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รมยสาร เป็ น วารสารวิ ช าการของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำ�หนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน,
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำ�หน่าย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา วรรณกรรม ชาติพันธ์ุ
บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม
ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นกั วิชาการทัว่ ไปได้มพี นื้ ทีใ่ นการ
เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ
บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง
คุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อยสองท่าน ทัง้ นี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ ถือเป็น
ทัศนะและความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นชอบ
กับข้อคิดเห็นดังกล่าว

ส่งบทความได้ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์์ 31000
โทรศัพท์ /โทรสาร 044-612858
เว็บไซต์ http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php
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บทบรรณาธิการ
วัน (ไม่) สำ�คัญ

31 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ดัชนีอ้างวารสารไทย (TCI) ประกาศว่า วารสารวิชาการ ‘รมยสาร’
เป็นหนึ่งใน 124 รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
เป็นวารสารกลุ่มที่ 1
นับย้อนหลังไป 9 วัน 22 พฤษภาคม 2558 วันครบรอบ 1 ปี ของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเอง
ว่า “กลุม่ รักประชาชน” พวกเขาปรากฏตัวพร้อมกับบทเพลงทีช่ วนเคลิบเคลิม้ “เราจะทำ�ตามสัญญา”
ขอเพียงประชาชนปฏิบัติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงความคิดเห็น แผ่นดินไทยจะกลับไปสู่ความร่มเย็น งดงาม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในไม่ช้า
24 มิถุนายน เมื่อ 83 ปีมาแล้ว มหากษัตริย์ผู้เสียสละพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
ลำ�ดับต่อจากนั้น ประชาธิปไตย ณ สยามประเทศได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการพูด การเขียน ตลอดจน “ใครมือยาวก็สาวได้สาวเอา”
25 มิถุนายน 2558 “14 นักศึกษา” ถูกจับกุมในข้อหาขัดคำ�สั่ง “กลุ่มรักประชาชน” มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ว่าด้วย การก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
และก่อความไม่สงบในราชอาณาจักร ทั้งศาลก็มีคำ�สั่งให้ฝากขังทั้ง 14 คน เป็นเวลา 12 วัน ที่เรือนจำ�พิเศษ
กรุงเทพมหานคร และไม่รู้เมื่อใดพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัว
26 มิถุนายน 2558 กลายเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งเป็นวันที่คนไทยส่วนใหญ่พร่าเลือน
กับการมีอยู่ของอัจฉริยกวีคนสำ�คัญ แท้จริงแล้ววาทกรรม ‘ยากจน’ และ ‘ขี้เมา’ ต่างหากที่ล่ามขังเขาไว้
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28 มิถุนายน 2558 พระภิกษุรูปหนึ่งแห่งวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เขียนจดหมาย ให้กำ�ลังใจ
นักศึกษา 14 คนว่า “แม้ว่ามีคนจำ�นวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำ� คำ�วิพากษ์วิจารณ์ก็มาก แต่
ผู้มีจิตใจประชาธิปไตยย่อมถือว่าเป็นธรรมดา เมื่อต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ก็ต้องตระหนักว่ามันหมายรวมถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการวิพากษ์วิจารณ์เรา หรือแม้กระทั่งต่อว่าด่าทอเราด้วย อย่างไรก็ตามหากทำ�ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ก็ไม่พึงหวั่นไหวคลอนแคลนกับเสียงเหล่านั้น มองให้ดีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีประโยชน์ ทั้ง
ต่อตัวเราและกิจกรรมที่ทำ�
สักวันหนึ่งผู้คนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณทำ� หรืออย่างน้อยก็ตระหนักว่า คุกไม่ควรมีเพื่อขังผู้ที่
เห็นต่าง ขอให้ระลึกว่าพลังสำ�คัญอย่างหนึ่งของสันติวิธี คือการชนะใจผู้คนด้วยความรัก ความอดกลั้น
และพร้อมรับความเจ็บปวดโดยไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรือความเกลียดชัง นี้คือพลังที่มีอานุภาพแห่ง
การเปลีย่ นแปลงยิง่ กว่าอาวุธหรืออำ�นาจดิบเสียอีก”
7 กรกฎาคม 2558 วารสารวิชาการ ‘รมยสาร’ เขียนอักษรและตัวเลขบนใบหน้าตัวเองว่า
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ปี 2558
			
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

งานวิจยั การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ เพือ่ ศึกษาหาพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม
ต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ วิเคราะห์หาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของอำ�เภอ
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ และเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในท้องถิน่ ต่อพืน้ ที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ในเขตอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ วิธดี ำ�เนินการวิจยั
โดยการวิเคราะห์ปจั จัยทางด้านชีวกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
ซึ่งมี 10 ปัจจัย ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งนํ้าผิวดิน ชุมชน ถนนสายหลัก การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของดิน ระดับนํ้าใต้ดิน บ่อนํ้าบาดาล และพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม
โดยใช้กระบวนการลำ�ดับชั้นเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytic Hierarchical Process
(AHP) ในการเปรียบเทียบนํ้าหนักของปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เนื่องจากปัจจัย
แต่ละประเภทมีอทิ ธิพลต่อพืน้ ทีเ่ หมาะสมไม่เท่ากัน แบ่งพืน้ ทีเ่ หมาะสมได้เป็น 5 ระดับ
คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
ไม่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยในอำ�เภอ
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 54.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1

รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2

20

รมยสาร

33,938.868 ไร่ และประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วย ให้มีการสร้างพื้นที่ฝังกลบขยะมากที่สุด
จำ�นวน 1 แห่งจากทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ บริเวณ
ตำ�บลหนองบัวโคก พิกัด 271254E 1658041N ซึ่ง
มีพนื้ ที่ 4.25 ตารางกิโลเมตร ห่างจากเทศบาลตำ�บล
ปลายมาศประมาณ 7 กิโลเมตร
คำ�สำ�คัญ : พื้ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การฝั ง กลบขยะ
มูลฝอย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ลำ�ดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Abstract

The research entitled ‘application of
geographic information systems on Sanitary
Landfill Site Selection: A case study of Lam
Plai Mat District, Buriram Province’ aimed to
determine suitable areas for sanitary landfill
and the opinions of people towards new
sanitary landfill site in the area of Lam Plai
Mat district, Buriram province. The research
methods were used through the analysis of
biophysical factors and the social-cultural
environmental factors, which included 10
factors, for instance, historic site, main Street,
communities, ground water, land use, soil
characteristics, groundwater levels, artesian
well and flood risk area. An Analytic Hierarchical
Process (AHP) was employed to compare
the factor weight by 4 specialists because the
factors influencing suitable area were different.
The suitable areas can be divided into 5
levels: most appropriate, very appropriate,
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medium appropriate, less appropriate and
inappropriate. The results showed that
appropriate areas for sanitary landfill in Lam
Plai Mat District, Buriram Province, covered
an area of 54.302 square kilometers and the
respondents agreed with the creation of one
area of landfill out of four areas at Nongbuakhok
with coordinates : 271254E 1658041N, covering
an area of 4.25 square kilometers, which was
about 7 kilometers far away from Lam Plai
Mat Sub-district Municipality.
Keywords : Sanitary Landfill Site, Geographic
Information System, Analytic Hierarchical
Process

บทนำ�

ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง
ของประเทศไทยยิ่งนานวันขยะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่
ว่าที่ใดในประเทศไทยที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นย่อม
มีขยะเกิดขึ้นตามกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ในอดีต
ที่ผ่านมาการดำ�เนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยมักไม่
ได้รับความสนใจเท่าใดนักเนื่องจากแต่ละชุมชน
มีประชากรและกิจกรรมต่างๆ ไม่มากนัก ทำ�ให้
ธรรมชาติสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยเหล่า
นี้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนมีการขยายตัวและ
มีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
จึงเป็นปัญหาที่สำ�คัญของชุมชนและอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
ที่สำ�คัญคือผลกระทบในด้านมลพิษ เนื่องจากขยะ
มูลฝอยเป็นของเน่าเสีย ทำ�ให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยัง
ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย การทิ้ง
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ขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
จังหวัดบุรีรัมย์ก็ประสบปัญหาขาดแคลนสถานที่
กำ�จัดขยะมูลฝอย ซึ่งจากการศึกษาแผนพัฒนา 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ ปี พ.ศ 25572559 พบว่า ระบบกำ�จัดขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ต้อง
พัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการหาแหล่งฝังกลบ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ และให้มีผลกระทบ
กับประชนน้อยที่สุด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์, 2557)
อำ�เภอลำ�ปลายมาศ เป็นอำ�เภอหนึ่งใน
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ที่ ป ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทิ้ ง
ขยะมูลฝอยจากชุมชน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่หรือประกอบอาชีพอยู่ใกล้กับ
บริเวณทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งจากข่าวเว็บไซต์ออนไลน์
รายงานว่า วันที่ 15 ก.พ. 2555 ชาวบ้านจาก ตำ�บล
หินโคน ตำ�บลหนองคู และ ตำ�บลโคกล่าม อำ�เภอ
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 100 คน รวมตัว
กันปิดถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นโนนงิว้ ตำ�บลหินโคน เพือ่
ประท้วงเทศบาลตำ�บลลำ�ปลายมาศไม่ให้นำ�ขยะ
มาทิ้งยังบ่อขยะของเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่ติดทางเข้า
หมู่บ้านโนนงิ้ว เนื่องจากรถเก็บขยะทางเทศบาลได้
นำ�ทั้งขยะเปียกขยะแห้ง วันละกว่า 30 ตัน มาเท
ทิ้งเกลื่อนกลาดล้นกระจายออกมาบนถนน ทั้งไม่มี
การกำ�จัดให้ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดมลภาวะ ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน และนํ้าเน่าเสียจากกอง
ขยะยังไหลลงสู่นาขาวของเกษตรกร ทำ�ให้ผลผลิต
เสียหายมากกว่า 100 ไร่ สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ชาวบ้านทั้ง 3 ตำ�บลมานานกว่า 10 ปีแล้ว ถึงแม้ที่
ผ่านมาชาวบ้านจะทำ�หนังสือถึงทางอำ�เภอ เทศบาล
และรวมตัวกันประท้วงเรียกร้องหลายครั้ง แต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้เทศบาล
ย้ายบ่อขยะออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทางหน่วย
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งานราชการอำ�เภอลำ�ปลายมาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานี้ ก็ยังไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ฝังกลบขยะได้อย่างเป็นระบบดังกล่าวได้ (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่
ช่วยให้การจัดการข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ทีม่ กี ารอ้างอิงด้วย
ระบบพิกดั บนพืน้ โลก ทำ�ให้ผวู้ เิ คราะห์ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู
ต้องและทันสมัยซึง่ ต้องใช้ขอ้ มูลเชิงพืน้ ทีม่ าประกอบ
ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ในการเลือกพืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย โดยพิจารณาเลือกพื้นที่เหมะสมจาก
ปัจจัยทางด้านกายภาพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการฝังกลบ
ขยะ เช่น ลักษณะของดิน เป็นต้น และคำ�นึงถึงผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับ
ประชาชนในบริเวณทีม่ กี ารฝังกลบขยะมูลฝอย เช่น
นํา้ ใต้ดนิ แหล่งนํา้ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม บริเวณชุมชน
แหล่งโบราณสถาน เป็นต้น และได้ใช้กระบวนการ
ลำ�ดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ หรือ AHP ในการเปรียบเทียบ
นํ้าหนักของปัจจัย เนื่องจากปัจจัยแต่ละประเภท
มีอิทธิพลต่อพื้นที่เหมาะสมไม่เท่ากัน ผลที่ได้จาก
การวิ เ คราะห์ จ ะแสดงในรู ป ของแผนที่ ใ นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้ในการวางแผนเกีย่ วกับ
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจากชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนใน
ท้องถิ่นต่อพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ในเขต
อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่
อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ ละติจูด
ที่ 14 องศา 46 ลิปดา 56.53 พิลิปดาเหนือ ถึง
ละติจูดที่ 15 องศา 9 ลิปดา 52.90 พิลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 102 องศา 40 ลิปดา 50.72 พิลิปดา
ตะวันออก ถึง ลองจิจดู ที่ 103 องศา 1 ลิปดา 25.23
พิลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่โดยประมาณ 813.19
ตารางกิโลเมตร (508,243.75 ไร่)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้เป็นการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพื้นที่เหมาะ
สม ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งนํ้าผิวดิน ชุมชน ถนน
สายหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดิน ระดับนํ้า
ใต้ดนิ บ่อนํา้ บาดาล และพืน้ ทีเ่ สีย่ งนํา้ ท่วม วิเคราะห์
ความสำ�คัญของตัวแปรด้วย กระบวนการลำ�ดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ หรือ AHP

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการฝัง
กลบขยะมูลฝอยของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
2. ได้ข้อสรุปความคิดเห็นของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ใน
เขตอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
ของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ สามารถนำ�ผลการวิจยั นี้ ไป
ใช้ในการวางแผนแก้ปญ
ั หาการหาพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะได้

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พืน้ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ 813.19 ตารางกิโลเมตร
มี 16 ตำ�บล 220 หมู่บ้านประชากรที่ใช้ในการตอบ
แบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยแห่งใหม่ในการการวิจัยนี้ ได้แก่ ประชาชน
ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ เ หมาะสม โดยใช้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจำ�นวน 100 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิ ธี ดำ�เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ ง จะแบ่ ง
เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิง
บรรยาย (Non-Spatial Data) ได้ดังนี้
		 2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และปัจจัยที่ใช้
ในการการเลือกพื้นที่เหมาสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 2.2 จัดทำ�แบบสอบถาม AHP เพื่อ
เปรียบเทียบเชิงคู่สำ�หรับปัจจัยหลักทีละคู่ โดยมีค่า
ระดับความสำ�คัญตั้งแต่ สำ�คัญเท่ากัน มีค่า 1 จนถึง
สำ�คัญกว่าที่สุดมีค่าเท่ากับ 9 โดยถามผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการกำ�หนด
ค่าคะแนนความสำ�คัญแต่ละปัจจัย (Weighting
Factor) และค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย
(Ratting Factor) เพื่อคำ�นวณค่าคะแนนแบบถ่วง
นํ้าหนัก (Weighting Linear Total) ที่ใช้ในการหา
พื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย อำ�เภอ
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2.3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
ได้แก่ แผนทีต่ า่ งๆ โดยใช้แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ (Topographic Map) มาตราส่วน 1: 50,000 ร่วมกับแผนที่
เฉพาะแสดงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนที่แสดงแหล่ง
โบราณสถาน แผนที่แสดงแหล่งนํ้าผิวดิน แผนที่
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แสดงที่ตั้งหมู่บ้านและชุมชน ข้อมูลภาพดาวเทียม
แลนด์แซท 5 ระบบทีเอ็ม ภาพถ่ายทางอากาศ
บริเวณอำ�เภอลำ�ปลายมาศข้อมูลคุณลักษณะแสดง
การใช้ทดี่ นิ แผนทีแ่ สดงเส้นทางคมนาคมแผนทีแ่ สดง
ถนนที่สำ�คัญ แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง ข้อมูล
คุ ณ ลั ก ษณะแสดงลั ก ษณะดิ น ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ
แสดงสมรรถนะของดิน ข้อมูลคุณลักษณะแสดงระ
ดับนํา้ ใต้ขอ้ มูลคุณลักษณะแสดงบ่อนํา้ บาดาลข้อมูล
คุณลักษณะแสดงพื้นที่เสียงนํ้าท่วม
		 2.4 ข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-spatial
Data) ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ที่ศึกษา
ข้อมูลชนิดและขยะมูลฝอย จำ�นวนประชากร อัตรา
การเกิ ด ขยะมู ล ฝอย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน เป็นต้น
		 2.5 เก็บข้อมูลภาคสนาม จะแยกเป็น
เก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น เป็นการสำ�รวจเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ของพื้นที่อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ใน
ปัจจุบนั และการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามหลังจาก
ทีท่ ำ�การวิเคราะห์จนได้พนื้ ทีเ่ หมาะสมในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแล้วเพือ่ เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในลำ�ดับสุดท้าย
		 2.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการหาพื้นที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ผู้
วิจยั ได้กำ�หนดเกณฑ์การหาพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย
พื้ น ที่ อำ�เภอลำ�-ปลายมาศ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ โดย
ปรับปรุงจากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยที่กำ�หนดโดยกรมควบคุมมลพิษ
ประกอบกับการศึกษาเอสารต่างๆ รวมทั้งงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้ดังนี้

ROMMAYASAN 23
			 2.6.1 ไม่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์
และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 และ 2
			 2.6.2 ตั้งอยูห่ ่างจากแหล่งโบราณ
สถาน ตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า
1 กิโลเมตร
			 2.6.3 ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าผิว
ดิน ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
			 2.6.4 ตั้ ง อยู่ จ ากชุ ม ชน สถานที่
สำ�คัญ เช่น วัด โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
			 2.6.5 ห่างจากถนนสายหลัก
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
			 2.6.6 สภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
			 2.6.7 ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
เพราะสามารถป้ อ งกั น การรั่ ว ซึ ม ของนํ้ า ขยะ
มูลฝอยได้
			 2.6.8 สมรรถนะของดิน เป็นดินที่
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินตํ่า
			 2.6.9 ระดับนํ้าใต้ดิน (ในฤดูฝน)
อยู่ลึกกว่า 20 เมตร
			 2.6.10 ตัง้ อยูห่ า่ งจากบ่อนํา้ บาดาล
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
			 2.6.11 ไม่ตง้ั อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งนํา้ ท่วม
		 2.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ชุมชนในท้องถิน่ ต่อพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่
ในเขตอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ�
แบบสอบถามและทำ�แผนทีข่ องพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสม
ต่อการ ฝังกลบขยะมูลฝอย อำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรรี มั ย์เพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามเห็นสภาพ
ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและได้ข้อมูลที่เป็นไปตาม
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ความต้องการของชุมชนมากที่สุด โดยใช้กลุ่มตัววอ
ย่างจำ�นวน 100 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์คา่ ถ่วงนาํ้ หนักโดย AHP
จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
กับการเลือกพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย ซึง่ ต้องทำ�การ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยดังนี้
		 1.1 ทำ�การเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละ
คู่ในรูปของตารางเมตริกซ์ทำ�ได้โดยทำ�การเปรียบ
เทียบทุกๆเกณฑ์ทั้งในแถวแนวนอนและแนวตั้ง
		 1.2 รวมค่าตัวเลขการเปรียบเทียบทุก
ตัวที่อยู่ในแนวตั้งของตารางแล้วนำ�ผลรวมที่ได้หาร
ด้วยตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบในแถวแนวตั้ง
ของตนเองทำ�การบวกตัวเลขทีไ่ ด้จากการดำ�เนินการ
ในแถวแนวนอน
		 1.3 ทำ�การหารผลรวมที่ได้จากข้อ1.2
ด้วยตัวเลขที่ได้จากจำ�นวนของเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซึง่ มีคา่ เท่ากับจำ�นวนปัจจัย คือ 10 โดยการ
คำ�นวณในขั้นตอนที่เป็นการทำ� Normalize และ
ค่าที่ได้จะเป็นค่า Eigenvector ซึ่งนำ�ไปใช้เป็นค่า
นํ้าหนักปัจจัย
		 1.4 การตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R.) ว่าค่าการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ นำ�ไปใช้คำ�นวณ
ค่า Eigenvector มีความสมเหตุสมผลหรือไม่
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
		 2.1 ใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในข้อ
2.6 โดยสร้างแนวกันชน (Buffer) ให้กบั ข้อมูล แหล่ง
โบราณสถาน แหล่งนํา้ ผิวดิน เขตชุมชน ถนนสายหลัก
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และบ่อบาดาล และใช้เทคนิคการเลือกข้อมูล (Query)
ตามเกณฑ์ปัจจัย ได้แก่ ข้อมูล การใช้ที่ดิน เนื้อดิน
สมรรถนะของดิน และระดับนํ้าใต้ดิน ดังภาพที่ 1
2.2 ให้ค่านํ้าหนักคะแนนความเหมาะสม
ของปัจจัย (Weighting)โดยค่านํ้าหนักได้จาก
Eigenvectorการวิ เ คราะห์ ค่ า ถ่ ว งนํ้ า หนั ก โดย
AHPและการให้ ค่ า นํ้ า หนั ก คะแนนระดั บ ของปั
จจัย (Rating) ที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่
เหมาะสมสำ�หรับฝังกลบขยะมูลฝอย การคำ�นวณ
หาค่าคะแนน โดยใช้สมการ S = W1R1-j+W2R2j+…+WnRn-j
โดยที่

S 		 คือ
W…n คือ
R…n คือ
				

ระดับความเหมาะสม
ค่านํ้าหนักของปัจจัยที่ 1 ถึง j
ค่าคะแนนระดับของปัจจัยที่ 1
ถึง j
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INPUT
1. ข้อมูลเชิงพื้นที่
พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม
ระยะห่างบ่อบาดาล
แหล่งนํ้า
ระดับนํ้าใต้ดิน
ระห่างชุมชน
ระยะห่างโบราณสถาน
การใช้ที่ดิน
เนื้อดิน
สมรรถนะของดิน
ระยะห่างจากถนน
2. ข้อมูลความคิดเห็นชุม
แบบสอบถาม

ผลการวิจัย

PROCESS
1. วิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
โดย เทคนิค Overlay
2. วิเคราะห์ค่าสถิติ
แบบสอบถาม

OUTPUT
1. พื้นที่เหมาะสม
สำ�หรับฝังกลบ
ขยะมูลฝอย
2. ความคิดเห็น
ของชุมชน
ต่อพื้นที่ฝังกลบ
ขยะแห่งใหม่

ภาพที่ 1 การดำ�เนินการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาตามเกณฑ์ (Criteria) ที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
1.1 ผลการหาค่านํ้าหนักของปัจจัย
		 ในการหาค่านํา้ หนักความสำ�คัญของปัจจัยทีใ่ ช้ในการตัดสินใจเลือกพืน้ ทีเ่ หมาะสมเหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ โดยใช้กระบวนการลำ�ดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเฉลี่ย
จากค่าคะแนนที่คำ�นวณได้จากผู้เชี่ยวชาญ 4 คน ซึ่งได้ค่านํ้าหนักคะแนนความสำ�คัญของปัจจัยจากการ
วิเคราะห์ดว้ ย AHP พบว่า ปัจจัยด้านพืน้ ทีเ่ สีย่ งนํา้ ท่วม มีคา่ นํา้ หนักคะแนนความสำ�คัญมากทีส่ ดุ และปัจจัย
ด้านระยะห่างจากถนนสายหลัก มีคา่ นํา้ หนักคะแนนความสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีน่ าํ้ ท่วมมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกพืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยมากทีส่ ดุ และระยะห่างจากถนนเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่านํ้าหนักคะแนนความสำ�คัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการฝัง
กลบขยะมูลฝอย
ลำ�ดับ

ปัจจัย

ค่านํ้าหนักคะแนนความสำ�คัญ

1

พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม

0.262

2

ระยะห่างจากบ่อบาดาล

0.154

3

แหล่งนํ้า

0.151

4

ระดับนํ้าใต้ดิน

0.130

5

ระยะห่างจากชุมชน

0.084

6

ระยะห่างจากแหล่งโบราณสถาน

0.070

7

การใช้ที่ดิน

0.062

8

เนื้อดิน

0.040

9

สมรรถนะของดิน

0.033

10

ระยะห่างจากถนนถนนสายหลัก

0.015

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่หาพื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย
		 นำ�ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ซึ่งในขณะ
ที่ทำ�การซ้อนทับข้อมูลในแผนที่นั้น ข้อมูลเชิงบรรยายในตารางก็จะถูกซ้อนทับด้วยเช่นกัน ผลที่ได้จะเป็น
พื้นที่ที่จัดลำ�ดับความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แยกระดับ
ความเหมาะสมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
และไม่เหมาะสม ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 พื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จากภาพที่ 2 พบว่า พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับความเหมาะสม ดังนี้
พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด มีเนื้อที่ 54.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,938.87 ไร่
พื้นที่ที่เหมาะสมมาก
มีเนื้อที่ 408.679 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 255,424.20 ไร่
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พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง มีเนื้อที่ 313.433 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195,895.65 ไร่
พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย
มีเนื้อที่ 35.682 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,301.43 ไร่
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
มีเนื้อที่ 1.088 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
679.84 ไร่
โดยพบพืน้ ทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั อำ�เภอลำ�ปลายทัง้ หมด 4 แหล่ง ได้แก่ บ้านหนองตาจํา่
ตำ�บลหินโคน บ้านหนองกระโดน ตำ�บลหนองคู บ้านบริหาร ตำ�บลทะเมนชัย และบ้านบุตาวงษ์น้อย ตำ�บล
หนองบัวโคก ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยมากที่สุด 4 แห่ง
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชนในท้องถิ่นต่อพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ใน
เขตอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน ที่มีต่อพื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอยแห่งใหม่ อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์จำ�นวน 100 คน พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในพื้นที่
ทีเ่ หมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ มีความต้องการแหล่งฝังกลบขยะแห่งใหม่ และเห็นด้วยกับการสร้างแหล่งฝังกลบขยะ
มูลฝอย ในตำ�บลหนองบัวโคก และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เห็นด้วยกับการสร้างแหล่งฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ในตำ�บลหินโคน ตำ�บลหนองคู และตำ�บลทะเมนชัย ตามลำ�ดับดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชน ที่มีต่อพื้นที่ที่เหมาะสมฯ แห่งใหม่
ลำ�ดับ

รายการ

1

ท่านต้องการแหล่งฝังกลบขยะ
แห่งใหม่มากน้อยเพียงใด
เห็นด้วยกับการเลือกตำ�แหน่งที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย 4 จุด
ตำ�แหน่งที่จะสร้างแหล่งฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเพียงพอมากน้อยเพียงใด
ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตำ�แหน่ง
หมายเลข 1
ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตำ�แหน่ง
หมายเลข 2
ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตำ�แหน่ง
หมายเลข 3
ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตำ�แหน่ง
หมายเลข 4
Mode

2
3
4
5
6
7

ระดับความ
พึงพอใจ
(Mode)
5

จำ�นวน
ผู้ตอบ
(คน)
92

4

ร้อยละ

ความ
หมาย

92

มากที่สุด

74

74

มาก

3

77

77

ปานกลาง

5

87

87

มากที่สุด

4

74

74

มาก

4

93

93

มาก

3

85

85

มาก

4

-

-

มาก
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อภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบว่า พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมใน
การฝังกลบขยะมูลฝอย อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ สามารถแบ่งตามระดับความเหมาะสมของ
พื้นที่ได้ 5 ระดับความเหมาะสม ดังนี้ 1. พื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 54.302
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,938 ไร่ กระจาย
ตัวอยู่โดยรอบอำ�เภอ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวห่าง
ไกลจากชุมชน แหล่งนํ้า รวมทั้งเนื้อเป็นดินเหนียว
ซึ่งมีคุณสมบัติการระบายนํ้าตํ่าและไม่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วม เหมาะสมสำ�หรับสร้างเป็น
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศมลวรรณวรกาญน์ (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการ
ใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราที่ได้ผลการศึกษาว่า พื้นที่เหมาะสมมาก
ที่สุดจะอยู่ห่างชุมชนหนาแน่นปานกลาง อยู่ห่าง
จากแหล่งนํ้าผิวดิน และมีการระบายนํ้าของดินตํ่า
2. พื้นที่ที่เหมาะสมมาก มีเนื้อที่ 408.679 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 255,424 ไร่กระจายตาม
พื้นที่ของตำ�บลต่างๆ 3. พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง
มีเนื้อที่ 313.433 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
195,895 ไร่กระจายตัวอยู่ทั่วเป็นบริเวณกว้างทั้ง
อำ�เภอ 4. พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย มีเนื้อที่ 35.682
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,301 ไร่กระจาย
ตัวอยูร่ อบพืน้ ทีชมุ ชนและถนนสายหลัก ซึง่ ส่วนใหญ่
อยู่บริเวณตอนกลางของอำ�เภอ 5. พื้นที่ที่ไม่เหมาะ
สม มีเนื้อที่ 1.088 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
679.843 ไร่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนาแน่น ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางอยู่อำ�เภอ ดังนั้น ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่า ชุมชนมีความพึง
พอใจในพื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย
แห่งใหม่ อำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจมาก
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ต้ อ งการแหล่ ง ฝั ง กลบขยะแห่ ง ใหม่
และเห็นด้วยกับการสร้างแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย
ในตำ�แหน่งหมายเลข 1 (ตำ�บลหนองบัวโคก) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมัยพร กันกง (2557)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพการฝัง
กลบขยะมูลฝอยทีถ่ กู หลักสุขาภิบาลในตำ�บลทุง่ ทอง
อำ�เภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการ
สร้างแหล่งฝังกลบแห่งใหม่ และความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ตำ�แหน่งทีจ่ ะสร้างแหล่งฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในตำ�แหน่งที่ 2, 3 และ 4
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท้องถิ่นหรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�เกณฑ์การคัดเลือกพืน้ ทีท่ ี่
เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย ตลอดจนวิธกี าร
หาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมของอำ�เภอลำ�ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้ประโยชน์
		 1.1 การวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้คือพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของ
อำ�เภอลำ�ปลายมาศได้ ข้ อ สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของ
ชุมชนในท้องถิน่ ทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอยแห่ง
ใหม่มปี ระโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนำ�ไปเป็นแนวทางใน
การจัดการวางแผนฝังกลบขยะมูลฝอยจากชุมชน
สำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
ซึ่งการหาความเหมาะสมนี้เป็นสัญลักษณ์ทั่วไป ถ้า
จะนำ�มาใช้จริงต้องกำ�หนดแหล่งที่มาของขยะว่า
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มาจากไหน แล้วจะได้กำ�หนดเส้นทางและระยะ
ทางจากจุดที่มาของขยะด้วยจึงนำ�ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง
		 1.2 งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการหาพื้นที่เหมาะ
สมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เนื่องจากให้ผลการวิเคราะห์ที่ค่อนเป็นที่น่าพอใจ
ประกอบกับปัจจุบนั ข้อมูลเชิงพืน้ ทีท่ นี่ ำ�มาใช้ในการ
วิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการใช้
งานอย่างแพร่หลาย และสามารถสืบค้นได้ง่ายกว่า
ในอดีตมาก
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งพิจารณา
เพียงเฉพาะปัจจัยทางด้านกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การกำ�หนดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการฝั ง กลบขยะ
มูลฝอยเท่านัน้ ซึง่ ในการศึกษาขึน้ ต่อไปควรมีการนำ�
เอาปัจจัยทางด้านอืน่ ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ ราคาทีด่ นิ เป็นต้น รวมทัง้ การศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ
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		 2.2 ในการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ห าพื้ น ที่ ฝั ง กลบขยะ
มูลฝอยนั้น ต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีกระบวนการ
ผลิตและจัดเก็บต่างกัน ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ เมื่อ
นำ�ข้อมูลมาใช้รวมกัน เช่น ความคลาดเคลื่อนเชิง
ตำ�แหน่ง การทำ�แผนที่คนละมาตราส่วน เป็นต้น
ดังนั้น หากทุกหน่วยงานมีการร่วมมือหรือประสาน
งานด้านการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกันจะทำ�ให้ผลการวิเคราะห์มคี วามถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
		 2.3 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สำ�รวจ
ด้ ว ยแบบสอบถามเฉพาะชุ ม ชนที่ ป ระสบกั บ
ปั ญ หาเรื่ อ งขยะเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากมี ข้ อ จำ�กั ด ใน
การวิจัยหลายด้าน ทำ�ให้ไม่สามารถสำ�รวจข้อมูล
แบบสอบถามไม่ครอบคลุมทั้งอำ�เภอลำ�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
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ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

An image for public relations of Vongchavalitkul University
In view of undergraduate students of Vongchavalitkul University
เกศินี บัวดิศ 1
Kesinee Buadit

บทคัดย่อ

การศึกษาภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีกลุม่ ตัวอย่างเป็น
นักศึกษา จำ�นวน 400 คน จาก 9 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามวิจยั ได้สร้างแบบสอบถามออก
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจำ�แนก
5 ด้าน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผลการวิจัย พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากการศึกษา
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ จำ�นวน 400 คน เพศหญิง อันดับแรก คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ จำ�นวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 รองลงมา คือ เพศหญิง คณะบริหารธุรกิจ
จำ�นวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 อันดับสุดท้ายคือ เพศหญิง คณะนิเทศศาสตร์
จำ�นวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และมีอายุส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 21-25 ปี มากที่สุด
ส่วนที่ 2 ด้านภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจำ�แนกด้านต่างๆ โดยแบ่งออก
เป็น 5 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียง ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และด้านสภาพ
แวดล้อม มีสรุปผลการศึกษาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้

1

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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(1) ด้านภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียง เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุม
มองของนักศึกษาในด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์โดยรวม
อยู่ในระดับ “ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก พบว่า
คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ = 3.93 รองลงมา คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย = 3.62 และคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.59
(2) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ วิ ช าการ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน
มุมมองของนักศึกษาในด้านวิชาการ ภาพลักษณ์
โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก
คือ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ = 3.97 รองลงมาคือ
คณะนิเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย = 3.93 และคณะ
นิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.80
(3) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ บ ริ ก ารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุม
มองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
“ดี” พบว่า อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ = 3.97 รองลงมา คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย =
3.57 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ น้อย
ที่สุด = 3.48
(4) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ กิจ กรรม เพื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุม
มองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวม อยูใ่ นระดับ
“ดี” พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ = 4.04
รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
= 3.91 คือ และคณะสถาปัตยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
= 3. 87
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(5) ด้านภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวม อยู่
ในระดับ “ดี” พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ
= 3.50 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย = 3.43 และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.37
คำ�สำ�คัญ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,
		 ภาพลักษณ์, ความคิดเห็น

Abstract

This research aimed to study the
image for public relations of Vongchavalitkul
University in the view of undergraduate
students. The sample consisted of 400
students from nine faculties of University:
Faculty of Nursing, Faculty of Law, Faculty of
Business Administration, Faculty of Education,
Faculty of Communication Arts, Faculty of
Economics, Faculty of Engineering, Faculty
of Architecture and Faculty of Public Health
Sciences. The research tool used to collect
data was the questionnaire, which was divided
into two parts: the first part dealt with general
information and the second part dealt with
an image in the view of students, which was
classified into 5 aspects. The research findings
were shown as follows:
In the first part, general information
on sample, it was found that most of the
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respondents were female, the first rank was
represented by 43 females from the Faculty
of Nursing, accounted for 91.9 %, followed
by 154 females from the Faculty of Business
Administration, accounted for 81.1%, and the
last was represented by 26 females from the
Faculty of Communication Arts, accounted for
63.4 % and most of students were between
age of 21 to 25 years.
In the second part, the image of
University in the views of students, which was
divided into 5 aspects, namely, reputation,
academic, services, activities and environment,
the results of which were summarized as follows:
(1) The image in aspect of the
reputation as a whole was found at a highest
level, considering individually, the first rank
was shared by the Faculty of Nursing and the
Faculty of Education with maximum mean
( = 3.93), followed by the Faculty of Public
Health Sciences with mean ( = 3.62.), and
the last was the Faculty of Economics with
minimum mean ( = 3.59).
(2) The image in aspect of academic
as a whole was found at a high level,
considering individually, the first rank was
shared by the Faculty of Nursing and the
Faculty of Education with maximum mean
( = 3.97), followed by the Faculty of
advertisement with mean ( = 3.93) and the
last was the Faculty of Law with minimum
mean ( = 3.80).

(3) The image in aspect of service as a
whole was found at a high level, considering
individually, the first rank was the Faculty of
Education with maximum mean ( = 3.97),
followed by the Faculty of Engineering with
mean ( = 3.57), and the last was Faculty of
Architecture with minimum mean ( = 3.48).
(4) The image in aspect of activities
as a whole was at a high level, considering
individually, the first rank was the Faculty
of Nursing and Faculty of Education with
maximum mean ( = 4.04), followed by the
Faculty of Law with mean ( = 3.91, and
the last was the Faculty of Architecture with
minimum mean ( = 3. 87).
(5) The image in aspect of the
environment as a whole was at a high level,
considering individually, the first rank was
shared by the Faculty of Nursing and the
Faculty of Education with maximum mean
( = 3.50), followed by the Faculty of
Engineering with mean ( = 3.43), and the last
was the Faculty of Public Health Sciences with
minimum mean ( = 3.37).

บทนำ�

การประชาสัมพันธ์ในองค์กรทุกฝ่ายหรือ
ทุกแผนกต่างก็มีฝ่ายต่างๆ ในการประสานงานหรือ
การติดต่อระหว่างหน่วยงานด้วยกัน เดิมภาพลักษณ์
มีมานานแล้วและถือว่าเป็นงานที่สร้างความสำ�เร็จ
ให้กบั หน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดียงิ่ อาจ
กล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์เป็นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างได้งา่ ย
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แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างยาวนานจะเห็นได้ว่า ผลการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนอกจากจะทำ�ให้งาน
บรรลุตามเป้าหมายของการทำ�งานแล้วยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสือ่ สัมพันธ์ทม่ี คี วามสำ�คัญ และเป็นงานทีม่ ขี อบเขตกว้างขวาง มีระบบงาน
ทีซ่ บั ซ้อน แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผูน้ ำ�ขององค์การและบุคคล ทัง้ ยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ ความร่วมมือทัง้ จากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มี
คุณค่าต่อสถาบันต่างๆ เป็นอย่างยิง่ หากมีการสร้างภาพลักษณ์ทส่ี ามารถสร้างชือ่ เสียงและเป็นทีร่ จู้ กั จะทำ�ให้
องค์กรนัน้ ประสบความสำ�เร็จมีชอ่ื เสียง ความศรัทธา และความน่าเชือ่ ถือของคนทัว่ ไป ภาพลักษณ์ยงั เป็นภาพ
ทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ หน่วยงานหรือสถาบันนัน้ ย่อมเป็นภาพทีส่ วยงามนัน่ คือ เป็นภาพทีห่ น่วย
งานสถาบันทีเ่ ป็นไปในทางทีด่ มี คี วามน่าเชือ่ ถือศรัทธาและการได้รบั ไว้วางใจ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างภาพ
ลักษณ์ทนี่ า่ เชือ่ ถือความศรัทธาและความไว้วางใจทีน่ กั ศึกษามาศึกษาในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทำ�ให้การ
ประชาสัมพันธ์มีความสำ�คัญและตระหนักถึงการบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
การศึกษาวิจัยในครั้งมีความมุ่งหมายศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักศึกษาและ
นักศึกษาคิดอย่างไรต่อมหาวิทยาลัยและเพือ่ สำ�รวจความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สถาบันการศึกษาในแง่
มุมงานประชาสัมพันธ์และเพือ่ นำ�ไปใช้เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลักษณะประชากรศาสตร์
• เพศ
• อายุ
• การศึกษา
• คณะ

ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์
• พฤติกรรม
• การสร้างสรรค์
• การเข้ามามีส่วนร่วม
• การบริการ

ขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์
• ข้อมูลภายใน
• ข้อมูลภายนอก
• กำ�หนดทิศทาง
		 กรอบกลุ่มเป้าหมาย
• การวางแผนโปรแกรม
• การประชาสัมพันธ์
• การสื่อสาร
• การติดตามผลการดำ�เนินการ
• การประเมินผล

ความคิดเห็นเพื่อกำ�หนด
แนวทางเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของส่งเสริม/รูปแบบการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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กรอบการวิจัย

นิยามศัพท์
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล หมายถึง ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็น
ภาพลักษณ์ในมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จาก 9 คณะ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จำ�นวน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออกเป็น 2

ตอน คือ
		 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
		 2) ตอนที่ 2 ภาพลั ก ษณ์ ใ นมุ ม มอง
นักศึกษาจำ�แนกด้านต่างๆ 5 ด้านคือ ด้านชื่อเสียง
ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และด้าน
สภาพแวดล้อม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขั้นเตรียมการ คือ เตรียมความพร้อม
ของผูว้ จิ ยั โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการและระเบียบวิจัย สร้างแบบสอบถาม
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเตรียม
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขัน้ ดำ�เนินการ ผูว้ จิ ยั ได้ขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามถึงผูต้ อบแบบสอบถามและ
จากทุกคณะ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS (Statistics package for the
Social Science) เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลจากมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จากเพศหญิง อันดับแรก คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ จำ�นวน 43 คน คิดเป็น 91.9 รองลงมา
คือ เพศหญิง คณะบริหารธุรกิจ จำ�นวน 154 คน
คิดเป็น 81.1 อันดับสุดท้ายคือ เพศหญิง คณะ
นิเทศศาสตร์ จำ�นวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และ
มีอายุส่วนใหญ่เฉลี่ย อยู่ที่ 15-20 ปี จาก คณะ
นิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
สาธารณสุข คณะศึกษาศาสตร์ ยกเว้น คณะพยาบาล
ศาสตร์ อายุส่วนใหญ่เฉลี่ย อยู่ที่ 21-25 ปี
2. ภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจำ�แนก
ด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านชื่อ
เสียง ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และ
ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสรุปโดยเรียงลำ�ดับมีสรุป
ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล ภาพลั ก ษณ์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจาก
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มุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังต่อไปนี้
		 1) ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย วงษ์ ช วลิ ต กุ ล ในมุ ม มองของ
นักศึกษาในด้านชื่อเสียง ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ
“ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก พบว่า คือ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย
มากที่สุดเท่ากับ = 3.93 รองลงมา คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย = 3.62 และคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.59
		 2) ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย วงษ์ ช วลิ ต กุ ล ในมุ ม มองของ
นักศึกษาในด้านวิชาการ ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ
“ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก คือ พบว่า คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย
มากที่สุดเท่ากับ = 3.97 รองลงมา คือ คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย = 3.93 และคณะ
นิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.80
		 3) ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา

ในด้านบริการ ภาพรวมโดยอยูใ่ นระดับ “ดี” พบว่า
อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
เท่ากับ = 3.97 รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มีคา่ เฉลีย่ = 3.57 และคณะสถา
ปัตยศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ = 3.48
4) ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
ในด้านกิจกรรม ภาพรวมโดยอยูใ่ นระดับ “ดี” พบ
ว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ = 4.04 รองลง
มาคือ คณะนิตศิ าสตร์ มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ = 3.91
คือ และคณะสถาปัตยศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ = 3. 87
5) ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาใน
ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมโดยอยูใ่ นระดับ “ดี” พบ
ว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ = 3.50 รองลง
มาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีคา่
เฉลีย่ = 3.43 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีคา่
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ = 3.37

ตารางที่ 1 ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน
ภาพรวมในทุกด้าน

ด้าน
ด้านชื่อเสียง

ด้านวิชาการ

คณะ
1. คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. คณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะนิเทศศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.93
3.62
3.59
3.97
3.93
3.80

ดีมาก
ดีมาก
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ด้าน
ด้านบริการ

ด้านกิจกรรม

ด้านสภาพ
แวดล้อม

คณะ

ค่าเฉลี่ย

1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์
1. คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการวิจัยภาพลักษณ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน
มุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลมี
1) ควรปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด
2) ควรปรั บ ปรุ ง ร้ า นค้ า สหกรณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนและอาหาร
เพิ่มมากขึ้น
3) ควรมีการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยและเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อผลงานและพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
4) ควรมีการสำ�รวจความคิดเห็นของชุมชน
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ปี และ

ระดับ

3.97
3.57

ดี

3.48
4.04
3. 87

ดี

3.91
3.50
3.43

ดี

3.37
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี
5) จัดหาเอกสารและตำ�ราที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกคณะให้มีความทันสมัยและมีจำ�นวนมากเพียง
พอต่อความต้องการของนักศึกษา

สรุป

จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างภาพลักษณ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านต่างๆ ในระดับ
ดีมาก ต่างมีผลในเชิงภาพลักษณ์ในมุมมองของ
นักศึกษาในด้านชื่อเสียง และวิชาการ เป็นส่วนมาก
โดยภาพลักษณ์ในบางคณะอยู่ในระดับเท่ากัน ส่วน
ด้านบริการ สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับดี ดังนั้น
ควรทำ�การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อย่างต่อเนือ่ ง
อาจใช้รปู แบบการส่งเสริมและกระทำ�อย่างต่อเนือ่ ง
ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในเรื่องการสร้างภาพ
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ลักษณ์ทดี่ ที เี่ กิดขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ในด้าน
ใดด้านหนึ่งมีความโดดเด่นและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ศรัทธา ต่อมุมมองความสัมพันธ์ในทางภาพรวม ควร
ทำ�การวิจัยเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ของบุคคลไปยัง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย ภาพลั ก ษณ์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุม
มองของนักศึกษาในด้านต่างๆ
1. ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
อยู่ในระดับ “ดีมาก” คือ ด้านชื่อเสียง และด้าน
วิชาการ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในลำ�ดับ
แรกทั้ง 2 ด้าน สอดคล้องของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
เรื่ อ ง การสำ�รวจภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี
19 โรงเรียนในชุมชน. ในเรื่องภาพลักษณ์ ของ
มจธ. นั้นมุ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิของ
ประชาคม ซึ่งอยู่ในลำ�ดับที่ 5 ซึ่งแตกต่างจากการ
วิจัยของผู้วิจัย เน้นด้านชื่อเสียง ให้ความสำ�คัญ
และเป็นลำ�ดับแรก ทั้งนี้ข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งได้
สอดคล้องของ พิศิษฐ์ หิรัญกิจ เรื่อง ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยของรามคำ�แหง พบว่า โดยด้านที่มี
ความเชื่อถือไว้วางใจสูงสุด คือ ด้านความมีชื่อเสียง
ของ ม.ร. ( = 2.81) กลุ่ม ตัวอย่างมีทัศนะต่อภาพ
ลักษณ์ ม.ร. โดยรวมอยู่ใน ระดับดี ( = 4.01) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีทัศนะต่อภาพ
ลักษณ์ ม.ร. อยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว้นด้านตรา
สัญลักษณ์ที่มีทัศนะ อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.52)
2. ภาพลักษณ์เพือ่ การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
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อยู่ในระดับ “มาก” คือ มี 3 ด้าน คือ ด้านบริการ
ด้านกิจกรรม และด้านสภาพแวดล้อม ด้านบริการ
คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ และที่เหลืออีก 2 ด้าน
ยังเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในลำ�ดับแรก ซึ่ง
แตกต่างจากการวิจัยของผู้วิจัย เน้นด้านชื่อเสียง
ให้ความสำ�คัญและเป็นลำ�ดับแรก ทั้งนี้ข้อสังเกตที่
น่าสนใจ การจัดความลำ�ดับความสำ�คัญของหัวข้อ
อาจไม่ตรงกัน อาจขึ้นอยู่กับผู้ทำ�วิจัย ทั้งนี้ ในด้าน
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ นิติยา ศรีพูล เรื่อง
ภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด สงขลา
ตามทั ศ นะของประชาชน คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ระดับภาพ
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะ
ของประชาชน พบว่า ค่าเฉลีย่ ของระดับภาพลักษณ์
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับ ภาพลักษณ์ทุกด้าน
อยู่ในระดับดี โดยภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน ร่วม
กับชุมชน ด้านคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต และ
ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวม อยูใ่ นระดับดี
โดยภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการศึกษาลักษณะสัณฐาน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
บริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

The application of geo-informatics for studying landform
and influencing factors in forming badland morphology At the upper
Huai Yang basin area, Ta Praya district, Sa-Kaeo province
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอนุสัณฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดภูมปิ ระเทศแบดแลนด์ บริเวณลุม่ นํา้ ห้วยยางตอนบน อำ�เภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว โดยศึกษาจากแผนที่ ภูมปิ ระเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 แผนทีธ่ รณีวทิ ยา รูป
ถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมLandsat ภาพจากยานไร้คนขับ (UAV) ผลการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี
และจากการศึกษาในภาคสนาม
ผลจากการศึกษา พบว่า
อนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ประกอบด้วยหลุมยุบ หน้าผา กำ�แพงดิน
เสาดินและตอดิน สัณฐานของแต่ละ อนุสณ
ั ฐานจะมีความแตกต่างกันทัง้ ลักษณะ รูป
ร่าง ขนาดและกระบวนการเกิด แต่จะมีลำ�ดับขั้นการเกิดต่อเนื่องกัน โดยหลุมยุบจะ
เป็นอนุสณ
ั ฐานทีเ่ ริม่ ต้นการเกิดก่อน แล้วพัฒนาเป็นหน้าผาดิน กำ�แพงดิน เสาดิน และ
ตอดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์บริเวณลุ่มน้าห้วยยางตอน
บนประกอบด้วย ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาลาดับชั้นหิน ลักษณะภูมิประเทศ
โครงสร้างตะกอน ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ธรณีวทิ ยาโครงสร้างเกิดจากกระบวนการแปรสัณฐานทำ�ให้เปลือกโลกเกิดรอย
เลื่อน รอยแตก รอยแยก และทรุดตัวแบบกึ่งกราเบน ส่งผลให้ลักษณะภูมิประเทศ
1
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เป็นที่ราบระหว่างภูเขาแคบๆ และมีอัตราการไหล
ของน้าเร็วขึ้น ลาดับชั้นหิน ประกอบด้วยหมวดหิน
พระวิหารรองรับด้วยหมวดหิน ภูกระดึง ซึ่งเป็น
ตัวกำ�หนดลักษณะตะกอนและดิน โครงสร้างของ
ตะกอนและดินเป็นสีเหลือง แดง และสีน้าตาล โดย
มีเนื้อตะกอนส่วนใหญ่เป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดถึง
ตะกอนเนื้อร่วน เนื้อดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินร่วนปน
ทรายและดินเหนียว ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการกร่อน
ลักษณะภูมอิ ากาศ อยูใ่ นเขตภูมอิ ากาศร้อนชืน้ แถบ
มรสุม (Tropical Savanna : Aw) ลักษณะภูมอิ ากาศ
ประกอบไปด้วยอุณหภูมแิ ละน้าฝน โดยอุณหภูมจิ ะ
ส่งผลต่อการผุพังอยู่กับที่ทั้งทางกายภาพและทาง
เคมี ส่วนน้าฝนจะส่งผลต่ออัตราการกร่อนทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์
ที่ดิน เป็นปัจจัยเร่งอัตราการกร่อน พบว่า ในช่วง
ประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็น
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและอืน่ ๆ โดยเนือ้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงจาก
ร้อยละ 72.42 ส่วนเนือ้ ทีท่ มี่ กี ารกร่อนสูงได้เพิม่ จาก
ร้อยละ 1.14 เป็นร้อยละ 5.63
คำ�สำ�คัญ : ภูมิสารสนเทศ สัณฐาน ภูมิประเทศ
แบดแลนด์ ธรณีวิทยาโครงสร้าง โครงสร้างตะกอน

Abstract

This research aimed to study sub
landforms and influencing factors in forming
Badlands morphology at the upper Huai Yang
basin area, Ta Praya District, Sakaeo Province.
The data were collected by various types
of research tools such as topographic maps
with scale of 1 : 50,000, Geological maps,
Arial Photography, photography from Land
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sat Satellite, photography from Unmanned
Aerials Vehicles (UAV), lab reports, data from
Department of Mineral Resources, Meteorological
Department and field study.
The results showed that Badlands
morphology comprised of sinkholes, soil cliffs,
soil wall, soil column and soil stubble. Each
of sub landforms had different appearances
in form, size and forming process. Appearance
of sub landform were under the control of
time; the sinkholes were created first and
then turned to be cliffs, soil wall, soil column
and soil stubble respectively. The factors
influencing badland formation in the upper
Huai Yang basin consisted of the geological
structure, stratigraphy, topology, sedimentary
structure, soil properties, climate, and land
use change. As for the geological structure,
the techtonic process brought about faults,
joints, fissures, half-graben, intermountain
plateaus and fast running water passages.
Regarding stratigraphy, the badlands in this
area comprised of Phra Wihan formation and
Phu Kradueng formation, which influenced the
sediment and soil. Concerning the sediment
and soil structure, soil and sediment in the
badlands were yellow, red, and brown and
the texture was fine and very fine. Moreover,
the badlands had sandy loam, sandy loams,
and clay, which affected the erosion rate. In
terms of climate, the badlands featured tropical
savanna (Aw). Consequently, the badlands
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were affected by temperature and rainfall. In
particular, the temperature caused physical
and chemical erosion, whereas, the rainfall
affected the horizontal and vertical erosion
rates. As for the land use change, the erosion
rate of the badlands was hastened by the
land use change. Over the past sixty years,
the forest area had been converted into the
area for agricultural purposes and non-forest
uses. The forest area had been reduced from
98.73 percent to 72.42 percent. Meanwhile,
the area of the badlands had been increased
from 1.14 percent to 5.63 percent.
Keywords : Geoinformatics, morphology,
Badlands, structural geology

บทนำ�

ลักษณะธรณีสัณฐานที่ปรากฏให้เห็นใน
ปัจ จุ บั น เกิ ด จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณี สั ณ ฐานมาตลอดระยะเวลาทางธรณี วิ ท ยา
ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถพิจารณาได้
เป็นสองกระบวนการ คือ กระบวนการที่เกิดจาก
การกระทำ�ของพลังแปรรูปภายใน (endogenic
process) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
อย่างฉับพลันหรืออย่างช้าๆ แต่อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานๆ ก่อให้เกิดภูเขา รอยแยกหรือรอย
ร้าวของหินแบบต่างๆ ชั้นหินคดโค้ง รอยเลื่อนและ
ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ (vulcanism) ซึ่งจะทำ�ให้
พื้นผิวของโลกขรุขระ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549)
นอกจากนี้ กระบวนการธรณีสณ
ั ฐานยังเกิดจากพลัง
แปรรูปภายนอก (exogenic processes) ซึง่ เป็นแรง
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ภายนอกเปลือกโลกซึ่งกระทำ�การเกลี่ยผิวของแผ่น
ดินได้แก่ 1) การผุพังอยู่กับที่ (weathering) โดย
ลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การผุพังทางกายภาพ การผุพัง
ทางเคมีและการผุพังทางชีวภาพ 2) การเคลื่อนที่
ของมวล (mass wasting) เป็นการเคลื่อนที่ของ
มวลหิน ตะกอนและดินทีผ่ พุ งั อยูก่ บั ทีโ่ ดยแรงดึงดูด
ของโลก 3) การกร่อน (erosion) เป็นกระบวนการ
ที่มีตัวกระทำ�จากตัวการธรรมชาติภายนอกเปลือก
โลก ได้แก่ ธารนํ้าไหล นํ้าใต้ดิน คลื่นและกระแสนํ้า
ชายฝั่ง ลม ธารนํ้าแข็ง ทำ�ให้เกิดการพังทลาย
การพัดพา และการทับถม (Thornbury, 1969)
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกภายนอก
มีสาเหตุการเกิดมาจากตัวการธรรมชาติแล้วยังเกิด
จากการกระทำ�ของมนุษย์ เพราะจะเป็นตัวเร่งทำ�ให้
พื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจนส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจะส่งผลทำ�ให้เกิดการ
พังทลายดินจนพัฒนาเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์
ประเทศไทยมีพนื้ ทีท่ มี่ กี ารกร่อนสูงอยูห่ ลายบริเวณ
แต่ละบริเวณทีน่ า่ สนใจและเป็นแหล่งการเกิดขนาด
ใหญ่มี 4 แห่ง ได้แก่ เสาดินอำ�เภอ นาน้อย จังหวัด
น่าน แพะเมืองผี อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ โป่งยุบ
อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ละลุ อำ�เภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ภูมิประเทศแบดแลนด์ทั้ง 4 แห่ง บริเวณ
ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ละลุ เนื่องจากพื้นที่การเกิด
ครอบคลุมบริเวณกว้างและมีแนวโน้มจะขยายพืน้ ที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยบริเวณที่เกิด เกษตรกรยังคงใช้
พืน้ ทีท่ ำ�การเกษตรและอยูอ่ าศัย ทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพดิน และอันตรายจากการเกิดหลุมยุบ
ซึ่งพบอยู่ทั่วบริเวณที่เกิด ประกอบกับลักษณะละลุ
มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา จึงเป็นที่

46

รมยสาร

สนใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเพือ่ จำ�แนกลักษณะ
สัณฐาน รูปแบบการเกิดในแต่ละอนุสัณฐานและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเกิดภูมิประเทศ
แบดแลนด์บริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อำ�เภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ภูมิสารสนเทศ
เป็นเครือ่ งมือในการศึกษา เพือ่ นำ�ผลของการศึกษา
ในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลสำ�หรับการศึกษาวิจัยธรณี
สัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ และเป็นองค์ความรู้
ใหม่สำ�หรับการเกิดการกร่อนสูงในประเทศไทย และ
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับการนำ�ไปวางแผนการ
บริหารการจัดการพื้นที่ภูมิประเทศแบดแลนด์ เพื่อ
ป้องกันการเกิดการกร่อนสูงขยายบริเวณและเพิ่ม
ความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ และการจัดการพืน้ ทีล่ ะลุเพือ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อจำ�แนกลักษณะสัณฐานและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณ
ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อำ�เภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว

ขอบเขตของการวิจัย

1. จำ�แนกลักษณะสัณฐาน รูปแบบการ
เกิด อนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณละลุ
ในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ได้แก่ หลุมยุบ หน้าผาดิน
กำ�แพงดิน เสาดินและตอดิน
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดภูมปิ ระเทศ
แบดแลนด์ ได้แก่ ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยา
ลำ�ดับชัน้ หิน โครงสร้างตะกอน ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สิง่ ปกคลุมดินและการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน
1 : 50,000 ของกรมแผนทีท่ หารได้แก่ระวาง 5537 III
บ้านลำ�นางรอง และระวาง 5536 IV บ้านหนองแวง
2. แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000
ของกรมทรัพยากรธรณีได้แก่ ระวาง5537 III บ้าน
ระเบิดขาม และระวาง 5536 IV กิ่งอำ�เภอโคกสูง
3. รายงานการสำ�รวจดินจังหวัดสระแก้ว
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4. ข้อมูลนํ้าฝนรายเดือนและรายวัน แบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างพ.ศ.2503 ถึง 2533 รายปี
และระหว่างพ.ศ.2533 ถึงพ.ศ.2555 จากฝ่ายสำ�รวจ
อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
ณ สถานี อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
และกบินทร์บุรี
5. รูปถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2497 และ
พ.ศ. 2523 จากกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 :
25,000
6. รูปถ่ายทางอากาศสีปี พ.ศ. 2545 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1 : 4,000
7. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat TM เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555
8. รูปถ่ายจากยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณ
ละลุ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
9. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการแปลภาพ ได้แก่ ไมโคร
คอมพิวเตอร์ (PC) เครือ่ งพิมพ์ (printer) โปรแกรม
ทางระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ Arc GIS
10. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ได้แก่ ค้อนธรณี พลั่ว เครื่องมือเจาะดิน สมุดเทียบ
สีดิน เครื่องมือวัดปฏิกิริยาดิน เครื่องมือวัดความ
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ลาดเท เครื่องกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก (GPS) เทปวัดระยะ กล้องถ่ายรูป
11. ห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรธรณีและกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วิธีดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่จะศึกษาจากแผนที่ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ธรณีวิทยา รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน เพื่อวางแผนการ
ศึกษาลักษณะสัณฐานของภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณละลุ บ้านคลองยางและบ้านหนองผักแว่น ตำ�บล
ทัพราช อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวม
2. ศึกษาแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ภาพถ่ายจากยานไร้คนขับ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทำ�แผนทีต่ น้ ร่าง การจำ�แนกสัณฐาน
ของอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์บริเวณละลุ อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3. สำ�รวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อนำ�มาวางแผนจุดกำ�หนดสำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูล
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4. นำ�ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจพื้นที่มา
วางแผนการเก็บข้อมูลในภาคสนาม โดยกำ�หนด
ตำ�แหน่งสำ�หรับเก็บตัวอย่างอนุสณ
ั ฐานภูมปิ ระเทศ
แบดแลนด์จากแผนที่ต้นร่าง ได้แก่ การจำ�แนกอนุ
สัณฐานหลุมยุบ หน้าผาดิน กำ�แพงดิน เสาดิน และ
ตอดิน
5. ดำ�เนินการเก็บข้อมูลในภาคสนาม วัด
อนุสณ
ั ฐานของภูมปิ ระเทศแบดแลนด์จากอนุสณ
ั ฐาน
ของหลุมยุบ หน้าผา กำ�แพงดิน เสาดิน และตอดิน
ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว ความสูง ความ
ลึก (หลุมยุบ) ลักษณะพื้นผิวของอนุสัณฐานและ
ความลาดเทกำ�หนดจุดอนุสณ
ั ฐาน ด้วยเครือ่ งกำ�หนด
ตำ�แหน่งบนพืน้ โลก (GPS) และการบันทึกภาพ
6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์ดังนี้คือ
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้างของลุ่มนํ้าห้วย
ยางตอนบน ศึกษาจากแผนที่ธรณีวิทยา และข้อมูล
ของกรมทรัพยากรธรณี ลักษณะภูมิประเทศของ
ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนและบริเวณละลุ ศึกษาจาก
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายจาก
ยานไร้คนขับ และการศึกษาในสนาม ลักษณะภูมิ
อากาศ ข้อมูลอุณหภูมแิ ละนํา้ ฝนสถานีอรัญประเทศ
สระแก้ว ปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี ใช้เป็นค่าเฉลี่ย
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ระหว่าง พ.ศ. 2503 ถึง
พ.ศ. 2533 รายปี และระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ.
2555 และพิจารณาเลือกข้อมูลนํ้าฝนบางปีที่พบว่า
มีปริมาณนํ้าฝนมาก ได้แก่ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551
และ พ.ศ. 2554 เน้นการกระจายของนํา้ ฝนในแต่ละ
วัน เพือ่ ดูปริมาณนํา้ ฝนทีท่ ำ�ให้เกิดการกร่อนของดิน
ได้คอื ปริมาณนํา้ ฝนตัง้ แต่ 20 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมงขึน้
ไป ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นำ�
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รูปถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2523 พ.ศ.
2545 และภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM มา
ทำ�การแปลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในแต่ละช่วงเวลา

ผลการวิจัย

หน่วยอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์
บริเวณละลุ
ละลุ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านคลองยางและ
บ้านหนองผักแว่น อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ บริเวณที่ตั้งละลุ
อยู่ทางตะวันตกของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน มีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นแอ่งระหว่างภูเขา ซึ่งเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนเศษหินเชิงเขา และการผุพังอยู่
กับทีข่ องหินเดิมตามเชิงเขาหรือขอบแอ่งอนุสณ
ั ฐาน
จำ�แนกได้เป็น 5 อนุสัณฐานได้แก่
1. อนุสัณฐานหลุมยุบ เป็นอนุสัณฐานเริ่ม
แรกของการเกิดอนุสัณฐานแบดแลนด์ อนุสัณฐาน
หลุมยุบ ส่วนใหญ่เกิดติดกันผนังทะลุถึงกัน มีความ
กว้าง 0.51 เมตรถึง 3.80 เมตร ความยาว 0.69 เมตร
ถึง 6.00 เมตร ความลึก 0.20 เมตรถึง 2.37 เมตร
รูปร่างด้านบนส่วนใหญ่เป็นรูปรีภายในหลุมยุบส่วน
ใหญ่มีลักษณะส่วนบนกว้างส่วนล่างแคบ ลักษณะ
ผนังส่วนใหญ่วางตัวตรงกับแนวระดับ ลักษณะพื้น
ผิวส่วนใหญ่มีลักษณะไม่เรียบ มักพบมีทางนํ้าไหล
ผ่านด้านล่างและพบโพรงดิน ใต้ผนังหลุมยุบ โดย
พบผนังหลุมพังลงมาในแนวดิ่ง มีพืชปกคลุมผิวดิน
น้อยและพบรากพืชภายใน หลุมยุบเป็นส่วนใหญ่
2. อนุสณ
ั ฐานหน้าผาดิน เป็นอนุสณ
ั ฐานที่
เกิดจากการพัฒนาตัวต่อมาจากหลุมยุบหลายๆ จุด
ที่เกิดการกร่อนโดยนํ้าฝนและนํ้าไหลบ่าผิวดินทั้งใน
แนวราบและในแนวดิง่ จนทำ�ให้ผวิ หน้าของพืน้ ทีท่ ถ่ี กู
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กร่อนจากการเกิดหลุมยุบมีลกั ษณะเป็นหน้าผาดิน มี
พืน้ ทีต่ อนบนต่อเนือ่ งกับพืน้ แผ่นดินโดยรอบของพืน้ ที่
พบกระจายตัวอยู่บริเวณขอบของแอ่งบริเวณละลุ
รูปแบบการเกิดส่วนใหญ่เป็นหน้าผาดินแบบเดี่ยว
อยูใ่ กล้ชดิ กัน ส่วนบนของหน้าผาดินมีความสูงตํา่ ไม่
เท่ากันและพบชัน้ สะสมสนิมเหล็ก หน้าผาดินมีความ
กว้าง 0.35 เมตรถึง 5.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร
ถึง 20.00 เมตร ความสูง 2.26 เมตรถึง 3.90 เมตร
ลักษณะพืน้ ผิวมีรอ่ งหลืบ เสาและรูโพรง บริเวณใต้
หน้าผาดินส่วนใหญ่พบโพรงและทางนํา้ ไหลใต้หน้าผา
ดิน ฐานใต้หน้าผาดินเอียง ทำ�มุมกับแนวระดับ22
องศาถึง 88 องศา ลักษณะตะกอนของบริเวณฐานใต้
หน้าผาดินมีขนาดเล็กกว่า 2.00 มิลลิเมตร
3. อนุสัณฐานกำ�แพงดิน เป็นอนุสัณฐาน
ที่เกิดต่อจากอนุสัณฐานหน้าผาดิน เมื่อส่วนของ
อนุสัณฐานหน้าผาดินถูกกัดเซาะตัดขาดจากส่วน
แผ่นดิน และแนวหน้าผาขาดตอนเป็นช่วงๆ ส่วน
ของแนวหน้าผาดินเดิมจะถูกแบ่งทำ�ให้แคบและสัน้
ลง เนื้อที่บริเวณส่วนบนกำ�แพงจะเหลือเนื้อที่น้อย
กว่าหน้าผาอนุสัณฐานกำ�แพงดินกระจายอยู่ส่วน
ด้านหน้าของหน้าผาดินภายในแอ่งละลุ กำ�แพงดิน
มีความกว้าง 0.10 เมตรถึง 2.00 เมตร ความยาว
1.26 เมตรถึง 9.00 เมตรและความสูง 1.06 เมตรถึง
5.00 เมตร รูปแบบการเกิดส่วนใหญ่เป็นกำ�แพงดินที่
เป็นส่วนของหน้าผาดิน ส่วนบนของกำ�แพงดินส่วน
ใหญ่มีความสูงตํ่าไม่เท่ากัน โดยส่วนบนของกำ�แพง
ดินส่วนใหญ่ไม่มชี นั้ สะสมสนิมเหล็ก ลักษณะผิวหน้า
วางตัวเอียงกับแนวระดับของพื้นที่โดยเอียงทำ�มุม
มากที่สุด 90 องศา ลักษณะพื้นผิวมีร่องหลืบเสา
และรูโพรง บริเวณใต้พบโพรงทางนํ้าไหล พื้นฐาน
ใต้กำ�แพงเอียงกับแนวระดับ ค่าความลาดเอียง 8
องศาถึง 85 องศา ลักษณะตะกอนด้านหน้ากำ�แพง
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ดินมีขนาดตะกอนเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
4. อนุ สัณ ฐานเสาดิ น เป็ น อนุ สัณ ฐานที่
พัฒนาตัวต่อจากหน้าผาดินและกำ�แพงดินที่ถูกกัด
เซาะโดยนํ้าฝนและนํ้าไหลบ่า จนตะกอนส่วนใหญ่
ถูกความแรงของนํา้ พัดพาไป คงเหลือไว้แต่สว่ นของ
ตะกอนทีม่ คี วามคงทนต่อการกร่อน อนุสณ
ั ฐานเสา
ดินพบกระจายอยู่ร่วมกับหน้าผาดินและกำ�แพงดิน
มักพบอยูใ่ นบริเวณส่วนทีต่ า่ํ ของแอ่ง ละลุ เสาดินมี
รูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาดินหรือกำ�แพงดิน
รูปร่างของเสาดินมีลกั ษณะรูปทรงภายนอก ส่วนฐาน
กว้างส่วนยอดแหลม ส่วนบนไม่มชี น้ั สะสมสนิมเหล็ก
ปิดทับ กว้าง 0.30 เมตรถึง 1.70 เมตร ความยาว 0.2
เมตรถึง 2.2 เมตรและความสูง 0.83 เมตรถึง 3.80
เมตร ลักษณะผิวหน้าเป็นร่องหลืบและพบรูโพรง
5. อนุ สั ณ ฐานตอดิ น เป็ น อนุ สั ณ ฐานที่
พัฒนาตัวต่อจากเสาดิน เมื่อเสาดินถูกนํ้าฝนและ
กระบวนการกร่อนภายนอกของเปลือกโลกทำ�ให้
ตะกอนจากเสาดินที่มีความคงทนน้อยถูกกัดเซาะ
ตะกอนจะถูกนํา้ พัดพาอออกไปจากเสาดิน จนทำ�ให้
ความสูงและขนาดของเสาดินลดลงจนมีลักษณะ
คล้ายตอดิน พบกระจายปะปนอยู่กับเสาดินและ
มักจะอยู่ด้านหน้า หรือเป็นส่วนที่เหลือจากการพัง
ทลายของหน้าผาและกำ�แพงดิน จึงพบตอดินอยู่ใน
แอ่งที่ตํ่าของละลุเช่นเดียวกับเสาดิน ตอดินมีความ
กว้าง 0.32 เมตรถึง 2.19 เมตร ความยาว 0.49 เมตร
ถึง 3.89 เมตรและความสูง 0.54 เมตรถึง 3.09 เมตร
รูปแบบกระจายอยูโ่ ดดเดีย่ ว รูปร่างภายนอกของตอ
ดินมีลักษณะส่วนฐานกว้างส่วนยอดป้าน ส่วนบน
ไม่มีชั้นสะสมสนิมเหล็ก และผิวหน้ามีลักษณะเรียบ
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ภาพที่ 2 แสดงการกระจายของอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์บนภาพถ่ายจากยานไร้คนขับ (ถ่ายเมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556) บริเวณละลุ อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อำ�เภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
1. ธรณีวิทยาโครงสร้าง
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พืน้ ทีห่ ว้ ยยางตอนบนเกิดจากการเคลือ่ นที่
ของเปลือกโลกในยุคไทรแอสซิกทำ�ให้ เปลือกโลก
เกิดการคดโค้ง เกิดรอยเลือ่ นและทรุดตัวกลาย เป็น
แอ่งสะสมตะกอนในช่วงยุคจูแรสซิกและครีเทเชียส
เกิดเป็นหินชั้นในหมวดหินภูกระดึงและหมวดหิน
พระวิหาร ต่อมาในช่วงยุคเทอร์เชียรี แผ่นเปลือก
โลกอินโด – ออสเตรเลียน เคลื่อนที่มาประกบกับ
แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ส่งผลให้รอยเลื่อนแม่ปิง
เคลื่อนที่ไปทางขวาและทำ�ให้เปลือกโลกในบริเวณ
ดังกล่าว ปริแตกเกิดรอยเลือ่ นวางตัวในแนวเหนือ –
ใต้ ทรุดตัวลงเป็นแอ่งกึ่งกราเบน การสะสมตะกอน
ในแอ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายยุค เทอร์เชียรี ถึงยุคควอ
เทอร์นารี ทำ�ให้เกิดภูมิประเทศเป็นแอ่งระหว่าง
ภูเขา โดยมีลำ�นํา้ สาขาต่างๆ ของลุม่ นํา้ ห้วยยางตอน
บนไหลผ่านและนำ�ตะกอนที่เกิดจากการผุพังอยู่
กับที่และการกร่อนมาทับถมในแอ่งนี้ ต่อมาได้เกิด
กระบวนการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอีกครั้งหนึ่ง
ในยุคควอเทอร์นารี น่าจะเกิดในช่วงเวลาประมาณ
10,000 – 30,000 ปีทแี่ ล้วจนถึงปัจจุบนั ทำ�ให้พนื้ ที่
บริเวณนี้เกิดรอยแตก รอยแยกและรอยเลื่อนหลาย
ทิศทาง พบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่ง รอย
เลื่อนทั้งหมดจะมีทิศทางการวางตัวไปทิศทางเดียว
กับการไหลของร่องนํ้า และพบว่าบริเวณละลุท่ีมี
ภูมิประเทศแบดแลนด์มีรอยเลื่อนตัดผ่านด้วยการ
มีรอยเลื่อนตัดผ่านพื้นที่ เป็นสาเหตุให้ชั้นตะกอน
แตกออกเป็นแนวยาวทำ�ให้นาํ้ ซึมผ่านได้งา่ ย ตะกอน
จะถูกกัดเซาะให้เป็นทางนํ้าไหล สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนไปเป็นแบบฝนตกชุก นํ้าฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องมีปริมาณมากและรุนแรง กระแสนํ้าที่ค่อน
ข้างแรงนีไ้ ด้กดั เซาะพืน้ ทีส่ ะสมตะกอนซึง่ อยูใ่ กล้กบั
เชิงเขาให้สึกกร่อนอย่างรวดเร็ว การเกิดรอยเลื่อน
ในบริเวณตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวที่มีลักษณะตะกอน
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เป็นตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ทางนํ้าสาขาต่างๆ
ของห้วยยางมีการไหลของนํ้าในอัตราเร็วเนื่องจาก
มีความต่างระดับมาก การยกตัวของพื้นที่ในบริเวณ
นี้ทำ�ให้นํ้ากัดเซาะในทางลึกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
เกิดรอยเลื่อน รอยแตก รอยแยก ในหน้าตัดตะกอน
จึงส่งผลให้ตะกอนถูกกัดเซาะทัง้ ในแนวราบและแนว
ดิง่ ได้มากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้พนื้ ทีบ่ ริเวณละลุและบางส่วน
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนมีอัตราการกร่อนสูงและ
เกิดเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์
2. ธรณีวิทยาลำ�ดับชั้นหินบริเวณห้วย
ยางตอนบน
แนวเขาทีว่ างตัวอยูบ่ ริเวณโดยรอบของลุม่
นํา้ ห้วยยางตอนบน ยกเว้นบริเวณด้านทิศตะวันออก
ซึง่ เป็นทีร่ าบเปิดโล่งออกสูป่ ระเทศกัมพูชาเป็นหินชัน้
ในกลุ่มหินโคราชตอนล่างโดยมีหมวดหินภูกระดึง
รองรั บ อยู่ ชั้ น ล่ า งของหมวดหิ น พระวิ ห ารหมวด
หินภูกระดึง มีอายุระหว่างยุคจูแรสซิกตอนกลาง
ถึงจูแรสซิกตอนปลาย หมวดหินภูกระดึงมีเนื้อหิน
ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายและ
หินกรวดมนสีแดงปนม่วง พบแคลครีต (calcrete
nodules) ซึ่ ง เป็ น หิ น กรวดมนที่ ป ระกอบด้ ว ย
ตะกอนขนาดกรวดและทราย จับตัวกันแน่น หมวด
หินพระวิหาร มีอายุระหว่างตอนกลางของยุคจูแรสซิก
ถึงยุคครีเทเชียส ตอนต้น วางตัวอยู่เหนือหมวดหิน
ภูกระดึง ประกอบด้วยหินทรายสีขาวปนเหลือง
เม็ดละเอียดถึงหยาบ การคัดขนาดและความมนดี
ประกอบด้วย เม็ดควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีหินทราย
แป้ง หินโคลนชั้นบางๆ และหินกรวดมน เกิดจาก
การสะสมตั ว และตกตะกอนจากแม่ นํ้ า ชนิ ด ธาร
ประสานสายและลำ�นํา้ โค้งตวัด (กรมทรัพยากรธรณี
2550) ชั้นหินของแนวเขาที่อยู่บริเวณรอบแอ่งห้วย
ยางตอนบน เป็นวัตถุตน้ กำ�เนิดของตะกอนทีส่ ะสมตัว
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อยู่ในบริเวณแอ่งระหว่างภูเขา ลักษณะโครงสร้าง
ของตะกอนในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ที่มีวัตถุต้น
กำ�เนิดเป็นหินชัน้ หมวดภูกระดึงและหมวดพระวิหาร
เป็นหนึ่งในปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลทำ�ให้บริเวณนี้ เกิด
การกร่อนสูง จนพัฒนาเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์
เนื่องจากหมวดภูกระดึงประกอบด้วยหินทรายแป้ง
หินโคลน เมื่อผุพังสลายตัวเป็นตะกอน จึงมีปริมาณ
ตะกอนส่วนใหญ่เป็นทรายแป้งและดินเหนียวส่งผล
ทำ�ให้ตะกอนชั้นล่างๆ มีปริมาณของดินเหนียวและ
ทรายแป้งเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณทรายลดลง เนื่องจาก
เกิดการสะสมตะกอนดินเหนียวจึงส่งผลให้ความ
สามารถในการแทรกซึมนํ้าผ่านชั้นดินมีน้อย จึงทำ�
ให้นํ้าไหลออกด้านข้าง (interflow) และกัดเซาะ
ตะกอนให้เกิดเป็นโพรงใต้ชั้นตะกอน และเป็นจุด
เริ่มต้นของการกัดเซาะที่ทำ�ให้เกิดเป็นหลุมยุบ การ
ที่บริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนมีลักษณะเป็นแอ่ง
ระหว่างภูเขาแคบๆ และมีรอยเลื่อนผ่าน เป็นผล
มาจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนลำ�ดับชั้นหิน
บริเวณ ขอบแอ่งเป็นตัวส่งผลต่อลักษณะโครงสร้าง
ของตะกอนในแอ่ง ดังนั้น ธรณีวิทยาโครงสร้างและ
ธรณีวิทยาลำ�ดับชั้นหิน จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้
เกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
3. ภูมปิ ระเทศของลุม่ นํา้ ห้วยยางตอนบน
นํ้าห้วยยางตอนบน เป็นส่วนหนึ่งของลุ่ม
นํา้ โตนเลสาบตอนบนซึง่ มี 2 ลุม่ นํา้ ย่อย คือ ห้วยพรม
โหดและห้วยยาง ภายในลุม่ นํา้ สามารถจำ�แนกหน่วย
ธรณีสัณฐานได้ 4 หน่วย หน่วยแรกคือ ที่ราบนํ้า
ท่วมถึงเป็นตะกอนที่เกิดจากที่ราบนํ้าท่วมถึง อยู่
บริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของลุม่
นํ้า พื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน
ออก เป็นทีร่ าบซึง่ เกิดจากการทับถมของตะกอนนํา้
พา หน่วยที่สองเป็นลาดเชิงเขา อยู่ถัดจากที่ราบนํ้า
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ท่วมถึงบริเวณใกล้แนวเขา ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบๆ
ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ตะกอนเกิดจากการผุพังอยู่
กับที่ของหินฐาน ตะกอนที่ถูกทับถมด้วยแรงดึงดูด
ของโลกและตะกอนนํา้ พาจัดเป็นตะกอนเศษหินเชิง
เขา หน่วยที่สาม ได้แก่ภูเขา เป็นภูเขาที่กระจายตัว
อยูร่ อบๆ ลุม่ นํา้ ห้วยยางตอนบน ประกอบด้วยหมวด
หินภูกระดึงรองรับอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านบนของ
ภูเขาจะเป็นหมวดหินพระวิหาร มีความสูงระหว่าง
350 – 594 เมตร โดยภูเขาเหล่านี้จะเป็นต้นกำ�เนิด
ของร่องนํ้าและสาขาต่างๆ ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอน
บน หน่วยที่สี่เป็นร่องนํ้า ร่องนํ้าในบริเวณลุ่มนํ้า
ห้วยยางตอนบนจะกระจายอยู่ในบริเวณภูเขา ลาด
เชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่นํ้า สามารถแบ่งลำ�ดับของ
ร่องนํ้าได้ 4 ลำ�ดับ ลักษณะทางกายภาพของร่อง
นํ้าในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนประกอบด้วย รูปร่าง
ของลุ่มนํ้า จัดเป็นรูปร่างพัด ประกอบ ด้วยลำ�ธาร
เล็กๆ มากมาย ทำ�ให้จำ�นวนนํ้าที่ไหลมาไปรวมอยู่
ที่จุดเดียว รูปแบบทางนํ้าไหลเป็นแบบทางนํ้ากิ่งไม้
เป็นรูปแบบทีม่ ลี ำ�ธารแตกกิง่ ก้านสาขาคล้ายเส้นใบ
ของใบไม้ มีทิศทางไม่แน่นอน มุมไม่สมํ่าเสมอ ส่วน
มากเกิดบนหินทีม่ คี วามแข็งสมํา่ เสมอ เช่น หินทราย
หินดินดาน ความต่างระดับและความลาดชันของ
ลุ่มนํ้า พบว่า ร่องนํ้าลำ�ดับที่ 1 กระจายอยู่บริเวณ
ภูเขา ความต่างระดับสูงสุด 330 เมตรความลาดชัน
สูงสุดร้อยละ 27.50 ร่องนํา้ ลำ�ดับที่ 2 กระจายอยูใ่ น
บริเวณภูเขาและลาดเขา ความต่างระดับสูงสุด 200
เมตร ความลาดชันสูงสุดร้อยละ 11.30 ร่องนํา้ ลำ�ดับ
ที่ 3 กระจายอยู่ในบริเวณลาดเชิงเขาและที่ราบลุ่ม
แม่นํ้า ความต่างระดับสูงสุด 10 เมตร ความลาดชัน
สูงสุดร้อยละ 2.22 ร่องนํ้าลำ�ดับที่ 4 อยู่ในที่ราบ
ลุ่มแม่นํ้า ความต่างระดับ 1 เมตร ความลาดชัน
สูงสุดร้อยละ 0.20 ความหนาแน่นของการระบายนํา้
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เป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของลำ�ธารทั้งหมด
ต่อเนื้อที่ลุ่มนํ้า พบว่า ความหนาแน่นของการระ
บายนํ้าของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนมีค่า 0.96 ต่อ
กิโลเมตร แสดงว่าพื้นที่ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน โดย
ค่าความหนาแน่นของการระบายนํ้ามีค่าน้อยกว่า
จึงระบายนํ้าไม่ดี ทำ�ให้ลุ่มนํ้ามีอัตราการกร่อนมาก
ดังนัน้ ลักษณะทางกายภาพของลุม่ นํา้ ห้วยยางตอน
บน เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดภูมปิ ระเทศ
แบดแลนด์
4. ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อ
การเกิดภูมปิ ระเทศแบดแลนด์ องค์ประกอบของภูมิ
อากาศทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดภูมปิ ระเทศแบดแลนด์
ได้แก่ อุณหภูมแิ ละนํา้ ฝน อุณหภูมจิ ะส่งผลต่อการ
ผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน
หิ น และแร่ ใ นตะกอนจะขยายตั ว เมื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง
ขึ้นในตอนกลางวันและจะหดตัวในเวลากลางคืน
อุณหภูมทิ สี่ งู ทำ�ให้อตั ราการระเหยของนํา้ ในตะกอน
เร็วขึน้ ดินเหนียวจะหดตัวมาก และจะพองตัวเมือ่ มี
ฝนตกในฤดูฝน
นํ้ า ฝนนั บ เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นภู มิ อ ากาศที่ มี
ความสำ�คัญต่อกระบวนการกร่อนเพราะนํ้าฝนเป็น
ตัวการธรรมชาติที่ทำ�ให้เกิดการกร่อนของภูเขา ซึ่ง
เป็นหินต้นกำ�เนิดของตะกอนและพัดพาตะกอนมา
ทับถมในบริเวณแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาจนทำ�ให้
เกิดเป็นลุ่มนํ้า นํ้าฝนยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
สร้างหน้าตัดตะกอน เช่น เกิดกระบวนการชะล้าง
แร่ดินเหนียว เหล็กออกไซด์ที่เกิดจากการผุพังอยู่
กับที่ ท างเคมี ข องแร่และหินในตะกอน ให้ลงมา
สะสมอยู่ในตะกอนชั้นล่างๆ จึงส่งผลให้ตะกอนใน
ชั้นล่างๆ มีปริมาณของตะกอนดินเหนียวและทราย
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แป้งเพิม่ มากขึน้ กว่าตะกอนทราย ทำ�ให้เนือ้ ตะกอน
ชั้นล่างๆ มีเนื้อละเอียดกว่าตะกอนชั้นบนๆ ความ
สามารถในการแทรกซึมของนํ้าจึงมีน้อย ทำ�ให้นํ้า
ฝนไหลซึมลงในแนวดิ่งได้น้อย เหลือเป็นนํ้าไหลบ่า
พื้นดิน เกิดการกร่อนแบบผิวหน้าเรียบและพัฒนา
เป็นการกร่อนแบบริ้วธาร ร่องธาร และในลำ�ธาร
นํา้ ฝนทีไ่ หลซึมผ่านตะกอนชัน้ บนลงไปได้ เนือ่ งจาก
ตะกอนชัน้ ล่างมีเนือ้ ละเอียดและแน่นทึบมากขึน้ จึง
ทำ�ให้ความสามารถในการแทรกซึมของนํา้ มีนอ้ ยลง
นํา้ ส่วนนีจ้ งึ ไหลออกในแนวราบใต้พนื้ ดิน ทำ�ให้เกิดรู
โพรง เมื่อขนาดของโพรงใหญ่ขึ้นตะกอนที่อยู่เหนือ
โพรงจะยุบพังลงมา ทำ�ให้เกิดหลุมยุบเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของลุ่มนํ้าห้วยยาง
ตอนบนมีค่า 27.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย
23.4 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอด
ปีมคี า่ 1,611.87 มิลลิเมตร จำ�นวนวันทีฝ่ นตกตลอด
ปีมีค่า 135.18 วัน ช่วงเดือนที่มีจำ�นวนวันที่ฝนตก
มากอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
โดยจำ�นวนวันที่ฝนตกเกิน 20 มิลลิเมตรต่อวันมีค่า
เฉลี่ยต่อปี 25.66 วัน จากการที่ลุ่มนํ้าห้วยยางตอน
บนมีอณ
ุ หภูมสิ งู ตลอดทัง้ ปี จึงส่งผลต่อกระบวนการ
ผุพังอยู่กับที่ของหินและกระบวนการสร้างหน้าตัด
ตะกอน ลักษณะของนํ้าฝนมีปริมาณ ไม่มากและไม่
น้อยจนเกินไปในกระบวนการกร่อน เนื่องจากถ้า
ปริมาณฝนมีน้อยเกินไป ความแรงของนํ้าจะมีพลัง
ในการกัดเซาะได้นอ้ ย แต่ถา้ มีมากเกินไปเหมือนเขต
ภูมิอากาศร้อนชื้นแถบมรสุม (Am) ความแรงของ
นํา้ จะกัดเซาะและพัดพาตะกอนทีพ่ งั ทะลายออกไป
จากพืน้ ที่ จึงไม่ปรากฏหลักฐานทีเ่ กิดจากการกร่อน
ให้เห็นได้ นอกจากนี้ ลักษณะการกระจายของฝน
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ตลอดปีจะมีช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนมากจำ�นวน 6
เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สลับ
กับช่วงที่มีปริมาณฝนน้อยอยู่ 6 เดือน ซึ่งจะส่งผล
ต่อกระบวนการสร้างหน้าตัดตะกอน ทำ�ให้เกิดการ
ชะล้างและการสะสมชัน้ สนิมเหล็กและแร่ดนิ เหนียว
ซึ่งเป็นผลทำ�ให้เกิดโครงสร้างของตะกอนที่นำ�ไปสู่
ภูมิประเทศแบดแลนด์
5. โครงสร้างตะกอนของลุ่มนํ้าห้วยยาง
ตอนบน
วัตถุตน้ กำ�เนิดตะกอนบริเวณห้วยยางตอน
บน เป็นหมวดหินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหาร
หมวดหินภูกระดึงประกอบด้วนหินทรายแป้ง หิน
โคลน สีมว่ งแดง เนือ้ ปูนและมีเม็ดปูนปน แทรกสลับ
ด้วยหินทรายสีเทาเขียว เนื้อละเอียดถึงปานกลาง
ประกอบด้วยควอตซ์และไมกา หมวดหินพระวิหาร
เป็นหินทรายสีขาวปนเหลืองเนือ้ เม็ดควอตซ์มขี นาด
เม็ดละเอียดถึงเม็ดหยาบ การคัดขนาดดี เม็ดค่อน
ข้างกลม มีทรายแป้งและหินโคลนสีเทาดำ�สลับอยู่
เป็นบางชัน้ หินทัง้ สองหมวดจะส่งผลต่อเนือ้ ตะกอน
ได้เนื้อตะกอนค่อนข้างละเอียดถึงเนื้อร่วน ตะกอน
ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์ มีแร่ดนิ เหนียวชนิดเคโอริไนต์
มอนมอริลโลไนต์และแร่ไมกาเล็กน้อย
เนื้อตะกอนส่วนใหญ่ของอนุสัณฐานภูมิ
ประเทศแบดแลนด์เป็นตะกอนเนือ้ ค่อนข้างละเอียด
ถึ ง เนื้ อ ร่ ว น โดยเนื้ อ ตะกอนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
ตะกอนร่วนเหนียว รองลงมาเป็นกลุ่มตะกอนร่วน
กลุ่มตะกอนดินเหนียวปนทรายแป้งและตะกอน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง การที่เนื้อตะกอนทุกอนุ
สัณฐานค่อนข้างละเอียดถึงเนือ้ ร่วนโดยมีขนาดของ
ตะกอนเป็นตะกอนดินเหนียวและตะกอนทรายแป้ง
มากกว่าตะกอนทราย เนื่องจากวัตถุต้นกำ�เนิดของ
ตะกอนเป็นหมวดหินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหาร
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ซึ่ ง เนื้ อ หิ น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยหิ น ทรายแป้ ง
หินโคลนและหินทรายเม็ดละเอียดถึงหยาบ เมื่อ
หินเหล่านี้เกิดการผุพังอยู่กับที่และเกิดการกร่อน
ตะกอนที่ เ หลื อ จากการกร่ อ นจะเป็ น ตะกอนที่ มี
ขนาดเล็ก ได้แก่ ทรายแป้ง แร่ดินเหนียว ทราย
ละเอียด ส่วนตะกอนขนาดทรายหยาบและกรวด
จะมีปริมาณน้อยกว่า จึงส่งผลให้ตะกอนที่ถูกธาร
นํ้ า ของห้ ว ยยางตอนบนนำ�มาทั บ ถมบริ เวณแอ่ ง
ที่ราบระหว่างภูเขามีเนื้อตะกอนค่อนข้างละเอียด
ถึงเนื้อร่วน โดยมีร้อยละของตะกอนทรายแป้งและ
ดิ นเหนี ย วมากกว่ า ตะกอนทราย ส่ ง ผลให้ ค วาม
สามารถในการแทรกซึมของนํ้ามีน้อย นํ้าจึงไหลใน
แนวราบใต้พื้นดิน ทำ�ให้เกิดเป็นโพรงใต้ชั้นตะกอน
จนตะกอนของชัน้ ทีอ่ ยูเ่ หนือขึน้ ไปยุบพังลงมา กลาย
เป็นจุดเริม่ ต้นของการเกิดหลุมยุบ หลังจากนัน้ หลุม
ยุบก็จะพัฒนาเป็นหน้าผา กำ�แพงดิน เสาดินและตอ
ดิน จึงส่งผลทำ�ให้เกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
สี ต ะกอน สี ต ะกอนส่ ว นใหญ่ ข องอนุ
สัณฐานภูมิปะเทศแบดแลนด์เป็นสีเหลือง นํ้าตาล
และสีแดง เนื่องจากวัตถุต้นกำ�เนิดตะกอนในลุ่มนํ้า
ห้วยยางตอนบนเป็นหมวดหินภูกระดึงซึ่งเนื้อหิน
ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน หินกรวดมนสี
แดงปนม่วงและเม็ดปูน และหมวดหินพระวิหารซึ่ง
เนื้อหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาวปนเหลือง เม็ด
ละเอียดถึงหยาบ หินทรายแป้ง หินโคลนและหิน
กรวด สีตะกอนนอกจากขึน้ อยูก่ บั วัตถุตน้ กำ�เนิดแล้ว
ยังขึน้ อยูก่ บั กระบวนการปฐพีเคมี เช่น กระบวนการ
ออกซิเดชั่น ทำ�ให้เกิดเหล็กออกไซด์ ทั้งเหล็กแดง
และเหล็กเหลือง ดังนั้น โครงสร้างของตะกอนจึง
เป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญต่อการเกิดภูมปิ ระเทศแบดแลนด์
6. สิ่งปกคลุมดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ชนิดของพืชคลุมดิน นับเป็นสิ่งสำ�คัญใน
การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน เรือนยอด
ของต้นไม้ช่วยลดพลังงานที่ตกกระทบของเม็ดฝน
และความหนาแน่นของลำ�ต้นช่วยลดพลังชะล้างพัง
ทลายของนํ้าไหลบ่าหน้าดิน พืชคลุมดินช่วยทำ�ให้
ปริมาณและอัตรานํ้าไหลบ่าหน้าดิน เป็นผลทำ�ให้
อำ�นาจการกัดเซาะและเคลื่อนย้ายดินลดน้อยลง
รากของพืชช่วยให้เม็ดดินเกาะกันแข็งแรงขึ้น ช่วย
ยึดอนุภาคดินทำ�ให้โครงสร้างของดินดี การซึมนํ้า
สูง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้มีพืชพรรณคลุมดิน
ในลักษณะต่างๆ ย่อมมีผลต่อการชะล้างพังทลาย
ของดินแตกต่างกันไป
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง
พ.ศ. 2555 โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วงคือ พ.ศ.
2497 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2555 ใน
ปี พ.ศ. 2497 ป่าไม้มีเนื้อที่ร้อยละ 98.73 ของเนื้อ
ที่ลุ่มนํ้าเนื่องจากในบริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน
เป็นเขตชายแดน ความสามารถในการเข้าถึงน้อย
พื้นที่ทุรกันดารในปี พ.ศ. 2523 เนื้อที่เกษตรกรรม
เพิ่มจากปี พ.ศ. 2497 ร้อยละ 7.50 เนื่องจากมี
ประชากรเริ่มอพยพเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณนี้มาก
ขึ้น ทำ�ให้พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2523 ลดลงจากปี
พ.ศ. 2497 ร้อยละ 6.08 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 92.73
ของเนือ้ ทีล่ มุ่ นํา้ ซึง่ จะส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2523 พืน้ ที่
ที่มีการกร่อนสูงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2497 ร้อยละ
134.70 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมา
จากเนื้อที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ. 2545 เนื้อที่เกษตรกรรม
เพิ่มจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 336.93 หรือเพิ่มขึ้น
เป็นเท่า เนือ่ งจากมีประชากรอพยพเข้าไปอยูม่ ากขึน้
ทำ�ให้เนื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ
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90.10 ส่งผลให้เนื้อที่ป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ. 2523
ร้อยละ 22.68 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 71.70 ของเนื้อ
ทีล่ มุ่ นํา้ เมือ่ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมขยายตัวและมีจำ�นวน
ประชากรเพิ่มขึ้น มีการสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง
ส่งผลทำ�ให้เนื้อที่แหล่งนํ้าในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 2,536.00 หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 27 เท่า จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัยและแหล่งนํ้า จึง
ส่งผลให้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงในปี 2545 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 145.74 หรือ 2.5
เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เนื้อที่การเกษตร ลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ 10.04 เนื่องจากเกษตรกรไม่
สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้เพราะมีมาตรการ
ทางกฎหมายห้ามบุกรุกทำ�ลายป่าเข้มงวดขึ้น ส่ง
ผลให้เนื้อที่ป่าเพิ่มขึ้นเพราะบุกรุกทำ�ลายป่าไม้ไม่
ได้ ประกอบกับมีโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้
ทำ�ให้พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545
ร้อยละ 1.00 หรือมี เนื้อที่ร้อยละ72.42 ของเนื้อที่
ลุม่ นํา้ การทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ
909.62 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เนื่องจากมี
ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากปี พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ.
2555 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของสิ่ง
ปกคลุมดิน โดยเฉพาะเนื้อที่ป่าไม้ที่ช่วยป้องกันการ
ชะล้างพังทลายดิน เมือ่ เนือ้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงแต่ถกู นำ�ไป
ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ จึง
ส่งผลทำ�ให้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงได้เพิ่มจำ�นวนมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ สิง่ ปกคลุมดินและการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดภูมปิ ระเทศแบดแลนด์บริเวณลุม่ นํา้ ห้วย
ยางตอนบน
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สรุปผลการวิจัย

ภูมิประเทศแบดแลนด์เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำ�ของนํ้าฝนและนํ้าผิวดินทั้งในแนว
ราบและแนวดิ่ง ทำ�ให้เกิดสัณฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ หลุมยุบ หน้าผา กำ�แพงดิน เสาดิน และตอดิน เป็น
ภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่นและแปลกตา ซึง่ มีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อต่อการเกิดมาจากโครงสร้างทางธรณีวทิ ยาลำ�ดับ
ชั้นหิน โครงสร้างตะกอน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพบอยู่ในบริเวณที่
มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างหุบแคบๆ พบอยู่บริเวณลาดเชิงเขาและบริเวณที่เป็นตะกอนยุค ควอเทอร์นารี
ทีย่ งั ไม่แข็งตัว ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อทรัพยากรดินแต่ในขณะเดียวกันสามารถนำ�มาพัฒนาเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางธรณีวิทยาได้
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ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ศึกษาผลการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา และศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถพี ทุ ธจังหวัดสุรนิ ทร์และบุรรี มั ย์ วิธดี ำ�เนินการวิจยั ใช้การ
ตรวจสอบเอกสาร การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ เครื่องมือวิจัยมี 3 แบบ คือ
แบบบันทึกการสังเกต ใช้บนั ทึกเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบนั โรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�จังหวัด
สุรินทร์และบุรีรัมย์ จำ�นวน 7 แห่ง แบบสอบถามใช้ถามครู 94 คน และ ผู้ปกครอง
นักเรียน 317 คน และแบบสัมภาษณ์ ใช้สมั ภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา 7 คน ครู 7 คน
และพระสงฆ์ 5 รูป วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์กลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 50 ปี ชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาเป็นชนบท
กึ่งชุมชนเมือง คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา
จบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน 20,000 ถึง 60,000
บาท ภายในสถานศึกษา มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี จำ�นวนบุคลากรตํ่า
สุด 8 คน และสูงสุด 26 คน วุฒิการศึกษาตํ่าสุดปริญญาตรี และสูงสุดปริญญาโท
จำ�นวนนักเรียนตํ่าสุด 112 คน และสูงสุด 367 คน จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ การบริหารทั่วไป มีการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีแนวทาง
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
3
รองศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
4
รองศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2
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พัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา มีการดำ�เนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และมีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาอย่างบูรณาการ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
มีผลสำ�เร็จ 3 ประการ คือ 1) ผลสำ�เร็จตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึง
พอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ ผลสำ�เร็จตามจุด
เน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลสำ�เร็จตามผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก และผลการประเมินความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโดยรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ผลสำ�เร็จของการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่าสถาน
ศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านอย่างพอ
เพี ย งและมี ก ารบู ร ณาการหลั ก ไตรสิ ก ขาในด้ า น
กระบวนการบริหาร เป็นไปตามหลักของไตรสิกขา
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ และผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
ในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถพี ทุ ธจังหวัดสุรนิ ทร์และ
บุรีรัมย์ มี 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางพัฒนาด้าน
อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มตัวบ่งชี้ใดที่ดำ�เนิน
การได้ครบถ้วนตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
วิถีพุทธแล้วสถานศึกษาต้องรักษาให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป กลุ่มตัวบ่งชี้ใดที่ยังมิได้ดำ�เนินการต้อง
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จัดดำ�เนินการให้มีขึ้น และให้นำ�แนวทางพัฒนาที่
นำ�เสนอไว้ในด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน
ครู ผู้บริหาร ด้านกิจกรรมประจำ�วันพระ ด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ และด้านการเรียนการสอน มาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
2) แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้นำ�แนวทางพัฒนาตามมาตรฐานทีน่ ำ�
เสนอไว้ในด้านคุณภาพผูเ้ รียน ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม มาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักไตรสิกขา ด้านสถานศึกษา จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมให้เป็นไปตาม
หลักของศีล ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตร
จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพจิต คุณภาพจิต
สุขภาพจิต จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญาของบุคลากร
และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านชุมชน สถานศึกษา
และสถาบันในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของชุมชน
คำ�สำ�คัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักไตรสิกขา,
		 โรงเรียนวิถีพุทธ

Abstract

This research aimed to study current
condition, achievement of educational
institution administration by using Threefold
Training Principle, and development method
of educational institution administration using
Threefold Training principle in the leading
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Buddhism Oriented Schools in Surin and
Buriram provinces. The research methodology
used was review of literature, observation,
enquiry, and interview. The research instruments
used were 1) observation form used for
collecting current information from 7 leading
Buddhism Oriented Schools in Surin and
Buriram provinces 2) questionnaire used for
questioning 94 teachers and 317 students’
guardians 3) interview form used for interviewing
7 school administrators, 7 teachers, and 5
Buddhist monks. Data analysis was done by
description.
The research results revealed that
the current conditions of the leading
Buddhism Oriented Schools in Surin and
Buriram provinces were as follows : the
respondents were more than 50 years of age ;
community around the educational institution
was semi-urban community ; the most of
respondents had agricultural careers, believed
in Buddhism, graduate of primary education,
and gained an average of a family incomes
20,000 to 60,000 Baht per year ; within the
educational institutions, there were good
buildings and atmospheres, 8 personnel at
the lowest rate and 26 at the highest rate,
bachelors degree educational qualification
at the lowest level and master’s degree at
the highest level, 112 students at the lowest
rate and 367 at the highest rate ; administrative
structure was divided into 4 aspects i.e.
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academic administration, budget administration,
personnel administration, and general
administration ; there were formulation of
schools’ vision, mission, goal, identity, and
uniqueness ; there were the development
methods and strategies ; the operation was
done according to schools’ strategic plan
and the administration was done by using
Threefold Training Principle.
Three aspects of educational
administration achievement by using Threefold
Training Principle in the leading Buddhism
Oriented Schools in Surin and Buriram prov
inces were found as follows : 1) the school’s
identity was at a excellent level, and
satisfaction assessment of personnel and
students’ guardian to the school’s identity
was at very good level 2) the schools had
been qualified at very good level by Office
for National Education Standard and Quality
Assessment Public Organization (ONESQA),
and satisfaction assessment of personnel to the
quality of educational institution administration
using Threefold Training principle was at very
good level, 3) the educational institution
administration by using Threefold Training
principle was found that there were enough
administrative resources and the principle
of the Threefold Training was integrated in
administrative processes; the community got
benefits from development of the Buddhism
Oriented Schools; and satisfaction assessment
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of personnel and students’ guardian to
educational institution administration was at
very good level.
Three development methods of
educational institution administration using
Threefold Training principle in the leading
Buddhism Oriented Schools in Surin and
Buriram provinces were found as follows : 1)
for the development methods on identity
of the Buddhism Oriented Schools, it is
recommended that the schools must
sustainably continue to develop those
identities’ indicators which were accomplished ;
the schools must take action for those identities’
indicators which have not been done by
utilizing the proposed development ways i.e.
the physical aspect, the behaviors aspect of
students, teachers, and administrators, the
aspect of the Buddhist holidays’ activities,
the promotion aspect of Buddhist way of life,
and the aspect of learning and teaching; 2) for
the development methods on educational
administration quality of the educational
institutions, it is recommended that the
administrators should operate by utilizing the
proposed development methods in various
aspects i.e. the aspects of learners’ quality,
educational management, learning society
construction, educational institution identities,
and promotion measures; 3) for the
development methods on educational
institution administration using the Three-
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fold Training, it is recommended that the
school should manage the physical and
social aspects based on the principle of Sila,
administrators should be good friends to all
school personnel, there should be activities to
develop mind’s capacity, quality, and health,
there should be continuous activities to
develop personnel and students’ wisdom 2)
in the community, the schools and the various
institutions in the communities should have
more cooperation to solve possible problems
within the communities, preserve and
broaden a good culture and tradition of the
communities.
Keyword : Educational Institution
Administration, Threefold Training,
leading Buddhism Oriented Schools

บทนำ�

การศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ ในการพั ฒ นา
ชีวิตมนุษย์เพราะเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญา
หลักคำ�สอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความ
สำ�คัญกับคำ�ว่า “สิกขา” อย่างมาก เพราะเป็นหลัก
ธรรมที่ มี ค วามหมายครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ธ รรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
พระพุทธเจ้าตรัสเน้นให้เห็นความสำ�คัญของหลัก
ไตรสิกขาว่า “ภิกษุผู้ที่มีความเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติ
ตามหลักสิกขา 3 ประการ คือ ประพฤติอธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็น
นิจบัณฑิตย่อมเรียกภิกษุเช่นนั้นว่าเป็นนักศึกษา
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เป็นนักปฏิบัติ มีความประพฤติบริสุทธิ์ เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติ
ในโลก เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหา
ย่อมมีจติ หลุดพ้นจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับ
สนิท เหมือนความดับแห่งประทีป (องฺ.ติก. (ไทย)
20/91/320)
หลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่
ได้รวมเอาหลักการศึกษาทัง้ หมดในพระพุทธศาสนา
เข้าไว้ด้วย ดังนั้นหลักไตรสิกขาจึงมีลักษณะเด่น
พิเศษดังต่อไปนี้
1. หลักไตรสิกขาเป็นทีห่ ลอมรวมสิกขาบท
ในพระปาฏิโมกข์ คือ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ�ให้
ภิกษุศึกษาในหลักไตรสิกขาแทนการฟังหรือการ
สวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนได้ (องฺ.
ติก. (ไทย) 20/85/310-311)
2. หลักไตรสิกขาเป็นสิกขาบทเบื้องต้น
แห่งพรหมจรรย์ คือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่ภิกษุ
ที่มีศีล สมาธิ ปัญญาบริบูรณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบท
เล็กน้อยบ้าง แต่สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่เป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมั่นคง ทำ�เจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติให้แจ้ง สิ้น อาสวะกิเลสด้วยปัญญา
จึ ง เข้ า ถึ ง ปริ นิ พ พานในปั จ จุ บั น (องฺ . ติ ก . (ไทย)
20/91/319-320)
3. หลักไตรสิกขามีอทิ ธิพลต่อคัมภีรส์ �ำ คัญ
ทางพระพุทธศาสนา คือ คัมภีร์สำ�คัญทางพระพุทธ
ศาสนาที่เกิดขึ้นในภายหลังคัมภีร์พระไตรปิฎกได้
ให้ความสำ�คัญกับหลักไตรสิกขาเป็นอย่างมาก เช่น
คัมภีร์วิมุตติมรรค ที่แต่งขึ้นโดยพระอุปติสสเถระ
ชาวศรีลังกา คัมภีร์วิมุตติมรรคนี้ จัดอยู่ในประเภท
ปกรณ์พิเศษที่นำ�เอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎก
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่งอธิบายขยายความได้
อย่างละเอียด และคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่แต่งขึ้นโดย
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พระพุทธโฆสาจารย์ คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้จัดอยู่ใน
ประเภทปกรณ์พิเศษเช่นเดียวกันกับคัมภีร์วิมุตติ
มรรคที่นำ�เอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎก คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่งอธิบายขยายความได้อย่าง
ละเอียดและพิสดารเป็นอย่างมาก หลักไตรสิกขา
ในคัมภีร์วิมุตติมรรค และคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ได้มี
ความสำ�คัญต่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของ
ชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
4. หลั ก ไตรสิ ก ขาเป็ น ที่ ห ลอมรวมหลั ก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจัดเข้ารวม
อยู่ในหลักไตรสิกขานี้ทั้งสิ้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะว่า ไตรสิกขานั้นถือกันว่าเป็น
ระบบการปฏิบตั ธิ รรมทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ มีขอบเขต
ครอบคลุมมรรคทั้งหมด และเป็นการนำ�เอาเนื้อหา
ของมรรคไปใช้อย่างหมดสิ้นสมบูรณ์ จึงเป็นหมวด
ธรรมมาตรฐานสำ�หรั บ แสดงการปฏิ บั ติ ธ รรม
และมักใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีการปฏิบัติ
ธรรม”(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2542 : 601)
หลั ก ไตรสิ ก ขานี้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส ไว้
สำ�หรับเป็นแนวทางให้นำ�มาใช้เป็นหลักในการศึกษา
แต่ปญ
ั หาทีป่ รากฏในเวลาต่อมาคือยังขาดการศึกษา
วิเคราะห์เพือ่ นำ�เอาแนวทางดังกล่าวมานำ�เสนอให้ผู้
ศึกษาได้รับรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสำ�คัญและช่วยกัน
สนับสนุนส่งเสริมแนวทางการจัดการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขานีเ้ กิดขึน้ ให้มาก มีพทุ ธพจน์ทพี่ ระพุทธเจ้า
ได้ตรัสกับภิกษุ 500 รูป ความว่า
“เรารู้วิธีถอนลูกศรคือกิเลสแล้ว จึงชี้บอก
ทางนีแ้ ก่เธอทัง้ หลาย เธอทัง้ หลายควรทำ�ความเพียร
เองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น ผู้บำ�เพ็ญ
ภาวนา ดำ�เนินตามทางนี้แล้ว เพ่งพินิจอยู่ จักพ้น
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จากเครื่องผูกแห่งมารได้” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/275276/117)
พุทธพจน์นที้ ำ�ให้ทราบว่าแนวทางทัง้ หลาย
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว ส่วนการนำ�เอาแนวทาง
ทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นหลักคำ�สอนเหล่านัน้ มาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยยังเป็นเรื่องที่พุทธบริษัท
ทั้งหลายจะต้องนำ�มาศึกษาและลงมือปฏิบัติการ
ด้วยตัวเอง
แนวคิ ด การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตาม
หลักไตรสิกขา มีความสำ�คัญต่อการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสิ่ง
ที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งสำ�หรับ
ฝึกฝนพัฒนาคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักของไตรสิกขาที่มีมาแต่เดิมคือมี
เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาที่จะทำ�ให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จึงควรนำ�แนวคิดการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาไปเป็นหลัก
ในการบริหารสถานศึกษา โดยบูรณาการเข้าไว้
ในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักสูตร นโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาอันจะเป็น
กลไกขับเคลื่อนสำ�คัญที่ทำ�ให้สถานศึกษาดำ�เนิน
ก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ได้ การนำ�เอา
หลักไตรสิกขามาใช้บูรณาการเข้ากับการบริหาร
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ระบบ
บริหาร อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม สือ่ และ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภค
พื้นฐานสวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
กัลยาณมิตร กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และงบประมาณ
เป็นต้น ก็ จะทำ�ให้การบริหารสถานศึกษาได้รับ
ผลสำ�เร็จสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของ
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สถานศึกษาที่กำ�หนดไว้ได้
การบริหารการศึกษาในช่วงที่ผ่านมานั้น
ได้ประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น ขาดการนำ�เอา
แนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา มา
เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะนำ�ไปใช้เป็นหลักในการ กำ�หนด
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา จึงไม่สามารถทำ�ให้สถานศึกษามีกลไก
สำ�คัญทีน่ ำ�พาให้สถานศึกษาดำ�เนินก้าวหน้าไปสูก่ าร
พัฒนาทีส่ มบูรณ์ได้ ขาดการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ จึงทำ�ให้ไม่สามารถ
นำ�เอาหลักไตรสิกขามาใช้บรู ณาการเข้ากับการบริหาร
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากร ระบบ
บริหาร อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภค
พื้นฐาน สวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ท่ี
เป็นกัลยาณมิตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงบ
ประมาณ เป็นต้น และไม่สามารถ ผสมผสานแนว
ความคิด ทฤษฎี ข้อมูล แนวทางดำ�เนินงานจัดการ
ศึกษา ภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้รับ
ผลสำ�เร็จทีส่ อดคล้องกับ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์
และ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาที่กำ�หนดไว้ได้
พ.ศ. 2554 รัฐบาลมีเจตนารมณ์ ที่จะ
นำ�การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ใน
โรงเรียนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดประชุมปฏิบตั กิ ารทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ภายหลังจาก
ประชุ ม ในครั้ ง นั้ น แล้ ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้
ดำ�เนินการจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นใน พ.ศ. 2545
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2547
: 2) ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธนี้ หมายถึง โรงเรียนระบบ
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ปกติทั่วไปแต่เน้นการนำ�หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้
เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานใน
การดำ�เนินชีวติ โรงเรียนวิถพี ทุ ธจึงเป็นโรงเรียนทีน่ ำ�
วิถวี ฒ
ั นธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิมมาใช้ โดย
มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเข้าใจชีวติ อย่างแท้จริงและสามารถ
ดำ�เนินชีวติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยอาศัยระบบ
การศึกษาตามหลักไตรสิกขามาใช้ในการฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมการดำ�เนินชีวิตทุกด้าน โดยหวังว่าจะ
ทำ�ให้การจัดการศึกษาเข้าสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์
ได้ แต่การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธที่
ผ่านมาก็ได้ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือ
ยังขาดความเข้าใจการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และขาดด้านการนำ�ทรัพยากรทางการ
บริหารมาใช้ในการดำ�เนินการตามหลักไตรสิกขา
อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
ในช่วงต้นทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้ดำ�เนิน
การจั ด ตั้ง โรงเรี ย นวิ ถีพุท ธขึ้น มานั้น ผู้วิจัย มี ส่ว น
เกีย่ วข้องกับโครงการนีใ้ นฐานะเป็นวิทยากรผูใ้ ห้การ
อบรมผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร์และบุรรี มั ย์ แต่ในช่วง
เริม่ ต้นของการดำ�เนินโครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธนัน้ ยัง
ขาดโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�ที่จะนำ�มาเป็นแบบอย่าง
ในเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากเขตพืน้ ที่
การศึกษาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ได้ดำ�เนินการ
โครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั พ.ศ.
2556 มีโรงเรียนวิถพี ทุ ธในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ บางโรงเรียน ได้มี

การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาประสบผล
สำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
จากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโรงเรียนวิถพี ทุ ธ
ชั้นนำ�เกิดขึ้นหลายโรงเรียน
ผู้วิจัยเห็นว่าหากได้ทำ�การวิจัย เรื่อง ผล
ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ใน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ดัง
กล่าว จะทำ�ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และแนวทางพัฒนาการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการนำ�ไปแก้ปญ
ั หาและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และในที่อื่น ๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน เมือ่ ได้เห็นถึงความสำ�คัญและประโยชน์
ที่จะได้รับดังกล่าวจึงมีความสนใจทำ�วิจัยในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาผลการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัด
สุรินทร์และบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ด้านเอกสาร ได้แก่ 1) เอกสารขั้นปฐม
ภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ
เอกสารทางวิชาการทีน่ กั วิชาการนำ�เสนอไว้ในแหล่ง
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ข้อมูลต่าง ๆ
2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการศึกษา
3. ด้านเนือ้ หาการวิจยั ประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ของโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�จังหวัด
สุรนิ ทร์และบุรรี มั ย์ 2) ผลสำ�เร็จในการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�จังหวัด
สุรินทร์และบุรีรัมย์ และ 3) แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ
4. ด้านระยะเวลาในการวิจัย เริ่มดำ�เนินการในปีการศึกษา 2555 และสิ้นสุดในปีการศึกษา 2556

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย ใช้การตรวจสอบเอกสาร การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ เครื่องมือวิจัยมี 3
แบบ คือ แบบบันทึกการสังเกต ใช้บันทึกเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และ
บุรีรัมย์ จำ�นวน 7 แห่ง แบบสอบถามใช้ถามครู 94 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน 317 คน และแบบสัมภาษณ์
ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครู 7 คน และพระสงฆ์ 5 รูป วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา
1. สำ�รวจเอกสาร

2. กำ�หนด
กลุม่ เป้าหมาย

3. สร้างเครื่องมือ
วิจัย

4. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล

5. เก็บรวบรวม
ข้อมูล

6. ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย

7. วิเคราะห์
ข้อมูล

8. สรุป
ผลการวิจัย

9. เขียนรายงาน
การวิจัย
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ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้น
นำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ได้มีข้อค้นพบดังนี้
		 1) ด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ�ซึ่งประกอบด้วย (1) ประวัติของโรงเรียน
วิถพี ทุ ธชัน้ นำ�กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามีอายุมากกว่า 50 ปี
(2) สภาพทั่วไปของชุมชนเป็นชนบทกึ่งชุมชนเมือง
คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือ
พระพุทธศาสนา จบการศึกษาสูงสุดระดับประถม
ศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนอยู่ระหว่าง
20,000 ถึง 60,000 บาท (3) สภาพทั่วไปของสถาน
ศึกษา มีอาควรสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี มี
จำ�นวนบุคลากรตํ่าสุด 8 คน และสูงสุด 26 คน วุฒิ
การศึกษาตํ่าสุดปริญญาตรี และสูงสุดปริญญาโท มี
จำ�นวนนักเรียนตํ่าสุด 112 คน และสูงสุด 367 คน
		 2) ด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�จังหวัดสุรนิ ทร์และบุรรี มั ย์ ได้
พบว่า (1) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4
ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป (2) มีการกำ�หนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาน
ศึกษา (3) มีแนวทางพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และ (4) มีการดำ�เนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
		 3) ด้ า นผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ�
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ พบว่า ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน
(สมศ.) แล้ว
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		 4) ด้านการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาในบริบทความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�
พบว่า (1) ด้านสถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา คือ ด้านศีล มีการบริหารด้าน
สภาพทางกายภาพและด้านสังคมที่ดีเป็นไปตาม
หลักของศีล ด้านสมาธิ บุคคลากร นักเรียน และผู้
เกี่ยวข้องมีสมรรถภาพจิต คุณภาพจิต และสุขภาพ
จิตที่ดี ด้านปัญญา บุคลากรในสถานศึกษาและ
นักเรียน มีศรัทธาและเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย
รูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ แก้ปญ
ั หาด้วยสติปญ
ั ญา (2) ด้าน
ชุมชน คือ บ้าน วัด และราชการ ได้รับประโยชน์
โรงเรียนวิถพี ทุ ธได้รบั ความเชือ่ มัน่ ศรัทธา และความ
ร่วมมือจากชุมชน
2. ผลการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ได้มีข้อค้นพบดังนี้
		 1) ผลสำ�เร็จตามจุดเน้นด้าน อัตลักษณ์
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ได้พบว่า
			 (1) ด้านกายภาพ มีผลสำ�เร็จร้อยละ
97.96 มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (2) ด้ า น
พฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร มีผลสำ�เร็จร้อยละ
100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (3) ด้านกิจกรรม
ประจำ�วันพระ มีผลสำ�เร็จร้อยละ 75.00 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก (4) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ มี
ผลสำ�เร็จร้อยละ 96.43 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เยี่ยม (5) ด้านการเรียนการสอน มีผลสำ�เร็จร้อยละ
100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (6) ด้านความคิด
เห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลสำ�เร็จตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ย 4.03
และ 3.97 ตามลำ�ดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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		 2) ผลสำ�เร็ จ ตามผลการประเมิ น
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. พบว่า (1) กลุ่มที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง ทั้ง
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (2) กลุ่มที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม ทั้งระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพ
รวมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก (3) ผลการประเมิน
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
		 3) ผลสำ�เร็จของการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า (1) ด้านสถานศึกษา มี
ทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านอย่างพอเพียงและ
มีการบูรณาการหลักไตรสิกขาในด้านกระบวนการ
บริหาร เป็นไปตามหลักของไตรสิกขา (2) ด้านชุมชน
คือ บ้าน วัด และ ราชการ ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ (3) ด้านความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้
ปกครองนักเรียน โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ 3.91 และ 3.68
ตามลำ�ดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
3. แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถพี ทุ ธจังหวัดสุรนิ ทร์
และบุรีรัมย์ มีข้อค้นพบดังนี้
		 1) แนวทางพั ฒ นาด้ า นอั ต ลั ก ษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ มีอยู่ 2 กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ใดที่จัดดำ�เนินการได้ครบถ้วนตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธแล้วต้องรักษาให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป (2) กลุ่มตัวบ่งชี้ใดที่ยังมิได้จัด
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ดำ�เนินการตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธต้องจัดดำ�เนินการให้มีขึ้น และให้นำ�แนวทาง
พัฒนาที่นำ�เสนอไว้ในด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรม
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ด้านกิจกรรมประจำ�วันพระ
ด้านการส่งเสริมวิถพี ทุ ธ และ ด้านการเรียนการสอน
มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธ
		 2) แนวทางพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้นำ�แนวทางพัฒนา
ตามมาตรฐานที่นำ�เสนอไว้ในด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้าน
มาตรการส่งเสริม มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 3) แนวทางพั ฒ นาด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านสถานศึกษา คือ ด้านศีล จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสั ง คมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก
ของศีล ด้านสมาธิ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กัลยาณมิตร จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพ
จิต คุณภาพจิต และสุขภาพจิต อย่างต่อเนื่อง ด้าน
ปัญญา จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญาของบุคลากรและ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านชุมชน สถานศึกษา
และสถาบันในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เรื่ อ ง ผล
ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาใน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี
ผูส้ นใจแนวคิดเชิงทฤษฎีหลักไตรสิกขาผูว้ จิ ยั
มีข้อเสนอแนะดังนี้
		 1) การวิจัยนี้เป็นการนำ�หลัก
ธรรมของพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใช้
ในการบริหารสถานศึกษา เน้นกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ
ดังนั้น ผู้ที่จะนำ�ผลการวิจัยนี้ไปใช้ควรได้
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจในหลักแนวคิดใน
แต่ละประเด็นที่ได้นำ�เสนอไว้ในงานวิจัยนี้
ให้ ถ่ อ งแท้ ก่ อ นว่ า หลั ก แนวคิ ด พื้ น ฐานคื อ
อย่างไร หลักแนวคิดนี้มีเป้าหมายอย่างไร
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
หลักแนวคิดนีท้ ำ�ได้อย่างไร เมือ่ ได้ศกึ ษาและ
ทำ�ความเข้าใจในหลักแนวคิด เป้าหมาย วิธี
การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก
แนวคิดนี้อย่างชัดเจนแล้วจึงควรนำ�ผลการ
วิจัยปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ผู้ใช้ได้กำ�หนดไว้ต่อไป
		 2) หลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรม
ที่มีความหมายครอบคลุมหลักปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา การนำ�มาปรับ
ใช้สำ�หรับการบริหารสถานศึกษาสามารถ
นำ�เอาหลักธรรมภาคปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูใ่ นหลักคำ�
สอนของพระพุทธศาสนามาใช้รว่ มได้ทงั้ หมด
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำ�หรั บ รั ฐ บาลที่ เ ป็ น ผู้ กำ�หนด
นโยบายด้านการศึกษาของชาติและสถาน
ศึกษาทีเ่ ป็นฝ่ายต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
รัฐบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
		 1) ด้านรัฐบาล คือ ต้องสนับสนุน
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ โดยนำ�นโยบายและ
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ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ.2545 มาฟื้นฟู
ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ โดยการระดมความคิดเห็น
จากผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธในช่วงที่ผ่านมาทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคและนำ�เสนอแนวทางพัฒนาโครงการ
โรงเรียนวิถพี ทุ ธให้มคี วามชัดเจนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ จากนัน้
รัฐบาลจึงนำ�แนวทางทีม่ คี วามชัดเจนสมบูรณ์ดงั กล่าวมาใช้
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยผ่านหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องตามแผนภูมทิ ่ี 2 ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 2. แสดงผังการใช้นโยบายของรัฐ
ผ่านไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธ

70

รมยสาร

2) ด้านสถานศึกษา ควรจัดทำ�แผนพัฒนา
หรือแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักไตรสิกขา ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักของ
ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งตัวแบบของไตรสิกขาดัง
กล่าวมีลักษณะตามแผนภูมิที่ 3 ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3. แสดงผังตัวแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
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3. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลวิจัยไปปฏิบัติ
สำ�หรับผู้สนใจที่จะนำ�เอาผลการวิจัยไป
ปฏิบัติผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
		 1) ด้านสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ควรมีข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้อย่างน้อยควรประกอบด้วย 4 ด้าน
ต่อไปนี้ คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น
ประวัติโรงเรียน สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพื้นที่
สถานศึกษาให้บริการ และด้านสภาพทั่วไปของ
สถานศึกษา (2)ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษา เช่น
มีโครงสร้างการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า
หมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แนวทางพั ฒ นา กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการศึกษา และ การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ที่มีวามชัดเจนและนำ�มาปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง (3) ข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอกในรอบต่าง ๆ (4) ข้อมูลการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในบริบทความ
เป็นโรงเรียนวิถพี ทุ ธ เช่น ข้อมูลด้านสถานศึกษาและ
ด้านชุมชน เหล่านีเ้ ป็นสารสนเทศสนับสนุนเกีย่ วกับ
ผลงานที่สถานศึกษาดำ�เนินการผ่านมาแล้วได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นสถานศึกษาควรมีระบบการจัดเก็บที่
ดี หากต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารก็นำ�มา
ใช้ได้สะดวก ข้อมูลนี้ยังสามารถนำ�มาให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ได้อีกด้วย
2) ด้านผลการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�จังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ควรมีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
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ผลการดำ�เนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน
ช่วงที่ผ่านมาว่าได้ประสบผลสำ�เร็จมากน้อยเพียง
ใด กรอบที่นำ�มาใช้ในการประเมินส่วนนี้อย่างน้อย
ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ คือ (1) ด้านผลสำ�เร็จ
ตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น
ด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร
ด้านกิจกรรมประจำ�วันพระ ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ ด้านการเรียนการสอน ด้านความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองนักเรียน เพือ่ ตรวจสอบให้ทราบว่าในช่วง
ทีผ่ า่ นมาสถานศึกษาได้จดั ดำ�เนินการเพือ่ ให้มตี วั บ่ง
ชีต้ ามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถพี ทุ ธมาก
น้อยเพียงใด (2) ด้านผลสำ�เร็จตามผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. เช่น ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ด้าน
คุณภาพผูเ้ รียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
และด้านความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อตรวจสอบว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัด
ดำ�เนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
ไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาทีส่ ำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กำ�หนดไว้มากน้อยเพียงใด (3) ด้านผลสำ�เร็จของ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ไตรสิ ก ขา เช่ น
ด้านสถานศึกษา ด้านชุมชนด้านความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้
ปกครองนักเรียน เพือ่ ตรวจสอบว่าในช่วงทีผ่ า่ นมาส
ถานศึกษาได้จัดดำ�เนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขามากน้อยเพียงใด
สำ�หรับการนำ�หลักไตรสิกขาไปปฏิบัติ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการดำ�เนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ตามผังการนำ�หลักไตรสิกขาไปใช้ในการ
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บริหารสถานศึกษาดังแผนภูมิที่ 4 ต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 4 แสดงผังแนวคิดการนำ�หลักไตรสิกขา
ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา
4. ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
สำ�หรับผูส้ นใจจะทำ�วิจยั ครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
		 1) ควรมีการวิจัยผลของการบริหาร
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องค์กรโดยใช้หลักไตรสิกขาในกรณีอื่นอีก เช่น การบริหารวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การบริหาร
ในสถานประกอบการ
2) ควรมีการวิจัยพุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา เพื่อนำ�ผลมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3) ควรมีการวิจยั ผลของการบริหารองค์กรโดยใช้หลักไตรสิกขาเปรียบเทียบกับแนวคิดการบริหาร
องค์กรโดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่
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ประสิทธิภาพของวิธีการจำ�แนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบควบคุมและไม่ควบคุม

The Efficiency of Supervised and Unsupervised
Land-use Classification
เอกลักษณ์ สลักคำ� 1

Ekkaluk Salukkham

บทคัดย่อ

แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นข้อมูลทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการวางแผน
เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในอดีตการจัดทำ�แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาศัยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา แต่ปัจจุบันมีการนำ�วิธีการประมวลผลข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมไปใช้อย่างแพร่หลาย วิธกี ารประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีดว้ ยกัน
หลายวิธี การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการจำ�แนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยวิธีการจำ�แนกข้อมูลแบบควบคุมและไม่ควบคุมและทดสอบสอบประสิทธิภาพ
ของวิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธี โดยทำ�การเปรียบเทียบผลการจำ�แนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ด้วยวิธวี ธิ กี ารจำ�แนกแบบจัดกลุม่ โดยเรียงลำ�ดับ เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํ้า การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต
วิธีการจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน วิธีการ
จำ�แนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม เทียบกับผลจาก
การจำ�แนกที่ได้จากการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา ผลการวิจัย พบว่า
ผลจากการจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยวิธโี ครงข่ายใยประสาทเทียมมีความใกล้เคียงกับ
ผลผลจากการจำ�แนกทีไ่ ด้จากการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตามากทีส่ ดุ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.27
คำ�สำ�คัญ : การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ , การจำ�แนกแบบควบคุม, การจำ�แนกแบบไม่ควบคุม
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Abstract

Land use and land cover maps were
essential data for resources planning and
development. In the past, the visual
interpretation was mainly used in land use
classification, nowadays, digital image
processing played an important role and
widely used. However, there were many
types of image processing to classify land
use. This research was conducted with
objectives of classifying the land use by using
supervised and unsupervised classification,
the efficiency of which was tested by
comparison. The results of land use
classification by K-means clustering, ISODATA
clustering, Fuzzy clustering, Minimum
Distance clustering, Paralellepiped technique,
Maximum Likelihood, and Neural Network
were compared with the results of land
us classification analyzed by visual
interpretation. The research results showed
the consistency of the data classification
by means of Neural Network clustering and
visual interpretation at the highest level of
kappa coefficient (k = 0.27).
Keywords : Land-use, Supervised Classification,
Unsupervised Classification

บทนำ�

ที่ดินเป็นปัจจัยสำ�หรับผลิตปัจจัยพื้นฐาน
เพือ่ การดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ การเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวน
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ประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น หากไม่มี
นโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม อาจส่งผล
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ตรงตามศักยภาพ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ในอดีตการจำ�แนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินอาศัยการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศและ/หรือภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา
แม้วิธีดังกล่าวจะมีความถูกต้องสูงเนื่องจากอาศัย
ประสบการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ในการตัดสินใจ
เพือ่ จำ�แนกประเภทข้อมูล แต่วธิ ดี งั กล่าวจำ�เป็นต้อง
อาศัยงบประมาณและระยะเวลานาน ตลอดจน
ผู้ที่ทำ�การจำ�แนกข้อมูลต้องมีความรู้และมีความ
ชำ�นาญ ปัจจุบนั มีการพัฒนาวิธกี ารจำ�แนกประเภท
ข้อมูลด้วยวิธีการประมวลผลภาพเชิงเลข คือ การ
จำ�แนกแบบควบคุมและไม่ควบคุมทีไ่ ด้รบั ความนิยม
หลายวิธี อาทิ วิธีการจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด
(Minimum Distance) วิธกี ารจำ�แนกแบบสีเ่ หลีย่ ม
คู่ขนาน (Parallelepiped Classification) วิธีการ
จำ�แนกแบบความน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด (Maximum
Likelihood) และวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
(Neural Network) การจำ�แนกแบบจัดกลุ่มโดย
เรียงลำ�ดับ (K-Means Clustering) เทคนิคการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น แบบทำ�ซํ้ า
(Iterative Self Organizing Data Analysis
Techniques: ISODATA) และการประยุกต์ทฤษฎี
ฟัซซีเซต การเลือกใช้วิธีเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ถูกต้องมากทีส่ ดุ จึงเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ งานวิจยั นีม้ ี
วัตถุประสงค์ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธกี าร
จำ�แนกประเภทข้อมูลแบบต่างๆ โดยทำ�การจำ�แนก
ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และนำ�ผลลัพธ์ที่
ได้จากการจำ�แนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธไี ปทดสอบ
เพือ่ เปรียบเทียบความถูกต้องของการจำ�แนกและหา
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ข้อสรุปในการเลือกใช้วธิ กี ารจำ�แนกข้อมูลทีใ่ ห้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับผลการจำ�แนกข้อมูลด้วยสายตามากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. จำ�แนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยวิธีการจำ�แนกแบบควบคุมและไม่ควบคุม
2. เปรียบเทียบความถูกต้องของวิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธี เพื่อหาวิธีการจำ�แนก
ประเภทข้อมูลที่มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการจำ�แนกข้อมูลด้วยสายตามากที่สุด

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ละติจูดที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา
45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 102 องศา 30 ลิปดา กับ 103 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก มีพื้นที่
โดยประมาณเท่ากับ 10,397.66 ตารางกิโลเมตร

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

78

รมยสาร

ขั้นตอนการวิจัย

การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8
แนวโคจร (Path) และแถว (Row) ที่ 127-49,
127-50, 128-49 และ 128-50 สำ�หรับแนวโคจร
ที่ 127 และ 128 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 8 และ 31
มีนาคม พ.ศ. 2557 ตามลำ�ดับ ซึ่งเลือกใช้ภาพถ่าย
ให้มีระยะเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาในปัจจุบันมาก
ที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องออกเก็บ
และสำ�รวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่งดำ�เนินการเมื่อวันที่
11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่ช่วงเดือนดังกล่าว
เป็นช่วงทีม่ สี ภาพอากาศไม่เอือ้ อำ�นวยต่อการนำ�เอา
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ไปใช้งาน
เนือ่ งจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8
เป็นข้อมูลภาพถ่ายระบบแพสซีฟซึ่งมีข้อจำ�กัดใน
เรื่องของสภาพอากาศ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลภาพมี
ความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูล
ภาพในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 แทน โดยเลือก
ข้อมูลภาพที่มีเมฆปกคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาน้อย
ที่สุด
นอกจากข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
LANDSAT-8 แล้ว การวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�การปรับ
แก้ ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ จั ด ทำ�โดยกรม
พัฒนาที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาก
ทีส่ ดุ กล่าวคือ ปรับแก้ขอบเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
แต่ละประเภทให้สัมพันธ์กับภาพถ่ายจากดาวเทียม
ที่นำ�ไปใช้ในการวิจัย ส่วนชั้นข้อมูลถนนจะนำ�ไปใช้
ในการปรับแก้การบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตของข้อมูล
ภาพถ่าย
การเตรียมข้อมูลสำ�หรับการวิเคราะห์
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1. การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกใช้ขอ้ มูลแบนด์ 4, 5 และ
6 ของภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ทำ�การ
เตรียมข้อมูลโดยวิธีการรวมข้อมูลภาพ (Layers
Stack) จากนั้นทำ�การต่อภาพ (Mosaic) เพื่อให้
ข้อมูลภาพครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และตัดขอบเขต
ข้อมูลภาพให้เหลือเฉพาะพื้นที่ศึกษาเท่านั้น
2. การปรั บ แก้ ก ารบิ ด เบี้ ย วของข้ อ มู ล
ภาพถ่ายเมื่อทำ�การรวมข้อมูลภาพที่จะนำ�ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทำ�การปรับแก้การ
บิดเบีย้ วเชิงเรขาคณิตของข้อมูลภาพถ่ายโดยอ้างอิง
ค่าพิกดั ตำ�แหน่งจากชัน้ ข้อมูลถนนซึง่ จัดทำ�โดยกรม
พัฒนาที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2554 การปรับแก้การบิด
เบีย้ วเชิงเรขาคณิตอาศัยการกำ�หนดจุดควบคุมภาค
พื้นดิน (Ground Control Point : GCP) และอาศัย
สมการพหุนาม (Polynomial) ลำ�ดับที่ 2 ในการ
ปรับแก้การบิดเบี้ยวดังกล่าว
3. การปรับแก้ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ผู้วิจัยจึงได้ทำ�การปรับแก้ขอบเขตการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภทให้ มี ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยทำ�การแปลภาพถ่าย
จากดาวเทียมด้วยสายตา จำ�แนกประเภทการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามแบบแผนการจำ�แนกการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ แบ่งประเภทการ
ใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและ
ที่อยู่อาศัย พื้นที่นาข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งนํ้าและพื้นที่อื่นๆ เมื่อทำ�การ
ปรับแก้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ผู้วิจัยได้
ทำ�การออกสำ�รวจภาคสนามเพื่ อ เป็ น การตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทำ�การออกสำ�รวจ
ข้อมูลภาคสนามจำ�นวน 45 จุด ด้วยวิธีการสุ่มเลือก
ให้สอดคล้องกับจำ�นวนประเภทการใช้ประโยชน์
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ที่ดินทั้ง 7 ประเภท โดยเลือกจุดสำ�รวจภาคสนาม
ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่นา
ข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แห
ล่งนํ้า ประเภทละ 7 จุด และพื้นที่ชุมชนและที่อยู่
อาศัย และพื้นที่อื่นๆ ประเภทละ 5 จุด เมื่อออก
สำ�รวจภาคสนามแล้ว หากมีข้อมูลที่ทำ�การจำ�แนก
ประเภทผิดพลาด ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการปรับแก้ให้มี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การจำ�แนกประเภทข้อมูล
		 1.1 การจำ�แนกแบบควบคุม
		 การจำ�แนกแบบควบคุ ม ในการวิ จั ย
ครั้งนี้ทำ�การเลือกพื้นที่ต้นแบบตามประเภทการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ทัง้ 7 ประเภท โดยเลือกพืน้ ทีต่ น้ แบบ
ประเภทละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 35 ตัวอย่าง เพื่อ
ให้สอดคล้องกับจำ�นวนจุดสำ�รวจภาคสนามที่สุ่ม
เลือกจุดสำ�รวจอย่างน้อยประเภทละ 5 จุด พื้นที่
ต้ น แบบที่ เ ลื อ กจะถู ก นำ�ไปสร้ า งเป็ น กลุ่ ม ข้ อ มู ล
เชิงสถิติ (Signature Set) และนำ�ไปวิเคราะห์การ
แยกออกจากกันของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วย
วิธี Transformed Divergence เมื่อได้กลุ่มพื้นที่
ต้นแบบแล้ว ทำ�การจำ�แนกประเภทข้อมูลโดยใช้วิธี
การจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจำ�แนก
แบบสีเ่ หลีย่ มคูข่ นาน วิธกี ารจำ�แนกแบบความน่าจะ
เป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม ผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากแต่ละวิธจี ะถูกจัดกลุม่ ข้อมูลใหม่ให้มจี ำ�นวน
7 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง
		 1.2 การจำ�แนกแบบไม่ควบคุม
		 สำ�หรับการจำ�แนกแบบไม่ควบคุม เลือก
ใช้วธิ กี ารจำ�แนกแบบจัดกลุม่ โดยเรียงลำ�ดับ เทคนิค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํา้
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และการประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต ซึ่งเป็นวิธีที่ได้
ความนิยมและนำ�ไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยกำ�หนด
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง 35 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
จำ�นวนกลุ่มพื้นที่ต้นแบบที่นำ�ไปใช้ในการจำ�แนก
แบบควบคุม ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากแต่ละวิธจี ะถูกจัดกลุม่
ข้อมูลใหม่ให้มีจำ�นวน 7 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลอ้างอิง
2. การปรับแต่งข้อมูลหลังการจำ�แนก
ผลลั พ ธ์ จ ากการจำ�แนกจะถู ก นำ�มาจั ด
กลุ่มข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเดียวกันจะถูกจัดกลุม่ ใหม่เป็นกลุม่ เดียวกัน
ผลลัพธ์สุดท้ายจากการจัดกลุ่มใหม่จะได้พื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ประเภท สอดคล้องกับชั้น
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทำ�การปรับแก้ข้างต้น
จากนั้นทำ�การปรับแต่งข้อมูลด้วยการกรองแบบ
Sieve Filter เพื่อรวมกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดเล็กเข้า
ด้วยกัน ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จะมีความสมํ่าเสมอของ
ข้อมูลมากยิง่ ขึน้ เมือ่ ทำ�การปรับแต่งข้อมูลหลังจาก
การจำ�แนกแล้ว ผู้วิจัยได้ทำ�การปรับแก้รหัสของ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสอดคล้อง
กับชัน้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการ
ทดสอบความถูกต้อง
3. การทดสอบความถูกต้อง
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ผ่านการปรับแก้เป็นข้อมูลอ้างอิง ส่วนข้อมูล
ผลลัพธ์จากการจำ�แนกข้อมูลแต่ละวิธีเป็นข้อมูล
สำ�หรับทดสอบ ข้อมูลอ้างอิงที่นำ�มาใช้จะถูกแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลแรสเตอร์และกำ�หนด
ขนาดของจุดภาพเท่ากับ 30 x 30 เมตร เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการจำ�แนกด้วยข้อมูล
ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม เมื่ อ ทำ�การแปลงข้ อ มู ล
อ้างอิงแล้ว ทำ�การทดสอบความถูกต้องโดยอาศัยค่า
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ความแม่นยำ�ทัง้ หมด ค่าความแม่นยำ�ของข้อมูลอ้างอิง ค่าความแม่นยำ�ของข้อมูลทดสอบและค่าสัมประสิทธิ์
แคปปา

ผลการวิจัย

การจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการจำ�แนกแบบควบคุมและไม่ควบคุม
ผลการจำ�แนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา วิธีการจำ�แนก
แบบจัดกลุ่มโดยเรียงลำ�ดับ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํ้า การประยุกต์ทฤษฎี
ฟัซซีเซต การจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด การจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน การจำ�แนกแบบความน่าจะ
เป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 2557
วิธีการ
จำ�แนก

ขนาดพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ (หน่วย : ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่ชุม
ชนฯ

พื้นที่
นาข้าว

พื้นที่
พืชไร่

พื้นที่
ไม้ยืนต้น

พื้นที่
ป่าไม้

พื้นที่แห
พื้นที่อื่นๆ
ล่งนํ้า

รวม

1

689.88 6191.84 1037.10 840.61 1168.85 367.10

102.28 10,397.66

2

578.99 4,953.06 2,032.10 1,717.08 824.61

236.94

54.89

3

1,597.84 4,454.55 2,507.28 403.36

386.58

104.98 10,397.66

4

616.82 4,827.32 1,773.45 848.70 1,657.27 391.77

282.31 10,397.66

5

109.62 6,244.86 637.37

353.94 2,667.97 265.77

118.16 10,397.66

6

333.43 4,364.58 3,008.59 584.40 1,736.10 166.22

204.34 10,397.66

7

406.94 5,496.96 1,437.92 587.58 2,171.57

93.79

202.87 10,397.66

8

212.14 5,934.75 1,022.68 474.94 2,396.56 148.77

207.85 10,397.66

หมายเหตุ : (1) การแปลภาพถ่ายด้วยสายตา

943.10

10,397.66

(5) วิธีการจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด
		 (2) วิธีการจำ�แนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลำ�ดับ
(6) วิธีการจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน
		 (3) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํ้า (7) วิธีการจำ�แนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
		 (4) การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต
(8) วิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
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หากพิจารณาจากขนาดพืน้ ทีข่ องการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แต่ละประเภท โดยอ้างอิงข้อมูลจากวิธกี าร
แปลภาพถ่ายด้วยสายตาซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการจำ�แนกแต่ละวิธีแล้ว
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพื้นที่นาข้าว รองลงมาคือ พื้นที่
ประเภทป่าไม้และพืชไร่ ตามลำ�ดับ
ขณะทีผ่ ลจากการจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยวิธกี ารจำ�แนกแบบไม่ควบคุม ผลการจำ�แนกข้อมูล พบ
ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประเภทนาข้าวและพืชไร่ ตามลำ�ดับ ส่วนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามจะ
แตกต่างกันไปแต่ละวิธี กล่าวคือ ผลจากการจำ�แนกด้วยวิธีการจำ�แนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลำ�ดับ เทคนิค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํา้ และการประยุกต์ทฤษฎีฟซั ซีเซต จะเป็นพืน้ ทีป่ ระเภทไม้
ยืน ชุมชนและทีอ่ ยูอ่ าศัย และพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ตามลำ�ดับ ส่วนผลจากการจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยวิธกี ารจำ�แนก
แบบควบคุม ได้แก่ วิธีการจำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน วิธีการจำ�แนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียมนั้น ผลการจำ�แนกข้อมูล พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่
ของจังหวัดบุรรี มั ย์มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รูปแบบของพืน้ ทีน่ าข้าว ป่าไม้และพืชไร่ ตามลำ�ดับ ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ผลจากจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา ยกเว้น วิธกี ารจำ�แนกแบบสีเ่ หลีย่ มคูข่ นานที่
มีผลลัพธ์จากการจำ�แนกแตกต่างจากวิธกี ารจำ�แนกแบบอืน่ ๆ กล่าว ผลลัพธ์จากวิธกี ารจำ�แนกแบบสีเ่ หลีย่ ม
คู่ขนานนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของพื้นที่นาข้าว แต่พื้นที่ที่มีขนาดรองลงมา
เป็นพื้นที่ประเภทพืชไร่และป่าไม้ ตามลำ�ดับ

การทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์แต่ละวิธี

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำ�แนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการจำ�แนกแต่ละวิธีจะถูกนำ�ไป
สร้างตารางเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ความผิดพลาด (Confusion Matrix) เพื่อทดสอบค่าความถูกต้องเปรียบ
เทียบกับข้อมูลอ้างอิงซึ่งได้จากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา ซึ่งได้ผลจากการทดสอบค่าความถูกต้อง ดัง
แสดงในตารางที่ 3

ROMMAYASAN 83

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีการจำ�แนกแต่ละวิธี

Neural
Network

Maximum
Likelihood

Parallelepiped

Minimum
Distance

Fuzzy

ISODATA

K-Means

วิธีการ
จำ�แนก

ค่าสถิติ
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa
User
Producer
Overall
Kappa

นาข้าว
0.59
0.73

พืชไร่
0.25
0.13

0.54
0.73

0.29
0.12

0.59
0.75

0.25
0.15

0.66
0.74

0.26
0.19

0.55
0.77

0.42
0.14

0.74
0.73

0.14
0.24

0.71
0.74

0.21
0.22

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ไม้ยืนต้น ป่าไม้ แหล่งนํ้า
0.38
0.55
0.16
0.19
0.66
0.29
0.48
0.23
0.20
0.56
0.18
0.43
0.60
0.19
0.45
0.20
0.28
0.63
0.19
0.29
0.41
0.19
0.48
0.23
0.25
0.66
0.10
0.36
0.34
0.52
0.52
0.25
0.26
0.64
0.11
0.38
0.40
0.30
0.47
0.23
0.18
0.71
0.17
0.44
0.30
0.26
0.56
0.26
0.23
0.70
0.12
0.41
0.32
0.36
0.55
0.27

ชุมชน
0.08
0.11

อื่นๆ
0.09
0.90

0.20
0.09

0.09
0.16

0.09
0.11

0.12
0.05

0.07
0.13

0.14
0.09

0.06
0.14

0.14
0.09

0.03
0.29

0.11
0.14

0.04
0.17

0.14
0.09
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การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร
จำ�แนกแต่ ล ะวิ ธี อ าศั ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการแปล
ภาพถ่ายด้วยสายตาเป็นข้อมูลอ้างอิง แล้วนำ�ผลลัพธ์
จากการจำ�แนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธีไปทำ�การ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ
1. การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
จำ�แนกแบบไม่ควบคุม
วิ ธี ก ารจำ�แนกประเภทข้ อ มู ล แบบไม่
ควบคุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิธีการจำ�แนก
แบบจัดกลุ่มโดยเรียงลำ�ดับ เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํ้าและการประ
ยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต ผลการวิจัย พบว่า วิธีการ
จำ�แนกแบบจั ด กลุ่ ม โดยเรี ย งลำ�ดั บ และการประ
ยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต มีค่าความถูกต้องโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากัน คือ มีค่าเท่ากับ 0.48
และ 0.23 ตามลำ�ดับ ส่วนเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทำ�ซํ้ามีค่าค่าความ
ถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาน้อยกว่า
สองวิธีแรก คือ มีค่าเท่ากับ 0.45 และ 0.20 ตาม
ลำ�ดับ
2. การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
จำ�แนกแบบควบคุม
วิธกี ารจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบควบคุมที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิธีการจำ�แนกแบบระยะ
ทางสั้นที่สุด วิธีการจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน
วิธีก ารจำ�แนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธี
โครงข่ายใยประสาทเทียม ผลการวิจัย พบว่า วิธี
การจำ�แนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด วิธีโครงข่าย
ใยประสาทเทียมและวิธีการจำ�แนกแบบระยะทาง
สั้นที่สุด มีค่าความถูกต้องโดยรวมสูงที่สุด คือ มีค่า
เท่ากับ 0.56, 0.55 และ 0.47 ตามลำ�ดับ ส่วนวิธีที่
มีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงที่สุด คือ วิธีโครงข่ายใย
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ประสาทเทียม วิธีการจำ�แนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุดและวิธกี ารจำ�แนกแบบระยะทางสัน้ ทีส่ ดุ โดย
มีค่าเท่ากับ 0.27, 0.26 และ 0.25 ตามลำ�ดับ ส่วน
วิธีการจำ�แนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนานมีค่าสถิติทั้งสอง
ค่าตํ่ากว่าวิธีอื่นๆ

สรุปผลการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการ
จำ�แนกแบบต่างๆ และทำ�การทดสอบประสิทธิภาพ
ของวิ ธี ก ารจำ�แนกประเภทข้ อ มู ล แต่ ล ะวิ ธี เ พื่ อ
วิเคราะห์หาวิธีที่ให้ผลลัพธ์จากการจำ�แนกประเภท
ข้อมูลใกล้เคียงกับวิธีการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา
มากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
วิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม
จะมีประสิทธิภาพในการจำ�แนกประเภทข้อมูลได้
ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากกว่าวิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบ
ไม่ควบคุม โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แคป
ปา เนื่องจากค่าสถิติดังกล่าวบ่งบอกถึงระดับความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองกลุ่มที่นำ�ไปทดสอบ
ส่วนวิธีที่ให้ผลจากการจำ�แนกประเภท
ข้อมูลใกล้เคียงกับผลจากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากที่สุด คือ วิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.27 ส่วนวิธี
ที่ให้ผลลัพธ์จากการจำ�แนกประเภทข้อมูลที่ใกล้
เคียงกับผลจากการแปลภาพถ่ายรองลงมา คือ วิธี
การจำ�แนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการ
จำ�แนกแบบระยะทางสั้นที่สุด ตามลำ�ดับ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.26 และ 0.25 ตาม
ลำ�ดับ
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ผลลัพธ์จากการจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วย
วิธีการจำ�แนกแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับข้อมูล
อ้างอิงซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากกว่ า ผลลัพ ธ์จ ากการจำ�แนกประเภท
ข้อมูลด้วยวิธีการจำ�แนกแบบไม่ควบคุม เนื่องจาก
วิธีการจำ�แนกแบบควบคุมนั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูล
จำ�เป็นต้องเลือกพื้นที่ต้นแบบให้กับคอมพิวเตอร์
เพื่อนำ�ไปสร้างกลุ่มข้อมูลเชิงสถิติสำ�หรับจำ�แนก
ประเภทข้อมูล วิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถของผู้วิเคราะห์ร่วมด้วย ขณะ
ที่วิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุมนั้น
ผู้วิเคราะห์ไม่ได้เป็นผู้เลือกพื้นที่ต้นแบบ เพียงแต่
ผู้วิเคราะห์จะต้องกำ�หนดจำ�นวนของกลุ่มตัวอย่าง
ให้กบั คอมพิวเตอร์ การจัดกลุม่ และจำ�แนกประเภท
ข้ อ มู ล จึ ง อาศั ย เพี ย งค่ า สถิ ติ แต่ วิ ธี ก ารจำ�แนก
แบบควบคุมซึ่งมีการเลือกพื้นที่ต้นแบบจะอาศัย
ประสบการณ์และความรู้ของผู้วิเคราะห์ร่วมด้วย
จึงสามารถเลือกพื้นที่ต้นแบบที่มีความเหมาะสมได้
มากกว่า ดังนั้น วิธีการจำ�แนกแบบควบคุมจึงขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้วิเคราะห์ในการเลือกพื้นที่
ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของข้อมูลว่าจะเลือกพื้นที่
ต้นแบบได้ดีเพียงใด หากผู้วิเคราะห์สามารถเลือก
พื้นที่ต้นแบบได้ครอบคลุมและเหมาะสมจะส่งผล
ให้ผลจากการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

สำ�หรับข้อเสนอแนะในการการจำ�แนก
ประเภทข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ทำ�แผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดิน ควรทำ�การจำ�แนกประเภทข้อมูล
ด้วยวิธีการจำ�แนกแบบควบคุม โดยเลือกใช้วิธีโครง
ข่ายใยประสาทเทียมทีม่ คี วามใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่
ได้จากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตามากทีส่ ดุ ส่วนวิธี
การจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุมนัน้ เหมาะ
สำ�หรับการนำ�ไปจำ�แนกประเภทข้อมูลเพื่อทำ�การ
ทดสอบเบื้องต้นว่า ข้อมูลที่ต้องการมีวิเคราะห์มี
จำ�นวนกลุ่มหรือประเภทข้อมูลแบบใดบ้าง ก่อน
ทำ�การแปลภาพถ่ายด้วยสายตาหรือการจำ�แนก
ประเภทข้อมูลแบบควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้ผลจาก
การวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
วิธีการจำ�แนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุมเหมาะ
สำ�หรับผู้วิเคราะห์ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ไม่ ส ามารถเลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างหรือพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำ�ไปใช้จำ�แนก
ประเภทข้อมูลด้วยวิธีการจำ�แนกแบบควบคุมได้
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพมีความมุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาประวัติ
สภาพสังคม และวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาบทเพลง คุณลักษณะทางดนตรีและบทบาทหน้าที่ทาง
ดนตรีในสังคมลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรอี พยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี มีการประกอบอาชีพหลักคือการทำ�นา
ด้วยความทันสมัยของบ้านเมือง ทำ�ให้สงั คมภายในกลุม่ เปิดรับสังคมภายนอกมากยิง่ ขึน้
จึงทำ�ให้ประเพณีและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมปัจจุบัน การละ
เล่นของชาวลาวโซ่งถูกจัดให้เป็นการแสดงประจำ�ปีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบทเพลง
ที่สำ�คัญของชาวลาวโซ่ง ได้แก่ บทเพลงแคนลายสุดสะแนนโซ่ง, บทเพลงแคนลาย
เวียง และบทเพลงแคนลายแมลงภู่ตอมดอก เครื่องดนตรีที่พบ ได้แก่ แคนเจ็ด, แคน
แปด, ฉิง่ , ฉาบ, กลองทรีโอ หรือกลองสามใบ และกลองใหญ่บทบาทหน้าทีท่ างดนตรี
ในสังคมลาวโซ่ง ได้แก่ บทบาทหน้าที่ทางนันทนาการของชาวลาวโซ่ง, บทบาทด้าน
ความเชือ่ และพิธกี รรมของชาวลาวโซ่ง, บทบาททางด้านความสัมพันธ์ทมี่ ใี นสังคมของ
ชาวลาวโซ่ง, บทบาทหน้าทีก่ ารสืบทอดดนตรีของชาวลาวโซ่ง และ บทบาทหน้าทีก่ าร
อนุรักษ์ดนตรี และวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง
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Abstract

This research used a qualitative
research with these objectives: 1) to study
background, social condition, and culture
of Lao-song ethnic group at Don Makluea
sub-district, U-Thong district, Suphan Buri
province, and 2) to study song lyrics, musical
characteristics and role of music in society
of Lao-song ethnic group at Don Makluea
sub-district, U-Thong district, Suphan Buri
province. The results of this research indicated that Lao-song ethnic group moved from
Petchaburi province, and most of them were
farmers. With modernization of the country,
the external societies were increasingly
accepted by the internal societies. Lao-song
ethnic groups’ culture and tradition were
also affected by the present society. Their
tradition and recreation were annually held
only for entertainment. The important songs
used in Lao-song people’s ways of daily life
are Khaen song of Lai Sutsanaen Song, Khaen
song of Lai Wiang and Khaen song of Maeng
Phu Tom Dok. The musical instruments were
7-piped mouth organ, 8-piped mouth organ,
small cup-shaped cymbals, and Big Cup
shaped cymbals, Trio Drums, and big drums.
Role of music in society of Lao-song included
Lao-song people’s creational roles, Lao-song
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people’s belief and ritual, Lao-song people’s
social relationship roles, Lao-song people’s
musical inheritance roles, Lao-song people’s
musical and cultural conservational roles.
Keyword : Music and Performance, Loa Song
ethnic group, Suphan Buri province, Don
Makluea Sub-District

บทนำ�

ดนตรี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของวั ฒ นธรรมที่ถูก
สร้าง และพัฒนาควบคู่กับสังคมมนุษย์มาเป็นเวลา
นาน และมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์ตลอด ดนตรี
จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์จึงยากที่จะแยกออก
จากกันได้ เนือ่ งจากศิลปะเป็นปัจจัยทีห่ า้ ของมนุษย์ท่ี
สร้างขึน้ เพือ่ ระบายความรูส้ กึ ของชีวติ ซึง่ อาจจะเป็น
ทัง้ ความทุกข์และความสุข ดนตรีกถ็ อื เป็นศิลปะอย่าง
หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชีวิตเช่นกัน โดยเฉพาะดนตรีพ้ืนบ้านมีความ
เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของแต่ละท้องถิน่ มีการถ่ายทอด
สืบเนือ่ งกันมาของชาวบ้านเพือ่ เป็นเครือ่ งกล่อมเกลา
จิตใจของมนุษย์ให้มคี วามสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน
และเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่
เกิดจนกระทั่งตาย ดนตรีจึงมีความเกี่ยวข้องทั้งใน
ด้านความบันเทิงและในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ ทีอ่ ยูค่ ู่
มากับมนุษย์เช่นกัน นัน้ ก็เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ�ให้เราได้
ทราบว่า ดนตรีมคี วามสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์โดยตรง
(สุกรี เจริญสุข, 2532 : 113)
ตำ�บลดอนมะเกลื อ เป็ น ตำ�บลหนึ่ ง ที่ ตั้ ง
อยู่ในอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางภาค
กลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับจังหวัด
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กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
และสิงห์บุรี ซึ่งในตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ที่อพยพ
มาจากจังหวัดเพชรบุรีได้เข้ามาอาศัยอยู่
ลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในตำ�บลดอนมะเกลือ
แห่งนี้พบว่า มีปัญหาในเรื่องประวัติความเป็นมา
สภาพสังคมและวัฒนธรรม ผูค้ นในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่
ไม่ค่อยเห็นความสำ�คัญของประวัติในกลุ่มชาติพันธุ์
ของตน โดยเฉพาะวัยรุ่นในหมู่บ้าน ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่
ในวัยกลางคน และคนชรา ส่วนสภาพสังคม และ
วัฒนธรรมยังเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นวัยกลางคน และคนชรา
ทีย่ งั ปฏิบตั ยิ ดึ ถือประเพณี และวัฒนธรรมสมัยก่อนที่
สืบต่อกันมา ส่วนในกลุม่ วัยรุน่ ไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญ
มากนัก เพราะสังคมในปัจจุบนั มีความทันสมัยทัง้ ใน
ด้านเทคโนโลยี การคมนาคมทีเ่ ข้าถึงชุมชนได้งา่ ย จึง
ทำ�ให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ในกลุ่มเปิดรับสังคมภายนอก
กลุ่มของตนเอง ส่วนในด้านบทเพลง คุณลักษณะ
ทางดนตรี และบทบาทหน้าทีท่ างดนตรีในสังคมลาว
โซ่งนัน้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำ�คัญเท่าทีค่ วร
จึงทำ�ให้วงดนตรีในหมูบ่ า้ นขาดรายได้ เนือ่ งจากงาน
ประจำ�ปีจดั ขึน้ ครัง้ เดียว และงานดนตรีในหมูบ่ า้ นมี
น้อยสมาชิกในวงดนตรีจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น
และหันไปเล่นกับวงอื่นที่อยู่ภายนอกหมู่บ้านแทน
ทำ�ให้วงดนตรีในหมู่บ้านมีน้อย อันเนื่องมาจาก
รายได้ในการเล่นดนตรีไม่เพียงพอ และมีงานน้อยลง
มีความสุ่มเสี่ยงที่การแสดงดนตรีจะสูญหายไป
ในอนาคตอันใกล้นี้
จากความสำ�คั ญ ที่ ก ล่ า วมาผู้ วิ จั ย จึ ง มี
ความสนใจที่จะศึกษาดนตรีและการแสดงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์

ในด้านดนตรีวทิ ยาและก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
ในด้านประวัติ สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี
บทเพลงและคุณลักษณะทางดนตรีและบทบาท
หน้าที่ทางดนตรีในสังคมลาวโซ่ง และตระหนักถึง
คุณค่าความสำ�คัญภูมปิ ญ
ั ญาของชาวบ้านมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพ
สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาบทเพลง คุณลักษณะทาง
ดนตรี และบทบาทหน้าทีท่ างดนตรีในสังคมลาวโซ่ง
ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบเขตการวิจัย

1. ศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพสังคม
และวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวโซ่ง ตำ�บลดอน
มะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาบทเพลง คุณลักษณะทางดนตรีใน
ประเพณีของลาวโซ่ง และบทบาทหน้าที่ทางดนตรี
ในสังคมลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ดนตรีและการแสดงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีดำ�เนินการ
วิจัย ดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
		 1.1 แบบสำ�รวจ (Preliminary Survey
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รมยสาร

Form) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ผู้ วิ จั ย ทำ�ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไป หรือประชากรกลุ่มตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั กำ�หนดข้อมูลเกีย่ วกับ ดนตรีและการแสดง
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ในตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
		 1.2 แบบสังเกต (Observation) ใช้
สำ�หรับบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตทัง้ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant
Observation)
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Form)
มี 2 แบบ คือ
		 2.1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview Form)
		 2.2 สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. กล้องบันทึกภาพ และเครือ่ งบันทึกเสียง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะทีส่ อดคล้องทีม่ งุ่
หมายเกีย่ วกับการวิจยั สามารถตอบคำ�ถามของการ
วิจยั ได้ตามทีก่ ำ�หนดไว้ซงึ่ มีวธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
		 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้ จ ากเอกสาร และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
		 4.2 ประวั ติ ค วามเป็ น มาเกี่ ย วกั บ
ประเพณี ศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
แนวคิดและทฤษฎีด้านสังคมวิทยา สุนทรียศาสตร์
พื้นที่การศึกษา และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย
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		 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค
สนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่จริง
โดยวิธกี ารสำ�รวจจากแบบสำ�รวจ การสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interviews) และแบบสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสร้าง
(Non Structured Interviews) แบบสังเกต
(Observation) ทัง้ แบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม
5. การจัดกระทำ�ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการ
บันทึก ข้อมูลภาคสนาม โดยจำ�แนกข้อมูลออกตาม
ประเด็นความมุ่งหมายของวิจัยที่ตั้งไว้ และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องอีกครัง้ หนึง่ ว่าข้อมูล
ที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมพร้อมแก่
การนำ�ไปวิเคราะห์สรุปผลหรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูล
ไม่สอดคล้องกัน ผูว้ จิ ยั จะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) หากมีข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์
ผู้วิจัยจะทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อเท็จจริง ทฤษฎี
และเหตุผล กลัน่ กรอง เลือกเฟ้นเอาเฉพาะผลทีผ่ า่ น
การพิจารณาอย่างรอบคอบ จากหลายแหล่งและ
หลายแง่มุมที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยจำ�แนกออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) จำ�แนกข้อมูล
ออกเป็ น หมวดหมู่ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ มู ล
การวิจัย 2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตาม
คุณลักษณะ และความแตกต่างของข้อมูล พร้อม
กับบันทึก แจกแจงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในเชิง
พรรณนาความประเด็นการวิจัยที่กำ�หนดไว้
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สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิ จั ย ประวั ติ ค วามเป็ น มา
สภาพสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
		 1.1 ประวัติความเป็นมา
		 ลาวโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐาน
เดิมอยูใ่ นแคว้นสิบสองจุไท ซึง่ มีทตี่ งั้ อยูใ่ นแถบแม่นํ้
าดำ� และแม่นาํ้ แดง ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตเวียดนามเหนือ
ตอนเชื่อมต่อกับลาว และจีนตอนใต้ (วาสนา อรุณ
กิจ, 2528 : 2) ลาวโซ่งมีชื่อเดิมเรียกกันว่าไทดำ�
หรือ “ผู้ไทดำ�” (Black Tai) เพราะนิยมสวมใส่เสื้อ
สีดำ�ล้วน ลาวโซ่งกลุ่มนี้ได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตอนต้น คนไทยภาคกลางเรียกกันว่า “ลาวทรงดำ�”
เพราะเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกับลาว และอพยพเข้า
มาพร้อมกันกับลาวกลุม่ อืน่ ๆ ต่อมาชือ่ เดิมได้หดหาย
ลงคำ�ว่า “ดำ�” หายไปนิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า
“ลาวทรง” หรือ “ลาวโซ่ง” จนบางครั้งไม่ทราบ
ว่าลาวโซ่งนี้ก็คือพวกไทดำ�นั่นเอง (สุมิตร ปิติพัฒน์
และคณะ, 2521 : 2) แคว้นสิบสองจุไทประกอบ
ด้วยเมืองสำ�คัญ สิบสองเมือง หรือสิบสองจุ แต่ละจุ
หรือแขวงประกอบด้วยเมืองเล็กๆ และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่
ใกล้กันโดยอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองใน
แขวงนั้นๆ แต่ละเมืองมีการปกครองที่เป็นอิสระต่อ
กัน บางเมืองเกีย่ วพันกัน โดยเป็นญาติ หรือแต่งงาน
กัน ตามพงศาวดารเมืองไล หรือไลเจา (Lai Chaw)
กล่าวว่าเมืองทีพ่ วกผูไ้ ทดำ�อาศัยอยู่ คือ “แถน” หรือ
“เมืองแถง” หรือ “เมืองทันต์” ปัจจุบันคือ “เมือง
เดียนเบียนฟู” (Dien Bien Phu) ประเทศเวียดนาม
เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำ�คัญ เมืองควาย หรือเมือง
กาย เมืองตุง เมืองม่วย หรือม่วน เมืองลา เมืองหวัด
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เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมืองกับเมืองที่ผู้ไทขาว
อาอยู่ 4 เมือง คือ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และ
เมืองบาง รวมทั้งหมด 12 เมือง เมืองดังกล่าวเรียก
ว่า แคว้นสิบสองจุไท หรือสิบสองผู้ไท ในการแบ่ง
เขตของแต่ละจุนั้น เป็นไปตามธรรมชาติของพื้นที่
โดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวพรมแดน
เช่น ลำ�ห้วย ภูเขา ป่าไม้ ไม่มีการเขียนแผนที่แบ่ง
อาณาเขตแน่นอนหมู่บ้านใดขึ้นอยู่กับเมืองใดก็ขึ้น
อยูก่ บั ความสะดวก ความใกล้ชดิ ทางพืน้ ที่ และความ
สัมพันธ์ของความเป็นญาติ แคว้นสิบสองจุไทมิได้มี
การรวบรวมการปกครองให้เป็นอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (นำ�พวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532 : 23 - 24)
ชาวลาวโซ่งอพยพเข้าสูป่ ระเทศไทยหลาย
ครั้งด้วยเหตุผลทางสงคราม โดยอพยพผ่านลงมา
ทางเวียดนามเหนือ ลาว และเข้าสู่ประเทศไทย
ในที่สุด การอพยพเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2322 สมัย
กรุงธนบุรีเป็นราชธานี และได้ถูกกกวาดต้อนให้ไป
ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.
2335 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ครั้งที่ 3 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2367 และครั้งที่ 4
ในปี พ.ศ. 2421 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
การที่ ล าวโซ่ ง ทั้ ง หลายที่ อ พยพเข้ า มา
ในประเทศไทย ถู ก ส่ ง ให้ ม ารวมกั น ที่ จั ง หวั ด
เพชรบุรี ทำ�ให้กล่าวได้ว่าถิ่นฐานเดิมของลาวโซ่ง
ในประเทศไทย คือจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพราะมี
ลักษณะทางภูมิประเทศเหมือนบ้านเก่าเมืองเดิม
คือเมืองแถง แคว้นสิบสองจุไท (สมทรง บุรุษพัฒน์,
2524 : 8 - 9)
		 1.2 สภาพสังคม และวัฒนธรรม
		 ชีวิตความเป็นอยู่ของลาวโซ่ง ตำ�บล

92

รมยสาร

ดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นก
ลุม่ ทีอ่ พยพขึน้ มาจากจังหวัดเพชรบุรเี พือ่ แสวงหาที่
ทำ�กินใหม่ การเข้ามาอาศัยในครั้งแรกๆ นั้น มีการ
ทำ�นาเป็นอาชีพหลักต่อมาภายหลังประสบปัญหา
เรื่องราคาข้าวตกตํ่า ถึงแม้จะทำ�ได้มากเท่าไรแต่ก็
ไม่คุ้มกับที่ลงทุนไป ประกอบกับผืนดินเสื่อมโทรม
ลง ชาวลาวโซ่งจึงหันไปทำ�ไร่เพาะปลูกแตงโม แต่
ก็ประสบปัญหาดินจืดเร็วจึงต้องย้ายแหล่งที่ทำ�การ
เพราะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้นิยมทำ�ไร่
ปลูกแตงโมกันส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ทำ�ไร่ หรือคนหนุ่มสาวก็ต้องหันไปประกอบอาชีพ
รับจ้างภายนอกหมู่บ้าน ทั้งในเมือง และต่างจังหวัด
ผู้คนที่เหลืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นเด็ก
และวัยกลางคนขึน้ ไปทีย่ งั อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ น ยังคง
ประกอบอาชีพทำ�นาเป็นรายได้หลักในการเลีย้ งชีพ
และครอบครัว (บุญชัย แสงยากุล, 2556 : สัมภาษณ์)
ลาวโซ่ ง มี อั ก ษรและภาษาของตนใช้ ม า
ตั้งแต่ครั้งมีถิ่นฐานอยู่สิบสองจุไท เมื่ออพยพมา
อยู่ในประเทศไทยก็ได้นำ�เอาอักษร และภาษาของ
ตนเข้ า มาใช้ ด้ ว ย เวลาผ่ า นมาร้ อ ยกว่ า ปี ที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศไทย ภาษาพูดยังคงใช้กนั อยูใ่ นหมูค่ นสูงอายุ
จนถึงปัจจุบัน ลูกหลานสมัยใหม่จะฟังภาษารู้เรื่อง
และพูดได้บ้าง ส่วนภาษาเขียนนั้นจะบันทึกไว้ใน
สมุดไทยต่อๆ กันมา โดยเฉพาะเรื่องประเพณี และ
พิธตี า่ งๆ ตามความเชือ่ ปัจจุบนั มีผเู้ ขียนอักษรโซ่งได้
น้อยมาก (แสง คำ�มี, 2556 : สัมภาษณ์)
ลาวโซ่ ง มี เ ครื่ อ งแบบการแต่ ง กายของ
ตนเองโดยเฉพาะ แตกต่างไปจากชาวลาวที่อยู่ใน
ประเทศไทยทั่วไป คือมีลักษณะเด่นแปลกตา เป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องลาวโซ่ ง ตั้ ง แต่ ค รั้ ง บรรพบุ รุ ษ เมื่ อ
อาศัยอยูใ่ นแคว้นสิบสองจุไท เมือ่ อพยพเข้ามาอาศัย
ในประเทศไทยเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว การแต่งกายก็
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ยังคงเป็นแบบดัง้ เดิมอยู่ ถึงแม้วา่ เขาเหล่านัน้ เกิดใน
ประเทศไทยนานแล้วก็ตาม รูปแบบการแต่งกายยัง
คงลักษณะเดิม (หลอด ทองเชื้อ, 2556 : สัมภาษณ์)

ภาพที่ 1 ลักษณะการแต่งกายของชาวลาวโซ่ง
ลาวโซ่ ง ได้ สื บ ทอดความรู้ ความคิ ด
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาใน
รูปของประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติกันมา เช่น พิธีเสนเฮือน (เสนเรือน) พิธีเสน
เรียกขวัญ (สนตัว) พิธีไหว้ศาลประจำ�หมู่บ้าน การ
แต่งงาน งานศพ เป็นต้น ประเพณี และพิธีกรรม
ต่างๆ ทีแ่ พร่หลายในสังคมลาวโซ่งนัน้ เป็นผลมาจาก
ความเชื่อซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาด้านความเชื่อลาวโซ่งนับถือ
“ผี” และมีความเชือ่ เรือ่ ง “ขวัญ” โดยเชือ่ ว่าสิง่ ต่างๆ
ในโลกอยูภ่ ายใต้อำ�นาจของผี และสิง่ เหนือธรรมชาติ
ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ และพิธีกรรมต่างๆ จึงมี
ความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผี ได้แก่
1) ผีแถน หรือผีฟ้า เชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้า หรือ
สวรรค์ ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ความเป็นไปแก่
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มนุษย์ทงั้ ด้านดี และด้านร้าย ดังนัน้ เมือ่ เกิดเจ็บป่วย
หรือเคราะห์รา้ ยจึงทำ�พิธขี อร้องให้แถนช่วยเหลือ จึง
ต้องปฏิบตั ติ นให้ถกู ตามความประสงค์ของแถน เพือ่
ให้แถน หรือผีฟ้ามีความเมตตา และบันดาลให้เกิด
ความสุขแก่ตนได้ 2) ผีบ้าน ผีเมือง เป็นผีที่คุ้มครอง
ป้องกันบ้านเรือนให้รม่ เย็นเป็นสุข และอุดมสมบูรณ์
อาจสิงสถิตอยู่ตามป่า ภูเขา หรือต้นไม้ บางแห่ง
ก็สร้างศาลให้อยู่บริเวณที่มีหลักเมือง และถือเป็น
เขตหวงห้าม ใช้เฉพาะประกอบพิธเี ซ่นไหว้ทเี่ รียกว่า
“เสน” เท่านัน้ ส่วนผีบา้ น หรือผีประจำ�หมูบ่ า้ นก็จะ
สร้างศาลประจำ�หมู่บ้าน เรียกว่า “ศาลพ่อปู่” หรือ
“ศาลตาปู่” และต้องทำ�พิธีเซ่นไหว้ทุกปี3) ผีเฮือน
หรือผีบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อ
แม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว จะถูกเชิญขึ้นมาไว้บนเรือน
ณ ห้องผีเรือน หรือห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า
“กะล่อห่อง” และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ทุกปี เรียกว่า
“พิธีเสนเรือน”4) ผีป่า ผีขวง และผีอื่นๆ เป็นที่สถิต
อยูต่ ามป่า ภูเขา แม่นาํ้ หรือสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ หากคน
ทำ�ให้ไม่พอใจก็อาจลงโทษให้เจ็บป่วยได้เช่นกัน ส่วน
ความเชื่อเรื่องขวัญของลาวโซ่งเชื่อว่า “แถน” เป็น
ผู้สร้างให้มนุษย์มาเกิด และให้มีของขวัญแต่ละคน
ติดตัวมาอยู่ในร่างกายรวม 32 ขวัญ ซึ่งมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น แต่ทำ�ให้รา่ งกายเคลือ่ นไหว และทำ�งาน
ได้ ขวัญอาจจะตกหล่น หรือสูญหายได้งา่ ย ถ้าตกใจ
หรือเจ็บป่วย ขวัญจะไม่อยูก่ บั ตัว จึงต้องทำ�พิธเี รียก
ขวัญ หรือเรียกว่า “สู่ขวัญ” เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่
ในร่ายกายอย่างปกติสขุ ตามเดิมด้านประเพณีตา่ ง ๆ
ของลาวโซ่งจะมีความผูกพันกับวิถชี วี ติ ตัง้ แต่เกิดจน
ตาย รวมถึงประเพณีที่เกี่ยวกับความรัก ประเพณีที่
เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีที่เกี่ยวกับการตาย และ
ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่อย่างเคร่งครัดตลอดซึ่ง
แบ่งออกเป็น 12 ประเภท คือ พิธีเสนตัว หรือเสน
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เรียกขวัญ, ประเพณีการอิ่นกอน, ประเพณีการเล่น
แคน, ประเพณีการแต่งงาน, ประเพณีงานศพ, พิธี
ซ่อมขวัญ, พิธีเชิญผีขึ้นเรือน, ประเพณีปัดรังควาน
หรือแผ่วเฮือน, ประเพณีปาดตง, ประเพณีไหว้ศาล
ประจำ�หมูบ่ า้ น, ประเพณีขนึ้ บ้านใหม่, และประเพณี
เฮือน หรือเสนเรือน
2. ผลการวิ จั ย บทเพลง คุ ณ ลั ก ษณะ
ทางดนตรีและบทบาทหน้าที่ทางดนตรีในสังคม
ลาวโซ่ง ตำ�บลดอนมะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
		 2.1 บทเพลง
			 2.1.1 บทเพลงแคนลายสุดสะแน
นของลาวโซ่งสื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน
และกลองท่วงทำ�นอง (Melody) มาตราเสียงเป็น
ลักษณะบันไดเสียงของคีย์ F เมเจอร์ (F major) กลุม่
เสียง (Mode) เป็นแบบเจ็ดเสียงไม่เท่ากัน (Seven
pitch non - equidistant) โดยเทียบจากคีย์ของ
เปียโน ช่วงเสียง (Ranges) ได้แก่ เสียงที่ตํ่าสุด
คือโน้ต ฟา (F), และเสียงที่สูงสุดคือโน้ต ซอล (G)
รูปลักษณ์ของท่วงทำ�นอง (Melodic contour)
มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทำ�นองตํ่าลงเรื่อยๆ
(Descending), และทำ�นองต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
(Conjunct)จังหวะ (Rhythm) มีการตกจังหวะ
(Beat & accent) คือมีการเน้นจังหวะสั้นยาวแบ่ง
ออกเป็น 2 ลายคือ ลายทำ�นองหลัก (Melody)
และลายประสาน (Chorus) โดยในลายทำ�นอง
(Melody) มีทั้งหมด 39 รูปแบบ และลายประสาน
(Chorus) มีทั้งหมด 8 รูปแบบ รวมทั้งหมดเป็น 47
รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter) เป็นลักษณะจังหวะ
สมํ่าเสมอ (Isometric) ใช้การให้สัญลักษณ์แทน
เสียงแคนด้วยอัตราจังหวะ (Time Signature)
4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกำ�หนดอัตตราจังหวะ
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ทั้งหมด 43 ห้องการประสานทำ�นอง (Texture)
เป็นการประสานทำ�นองเป็นแบบขั้นคู่ (Intervals)
ซึ่งบรรเลงคู่กับทำ�นองหลัก (Melody) โดยใช้ขั้นคู่
8 เพอร์เฟค (Perfect octave) และขั้นคู่ 6 เมเจอร์
(Major sixth) รูปแบบ (Form) มีทำ�นองสั้น กา
รบรรเลงซํ้าๆ กัน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง
ใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A
บทเพลงแคนลายสุดสะแนนของลาวโซ่ง
ใช้บรรเลงในประเพณีอิ่นกอนฟ้อนแคน ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีขนึ้ บ้านใหม่
เป็นลายแคนทีส่ ำ�คัญต่อประเพณีของชาวลาวโซ่ง มี
ความสนุกสนานไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป เป็นลายแคน
ที่ใช้บรรเลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่นิยม
ชื่นชอบ และสนใจของชาวลาวโซ่ง
			 2.1.2 บทเพลงแคนลายเวียงของ
ลาวโซ่งสื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน และ
กลองท่วงทำ�นอง (Melody) เป็นบันไดเสียงของคีย์
Bb เมเจอร์กลุ่มเสียง (Mode) เป็นแบบ 11 เสียงไม่
เท่ากัน (Eleven pitch non - equidistant) โดย
เทียบจากคีย์ของเปียโน ช่วงเสียง (Ranges) ได้แก่
เสียงทีต่ าํ่ สุดคือโน้ต บีแฟล็ต (Bb), และเสียงทีส่ งู สุด
คือโน้ต บีแฟล็ต (Bb) รูปลักษณ์ของท่วงทำ�นอง
(Melodic contour) มีลักษณะแบบ ทำ�นองต่อ
เนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct), และทำ�นองขึ้น ๆ
ลง ๆ (Undulating) จังหวะ (Rhythm) มีการตก
จังหวะ (Beat & accent) คือมีการเน้นจังหวะสั้น
ยาวโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ลายคือ ลายทำ�นอง
หลัก (Melody) และลายประสาน (Chorus) โดย
ในลายทำ�นอง (Melody) มีทั้งหมด 41 รูปแบบ
และลายประสาน (Chorus) มีทั้งหมด 23 รูปแบบ
รวมทั้งหมดเป็น 64 รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter)
เป็นลักษณะจังหวะสมํา่ เสมอ (Isometric) ใช้การให้
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สัญลักษณ์แทนเสียงแคน ด้วยอัตราจังหวะ (Time
Signature) 4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกำ�หนด
อัตราจังหวะทั้งหมด 47 ห้องการประสานทำ�นอง
(Texture) เป็นการประสานทำ�นอง (Texture) เป็น
แบบขั้นคู่ (Intervals) ซึ่งบรรเลงคู่กับทำ�นองหลัก
(Melody) โดยใช้ขั้นคู่ 8 เพอร์เฟค (Perfect octave), คู่ 5 เพอร์เฟค (Perfect fifth), คู่ 7 เมเจอร์
(Major seventh), คู่ 3 เมเจอร์ (Major third), และ
ขั้นคู่ 6 เมเจอร์ (Major sixth) รูปแบบ (Form) เป็น
เพลงทีม่ ที ำ�นองสัน้ การบรรเลงซํา้ ๆ กัน ซึง่ ท่อนหลัง
จะคล้ายกับบทเพลงแคนลายสุดสะแนนของลาวโซ่ง
ในห้องที่ 38 และอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง ใช้
สัญลักษณ์แทนเป็น A
บทเพลงแคนลายเวี ย งของลาวโซ่ ง ใช้
บรรเลงในประเพณี อิ่ น กอนฟ้ อ นแคน ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีขนึ้ บ้านใหม่
เป็นลายแคนทีม่ คี วามสำ�คัญอีกลายหนึง่ ต่อประเพณี
ของชาวลาวโซ่งมีความสนุกสนานไม่ชา้ ไม่เร็วจนเกิน
ไป บรรเลงต่อจากบทเพลงแคนลายสุดสะแนนของ
ลาวโซ่ง ใช้บรรเลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
เป็นที่นิยม ชื่นชอบสนใจของชาวลาวโซ่ง
			 2.1.3 บทเพลงแคนลายแมลง
ภู่ตอมดอกสื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน
และกลองท่วงทำ�นอง (Melody) เป็นบันไดเสียง
ของคีย์ Eb เมเจอร์ (Eb major) กลุ่มเสียง (Mode)
เป็นแบบ 11 เสียงไม่เท่ากัน (Eleven pitch non equidistant)โดยเทียบจากคีย์ของเปียโน ช่วงเสียง
(Ranges) ได้แก่ เสียงที่ตํ่าสุดคือโน้ต บีแฟล็ต (Bb),
และเสียงทีส่ งู สุดคือโน้ต บีแฟล็ต (Bb) รูปลักษณ์ของ
ท่วงทำ�นอง (Melodic contour) มีลักษณะทำ�นอง
ไม่ค่อยขึ้นลง หรือสมํ่าเสมอ (Terraced), และทำ�
นองขึ้นๆ ลงๆ (Undulating) จังหวะ (Rhythm)
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มีการตกจังหวะ (Beat & accent) คือมีการเน้น
จังหวะสั้นยาวโดยแบ่งออกเป็น 2 ลายคือ ลาย
ทำ�นองหลัก (Melody) และลายประสาน (Chorus)
โดยในลายทำ�นอง (Melody) มีทั้งหมด 34 รูปแบบ
และลายประสาน (Chorus) มีทั้งหมด 21 รูปแบบ
รวมทั้งหมดเป็น 55 รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter)
เป็นลักษณะจังหวะสมํ่าเสมอ (Isometric) ใช้การ
ให้สัญลักษณ์แทนเสียงแคน ในบทเพลงแคนลาย
สุดสะแนนของลาวโซ่ง ด้วยอัตราจังหวะ (Time
Signature) 4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกำ�หนด
อัตตราจังหวะทั้งหมด 36 ห้องการประสานทำ�นอง
(Texture) เป็นการประสานทำ�นอง (Texture) เป็น
แบบขั้นคู่ (Intervals) ซึ่งบรรเลงคู่กับทำ�นองหลัก
(Melody) โดยใช้ขน้ั คู่ 8 เพอร์เฟค (Perfect octave),
คู่ 5 เพอร์เฟค (Perfect fifth), คู่ 4 เพอร์เฟค
(Perfect fourth), คู่ 3 ไมเนอร์ (Minor third), คู่ 5
ออกเมนเทด (Augmented fifth) และขั้นคู่ 6 ออก
เมนเทด (Augmented sixth) รูปแบบ (Form) เป็น
เพลงที่มีทำ�นองสั้น การบรรเลงซํ้าๆกัน ซึ่งในท่อน
หลังห้องที่ 18 จะมีลกั ษณะทำ�นองคล้ายกับบทเพลง
แคนลายสุดสะแนนของลาวโซ่งอาจจะมีความแตก
ต่างกันบ้าง ใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A
บทเพลงแคนลายแมลงภูต่ อมดอกของลาว
โซ่งใช้บรรเลงในประเพณีอน้ิ กอน ประเพณีฟอ้ นแคน
ประเพณีแต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีขน้ึ
บ้านใหม่ บทเพลงแคนลายแมลงภูต่ อมดอกของลาว
โซ่งเป็นลายแคนทีส่ ำ�คัญต่อประเพณีของชาวลาวโซ่ง
อีกลายหนี่งมีความสนุกสนานไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป
เป็นลายแคนที่บรรเลงต่อจากบทเพลงแคนลายสุด
เวียงของลาวโซ่งใช้บรรเลงมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
เป็นทีน่ ยิ ม ชืน่ ชอบ และสนใจของชาวลาวโซ่ง
		 2.2 คุณลักษณะทางดนตรี
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			 2.2.1 เครื่องดนตรีลาวโซ่งได้แก่
แคนเจ็ด, แคนแปด, ฉิง่ , ฉาบ, กลองทรีโอ หรือกลอง
สามใบและกลองใหญ่
			 2.2.2 การแสดงของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ลาวโซ่งได้แก่ การฟ้อนแคนจะประกอบด้วยเสียง
แคน ฉิ่ง ฉาบ และเสียงกลองที่บรรเลงเป็นจังหวะ
เพื่อให้เข้ากับการฟ้อนในระหว่างการเล่นอิ้นกอน
หรือเรียกว่า “เซิ่งกอน” เป็นการฟ้อนคู่กันระหว่าง
ชายหญิงจังหวะการฟ้อนแคนมี 3 จังหวะ คือ1)
แกนยาง หรือแคนเดิน2) แกนแล่น หรือ แคนแล่น
และ 3) แกนแกร หรือ แคนแกรและการอิ้นกอน
หรือการเล่นลูกช่วง คือ การละเล่นของชาวลาวโซ่ง
ที่เล่นกันอยู่เป็นประจำ�ในเทศกาลเดือน 5 คือ การ
เล่นลูกช่วง หรือเล่นคอน ชาวลาวโซ่งเรียกกันว่า อิ้
นกอน ปัจจุบันนี้ไม่มีการละเล่นดังกล่าวแล้ว แต่มี
การรื้อฟื้นจัดให้เป็นกิจกรรมรื่นเริงในงานสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ�		
		 2.3 บทบาทหน้าที่ทางดนตรีในสังคม
ลาวโซ่ง ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ทางนันทนาการ
ของลาวโซ่ ง นั้ น พบได้ ทั่ ว ไปในวิ ถี ชี วิ ต ประจำ�วั น
เนื่องจากชาวลาวโซ่งมีอาชีพทำ�ไร่ ทำ�นา และทำ�
สวน เมือ่ เสร็จงานหรือยามพักเหนือ่ ยจากการทำ�งาน
ก็จะนำ�แคนมาบรรเลงเพื่อเป็นการผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้า ความตึงเครียด และนำ�แคนมาบรรเลง
สังสรรค์กันกับแขกผู้มาเยือน หรือบรรดาญาติพี่
น้องที่มาเยี่ยมเยียน รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือชาว
ต่างชาติที่มาได้ชมการแสดง 2) บทบาทด้านความ
เชื่อและพิธีกรรมของชาวลาวโซ่งนั้นเป็นสังคมหนึ่ง
ที่มีวัฒนธรรมในเรื่องความเชื่อ และให้การนับถือ
อันได้แก่ ผีฟ้า ผีแถน วิญญาณของผีบรรพบุรุษ ชาว
ลาวโซ่งเชือ่ ว่าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีจ้ ะช่วยดูแลตนและ
คนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะมีการเจ็บ
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ป่วยก็ต้องทำ�พิธีบอกกล่าวให้ช่วยรักษาให้หายจาก
การเจ็บป่วยตลอดจนปกปักรักษาคนในครอบครัว
ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาเบียดเบียนหรือทำ�อันตราย
ได้จะต้องมีผู้ติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นั่นก็คือ
หมอเสน ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาว
ลาวโซ่งถือว่าเป็นคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผี
บรรพบุรุษ ผีแถน รวมถึงวิญญาณต่างๆได้
เมื่อชาวลาวโซ่งจะมีพิธีกรรมใด ๆ ก็ตาม
จะต้องเชิญหมอเสนมาเป็นผู้ทำ�พิธี เช่น พิธีเสน
เฮือน หรือเสนเรือน พิธีเสนตัว จะมีการติดต่อ
วิญญาณ ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษเพื่อมาช่วยปก
ปักรักษา คน หรือครอบครัวภายในบ้านให้ปลอดภัย
จากโรคภัยอันตราย หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการใช้
แคนบรรเลงสังสรรกันภายในเครือญาติและบุคคล
ที่ไปร่วมงาน 3) บทบาททางด้านความสัมพันธ์ที่มี
ในสังคมของลาวโซ่งนั้น ได้แก่ การจัดประเพณีเช่น
ประเพณีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงดำ� ประเพณีการอิ้นกอนฟ้อนแคน ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีขึ้นบ้าน
ใหม่ ประเพณีเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นตัวทำ�ให้สงั คมด้าน
ความสัมพันธ์ของชาวลาวโซ่งมีความหมายเพราะ
ประเพณีเหล่านี้จะต้องมาอยู่ทำ�กิจกรรมร่วมกัน
และเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานรื่นเริงจึงเป็น
ตัวดึงดูดให้ชาวลาวโซ่งได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง
บทบาทดนตรีในด้านความสัมพันธ์ที่มีในสังคมของ
ลาวโซ่งนั้นจะมีอยู่ในทุกประเพณีเป็นตัวที่ทำ�ให้
เกิดความสัมพันธ์กันในสังคมของชาวลาวโซ่งเช่น
กัน 4) บทบาทหน้าทีก่ ารสืบทอดดนตรีของชาวลาว
โซ่งนั้นได้มีการสืบทอดดนตรีโดยการสอนและให้
ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของคนตรีลาว
โซ่ง ได้มีการถ่ายทอดการเล่นดนตรี การเป่าแคน
ลายต่างๆ ของลาวโซ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และเครื่อง
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ประกอบจังหวะต่างๆ ที่ใช้ในวงดนตรีนอกจากนี้ยัง
ได้มีการสืบทอดดนตรีโดยการนำ�ไปไว้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาชนที่สนใจ
ในดนตรีของลาวโซ่ง ได้มีการฝึกเล่น และเรียนรู้วิธี
การบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ
การสื บ ทอดดนตรี ข องลาวโซ่ ง เป็ น การ
ทำ�ให้ ด นตรี ข องลาวโซ่ ง มี ค วามเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน ทำ�ให้วงดนตรีไม่สญ
ู หาย และมีการสืบทอด
ต่อไป 5) บทบาทหน้าที่การอนุรักษ์ดนตรี และ
วัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งนั้น ได้มีการจัดกิจกรรม
ขึน้ ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีซงึ่ เป็นงานสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ� ทั้งนี้ในการจัด
งานขึ้นมาของทุกปียังเป็นการเชิญชวนให้วัยรุ่น
และคนในหมู่ บ้ า นเกิ ด ความสนใจทำ�ให้ เ กิ ด การ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของดนตรี และวัฒนธรรมที่
บรรพบุรุษของชาวลาวโซ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่
อดีต ทำ�ให้เรียนรู้และเข้าใจเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ดนตรี และวัฒนธรรมของตนไว้ไม่ให้สูญหายไป

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง ดนตรีและการแสดง
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ล าวโซ่ ง ตำ�บลดอนมะเกลื อ
อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และวัตถุประสงค์
ที่ว่าศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพสังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง และบทเพลง
คุ ณ ลั ก ษณะทางดนตรี และบทบาทหน้ า ที่ ท าง
ดนตรีในสังคมลาวโซ่ง พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
นั้นมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตบริเวณสิบสองจุไททาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม และชาว
โซ่งเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในเขตหลาย
จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย
ซึ่งสอดคล้องกับ สุมิตร ปิติพัฒน์ (2542 : 207 -
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209) ที่ว่าชาวโซ่งเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอาศัย
อยู่ ใ นเขตหลายจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคกลาง
ของประเทศไทย บรรพบุรุษของชาวโซ่งสืบเชื้อสาย
มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ� ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ใน
เขตบริเวณสิบสองจุไททางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ต่อมาได้อพยพหลบภัยสงครามเข้า
มาในราชอาณาจักรสยามหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่สมัย
กรุงธนบุรี จนถึงรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ชาวโซ่งไปอยู่ที่เมืองเพชรบุรี เมื่อ
มองภาพรวมชาวโซ่งในปัจจุบันยังคงสามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ดั้งเดิมของพวกตนไว้ดีพอ
สมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา เครื่องแต่งกาย
ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ
ด้านสภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณี
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ล าวโซ่ ง ที่ ตำ�บลดอนมะเกลื อ
อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลาวโซ่ง มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปหลายชื่อ เช่นไทดำ� ไตดำ� ผู้ไทยดำ�
ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงดำ� และลาวทรงดำ� เป็นต้น
ที่เรียกชื่อว่า “โซ่ง” เรียกตามเสื้อผ้าที่นุ่งห่ม เพราะ
ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ� คำ�ว่านั้น “โซ่ง” แผลง
มาจาก “ส้วง” ซึง่ แปลว่า “กางเกง” ลาวโซ่งมีอกั ษร
และภาษาของตนใช้มาตัง้ แต่ครัง้ มีถนิ่ ฐานอยูส่ บิ สอง
ปันนา เมื่ออพยพมาอยู่ในประเทศไทยก็ได้นำ�เอา
อักษร และภาษาของตนเข้ามาใช้ดว้ ย เรือนของลาว
โซ่งส่วนใหญ่จะไม่มีรั้วล้อมรอบ หากมีรั้ว จะเป็นรั้ว
เตี้ยๆ ทำ�ด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ หรือตีเป็นไม้ระแนง บาง
แห่งอาจนำ�ไม้ไผ่ทั้งลำ�ที่ยังไม่ได้เอาหนามออกมาก
องเป็นแนวรั้ว ลาวโซ่งได้สืบทอดความรู้ ความคิด
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาใน
รูปของประเพณี และพิธีกรรมที่ประพฤติปฏิบัติกัน
มา สอดคล้องกับจิราพร เจริญสุข (2516 : 63) ว่า
“พิธศี พของลาวโซ่ง” ทีต่ ำ�บลบ้านดอน อำ�เภออูท่ อง
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จังหวัดสุพรรณบุรมี คี วามเชือ่ ว่าเมือ่ ถึงแก่ความตาย
ผู้ตายต้องไปเข้าเฝ้าแถนเทพเจ้าสูงสุดของชาวลาว
โซ่ง ในพิธีจึงต้องมีพิธีบอกทางศพให้ไปเฝ้าแถน แต่
สำ�หรับลาวโซ่งรุน่ เด็ก ความเชือ่ ในเรือ่ งนี้ ได้ลดน้อย
ลงไปมาก ทัง้ นีเ้ พราะชาวลาวโซ่งรุน่ ใหม่ๆ ได้รบั การ
ศึกษาแบบใหม่ ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งราวของความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น
ในด้านบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
จะมีความสัมพันธ์กับชุมชน วัฒนธรรม และความ
เชื่อบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตำ�บลดอน
มะเกลือ อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
แคนเป็นเครื่องดนตรีหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
โซ่ง มีลักษณะลายแคนเป็นลายพื้นฐาน แบ่งออก
เป็น 3 ลายคือ ลายสุดสะแนนของลาวโซ่ง ลายแคน
เวียงและลายแมลงภูตอมดอก ใช้ประกอบในงาน
ประเพณีตา่ งๆ ของกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวโซ่ง ตำ�บลดอน
มะเกลือ อำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้อง
กับปรานี วงษ์เทศ (2529 : 49 – 103) ที่กล่าวว่า
ดนตรีมีหน้าที่หลักอยู่ 5 ประการ คือ 1) ทำ�ให้เห็น
ถึงระบบลักษณะทางสังคม อาทิเช่น ความเชื่อ 2)
กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองทางกายภาพ ซึง่ จะพบ
ได้ในเพลงเกี่ยวกับการทำ�งาน 3) รักษาบรรทัดฐาน
ทางสังคม 4) รักษาสถาบันที่สำ�คัญทางสังคมเช่น
ศาสนา ความเชื่อ และทำ�ให้ประกอบพิธีกรรมมี
เหตุผล 5) ทำ�ให้เกิดความสืบเนื่องและมั่นคงทาง
วัฒนธรรม ส่วนธนภร เอี่ยมสิน (2555 : 314) ยัง
ได้กล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ�ในเขตเดียนเบียน
ฟู ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหนึ่งใน
กลุ่ ม ชาติ พันธุ์ ไ ท ที่ อ าศั ย อยู่ ในเขตเดี ย นเบี ย นฟู
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดียนเบียนฟูผ่าน
สภาวะสงครามกับจีน ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ และสหรัฐเอมริกา
จนกระทั่ ง ในที่ สุ ด ได้ เ ป็ น สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
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เวียดนามเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 จาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่มีอยู่ในวิถีชีวิตมาแต่เดิม
จึงเปลี่ยนแปลงไป พิธีเสนเมือง ที่เคยจัดขึ้นทุกปี
เปลี่ยนเป็น 3 ปี 1 ครั้ง
เครื่องดนตรีที่พบ ได้แก่ ปี่ปับ ปี่เล่าน้อย
ปี่แสน ทั้ง 3 เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเสียงที่เกิดจาก
การสั่นสะเทือน ประเภทลิ้นอิสระ ทำ�จากไม้แคน
และปี่อ้อ เพลงที่ใช้ในวิถีชีวิตประกอบด้วย ในวัย
ทารกใช้เพลงกล่อมลูก ในวัยหนุ่มสาวใช้เพลงเกี้ยว
สาว เมื่อเจ็บป่วยใช้เพลงครูลงมด เพลงครูบาราย
เพลงครูเดียวดาย เพลงครูลงั้ เพลงครูเป่าขวัญ เพลง
ครูหอมขวัญ เพลงครูขา้ มค่าย เพลงครูลงขวงและใน
โอกาสพิเศษ ใช้เพลงจุมเมิง ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
ดนตรีในสังคมไทดำ�มีทงั้ ด้านนันทนาการ เกีย้ วพารา
สี ความเชือ่ และการเชือ่ มโยงชาวบ้านไทดำ�เป็นหนึง่
เดียว และนอกจากนีส้ มฤทัย เพ่งศรี (2550) ได้กล่าว
ว่า “พิธเี สนตังบัง่ หน่อ : ดนตรีพธิ กี รรมของลาวโซ่ง”
เป็นการเสนเพื่อเซ่นผีมดของหมอมดที่เป็นหมอพิธี
ซึ่งผีมดที่ทำ�การเสนนี้ คือมดที่เป็นครู เป็นเทวดา
หรือเทพที่สูงกว่าผีเรือน เป็นเทพชอบเที่ยว รักสนุก
คนโซ่งที่ตายไปแล้วจะต้องเป็นผีเรือน แต่คนที่เป็น
หมอมดนั้นเป็นได้ทั้งผีเรือน และผีมด แต่ผีเรือน
ทุกคนจะไม่ได้เป็นผีมด จะเป็นผีมดได้เมื่อพ่อเป็นผี
มดเท่านั้น ด้วยเหตุว่าผีมดเป็นผีที่รักสนุก เมื่อมีพิธี
เสนทีเ่ กีย่ วกับผีมดจึงมีปปี่ ระกอบทุกครัง้ ซึง่ มีไว้เพือ่
ความบันเทิง และยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจ การปลูก
ฝังด้านจริยธรรมของชาวลาวโซ่ง ทัง้ ในปัจเจกบุคคล
และระดับสังคม และเป็นสัญลักษณ์ในการแสดง
ชนชั้นทางสังคมลาวโซ่งภายใต้การนับถือผีเดียวกัน
และยังศึกษาถึงดนตรีที่อยู่ในพิธีว่ามีเครื่องดนตรี
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ประกอบ คือปีใ่ หญ่ ปีน่ อ้ ย กลองคุมตังบัง่ ซึง่ ปีใ่ หญ่มี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างจากเครือ่ งดนตรีทวั่ ไปตรงทีเ่ วลา
บรรเลงจะใช้ผู้บรรเลง 2 คน คือ คนเป่า 1 คน คน
บรรเลง 1 คน และระบบเสียงของปีใ่ หญ่ เท่ากับ 620
เซ็นต์ (Cent) ส่วนปีน่ อ้ ยเป็นเครือ่ งดนตรีทมี่ ลี กั ษณะ
คล้ายปี่จุมดนตรีพื้นบ้านทางภาคเหนือ และระบบ
เสียงของปี่น้อย เท่ากับ 865 เซ็นต์ (Cent) มีเพลงที่
ใช้ในการประกอบพิธจี ำ�นวน 3 เพลง คือเพลงเชิญครู
(ปรงมด) เพลงเตียวตาง (เดินทาง) เพลงขับ ทำ�นอง
ของปีท่ บี่ รรเลงประกอบเป็นประเภททำ�นองประสม
(Polyphony) กลุ่มเสียง (Mode) ที่ใช้เป็นระบบ 5
เสียง (Pentatonic) แบบลาวโซ่ง มีช่วงกว้างของ
เสียง (Range) ในแต่ละเพลงต่างกัน คือเพลงเชิญ
ครูมีช่วงกว้างของเสียงที่ 320 เซ็นต์ (Cent) เพลง
เตียวตางมีช่วงกว้างของเสียงที่ 530 เซ็นต์ (Cent)
เพลงขับมีช่วงกว้างของเสียงที่ 410 เซ็นต์ (Cent)
รูปลักษณ์ท่วงทำ�นองของแต่ละบทเพลงมีลักษณะ
ที่ไม่เหมือนกัน จะพบมีทิศทางของทำ�นองมีหลาย
ลักษณะ เช่น ขึ้นๆ ลงๆ (Undulating) และทำ�นอง
ไม่ค่อยขึ้นลง หรือสมํ่าเสมอ (Terrace) และทำ�นอง
ตํ่าลงเรื่อยๆ (Descending) เป็นต้น
บทบาทหน้าที่ดนตรีทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวโซ่งได้สืบทอดความรู้ ความ
คิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
มาในรู ป ของประเพณี และพิ ธี ก รรมที่ ป ระพฤติ
ปฏิบัติกันมา เช่น พิธีเสนเฮือน (เสนเรือน) พิธีเสน
เรียกขวัญ (เสนตัว) พิธีไหว้ศาลประจำ�หมู่บ้าน การ
แต่งงาน งานศพ เป็นต้น ประเพณี และพิธีกรรม
ต่างๆ ทีแ่ พร่หลายในสังคมลาวโซ่งนัน้ เป็นผลมาจาก
ความเชื่อซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา สอดคล้องกับปานทิพย์ คงยิ้ม
ละมัย (2546 : 117) กล่าวว่าเงือ่ นไขทีก่ อ่ ให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงของพิธีเสนเรือนจากสมาชิกในชุมชน
ลาวโซ่งได้รับข่าวสารข้อมูลการสื่อสารที่ทันสมัย
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้สร้างกระแสวัฒนธรรมรูป
แบบใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงค่านิยมแนวคิด ความ
เชื่อและวิถีชีวิตของคนในสังคมส่งผลให้พิธีกรรม
ดัง้ เดิมเปลีย่ นแปลงไปเพือ่ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ใหม่
เงื่อนไขทางด้านการศึกษา นโยบายภาคเรือน รัฐ
อาชีพ และวิถีชีวิตแบบชุมชนเมืองเป็นสิ่งสำ�คัญที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเงื่อนไขทางด้านการ
ศึกษาและนโยบายรัฐส่งผลกระทบต่อการยอมรับ
และการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ส่วน
เงื่อนไขทางด้านอาชีพและวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง
ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในพิธเี สนเรือน ซึง่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ขั้นตอนการเตรียมงานและอาหาร เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายประหยัดเวลาและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ
รูปแบบใหม่

ข้อแสนอแนะ

1. ควรจะมี ก ารศึ ก ษาดนตรี ข องกลุ่ ม
ชาติพนั ธุล์ าวโซ่งในพืน้ ทีอ่ นื่ ใน อำ�เภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในชุมชนนั้นๆ
2. ควรจะมีการศึกษาดนตรีในพิธกี รรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ดนตรีในด้านพิธกี รรมของกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวโซ่ง
3. ควรจะมีการศึกษาด้านการสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีของของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง เพื่อ
สร้างความตระหนัก และความร่วมมือของคนในท้อง
ถิ่นในการอนุรักษ์ดนตรีของลาวโซ่ง
4. ควรจะศึกษาในด้านแนวทางการพัฒนา
ดนตรีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งเพื่อ
สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับศิลปะการแสดงดนตรี
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งอย่างยั่งยืนตลอดไป
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รูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

The Early Childhood Educational Administration Model
in a Private School
อรุณี สาธรพิทักษ์ 1/ กระพัน ศรีงาน 2/ โกวิท วัชรินทรางกูร 3
Arunee Sathornpituk / Krapan Sri-ngan / Kovit wajarintarangoon

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียนเอกชน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน และ 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ สาขาการศึกษาปฐมวัย ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารการ
ศึกษา ครูวชิ าการของโรงเรียนเอกชน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน จำ�นวน 15 คน กลุม่ ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียน เอกชน กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อนในโรงเรียน
อนุบาลสายสัมพันธ์ จำ�นวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ คู่มือการใช้รูปแบบการบริหาร
การจัดการศึกษาสำ�หรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนแบบสอบถาม และ
แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการศึกษาสำ�หรับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบที่ 1
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ด้านหลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้ ประกอบ
ด้วย 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์
ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการนิเทศภายใน ประกอบ
ด้วย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 ด้านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน
ศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้
2. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
สำ�หรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน มีองค์ประกอบย่อย 23 ตัว
บ่งชี้ ขั้นตอนที่ 1 การระบุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ ขั้น
ตอนที่ 2 การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้ ขั้นตอน
ที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 2 ตัวบ่งชี้ ขั้น
ตอนที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน กำ�กับติดตามนิเทศ
4 ตัวบ่งชี้ ขัน้ ตอนที่ 5 การตรวจสอบและประเมินผล
5 ตัวบ่งชีแ้ ละขัน้ ตอนที่ 6 การสะท้อนผล รายงานผล
การดำ�เนินงานและการนำ�ผลการประเมินไปใช้
4 ตัวบ่งชี้
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะ
สมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการนิเทศ
ภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการพัฒนา
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐานการ
ศึกษา ด้านหลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการบริหารงาน,
		 การจัดการศึกษาปฐมวัย
Abstract

The research on early childhood
educational administration model in a private
school had three purposes as follows : 1)
to study the elements of early childhood
educational administration in the private
school, 2) to create and develop the early
childhood educational administration model
in the private school, and 3) to evaluate the
appropriateness of the early childhood
educational administration model. The
samples used in this research were divided into
2 groups based on two phases of research :
in the first phase, creating the Early Childhood
Educational Administration Model in the
Private School, the samples were 15 persons
from specialists in the program of Early
Childhood Education, BRU, the experts in
educational administration, academic teachers
of private schools, and stakeholders
of academic management of school. In the
second phase, developing the Early
Childhood Educational Administration
Model in the Private School, the samples
were 26 persons from school administrators
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and teachers of Saisamphan Kindergarten
School. The research instruments included
a set of questionnaire and an interview form.
The statistics employed for analyzing the
data were mean, standard deviation, and
percentage. The results of research were
as follows.
1. The early childhood educational
administration model for the private
kindergarten school comprised 7 elements
and 46 indicators. The first element, school
curriculum and implementation, consisted
of 9 indicators. The second one, learning
management, included 8 indicators. The
third element, the development of teaching
and learning media, comprised 5 indicators.
The fourth element, learning assessment
and evaluation, contained 7 indicators. The
fifth element, school internal supervision,
comprised 5 indicators. The sixth one, action
research for developing educational quality
in schools, consisted of 5 indicators. The
last element, developing internal quality
assurance system and educational standard,
included 7 indicators.
2. The procedures of constructing
and developing early childhood educational
administration model consisted of 6 steps
and 23 indicators. The first step, setting the
goals, included 4 indicators. The second
step, strategic plans making, consisted of
6 indicators. The third step, strategic plans
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implementation, comprised 2 indicators.
The fourth step, promoting, supporting,
monitoring, following, and supervising, had
4 indicators. The fifth step, checking and
evaluating, contained 5 indicators. The last
step, reflecting, reporting, and implementing,
had 4 indicators.
3. The result of evaluating the
appropriateness of implementing the early
childhood educational administration model
in the private kindergarten school revealed
suitability for practice at a high level.
Considering each aspect, the researcher
found that all areas of the early childhood
educational administration model were
suitable at high levels, especially the internal
supervision gained the highest mean, which
were followed by the area of developing
internal quality assurance system and
educational standard, the school curriculum
and implementation, the assessment and
evaluation, the action research for developing
educational quality in schools, the
development of teaching and learning media
and finally, the learning management
respectively.
Keywords : A Model of the administration,
Early childhood educational administration.
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บทนำ�

สภาวการณ์ ข องสั ง คมโลกได้ พั ฒ นา
เปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์จำ�เป็นต้องได้
รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์และแรกเกิด เมื่ออยู่ในวัยแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี ต้องได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการรับ
รู้ เรียนรูแ้ ละมีความสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสมตามวัย อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก
เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ มีพฒ
ั นาการสมวัยอย่างสมดุล ทัง้ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บนพื้น
ฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของ
สมองอย่างเต็มที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 9)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
(กรมวิชาการ, 2546 : 31) ได้กำ�หนดจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำ�หรับเด็กอายุ 3-5 ปี
มุ่งให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปญ
ั ญา ทีเ่ หมาะสมกับวัย ความสามารถ และ
แตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำ�หนดจุดมุ่งหมายซึ่ง
ถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมุ่ง
จัดการศึกษาโดยพิจารณาจากวัยและประสบการณ์
ของเด็กเป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่
และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความ
หมายกับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรทีใ่ ห้โอกาสทัง้ เด็กปกติ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษได้รับการพัฒนา รวม
ทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนา
เด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่เพียงเตรียมเด็ก
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สำ�หรับอนาคตข้างหน้า
นอกจากนีม้ าตรา 43, 44 และ 46 แห่งพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำ�หนดให้สถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษาเป็นนิตบิ คุ คล มีความเป็น
อิสระ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนใช้
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจาย
อำ�นาจในการบริหารทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ทัง้ นีย้ ดึ หลัก
การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร คณะครู ผูป้ กครอง และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก
: 23)
ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงเป็นทางเลือกที่
ผู้ปกครองยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 3-5 ปี จำ�นวนนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเอกชนนัน้ มีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ ทุกปี นัน่ เป็นเพราะว่าผูป้ กครองเห็นความสำ�คัญ
ของการปลูกฝังการศึกษาให้กบั บุตรหลาน ต้องการให้
บุตรหลานได้รบั การศึกษาจากสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเป็นตัวบ่งชีไ้ ด้วา่ ผูป้ กครองเชือ่ มัน่ ในการจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
จากความสำ�คัญของปัญหาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษารูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ และเกิดความ
ยัง่ ยืนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน อีกทัง้
เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
2. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
3. เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป
แบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้ดำ�เนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการ
บริ ห ารงานการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในโรงเรี ย น
เอกชน
กระบวนการในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ ก าร
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) เริ่มจาก
การศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารงานขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารงาน รูปแบบการบริหารงานและศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ เพื่อกำ�หนด
กรอบแนวคิ ด ในการยกร่ า งรู ป แบบการบริ ห าร
งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
2. ระยะที่ 2 สร้ า งรู ป แบบการบริ ห าร
งานการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในโรงเรี ย นเอกชน
ดำ�เนินการดังนี้
		 2.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
		 2.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารการศึกษา ด้าน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน และผู้มี
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ส่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารงานโรงเรียนในด้านอืน่ ๆ
จำ�นวน 15 คน
		 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
			 2.3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยสรุปจากการบันทึก แบบ
สัมภาษณ์ จัดแยกสรุปตามประเด็น
			 2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
วิเคราะห์เนื้อหาโดยเขียนเป็นความเรียง
3. ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหาร
งานการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในโรงเรี ย นเอกชน
ดำ�เนินการดังนี้
		 3.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ
ได้แก่ คูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารงานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนและแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้คู่มือ
		 3.2 นำ�ร่างรูปแบบการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน คู่มือการใช้
รูปแบบและเอกสารประกอบการสัมมนาไปจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครูวิชาการปฐมวัยและ
ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชน รวม 28 คน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้อง และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตลอด
จนข้อเสนอแนะเพิม่ เติมมาสรุปและปรับปรุงเป็นรูป
แบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
คู่มือดำ�เนินการด้านการบริหารงานเพื่อนำ�ไปใช้ใน
การบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน ผูว้ จิ ยั นำ�รูปแบบทีไ่ ด้เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่
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ประเมินตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมสอดคล้อง
ของรูปแบบ
		 3.3 นำ�แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจ
สอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนใน
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จำ�นวน 26 คนจาก
นั้ น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถามตามแบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า
1. องค์ประกอบของการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 9 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มี 8 ตัวบ่งชี้ องค์
ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษามี 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มี 7 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการนิเทศภายใน มี 5 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้
และองค์ประกอบที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มี 7 ตัวบ่งชี้
2. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
สำ�หรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน มีองค์ประกอบย่อย 23
ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 1 การระบุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้
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ขัน้ ตอนที่ 3 การปฏิบตั งิ านตามแผนกลยุทธ์ 2 ตัวบ่งชี้
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน กำ�กับติดตาม
นิเทศ 4 ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและ
ประเมินผล 5 ตัวบ่งชี้และขั้นตอนที่ 6 การสะท้อน
ผล รายงานผล การดำ�เนินงานและการนำ�ผลการ
ประเมินไปใช้ 4 ตัวบ่งชี้
3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมใน
การนำ�รู ป แบบการบริ ห ารงานการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนไปปฏิบัติ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า รูปแบบการบริหารงานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดย ด้านการนิเทศภายใน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาสือ่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามลำ�ดับ

อภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห าร
การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เป็นการ
ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีผลการ
วิจยั ทีเ่ ป็นประเด็นสำ�คัญควรนำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
1. องค์ประกอบของการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ประกอบ
ด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสอดคล้องตรง
กั บ บริ บ ทของการบริ ห ารงานการจั ด การศึ ก ษา
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ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545
: 111), กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 29-30) และ
นักวิชาการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
46 ตัวบ่งชี้ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนที่ให้ความสำ�คัญกับหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 :
84)ทีเ่ น้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยจะต้องวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาในการ
จะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีหลักสูตร
แกนกลางเป็นแนวทาง และสอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการ (2544 : 34) ที่ได้กำ�หนดแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อที่โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะนำ�ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรของตนเองถูกต้อง และเป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และ
มีประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้
ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการบริหารงานวิชาการและ
ความเป็นสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนก็ไม่ถอื ว่าเป็นสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนหากสถานศึกษาใดจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบจะนำ�สูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 5) ซึ่งในระบบการเรียน
การสอนมีองค์ประกอบที่เป็นตัวป้อนประกอบด้วย
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
กระบวนการ มีกิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐาน การ
เสริมพื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การ
ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ การใช้กิจกรรมเสริม การ
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จัดการเรียนการสอน และ ผลผลิต ซึง่ เป็นเป้าหมาย
ของระบบ และสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545
: 3-7) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ผู้สอนควรคำ�นึงถึงพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และสติปญ
ั ญา วิธกี ารเรียนรูค้ วามสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ซึง่ สือ่ การสอนมี
ความสำ�คัญ และมีบทบาทต่อกระบวนการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นตัวกลางที่จะช่วย
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ คัมภีร์ สุดแท้ (2553 : 64) ที่กล่าวว่า สื่อการ
สอนมีความสำ�คัญในการสื่อสารกับผู้เรียน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการสอนและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผูเ้ รียนช่วยทำ�ให้ผสู้ อนสอนได้ดขี นึ้ และ
ช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมาย
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งการวัดและประเมินผล
การเรียนรูว้ า่ สถานศึกษาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบจัดการ
ศึกษา จะต้องจัดทำ�หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลของการเรียนในสถานศึกษา
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยจากการวัด
และประเมินผล ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถาน
ศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
ตลอดจนการประเมินภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการวัดประเมินผลการเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 4) กำ�หนดไว้ คือสถาน
ศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้
เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
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ร่วม การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้อง
และครอบคลุ ม มาตรฐานการศึ ก ษาที่ กำ�หนดใน
หลักสูตร การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย
การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน การประเมินผลเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องดำ�เนินการด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติ
ของวิชา และระดับช่วงชั้นของผู้เรียน ตลอดจนให้
สถานศึกษาจัดทำ�เอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อ
เป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียน รายงานผล
การเรียน และเป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผล
การเรียนของผู้เรียน เป็นต้น
การนิเทศภายใน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อชี้แนะให้
ความช่วยเหลือร่วมกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น
ไปตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา สอดคล้องกับอุทยั
บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิคารวัฒน์ (2548 : 32) ที่
ได้ให้ทศั นะของการนิเทศภายในว่าเป็นความร่วมมือ
กันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการดำ�เนินงาน
เป็นขัน้ ตอน มีกระบวนการเฉพาะเพือ่ ตอบสนองจุด
มุ่งหมายของการนิเทศโดยผลงานมีคุณภาพ มีการ
พัฒนางาน พัฒนาคน รวมทัง้ มี การเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันในการทำ�งาน
ด้ า นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5
ตัวบ่งชี้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาไทย ได้
ให้ความสำ�คัญกับการวิจัยและกำ�หนดให้การวิจัย
เป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
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รู้และกระบวนการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกที่นำ�ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ การวิจยั จึงสัมพันธ์กบั กระบวนการเรียนรู้ ซึง่
จะช่วยฝึกกระบวนการคิด การจัดการ หาเหตุผลใน
การตอบปัญหาและรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกำ�หนดให้นำ�การวิจัย
มาใช้เป็นกระบวนการควบคูไ่ ปกับกระบวนการเรียน
รู้และการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 7
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�หนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร โดยหลักการ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเสมือนแม่บท
สำ�คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง กรม
วิชาการ (2542 : 3) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 1) การสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา
2) การมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานการศึกษาของ
ทุกฝ่ายทัง้ ผูใ้ ห้ และผูร้ บั บริการ 3) ความร่วมมือทาง
วิชาการขององค์การบริหารในพื้นที่ 4) การดำ�เนิน
งานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้น
ตอน 5) การดำ�เนินงานสามารถติดตามตรวจสอบ
ได้ และ 6) การรายงานสูส่ าธารณชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการสำ�หรับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุเป้าหมาย 2)
การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์ 4) การส่งเสริม ควบคุมกำ�กับ ติดตาม
นิเทศ 5) การตรวจสอบและประเมินผล และ 6) การ
สะท้อนผล รายงานผล การดำ�เนินงานและการนำ�
ผลการประเมินไปใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
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สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552 : 314) ที่ได้ทำ�การวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่ารูปแบบการจัดการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนมี 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านการนำ�องค์การผูน้ ำ�ปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์
ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีสอื่ นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งเน้น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี ก ารบริ ห ารติ ด ตามการทำ�งาน
ของบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ า นการจั ด การ
กระบวนการ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดี
3. การประเมินความเหมาะสมในการนำ�
รูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน พบว่า มีความเหมาะสมในการนำ�
ไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ
ด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสือ่ และใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน
และการจั ด ประสบการณ์ก ารเรียนรู้ ตามลำ�ดับ
โดยด้านการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ ธีระ
รุญเจริญ (2546: 280) ที่กล่าวว่า หลักสูตร หมาย
ถึง ประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดให้นักเรียนโดยการ

ควบคุมแนะนำ�ของสถานศึกษาอันเป็นเครื่องมือที่
ช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ หรือความคาดหวังทางการ
ศึกษาที่ตั้งไว้ ด้านการจัดการศึกษา สอดคล้องผล
การศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 5) พบว่า
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่
เป็นหัวใจหลักของความเป็นสถานศึกษา หากสถาน
ศึกษาใดไม่มกี ารจัดการเรียนการสอนก็ไม่ถอื ว่าเป็น
สถานศึกษา โดยในการจัดการเรียนการสอนหาก
สถานศึกษาใดจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ก็จะนำ�ไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยได้พบประเด็นปัญหาที่ควร
นำ�ไปเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยทีค่ รู ผูป้ กครอง และชุมชนได้มสี ว่ นร่วม
ในการพัฒนา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยและยึดเด็กเป็นสำ�คัญโดยเน้นให้เด็กนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้ มีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
3. ด้านการพัฒนาสื่อ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรมีการ
จัดทำ�สื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และนำ�
สื่อที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ด้ า นการวั ด ผล และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
เครือ่ งมือวัดประเมินผลให้มมี าตรฐาน โดยอาจมีการ
กำ�หนดระเบียบและแนวเกีย่ วกับการวัดผล และและ
ประเมินผลให้ครูได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เช่น การจัดทำ�คู่มือครู คู่มือการประเมินผล
5. ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควร
มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา
6. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษาควร
จัดให้ครูมีการทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในชัน้ เรียนและหาแนวทางแก้ไข
เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
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7. ด้ า นการพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้มกี ารวางแผนการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการกำ�หนดเป้าหมาย
ดำ�เนินการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั พัฒนารูปแบบการบริหาร
งานด้านการบริหารบุคคล หรืองานด้านอื่นๆ หรือ
ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ซึ่งปัญหาหรือเรื่อง
ที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชนระดับประเทศ และงานวิจัยนั้นควร
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2. ควรวิจัยและจัดทำ�คู่มือการพัฒนางาน
ด้านบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทัว่ ไปหรือการ
พัฒนานวัตกรรมทีจ่ ะสามารถนำ�ไปทดลองใช้เพือ่ แก้
ปัญหาการพัฒนางานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับภูมิภาคต่างๆ หรือระดับประเทศต่อไป
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การผลิตศิลปกรรม แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง

Art production with inspiration from Phanom Rung Sanctuary
อโศก ไทยจันทรารักษ์ 1/ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 2/ อำ�นาจ เย็นสบาย 3/ นพดล อินทร์จันทร์ 4

Asoke Thaichantararak / Satid Pimwattanabuntong / Amnard Yensabai / Noppadol Inchan

บทคัดย่อ

การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกนักวิชาการด้านโบราณคดี กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงช่างที่เป็นตัวแทน
กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษารูป
แบบของศิลปกรรมที่ปราสาทเขาพนมรุ้งในแง่ความงามทางด้าน รูปทรง ลวดลาย
และเรื่องราว และความนิยมในรูปทรงศิลปะที่ปรากฏในภาพจำ�หลักของปราสาท
เขาพนมรุ้ง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาช่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้สำ�รวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลงานผลิตซํ้าศิลปกรรม
ตามแบบปราสาทเขาพนมรุง้ 3) ศึกษาสิง่ ทีส่ งั คมจะได้จากผลงานทีส่ ร้างสรรค์ รูปแบบ
ศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุง้ การศึกษาวิเคราะห์การผลิตศิลปกรรม แรงบันดาล
ใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีรูปแบบทาง
ศิลปกรรมในแบบขอม อันมีประติมากรรมและภาพจำ�หลักเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา
ฮินดูลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาทหินที่มีความงดงามด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ทำ�ให้ศิลปินและสถาปนิกใช้ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตซํ้ารูป
แบบทางสถาปัตยกรรมโดยสร้างขึน้ มาใหม่ ด้วยวัสดุใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์สำ�คัญคือ
สร้างรูปแบบทางศิลปกรรมเฉพาะท้องถิน่ ทำ�ให้เกิดอาชีพและรายได้ในชุมชน และยัง
เป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยเผยแพร่ศลิ ปกรรมแบบปราสาทพนมรุง้ ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ในสังคมอย่างกว้างขวางอีกด้วย
1

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract

This research used qualitative
research method and the data collection of
which were conducted by deep interview
with the archeologist, the craftsman, the
representative sample of the population. The
objectives of this research were 1) to study the
Art form at Phanom Rung Sanctuary in term
of esthetics in shapes, patterns and stories
and popular form of art that appeared in
rock engravings at Phanom Rung Sanctuary,
Chaloem Phrakiat District, Buriram province, 2)
to study the craftsman from sample derived
from survey in the area of Buriram province
from 4 groups of craftsman who had the art
reproduction modeled on the pattern of
Phanom Rung Sanctuary, 3) to study the social
benefits to be obtained from creative product,
the art form of Phanom Rung Sanctuary, the
analysis of art production with inspiration
derived from Phanom Rung Sanctuary. The
important tourist attraction in Buriram province
endowed with the art form in Khmer style
with sculpture and rock engravings about
Shaivism of Hinduism. It was the sanctuary
with its magnificent elegance of architectural
design, which inspired the artists and architects
to use model of Phanom Rung Sanctuary with
the artistic and architectural reproduction by
new stuff, with the main objectives to create
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the local art form that helped local people
get job and income; moreover, this was
beneficial in term of wide promotion of art
form modeled on the pattern of Phanom
Rung Sanctuary in the society.
Keywords : Art Production, Phanom Rung
Sanctuary

บทนำ�

การผลิตศิลปกรรม โดยได้แรงบันดาลใจ
จากรูปแบบศิลปกรรมเดิมที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมภายใต้เงื่อนไขใหม่ วัสดุใหม่
และจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ทางศิลปกรรมทีม่ คี วามเฉพาะของท้องถิน่ นีเ้ ป็นการ
สร้างสรรค์งานศิลปะอีกวิธีหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาการผลิตศิลปกรรมที่นำ�เสนอเรื่อง
ราว และศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งเป็น
โบราณสถานในพุทธศตวรรษที่ 17-19 ที่มีความ
สำ�คัญเพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่ง
ต้นนํา้ และมีสระนํา้ ขนาดใหญ่เพือ่ ระบบชลประทาน
ของชุมชน และสอดคล้องกับชื่อของพนมรุ้ง ที่แปล
ว่า ภูเขาใหญ่ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2521
: 6) ที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งเองก็มีความหมาย
เกี่ยวกับศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะนิกาย เพราะตั้งอยู่
บนยอดเขา สอดคล้องกับเรื่องราวในคัมภีร์ทาง
ศาสนาที่ว่า พระศิวะเจ้ามีวิมานเป็นที่ประทับอยู่
บนยอดเขาไกลาส การที่เลือกสร้างปราสาทบน
ยอดเขานัน้ คงจะจงใจให้เป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ อันเป็นทีป่ ระทับของเทพเจ้าตามประเพณี
การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมที่เต็มไปด้วย
ความหมายและระเบียบแบบแผน (สำ�นักโบราณคดี

ROMMAYASAN 115

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

กรมศิลปากร, 2548 : 89) และด้วยศิลปินในยุคสมัย
ปัจจุบนั มีแรงบันดาลใจ จึงทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่
ทางศิลปกรรมขึน้ ในท้องถิน่ จังหวัดบุรรี มั ย์และจังหวัด
ใกล้เคียง เป็นความพยายามที่จะสร้างรูปแบบทาง
ศิลปกรรมเฉพาะเพื่อนำ�เสนออัตลักษณ์และตัวตน
โดยอาศัยรูปแบบทางศิลปกรรมของปราสาทพนมรุง้
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมทีป่ ราสาท
เขาพนมรุง้ ในแง่ความงามทางด้าน รูปทรง ลวดลาย
และเรื่ อ งราว และความนิ ย มในรู ป ทรงศิ ล ปะที่
ปรากฏในภาพจำ�หลั ก ของปราสาทเขาพนมรุ้ ง
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่ อ ศึ กษาช่างที่เ ป็นผู้บุก เบิก ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้สำ�รวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จาก 4
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลงานผลิตซํ้าศิลปกรรมตามแบบ
ปราสาทเขาพนมรุ้ง ในประเด็น แรงบันดาลใจ แนว
ความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ วัสดุ สุนทรียภาพ
ในการสร้างสรรค์ผลงานผลงาน
3. ศึ ก ษาสิ่ ง ที่ สั ง คมจะได้ จ ากผลงานที่
สร้างสรรค์ รูปแบบศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุง้
การตอบสนองทางด้ า นความเชื่ อ ด้ า นสภาพ
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม

วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านโบราณคดี จำ�นวน
3 คน กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานจำ�นวน 4 คน ใน
การศึกษาวิจัยใช้การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ บุคคล ทีเ่ ป็นช่างฝีมอื ในหน่วยงานทีส่ ร้างสรรค์

ผลงานศิลปกรรมแบบพนมรุง้ ในรูปแบบผลงาน คือ
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีการผลิตจากรูป
ทรงของปราสาทพนมรุ้ง ทั้งแบบเลียนแบบทั้งหมด
หรือนำ�มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปทรง โดยไม่
จำ�กัดกระบวนการสร้างสรรค์ อาจเป็นไปตามแบบ
เดิมหรือดัดแปลงวัสดุในการสร้างสรรค์ตามยุคสมัย
และไม่จำ�กัดวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ขึ้น
นอกจากนั้นในขั้นตอนการศึกษายังให้กระบวนการ
สัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างกับนักท่องเทีย่ วจำ�นวน 100 คน
ในการนำ�เสนอรูปแบบทางความงามของพนมรุ้ง
และแนวคิดในการนำ�เสนอความหมายของพนมรุ้ง
ในรู ป แบบต่ า งๆผู้ วิ จั ย จะทำ�การวิ เ คราะห์ ตั ว บท
(Text) ทีไ่ ด้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยเชือ่ ม
โยงกับแนวคิด ทฤษฎีทไี่ ด้ทำ�การศึกษาและนำ�เสนอ
ไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
จะมีการวิเคราะห์ระหว่างการสัมภาษณ์และภาย
หลังการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลาก
หลายและเพียงพอต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในแต่ละประเด็นของคำ�ถามการวิจัย

ผลการศึกษา

ผลการศึ ก ษาการผลิ ต ศิ ล ปกรรมแรง
บันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง โดยจำ�แนกตาม
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และจุดประสงค์ของ
การสร้างสรรค์ได้ดังนี้
การผลิตศิลปกรรมแบบอนุรักษ์
รูปแบบการสร้างสรรค์ที่ให้ความสำ�คัญ
กับการเลียนแบบรูปแบบศิลปกรรมพนมรุ้ง ทั้งวัสดุ
ได้แก่หินทราย และกระบวนการสร้างสรรค์ด้วย
การแกะสลักหินทราย จากการศึกษากลุ่มแกะสลัก
หินทรายของศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านบุรีรัมย์
ตั้งอยู่ที่เส้นทางบุรีรัมย์ไปอำ�เภอประโคนชัย ตรง
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ข้ามกับค่ายทหารจังหวัดทหารบกบุรรี มั ย์ของผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.สรเชต วรคามพิชัย ข้าราชการ
บำ�นาญสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผลงานคือรับก่อสร้างอาคาร
และขายประติมากรรมรูปทรงตามแบบปราสาท
เขาพนมรุ้ง ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแกะสลักหินทราย
แบบดั้งเดิม โดยใช้หินจากแหล่งหินทรายในจังหวัด
บุรีรัมย์ซึ่งเป็นหินทรายสีชมพูมีอายุประมาณ 220
ล้านปี ผลการศึกษาพบรูปแบบในการสร้างผลงาน
มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การอนุรักษ์รูปแบบการก่อสร้าง จาก
รูปแบบเดิมของปราสาทเขาพนมรุ้งมีการก่อสร้าง
ในรู ป แบบของการก่ อ สร้ า งแบบเครื่ อ งไม้ ข อง
อินเดียเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุเป็นหินทราย ซึ่งพบ
มากในบริเวณใกล้ๆ กับปราสาทเขาพนมรุ้ง เหตุ
ที่ต้องใช้หินทรายเพราะว่าหินมีความแข็งแรงกว่า
ไม้และมีอายุที่ยาวนานกว่าทำ�ให้เหมาะสมในการ
สร้างศาสนสถานสำ�คัญในศาสนาเพื่อบูชาเทพเจ้า
สูงสุดลักษณะเด่นอีกอย่างคือการก่อสร้างด้วยการ
วางหินทรายเรียงต่อกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของ
บริเวณมุมของอาคารจะมีการสลักหินและวางเหล็ก
รูปตัว I และตัว Z จากนัน้ จะเทตะกัว่ ทับ บริเวณของ
หลังคาจะก่อสร้างด้วยการการวางหินซ้อนกันทีละ
ก้อนจนบรรจบกันตรงกลางสันเหลื่อม (Corbelled
Arch) โดยใช้กำ�แพงรับนํ้าหนักหินและเรียงหินลด
เข้าหากัน 2 ข้างจนชิดกัน (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2539
: 192) ก่อนจึงจะสลักลายต่างๆ การมุงหลังคาด้วย
วิธีนี้จะมีข้อจำ�กัดเรื่องเนื้อที่ เพราะจะได้อาคารที่
แคบมีพื้นที่ในการใช้สอยจำ�กัด
ผลงานการผลิตซํา้ ด้วยการอนุรกั ษ์รปู แบบ
การก่อสร้างนีศ้ นู ย์ศลิ ปหัตถกรรมพืน้ บ้านบุรรี มั ย์ ได้
ก่อสร้างขึน้ ทีโ่ ตกุชมิ ารีสอร์ท ซึง่ เป็นรีสอร์ทบนภูเขา
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ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เมือ่ พ.ศ. 2527 โดยใช้หนิ ทรายจาก
พืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ขนส่งทางเรือและนำ�ในก่อสร้าง
ดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2557 ทางศูนย์ฯ ได้รับมอบ
หมายให้ก่อสร้างพนมรุ้งจำ�ลองที่บริเวณสนามกีฬา
ของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และการก่อสร้างยังเป็นการ
อนุรักษ์รูปแบบเดิม จะมีที่แตกต่างจากเดิมก็คือ
มีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัยทำ�ให้สะดวก
ในการก่อสร้างมากขึ้น
2. การอนุรักษ์การใช้วัสดุ การใช้วัสดุใน
การก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง ได้แก่ หินทราย อิฐ
และศิลาแลง เมื่อสำ�รวจพบว่าส่วนใหญ่ปราสาท
เขาพนมรุ้งใช้หินทรายในการก่อสร้างซึ่งหินทราย
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ พ บได้ ม ากในภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ ตัวอย่างเช่นแหล่งหินตัดที่อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ การใช้หินทรายในการสร้างสรรค์ผล
งานพนมรุ้งจำ�ลองที่โตกุชิมารีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านบุรีรัมย์ได้ทำ�สัมปทาน
กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หินทรายจากอำ�เภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัตถุดิบในการสร้าง
ผลงาน สีของหินทรายจะบอกถึงอายุของหิน เช่น
หินทรายสีชมพู ที่ใช้สร้างปราสาทเขาพนมรุ้ง จะ
มีอายุประมาณ 220 ล้านปี ซึ่งจะมีความแข็งแรง
มากกว่าดินที่อายุน้อยกว่าการนำ�วัตถุดิบที่ดีที่สุด
ย่อมแสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาของสิง่ ทีส่ ร้างด้วย
(สรเชต วรคามพิชัย, 2557 : สัมภาษณ์) ในการใช้
หินทรายทีถ่ กู กองในพืน้ ทีย่ งั เป็นการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่
ประโยชน์อย่างอื่นด้วย เพราะหินทรายเหล่านั้น ไม่
ได้ถกู ระเบิดจากภูเขาแต่ถกู วางไว้บนพืน้ ดินเพียงแต่
ว่าเมื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ต้องตัด
และขนย้ายออกจากพื้นที่เท่านั้น
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ภาพประกอบ 1 การสร้างปราสาทพนมรุ้งจำ�ลอง บริเวณสนามฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
อำ�นวยการสร้างโดยสรเชต วรคามพิชัย
ที่มา : อโศก ไทยจันทรารักษ์. ภาพถ่าย. 2557.
3. การอนุรักษ์ตามจุดประสงค์ของการสร้าง ในการสร้างปราสาทเขาพนมรุ้งนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการก่อสร้างเช่นเดียวกับศาสนาสถานในอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งรับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรม
จากอินเดียนั้น ได้มีการสร้างงานศิลปกรรมทางศาสนาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดูและ
พระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทางศาสนาเหล่านี้มักมีการจำ�หลักประติมากรรมรูปเทพเจ้า บุคคลสำ�คัญ หรือ
ภาพเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อหรือเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าที่มีกล่าวไว้ในวรรณกรรมทาง
ศาสนาตลอดจนเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะทีจ่ ำ�หลักเป็นภาพเล่าเรือ่ งในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ
ที่ปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด (กฤษฎา พิณศรี, 2553 : 105) และเมื่อสร้างศาสนาสถานเพื่อตอบสนอง
ความเชื่อแล้ว การก่อสร้างต้องวิจิตรบรรจงที่สุด เพื่อการบูชาและแสดงถึงความศรัทธา การใส่รูปเคารพ
ที่เป็นตัวแทนสูงสุดของการศรัทธาในการสถานที่นั้นๆ จะใส่ลงในปราสาทประธานโดยนิยมสร้างไว้บริเวณ
กลางสุดของการก่อสร้าง ฉะนั้นคติความเชื่อดังกล่าวช่างที่สร้างสรรค์การผลิตซํ้าศิลปกรรมพนมรุ้ง ก็จะยัง
คงแนวคิดนีไ้ ว้ และไม่วา่ จะสิง่ ก่อสร้างใหม่จะมีวตั ถุประสงค์ทตี่ า่ งศาสนากันก็ตาม การใช้คติความเชือ่ ทีพ่ ทุ ธ
และพราหมณ์ฮนิ ดู ก็มกี ารผสมผสานกันอย่างลงตัวเช่น การใช้ภาพจำ�หลักเทพประจำ�ทิศต่างๆ ประดับตาม
หน้าบันของศาสนสถาน

118 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

การผลิตซํ้าศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้งแบบร่วมสมัย

ภาพประกอบ 2 แบบร่างและการก่อสร้างหอระฆัง วัดศรีบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษออกแบบโดย ณรงค์ พูนสังข์
ที่มา : ณรงค์ พูนสังข์. ภาพถ่าย. 2556.
รูปแบบของการสร้างสรรค์ศลิ ปกรรมร่วมสมัย (Contemporary Art) คือการสร้างสรรค์ศลิ ปะโดย
อาศัยรูปแบบหรือแนวคิดจากลัทธิศิลปะหรือรูปแบบศิลปะในอดีต มาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ภายในเงื่อนไข
ใหม่และแนวความคิดใหม่ และในรูปแบบการสร้างสรรค์ศลิ ปกรรมจากปราสาทหินเขาพนมรุง้ แบบร่วมสมัย
คือ การนำ�รูปทรงบางส่วน ลักษณะรูปทรงทางศิลปะ (Art Form)ของปราสาทพนมรุ้ง มาเล่าเรื่องใหม่และ
จุดประสงค์ใหม่ในการก่อสร้าง เป็นเพียงการใช้รปู ทรงทางศิลปะมาประยุกต์เพือ่ ให้เข้ากับลักษณะงานนัน้ ๆ
โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้รูปทรงแสดงอัตลักษณ์ที่ปรากฏในสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือประโยชน์
ในทางการค้า เป็นของที่ระลึก งานช่างหรืองานฝีมือในสังคมใหม่ก็จำ�เป็นจะต้องปรับตัวตามบทบาทของ
ผลงานมิได้เป็นไปเพื่ออรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่งานฝีมือได้กลายเป็นของฝาก ของที่ระลึก ของ
ตกแต่ง งานฝีมือได้กลายเป็นประเด็นเพื่อการเรียกร้องของนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ต้องปรับตัวไปสู่การ
ผลิตแบบมวลผลิตด้วย และการผลิตก็ต้องปรับตัวทั้งวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบ และเทคโนโลยี (วิรุณ ตั้งเจริญ,
2548 : 250) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าในการนำ�เสนอรูปแบบศิลปะร่วมสมัยจากปราสาทเขาพนมรุ้งนี้
มี 4 ลักษณะดังนี้
1. รูปแบบวัสดุ จากวัตถุดิบเดิมที่สร้างปราสาทเขาพนมรุ้งคือ หินทราย อิฐ และศิลาแลง มีการ
เปลี่ยนการใช้วัสดุสำ�หรับสร้างศิลปกรรม ได้แก่ มีการหล่อหินทราย การหล่อปูนซีเมนต์ ในการสร้างสรรค์
ประติมากรรมมีกระบวนการสร้างสรรค์ได้หลายวิธีได้แก่ การแกะสลัก การปั้น การทำ�พิมพ์และการหล่อ
การเชื่อมประสาน เมื่อพิจารณาจากเทคนิคการก่อสร้างการเลือกวัตถุดิบในการสร้างด้วยหินทราย จำ�เป็น
ต้องมีช่างแกะสลักหินทรายมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีความยากคือหากช่างทำ�งานพลาดวิธีแก้อาจต้อง
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เปลี่ยนหินก้อนนั้นออกเลย แต่หากเป็นการทำ�แม่
พิ ม พ์ จ ากต้ น แบบที่ ไ ด้ จ ากการปั้ น ดิ น เหนี ย ว ซึ่ ง
สามารถแก้ไขต้นแบบจนกว่าจะพอใจ และเมื่อได้
ต้นแบบทีต่ อ้ งการแล้ว จึงนำ�มาทำ�พิมพ์เพือ่ หล่อผล
งานด้วยการเทปูนผสมทรายเมือ่ แห้งสนิทแล้วจะใช้
กรดเกลือกัดซีเมนต์ออกให้เห็นเม็ดทรายและเพื่อ
ความเหมือนหินทรายของจริงยังสามารถผสมหินสี
ได้ตามต้องการอีกด้วย กระบวนการหล่อหินทรายดัง
กล่าวมีขอ้ บกพร่องในเรือ่ งของสีทไี่ ม่สมํา่ เสมอทำ�ให้
ต้องมีการเก็บสีด้วยการทาสีซํ้าอีกครั้ง จึงทำ�ให้เสีย
เวลาในการทำ�งาน เพื่อลดขั้นตอนในการทำ�งาน
ช่างที่ผลิตลวดลายจากพนมรุ้งจึงทำ�การหล่อแม่
พิ ม พ์ ด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ แล้ ว ผสมสี ใ ห้ ค ล้ า ยๆ กั บ
หินทรายทาในขั้นตอนสุดท้ายของการทำ�งาน
2. กระบวนการสร้ า งสรรค์ การผลิ ต
ศิลปกรรมร่วมสมัยที่มีแรงบันดาลใจจากปราสาท
เขาพนมรุ้ ง นี้ มี ก ารสร้ า งสรรค์ ที่ อิ ส ระมากขึ้ น
เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องการก่อสร้างในรูปแบบ
เดิมคือการเรียงหินเป็นก้อนๆ ขึน้ ไป ซึง่ ทำ�ให้ได้พนื้ ที่
ใช้สอยน้อย ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบร่วมสมัย
นิยมให้ความสำ�คัญในเรือ่ งประโยชน์ใช้สอยมากกว่า
จึงต้องทำ�งานให้สอดคล้องกับพื้นที่ หากเป็นการ
สร้ า งผลงานที่ เ ป็ น อาคารรู ป แบบการก่ อ สร้ า ง
ก็ จ ะเป็ น สมั ย ใหม่ คื อ วางฐานรากมี ค าน เสา
เป็นคอนกรีตสร้างเหล็ก ส่วนเนื้อหาที่จะสื่อสาร
เรื่องพนมรุ้งจะมีเพียงลวดลายที่นำ�มาติดทับบน
โครงสร้างอีกที ส่วนรูปแบบของประติมากรรมก็จะ
ทำ�การหล่อส่วนประกอบหลักทีป่ ระดับบนปราสาท
เขาพนมรุ้ง เช่น พญานาค ใบระกา เสาประดับ
กรอบประตู หน้าบัน การจัดองค์ประกอบดังกล่าว
สอดคล้องกับความเชือ่ ของการสร้างปราสาทแบบขอม
ทัว่ ไป การนำ�พญานาค วางไว้ดา้ นหน้าของปราสาท
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เพราะความเชื่ อ ที่ ว่ า พญานาคเป็ น สั ต ว์ ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ในการเป็นแกนเชือ่ มโลกมนุษย์กบั เทวดา
ได้รับการเชื่อมต่อไว้ด้วยศาสนสถานที่เป็นปราสาท
และแกนนี้ ได้ดำ�ดิ่งลงไปสู่อาณาจักรที่ถูกสาป คือ
โลกใต้พิภพ ที่เป็นดินแดนแห่งการดำ�รงชีวิตของสิ่ง
มีชีวิตใต้บาดาล (ไมเคิล ฟรีแมน, 2546 : 43) และ
การสร้างศาสนสถานทัง้ ศาสนาพุทธและฮินดูกน็ ยิ ม
ใช้นาคประดับตกแต่งด้านหน้า เมือ่ มีการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ นาค 5
เศียร และไม่ว่าสถานที่ที่สร้างจะเป็นอะไรด้านหน้า
ก็จะประดับด้วยพญานาค ทุกครัง้ รวมไปถึงส่วนประ
กอบอื่นๆ จะถูกนำ�มาใช้ตามรูปแบบที่พบจากพนม
รุ้งเพื่อสร้างความรู้สึกของพนมรุ้ง
3. จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ การสร้าง
พนมรุง้ ขึน้ ในอดีตมีจดุ ประสงค์เพือ่ การบูชาพระศิวะ
เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็น
ศาสนสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนาโดยมีฤษี
และนักบวชเป็นเจ้าพิธีแต่สำ�หรับการผลิตรูปแบบ
ทางศิลปกรรมนั้นจุดประสงค์ในการสร้างมีความ
สัมพันธ์กบั เจ้าของงานและความต้องการเฉพาะโดย
จำ�แนกออกเป็น 4 อย่าง ดังนี้
		 3.1 ต้ อ งการนำ�เสนออั ต ลั ก ษณ์ ท าง
ศิลปกรรมกลุม่ ภูมศิ าสตร์มนุษย์เป็นนักวิชาการกลุม่
หนึ่งที่มองพื้นที่ในฐานะสิ่งที่มีพลวัต พวกเขาสนใจ
ศึกษาพื้นที่ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ที่ถูกเก็บกดปิดกั้น
ไว้ หรือเป็นพื้นที่ที่มิได้รับความสนใจศึกษามาก่อน
ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำ�วันของ
คน กระบวนการที่พื้นที่ต่างๆ ในสังคมถูกผลิตสร้าง
ขึ้นมาจากการให้คุณค่าและความหมายของมนุษย์
ในขณะเดียวกัน พื้นที่ที่ถูกสร้างให้มีชีวิตเหล่านั้น
ก็ได้ย้อนกลับมามีอิทธิพลในการกำ�หนดความคิด
การกระทำ� และวิถีชีวิตของมนุษย์ ในฐานะผู้สร้าง
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เอกลักษณ์และความหมายให้กบั คนในพืน้ ทีน่ นั้ (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549 : 172) จากการศึกษา
พบว่าสถานที่ที่ต้องการนำ�เสนออัตลักษณ์ทาง
ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ในกรณีการก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เทียนชัย ให้ศิริกุล ผู้รับผิดชอบ
โครงการในครั้งนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อ พ.ศ.
2527 ได้มีการออกสำ�รวจเพื่อหาศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นตัวแทนในการนำ�เสนออัตลักษณ์
ของจังหวัดบุรรี มั ย์ มีเพียงปราสาทเขาพนมรุง้ ทีโ่ ดด
เด่นและสวยงามเหมาะสมที่จะยกย่องให้เป็นต้น
แบบในการนำ�เสนออัตลักษณ์ทางศิลปกรรมประจำ�
จังหวัดบุรรี มั ย์ จึงได้นำ�รูปทรงของปราสาทเขาพนมรุง้
ทีไ่ ด้มาลดทอนและออกแบบใหม่ให้เป็นอาคารศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ และต่อมาเมือ่ มีการก่อสร้าง
เพือ่ แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรรี มั ย์กจ็ ะให้รปู ทรง
ของปราสาทพนมรุ้งมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง
เรื่อยมา
		 3.2 ตอบสนองความเชื่อแบบพุทธกึ่ง
พราหมณ์ปราสาทเขาพนมรุง้ เป็นศาสนสถานทีส่ ร้างขึน้
ตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นการผสมกลมกลืน
ระหว่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธปัจจุบัน
ปราสาทพนมรุง้ เป็นโบราณสถานทีส่ ำ�คัญทัง้ ในด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว (ธิติพงศ์พิรุณ, 2553 : 1) เนื่องจากเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทเขาพนมรุ้งจากการเล่า
ถึงปรากฏการณ์ทพี่ สิ จู น์ไม่ได้ ทำ�ให้มคี วามเชือ่ เรือ่ ง
ความศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ พฤติกรรมความเชือ่ เหล่านีพ้ บมาก
สำ�หรับคนไทย จากการสัมภาษณ์ ณรงค์ พูนสังข์
พบว่าจากการทีม่ กี ารว่าจ้างให้ทำ�งานผลิตซํา้ รูปแบบ
ศิลปกรรมพนมรุ้งประมาณร้อยละ 20 เป็นการมา
ว่าจ้างด้วยการมีรา่ งทรงของเทพเจ้าต่างๆ มาพร้อม
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กับเจ้าภาพ เพื่อให้สร้างสถาปัตยกรรมและประดับ
ด้วยประติมากรรมแบบพนมรุ้ง และด้วยพนมรุ้ง
เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้า การสร้างใน
ที่อื่นๆ จึงยังคงลักษณะการใช้งานคือไว้ประดิษฐาน
เทวรูป พระพุทธรูปต่าง เพื่อเห็นความสำ�คัญของ
สถานที่แห่งนั้น
		 3.3 เพื่ อ เลี ย นแบบรู ป แบบทาง
ศิ ล ปกรรมเนื่ อ งจากรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมของ
ปราสาทพนมรุ้ ง มี ค วามอ่ อ นช้ อ ยสวยงามเป็ น
ศิลปกรรมตามแบบบาปวนและนครวัด เป็นช่วง
สมัยของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ผู้ทรงสร้างปราสาท
นครวัด นับว่าเป็นช่วงเวลาทีอ่ ารยธรรมเขมรรุง่ เรือง
สูงสุดอีกด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2539 : 39) และ
รูปแบบทางศิลปกรรมทีง่ ดงามย่อมส่งผลให้เกิดการ
เลียนแบบ เพียงเพราะความประทับใจหรือชื่นชอบ
กั บ ความงามที่ ป รากฏโดยเป็ น การนำ�มาตกแต่ ง
บริเวณอาคารและสถานทีโ่ ดยไม่คำ�นึงถึงความหมาย
เดิม เช่นการนำ�พญานาคไว้หน้าโรงแรม หากคำ�นึง
ถึงความหมายเดิมคงไม่เหมาะสมแก่การจัดวาง แต่
หากให้ความหมายเป็นเพียงศิลปะวัตถุแล้วก็เป็นไป
เพื่อความสวยงาม
		 3.4 เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว การ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น กระแสหลั ก ของพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำ�นวนมาก จึงมีการ
พยายามสร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถสื่ อ สาร
ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ป ระจำ�ถิ่ น ออกแบบผ่ า นรู ป
แบบศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง เช่น การสร้างพนม
รุ้งจำ�ลองที่สนามกีฬาของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เพื่อ
เสริมการท่องเที่ยวให้กับสถานที่ใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่
นักเที่ยวต้องการเพียงถ่ายรูป และไม่ต้องการศึกษา
รายละเอียดมากนัก การผลิตศิลปกรรมเพื่อรองรับ
กระแสของการท่องเที่ยวนั้น จึงไม่จำ�เป็นต้องใส่
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ความหมายเกี่ยวกับคติของการสร้าง เพียงแต่นำ�
เสนอรูปแบบของปราสาทพนมรุ้งก็เพียงพอ
4. รู ป แบบทางศิ ล ปกรรมรู ป แบบทาง
ศิ ล ปกรรมของปราสาทพนมรุ้ ง มี ค วามอ่ อ นช้ อ ย
สวยงามเป็นศิลปกรรมตามแบบบาปวนและนครวัด
เมือ่ มีการนำ�มาผลิตแบบศิลปะร่วมสมัยด้วยเงือ่ นไข
ของการผลิต เทคนิคในการสร้างสรรค์ และการเพิม่
ปริมาณจำ�นวนมาก ทำ�ให้รูปแบบทางศิลปกรรมมี
รูปแบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น คือผลิตจากแม่
พิมพ์เดียวกันทำ�ให้เสน่ห์ของผลงานลดลง และด้วย
วัสดุที่เป็นปูนซีเมนต์ทำ�ให้ลวดลายมีความสมบูรณ์
เท่ากัน ต่างจากการแกะหินทรายทีจ่ ะมีบางลวดลาย
ทีอ่ าจหักและไม่สมํา่ เสมอตามเนือ้ หิน การสร้างสรรค์
การผลิตศิลปกรรมแบบร่วมสมัยนี้ ช่างต้องมีความ
สามารถในการใช้กระบวนทักษะทางศิลปะในการ
ตัดทอน การเพิ่ม การประดิษฐ์ จากองค์ประกอบ
ต่างๆ ของพนมรุ้ง เป็นการพัฒนาแนวคิดของช่าง
ในเรือ่ งการสร้างสรรค์รปู ทรงใหม่ดว้ ยแรงบันดาลใจ
จากปราสาทเขาพนมรุ้ง

แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์

รูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานนัน้ นอกจากการมีแรงบันดาลใจจากปราสาท
เขาพนมรุง้ เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�งานแล้ว ช่าง
หรือศิลปินทีส่ ร้างสรรค์ผลงานยังมีความคิดรวบยอด
(Concept) ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง
กับออกไปจากการศึกษาพบแนวความคิดที่ใช้ใน
การผลิตศิลปกรรมแบบพนมรุง้ 4 แนวความคิดดังนี้
1. ถ่ า ยทอดตามต้ น แบบรู ป แบบการ
สร้างสรรค์เป็นการใช้ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นต้น
แบบทุกประการ ทัง้ รูปแบบโครงสร้างและรายละเอียด
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ของเนื้อหา จัดอยู่ในกลุ่มสร้างสรรค์เพื่อรูปแบบ
การอนุรักษ์ กระบวนการสร้างสรรค์เป็นแบบเน้น
กระบวนการทางช่าง เน้นความประณีตวิจติ รบรรจง
และในกลุ่มถ่ายทอดตามต้นแบบนี้มีการพัฒนาคน
เพือ่ มาทำ�งานต่อได้งา่ ยเนือ่ งด้วยกระบวนการฝึกฝน
ทางด้านทักษะ จะอาศัยเวลาและความตั้งใจ และ
พัฒนาเป็นอาชีพสร้างงานให้แก่ชุมชนได้
2. โครงสร้างเดิม สร้างสรรค์ใหม่ทเี่ นือ้ หา
การสร้างสรรค์ตามแนวคิดของการให้สดั ส่วนเฉพาะ
โครงสร้างเดิมแต่ในเนื้อหา รายละเอียดของผลงาน
มีการสร้างสรรค์ใหม่ตามแนวคิดอิสระของช่างหรือ
อาจจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารูปแบบ
การสร้างสรรค์นใี้ ห้ความสำ�คัญไปทีเ่ นือ้ หา และเป็น
ส่วนที่ทำ�ให้ช่างต้องสร้างสรรค์รูปทรงเพื่อสื่อสาร
เนื้อหาของผลงานออกมา โครงสร้างหลักจะยังคง
ความเป็นพนมรุ้ง เช่น การก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่
สุวัฒน์ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ ในการออกแบบ
ก่อสร้างใช้โครงสร้างของปราสาทเขาพนมรุ้ง
แต่ในภาพจำ�หลักที่อยู่รอบๆ เป็นเรื่องราวประวัติ
ผลงานของหลวงปูส่ วุ ฒ
ั น์ ซึง่ เป็นประติมากรรมนูนสูง
เทคนิคการหล่อหินทราย โดยผู้ที่เข้าไปสักการะ
หลวงปู่สุวัฒน์จะได้ศึกษาประวัติผลงานของท่าน
ผ่านงานประติมากรรมนี้
3. สร้ า งความแปลกใหม่ ใ นโครงสร้ า ง
เป็ น ลั ก ษณะการสร้ า งสรรค์ ที่ ดั ด แปลง หรื อ
สร้างสรรค์รูปแบบทางโครงสร้างขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้
การสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้จะยึดตามสถานที่
ที่สร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์รูปทรงโครงสร้าง
ใหม่นี้ ยังคงรายละเอียดเนื้อหาของเรื่องราวเป็น
เรื่องเดิมเป็นวิธีการแก้ปัญหาของช่างเชิงโครงสร้าง
คือการจัดการผลงานกับพื้นที่ ได้แก่การออกแบบ
ซุ้มประตู หอพระ หอระฆัง ที่มีรูปแบบประโยชน์
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ใช้สอยที่แตกต่างกันกับปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็น
ความท้าทายของช่างที่จะต้องใช้ความสามารถที่จะ
ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่นั้นๆ
4. สร้างสรรค์ใหม่ทงั้ หมดเป็นลักษณะการ
ให้อสิ ระในการใช้แนวคิดแก่ชา่ งผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
โดยจะออกแบบโครงสร้างและในส่วนเนื้อหา ใหม่
ทัง้ หมดโดยมีรปู แบบศิลปกรรมแบบพนมรุง้ เป็นแรง
บันดาลใจ ซึ่งผลงานที่นำ�เสนอออกมาจะเห็นเพียง
กลิน่ ไอของพนมรุง้ ซ่อนอยูใ่ นรูปทรงทีอ่ อกแบบขึน้ มา
ใหม่และมีความอิสระในผลงานสูง การเปลีย่ นรูปทรง
ทางศิลปะอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีสานใต้ มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่มีการตัดทอน
รายละเอียด และเพิม่ พืน้ ทีก่ ารใช้สอยโดยเหลือเพียง
รูปทรงอย่างคร่าวๆ ของปราสาทเขาพนมรุ้งเท่านั้น

สรุปผลการวิจัย

ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่มี
รูปแบบที่งดงามทั้งในกระบวนการสร้างสรรค์และ
ความงาม จัดว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชัน้ เลิศของบรรพบุรษุ
ที่มอบไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดบุรรี มั ย์ทสี่ วยงามเป็นทีน่ า่ สนใจแก่บคุ คล
ทั่วไป การผลิตซํ้ารูปแบบศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนโดยเฉพาะการศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่นำ�เรื่องราวจากอดีต
และกระบวนการ ถ่ายทอดความงามที่มีผลกระทบ
กับท้องถิ่น การผลิตช่างฝีมือในด้านการแกะสลัก
หิน การปั้น การหล่อ โดยการใช้วัสดุที่พบในท้อง
ถิ่นอันได้แก่หินทราย ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้สร้างปราสาท
เขาพนมรุง้ นอกจากนีใ้ นรูปแบบการนำ�เสนอผลงาน
แบบร่วมสมัยยังมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของวัสดุ
ตามยุคเพื่อง่ายต่อการผลิตผลงานส่วนการนำ�เสนอ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ทงั้ 2 รูปแบบคือการ
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อนุรักษ์รูปแบบในการการก่อสร้าง และรูปแบบใน
การนำ�เสนอแบบศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการ
นำ�เสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ทางศาสนา
การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงการถ่ายทอด
จากเรื่องราวในภาพจำ�หลักที่ปรากฏ เรื่องราวของ
วิถีชีวิตประจำ�วันที่แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของ
อารยธรรมในชุมชน ล้วนเป็นภาพสะท้อนความเจริญ
และความสมบูรณ์ของดินแดนนี้ การสร้างสรรค์
ผลงานการผลิตศิลปกรรมแบบปราสาทเขาพนมรุ้ง
จะช่วยให้สงั คมอีสานใต้ โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ได้ประโยชน์จากการนำ�รูปแบบศิลปกรรม
ประจำ�ท้องถิ่นมานำ�เสนอเป็นงานศิลปะแบบต่างๆ
ที่ น อกจากแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น แล้ ว ยั ง
สามารถสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิด
รายได้นำ�มาซึ่งสังคมเป็นสุข

อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในประเด็นสำ�คัญและ
ข้อค้นพบในการวิจัยดังนี้
1. รูปแบบการผลิตศิลปกรรมแบบอนุรกั ษ์
แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุง้ ช่างผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานจะมีรูปแบบในการสร้างสรรค์โดยการศึกษา
โครงสร้างของปราสาทเขาพนมรุง้ จากการเลียนแบบ
กระบวนการทางการช่างจะใช้วสั ดุ และเทคนิคการ
ก่อสร้างเช่นเดียวกันการสร้างปราสาทเขาพนมรุ้ง
เพือ่ สือ่ สารในเรือ่ งแนวความคิดเกีย่ วกับความเชือ่ ทาง
ศาสนาและการว่างตำ�แหน่งของรูปเคารพตามแบบ
คติความเชือ่ แบบปราสาทเขาพนมรุง้ การพัฒนารูป
แบบทางการช่างเป็นลักษณะการฝึกจากผูส้ นใจด้วย
การอาศัยความตั้งใจและความพยายามในการลอก
เลียนแบบจากปราสาทเขาพนมรุง้
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2. รู ป แบบการผลิ ต ศิ ล ปกรรมแบบร่ ว ม
สมัย แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ช่าง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะมีการศึกษาโครงสร้างและ
รายละเอียดเพื่อนำ�มาประยุกต์ในการออกแบบให้
สอดคล้องกับพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยเป็นสำ�คัญ
การเลือกใช้วสั ดุเป็นแบบทีใ่ ช้ในงานก่อสร้างในสมัย
ปัจจุบัน และมีการนำ�เทคนิคทางประติมากรรม
มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะดวกในการ
ออกแบบรูปทรงด้วยการปั้น ทำ�แม่พิมพ์และการ
หล่อ ซึง่ ในกระบวนการหล่อมีการเลือกใช้วสั ดุ 2 รูป
แบบคือการใช้เทคนิค การหล่อหินทราย เพื่อแสดง
พื้นผิวเลียนแบบหินทราย และการหล่อปูนซีเมนต์
จากนั้ น ทาสี ใ ห้ ค ล้ า ยกั บ สี ข องหิ น ทราย ในการ
สื่อสารเรื่องราวด้านคติความเชื่อไม่เคร่งครัดมาก
นัก เนือ่ งจากเน้นทีก่ ารใช้สอยพืน้ ทีเ่ ป็นสำ�คัญซึง่ การ
ประดับตกแต่งเป็นไปเพื่อแสดงออกทางอัตลักษณ์
ให้สื่อถึงสิ่งก่อสร้างแบบขอมมากกว่าที่จะเน้นการ
ตีความแบบประติมานวิทยา การสร้างสรรค์ของ
ช่างมีอสิ ระและสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนัน้ รูปแบบการก่อสร้างสามารถ
เตรียมส่วนประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เพือ่ การก่อสร้างไว้ได้จำ�นวนมากๆ จนสามารถสร้าง
งานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจัย
จากข้อค้นพบในการวิจัยมีแนวความคิด
พัฒนาสู่การนำ�ไปใช้ได้ดังนี้
		 1.1 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมที่ปรากฏในโบราณ
สถาน สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดอัต
ลักษณ์ทางศิลปกรรม สร้างทัศนคติที่ดี เกิดความ
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ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ สามารถสร้าง
คุณค่าในเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาเป็นมูลค่าทางด้าน
การท่องเที่ยวได้
1.2 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
การขยายความรู้สู่หลักสูตรชุมชนทางศิลปกรรม
รวมถึงการประยุกต์ให้เกิดอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
การสร้างความรูท้ างศิลปกรรมโดยอาศัยรูปแบบของ
พนมรุง้ มาเป็นฐานความรูเ้ พือ่ ประยุกต์เข้ากับวิสาหกิจ
ชุมชนต่างๆ เช่น การออกแบบลายผ้า ลายเครื่อง
ปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และการพัฒนา
สร้างจินตนาการและสุนทรียภาพให้กบั ชุนชม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก การเลือกใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเครื่องมือ
ที่สำ�คัญคือการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลแล้วนำ�มา
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยต้องฝึกฝนและมี
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในการกลั่นกรองตรวจสอบ
ความมีอคติของข้อมูลที่วิเคราะห์และสังเคราะห์
		 2.2 การลงพื้นที่ต้องมีการวางแผนเป็น
อย่างดีเพื่อให้การบริหารจัดการเวลาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสัมภาษณ์ต้องเตรียมคำ�ถามและ
ต้องสามารถประยุกต์ตามสถานการณ์ของการตอบ
คำ�ถามของผู้ให้การสัมภาษณ์ เนื่องจากบางท่านที่
ให้สัมภาษณ์มีความเป็นส่วนตัวสูง จึงต้องใช้ความ
อดทนและต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และต้อง
เข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

การวิจัยแนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ และ
การเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามจากประชากร 2 กลุม่ ในพืน้ ทีต่ ำ�บลแม่รำ�พึง
อำ�เภอบางสะพาน และตำ�บลบางสะพาน อำ�เภอบางสะพานน้อย มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สภาพปัญหา แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านฯ
จากกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั่วไปด้วย
การสัมภาษณ์ สังเกตและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
แบบอุปนัย (Inactive Analysis) และนำ�เสนอข้อมูลวิธีพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้านการเพาะพันธุ์ปูม้า เป็นการนำ�
แม่ปูม้าไข่นอกกระดองที่จับได้มาเพาะเลี้ยง เพื่อการขยายพันธุ์แล้วปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติในทะเล ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านมีองค์ความรู้จับปูม้ามากขึ้น ด้วยการ
ใช้อวน (จม) ขนาดใหญ่ และลอบพับได้ มีปัญหาการเพาะเลี้ยงที่ชาวประมงพื้นบ้าน
ยังขาดทักษะความรู้ ปัญหาสิง่ แวดล้อมป่าชายเลนเสือ่ มโทรม ปริมาณนํา้ เค็มในคลอง
ไม่พอ และการสร้างท่าเรือนํา้ ลึก ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคและราคาสูงทำ�ให้ชาวประมงต้องการปูม้าเพิ่มขึ้น
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แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพือ่ การอนุรกั ษ์และการเพาะพันธุป์ มู า้ ของชาวประมง
พื้นบ้าน คือ 1) การศึกษาดูงานหาความรู้เพิ่มเติม
ก่อนการดำ�เนินการ 2) สร้างเครือ่ งมือการเพาะพันธุ์
ในพืน้ ที่ 3) การสร้างจิตสำ�นึกชาวประมงพืน้ บ้าน 4)
ระดมทุนและสรรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน 5) ระดม
แม่พันธุ์ 6) ปล่อยลูกปูม้าที่โตได้ขนาดลงคลองใน
ช่วงเวลากลางคืนกรณีที่ฝนไม่ตก 7) เฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาหาร 8) รณรงค์ห้ามจับปูม้าที่
ไม่ได้ขนาด 9) การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อติดตามการ
ประเมินผล 10) การปรับปรุงและสร้างความยั่งยืน
ของการอนุรักษ์
คำ�สำ�คัญ : ปูม้า, ประมง, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

Abstract

The research on application of Local
Wisdom for conserving of Blue Swimming
Crabs Culture Processed by Local Fishermen
in Prachuapkhirikhan Province was the
qualitative research conducted through the
field work from two groups in the area of
Mae-Ramphueng sub-district, Bangsaphan
district, Prachuapkhirikhan Province. The
objectives were to study the local Wisdom,
problems, and guidelines for applying the
local Wisdom. The research instrument was
an interview with groups of scholars, local
fishermen, traders and the concerned people.
The data were collected by interview,
observation and group discussions. Qualitative
data were analyzed by the induction and
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presented by descriptive analysis.
The research results showed that
the local Wisdom of breeding blue swimming
crabs is to catch the parent crabs which laid
eggs outside shell from the sea and bred in
the frame for breeding and released them
into the sea. At present, the local fishermen
had more body of knowledge of catching
blue swimming crabs with large crab nets
and crab traps. The problems found were
the local fishermen’s lack of the breeding
skills and the environmental degradation of
mangrove forest, insufficient saltwater in the
canals and deep-water harbor construction,
and the socio-economic problems caused
by consumption behaviors and high cost of
blue swimming crabs, for which the fishermen
needed more blue swimming crabs.
The application of local wisdom for
conserving of blue swimming crabs culture
processed by local fishermen was as follows
: 1) organizing field study to get more knowledge
before the operation, 2) Creating instrument
for breeding in area, 3) creating awareness
among the local fishermen, 4) mobilizing the
fund and finding funding agency, 5) Raising
and breeding crabs,6) releasing young Crab
into the canal during the night in absence of
rainfall, 7)monitoring environment and food
stuffs, 8) campaigning for not catching the
premature crabs, 9) organizing the local
fishermen forum to evaluate the conservation,
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10) Improving and creating conservation for
sustainability.
Keywords : blue swimming crabs, fisherman,
local wisdom

บทนำ�

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาริมชายฝั่งมาก
ทำ�ให้ชาวประมงพื้นบ้านตระหนักในปัญหานี้ โดย
เฉพาะป่าชายเลนในอำ�เภอบางสะพานน้อย และ
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ยังคงอยู่
ได้เพราะประชาชนช่วยกันรักษา เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และอาศัยของสัตว์
ยังเห็นสภาพปัญหาการลดลงของทรัพยากรทาง
ทะเลโดยเฉพาะปูม้า (กานดา คํ้าชู และคณะ, 2551
: 4) ปูมา้ จัดอยูใ่ นกลุม่ ของปูวา่ ยนํา้ มีชอื่ สามัญเรียก
ว่า Blue Swimming Crab, Flower Crab, Sand
Crab ชื่อวิทยาศาสตร์ Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) โดยทั่วไปแล้วปูม้าอาศัยตาม
บริเวณที่ตื้นชายฝั่งระหว่างเขตนํ้าขึ้นกับนํ้าลง
ในบริเวณห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร
ทีร่ ะดับนํา้ ลึกประมาณ 30-50 เมตร ในประเทศไทย
พบปู ม้ า อาศั ย กระจายอยู่ ทั้ ง สองฝั่ ง ทะเล ได้ แ ก่
ทางฝั่งอ่าวไทย และทางฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบัน
ชาวประมงพื้นบ้าน อำ�เภอบางสะพานและอำ�เภอ
บางสะพานน้อย ได้ใช้เวลาว่างกลางวันจากการ
ประกอบอาชีพหาปลา หรือสัตว์น้ําในทะเลมารวม
กลุ่มกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนในพื้นที่
ของตนเอง มีการใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น
ในการเผยแผ่ฐานข้อมูลในพืน้ ทีแ่ ละการรวมกลุม่ ทำ�
กิจกรรมเพื่อท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้าน อำ�เภอ
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บางสะพานและอำ�เภอบางสะพานน้อย
จะเห็นได้ว่าชาวประมงพื้นบ้านหันมาให้
ความสำ�คัญในการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้า
จำ�นวนหลายครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็ น แบบวิ ธี ง่ า ยๆ อั น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม ด้ ว ย
การนำ�ปูม้าไข่ติดกระดอง ที่เรียกว่า “ไข่รากทราย”
มาทำ�การเพาะเลี้ยงในภาชนะต่างๆ เท่าที่หาได้ใน
ครอบครัว เมื่อแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง เป็นปูม้า
ที่มีไข่พร้อมฟักออกเป็นลูกปูม้าก็ปล่อยลงป่าชาย
เลน เพื่อให้ลูกปูม้าออกสู่ทะเลและเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ ซึ่งแม่ปูม้าแต่ละตัวมีไข่นับล้านฟอง จาก
สภาพปัญหาความต้องการของตลาด ปูม้าเป็นสัตว์
ทะเลที่มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2539 ชาว
ประมงพื้นบ้านได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้สามารถ
จับปูม้าให้ได้มากที่สุดด้วยเครื่องมืออวนจมปูและ
ลอบพับปู หลังจากปี พ.ศ. 2540 ตลาดปูม้ามีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภคภายในประเทศไทย
และส่งออกไปขายยังประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน
ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา และประเทศ
ในยุโรป ทั้งนี้ส่งผลให้ปริมาณปูม้าในท้องทะเลไทย
ลดลงแต่ความต้องการของตลาดกลับเพิ่มมากขึ้น
จึงทำ�ให้ราคาปูม้าปรับสูงขึ้นจากในช่วงก่อนปี พ.ศ.
2540 ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท เป็นกิโลกรัมละ
120-250 บาท (วารินทร์ ธนาสมหวัง และภมรพรรณ
ฉัตรภูม,ิ 2548 : 4) จากสภาพปัญหาความต้องการ
ทางสังคมโลกในการบริโภคปูมา้ เพิม่ ขึน้ จึงทำ�ให้ชาว
ประมงพื้นบ้าน จึงหันมาอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เพื่อ
ปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ ด้วยการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาแบบง่าย
หาภาชนะมาใส่นา้ํ เค็มเพาะเลีย้ งแม่พนั ธุป์ มู า้
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น สภาพปั ญ หา
แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการ
อนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้น
บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป มีบริบทชุมชน และภูมิปัญญาการเพาะพันธุ์
ปูม้า 2) สภาพปัญหาอาชีพประมงพื้นบ้าน ทั้งด้าน
ภูมปิ ญ
ั ญา ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
3) การประยุกต์ภมู ปิ ญ
ั ญา ด้านการอนุรกั ษ์ และด้าน
การเพาะพันธุ์ปูม้า
2. ข อ บ เข ต พื้ น ที่ ใ น ตำ� บ ล แ ม่ รำ� พึ ง
อำ�เภอบางสะพาน และตำ�บลบางสะพาน อำ�เภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ขอบเขตประชากร เป็นประชากร 2
พื้นที่ คือ ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน และ
ตำ�บลบางสะพาน อำ�เภอบางสะพานน้อย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ จำ�นวน 10 คน กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จำ�นวน 30 คน และ
กลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัว่ ไป ทัง้ ผูน้ ำ�ชุมชน และผูร้ ปู้ ระวัติ
ความเป็นมาชุมชนจำ�นวน 10 คน
4. ขอบเขตระยะเวลา ใช้เวลาศึกษา 1 ปี
พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

วิธีดำ�เนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อวิจัยข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
และการเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้นบ้าน คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้วจิ ยั เป็นแบบสัมภาษณ์ 3 ชุด
คือ แบบสัมภาษณ์ประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน แบบ
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สัมภาษณ์สภาพปัญหาภูมิปัญญาพื้นบ้าน และแบบ
สัมภาษณ์แนวทางการประยุกต์ ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
วารสาร และการสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์
จากเอกสาร วารสาร และแบบสัมภาษณ์ภาคสนาม
4. สรุปผลการวิจัย เป็น 3 ตอน คือ 1)
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านของชาวประมงพืน้ บ้าน 2) สภาพ
ปัญหาการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ 3) แนวทาง
การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย แนวทางการประยุ ก ต์
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการเพาะ
พันธุ์ปูม้าพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านนำ�แม่ปูม้ามีไข่
นอกกระดองติดอวน หรือลอบจากแหล่งธรรมชาติ
ขึน้ มาเพาะเลีย้ งในภาชนะทีจ่ ดั หาไว้ในโรงเพาะเลีย้ ง
หรือธนาคารปูของกลุม่ ชาวประมงพืน้ บ้าน เพือ่ การ
ขยายพันธุ์ลูกปูแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในทะเล
สภาพปัญหาส่งผลต่อการอนุรกั ษ์และการ
เพาะพันธุ์ปูม้าชาวประมงพื้นบ้านมาจาก ปัญหา
ด้านภูมิปัญญา ชาวประมงพื้นบ้านมีองค์ความรู้ใน
การจับปูม้ามากขึ้น ด้วยการใช้อวน(จม) ขนาดใหญ่
พร้อมทัง้ ใช้เรือขนาดใหญ่จบั ปูมา้ หรือปลาต่างๆ ใน
ทะเลนํา้ ลึกได้ประมาณมากเพือ่ การค้าขาย นอกจาก
นั้นบริเวณชายฝั่งยังมีการใช้ลอบพับได้จับปูม้าจน
ทำ�ให้จำ�นวนประชากรปูม้าในท้องทะเลลดลง และ
ปัญหาด้านการเพาะเลีย้ งชาวประมงพืน้ บ้านยังขาด
ทักษะความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปูม้ามาก ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาจากป่าชายเลนเสื่อมโทรม
เพราะการบุกรุกของประชาชนและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ปริมาณนํา้ เค็มในคลองไม่เพียงพอต่อการ
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ปล่อยลูกปูในลำ�คลองเพื่อให้ลูกปูอาศัยหากินอยู่ใน
คลองก่อนออกไปสูท่ ะเล และการสร้างท่าเรือนํา้ ลึก
รองรับการขนส่งในประเทศ ทำ�ให้กระทบต่อนิเวศ
ทางทะเลโดยตรง ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจมา
จากพฤติกรรมการบริโภคมากขึ้น และราคาปูม้าสูง
จึงทำ�ให้ชาวประมงหาปูม้าเพิ่มขึ้นเพื่อการค้าขาย
แนวทางการประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาด้านการ
อนุรักษ์ของกลุ่มประมงพื้นบ้านหนองเสม็ด ตำ�บล
บางสะพาน อำ�เภอบางสะพานน้อย เกิดจากชาว
ประมงพืน้ บ้านจำ�นวน 12 คน ศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์วจิ ยั
ประมงสมุทรสาคร พ.ศ.2550 แล้วมารวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายเพาะเลี้ยงปูม้าในพื้นที่ จนได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารออมสินในภายหลัง ส่วนกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านปากคลอง ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บางสะพาน เกิดจากศึกษาดูงานของกลุม่ ประมงพืน้
บ้านหนองเสม็ด อำ�เภอบางสะพานน้อย และกลุ่ม
ประมงพืน้ บ้านเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร นำ�มาสูก่ าร
จัดตั้งกลุ่มเพาะขึ้นมา พ.ศ.2555 แนวทางการเพาะ
พันธุ์ปูม้าด้วยการสร้างจิตสำ�นึกชาวประมงพื้นบ้าน
โดยการคัดแม่พันธุ์ปู 3 ประเภท แม่ปูไข่สีเทาอมดำ�
ไข่สีเทา และไข่สีส้มอมเหลือง นำ�มาเพาะเลี้ยงใน
ภาชนะทีจ่ ดั ไว้ในโรงเพาะ เมือ่ ลูกปูมา้ โตนำ�ไปปล่อย
ลงคลองเวลากลางคืนที่ฝนไม่ตก

อภิปรายผล

การสั่งสมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการเพาะ
เลี้ยงปูม้า ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของชาว
ประมงพืน้ บ้าน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในพืน้ ทีบ่ า้ น
หนองเสม็ด ตำ�บลบางสะพาน อำ�เภอบางสะพานน้อย
และบ้านปากคลอง ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
ถือเป็นกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนบ้านที่มีความเข้มแข็ง มอง
เห็นสภาพปัญหาการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
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ด้วยอวนจมจับปูมา้ ว่า เป็นอันตรายต่อวงจรชีวติ สัตว์
ในทะเลมาก เพราะชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับ
ได้จำ�นวนมากในแต่วันละ โดยเฉพาะปูม้าเป็นสัตว์
ชนิดหนึง่ มีรสชาติอร่อยเป็นทีน่ ยิ มในหมูค่ นทีช่ น่ื ชอบ
บริโภคอาหารทะเล เนื่องจากเนื้อปูแน่นและมีรส
หวานแสดงให้เห็นถึงความสดสะอาดและสมบูรณ์มาก
เป็นทราบกันดีวา่ ปูมา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีสว่ นใหญ่จบั โดย
ชาวประมงพืน้ บ้านทีใ่ ช้อวน (จม) ปูทต่ี ดิ ตาอวนขนาด
ประมาณ 4 นิว้ จึงจับปูมา้ ทีม่ ขี นาดใหญ่และยังมีชวี ติ
อยูใ่ นขณะลำ�เลียงขึน้ ชายฝัง่ ทะเล หากชาวประมงพืน้
บ้านไม่ชว่ ยกันอนุรกั ษ์เพือ่ การขยายพันธุไ์ ว้ ด้วยการจับ
แม่พนั ธุป์ มู า้ ไข่ประเภทติดกระดองมาแยกเพาะเลีย้ ง
เอาลูกปูมา้ เพือ่ ปล่อยลงสูค่ นื ทะเลต่อไป
แนวทางทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้น
บ้านเพื่อการคัดแม่พันธุ์ปูม้า 3 ประเภท คือ แม่ปู
ไข่สีเทาอมดำ�ใช้ระยะเวลาปล่อยไข่ภายใน 1-2 วัน
แล้วพัฒนาการมาเป็นวัยอ่อน แม่ปูไข่สีเทาใช้ระยะ
เวลาในการปล่อยตัวอ่อนภายใน 1-3 วัน แม่ปูไข่สี
ส้มอมเหลืองใช้ระยะเวลาในการปล่อยตัวอ่อนภายใน
7-9 วัน เมื่อกลุ่มกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเห็นแม่ปู
ไข่ติดท้องจะทำ�การลำ�เลียงแม่ปูม้าที่มีไข่ติดหน้า
ท้องด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกัน
มิให้ปูไข่บอบซํ้ามาก และแม่ปูเกิดความเครียดได้
เมื่อแม่นำ�ปูไข่มาอนุบาลเพาะพันธุ์ปล่อยตัวอ่อน
ออกมาแล้ว นำ�ปูตัวอ่อนไปปล่อยลงป่าชายเลน
ภายหลังจากการฟักไข่ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง ถ้า
ปล่อยช้าจะทำ�ให้เกิดแอมโนเนียแก่ตัวอ่อนจะตาย
มากกว่า ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนิยมนำ�ปูอ่อนมา
เพาะเลีย้ งในภาชนะทีจ่ ดั ไว้ในโรงเพาะเลีย้ ง รอเวลา
ปล่อยลงคลองในเวลากลางคืนที่ฝนไม่ตกลูกปูม้ามี
ความปลอดภัยมากกว่าเวลากลาง เป็นการป้องกัน
อันตรายจากปลาที่มาหากินในแหล่งนํ้าตื่นในเวลา
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กลางวันได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นแนวทางการประยุกต์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านเพือ่ การอนุรกั ษ์และการเพาะพันธุป์ มู า้
ของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมง ควรมีการศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์
และการเพาะพันธุ์ปูม้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำ�คัญเรื่อง
การอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรตระหนักถึงปัญญาระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะ
การให้สัมปทาน การสร้างท่าเรือนํ้าลึก มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์นํ้าทางทะเลและสัตว์นํ้าที่อาศัยอยู่
ชายฝั่ง เช่น ปูม้า เป็นต้น
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรจัดทำ�แผนที่ภูมิศาสตร์แบ่งอาณาเขตต่างๆ ให้มีความชัดเจน เช่น
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประมง พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
4. หน่วยงานท้องถิน่ ควรให้ความสำ�คัญต่อการอนุรกั ษ์และเพาะพันธุป์ มู า้ เพือ่ ประกอบอาชีพของ
ชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน
5. กลุม่ ชาวประมงพืน้ บ้าน ควรมีการจัดทำ�เอกสารเพือ่ การเผยแพร่องค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาเพือ่ บ้าน
การอนุรกั ษ์และการเพาะพันธุป์ มู า้ ให้กบั ประชาชนและหน่วยงานการศึกษา ระดับท้องถิน่ ให้เรียนรู้ เพือ่ การ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชนต่อไป
6. ควรมีการจัดทำ�แผนผังการเพาะพันธุ์การปล่อยลูกปูม้าและเขตห้ามวางอวนปูม้าอย่างชัดเจน
อย่างน้อย 1 – 3 กิโลเมตร เพื่อให้มีเขตพื้นที่การอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชัดเจนทำ�ให้ปูม้าเพื่อตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและตลาดปูม้า
7. ควรมีความร่วมมือการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้า ดังรายละเอียดตามแผนภาพดังนี้
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การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Development of Geographic Information System Database for facility
management and Land Use at Buriram Rajabhat University
ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 1

Natthawut Tananthaisong

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วย
บริ ห ารทรั พ ยากรอาคารและการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บุรรี มั ย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดเก็บข้อมูลภาพจากดาวเทียม ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสร้างแบบจำ�ลองรูปทรง 3 มิติ อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศ โดย
ใช้ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ด้วย
กระบวนการจำ�แนกด้วยสายตา จากนั้นทำ�การสำ�รวจข้อมูลกายภาพ นำ�เข้าข้อมูล
เชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงคุณลักษณะ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร ความ
กว้างยาวอาคาร อายุการใช้งานอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบทำ�ความเย็น
ภายในอาคาร และระบบขนส่งในแนวดิง่ เมือ่ จัดทำ�ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
เรียบร้อย จึงจำ�ลองอาคารและสภาพแวดล้อมในรูปทรง 3 มิติ
ผลการศึกษาสามารถนำ�ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรอาคารทั้งการซ่อมบำ�รุงและการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
ของมหาวิทยาลัย เช่น ตำ�แหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง
ระบบท่อประปา รวมไปถึงการวางแผนในการสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค
นับเป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 2 มิติและข้อมูลแบบ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

1

อาจารย์ ประจำ�สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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		 การใช้ที่ดิน

Abstract

The research on development of a
geographic information system database for
facility management and land use at Buriram
Rajabhat University proposed to input the
data from the satellite imagery, geographic
information systems database of the building
and land use to create a prototype 3D model
of the building at Buriram Rajabhat University.
It was application of Geo-information system
database using image from Quick Bird 2 satellite
undertaken on February 2010 through the
Visual interpretation system. The researcher
used the physical survey to input the spatial
data and attribute data such as materials for
construction, the width and the length of the
building, estimate useful life of the building,
fire protection system, air condition system
and vertical transport system. When these
data were input in the geographic information
system, then the prototype of building and
environment in 3D model was designed by
the researcher.
The results of the research revealed
that the geographic information system database
could be applied to facility management in
respect of repair, maintaining, and fixing of the
public utility of University such as position of
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fire hydrant collecting head, drain, electricity,
lights, water supply system, including planning
for building construction and public utility.
It was integration of spatial data in a 2D and
3D model to be used as media for planning
and decision making as well.
Keywords : Geographic information system,
Facility management, Land use

บทนำ�

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำ�การ
เรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 โดยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปิดทำ�การสอน 7 คณะ ได้แก่ คณะ
ครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และบัณฑิตวิทยาลัย จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ทำ�ให้มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารรวมทั้งสิ้น 49
อาคาร มีสาธารณูปโภคทีร่ องรับการพัฒนาบางส่วน
เช่น ถนนภายในมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้า ประปา
และการระบายนํ้า หากพิจารณาร่วมกับแผนผัง
แม่บทและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย จะมีการ
สร้างอาคารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการปรับปรุงสาธารณูปโภค ปรับปรุง
ภูมิทัศน์อีกเป็นจำ�นวนมาก แต่จากสภาพปัญหา
ปัจจุบันยังขาดเครื่องมือบริหารจัดการอาคารและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำ�ให้
เกิดความล่าช้าในการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่
กระบวนการออกแบบแนวความคิ ด ทำ�ให้ ต้ อ ง
สำ�รวจพื้นที่ก่อสร้างใหม่ เกิดความเสี่ยงในขั้นตอน
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ก่อสร้างที่อาจสร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การขุดดินบริเวณแนวท่อ
ประปาหรือสายส่งไฟฟ้าใต้ดนิ อีกทัง้ ยังเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งในการวางแผนบำ�รุงรักษาที่อาจต้องสิ้น
เปลืองงบประมาณและทรัพยากรเป็นจำ�นวนมาก
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น สร้ า งฐานข้ อ มู ล
ตั ว อาคาร ฐานข้ อ มู ล สาธารณู ป โภคและการใช้
ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ด้ว ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System) พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูล
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น วัสดุอปุ กรณ์ในการก่อสร้าง
อาคาร ความกว้ า งยาวอาคาร อายุ ก ารใช้ ง าน
อาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบทำ�ความเย็น
ภายในอาคาร ระบบขนส่งในแนวดิ่ง และพัฒนา
เป็นเครื่องมือใช้ประกอบการวางแผนบริหารงาน
ก่อสร้างอาคาร การวางผังระบบสาธารณูปโภค การ
ออกแบบภูมิทัศน์ และการบำ�รุงรักษางานระบบ
อาคาร และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยที่ต้อง
ดำ�เนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน
และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาพจากดาวเที ย ม
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่ อ สร้ า งฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เพื่ อ สร้ า งแบบจำ�ลองรู ป ทรง 3 มิ ติ
อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์พน้ื ทีศ่ กึ ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ระหว่างพิกัดกริด
(Universal Transverse Mercator : UTM) โซนที่

48P E = 295291 เมตร, N = 165487 เมตร ถึง
E = 296134 เมตร, N = 1658450 เมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 475,708 ตารางเมตร

ขอบเขตการวิจัย

สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ดว้ ย
วิธีการแปลภาพจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual
Interpretation) การกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก
ด้วยดาวเทียม (Global Positioning System) การ
สำ�รวจภาคสนาม (Field Survey) และการสัมภาษณ์
จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูล
เชิงคุณลักษณะ (Attributes data) ประกอบด้วย
ชั้นข้อมูลต่อไปนี้
1. ภาพดาวเทียมพร้อมพิกัดกริด บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2554
2. ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. ประเภทข้อมูลอาคารและสาธารณูปโภค
4. ประเภทข้อมูลเชิงคุณลักษณะของระบบ
อาคาร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการดำ�เนินการวิจยั ประกอบด้วย เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมและนำ�เข้า
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มีวิธีดำ�เนินการ ดังภาพที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันที่
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบ

136 รมยสาร
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ปฏิบัติการ Windows 7
		 2.2 เครื่องกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบพกพา Garmin 60 CSx
		 2.3 เครื่องวัดระทางด้วยเลเซอร์
3. โปรแกรมประมวลผลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
		 3.1 โปรแกรม ArcGIS 10.2
		 3.2 โปรแกรม DNR Garmin
		 3.3 โปรแกรม Google SketchUp 8

การเก็บรวมรวมและนำ�เข้าข้อมูล

ภาพที่ 1 วิธีการดำ�เนินวิจัย

ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจพื้นที่จริงบนภูมิประเทศ โดยใช้เครื่องกำ�หนดตำ�แหน่งบนพื้นโลก
GPS เก็บข้อมูล ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง GPS จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
ขั้นตอนการจัดเก็บและนำ�เข้าข้อมูล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้
1. ประเภท ภาพจากดาวเทียม โดยการจัดซื้อภาพถ่ายครอบคลุมบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
บุรีรัมย์ จากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
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2. ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 12
ประเภท ได้แก่ อาคาร พื้นที่ต่อเนื่อง สนามกีฬา
ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้าน
พัก บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่ว่าง
3. ประเภทข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
		 3.1 ชั้นข้อมูลพื้นที่อาคาร
		 3.2 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
		 3.3 เส้นทางระบายนํ้า
		 3.4 ชั้ น ข้ อ มู ล ตำ�แหน่ ง เสาไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้า เสาแสงสว่าง
		 3.5 ตำ�แหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง
4. ประเภทข้อมูลเชิงคุณลักษณะของระบบ
อาคาร
		 4.1 วัสดุอปุ กรณ์ในการก่อสร้างอาคาร
		 4.2 ความกว้างยาวอาคาร
		 4.3 อายุการใช้งานอาคาร
		 4.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย
		 4.5 ระบบทำ�ความเย็นภายในอาคาร
		 4.6 ระบบขนส่งในแนวดิ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม
ผู้วิจัยใช้หลักการแปลตีความด้วยสายตา (Visual
Interpretation) โดยกำ�หนดประเภทการ
จำ�แนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากสภาพ
ภูมปิ ระเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ โดย
กำ�หนดประเภทการจำ�แนกพื้นที่ในการศึกษาออก
เป็น 12 ประเภท ได้แก่ อาคาร พื้นที่ต่อเนื่อง สนาม
กีฬา ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ
บ้านพัก บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่ว่าง
และตรวจสอบความถูกต้องผลการแปล ภาพจาก

ดาวเทียมดังนี้
1. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการสร้างแผนที่อ้างอิง ในการ
สร้ า งแผนที่ อ้ า งอิ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บกั บ
แผนที่ที่จะรับการประเมิน การสุ่มตัวอย่างจำ�นวน
จุดภาพ ใช้สูตรหรือสมการโดยสมมติฐานว่าข้อมูล
มีการกระจายแบบทวินาม (binomial distribution) ฟิตซ์พาทริกซ์ – ลินส์ (Fitzpatrich - Lins)
ได้เสนอสมการเพื่อระบุขนาดของตัวอย่าง (N) ใน
การประเมินความถูกต้องของการจำ�แนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

N = Z E(P)(q)
2

2

โดย

p คือ ความถูกต้องที่คาดหวังเป็นร้อยละ
q คือ 100 – p
E คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
Z = 2 จากความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
1.9 สำ�หรับร้อยละ 95 ของความเชื่อมั่น 2 ทาง
2. การสร้างเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน
ต้องเปรียบเทียบแผนที่ 2 ระวาง ระวางแรก คือ
แผนที่อ้างอิง ระวางที่สอง คือแผนที่ถูกประเมิน
การเปรียบเทียบทำ�ได้โดยการนำ�แผนที่สองระวาง
มาซ้อนทับกันแล้วพิจารณาจุดภาพต่อจุดภาพว่า
จุดภาพในแผนที่อ้างอิงเป็นสิ่งปกคลุมดินชนิดใด
และในจุดแผนทีท่ ถี่ กู ประเมินเป็นสิง่ ปกคลุมชนิดใด
3. การประเมินความถูกต้องจากเมทริกซ์
ความคลาดเคลื่ อ น จากการพิ จ ารณาเมทริ ก ซ์
ความคลาดเคลือ่ น จะได้คา่ ความถูกต้องการจำ�แนก
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน ออกมาเป็นค่าความคลาด
เคลื่อนที่ละไว้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่รวมไว้ และ
ค่าความถูกต้องรวม
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4. การสร้างชั้นข้อมูล แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ใช้ประมวลผล พร้อมทั้งจัดการฐานข้อมูลอาคาร เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะเข้าด้วย
กัน จัดทำ�แผนที่ และการแสดงผลเป็นการนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม ArcGIS และ ข้อมูล
ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8

ผลการวิจัย

ข้อมูลจากดาวเทียมที่นำ�มาวิเคราะห์
ภาพจากดาวเทียมเป็นข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ประเภทราสเตอร์ ในงานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อและจัดซือ้
ภาพจากดาวเทียมจากสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นภาพจาก
ดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 พิกดั กริด (Universal Transverse Mercator :
UTM) โซนที่ 48P (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การแปลภาพจากดาวเทียม ผู้วิจัยใช้หลักการแปลตีความด้วยสายตา (Visual Interpretation)
โดยกำ�หนดประเภทการจำ�แนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากสภาพ ภูมิประเทศภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ โดยกำ�หนดประเภทการจำ�แนกพืน้ ทีใ่ นการศึกษาออกเป็น 12 ประเภทดังนี้ อาคาร พืน้ ทีต่ อ่
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เนื่อง สนามกีฬา ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม บ้านพักลานจอดรถ บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่
ว่าง นำ�เข้าด้วยโปรแกรม ArcGIS จะได้ข้อมูล เชิงพื้นที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นทำ�การสำ�รวจข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมด 196 จุด (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลการจำ�แนกประเภทของภาพจากดาวเทียม บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 สรุปได้ว่าค่าความถูกต้องรวมอยู่ที่ร้อยละ 94.39
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พื้นที่ต่อเนื่อง

สนามกีฬา

ถนน

ทางเดินเท้า

ลานกิจกรรม

ลานจอดรถ

บ้านพัก

บ่อนํ้า

สนามหญ้า

สวนป่า

พื้นที่ว่าง

รวมผลการจำ�แนก

อาคาร
พื้นที่ต่อเนื่อง
สนามกีฬา
ถนน
ทางเดินเท้า
ลานกิจกรรม
ลานจอดรถ
บ้านพัก
บ่อนํ้า
สนามหญ้า
สวนป่า
พื้นที่ว่าง
รวมตามสภาพจริง

อาคาร

ตารางที่ 1 เมตทริกซ์และความถูกต้องของการจำ�แนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

19
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

1
28
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
31

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
23
1
0
1
0
0
0
0
0
25

0
1
0
1
27
0
0
0
0
0
0
0
29

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
1
0
9
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
25

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
1
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.00
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29

20
30
3
25
30
3
10
25
3
15
2
30
196

ตารางที่ 2 ความถูกต้องของการจำ�แนกการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน ความคลาดเคลื่อนที่ละไว้ (%) ความคลาดเคลื่อนรวม (%) ความถูกต้องรวม (%)
อาคาร
5.00
5.00
95.00
พื้นที่ต่อเนื่อง
6.67
9.68
93.33
สนามกีฬา
0.00
0.00
100.00
ถนน
8.00
8.00
92.00
ทางเดินเท้า
10.00
6.90
90.00
ลานกิจกรรม
0.00
0.00
100.00
ลานจอดรถ
10.00
10.00
90.00
บ้านพัก
0.00
0.00
100.00
บ่อนํ้า
0.00
0.00
100.00
สนามหญ้า
6.67
6.67
93.33
สวนป่า
0.00
0.00
100.00
พื้นที่ว่าง
0.00
3.45
96.67
ความถูกต้องรวม
23.64
25.35
94.39
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เมื่อพิจารณาเมตทริกซ์ความคลาดเคลื่อน พบว่าข้อมูลประเภทสนามกีฬา ลานกิจกรรมบ้านพัก
บ่อนํ้า สวนป่า มีความถูกต้องรวมร้อยละ 100 ข้อมูลประเภทพื้นที่ว่าง มีความถูกต้องรวมร้อยละ 96.67
ข้อมูลประเภทอาคาร มีความถูกต้องรวมร้อยละ 95 ข้อมูลประเภทพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง สนามหญ้า มีความถูกต้อง
รวมร้อยละ 93.33 ข้อมูลประเภทถนน มีความถูกต้องรวมร้อยละ 92 และข้อมูลประเภททางเดินเท้า ลาน
จอดรถ มีความถูกต้องรวมร้อยละ 90
การจัดเก็บข้อมูลงานระบบอาคารและสาธารณูปโภคระบบอาคาร
ข้อมูลอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีอาคารทั้งสิ้น 49 อาคาร ดังนี้ อาคารเรียนคณะ
มนุษยศาสตร์ อาคารสาธารณะสุข อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม
(โลหะ) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อาคารเรียนคณะเกษตร อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อาคารเรียนปฏิบตั กิ ารสิง่ ทอ อาคารนวัฒปัญญา
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียนศิลปะ อาคารวิทยบริการ อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
อาคารเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ โรงอาหาร 1 โรงอาหาร 2 โรงอาหาร 3 หอ
ประชุมวิชชาอัตศาสตร์ อาคารพนมพิมาน อาคารกีฬาในร่ม อาคารฟิตเนส อาคารหอพักชาย อาคารหอพัก
ชาย อาคารหอพักชาย อาคารหอพักเขากระโดง อาคารหอพักเขาอังคาร อาคารหอพักชาย อาคารชั่วคราว
(คณะวิทย์) โรงเรียนสาธิต(อนุบาล) โรงเรียนสาธิต(ประถม) อาคารหอพักโซน A อาคารหอพักโซน B สโมสร
บุคลากร อาคารหอพักโซน C หอพักอาจารย์ อาคารพาณิชย์(เช่า) อาคารยานพาหนะ อาคารอนุรกั ษ์พลังงาน
เวทีกลางแจ้ง และโรงฝึกประสบการณ์คณะเกษตร (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แผนที่อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ระบบสาธารณูปโภค
1. ระบบท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แยกเป็นท่อโพลีเอทิลีนขนาด 6 นิ้ว ยาว
668 เมตร ท่อโพลีเอทิลีนขนาด 4 นิ้ว ยาว 2,083 เมตร ท่อโพลีเอทิลีนขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,174 เมตร ท่อ
โพลีเอทิลีนขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 1,045 เมตร และท่อโพลีเอทิลีนขนาด 2 นิ้ว ยาว 233 เมตร รวมความยาว
ทั้งสิ้น 6,202 เมตร ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แผนที่ระบบท่อประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ตำ�แหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 33 จุด ด้วยกัน โดย
แยกเป็นหัวจ่ายนํา้ ดับเพลิงทีอ่ ยูบ่ นท่อโพลีเอทิลนี ขนาด 6 นิว้ 4 จุด หัวจ่ายนํา้ ดับเพลิงทีอ่ ยูบ่ นท่อโพลีเอทิลี
นขนาด 4 นิ้ว 13 จุด หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงที่อยู่บนท่อโพลีเอทิลีนขนาด 3 นิ้ว 15 จุด และหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง
ที่อยู่บนท่อโพลีเอทิลีนขนาด 2 นิ้ว 1 จุด ดังภาพที่ 6 และเส้นทางระบายนํ้า ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 แผนที่ตำ�แหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพที่ 7 แผนที่เส้นทางระบายนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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3. ตำ�แหน่งเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาแสงสว่าง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มีเสาไฟฟ้า
ทั้งหมด 238 ต้น เป็นเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้า 22 ต้น เสาไฟฟ้าที่มีหลอดไฟฟ้า 115 ต้น มีเสาแสงสว่าง
อีก 6 ต้น และมีหม้อแปลงไฟฟ้าบนดินอีก 5 จุด ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แผนที่ตำ�แหน่งเสาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การแสดงแบบจำ�ลอง 3 มิติ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลระบบอาคารที่ได้การแปลภาพด้วยสายตาและการสำ�รวจ
ภูมปิ ระเทศจริง จากโปรแกรม ArcGIS และได้สง่ ออกข้อมูลพืน้ ทีอ่ าคารไปยังโปรแกรม Google SketchUp
8 เพื่อสร้างแบบจำ�ลอง 3 มิติ ของตัวอาคารและส่งกลับไปยัง โปรแกรม ArcGIS ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบจำ�ลอง
3 มิติที่สร้างขึ้นจากตำ�แหน่งจริงบนภูมิประเทศของอาคาร พร้อมทั้งจำ�ลองลักษณ์ภูมิประเทศและข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้ทำ�การสำ�รวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างขึ้นมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริง เหมาะสำ�หรับนำ�ไปประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
บริหารทรัพยากรอาคารได้เป็นอย่างดี (ดังภาพที่ 9-11)
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ภาพที่ 9 แบบจำ�ลองสามมิติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพที่ 10 แบบจำ�ลองสามมิติ อาคารนวัตปัญญา และอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ภาพที่ 11 แบบจำ�ลองสามมิติ อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

146 รมยสาร

อภิปรายผล

การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ นำ�มาใช้ แ ปล
ตีความ ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 ระบบค่าพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator : UTM) โซนที่ 48P พิกัดด้าน
ตะวันออกอยู่ระหว่าง E = 295291 เมตร ถึง E =
296134 เมตร และพิกัดด้านทิศเหนืออยู่ระหว่าง
N = 165487 เมตร ถึง N = 1658450 เมตร เป็น
ระบบค่าพิกดั ทีน่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั ช่วยในการกำ�หนด
ตำ�แหน่งและอ้างอิงในการบอกตำ�แหน่งในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก
การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์
อาคาร พบว่า อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์มที งั้ หมด 49 อาคาร มีอาคารทีส่ ร้างระหว่าปี
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2521 จำ�นวน 15 อาคาร ได้แก่
อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (อาคาร 10) อาคาร
เรียนคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 5, 7) อาคารเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 1, 6)
อาคารเรียนสาธารณะสุขชุมชน (อาคาร 2) อาคารเรียน
สาขาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 22) อาคาร
เรียนศิลปะ (อาคาร 19) อาคารกีฬาในร่ม (อาคาร 29)
อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าทีเ่ ขากระโดง (อาคาร 35)
อาคารหอพักหญิงเขาอังคาร (อาคาร 36) อาคารหอพัก
หญิง (อาคาร 31, 32, 33) และอาคารหอพักชายพยนต์
เวช (อาคาร 37) หากนับอายุการใช้งานของตัวอาคารที่
กล่าวมาข้างต้น ใช้งานครบ 30 ปีแล้ว และมีอาคารใหม่
ทีส่ ร้างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 อายุการใช้งาน 30
ปี มีจำ�นวน 11 อาคาร ได้แก่ อาคารหอประชุมวิชชา
อัตศาสตร์ (อาคาร 27) อาคารอนุรักษ์พลังงานกอง
อาคารสถานที่ (อาคาร 48) อาคารยานพาหนะ (อาคาร 49)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) อาคาร
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นวัตปัญญา (อาคาร 17) อาคารโรงเรียนสาธิตระดับ
ประถมศึกษา (อาคาร 40) อาคารที่พักบุคลากร
และนักศึกษาโซนเอ บี และซี (อาคาร 41, 42, 44)
อาคารสโมสรบุคลากร (อาคาร 43) และอาคาร
ฟิตเนส (อาคาร 30) การสร้างอาคารมีโครงสร้าง
เป็นเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
เป็นกระเบื้องลอนคู่และเหล็กรีดลอน ฝาผนังเป็น
แบบก่ออิฐถือปูน ระบบปรับอากาศเป็นแบบแยก
ส่วน และระบบดับเพลิงหากพิจารณาตามอายุของ
ตัวอาคาร อาคารที่มีอายุน้อยที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 เป็นต้นมา มีเพียง 13 อาคาร ที่มีระบบดับ
เพลิงติดตั้งในตัวอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน
อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ สายยางดับเพลิงและหัว
จ่ายนํ้าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดมือถือ และจำ�นวน
อาคารภายในมหาวิทยาลัยมีจำ�นวนมากขึ้นเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีว่ างไว้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงบประมาณที่สนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อรองรับ
จำ�นวนนักศึกษาที่มีนวนเพิ่มมากขึ้น
การจำ�ลองอาคาร 3 มิ ติ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการจำ�ลองข้อมูล
เชิงพื้นที่จากข้อมูล 2 มิติ ให้เป็นแบบจำ�ลอง 3 มิติ
มีสภาพแวดล้อมรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่
ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริง ผู้ใช้สามารถเปิดข้อมูล
อาคารรูปทรง 3 มิติ ประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ประเภทอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลเส้น
ทางคมนาคม เส้นทางระบายนํ้า ข้อมูลตำ�แหน่งเสา
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาแสงสว่าง และตำ�แหน่ง
หัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ทำ�ให้เข้าใจสภาพภูมิประเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดี มี
ประโยชน์ดา้ นการวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานภายใน
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงอาคาร การออกแบบ
ภูมิทัศน์ในรูปแบบ แบบจำ�ลอง 3 มิติ ถือว่าเป็น
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เครื่องมือทางด้านภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะ
ภูมิประเทศได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากสำ�หรับการวางแผนและตัดสินใจ สำ�หรับ
การบริหารทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

1. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย ได้จากการแปลภาพจากดาวเทียม
Quickbird 2 ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 ควรมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ฐาน
ข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ทนั สมัยและเป็นปัจจุบนั
2. มาตราส่วนแนวดิ่งของรูปทรง 3 มิติ ไม่
สามารถนำ�มาอ้างอิงประกอบการหาความสูงของตึก
ได้ เนือ่ งจากเป็นการจำ�ลองรูปทรงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการ
เข้าใจ อาจทำ�ให้ความสูงของแบบจำ�ลองมีความผิด
พลาด
3. ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิศ าสตร์ แ ละ
แผนที่ แสดงตำ�แหน่งในรูปแบบพกัดกริด (Universal
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Transverse Mercator : UTM) โซนที่ 48P หาก
ต้องการแสดงตำ�แหน่งในรูปแบบพิกัดภูมิศาสตร์
ควรมีการศึกษาวิธีการแปลงค่าพิกัดกริดเป็นพิกัด
ภูมิศาสตร์
4. การประมวลผลในรูปทรง 3 มิติต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
5. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การจำ�ลอง 3 มิติ อยู่ในรูปแบบออฟไลน์ ควรมีการ
พัฒนาให้สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น
6. ควรพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ต่ อ ไปเพื่ อ ให้
สามารถใช้งานได้ในลักษณะ Interactive โดยให้
เป็นส่วนข้อมูลแบบ Relational ซึ่งสามารถนำ�
ไปใช้ในงานลักษณะของ Automated Mapping
and Facility Management (AM-FM) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำ�หรับมหาวิทยาลัยโดยรวม และมีผู้รับ
ผิดชอบที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายอาคาร เป็นต้น
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สังคมบนฐานความรู้กับสันติภาพ

Knowledge Based Society and Peace
เอนก สุวรรณบัณฑิต 1/ กีรติ บุญเจือ 2

Anek Suwanbundit / Kirti Bunchua

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถกคำ�ถามทางปรัชญาว่า “การแข่งขันกันสะสม
ความรูข้ องคนในสังคมบนฐานความรูจ้ ะคาํ้ ประกันสันติภาพโลกหรือไม่” โดยใช้วภิ าษ
วิธีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำ�ตอบที่วิจัยได้คือ “สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเก็บสะสมความรู้ไว้มากกว่ากัน” โดยฝ่ายตรงข้ามแสดงเหตุผล 3 ข้อ ได้แก่ 1) มี
พฤติกรรมทีแ่ สดงความเชือ่ ว่าการสะสมข้อมูลจะคํา้ ประกันสันติภาพ 2) มีความสำ�นึก
ที่จะแสดงความเชื่อว่าการสะสมข้อมูลจะคํ้าประกันสันติภาพ และ 3) มีการแข่งขัน
กันสะสมข้อมูลให้เหนือกว่ากันแสดงความเชือ่ ว่าจะเป็นทางรักษาสันติภาพโลก ผูว้ จิ ยั
วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้ามว่ามีจดุ อ่อนอย่างสำ�คัญคือ การแข่งขันกันสะสมความรูไ้ ด้
สร้างปัญหาทางสังคมอย่างใหม่ และคติ “คุณธรรมคือความรู้” ของโสคราติสไม่อาจ
ตีความเป็น “ความรูค้ อื คุณธรรม” และยิง่ มีการแข่งขันกันสะสมความรูจ้ ะยิง่ เพิม่ ความ
ขัดแย้งและความรุนแรงซึง่ ขัดขวางการสร้างสันติภาพโลก ผูว้ จิ ยั เสนอเหตุผลสนับสนุน
คำ�ตอบวิจัยว่า 1) คนรุ่นใหม่สะสมความรู้เพราะเป็นรูปแบบการดำ�รงชีวิตอย่างใหม่
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ปิดล้อมมนุษยชาติไว้ และ 2) การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ต้องดำ�เนินตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางที่เน้นการแบ่งปันและความรับ
ผิดชอบในการใช้ข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนในสังคมบนฐานความรู้
ซึง่ จะส่งผลให้มนุษย์เลือกใช้สนั ติวธิ ใี นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ผลลัพธ์ของ
การวิจัยนี้สามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมบนฐาน
ความรู้เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก
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Abstract

This research aimed to investigate
the philosophical problem “will the
competitive knowledge collecting of
humanity in Knowledge Based Society
assure the world peace?” by dialectic and
dialogue approach. The reply was “peace
does not depend on the more knowledge
collecting” in which 3 reasons were advanced by
the opponents: 1) there are widespread
behaviors to express the belief that data
collecting will assure peace, 2) there was
common sense to express the belief that
data collecting will assure peace, and 3)
there was an expression of the belief that
competitive data collecting was the way to
maintain peace. But these arguments of the
opponents were criticized by a researcher
as fallacies based on these reasons: 1) the
competitive knowledge collecting behavior
makes us face with new social problems.
2) Socrates’ ideology “virtue is knowledge”
could not be interpreted as “knowledge
is virtue”. 3) The more competition of
knowledge collecting existed; the more
conflict and violence that hindered making
the world peace existed. The researcher’s
argumentative position was supported by
the following reasons: 1) Young generation

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

collected knowledge because it was a new
lifestyle in which humanity was blocked by
the technology. 2) Development of knowledge
based society must be operated on the line
of middle path of postmodern paradigm that
focused on sharing and responsibility in use
of information to promote social life quality
on the basic of knowledge, which affected
the way a man used to solve the various
problems with peace. The result of the
research could be applied to development
of knowledge based society to make the
world peace.
Keywords : knowledge based society, peace,
postmodern paradigm

บทนำ�

สังคมบนฐานความรู้เป็นมโนทรรศน์ของ
สังคมคุณภาพรูปแบบใหม่ในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งโลกได้มุ่งหน้าที่จะรักษาสันติภาพ
และส่งเสริมมนุษยนิยม สังคมบนฐานความรู้ถูก
นำ�เสนอว่ า เป็ น สั ง คมที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม และได้ แ พร่
หลายผ่านโลกาภิวัตน์และการทำ�ให้เท่าเทียมกัน
ได้รับการยอมรับในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
พัฒนาประเทศในระดับนานาชาติโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น กุ ญ แจแห่ ง ความสำ�เร็ จ สั ง คม
อย่างใหม่นี้มุ่งสู่การเป็นสังคมที่มีสันติภาพ ทุกคน
มี อิ ส รภาพที่ จ ะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสามารถที่จะแถลงได้
ว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นล้วนแต่เป็น
ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้และการสงคราม ใน
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ปัจจุบันสงครามและความรุนแรงได้เกิดขึ้นมากกว่า
เดิมและรุนแรงกว่าเดิมทั้งยังถูกบันทึกไว้เป็นหลัก
ฐานอย่างสำ�คัญ มโนทรรศน์ของสันติภาพสำ�หรับผู้
วิจัยจึงไม่ใช่การหายไปของสงคราม ในมโนทรรศน์
นี้หากมนุษยชาติต้องการสันติภาพ มนุษย์จะต้อง
เป็นผูส้ ร้างขึน้ มาเอง สังคมบนฐานความรูจ้ งึ เป็นทาง
เลือกแก่รฐั ในการทีจ่ ะสร้างให้มพี ลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเกิดสังคมที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีคุณภาพจะ
มุ่งไปที่การสร้างสันติภาพก็ด้วยการศึกษาที่ดีและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพที่ จ ะใช้ ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งเป็ น ปกติ ใ น
สังคมสมัยใหม่นี้
เบคอน (Francis Bacon, 1561-1625)
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกกระบวนทรรศน์นวยุคได้ใช้ “ความ
รูค้ อื อำ�นาจ” เป็นกุญแจไขความสำ�เร็จของยุคความ
เป็นสมัยใหม่ให้กา้ วผ่านยุคกลางมาได้ ปัจจุบนั คนรุน่
ใหม่ที่มีเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่างสนใจในความรู้และ
ก็พยายามมองหาข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าและเร็ว
กว่าผูอ้ นื่ เพือ่ ความได้เปรียบของตน แต่กลับยิง่ ขยาย
ช่องว่างของความยากจน ความไม่มีคุณภาพและ
สร้างสถานะใหม่ของการไม่รู้คอมพิวเตอร์มาแทนที่
การไม่รู้หนังสือ ชนชั้นกลางที่ได้ขยายกว้างขึ้นและ
บรรดานักวิชาการได้ทำ�ให้โลกก้าวไปข้างหน้าผ่าน
อำ�นาจที่อยู่ในมือของพวกเขาโดยระหว่างทางนั้นมี
ความเห็นต่อต้านและความรุนแรงอยู่ด้วยเช่นกัน
ผู้ วิ จั ย จึ ง สงสั ย ว่ า ทำ�ไมมนุ ษ ย์ จึ ง เชื่ อ ว่ า
ความรู้จะคํ้าประกันสันติภาพ นักปรัชญาของกรีก
โบราณ เช่น โสคราติส (Socrates, 470-399 B.C.)
ได้ใช้ “คุณธรรมคือความรู้” เพื่อสอนว่าผู้ที่มีความ
รูม้ ากก็จะยิง่ มีทางเลือกทีม่ ากขึน้ ทีจ่ ะเลือกทำ�สิง่ ทีด่ ี
ผูว้ จิ ยั เห็นเส้นเชือ่ มจากไวยากรณ์กรีก “คุณธรรมคือ
ความรู”้ ว่าเท่ากันกับ “ความรูค้ อื คุณธรรม” ซึง่ บาง
คนได้นำ�ไปแปลงว่ายิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีคุณธรรม

มากด้วย ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยเน้นแข่งขัน
กันนัน้ จึงเป็นยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะของมนุษยชาติ
สังคมบนฐานความรู้ได้ดำ�เนินตามยุทธศาสตร์นี้มา
ช่วงหนึ่งและได้แสดงปัญหาทางสังคมให้เด่นชัดขึ้น
แล้วเช่นนีจ้ ะสามารถยืนยันสันติภาพของโลกได้จริง
หรือไม่?

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ชีแ้ จงได้วา่ สันติภาพมิได้ขนึ้ กับฐาน
ข้อมูล แต่ขึ้นกับกระบวนทรรศน์ที่ใช้ฐานข้อมูล
2. เพื่อชี้แจงว่ากระบวนทรรศน์นวยุคส่ง
เสริมการแข่งขันกันสะสมฐานข้อมูลและเกิดผลกระ
ทบที่เป็นอันตรายแก่สังคมโลก
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ วิ จั ก ษ์ แ ละวิ ธ านว่ า
ปรัชญาหลังนวยุคเหมาะสมในการใช้ส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมบนฐานความรู้ให้สามารถคํ้าประกัน
สันติภาพโลกได้
4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านปรัชญา
สังคมในเรื่องสังคมบนฐานความรู้

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้ดำ�เนินการตามรูปแบบวิธีวิจัย
ทางปรัชญา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราห์
มโนคติเพื่อตอบคำ�ถามทางปรัชญาอย่างรัดกุม โดย
มีกรอบมโนคติสำ�คัญ ได้แก่ ปรัชญากระบวนทร
รศน์ อภิปรัชญาของความรู้ อภิปรัชญาของไฮเดก
เกอร์ ประวัตศิ าสตร์อารยธรรมของมนุษยชาติ ความ
สัมพันธ์ของความรู้ การศึกษากับสันติภาพ มโนคติ
เกี่ยวกับสังคมบนฐานความรู้ และปัญหาทางสังคม
สมัยใหม่ที่เกิดขึ้น จำ�กัดข้อมูลเท่าที่ผู้วิจัยเข้าถึงได้
จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย ใช้วิธีวิจัยปรัชญา คือ
การวิจัยเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive
research) ด้วยวิภาษวิธี (dialectic method)
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ตั้งคำ�ถามวิจัยทางปรัชญาได้ว่า “การ
แข่งขันกันสะสมความรูข้ องคนในสังคมบนฐานความรู้
จะคํ้าประกันสันติภาพโลกได้หรือไม่?”
		 2.2 กำ�หนดสถานภาพของคำ�ถาม การ
แข่งขันกันสะสมความรู้ของคนในสังคมที่พยายาม
พั ฒ นาไปเป็ น สั ง คมบนฐานความรู้ ย่ อ มนำ�ไปสู่
สมรรถนะในการสร้างและสะสมความรู้ไว้ ความรู้
คือคุณธรรมดูเหมือนจะให้ความอุ่นใจได้ว่ามีฐาน
ข้อมูลความรู้มากก็ย่อมจะมีคุณธรรมมาก ซึ่งอาจ
จะสรุปต่อไปได้ว่าสันติภาพจะแข็งแกร่งมากขึ้น
ตามลำ�ดับ แต่อีกความเห็นหนึ่งกลับถือหลักการ
ของเบคอนว่าความรู้คือพลัง ซึ่งฟูโกล์ (Foucault,
1926 - 1984) ขยายความว่าเป็นพลังของนักการ
เมืองทีใ่ ช้ลวงประชาชนเพือ่ ธำ�รงอำ�นาจการปกครอง
การสะสมข้อมูลจึงคล้ายคลึงกับการสร้างและสะสม
อาวุธยุทโธปกรณ์ซงึ่ ในอดีตได้มตี วั อย่างมาหลายต่อ
หลายครัง้ แล้วว่า ไม่นานต่อมาก็จะมีการข่มขูก่ นั ด้วย
อาวุธและลงท้ายด้วยการลงมือสูร้ บกันจริงๆ ทำ�ให้มี
นักคิดแสดงความห่วงใยว่าฐานข้อมูลจะเป็นสาเหตุ
สำ�คัญทำ�ให้เกิดการยึดอำ�นาจและแย่งอำ�นาจจน
กลายเป็นการสู้รบร้ายแรง
		 2.3 กำ�หนดคำ�ตอบสมมติฐาน ได้แก่ สิง่
คํ้าประกันสันติภาพไม่ได้อยู่ที่การสะสมความรู้ได้
มากกว่ากัน เพราะปรากฏหลักฐานในประวัตศิ าสตร์
ว่าการรบเกิดขึ้นได้ทุกระดับความรู้ของคู่สงคราม
และที่ พ บบ่ อ ยครั้ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ก็ คื อ มี ค วาม
รู้มากกว่ามักจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่ก็ไม่เสมอ
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ไป ดังนั้นสิ่งคํ้าประกันสันติภาพโลกจึงอยู่ที่กระ
บวนทรรศน์ในการบริหารจัดการความรู้ยิ่งกว่าการ
สะสมความรู้ และการพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ที่คํ้าประกันสันติภาพได้ก็คือการพัฒนาสังคมบน
ฐานความรูท้ เี่ ดินตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสาย
กลาง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นเอกสาร
ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และดำ�เนิ นการตี ค วาม
แนวคิดทางปรัชญาด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์หลัง
นวยุค
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นำ�เนือ้ หาทีต่ คี วาม
ได้มาทำ�การวิเคราะห์ จำ�แนกฝ่ายเพื่อดำ�เนินการ
วิจัยด้วยวิภาษวิธี วิจักษ์ข้อดีของคำ�ตอบวิจัยและ
วิธานการนำ�ข้อดีไปใช้ในระดับต่างๆ

ผลการวิจัย

การวิจัยทางปรัชญาด้วยวิภาษวิธีทำ�ให้
ได้มโนคติทางปรัชญาแบ่งเป็น 2 ฝ่ายที่นำ�มาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น (discourse) เพื่อให้ได้คำ�ตอบ
ใหม่ ที่ ดี ขึ้ น โดยจำ�แนกเป็ น เหตุ ผ ลฝ่ า ยตรงข้ า ม
วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้าม และเหตุผลสนับสนุน
คำ�ตอบวิจัยคือ “สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บ
สะสมความรู้ไว้มากกว่ากัน” โดยมีเหตุผลและหลัก
ฐานต่างๆ สนับสนุน ดังนี้
1. เหตุ ผ ลฝ่ า ยตรงข้ า มที่ เ ห็ น ว่ า มนุ ษ ย์
เชื่อว่าการสะสมข้อมูลให้มากเข้าไว้จะเป็นการคํ้า
ประกันสันติภาพโลก โดยมีเหตุผลสำ�คัญคือ
		 1.1 มนุ ษ ย์ ใ นกระบวนทรรศน์ ต่ า งๆ
ล้วนต้องการสร้างความมั่นใจในปัญญาของตนและ
เน้นสมรรถนะคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิสจู น์
ปัญหาและหยั่งรู้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เอง
ที่จะต้องการทำ�สิ่งที่ตนเองต้องการ เมื่อวิเคราะห์
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ด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์ (กีรติ บุญเจือ, 2546)
ย่อมได้ความคิดที่ว่าในกระบวนทรรศน์ดึกดำ�บรรพ์
นั้นมนุษย์ต้องการที่จะรู้ว่าทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ให้
เบื้ อ งบนพอใจ ในกระบวนทรรศน์ โ บราณต้ อ งรู้
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎที่จะทำ�ให้มีความสุขในโลก
นี้ ในกระบวนทรรศน์ยุคกลางต้องรู้ความเชื่อทาง
ศาสนาและมุ่งปฏิบัติเพื่อได้สวรรค์ ในโลกหน้า กระ
บวนทรรศน์นวยุคเน้นความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เป็นสำ�คัญและการมีความสุขในโลกนี้
ด้วยการเอาชนะธรรมชาติ ในขณะที่มนุษย์ในกระ
บวนทรรศน์หลังนวยุคกลับย้อนอ่านใหม่ทั้งหมด
และให้ความสำ�คัญกับความรู้ทั้งหลาย โดยถือคติ
“ย้อนอ่านทั้งหมด ไม่ทิ้งสิ่งใดเลย” และการใช้
วิจารณญาณเป็นเครื่องมือในการยกระดับความรู้
ความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนต่างๆ เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากกระบวนการอันยาวนานของสมรรถนะคิดนี้
มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมความรู้ไว้เป็น
คัมภีร์ จัดเก็บเป็นห้องสมุดใหญ่ เพื่อให้คนรุ่นถัดไป
ได้เรียนรู้เพื่อความดีงาม และมนุษย์ต่างก็ชื่นชอบ
ที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดบอกกล่าวความรู้ไปยังคน
อื่น กลุ่มอื่น สังคมอื่น ในขณะที่ความรุนแรงและ
สงครามได้เกิดขึน้ นัน้ ย่อมมีสาเหตุ ซึง่ การศึกษาและ
การหาความรู้จะเป็นเครื่องมืออย่างสำ�คัญที่จะช่วย
ลดเหตุผลของสาเหตุนนั้ ลงได้ ตอลสตอย (Tolstoy,
1828 - 1910) นักเขียนชาวรัสเซียได้เน้นยํา้ ว่ามนุษย์
ยิ่งมีการศึกษามากจะยิ่งปฏิเสธความรุนแรง รัฐเป็น
ตัวแทนของคนทั่วไปในการดำ�เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและผลักดันให้เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูล
(ธนาคารข้อมูล) ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึง
และได้ใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพวกเขาเอง และองค์กรระดับนานาชาติต่างก็
เห็นด้วยและมุง่ หน้าไปในพันธกิจเหล่านีอ้ ย่างพร้อม
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		 1.2 มนุษยชาติสำ�นึกว่าการมีความรู้
เป็นสิ่งดี ก็ด้วยถือคติ “คุณธรรมคือความรู้” ตาม
ที่โสคราติส ได้สอนไว้นั้นได้แสดงถึงความหมาย
ที่ ว่ า มนุ ษ ย์ ที่ จ ะประพฤติ ดี น้ั น ก็ ด้ ว ยการพั ฒ นา
ปัญญาของพวกเขา ถ้ามีความรู้มากก็จะมีทางเลือก
มากกว่าที่จะทำ�ดีในสถานการณ์ต่างๆ ความรู้คือ
พลังของเบคอนยิ่งชี้นำ�มนุษย์ในยุคต้นของนวยุค
ให้ก้าวออกจากยุคมืดและได้สร้างความรุ่งเรืองให้
เกิดขึ้นดังเช่นปัจจุบัน รัฐและประชาชนจึงจะต้องมี
ข้อมูลและฐานข้อมูลจำ�นวนมากเพื่อทำ�ความเข้าใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในโลกาภิวัตน์และการ
ทำ�ให้เท่าเทียมกันในระดับนานาประเทศในทุกด้าน
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Melnikas, 2010) เมื่อมีความขัดแย้ง
ผู้มีความรู้ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นคู่
เจรจาเพือ่ แก้ไขปัญหาและนำ�ไปสูส่ นั ติภาพเนือ่ งจาก
จะมีความใจกว้างทีจ่ ะรับฟังคนอืน่ ปัญหาทางสังคม
เช่น ความยากจน ช่องว่างระหว่างชนชั้นย่อมจะ
สามารถเติ ม เต็ ม ได้ ก็ ด้ ว ยการให้ ก ารศึ ก ษาที่ จ ะ
เป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนสำ�หรับชีวิตที่ดีกว่า
เดิม อีกทั้งเทคโนโลยีที่ได้ก้าวหน้าอย่างไม่จำ�กัดยิ่ง
ทำ�ให้เกิดภาวะพร้อมใช้ที่จะช่วยมนุษย์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดทีถ่ กู สร้างขึน้ ตัง้ แต่อดีตจนถึง
ในอนาคตได้อย่างไม่สิ้นสุด ในขณะที่ผู้ที่ไม่ต้องการ
ให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงก็คือเหล่านักการเมือง
ที่มุ่งแต่จะรักษาอำ�นาจของพวกตนเองไว้ให้มีเหนือ
ประชาชนและต้องการเอารัดเอาเปรียบในเชิงการ
ปกครองดังเช่นที่ฟูโกล์ได้ชี้ไว้
1.3 มนุ ษ ย์ ต้ อ งการสั น ติ ภ าพและไม่
ยอมรับแนวคิดต่อต้านสันติภาพ และมุ่งมั่นที่จะไม่
ให้สงครามโลกบังเกิดขึ้นได้อีก โดยถือเป็นหน้าที่
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ของประเทศผู้ ส ร้ า งสั น ติ ภ าพที่ จ ะต้ อ งรวบรวม
ข้อมูลและมีฐานข้อมูลที่มากที่สุดอันเป็นวิถีทางที่
ดีท่ีสุดในการเตรียมพร้อมที่จะหยุดยั้งความรุนแรง
และความขัดแย้งได้ โดยมีชัยชนะของโลกเสรีนิยม
ประชาธิปไตยต่อโลกคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นเป็น
หลักหมายสำ�คัญ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วยในการสะสมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหนือ
กว่ า ประเทศอื่ น เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความมั่ น คงให้ แ ก่
ประเทศชาติของตนได้ ด้วยสำ�นึกร่วมที่ว่าความรู้
ประดุจดังอาวุธ ถ้าเรามีอาวุธที่ดีกว่าและมากกว่า
แล้ว ฝ่ายตรงข้ามย่อมเลือกยุทธวิธีหลีกเลี่ยงและ
กลัวที่จะทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน อย่าง
ก็ตาม เหตุการณ์ 9/11 ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้
เร่งเร้าให้เห็นกว่าฝ่ายไม่รักสันติมีสมรรถภาพสร้าง
ความรุนแรงได้มาก ดังนั้นประเทศผู้รักสันติภาพ
ย่ อ มต้ อ งชนะการแข่ ง ขั น กั น สะสมข้ อ มู ล นี้ เ พื่ อ
ปกป้องสันติภาพไว้ให้ได้ สังคมบนฐานความรู้ย่อม
ส่งเสริมนักสร้างสันติภาพให้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ในการแข่งขันนี้ ด้วยมีหัวหอกการพัฒนาใน 4 ด้าน
(อนุช อาภาภิรม, 2545) คือ การศึกษา การจัดการ
ความรู้ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความรู้ แ ละการใช้
ยุทธศาสตร์ความรู้ที่เหมาะสมสำ�หรับฝ่ายเดียวกัน
และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพซึ่งย่อมคํ้าประกันได้ว่าจะสามารถ
รักษาสันติภาพให้ยั่งยืนได้
2. วิจารณ์เหตุผลที่ได้ถูกยกมาสนับสนุน
ฝ่ายตรงข้ามได้ว่ามีจุดอ่อนสำ�คัญ คือ
		 2.1 โดยข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว นั้ น ปั จ จุ บั น
การแข่งขันกันสะสมข้อมูลที่พบเห็นอยู่นี้ได้ทำ�ให้
เกิดปัญหาสังคมอย่างใหม่ (Morkuniene, 2004)
เนือ่ งจากเครือ่ งมือสะสมข้อมูลทีใ่ หม่ขน้ึ และดีขนึ้ อัน
ได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ คนรุ่น
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ใหม่ชอบอยูต่ วั คนเดียวอันนำ�ไปสูป่ ญ
ั หาการสูญเสีย
ความรูส้ กึ ดีๆในการอยูเ่ ป็นชุมชน ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้ และชื่นชอบอยู่กับการสร้าง
ความเป็นเกินจริง (hyper-reality) ซึง่ ยังไม่มหี นทาง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไฮเดกเกอร์ (Heidegger, 1899
- 1976) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ปิดล้อม (enframing) มนุษย์เอาไว้และทำ�ให้เกิด
ความสัมพันธ์บริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน มาร์คูเส (Marcuse, 1898 - 1979)
และฮาร์เบอร์มาส (Harbermas, 1968) ก็ได้ห่วง
ในประเด็นคุณค่าของมนุษยนิยมจากภาวะอุดมคติ
นิยมเทคโนโลยีน้ี และทำ�ให้เกิดเป็นภาพลวงตา
ของความเกินจริงของสังคมบนฐานความรู้ดังที่โบ
ดริยาร์ด (Baudrillard, 1929 - 2007) ได้วิพากษ์
ถึงสังคมเกินจริงจากโฆษณาต่างๆ มนุษย์สร้างระบบ
ฐานข้อมูลก็เพียงเพือ่ จะรวบรวมและจัดเก็บไว้คล้าย
ดังเก็บคัมภีร์เท่านั้น แม้ว่าจะเก็บได้มากโดยไม่มี
ขอบเขตจำ�กัด แต่กจ็ ะทำ�ให้สงั คมบนฐานความรูเ้ ป็น
เพียงเรื่องเล่าใหญ่คล้ายกับที่เลียวตาร์ด (Lyotard,
1924 – 1998) ได้เคยวิพากษ์วทิ ยาศาสตร์ไว้เช่นนัน้
นักการเมืองได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติให้
มากเข้าไว้เพือ่ รักษาอำ�นาจของพวกเขาให้มนั่ คงตาม
ที่ฟูโกล์ได้วิพากษ์บรรดานักการเมืองไว้แล้วในอดีต
ถึงเรือ่ งนี้ นโยบายของรัฐทีย่ งั คงมุง่ หน้าไปในทิศทาง
เดิมเช่นเดียวกันกับยุคสงครามเย็นแม้จะได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการต่างๆ ก็ล้วนมีวาระซ่อน
เร้นและยังมีปัญหาที่ซ่อนเอาไว้ใต้พรมอีกจำ�นวน
มากเช่นกัน
		 2.2 คติของโสคราติสที่ว่า “คุณธรรม
คือความรู้” นั้นไม่ได้มีความหมายเหมือนกันกับ
“ความรู้คือคุณธรรม” และ “ความรู้คืออำ�นาจ”
ของเบคอนก็ ไ ด้ ถู ก ฟู โ กล์ วิ พ ากษ์ ไว้ แ ล้ ว ว่ า เป็ น
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เพียงอำ�นาจของเหล่านักการเมืองที่เอาไว้ใช้เพื่อ
รั ก ษาอำ�นาจของพวกเขา ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำ�ให้เกิดการใช้สอย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจำ�กั ด ไปอย่ า ง
มากมายซึง่ ปัญหาเหล่านีย้ งั คงดำ�เนินไปและนำ�ไปสู่
ความขัดแย้งในทุกหนทุกแห่ง วรรณกรรม animal
farm และ 1984 ของนักเขียนนามปากกาจอร์จ
ออร์เวล (George Orwell) (Blair, 1903-1950)
นั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษได้ แ สดงถึ ง ข้ อ กั ง ขาในเรื่ อ ง
อำ�นาจของความรู้ที่มักจะทำ�ให้สันติภาพเกิดความ
คลอนแคลน คุณภาพชีวิตและระเบียบสังคมใหม่
เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีหลัก
ฐานใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่จะยืนยันว่า
สำ�นึกรักษาสันติภาพนัน้ ไปด้วยกันได้กบั ยุทธศาสตร์
การแข่งขันกันสะสมข้อมูล และมันคงจะเป็นเรื่อง
เศร้ายิง่ ขึน้ เมือ่ มีหลักฐานจำ�นวนมากทีค่ นในปัจจุบนั
ได้พยายามทีจ่ ะมีความรูม้ ากยิง่ ขึน้ ก็เพือ่ เอาไว้สร้าง
ความได้เปรียบเหนือคนอืน่ เกิดช่องว่างใหม่ระหว่าง
คนรวยข้อมูล (information rich) กับคนจนข้อมูล
(information poor) (Morkuniene, 2004) และ
ได้ขยายความไม่มีคุณภาพของสังคมออกไปอีกทั้ง
เป็นอันตรายต่อสิทธิมนุษยชน อินเตอร์เน็ตและ
สังคมเครือข่ายออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือของ
การโฆษณาชวนเชื่อและเป็นพื้นที่สำ�หรับวาทกรรม
แห่งความเกลียดชังไปเสียด้วย ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงได้ขยายกว้างขึน้ ในทุกทีจ่ นส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์สำ�คัญ เช่น Arab spring (2010-ปัจจุบนั ),
Occupy Wall Street (2011), Tottenham
Riots (2011) และความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทย (2009-ปัจจุบัน)
		 2.3 มนุษยชาติตอ้ งยอมรับการมีอยูข่ อง
ความขัดแย้ง การแข่งขันสะสมข้อมูลยิ่งจะสร้างผล
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ตามในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมของการเอารัดเอา
เปรียบและสิ่งนี้เองที่จะทำ�ให้ความรุนแรงถูกเลือก
ใช้เพราะเป็นวิธที ง่ี า่ ยในการตอบโต้สถานการณ์เช่นนี้
ความเจริ ญ อย่ า งตะวั น ตกที่ ไ ด้ โ ลกาภิ วั ต น์ ไ ปทั่ ว
โลกโดยใช้ยุทธศาสตร์การแข่งขันกันสะสมข้อมูล
เป็ น ประเด็ น สำ�คั ญ ที่ มี ก ลุ่ ม ต่ อ ต้ า นชั ด เจน เช่ น
กระบวนการยุติธรรมโลก กลุ่มขวาจัด และกลุ่ม
ก่อการร้าย กลุ่มทั้งสามนี้ได้กระทำ�การต่อต้านและ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เสีย
ด้วย ทุกฝ่ายยิ่งเร่งสะสมข้อมูลให้มากที่สุดก็ยิ่งจะ
ขยายความขัดแย้งและความรุนแรงยิ่งขั้นไปอีก ใน
ขณะทีส่ นั ติภาพในยุคหลังสงครามเย็นนีแ้ ท้จริงเป็น
ชัยชนะของการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของคนรุ่น
ใหม่ ดังที่ฮันทิงทัน (1996) ได้ชี้ไว้ในหนังสือ Clash
of civilization คือไม่อาจถือได้ว่าเป็นชัยชนะของ
ฝ่ายเสรีนยิ มประชาธิปไตยทีม่ เี หนือฝ่ายคอมมิวนิสต์
เหตุการณ์ 9/11 ยิ่งเป็นหลักหมุดสำ�คัญที่กระตุ้น
เตือนว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากเข้าไว้เพือ่ เป็น
อาวุธไว้สะกดข่มความรุนแรงนั้นไม่ประสบความ
สำ�เร็จ เพราะจะยิ่งทำ�ให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ ไป
อีก ผูอ้ า้ งตัวว่าเป็นนักสร้างสันติภาพเองก็ยงั ดูเหมือน
จะไม่พร้อมที่จะนั่งโต๊ะกลมเพื่อเจรจากับฝ่ายอื่น
ในการแก้ไขความขัดแย้งรวมไปถึงแสวงหาความร่วม
มือเพือ่ สร้างสันติภาพขึน้ ใหม่จากทุกฝ่าย แต่กลับยิง่ ส่ง
เสริมการแข่งขันกันสะสมความรูไ้ ปทัว่ ทัง้ โลกจนกลาย
เป็นกระแสความหวาดกลัวการก่อการร้ายทีก่ ระทบ
ทุกสังคมจนน่าหวาดหวัน่ ไม่ได้ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ
ใดๆ ได้เลยว่ามีข้อมูลมากไว้แล้วจะมั่นคงปลอดภัย
หรือจะทำ�ให้เกิดสันติภาพได้
3. เหตุผลสนับสนุนคำ�ตอบวิจยั และเสนอ
การประยุกต์ใช้ในการสังคมบนฐานความรูท้ ใี่ หม่กว่า
และดีกว่าซึ่งจะคํ้าประกันสันติภาพได้อย่างแท้จริง
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ได้แก่
		 3.1 ความเข้มข้นของการรวบรวมข้อมูล
ขึน้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั นี้
วัฒนธรรมดิจิทัลได้ล้อมกรอบให้คนรุ่นใหม่ต้องเข้า
รับการอบรมและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นจน
กระทั่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีรูปแบบการดำ�เนินชีวิต
อย่างใหม่เป็นของพวกเขาเองอันเป็นผลมาจากการ
ปิดล้อมของเทคโนโลยีตามแนวคิดอภิปรัชญาของ
ไฮเดกเกอร์ ในปัจจุบนั มนุษยชาติเดินตามความล่าสุด
ของเทคโนโลยีและละทิง้ เทคโนโลยีทต่ี กรุน่ การเข้าไป
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันนีท้ ำ�ให้
คนรุน่ ใหม่พบข้อมูลความรูจ้ ำ�นวนมากจนเกินทีจ่ ะเก็บ
และเรียนรูไ้ ด้หมด คนรุน่ ใหม่จงึ ปรับตัวเองผ่านการ
เรียนรูท้ กั ษะสำ�หรับศตวรรษที่ 21 คือเน้นการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาทักษะในการ
ทำ�งานต่างๆ เพือ่ ใช้ในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ จะ
ได้เลือกสรรความรูส้ ำ�หรับการดำ�รงชีวติ อย่างปกติได้
และมุง่ สูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามกระบวนทรรศน์
หลังนวยุคทีเ่ ป็นกระแสสำ�คัญของยุค
3.2 ความรู้ไม่ได้เป็นหนทางไปสู่คุณภาพ
ของสั ง คมที่ ดี ขึ้ น แต่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สำ�หรั บ การมี
อำ�นาจของเหล่านักการเมืองและผู้มีความรู้ที่ได้
พยายามใช้อำ�นาจนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือ
คนอืน่ (Foucault, 1926 - 1984) ความรูค้ อื อำ�นาจ
ได้ถูกขยายขอบข่ายโดยมนุษยชาติในปัจจุบันต่าง
ก็คำ�นึงถึงแต่ความรู้ที่ให้อำ�นาจแก่พวกเขาด้วยเช่น
กัน ซึง่ จะยิง่ นำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งและความรุนแรง ใน
ขณะทีก่ ระแสกระบวนทรรศน์หลังนวยุคได้กระจาย
กว้างขึน้ ย่อมจะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพคิดให้มนุษย์
ได้ใช้วิจารณญาณ (critical mind) มากขึ้นต่อการ
มีความรู้ โดยปรับกระบวนทรรศน์มาเป็นการมี
ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้าง
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สังคมที่มีสันติภาพ คานท์ได้เคยขอให้วิทยาศาสตร์
รับใช้มนุษยชาติ ผู้วิจัยก็มองว่าความรู้จะต้องรับใช้
มนุษยชาติได้ด้วยกระบวนทรรศน์หลังนวยุค โดย
เฉพาะแนวทางสายกลาง (moderate postmodern
philosophy) ที่เน้นการไม่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งสามารถ
ตี ค วามเป็ น การแบ่ ง ปั น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การใช้ความรู้ มนุษย์ท่ีใช้กระบวนทรรศน์หลังนว
ยุคย่อมจะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
และตระหนักถึงมนุษยนิยมที่เน้นความหลากหลาย
ในเอกภาพ มนุษยชาติต้องเปิดใจกว้างต่อกลุ่มต่อ
ต้านการพัฒนาและใช้กระบวนทรรศน์หลังนวยุค
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและเชิญชวนให้ทำ�สิ่ง
ดีโดยมีเป้าหมายอยูท่ กี่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
เหตุผลสนับสนุนทั้ง 2 ข้อนี้จะช่วยให้คน
รุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมดิจิทัลได้ตระหนัก
และใช้วจิ ารณญาณอย่างกระบวนทรรศน์หลังนวยุค
สายกลางทำ�ความเข้าใจใหม่ต่อแนวทางการพัฒนา
สังคมบนฐานความรู้ ซึ่งจะมองเห็นเป้าหมายของ
สังคมโลกที่มุ่งไปสู่การสังคมที่มีสันติภาพ โดยเน้น
การกระจายความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน สังคมอารยะ ความเป็นประชาธิปไตย
และการทำ�ให้เท่าเทียมกันที่ไม่ใช่การทำ�ให้เหมือน
กันจะเป็นหัวหอกของกลุม่ ส่งเสริมสันติภาพทีจ่ ะพุง่
ทะลวงด่านป้องกันทางปัญญาของฝ่ายที่นิยมความ
รุนแรงซึ่งถือกระบวนทรรศน์นวยุคไว้ให้ทะลุ เพื่อ
ที่จะสามารถชี้ชวนให้เห็นโทษของการแข่งขันกัน
สะสมความรู้ตามกระบวนทรรศน์นวยุค และเสนอ
ให้ใช้วิจารณญาณแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทุกภาค
ส่วนควรเข้าไปมีสว่ นร่วมในรูปแบบประชุมโต๊ะกลม
และการฟังซึง่ กันและกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอันดี
และก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อเป้าหมายสำ�คัญคือ
สันติภาพโลก
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อย่างไรก็ตามย่อมมีฝ่ายตรงข้ามที่จะโต้
แย้งคำ�ตอบวิจัยด้วยเหตุผลทางปรัชญาอื่น หรือ
เสนอแนวทางที่เชื่อว่าสามารถประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาสังคมบนฐานความรู้ได้ดีกว่า เช่น การโต้
แย้งให้ใช้กระบวนทรรศน์นวยุคเป็นแกนกำ�กับการ
พัฒนาสังคมบนฐานความรูเ้ พราะมีความเป็นระบบ
ระเบียบที่ชัดเจน เน้นประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เหมือนกัน โดยได้เสนอให้ใช้กระ
บวนทรรศน์นวยุคร่วมกับการใช้แนวคิดประโยชน
นิยม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้
สิ่งล่อใจ การอบรมให้ทำ�ดีอย่างคานท์ หรือใช้การ
บริหารจัดการอย่างเผด็จการเข้ามากำ�กับการพัฒนา
รวมไปถึงการเน้นให้อบรมศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
การอบรมให้หมดความอยากตามนิชเฌอ การใช้สตู ร
สำ�เร็จความรูท้ ไี่ ด้มามากกว่าและเร็วกว่า และการใช้
คติความรู้คู่คุณธรรมอย่างไทย โดยเชื่อว่าจะได้ผลดี
ในการคํ้าประกันสันติภาพยิ่งกว่าคำ�ตอบของผู้วิจัย
ข้อโต้แย้งเหล่านี้มีจุดอ่อนอยู่ที่เหตุผลที่
ใช้ล้วนถือตามปรัชญากระบวนทรรศน์นวยุค ซึ่ง
มีปัจจัยที่ขัดขวางสันติภาพอยู่ด้วย นั่นคือ ความ
ยึดมั่นถือมั่น และจุดอ่อนในแต่ละประเด็น เช่น
ประโยชน์นิยมเน้นผลประโยชน์และสิ่งล่อใจ ย่อม
จะมีใช้ความรู้ไปในสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด
และแน่นอนว่าย่อมนำ�ไปสู่ความขัดแย้งกับผู้เสีย
ผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน การเน้นอบรมให้คนทำ�
ดีอย่างคานท์ ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนและทำ�ให้ขาด
แรงจูงใจในการทำ�ดี การอบรมให้หมดความอยาก
อาจนำ�ไปสู่การหมดสมรรถนะกระทำ�การต่างๆ ได้
การอบรมศีลธรรมขอยกไว้เพราะปรัชญาศาสนามุ่ง
เน้นเป้าหมายทางศาสนาซึ่งไม่ได้อยู่เพียงขั้นของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติภาพโลก การใช้
ระบอบเผด็จการเพื่อให้เกิดสังคมบนฐานความรู้ได้

เร็วย่อมไม่อาจคํ้าประกันได้ว่าสังคมบนฐานความรู้
ที่ได้จะดีจริง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ย่อมเปิดโอกาสให้มีการกลั่นแกล้งด้วยกฎหมายซึ่ง
นำ�ไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง การใช้สูตร
สำ�เร็จต่างๆ ถ้าใช้เพื่อการแข่งขันย่อมนำ�ไปสู่ความ
ขัดแย้ง และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมถ้ายึดถือชุด
ความรูค้ ณ
ุ ธรรมเพียงชุดเดียวย่อมไม่อาจทำ�ให้สงั คม
บนฐานความรู้ส่งเสริมสันติภาพได้

สรุปการวิจัย

สั ง คมบนฐานความรู้ แ ละสั น ติ ภ าพนี้
เป็นการวิจยั ผ่านการถกคำ�ถามทางปรัชญาว่า “การ
แข่งขันกันสะสมความรูข้ องคนในสังคมบนฐานความ
รูจ้ ะคํา้ ประกันสันติภาพโลกหรือไม่” โดยใช้วภิ าษวิธี
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนได้คำ�ตอบวิจัย
คือ สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บสะสมความรู้ไว้
มากกว่ากันแต่อยู่ที่กระบวนทรรศน์ของผู้ใช้ความรู้
โดยกระบวนทรรศน์นวยุคที่เน้นให้แข่งขันสะสม
ความรูไ้ ด้สร้างปัญหาสังคมไว้อย่างชัดเจน และเสนอ
ความรู้ใหม่ทางปรัชญาคือ คนรุ่นใหม่สะสมข้อมูล
ให้มากเข้าไว้เพราะมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างใหม่
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ปิดล้อมอยู่ตามแนวคิดของ
ไฮเดกเกอร์และปัญญานิยมเชิงจริยธรรม (ethical
intellectualism) ที่จะต้องตีความคุณธรรมคือ
ความรูข้ องโสคราติสให้เหมาะสมตามกระบวนทรรศน์
หลังนวยุคซึง่ จะทำ�ให้การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ปรับตัวไปสู่การปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นต่อ
ความมีประสิทธิภาพสูงสุด การนิยมเทคโนโลยีและ
การมุง่ ผลประโยชน์สงู สุด โดยมีสญ
ั ชาตญาณปัญญา
(กีรติ บุญเจือ, 2556) ที่เน้นให้มนุษย์ใช้พลังแห่ง
การสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือและแสวงหาอันเป็น
พลังสำ�คัญของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคที่จะช่วย
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ให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้ ทุกคนต้องมีบทบาทใน
สังคมบนฐานความรู้ตามสมรรถนะของแต่ละคน
และพร้อมที่จะแบ่งปันและรับผิดชอบการใช้ความ
รูข้ องตน เพือ่ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไปได้เรือ่ ยๆ
โดยเน้นป้องกันการเกิดความขัดแย้งเพื่อมุ่งสู่สังคม
ที่มีสันติภาพ
สังคมบนฐานความรูท้ เี่ ดินตามกระบวนทร
รศน์หลังนวยุคสายกลางนั้นสามารถประยุกต์ใช้ใน
ระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาสังคมให้คนในสังคมมี
ความรูแ้ ละสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า
เทียมกันเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตน การเปิด
โอกาสใหม่ให้แก่คนในทุกระดับชั้นในการแสวงหา
ความก้าวหน้าและนำ�ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ชี้ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของสงครามก็คือการยึดมั่นถือ
มัน่ เมือ่ ยึดมัน่ ถือมัน่ อย่างใดแล้วก็ถอื ว่าอย่างอืน่ ผิด
หมด หากแก้ไขความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้สำ�เร็จ ก็ยอ่ มจะ
ทำ�ให้เหตุแห่งสงครามหมดสิน้ ไปได้ ส่งเสริมคุณธรรม
เพือ่ ให้เกิดสันติภาพโดยเน้นการปรับตัวและร่วมมือ
กับศาสนา โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาสำ�หรับ
ศตวรรษที่ 21 การจัดการความรูท้ เ่ี หมาสมกับท้อง
ถิน่ เครือข่ายความรูท้ เ่ี น้นการแบ่งปันและความร่วม
มือ และยุทธศาสตร์ความรูเ้ พือ่ การแสวงหาคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น ของสั ง คม และสำ�หรั บ ประเทศไทย
สามารถประยุกต์ใช้โดยเน้นการประพฤติตามหลัก
จริยธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำ�ไปสู่ภาวะ
“ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม” พร้อมทัง้ เชิญชวนให้นกั พัฒนา
นักวิชาการทุกฝ่ายปรับกระบวนทรรศน์เพือ่ เน้นการ
บริหารจัดการความรู้ท้งั ภาครัฐ การบริหารจัดการ
ความรูภ้ าคเอกชนและการบริหารจัดการความรูภ้ าค
สังคมให้เดินตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคทีม่ งุ่ เป้า
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ไปทีก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็นสำ�คัญ
ผู้วิจัยสนับสนุนให้ใช้กระบวนทรรศน์หลัง
นวยุคสายกลางที่เน้นการไม่ยึดมั่นถือมั่น เน้นการ
ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้วยพลังแห่ง
การสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือและแสวงหาย่อม
ทำ�ให้คนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตอย่างใหม่ในสังคมดิจิทัล
ได้มีความประพฤติดีตามแนวคิดปัญญานิยมเชิง
จริยธรรม อันจะนำ�ไปสู่การป้องกันการเกิดความ
ขัดแย้งซึ่งเป็นหนทางที่ดีกว่าในการสร้างสังคมที่มี
สันติภาพ

ข้อเสนะแนะ

ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่อไป โดย
แนวทางการวิจัยทางปรัชญาที่จะช่วยต่อยอดงาน
วิจัยนี้อย่างสำ�คัญ ได้แก่
1. เกณฑ์ตัดสินความจริงที่ใช้ตัดสินความ
รู้ตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุค เพื่อที่จะชี้นำ�การ
ตรวจประเมินข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ในสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้
2. การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง จริ ย ธรรมของการ
ใช้ความรู้สาธารณะ (public knowledge) ที่เน้น
จริยธรรมและคุณธรรมของมนุษย์ในการประพฤติ
ตามกลไกมโนธรรมเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
3. การประยุ ก ต์ ห ลั ก การทำ�ดี มี สุ ข ตาม
สั ญ ชาตญาณปั ญ ญาในสั ง คมบนฐานความรู้ เ พื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโลกให้มีคุณภาพที่ทุก
คนมีความสุข
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นการศึกษาวิจยั แบบผสมวิธี
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำ�หรับการศึกษาเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำ�รวจจาก คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำ�นวน 259 คน และการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi
Technique) โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 18 คน จำ�นวน 3 รอบ
ผลการวิจัยผลว่า ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายในองค์การ 2) ด้านการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ
จากภายนอกองค์การ 3) ด้านการเพิ่มจำ�นวนนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างชาติ
คำ�สำ�คัญ : ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ,
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract

This research aimed to study the
organizational capabilities for Internationalization
of Rajabhat University using Mixed Research
Methods of Quantitative Research and
Qualitative Research. The Quantitative
Research employed the survey methods of
data collection with 259 Executive Committee
of Rajabhat University and the Qualitative
Research employed the Delphi Technique
with 18 experts for three times. The research
results showed that the organizational
capabilities for internationalization of
Rajabhat University consisted of three aspects
: 1) Developing Internationalization within
organization, 2) Gaining popularity and
recognition by external organizations, and
3) Increasing number of foreign students
and staffs.
Keywords : The organizational capabilities,
Internationalization, Rajabhat University

บทนำ�

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13
ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ผู้นำ�อาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน
สำ�หรับการสนับสนุนการรวมตัว และความร่วม
มือ อย่างรอบด้านของประชาคมอาเซียน ให้เป็น
กลไกในการปรับปรุงการทำ�งานของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกรอบในการทำ�งานที่ชัดเจน
และสามารถปรับตัวตามสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
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ไปทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เรียก
ว่า กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตร
อาเซี ย นเป็ น เสมื อ นธรรมนู ญ ของอาเซี ย นที่ ว าง
กรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรจัดระบบ
การทำ�งานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่าง
กัน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลัก
ด้านการเมือง จัดตั้ง “ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจจัดตั้ง “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรม
จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
(กรมอาเซียน, 2555) โดยเฉพาะเสาหลักที่ 3 ใน
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) เพือ่
เพิ่มความแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ สังคม วัฒนธรรม การ
แข่งขัน กับภูมิภาคอื่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก (กรมอาเซียน, 2556) อาจกล่าว
ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะช่วย
ให้ภูมิภาคมีความมั่นคง ซึ่งการศึกษายังเป็นการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะ
ช่ ว ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ป ระชาคมอาเซี ย น
(ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 2552) คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่ ง มี อำ�นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงในการจัดการ และพัฒนาการอุดมศึกษาของ
ประเทศได้เล็งเห็นความสำ�คัญกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ พ.ศ. 2551 - 2565 เพือ่
ให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมในการรองรับให้
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ที่จะทำ�ให้

ROMMAYASAN 163

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

การเคลื่อนย้า ยกำ�ลังคน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์การการศึกษาในกลุ่มประเทศ
เพือ่ นบ้าน ตลอดจนพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถาบัน
อุดมศึกษาในอาเซียน (สำ�นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2551) สำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ได้กำ�หนด ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ สริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ การบำ�รุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน จากแนวคิดและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังทีไ่ ด้กล่าวมา ทำ�ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัย
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ โดยปริยาย แต่หลังจากปี พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้าร่วมเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการเตรียม
พร้อมอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ (เปรือ่ ง กิจ
รัตน์ภร, 2554) ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาขีดความ
สามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

เพื่อศึกษาขีดความสามารถ (สมรรถนะ)
องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาขี ด ความ
สามารถ (สมรรถนะ) องค์ ก ารด้ า นความเป็ น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ การวิจัย
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำ�รวจ
จาก คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำ�นวน 259 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้
เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย โดยสอบถามความคิด
เห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 18 คน จำ�นวน 3 รอบ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 40 แห่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีความรู้ และความเข้าใจ ใน
ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การความเป็น
นานาชาติ และนำ�มาประยุกต์ใช้ เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี
พ.ศ. 2558
2. เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นวิ ช าการ
และเป็นแนวทางสำ�หรับนักวิจัย ได้ศึกษาเพิ่มเติม
และพัฒนาแนวคิดการทำ�วิจยั ด้านขีดความสามารถ
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี
ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ กับการวิจยั เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้าน
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยที่
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การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สำ�รวจจาก คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จำ�นวน 259 คน การเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
ภูมิภาคจำ�นวน 5 กลุ่ม ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ตะวันออก และ ภาคตะวันตกและใต้ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างที่เป็นสัดส่วน (Proportional to Size) ตามจำ�นวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ เขตกรุงเทพมหานคร
จำ�นวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย ภาคเหนื อ จำ�นวน 8
มหาวิทยาลัย ภาคกลางและภาคตะวันออกจำ�นวน
9 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน
12 มหาวิทยาลัย และภาคใต้จำ�นวน 5 มหาวิทยาลัย
โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามการวิจัยได้
ทำ�การแจกแบบสอบถามให้มหาวิทยาลัยทีค่ ดั เลือก
เก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบสุ่ม
ตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling)
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนครบจำ�นวน 259 คน
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดย
สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 18 คน
จำ�นวน 3 รอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยที่การ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งข้อมูลเป็น 6 ระดับ
(แบ่งเป็น 5, 4, 3, 2, 1 และ 0) และการวิจัย
เชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย จาก
ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 20 คน จำ�นวน 3 รอบ สำ�หรับ
รอบที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิ ด รอบที่ 2
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เป็นการนำ�
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ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามในรอบที่ 1
มาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อคำ�ถามแบบมาตราส่วน
ประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ และส่ ง กลั บ ไปยั ง กลุ่ ม ผู้
เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้วิจัยกำ�หนดค่า
ของระดับความเหมาะสม 5 ระดับ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และรอบที่ 3 เป็น
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) ของกลุ่ม
ผู้ เชี่ ย วชาญ และให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจากผู้ เชี่ ย วชาญ
พิจารณาคำ�ตอบในแต่ละข้ออีกครั้งหนึ่งโดยการ
เปรียบเทียบกับคำ�ตอบของกลุม่ แล้วตัดสินใจดำ�เนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่ง
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถ
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายรอบที่
2 และ 3 ใช้สถิติ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50 ขึน้ ไป และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
(Interquartile Rang) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาถึงระดับ
ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 40 แห่ง ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 จำ�นวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับขีดความสามารถ (สมรรถนะ)
		 องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขีดความสามารถ
(สมรรถนะ) องค์การ

ระดับความคิดเห็น
ไม่มี น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
สุด

S.D.

แปลผล

1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
ให้มีอาจารย์ชาวต่างชาติ
ในมหาวิทยาลัย

0

5

22

92 105 35 3.55 .90

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
ให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในมหาวิทยาลัย

7

13

41

91

80

27 3.18 1.14 ปานกลาง

3. มหาวิทยาลัยได้รับการ ยอมรับ
8
จากวงการวิชาการในระดับนานาชาติ

16

64 113 47

11 2.80 1.04 ปานกลาง

รวม

มาก

3.18 .83 ปานกลาง

จากกตารางที่ 1 แสดงว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระดับขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความเป็นนานาชาติ โดยรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.18, S.D. = .83)
และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มอี าจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัย
( = 3.55, S.D. = .90) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่าง
ชาติในมหาวิทยาลัย ( = 3.18, S.D. = 1.14) และด้านมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ( = 2.80, S.D. = 1.04) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ประคอง กรรณสูต, 2542)
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ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐาน (Median) ช่วงพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของขีดความสามารถ
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย รอบที่ 3
ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. มหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสำ�นึก
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
2. มีการสื่อสาร และแพร่เผยความเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”		
สู่นานาชาติ
3. มีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในระดับนานาชาติ
4. มีการเพิ่มจำ�นวนบุคคลกรสายวิชาการ
ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในด้านการวิจัย
และการเรียนการสอน
5. มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำ�วารสารวิชาการ
เป็นภาษาต่างประเทศ
6. มีการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ
ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
7. มีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา
และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ
8. มีการสนับสนุนให้มีการเพิ่มเปิดหลักสูตร
นานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม

การแปลผล
ระดับความคิดเห็น ความสอดคล้อง
มากที่สุด
สูง

มัธยฐาน

I.R.

5

0

5

0

มากที่สุด

สูง

5

1

มากที่สุด

ปานกลาง

5

1

มากที่สุด

ปานกลาง

5

0

มากที่สุด

สูง

5

0

มากที่สุด

สูง

5

1

มากที่สุด

ปานกลาง

5

1

มากที่สุด

ปานกลาง
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ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. มีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ

มัธยฐาน I.R.
5

1

การแปลผล
ระดับความคิดเห็น ความสอดคล้อง
มากที่สุด
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ด้านขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านการความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจำ�นวน 9 ด้านพบว่า ด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องกันมาก จำ�นวน 4 ด้าน คือด้านมหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (Mdn. = 5.00
และ I.R. = 0.00) ด้านมีการสื่อสาร และแพร่เผยความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สู่นานาชาติ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) และด้านมีการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษา ต่าง
ประเทศสูร่ ะดับสากล (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) และด้านมีการส่งเสริมให้มกี ารจัดทำ�วารสารวิชาการ
เป็นภาษาต่างประเทศ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) สำ�หรับด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอ
ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และมีความสอดคล้องกันปานกลาง จำ�นวน 5 ด้าน คือด้านมีการสร้างความร่วมมือ และ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00)
ด้านมีการเพิม่ จำ�นวนบุคคลกรสายวิชาการชาวต่างชาติทมี่ ศี กั ยภาพสูงในด้านการวิจยั และการเรียนการสอน
(Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) ด้านมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) ด้านมีการสนับสนุนให้
มีการเพิ่มเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสมของศาสตร์ (Mdn. = 5.00
และ I.R. = 1.00) และ ด้านมีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00)
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ตารางที่ 3 ข้อค้นพบผลการวิเคราะห์การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ของขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิจัยเชิงปริมาณ

มหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรับ
จากวงการวิชาการ
ในระดับนานาชาติ

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยแบบผสมวิธี

1. มหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสำ�นึกให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความ
สามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศสู่ระดับสากล
3. มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงระบบ
สนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้น
ฐานทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติใน
องค์การ

การพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภาย
ในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการ
สร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อีก
ทั้งมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบ
สนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพให้มีความเป็น
นานาชาติ ในองค์การ ด้วยการส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

1. มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร และแพร่เผย
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
สู่นานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการสร้างความ
ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มจำ�นวนบุคคลกร
สายวิชาการชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
ในด้านการวิจัยและการเรียน การสอน
3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำ�
วารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ

การให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากภายนอก
องค์การโดยควรมีการสื่อสาร และแพร่เผย
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
สู่นานาชาติ อีกทั้งควรมีการจัดทำ�วารสาร
วิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึง
ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ กับหน่วย
งานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
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การวิจัยเชิงปริมาณ
มหาวิทยาลัยมี
การส่งเสริม ให้มี
นักศึกษาชาวต่าง
ชาติ และอาจารย์
ชาวต่างชาติ ใน
มหาวิทยาลัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยแบบผสมวิธี

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการเพิ่ม
เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ
ในแต่ละหลักสูตร ตามความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม ให้มีนักศึกษา
ชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้

การเพิ่มจำ�นวนนักศึกษา และบุคลากรชาว
ต่างชาติ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการส่ง
เสริมการเพิ่มจำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ
ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยสำ�หรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เกิดจากกระบวนการ หรือขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการสร้าง
จิตสำ�นึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
2. ด้านการให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับจากภายนอกองค์การโดยควรมีการสือ่ สาร และแพร่เผยความ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ”สูน่ านาชาติ อีกทัง้ ควรมีการจัด
ทำ�วารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึง ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
3. ด้านการเพิ่มจำ�นวนนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างชาติ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม
การเพิม่ จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ เพือ่ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษา รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสำ�หรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ

170 รมยสาร

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยในส่วนของการศึกษาวิจัย
แบบผสมวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ของขีดความสามารถ (สมรรถนะ)
องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความเป็น
นานาชาติ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่สำ�คัญ 3 ด้าน
คือ ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายใน
องค์การ ด้านการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจาก
ภายนอกองค์การ และด้านการเพิม่ จำ�นวนนักศึกษา
และบุคลากรชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจาก
ภายในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
การสร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซี ย น และประชาคมโลก สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
มหิดล (2555) ด้วยการสร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากร
และมีการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยให้มแี นวปฏิบตั ิ มีการแบ่งปันค่านิยม
ร่วมมากขึ้นปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น (Hrebiniak, 2009)
และนโยบายที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีวิสัย
ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Salmi (2009) พบว่า การก้าวสูค่ วาม
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยนั้นวิสัยทัศน์ของ
สถาบันต้องมีความชัดเจน ท้าท้ายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์จะบ่งบอกถึง
ความตัง้ ใจทีจ่ ะสือ่ สารกับผูอ้ นื่ รวมถึงจะช่วยกระตุน้
ให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกมุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ และช่วยให้บุคลากรทุกคนรู้ว่า แต่ละ
คนมีความสำ�คัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง
(Gooch, 2012) ประกอบกับแนวคิดการบริหาร
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การเปลี่ยนแปลงองค์กรของ Kotter (2008) ในขั้น
ตอนที่ 1 ด้วยการเพิ่มระดับความจำ�เป็นเร่งด่วน
(Increase Urgency) โดยกำ�หนดเป้าหมายการ
เปลีย่ นแปลงให้ชดั เจน และมีผลต่อผูค้ น และแนวคิด
ของ Brown (2010) ในขั้นตอนที่ 1 Anticipate
Need for Change คือการสร้างความตระหนัก และ
ความจำ�เป็นในการเปลีย่ นแปลง ต่อมามหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุน ทางการ
ศึกษา และโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพให้มคี วาม
เป็นนานาชาติในองค์การ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ
ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่าง
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Altbach
(2003) ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของความ
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก อุ ป กรณ์ ที่ ค รบครั น ประกอบกั บ
กฎบัตรอาเซียนในบทที่ 10 การบริหารงาน และ
กระบวนการ ได้มีการกำ�หนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาทีใ่ ช้ในการทำ�งานของของอาเซียน (ศูนย์ศกึ ษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
2552) จึงทำ�ให้สถาบันการศึกษาต้องมีการส่งเสริม
การผลิต และพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษา
อังกฤษ รวมทัง้ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้
ในระดับการศึกษาพืน้ ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
(สำ�นักยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาต่างประเทศ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ในการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน ที่
ต้องการให้พัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน
การติดต่อสื่อสารภายในประชาคมอาเซียน (กรม
อาเซียน, 2555)
ด้านการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจาก
ภายนอกองค์การ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
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การสื่อสาร และแพร่เผยความเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” สู่นานาชาติสอดคล้องกับประกาศใช้พระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทำ�ให้สถาบัน
ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี จำ�นวน 40
แห่ง โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกมิติ (สุนีย์ จุไรสินธุ์, 2549) ประกอบกับแนวคิด
ของ Escrig et al (2005) พบว่าขีดความสามารถ
(สมรรถนะ)องค์การ เกิดจากการยอมรับในชื่อเสียง
ขององค์การ การยอมรับในตราสินค้าของลูกค้า
ระดับการยอมรับในสินค้าหรือผลการปฏิบัติการ
ขององค์การ โดยทีก่ ารให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับจาก
องค์การภายนอกนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการ
จัดทำ�วารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ และ
ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Green and
Olson (2003) ได้ศกึ ษาความสำ�คัญของการเป็นการ
สถาบันการศึกษานานาชาติของ The American
Council on Education (ACE) พบว่าAEC ให้ความ
สำ�คัญอย่างมากกับการร่วมมือทางด้านกิจกรรมแลก
เปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
ด้านการเพิม่ จำ�นวนนักศึกษา และบุคลากร
ชาวต่างชาติ โดยทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการส่ง
เสริมเพิ่มจำ�นวนนักศึกษาชาวต่างชาติสอดคล้อง
สถาบันอุดมศึกษาอนาคตในทัศนะของ Duderstadt (2000) ได้กล่าวถึงการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลก (World Class University) ได้นนั้ มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นนานาชาติและความเป็นสากลเพิ่ม
มากขึ้น มหาวิทยาลัยจะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
มาลงทะเบี ย นเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้ อ ง
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Marden and Engerman (1992), Horie (2002),
Nilsson (2003) และ University of Ballarat
(2011) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดของการเป็น
สถาบันนานาชาติ โดยวัดการจากจำ�นวนนักศึกษา
จากต่ า งประเทศ สอดคล้ อ งกั บเกณฑ์ ในการวั ด
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสำ�หรับการจัดลำ�ดับ
มหาวิทยาลัย QS World University Rankings
2012 ความเป็นนานาชาติ โดยวัดจาก จำ�นวน
นักศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัย
(Times Higher Education World University
Rankings, 2012) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรมีการเพิ่มจำ�นวนบุคลากรสายวิชาการชาวต่าง
ชาติ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ French (2005)
พบว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนใช้เงินหลายล้านดอลล่าร์ในการสรรหาอาจารย์
ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมงาน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Tierney and Sirat (2008) พบว่า
มหาวิทยาลัย National University of Singapore
(NUS) มีการจ่ายค่าจ้างที่สูงเพื่อนำ�นักวิจัยและ
อาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงาน สำ�หรับการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาประกอบกับการศึกษาของ Universities UK (2007) พบว่าความสามารถในการดึงดูด
อาจารย์ชาวชาวต่างชาติ ยังเป็นปัจจัยที่สำ�คัญของ
การเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้มี
ความสามารถทีจ่ ะช่วยยกระดับความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย และช่วยสร้างหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาและศูนย์การวิจยั สุดท้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรมีการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสำ�หรับนักศึกษาชาว
ต่างชาติสอดคล้องกับผลการวิจัยวิจัยของสุบรรณ
เอีย่ มวิจารณ์ (2550) ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัย
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จะต้องมีหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ประกอบกับงานวิจัยของ Paige (2003) ซึ่งได้ได้อธิบายถึง 25 ปีของการ
ดำ�เนินโครงการนานาชาติของ University of Minnesota พบว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญกับหลักสูตร
ที่เป็นนานาชาติ นอกจากนี้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (2551) พบว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรนานาชาติจำ�นวน 844 หลักสูตรที่พร้อมรองรับ
นักศึกษาต่างชาติ และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทัง้ กับประเทศในอาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา
ซึ่งเป็นจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาไทยเมือ่ เทียบกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประชาคมอาเซียน
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ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย
Common Characteristics in Explanatory
Tales of Isan and Phutai People

ริด้า บุญเทียม 1/ จารุวรรณ ธรรมวัตร 2/ ราชันย์ นิลวรรณาภา 3

Rida Bunthian / Charuwan Thammawat / Rachan Ninwannapha

บทคัดย่อ

นิทานอธิบายเหตุมีความสัมพันธ์ต่อการดำ�เนินชีวิตของคนในสังคมไทย
เนื่องจากผู้เล่าต้องการใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น มีบทบาทสำ�คัญในการวางพื้นฐานความคิดที่มนุษย์มีต่อ
ธรรมชาติตอ่ เพือ่ นมนุษย์และสภาพสังคม นิทานอธิบายเหตุจงึ ให้บทเรียนเกีย่ วกับอดีต
การศึกษาเรื่อง “ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย”
มีความมุ่งหมายประการแรกคือเพื่อรวบรวมนิทานอธิบายเหตุ ในเขตอำ�เภอพังโคน
และในเขตอำ�เภอพรรณนานิคม ประการทีส่ องเพือ่ ศึกษาลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย วิธีการวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิง
คติชนวิทยา คือรวบรวมนิทานทัง้ สำ�นวนมุขปาฐะและสำ�นวนลายลักษณ์ วิธกี ารศึกษา
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ในด้านลักษณะร่วมและลักษณะต่างเพือ่ สะท้อนมิตทิ างวัฒนธรรม
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ
ชาวผู้ไทย คือ ลักษณะร่วมทางอนุภาค ลักษณะต่างทางอนุภาค ลักษณะร่วมทาง
ความคิด ลักษณะต่างทางความคิด ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม : ครอบครัว ประเพณี ความเชื่อ ลักษณะทางด้านค่า
นิยม และลักษณะร่วมทางด้านเนื้อหา
โดยสรุป ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย
เป็นความคิดความเชือ่ เรือ่ งอำ�นาจเหนือธรรมชาติ คือผูส้ ร้างโลก ผูส้ ร้างมนุษย์ ผูส้ ร้าง
สรรพสิ่ง ประกอบด้วย ผีฟ้า ผีแถน นาค ผีบรรพบุรุษ เมื่อนับถือพุทธศาสนาจึงมีคติ
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การเชื่อถือบารมีของโพธิสัตว์ ความเชื่อมั่นในหลัก
อริยธรรมและกฎแห่งกรรม
คำ�สำ�คัญ : ลักษณะร่วม, ลักษณะต่าง, ความคิด,
		 ผู้ไท, ไทยอีสาน

Abstract

Explanatory tales has relationship
with life style of people in Thai society as
the tales tellers wanted to use tales as a
tool to convey experiences that occurred
in each local community. Tales played an
important role in laying the basic idea of
human towards nature, fellowmen and
social condition. Explanatory tales were
lessons about the past. The research entitled
“common Characteristics in Explanatory
Tales of Isan and Phutai People” aimed 1)
to gather Explanatory Tales which occurred
in Phangkhon and Phannananikhom districts,
and 2) to study common and different
characteristics of explanatory tales of Isan
and Phutai people. folkloristics was research
method used to gather the tales both in
verbal and non-verbal version. The contents
analysis was employed to study the common
and different characteristics in order to
reflect the cultural dimensions.
The research results showed that
common characteristics in explanatory tales
of Isan and Phutai people are the followings:
characteristics of particles, different

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

characteristics of particles, common
characteristics of opinion, different ideas,
economic and occupational characteristics,
nature of social relations ; family, tradition,
belief, the value characteristics and
characteristics of the content.
In summary, common characteristics
in the explanatory tales of Isan and Phutai
people was thoughts and beliefs on
supernatural power, or creator of the world,
human beings and all things, which consisted
of gods, serpent, and ancestral ghosts,
after embracing Buddhism, their belief was
changed to belief in the perfection of Bodhisatta,
belief in Buddhist teachings and belief in
law of kamma.
Keywords : Common characteristics, different
characteristics, thought, Phutai, Thai I-san

บทนำ�

นิทานเป็นเครื่องมือในการทำ�ความเข้าใจ
ความคิด ความรู้ ความทรงจำ�ของมนุษย์เปรียบ
เสมือนกรอบล้อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขตที่มนุษย์ใน
สังคมนั้นๆ นิยมว่าดีหรือถูกต้อง เพราะมนุษย์ได้
ฟังได้ซึมซับสั่งสมการอบรมนั้นๆ ไว้ในวิถีชีวิตตั้งแต่
เด็ก นิทานจึงมีสว่ นช่วยมนุษย์ให้รจู้ กั สภาพชีวติ ของ
ท้องถิ่น โดยพิจารณาตามหลักที่ว่าคติชาวบ้านเป็น
พื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่งๆ หรือคนนั้นๆ นิทาน
เป็นมรดกของชาติที่มีการจดจำ�และถือปฏิบัติกัน
ต่อๆ มา นิทานเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ เป็นต้นเค้า
แห่งศาสตร์ตา่ งๆ และช่วยในการศึกษาในสาขาวิชา
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อืน่ ทำ�ให้เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน ช่วย
ให้คนมองเห็นสภาพของตนว่าคล้ายคลึงกับคนอืน่ ๆ
ความคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดความเป็นกลุ่มไม่เกิดการ
แบ่งแยก รวมทั้งเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างของ
มนุษย์ นิทานอธิบายเหตุอธิบายความสงสัยของ
ชาวบ้าน เป็นเครื่องแสดงถึงการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น ความสงสัยในสภาพแวดล้อมที่
สามารถให้คณ
ุ และโทษแก่มนุษย์ เช่น ฝน นิทานเรือ่ ง
พญาคันคากกับพญาแถน เป็นการสะท้อนจิตสำ�นึก
อันยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน ประการสำ�คัญคือ ความ
ต้องการเอาชนะธรรมชาติ สามารถบังคับฝนได้ดงั่ ใจ
ปรารถนา เพราะในชีวติ จริงๆ นัน้ ธรรมชาติเป็นนาย
เหนือชีวิต ทำ�ให้ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ชาวบ้าน
ทำ�ไร่ทำ�นาไม่ได้ผล เกิดการขาดแคลนอาหาร ข้าว
ยากหมากแพง จึงใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็นนายเหนือธรรมชาติ
(จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2522 : 6)
จารุวรรณ ธรรมวัตร และคณะ (2542) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “นิทานกำ�พร้า : ภาพสะท้อนชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธุ์สัมพันธ์ในเขตอุษาคเนย์
ตอนกลาง” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมนิทานที่
ตัวเอกเป็นลูกกำ�พร้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ
เพื่ อ ศึ ก ษาภาพสะท้ อ นทางสั ง คม ลั ก ษณะร่ ว ม
ลั ก ษณะเฉพาะทางสั ง คมระหว่ า งกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
ต่างๆ ที่ปรากฏในนิทานกำ�พร้า ผลการศึกษาพบว่า
มีนิทานที่ตัวเอกเป็นลูกกำ�พร้า 65 สำ�นวน ชุมชนที่
มีประวัติการทำ�สงครามภายในชุมชน จะมีนิทาน
กำ�พร้ามากกว่าชุมชนอื่น ความสำ�คัญของนิทาน
กำ�พร้ า ที่ แ ตกต่ า งจากนิท านพื้นบ้านทั่วไปคือตัว
ละครเอกเป็นลูกกำ�พร้า ตัวละครเอกส่วนใหญ่เป็น
ชาวไร่ ชาวนาไร้มรดกที่ดิน ต้องบุกเบิกใหม่ แต่
เป็นตัวละครที่มีความอดทน ใฝ่ดี ไม่เบียดเบียน
ใคร บั้ น ปลายจึ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชนและ
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เปลี่ ย นสถานะจากผู้ ด้ อ ยโอกาสเป็ น ผู้ นำ�ระดั บ
สู ง สุ ด บทบาทของนิ ท านกำ�พร้ า คื อ เป็ น นิ ท าน
คติ ก ล่ อ มเกลาและปลู ก ฝั ง อุ ดมการณ์ ข องชุ ม ชน
เกษตรกรรมที่พึ่งตนเอง หลักการสำ�คัญที่ปรากฏ
ในนิทานคือคุณธรรมย่อมเหนือชาติกำ�เนิด นิทาน
กำ�พร้ า เป็ น กลไกหนึ่ ง ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ ด้ อ ย
โอกาส ภาพสะท้อนสังคมที่เป็นลักษณะร่วมได้แก่
วิธกี ารผลิตแบบพึง่ พาธรรมชาติและพึง่ ตนเอง ระบบ
อุปถัมภ์ภายในชุมชน ปัญหาครอบครัวที่เกิดจาก
ระบบทาสและการครอบครองมรดกที่ดินตลอดจน
แบบแผนการแต่งงานที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน
ส่วนลักษณะร่วมทางสังคมได้แก่ ค่านิยม คติความ
เชื่อ พิธีกรรม ประเพณี พัฒนาการทางสังคมและ
ประวัตศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างกัน คุณค่าทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ ของ
นิทานกำ�พร้าคือ การนำ�เสนอวิถีชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่
สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์ในการสร้างคน สร้างชีวิต
จะเห็นว่าการวิจัยเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน
ที่ผ่านมานั้น เน้นไปที่การศึกษาเปรียบเทียบ และ
ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม ลักษณะร่วม ลักษณะ
เฉพาะทางสั ง คมระหว่ า งกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ที่
ปรากฏในนิทานกำ�พร้า การศึกษาประเภทของ
นิทานยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุ โดยเลือกศึกษา
กลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวไทยอีสานและชาวผูไ้ ทยในจังหวัด
สกลนครเป็นพืน้ ทีใ่ นการวิจยั เนือ่ งจากเป็นจังหวัดที่
มีความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยเห็นว่าการ
เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านจะทำ�ให้มองเห็นมิติทาง
วัฒนธรรมเฉพาะของหมูบ่ า้ นในด้านต่างๆ พร้อมกับ
มองเห็นลักษณะร่วมทีป่ รากฏทัว่ ไปในนิทานอธิบาย
เหตุ และนิทานประเภทอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำ�หรับผู้สนใจต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษานิ ท านอธิ บ ายเหตุ ใ นเขต
อำ�เภอพังโคน และอำ�เภอพรรณนานิคม
2. เพือ่ ศึกษาลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของนิทานอธิบายเหตุของกลุ่มชาวไทยอีสานและ
ชาวผู้ไทย

วิธีการศึกษา

ในการศึกษาครัง้ นี้ เน้นศึกษานิทานอธิบาย
เหตุในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่อำ�เภอพังโคน และ
อำ�เภอพรรณนานิคม ทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร (Literary source) และข้อมูลมุขปาฐะ
(oral source) หรือการบอกเล่า

การเก็บข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลนิทานนิทานอธิบายเหตุ
ในอำ�เภอพังโคน และอำ�เภอพรรณนานิคม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้
เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านลักษณะร่วมและ
ลักษณะต่างเพื่อสะท้อนมิติทางวัฒนธรรม
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. เรียบเรียงผลการศึกษา
6. สรุปผลการศึกษาและนำ�เสนอผลการ
ศึกษา

ผลการวิจัย

1. ลักษณะร่วมทางอนุภาค
		 1.1 แบ่งตามอนุภาคตัวละคร
			 1.1.1 ตัวละครที่มีอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์
เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ คือ พระยาแถนเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ที่สุดบนสวรรค์ดูแลความเรียบร้อยทั้งปวงในโลก
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มนุษย์และบนสวรรค์ มีอำ�นาจสูงสุดสามารถบันดาล
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามต้องการได้ ในนิทาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย บาง
เรื่องแถนปรากฏในแบบของผู้สร้าง มีอำ�นาจเหนือ
ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้อบรมสั่งสอนมนุษย์ ปกครอง
ดูแลโลกและสวรรค์อีกทั้งยังดลบันดาลความสำ�เร็จ
หรื อ ความหายนะให้ กั บ มนุ ษ ย์ นอกจากนี้ แ ถน
ในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาว
ผู้ไทย ยังมีบทบาทเป็นตัวละครฝ่ายร้ายเป็นเทพไร้
คุณธรรม คอยกลั่นแกล้งผู้ประพฤติดีอีกด้วย
			 - เทพและผี ชั้ นสู ง ที่ อ าศั ย ในพื้ น
พิภพ เป็นเทพในระดับรองลงมาแต่ก็มีอำ�นาจและ
อิทธิฤทธิ์พอสมควรสามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ให้เกิด
ขึ้นได้ หากชาวบ้านชาวเมืองให้ความเคารพยำ�เกรง
ก็จะพบแต่สงิ่ ทีด่ ี แต่หากผูใ้ ดล่วงละเมิดหรือรบกวน
ก็จะให้โทษ ได้แก่ เจ้าป่า จากนิทานเรื่อง เรื่องของ
เจ้าป่า ปู่ตา ในนิทานเรื่อง ปู่ตาเจ้าบ้าน
			 - พระอินทร์ มีอำ�นาจและหน้าที่
คล้ายคลึงกับพระยาแถน ในนิทานเรื่องพระอินทร์
กับสัตว์โลก แสดงให้เห็นว่าพระอินทร์เป็นเทพที่ยิ่ง
ใหญ่ทสี่ ดุ บนสวรรค์ มีหน้าทีด่ แู ลความสงบสุขทัง้ ใน
สวรรค์และโลกมนุษย์ พระอินทร์ตา่ งจากแถนตรงที่
ไม่เคยลงโทษมนุษย์ตามอำ�เภอใจเช่นเดียวกับทีแ่ ถน
ทำ� ในนิทานเรื่อง เรื่องของเจ้าป่า และนิทานเรื่อง
ตามหาแม่ พระอินทร์เห็นว่าใสและซื่อเป็นพี่น้อง
ที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกัน ก็ปลอมตัว
มาสร้างสถานการณ์ให้พวกเขาต้องร่วมมือกันทำ�งาน
ทำ�ให้พวกเขากลายเป็นพีน่ อ้ งทีม่ คี วามรักสามัคคีกนั
		 1.1.2 ตัวละครที่เป็นสัตว์ ที่พบมากคือ
นิทานประเภทอธิบายลักษณะของสัตว์ คือ อธิบาย
กำ�เนิดที่มาและลักษณะรูปร่าง ตลอดจนสาเหตุที่
สัตว์บางชนิดเป็นศัตรูกัน
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			 - นิทานทีม่ เี นือ้ หาอธิบายลักษณะ
สัตว์ปกี กล่าวถึงกำ�เนิดของแมงจักจัน่ จากเรือ่ งแมง
จักจั่น นิทานที่กล่าวถึงสาเหตุที่สัตว์ทั้งหลายเป็น
ศัตรูกัน ได้แก่ เรื่องทำ�ไมกากับนกยูงจึงเป็นศัตรูกัน
นิทานที่กล่าวถึงลักษณะรูปร่างของสัตว์ ได้แก่ เรื่อง
สาเหตุทคี่ นตบยุง เรือ่ งเหตุใดจักจัน่ จึงไม่มไี ส้ นิทาน
ทีม่ เี นือ้ หากล่าวถึงสาเหตุทสี่ ตั ว์ทงั้ หลายเป็นศัตรูกนั
ได้แก่ เรื่องหมากับแมว เรื่องหมา แมว และหนู และ
เรื่องทำ�ไมควายจึงเกลียดสีเหลือง
			 - นิทานทีม่ เี นือ้ หาอธิบายลักษณะ
ของสัตว์ป่า นิทานที่กล่าวถึงลักษณะรูปร่างทั่วๆ ไป
ของสัตว์ จากเรื่องพระยางูเหลือม เรื่องนกเค้าแมว
ตาเหลือง เรื่องตุ๊กแกตาโปน เรื่องเหตุใดริมผีปาก
ช้างจึงห้อย เรื่องเสือโคร่งและตุ๊กแก เรื่องทำ�ไมเสือ
จึงตัวลาย เรื่องทำ�ไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ เรื่องทำ�ไม
จระเข้จึงไม่มีลิ้น และเรื่องทำ�ไมเสือหางยาว กวาง
หางสั้น
		 1.2 อนุภาคเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เป็น
ลักษณะเด่นของนิทานอธิบายของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทย คือการเกิดนํ้าท่วมโลกจนมนุษย์ตาย
หมดมนุษย์ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ สาเหตุที่ทำ�ให้นํ้า
ท่วมในนิทานเรื่องตำ�นานการเกิดมนุษย์ และเรื่อง
หมากแตงลาย ส่วนนิทานที่อธิบายลักษณะสัตว์จะ
เห็นว่าลักษณะของสัตว์ทไี่ ด้รบั การอธิบายมักจะเป็น
ลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น
ลายของเสือในนิทานเรื่องทำ�ไมเสือจึงตัวลาย และ
เรื่องพระยาคางคก นิทานส่วนใหญ่ที่พบเป็นนิทาน
อธิบายลักษณะรูปร่างของสัตว์ และมักจะอธิบาย
ลักษณะรูปร่างเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผล
ของพฤติกรรมทางด้านลบ การประพฤติตวั ไม่เหมาะ
สมจนทำ�ให้ถูกลงโทษหรือทำ�ให้ไดรับผลลัพธ์ที่ไม่
ค่อยดีนัก เช่น จักจั่นพูดจาโดยไม่คิดทำ�ให้ถูกเจาะ
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ไส้ออกเป็นการลงโทษในนิทานเรื่อง เหตุใดจักจั่น
ไม่มีไส้ เป็นต้น
		 1.3 อนุภาคของวิเศษทีป่ รากฏในนิทาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย มี 3
ประการ คือ
ของวิเศษที่ให้ทรัพย์สินมีค่าแก่ตัวละคร
จากเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่องหมาก
แตงลา เรื่องนํ้ายาวิเศษ และนิทานเรื่องเล่นแร่แปร
ธาตุ
ของวิเศษที่ช่วยให้ตัวละครเอกเอาชนะ
ศัตรูได้ ได้แก่ อาวุธวิเศษทีใ่ ช้ในการทำ�ลายล้างต่างๆ
เช่น หมากแตงลาย ในนิทานเรื่องหมากแตงลาย
หินแดงที่ยื่นใส่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องตาย ในนิทานเรื่อง
กำ�พร้าพาซื่อ
ของวิเศษที่ช่วยเนรมิตทุกอย่างตามที่ตัว
ละครเอกปรารถนา เช่น มือยาว ฟันใหญ่จากนิทาน
เรือ่ งสามเกลอเพือ่ นรัก ปลาไหลเผือก ในนิทานเรือ่ ง
หมู่เพื่อนและเงินทอง
2. ลักษณะร่วมทางความคิด
		 2.1 ผู้สร้างสรรพสิ่ง นิทานอธิบายเหตุ
ของชาวไทยอีสานและชาวผูไ้ ทย เสนอความคิดไว้ใน
นิทานเรื่องหมากแตงลาย หมากแตงลายมีบทบาท
ให้กำ�เนิดมนุษย์
		 2.2 อำ�นาจเหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน
นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย
ได้แก่ นํ้า กล่าวถึงนาคเล่นนํ้าเพื่อให้ฝนตกในโลก
มนุษย์ ผู้คนในลุ่มแม่นํ้าบูชาพระยาแถน บูชานาค
ในบุญเดือนสิบ เพือ่ ขอให้มนี าํ้ อุดมสมบูรณ์พอเพียง
แก่การอุปโภคบริโภค
		 2.3 ความเชื่อ นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ
ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ยิ่งใหญ่และ
มีฐานะสูงส่ง ดังเช่น เทพแต่ก็มีฤทธิ์อำ�นาจสามารถ
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ทำ�ให้เกิดดีเกิดร้ายแก่มนุษย์ได้ทำ�ให้เป็นที่ยำ�เกรง
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ พี่ บ ได้แก่ เงือกหรือนาค “ถือเป็นสัตว์
มีฤทธิ์ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของความเคารพ
บูชา เป็นผู้ให้กำ�เนิดและคุ้มครองธรรมชาติ”
		 2.4 บรรพบุ รุ ษ และผี บ รรพบุ รุ ษ
บรรพบุรุษในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทย จากนิทานเรื่องนํ้ายาวิเศษ ความเชื่อ
เรือ่ งผีบรรพบุรษุ ในนิทานเรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าวสาก
นิทานเรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน ที่บรรพบุรุษคอยปกป้อง
คุ้มครองเมื่อประสบปัญหา
3. การจัดประเภทนิทานอธิบายเหตุตาม
แนวคิด
		 3.1 แนวคิ ด ด้ า นเศรษฐกิ จ และการ
ประกอบอาชีพ
			 3.1.1 การทำ�นา จากการศึกษา
นิทานทั้งสองอำ�เภอ ปรากฏอาชีพการทำ�นา จาก
เรื่องเหตุที่ทำ�บุญข้าวสากเรื่องนํ้ายาวิเศษ เรื่องนก
กู้ฮูก เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง
			 3.1.2 การทำ�ไร่ ทำ�สวน นิทานที่
ปรากฏอาชีพการทำ�ไร่ ทำ�สวน ได้แก่ นิทานเรื่อง
หมากแตงลาย
			 3.1.3 การล่าสัตว์ นิทานที่กล่าวถึง
การล่าสัตว์ นิทานเรือ่ งกำ�พร้าพาซือ่ นิทานเรือ่ งท้าว
ตอดช่างขอ ท้าวงอขีต้ ระหนี่ นิทานเรือ่ งของกินแซบ
อย่าเอาไว้บ่อนดี นิทานเรื่องโลภนักมักลาภหาย
		 3.2 ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม :
ครอบครัว ประเพณี ความเชื่อ
			 3.2.1 ลั ก ษณะทางครอบครั ว
ครอบครัวที่พบในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานและชาวผู้ไทยมี 2 ลักษณะ
				 3.2.2.1 ครอบครัวเดี่ยว นิทาน
ที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นลักษณะครอบเดี่ยวอย่าง
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ชัดเจน จากเรือ่ งตามหาแม่ เรือ่ งกับแก้กบั งูเขียว นก
กระจอกสองผัวเมีย และเรื่องกำ�เนิดแผ่นดิน มนุษย์
และลิง
			 3.2.2.2 ครอบครัวขยาย จากเรื่อง
เหตุที่ทำ�บุญข้าวสาก เรื่องนางนกกระยางขาวและ
เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ�
		 3.2.2 ลักษณะทางประเพณี ประเพณีที่
ปรากฏในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานและชาวผู้ไทย มีดังนี้
			 3.2.2.1 ประเพณีการเกิด จากเรือ่ ง
แมงจักจัน่ เรือ่ งหมากแตงลาย เรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ เรือ่ ง
ผลนํ้าเต้า และเรื่องตำ�นานการเกิดมนุษย์
			 3.2.2.2 ประเพณีการตาย จากเรือ่ ง
เก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่องกำ�พร้าพาซื่อ
เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องหมากแตงลาย เรื่อง
นกกู้หูก เรื่องพระยาคันคาก เรื่องกับแก้กับงูเขียว
เรื่องของป่าไม้ และเรื่องดาวไถและยายย่าในดวง
จันทร์
			 3.2.2.3 ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ จาก
เรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าวสาก เรือ่ งปูต่ าเจ้าบ้าน เรือ่ งเจ้า
เหล็กซีดา้ มแตก เรือ่ งหมากแตงลาย เรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ
และเรื่องพระยาคันคาก
		 3.2.3 ลักษณะความเชื่อ
			 3.2.3.1 ความเชื่อทางศาสนา การ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร นิทานอธิบายเหตุของ
ชาวไทยอีสาน และชาวผูไ้ ทย ทีเ่ ชือ่ เกีย่ วกับการเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ได้แก่เรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าว
สาก เรื่องนกกระจอกสองผัวเมีย เรื่องหมู่เพื่อนและ
เงินทอง เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่อง
กับแก้กับงูเขียว นรกสวรรค์นิทานที่กล่าวถึงนรก
สวรรค์ ได้แก่ เรือ่ งนางนกกระยางขาว บุญกรรม โชค
วาสนา นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาว
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ผูไ้ ทยทีก่ ล่าวถึงความเชือ่ ทางด้านศาสนาในเรือ่ งบุญ
กรรมได้แก่ เรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ เรือ่ งนางนกกระยางขาว
เรื่องหมากับแมว
			 3.2.3.2 ความเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ เ หนื อ
ธรรมชาติ นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ
ชาวผู้ไทย ปรากฏความเชื่อในเรื่องต่างๆ คือ เชื่อ
เรื่องของวิเศษ นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผูไ้ ทยได้กล่าวถึงความเชือ่ ในเรือ่ งของวิเศษ
ได้แก่ นิทานเรื่องนํ้ายาวิเศษ นิทานเรื่องเก้าอดเก้า
ทนจึงจะได้ท่อนคำ� นิทานเรื่องหมากับแมว และ
ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องผีมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ การดำ�เนินชีวติ ของชาวไทยอีสานและชาว
ผู้ไทยต้องพึ่งพาธรรมชาติสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
ทำ�ความเสียหายให้แก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ โดยหาเหตุ
อธิบายไม่ได้ นิทานสะท้อนระบบความเชื่อในเรื่อง
ผี ได้แก่นิทานเรื่องเหตุที่ทำ�บุญข้าวสาก เรื่องหมาก
แตงลาย เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องพระยา
คันคาก เรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน เรื่องเจ้าเหล็กซีด้ามแตก
นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ�
4. ลักษณะทางด้านเนื้อหา
เนื้อหาในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสาน ในอำ�เภอพังโคน และชาวผู้ไทย ในอำ�เภอ
พรรณนานิคม ที่พบดังนี้
		 4.1 อธิบายการกำ�เนิดและสัตว์ นิทาน
เรื่องเรื่องตำ�นานการเกิดมนุษย์ เล่าถึงกำ�เนิดมนุษย์
ว่าควายตายและเกิดมีนํ้าเต้าลูกใหญ่ออกมาทางรูจ
มูก เรื่องหมากแตงลาย ก็มีเนื้อหาคล้ายกันว่า เมื่อ
โลกเกิดนํ้าท่วมใหญ่ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่บนยอด
ไม้สูงจึงไม่เป็นอันตราย วันหนึ่งมีผลแตงลอยนํ้ามา
ภายในผลแตงมีหญิงสาว ชายหนุ่มและหญิงสาว
เป็นมนุษย์คู่สุดท้ายบนโลกจึงแต่งงานกันเพื่อดำ�รง

เผ่าพันธุ์มนุษย์ กล่าวถึงการกำ�เนิดสัตว์ ได้แก่ เรื่อง
แมงจักจั่น กล่าวถึงกำ�เนิดของแมงจักจั่นว่ามาจาก
เด็กร้องไห้เสียใจ เนือ่ งจากแม่เสียชีวติ ไม่กนิ ข้าวปลา
อาหารจนร่างกายผ่ายผอม ดวงตาโปนออกมา ตาย
ไปเกิดเป็นแมงจักจั่น
		 4.2 นิทานอธิบายลักษณะรูปร่างของ
สัตว์ ได้แก่เรื่องทำ�ไมเสือจึงตัวลาย เรื่องทำ�ไมกากับ
นกยูงจึงเป็นศัตรูกัน เรื่องนกเค้าแมวตาเหลือง
		 4.3 นิทานที่อธิบายพฤติกรรมของสัตว์
ได้แก่เรื่องปูทอง เรื่องหมากับแมว เรื่องดวงตะวัน
เรื่องพระยาคันคาก
		 4.4 นิทานทีอ่ ธิบายบุคลิกแลการดำ�เนิน
ชีวิตของมนุษย์ เรื่องคนไม่มีความพอ เรื่องยักษ์
แม่หม้ายต้มเหล้า เรื่องนางกระเชอก้นรั่ว เรื่องนาง
ปากเกลี้ยง
		 4.5 นิทานอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ เรื่องหมากแตงลาย เรื่องของป่าไม้
เรื่องดาวลูกไก่
		 4.6 นิทานอธิบายประเพณี ได้แก่
เรื่องเจ้าเหล็กซีด้ามแตก เรื่องเหตุที่ทำ�บุญข้าวสาก
ปู่ตาเจ้าบ้าน

สรุปอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะร่วมและลักษณะ
ต่างของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาว
ผู้ไทย มีลักษณะร่วมกันดังนี้
1. วิเคราะห์ลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน ในอำ�เภอ
พั ง โคนและชาวผู้ ไ ทย ในอำ�เภอพรรณนานิ ค ม
จังหวัดสกลนคร ดังนี้
		 1.1 ลักษณะร่วมทางอนุภาค
			 - แบ่งตามอนุภาคตัวละคร
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ตัวละครที่มีอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์คือพระยาแถนเป็นผู้ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์ เทพและผีชั้นสูงที่อาศัยใน
พื้นพิภพเป็นเทพในอันดับรองลงมาแต่ก็มีอำ�นาจ
อิทธิฤทธิจ์ ากนิทานเรือ่ ง เรือ่ งของเจ้าป่า ผีบรรพบุรษุ
เป็นผีประจำ�ตระกูลทีล่ ว่ งลับไปแล้วแต่ยงั คงเป็นห่วง
และคอยดูแลลูกหลานจากนิทานเรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน
ส่วนพระอินทร์มีอำ�นาจและหน้าที่คล้ายกับพระยา
แถนจากนิทานเรือ่ งพระอินทร์กบั สัตว์โลก เรือ่ งหมา
แมวและหนู เรือ่ งของเจ้าป่า เรือ่ งเสือโคร่งและตุก๊ แก
และเรื่องตามหาแม่
			 - ตั ว ละครที่ เ ป็ น สั ต ว์ สั ต ว์ ท่ี พ บ
มากที่สุดในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทยคือสัตว์ป่าจากนิทานเรื่องพระยางู
เหลือม นกเค้าแมวตาเหลือง ตุ๊กแกตาโปน เหตุใด
ริมฝีปากช้างจึงห้อย เสือโคร่งและตุก๊ แก ทำ�ไมเสือจึง
ตัวลาย ทำ�ไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ ทำ�ไมจระเข้จึงไม่มี
ลิน้ ทำ�ไมเสือหางยาว กวางหางสัน้ และเรือ่ งงูเหลือม
กับชาวนา ตัวละครทีเ่ ป็นสัตว์ปกี กล่าวถึงกำ�เนิดของ
สัตว์ปีกจากนิทานเรื่องแมงจักจั่น กล่าวถึงสาเหตุที่
สัตว์เป็นศัตรูกนั จากนิทานเรือ่ งทำ�ไมแม่ไก่กบั เหยีย่ ว
จึงเป็นศัตรูกนั เรือ่ งทำ�ไมกากับนกยูงจึงเป็นศัตรูกนั
และกล่าวถึงลักษณะรูปร่างของสัตว์จากนิทานเรือ่ ง
สาเหตุทคี่ นตบยุง เรือ่ งเหตุใดจักจัน่ จึงไม่มไี ส้ เรือ่ งไก่
เถื่อน และตัวละครที่เป็นสัตว์บกพบน้อยที่สุดได้แก่
นิทานเรือ่ งกำ�เนิดตุก๊ แก และกล่าวสาเหตุทสี่ ตั ว์เป็น
ศัตรูกัน จากนิทานเรื่องหมากับแมว เรื่องหมา แมว
และหนูและเรื่องทำ�ไมควายจึงเกลียดสีเหลือง
			 - อนุภาคเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะ
เด่นของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาว
ผู้ไทยคือการเกิดนํ้าท่วมโลกจากนิทานเรื่องตำ�นาน
การเกิดมนุษย์ และเรื่องหมากแตงลาย
			 - อนุภาคของวิเศษ ของวิเศษที่
ปรากฏในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ
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ชาวผู้ไทยมีหลายประเภทด้วยกันคือของวิเศษที่ให้
ทรัพย์สินมีค่าแก่ตัวละครจากนิทานเรื่องเก้าอดเก้า
ทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่องหมากแตงลาย เรื่องนํ้ายา
วิเศษ และเรื่องเล่นแร่แปรธาตุ ของวิเศษที่ช่วยให้
ตัวเอกเอาชนะศัตรูได้จากคือหมากแตงลายจาก
นิทานเรื่องหมากแตงลาย และหินแดงจากนิทาน
เรื่องกำ�พร้าพาซื่อ และของวิเศษที่ช่วยเนรมิตทุก
อย่างตามที่ตัวละครเอกปรารถนา เช่นมือยาว ฟัน
ใหญ่ในนิทานเรื่องสามเกลอเพื่อนรัก และปลาไหล
เผือกในนิทานเรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง
		 1.2 ลักษณะร่วมทางความคิด
		 ความคิ ด ของคนในอดี ต ที่ ป รากฏใน
นิทานอธิบายเหตุ คือ ผูส้ ร้างสรรพสิง่ จากนิทานเรือ่ ง
หมากแตงลายกล่าวถึงการสร้างโลกและสร้างมนุษย์
ชาติพันธุ์ต่างจากนิทาน เรื่องตำ�นานการเกิดมนุษย์
และเรื่องผลนํ้าเต้า อำ�นาจเหนือธรรมชาติที่ปรากฏ
ในนิทานอธิบายเหตุคือกล่าวถึงนาคเล่นนํ้าเพื่อให้
ฝนตกในโลกมนุษย์ ผู้คนในลุ่มนํ้าบูชาพระยาแถน
บูชานาคในบุญเดือนสิบเพื่อขอให้มีนํ้าอุดมสมบูรณ์
พอเพียงแก่การอุปโภคบริโภคจากนิทานเรื่องเหตุที่
ทำ�บุญข้าวสาก และเรือ่ ง เรือ่ งของเจ้าป่า การเชือ่ สิง่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ สิง่ ทีช่ าวบ้านถือว่าเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ม้ไม่ยงิ่
ใหญ่และมีฐานะสูงส่งดังเช่นเทพแต่ก็มีฤทธิ์อำ�นาจ
สามรถทำ�ให้เกิดดีเกิดร้ายแก่มนุษย์ได้ ทำ�ให้เป็นที่
ยำ�เกรง คือเงือกหรือนาค จากนิทานเรื่องนางผาม้
อง เรื่องลูกพะลูหลานพะลอง เรื่องอี่ตาพ่อลองและ
เรื่องวังคำ�น้อย บรรพบุรุษในนิทานอธิบายเหตุคือผู้
ให้กำ�เนิดชาวผูไ้ ทยจากนิทานเรือ่ งปูต่ าเจ้าบ้าน เหตุ
ที่ทำ�บุญข้าวสาก รวมทั้ง พ่อ-แม่ ผู้ให้กำ�เนิด บุตรธิดา ความเชื่อถือแสดงออกหลายรูปแบบ คือ การ
เชือ่ ฟังคำ�สัง่ สอน การปรนนิบตั เิ มือ่ มีชวี ติ อยู่ การเซ่น
ไหว้บูชาเมื่อล่วงลับ
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		 1.3 ลักษณะต่างทางอนุภาค ตัวละคร
ในนิ ท านอธิ บ ายเหตุ ข องชาวไทยอี ส านตั ว ละคร
มนุษย์ฝา่ ยดีเป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเมือ่ ตัวเอกเดือด
ร้อนคือพระพุทธองค์ เทวดา ผู้วิเศษ พระยาคัน
คาก ฝ่ายร้ายได้แก่แม่ผัวกับลูกสะใภ้ และตัวละคร
ที่เป็นอมนุษย์ฝ่ายดีคือหมา จากเรื่องหมากับแมว
เงือก จากเรื่องเรื่องนางผาม้อง เรื่องลูกพะลูหลาน
พะลอง เรื่องอี่ตาพ่อลองและเรื่องวังคำ�น้อย ฝ่าย
ร้ายคือแมวและหนู ส่วนตัวละครนิทานอธิบายเหตุ
ของชาวผู้ไทย ตัวละครมนุษย์ฝ่ายดีเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อตัวเอกเดือดร้อนคือพระยาแถน จาก
เรื่องหมากแตงลาย ตำ�นานการเกิดมนุษย์ และเรื่อง
ผลนํ้าเต้า เทวดาจากเรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง ตัว
ละครฝ่ายอมนุษย์ที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือคือ
ยักษ์ จากเรื่องหมากแตงลาย ตัวละครที่เต็มไปด้วย
อุดมคติและมีคุณธรรมคือปูทอง ลักษณะต่างทาง
ด้า นเหตุ ก ารณ์ ใ นนิท านอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานมีเหตุการณ์กล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของ
ตัวละคร ส่วนนิทานอธิบายเหตุของชาวผู้ไทยได้
กล่าวถึงการเกิดนํ้าท่วมโลกจนมนุษย์ตายหมดต้อง
สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่ขึ้นมา ของวิเศษในนิทาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสานกระจกและการเสี่ยง
พวงมาลัย ส่วนในนิทานอธิบายเหตุของชาวผู้ไทย
พบหมากแตงลาย เมล็ดข้าวทองคำ� ปลาไหลเผือก
เหล็กซีด้ามแตก พระกลายเป็นทองคำ�ทั้งตัว
		 1.4 ลักษณะต่างทางความคิด ความ
คิดในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน อำ�เภอ
พังโคนพบความคิดเกี่ยวกับอำ�นาจเหนือธรรมชาติ
จากนิ ท านเรื่ อ งเหตุ ที่ ทำ�บุ ญ ข้ า วสาก อำ�นาจสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์คือเทวดาหรือเจ้าป่าจากเรื่อง เรื่องของ
ป่าไม้ และกล่าวถึงเงือกจากเรื่องนางผาม้อง เรื่อง
ลูกพะลูหลานพะลอง เรื่องอี่ตาพ่อลอง และเรื่อง
วังคำ�น้อย และความคิดเกี่ยวกับบรรพบุรุษและผี
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บรรพบุรุษ ส่วนความคิดในนิทานอธิบายเหตุของ
ชาวผูไ้ ทย อำ�เภอพรรณนานิคมพบความคิดเกีย่ วกับ
ผู้สร้างสรรพสิ่งจากนิทานเรื่องหมากแตงลาย เรื่อง
ตำ�นานการเกิดมนุษย์ เรือ่ งผลนํา้ เต้า และเรือ่ งปูเ่ ยอ
ย่าเยอ อำ�นาจเหนือธรรมชาติ อำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และบรรพบุรุษและผีบรรพบุรุษ
		 1.5 แบ่งตามแนวคิด
			 - แนวคิดด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพการทำ�นาจากนิทานเรือ่ งดาวไถ และ
ยายย่าในดวงจันทร์ เรื่องเหตุที่ทำ�บุญข้าวสาก เรื่อง
นํ้ายาวิเศษ เรื่องนกกู้ฮูก เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง
เรือ่ งปูทอง เรือ่ งหมากับแมว เรือ่ งนกพูดได้ และเรือ่ ง
ยักษ์แม่หม้ายต้มเหล้า อาชีพล่าสัตว์จากนิทานเรื่อง
กำ�พร้าพาซื่อ เรื่องท้าวตอดช่างขอ ท้าวงอขี้ตระหนี่
และเรื่องทำ�ไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ อาชีพการเลี้ยง
สัตว์จากนิทานเรื่องดาวลูกไก่และนิทานเรื่องเก้าอด
เก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� อาชีพที่พบน้อยที่สุดคือการ
ทำ�ไร่ทำ�สวนจากนิทานเรื่องหมากแตงลาย
			 - แนวคิ ด ด้ า นความสั ม พั นธ์ ท าง
สังคม : ครอบครัว ประเพณี ความเชือ่ นิทานทีก่ ล่าว
ถึงครอบครัวมีทงั้ ครอบครัวเดีย่ วจากนิทานเรือ่ งตาม
หาแม่ นิทานเรื่องกับแก้กับงูเขียว และนิทานเรื่อง
กำ�เนิดแผ่นดิน มนุษย์และลิง ส่วนครอบครัวขยาย
จากนิทานเรื่องเหตุที่ทำ�บุญข้าวสาก นิทานเรื่อง
นางนกกระยางขาว นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะ
ได้ท่อนคำ� นิทานที่กล่าวถึงประเพณีการเกิดพบ 5
เรื่องคือนิทานเรื่องแมงจักจั่น เรื่องหมากแตงลาย
เรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ เรือ่ งผลนํา้ เต้า และเรือ่ งตำ�นานการ
เกิดมนุษย์ กล่าวถึงประเพณีการตายมี 9 เรือ่ ง ได้แก่
นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่องหมู่
เพื่อนและเงินทอง เรื่องหมากแตงลาย เรื่องกำ�พร้า
พาซื่อ เรื่องนกกู้ฮูก เรื่องพระยาคันคาก เรื่องกับแก้
กับงูเขียว เรือ่ ง เรือ่ งของป่าไม้ และนิทานเรือ่ งดาวไถ
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และยายย่าในดวงจันทร์ กล่าวถึงฮีตสิบสองคองสิบสี่
พบ 6 เรือ่ งจากนิทานเรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าวสาก เรือ่ ง
ปูต่ าเจ้าบ้าน เรือ่ งเจ้าเหล็กซีดา้ มแตก เรือ่ งหมากแตง
ลาย เรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ และเรือ่ งพระยาคันคาก นิทาน
อธิบายเหตุที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาในเรื่อง
การเวียนว่ายตายเกิดพบ 8 เรือ่ งจากนิทานเรือ่ งแมง
จักจัน่ เรือ่ งดาวลูกไก่ เรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าวสาก เรือ่ ง
หมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้
ท่อนคำ� เรือ่ งกับแก้กบั งูเขียว เรือ่ งดาวไถและยายย่า
ในดวงจันทร์ และเรือ่ ง เรือ่ งของป่าไม้ นิทานทีก่ ล่าว
ถึงเรือ่ งบุญกรรมพบ 3 เรือ่ งคือเรือ่ งนํา้ ยาวิเศษ เรือ่ ง
นางนกกระยางขาว และเรือ่ งหมากับแมว ความเชือ่
เรือ่ งนรกสวรรค์พบเรือ่ งเดียวคือเรือ่ งนางนกกระยาง
ขาว นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ
เช่นเชื่อในเรื่องของวิเศษ ความเชื่อเรื่องผี
			 - แนวคิ ด ด้ า นเนื้ อ หา เนื้ อ หาที่
อธิบายการกำ�เนิดมนุษย์จากนิทานเรื่องตำ�นานการ
เกิดมนุษย์ เรื่องผลนํ้าเต้า เรื่องหมากแตงลายและ
นิทานที่กล่าวถึงการกำ�เนิดสัตว์คือนิทานเรื่องแมง
จักจั่นและเรื่องกำ�เนิดตุ๊กแก อธิบายลักษณะรูปร่าง
ของสัตว์จากนิทานเรื่องทำ�ไมเสือจึงตัวลาย ทำ�ไม
กากับนกยูงจึงเป็นศัตรูกัน เหตุที่ควายไม่มีฟันบน
ตุ๊ ก แกตาโปน เหตุ ใ ดจั ก จั่ น จึ ง ไม่ มี ไ ส้ เหตุ ใ ดริ ม
ฝีปากช้างจึงห้อย เต่าทำ�ไมกระดองออกนอกเนื้อได้
และทำ�ไมเสือหางยาว กวางหางสั้น นิทานอธิบาย
พฤติกรรมของสัตว์จากเรื่องปูทอง หมากับแมว นก
พูดได้ ดวงตะวัน พระยาคันคาก ทำ�ไมจระเข้ไม่มลี นิ้
งูเหลือมกับชาวนา สาเหตุที่คนตบยุง หมา แมวและ
หนูและเรื่องเหตุใดจักจั่นจึงไม่มีไส้ นิทานที่อธิบาย
บุคลิกและการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์จากนิทานเรือ่ ง
คนไม่มีความพอ ยักษ์แม่หม้ายต้มเหล้า จอมโกหก
คนขี้ลืม นางกระเชอก้นรั่วและเรื่องนางปากเกลี้ยง
นิทานอธิบายเหตุทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับสิง่ ไม่มชี วี ติ จาก
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นิทานเรื่องมนุษย์ในดวงจันทร์ เรื่องดาวไถ่และยาย
ย่าในดวงจันทร์ และเรื่องกำ�เนิดภูเขาแม่นํ้า นิทาน
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากเรื่องหมาก
แตงลาย เรื่องเรื่องของป่าไม้ เรื่องกำ�เนิดแผ่นดิน
มนุษย์และลิง เรื่องกำ�เนิดภูเขาแม่นํ้า และเรื่องดาว
ลูกไก่ นิทานอธิบายประเพณีจากเรือ่ งเจ้าเหล็กซีดา้ ม
แตก เรือ่ งเหตุทที่ ำ�บุญข้าวสากและเรือ่ งปูต่ าเจ้าบ้าน
			 - แนวคิดด้านเนื้อหาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจากนิทานเรื่องปู่เยอย่า
เยอ เรื่องพระยาคางคก เรื่องคนไม่มีความพอ เรื่อง
หมากแตงลาย เรื่องเสือโคร่งและตุ๊กแก เรื่องเหตุ
ใดปูจึงเดินเอาทางข้างไป เรื่องตุ๊กแกตาโปน เรื่อง
พระอินทร์กับสัตว์โลก เรื่องหมา แมวและหนู เรื่อง
ตามหาแม่ เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคำ� เรื่อง
เรือ่ งของป่าไม้ เรือ่ งเจ้าเหล็กซีดา้ มแตก เรือ่ งหมูเ่ พือ่
และเงินทอง เรือ่ งกำ�พร้าพาซือ่ และนิทานเรือ่ งทำ�ไม
จระเข้ไม่มีลิ้น

ข้อเสนอแนะ

จากการรวบรวมศึกษานิทานอธิบายเหตุ
ของชาวไทยอีสาน ในอำ�เภอพังโคน และชาวผู้ไทย
ในอำ�เภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้
1. ควรได้มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูล
ทางคติชนวิทยาแขนงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนิทาน
อธิ บ ายเหตุ อี ก เพราะชาวไทยอี ส าน ในอำ�เภอ
พังโคน และชาวผูไ้ ทย ในอำ�เภอพรรณนานิคมเป็นก
ลุ่มชนที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง ทั้งในด้านคติการดำ�เนิน
ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่
2. น่ า จะได้ ร วบรวมและศึ ก ษานิ ท าน
อธิบายเหตุของชาวไทยกลุม่ อืน่ ๆ ในจังหวัดสกลนคร
เพือ่ เปรียบเทียบกับนิทานอธิบายเหตุของชาวผูไ้ ทย
ในอำ�เภอพรรณนานิคม
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน

Comparison of Effects of Learning Socio-scientific Issues using
the Mix Methods Based on the Scientific Method and the 7-E Learning
Cycle Approach on Argumentation and Critical Thinking
of Grade 6 Students with Different Achievement Motivations
เกษกนก สีระสูงเนิน 1/ บุษรา ยงคำ�ชา 2/ อนุวัฒน์ วันทอง 3

Ketkanog Seerasongnern / Butsara Yongkhamcha / Anuwat Wantong

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง
และการคิดวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยส่วนรวมและจำ�แนกตามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิแ์ ละรูปแบบ
การเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 60 คน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 จำ�นวน 30 คน เรียนโดยใช้การเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มที่ 2 จำ�นวน 30 คน เรียนโดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
3 เรื่อง คือพืชดัดแปลงพันธุกรรมการคัดลอกพันธุกรรมและการเผาตอซังข้าว 2)
แบบทดสอบความสามารถการโต้แย้ง 3) แบบทดสอบการวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์
การทดสอบสมมติฐานใช้ Paired t-test และ F-test (Two-way MANCOVA และ
ANCOVA) ผลการวิจยั พบว่านักเรียนโดยส่วนรวมและจำ�แนกตามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักร
1

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
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การเรียนรู้ 7 ขั้นมีการพัฒนาความสามารถในการ
โต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิด
วิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.0001)นักเรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู มีความสามารถในการโต้แย้งและ
การคิดวิพากษ์วจิ ารณ์โดยรวมและรายด้านมากกว่า
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า (p<.0001) ส่วน
นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานตามวิธี
การทางวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่เรียนแบบผสม
ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วจิ ารณ์โดยรวมและ
เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน (p = .079)
นอกจากนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
กั บ รู ป แบบการเรี ย นต่ อ ความสามารถในการคิ ด
วิพากษ์วจิ ารณ์โดยรวมและรายด้านเฉพาะด้านการ
อนุมานและการตีความ (p< .0001)
คำ�สำ�คัญ : ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์, การโต้แย้ง, การคิดเชิง
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ , รู ป แบบผสมผสานตามวิ ธี ท าง
วิทยาศาสตร์, รูปแบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น

Abstract

This research aimed to study and
compare argumentation and critical thinking
abilities of the students after learning
socioscientific issues as a whole and as classified
according to achievement motives and learning
methods. The sample was 60 grade 6
students of who were divided into 2 groups
: the first group of 30 students who learned
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by the mixed methods based on the scientific
method and the second group of 30students
who learned by the mixed methods based
on 7-E learning cycle approach. Instruments
for the research included : 1) lesson plans on
3socio-scientific issues : Genetically Modified
Plants, Cloning and Burning Rice Stubble,
2) Argumentation tests and 3) Critical thinking
test. The hypotheses were tested by
dependent t-test and the F-test (Two-way
MANCOVA and ANCOVA).The research findings
revealed that the students as a whole and as
classified according to achievement motives,
who learned the socio-scientific issues by the
mixed methods based on the scientific method and the 7-E Learning Cycle, showed more
developments of argumentation abilities
from the 1st test to the 4th test, and showed
more critical thinking abilities in general and
in each of 5 subscales after learning than
before learning (p<.001).The students with
high achievement motive evidenced more
argumentation and critical thinking in general
and in each of 5 subscales than the
counterpart students (p < .001). Whereas
two groups of the students did not show
difference in terms of argumentation abilities
in general and in each of 5 subscales (p = .079).
In addition, there were statistical interactions
of achievement motive with learning method
on critical thinking abilities only as a whole
and in the subscale of deduction and
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interpretation (p < .001).
Keywords : socio-scientific issues,
argumentation, critical thinking, the mixed
methods based on the scientific method, the
mixed methods based on 7-Elearningcycle
approach

บทนำ�

วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต่ อ
แนวคิดของมนุษย์ วิทยาศาสตร์ทำ�ให้คนได้พัฒนา
วิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีความสำ�คัญในด้านการ
พัฒนาคนให้มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific
Thinking) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2530 ; 1-19, Yager,
1996 : 4) มีจิตใจเชิงวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,
2530 : 1) คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทั้ง
ทักษะสำ�คัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลหลากหลายและประจักษ์พยาน
ที่ตรวจสอบได้ และวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำ�คัญยิ่ง
ในสังคมโลกปัจจุบนั และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ของทุ ก คนทั้ ง ในการดำ�รงชี วิ ต
ประจำ�วันและการอาชีพต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 1) กล่าว
โดยสรุปวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความแตกฉาน
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ (ScientificTechnological Literacy) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,
2534 ; 60-74 Yager, 1984 : 194-195) พัฒนา
มนุษย์ให้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
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สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะทำ�
ประโยชน์ กั บ สั ง คม ตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตน
และสอนให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิง่ แวดล้อม ทุกคน
จึงจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ (กรม
วิชาการ, 2545 : 1–4)
การเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความรูเ้ องหรือความรูใ้ หม่ โดยใช้กรอบความคิดเดิม
นัน้ เป็นการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้เกิดความรู้ และทักษะสำ�คัญ
ในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ควรจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ คือ การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry)
ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
พัฒนาสติปัญญาและเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ได้ (Tamir, 1993 : 659) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ผู้สอนจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ต่างไป
จากเดิม โดยจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
กระตุ้ น นั ก เรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมที่ น่ า สนใจนั ก เรี ย น
มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรม และบันทึกการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของสิ่งที่เรียนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้ซึ่งวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
นำ�เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นคือ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (Science Technology and Social)
: (STS) (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2550 : 126-139)
การสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issues)
เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ระเด็ น ปั ญ หาทาง
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สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังหาข้อสรุปไม่ได้
ซึ่งกำ�ลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูก
ต้อง ความเหมาะสมของแนวคิด กระบวนการและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ (Sadler, 2002) ทั้งนี้
เนื่องจากความกังวลและไม่แน่ใจในความปลอดภัย
และผลกระทบของเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจมีต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการโต้แย้งทางความคิด
ขึน้ ภายในสังคม ในปัจจุบนั ประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่พบมักเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Problem)
และพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genetics) ตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์
ทีพ่ บในปัจจุบนั เช่นการโคลนนิง่ (Cloning) เซลล์ตน้
กำ�เนิด (Stem Cell) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
หรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)หรือพลังงานทาง
เลือก (Alternative fuel) (Sadler, 2004 : 513)
ซึง่ สามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ขนั้ สูง และ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life–long Learning) ซึง่ เป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในสังคม ส่งเสริม
ทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ การคิดเชิง
เหตุผล การคิดวิจารณญาณ ฯลฯ (Pedretti, 1999 ;
Lewis, 2003) ทักษะในการตัดสินใจและลงความ
เห็น (Lewis, 2003) ทักษะการโต้แย้งและความ
สามารถในการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยมี
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานประกอบ
ทั ก ษะการตี ค วามหมายเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ค่ า และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและข่าวสารที่มีอยู่ทักษะ
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การตั้งคำ�ถามและการตอบคำ�ถาม เสริมสร้างความ
เข้าใจตัวแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สนทนา
อภิปรายและโต้แย้ง ซึง่ การโต้แย้งจะมีการให้เหตุผล
เชิงจริยธรรมหรือมีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยว
กับจริยธรรมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในประเด็น
นั้นๆ (Zeidler and Nichols, 2009 : 49)
ความสามารถในการโต้แย้ง (Argumentation) เป็นผลที่ได้จากผลลัพธ์ของบุคคลหรือกลุ่ม
คนที่ถามและอธิบายแล้วแสดงเหตุผลหรือทัศนคติ
เนื่องจากการโต้แย้งเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือ
กลุ่มคนที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงกันข้ามกัน
(Khun and Udell, 2003 : 1245–1260) การโต้แย้ง
เป็นการศึกษาเกีย่ วกับการสร้างและการอ้างเหตุผล
เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นำ�ไปสู่ข้อสรุปความ
สามารถในการชักจูง และเป็นขั้นตอนนิรนัยเหตุผล
ตั้งแต่ 1 ข้อหรือมากกว่า สำ�หรับข้อมูลที่ใช้นั้นเรียก
ว่าหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้ง ส่วนข้อสรุปจะเรียก
ว่าข้อกล่าวอ้างของการโต้แย้ง ซึ่งทักษะการโต้แย้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสิน
ใจและแสดงความคิดเห็น การอภิปรายอย่างเป็น
เหตุเป็นผล โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และใช้
เหตุผลประกอบ การตีความหมายเพื่อประเมินค่า
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ และ
สุดท้ายคือการตั้งคำ�ถามและการตอบคำ�ถาม โดย
เฉพาะประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีที่มีความสำ�คัญและมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
การคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ (Critical Thinking)
เป็นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เป็นปัญหาข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
โดยหาหลักฐานหรือข้อมูลทีม่ เี หตุผลน่าเชือ่ ถือได้มา
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สนับสนุนยืนยันประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราว
หรื อ สถานการณ์ นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ สรุ ป ที่ ถู ก
ต้องสมเหตุสมผล (Watson and Glaser, 1964 :
11) การคิดวิพากษ์วจิ ารณ์เป็นความสามารถในการ
ประเมินแนวคิดและข้อสนเทศอย่างฉลาดเฉลียวเป็น
เครือ่ งมือสำ�คัญในการแก้ปญ
ั หาอย่างเหมาะสมโดย
การตัดสินจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้อง
กับหลักตรรกวิทยา ซึ่งการคิดวิพากษ์วิจารณ์
มีประโยชน์หลายด้านคือ สามารถพัฒนานักเรียน
ให้ มี ทั ก ษะที่ สำ�คั ญ นำ�สู่ ก ารมี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น
เช่น การมีทักษะในการทำ�ความเข้าใจข้อโต้แย้ง
และความเชื่ อ ของคนอื่ น มี ทั ก ษะในการพั ฒ นา
และสนับสนุนข้อโต้แย้งและความเชื่อของตนเอง
มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี ช่วยป้องกัน
ไม่ ใ ห้ มี ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งโง่ เขลา ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์
สามารถคิดได้ด้วยตนเองในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ
สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
การเรียนการสอนประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ไม่มีรูปแบบการ
สอนแนะนำ�ทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากเป็นการสอนประเด็น
ปัญหาในการโต้แย้ง นักเรียนได้อภิปรายแนวความ
คิดของตนเองที่มีต่อประเด็นปัญหาที่กำ�หนดไว้ใน
การจัดการเรียนการสอน อาจทำ�ได้หลายรูปแบบ
ครูอาจใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ในการสอนแบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยบูรณาการเข้ากับขัน้ การสอนของ Lin
และ Mintzes (2010 : 2) ที่พัฒนาความสามารถใน
การโต้แย้ง และการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิพากษ์
วิจารณ์ การคิดเชิงเหตุผล เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
นอกจากการเรียนตามรูปแบบของ Lin
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และ Mintzes แล้วมีนักวิจัยเสนอการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบ
การสอนที่สามารถปรับให้เหมาะสมสอดคล้อง ใช้
กับการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกีย่ วข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ที่ไม่เน้นการทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่
น่าจะนำ�มาใช้ประโยชน์ในการเรียนประเด็นปัญหา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์มีงาน
วิจัยเกี่ยวกับการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิม่
ขึน้ และมีการคิดขัน้ สูงเพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียน (สราวุฒิ
คำ�ประสาร, 2556 : 6) ; (ชนิดา ไผ่ผาด, 2556 : 75)
รูปแบบการสอนเพือ่ แลกเปลีย่ นแนวคิดอีกแบบหนึง่
คือการเรียนแบบผสมผสานตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ ซึง่ มีกระบวนการทีเ่ ป็นขัน้ ตอนแต่ละขัน้
ตอนมีกระบวนการที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ทางสติปัญญาตามแนวคิดของ Piaget (Barman,
1989 : 28-31) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนโดย
ส่วนรวม จำ�แนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้เทคนิคการรูค้ ดิ
มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและมีความ
สามารถในการคิดขั้นสูง เช่น การคิดเชิงวิพากษ์
วิจารณ์ เพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียน (ชีวารัตน์ ชาระมาตย์,
2556 : 81) และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม (ชนิกา ไผ่ผาด, 2556 : บทคัดย่อ)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสอนประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
การสอนแบบผสมผสานมีรูปแบบการสอนที่หลาก
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หลาย แต่ไม่สามารถส่งเสริมให้ครูวทิ ยาศาสตร์เลือก
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุผล เนื่องจากไม่พบ
ว่าวิธีสอนแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น
ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการสอนประเด็นปัญหาสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบผสม
ผสานตามรูปแบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับ
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ที่มีต่อความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิท์ างการเรียนต่างกัน เพือ่ หารูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อสนเทศพื้นฐานสำ�หรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการจัดทำ�
หลักสูตร และเทคนิคการสอนของครูวิทยาศาสตร์
ที่ จ ะนำ�ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมและจำ�แนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรูปแบบการเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความ
สามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมและจำ�แนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรูปแบบการเรียน
3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการโต้
แย้งและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิแ์ ตก
ต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน
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สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนโดยรวมและจำ�แนกตามแรง
จู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และรู ปแบบการเรี ย นหลั ง เรี ย น
ประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
วิทยาศาสตร์ มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ต่ า ง
กันและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน หลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ มีการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์
วิจารณ์หลังเรียนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จำ�นวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจำ�นวน 124 คน ปีการ
ศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนประทาย อำ�เภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. กลุ่มตัวอย่าง
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จำ�นวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำ�นวน 60 คน ปีการ
ศึกษา 2556 โรงเรียนชุมชนประทาย อำ�เภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นชุ ม ชนประทาย จั ง หวั ด
นครราชสีมา จำ�นวน 60 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
จำ�นวน 30 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 จำ�นวน
30 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ประเด็นปัญหา
สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 3 ประเด็น คือ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified
Organisms) การคัดลอกทางพันธุกรรม (Cloning)
และการเผาตอซังข้าว (Burning rice stubble)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้
		 1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระเด็ น
ปั ญ หาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ วิ ท ยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
		 1.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระเด็ น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วย
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น จำ�นวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
โต้แย้งจำ�นวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1-3 ใช้เวลาในการทำ�
ข้อสอบ 30 นาที ฉบับที่ 4 ใช้เวลาในการทำ�ข้อสอบ
60 นาที
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์
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ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใช้สถานการณ์ จำ�นวน
30 ข้อ ใช้เวลาในการทำ�ข้อสอบ 60 นาที
4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำ�นวน 29 ข้อ ใช้เวลา
ในการทำ�ข้อสอบ 20 นาที

วิธดี �ำ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ�เนิ น การ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยนำ�หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปขอความร่วมมือจาก
ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนชุมชนประทาย อำ�เภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ ขออนุญาตทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยจับสลากให้นักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธที างวิทยาศาสตร์
เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และนักเรียนที่เรียนรูปแบบ
การเรียนผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เป็น
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 โดยวิธีการจับสลากอย่างง่าย
ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 เป็น
กลุม่ ทดลองที่ 1 และนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ห้อง 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2
3. ผู้ วิ จั ย นำ�แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
ไปสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วแบ่ง
นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและ
นักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ าํ่ โดยใช้คะแนนเฉลีย่
จากการตอบแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ทีไ่ ด้ปรับให้
อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน T-score ได้แก่ กลุ่ม
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีคะแนน T-score ตั้งแต่
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50 คะแนนขึ้นไป และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตํ่า มีคะแนน T-score ตํ่ากว่า 50 คะแนน แล้วนำ�
คะแนนของนักเรียนทัง้ 2 กลุม่ ไปทดสอบความแตก
ต่างทางสถิติ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยแตก
ต่างกัน
4. ผูว้ จิ ยั ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
กับนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสาน
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนด้วยรูป
แบบการเรียนผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดยใช้แบบวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์
5. ดำ�เนินการสอนโดยผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ อนเอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกันคือประเด็นปัญหา
สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 3 ประเด็น คือ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified
Organisms) การคัดลอกทางพันธุกรรม (Cloning)
และการเผาตอซังข้าว (Burning rice stubble)
ระยะเวลาทีใ่ ช้สอนเท่ากัน คือ ใช้เวลากลุม่ ละ 9 ชัว่ โมง
กลุ่มที่ 1 เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เรียนด้วยรูป
แบบการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น
6. เมื่อดำ�เนินการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทำ�แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิด
วิพากษ์วจิ ารณ์ และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การโต้แย้ง ฉบับที่ 4
7. ตรวจผลการทำ�แบบทดสอบ แล้วนำ�
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

วัดความสามารถในการโต้แย้ง หลังการสอนมาตรวจ
ตามเกณฑ์การให้คะแนน และคำ�นวณหาร้อยละใน
แต่ละประเด็นปัญหา แล้วนำ�เสนอในรูปตาราง
2. นำ�คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. นำ�คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ และการวัดความสามารถในการ
โต้แย้งมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ Two-way
MANCOVA โดยทดสอบ Homogeneity of
Variance, Homogeneity of Regression Slope,
Homogeneity of Variance – Covariance
Matrices และหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนใน
การคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมกับความสามารถใน
การโต้แย้งซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว
4. วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของคะแนน
วัดการคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ โดยใช้สถิตทิ ดสอบ Paired
t-test
5. การทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์
วิจารณ์โดยรวม หลังเรียนของนักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิต์ า่ งกันและเรียนโดยใช้รปู แบบการเรียนต่าง
กัน โดยใช้ F-test (Two-way MANCOVA)
6. การทดสอบการคิดวิพากษ์วิจารณ์ราย
ด้าน หลังเรียนของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ต่างกัน และเรียนโดยใช้รปู แบบการเรียนต่างกัน โดย
ใช้ F-test (Two-way ANCOVA)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู และนักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์

1. นำ�กระดาษคำ�ตอบทีไ่ ด้จากการทดสอบ

ผลการวิจัย
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ตํ่า หลังจากที่ได้เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ
ครัง้ ที่ 1-4 และมีการคิดวิพากษ์วจิ ารณ์โดยรวมและ
เป็นรายด้านทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการอนุมาน ด้านการ
ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ด้านการนิรนัย ด้านการ
ตีความและด้านการประเมินข้อโต้แย้งเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน (p < .05) สำ�หรับการใช้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น นั้นนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการ
โต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่1-4 และมีการคิด
วิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p < .05)
2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้แย้ง
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และการคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม (ตาราง 1) และ
เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน (ตาราง 2) แตกต่างกัน โดย
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความสามารถ
ดังกล่าวมากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า
(p ≤ .001)
3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบต่างกันหลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม (ตาราง 1) และรายด้าน
ทั้ง 5 ด้าน (ตาราง 2) ไม่แตกต่างกัน (p ≤ .072)
4. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
กับรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดวิพากษ์วิจารณ์
เป็นรายด้าน2 ด้านคือ ด้านการอนุมานและด้านการ
ตีความ (p < .016) (ตาราง 2) โดยนักเรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบผสมผสานตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีการคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ดา้ น
การตีความมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น (p ≤ .033)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันและเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนต่างกัน (Two-way MANCOVA)

Source of
Variation
การโต้แย้ง
ก่อนเรียน

คิดวิพากษ์
วิจารณ์
ก่อนเรียน

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์

รูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์

Test  statistic
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

Multivariate Tests
จำ�นวน
Hypothesis
ตัวแปร
F
Df
ตาม
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
10.613
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
2.671
2.000
2
3.004
2.000
2
3.004
2.000
2
3.004
2.000
2
3.004
2.000

Error
df

P

Partial Eta
Squared

53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000

<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
<.021*
<.021*
<.021*
<.021*
<.001*
<.001*
<.001*
<.001*
.079
.079
.079
.079
.058
.058
.058
.058

708
.708
.708
.708
.114
.114
.114
.114
.286
. 286
. 286
. 286
.092
. 092
. 092
. 092
.102
. 102
. 102
. 102
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการคิดวิพากษ์วิจารณ์เป็นรายด้านหลังเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ า่ งกันและเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนต่างกัน (Two-way ANCOVA)
การคิดวิพากษ์
วิจารณ์

Source of Variation

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
รูปแบบการเรียน
1. ด้านการอนุมาน
ปฏิสัมพันธ์
ความคลาดเคลื่อน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. ด้านการยอมรับ รูปแบบการเรียน
ข้อตกลงเบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์
ความคลาดเคลื่อน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
รูปแบบการเรียน
3. ด้านการนิรนัย
ปฏิสัมพันธ์
ความคลาดเคลื่อน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
รูปแบบการเรียน
4. ด้านการตีความ
ปฏิสัมพันธ์
ความคลาดเคลื่อน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
5. ด้านการประเมิน รูปแบบการเรียน
ข้อโต้แย้ง
ปฏิสัมพันธ์
ความคลาดเคลื่อน

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

4.658
.267
2.907
29.820
4.719
1.028
.687
26.833
4.287
.334
1.260
20.809
9.159
.382
3.017
24.894
5.060
1.584
.653
25.962

1
1
1
55
1
1
1
55
1
1
1
55
1
1
1
55
1
1
1
55

MS

Partial
F
P
Eta
Squared
8.592 .005*
.135
.492 .486
.009
5.361 .024*
.089

4.658
.267
2.907
.542
4.719 9.673 .003*
1.028 2.108 .152
.687 1.409 .240
.488
4.287 11.330 .001*
.334 .883 .351
1.260 3.329 .073
.378
9.159 20.235 .000*
.382 .845 .362
3.017 6.665 .013*
.453
5.060 10.719 .002*
1.584 3.357 .072
.653 1.384 .245
.472

.150
.037
.025
.171
.016
.057
.269
.015
.108
.163
.058
.025
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อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. นักเรียนโดยส่วนรวมและจำ�แนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
การพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจาก
การสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิดวิพากษ์วิจารณ์
โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อน
เรี ย น (p< .05) ซึ่ ง การเรี ย นการสอนประเด็ น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้วิธีผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนประเด็ น ปั ญ หา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้วิธีผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมและ
จำ�แนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ชนิกา ไผ่ผาด,
2556 : 75) นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 1 (สราวุฒิ คำ�ประสาร, 2556 : 69) และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วินนา ประคองบุญ, 2556 :
79-80) ซึ่งพบว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
มีความสามารถในการโต้แย้งเพิม่ ขึน้ นอกจากนีก้ าร
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้นยังสอดคล้องกับการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขัน้ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (สมบัติ เผือ่ แผ,
2556 : 59) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชีวา
รัตน์ ชาระมาตย์, 2556 : 81) ซึ่งพบว่านักเรียนที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความสามารถในการโต้
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แย้งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากครู ผู้ ส อนใช้ รู ป แบบการสอนแบบผสม
ผสาน(Mixed Method) ตามรูปแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และแบบผสม
ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ทัง้ สองวิธเี ป็นการ
สอนแบบผสมผสานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลาก
หลาย นักเรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกความสามารถใน
การโต้แย้งอย่างเพียงพอ ซึ่งการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของไซม่อนและคณะ (Simon, 2006
: 235-260) ที่พบว่าการพัฒนาทักษะในการโต้แย้ง
ของนักเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ การกระตุ้นส่ง
เสริมสนับสนุนการสร้างเหตุผลสนับสนุนและเหตุผล
คั ด ค้ า นของนั ก เรี ย นพร้ อ มมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น
ยืนยันพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งได้ และการ
เรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ จะ
กระตุ้นให้นักเรียนนำ�กรอบความคิดเดิมออกมาใน
ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม เพื่อใช้จัดระเบียบสิ่งเร้า
ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเดิม และนักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในขั้นนำ�ความรู้ไป
ใช้ โอกาสที่จะเกิดกรอบความรู้ใหม่ที่ถูกต้องจึงมี
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์
วิจารณ์เพิม่ มากขึน้ จึงทำ�ให้นกั เรียนมีความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วจิ ารณ์เพิม่ มากขึน้
2. นั ก เรี ย นที่ มี แรงใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง หลั ง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการโต้แย้งและคิด
วิพากษ์วจิ ารณ์โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือด้าน
การอนุมาน ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ด้าน
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การนิรนัย ด้านการตีความและด้านการประเมินข้อ
โต้แย้งมากกว่านักเรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ าํ่ (p
<.05) ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้เนื่องจากนักเรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีโครงสร้างทางสติปัญญา
(Mental Structure) และโครงสร้างความรู้
(Knowledge Structure) มากกว่าและมีคุณภาพ
ดี ก ว่ า นั ก เรี ย นที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ตํ่ า มี ค วาม
สามารถควบคุมตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ได้ดีกว่าแรงจูงใจภายในมีมากกว่านักเรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า (Rabideau, 2009 : Web Site)
ด้วยเหตุนนี้ กั เรียนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู หลังเรียน
จึงมีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์
วิจารณ์ดีกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า
3. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม
และรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกับนักเรียนที่
เรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(p > .05)การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก
การสอนแบบผสมผสาน(Mixed Method) ตามรูป
แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
มี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นรับรู้ปัญหาใช้คำ�ถามนำ�เพื่อ
ให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงเหตุผล 2) ขั้น
เสนอแนวคิดครูบรรยายองค์ประกอบของการโต้
แย้ง 3) ขั้นรวบรวมข้อสนเทศ นักเรียนอภิปราย
กลุ่มย่อยหาหลักฐานและเหตุผลสนับสนุน 4) ขั้น
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด นักเรียนนำ�เสนอและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 5 ขั้นสรุปยืนยันแนวคิดนักเรียน
และครูร่วมสรุปแนวคิดโดยการอภิปรายกลุ่มใหญ่
และตอบคำ�ถาม แบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
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เรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้
เดิมใช้คำ�ถามนำ�เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม 2)
ขั้นเร้าความสนใจใช้คำ�ถามนำ�และครูบรรยายองค์
ประกอบของการโต้แย้ง 3) ขั้นสำ�รวจและค้นหา
ใช้กิจกรรมการสืบเสาะและอภิปรายกลุ่มย่อย 4)
ขั้นอธิบาย ใช้บทบาทสมมุติกระตุ้นให้นักเรียนร่วม
อภิ ป รายและสร้ า งเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น และเหตุ ผ ล
คัดค้าน 5) ขั้นขยายความรู้ ร่วมกันอภิปรายและ
ครูบรรยายเพิ่มเติม 6) ขั้นประเมินผล นักเรียนทำ�
แบบทดสอบความสามารถในการโต้แย้ง 7) ขั้นนำ�
ความรู้ไปใช้ นักเรียนทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ ทัง้ สอง
รูปแบบเป็นการเรียนผสมผสาน (Mixed Method)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการสอนที่ ห ลากหลาย
ประกอบกั บ มี ก ารใช้ คำ�ถามนำ�เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ได้แสดงเหตุผลและคิดสนับสนุนหรือคิดคัดค้าน
นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกความสามารถในการโต้แย้ง
อย่างเพียงพอซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของดอว์
สันและเวนวิลล์ (2008 : 67-90) ที่พบว่าอย่างน้อย
มีปัจจัย 2 ประการที่ส่งเสริมพัฒนาการของความ
สามารถในการโต้แย้งของนักเรียนคือบทบาทของ
ครูในการส่งเสริมการอภิปรายรวมทั้งชั้นและการ
ใช้คำ�ถามชีน้ ำ�ให้นกั เรียนแสดงเหตุผลสนับสนุนและ
เหตุผลคัดค้านนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของไซม่อนและคณะ (2006 : 235-260) ทีพ่ บ
ว่าการพัฒนาทักษะในการโต้แย้งของนักเรียนโดยใช้
การผสมผสานตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น บทบาท
สมมติการกระตุน้ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเหตุผล
สนับสนุนและเหตุผลคัดค้านของนักเรียน และการ
ฝึกให้นกั เรียนสะท้อนการคิดเชิงเหตุผลพร้อมมีหลัก
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ฐานสนับสนุนยืนยัน ทำ�ให้พัฒนาความสามารถใน
การโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน
ได้ดีทั้งสองวิธี
4. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
กับรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์
เป็นรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านการอนุมานและด้าน
การตีความ (p < .016) โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิส์ งู ทีเ่ รียนด้วยรูปแบบผสมผสานตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น มีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ด้านการ
ตีความมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น (p ≤ .033)
การทีผ่ ลการศึกษาปรากฏเช่นนัน้ เนือ่ งจาก
การเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
จะกระตุ้นให้นักเรียนนำ�กรอบความคิดเดิมออกมา
ในขัน้ ตรวจสอบความรูเ้ ดิม เพือ่ ใช้จดั ระเบียบสิง่ เร้า
ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเดิม และนักเรียน
ได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารถ่ายโอนความรูใ้ นขัน้ นำ�ความรูไ้ ปใช้
โอกาสที่จะเกิดกรอบความรู้ใหม่ที่ถูกต้องจึงมีมาก
ขึ้น ประกอบกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมี
ความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง ซึง่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างสมํ่าเสมอและอย่างมั่นใจ นอกจากนี้
รูปแบบการเรียนผสมผสาน (Mixed Method) ตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กระบวนการทุกขั้นตอน
เน้นการคิดขั้นสูง และมีวิธีสอนที่หลากหลายเช่นวิธี
สอนแบบอุปนัยวิธีสอนแบบบทบาทสมมติวิธีสอน
แบบอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เป็นต้นทำ�ให้
นักเรียนมีการแลกเปลีย่ นการคิดการโต้แย้งระหว่าง
สมาชิกและท้ายที่สุดจะได้ข้อสรุปเป็นของกลุ่มตาม
หลักการของกลุม่ สรรค์นยิ มเชิงสังคม (Social Constructivism) ที่เน้นว่าความรู้เป็นเรื่องของสังคม
และสอดคล้องกับแนวความเชื่อที่ว่าการสอนโดยใช้
ประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์
สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะในหลายๆ ด้าน
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เช่ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ขั้ น สู ง ทั ก ษะในการ
ตัดสินใจและลงความเห็นทักษะการตั้งคำ�ถามและ
ตอบคำ�ถามดั ง นั้ น นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ รู ป แบบ
ผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จึงมีผล
การสร้างความรู้การคิดการโต้แย้งเป็นกลุ่มได้ดีจึง
สามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ครูวทิ ยาศาสตร์ควรนำ�ประเด็นปัญหาที่
เกีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์โดยใช้วธิ ผี สมผสาน
ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยพัฒนาความ
สามารถในการโต้แย้งและการคิดขั้นสูง การแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาสติ
ปัญญาเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำ�
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดำ�รงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต
2. ครูวิทยาศาสตร์ควรศึกษารายละเอียด
และวิธีการสอนให้เข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เนื่ อ งจาก
การนำ�ประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
วิทยาศาสตร์โดยใช้วธิ ผี สมผสานตามรูปแบบวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์และแบบผสมผสานตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นเรื่องใหม่
3. ครูควรเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับ
นักเรียนและมากพอที่จะให้นักเรียนแสดงออกซึ่ง
เหตุผลทั้งทางบวกและลบ นอกจากนี้ครูต้องวางตัว
เป็นกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
นักเรียนเสนอแนวคิดของตนเองมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

1. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับวิธีการสอน
อื่น เช่น วิธีสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
2. ควรศึกษาความสามารถในการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น การนำ�ตนเองในการเรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะ
เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2545) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
ชนิกา ไผ่ผาด. (2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับรูปแบบ
การเรียนปกติที่มีผลต่อการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ชีวารัตน์ ชาระมาตย์. (2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้เทคนิคการรู้คิดกับรูป
แบบการเรียนปกติที่มีผลต่อการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

202 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. (2530, กรกฎาคม - ธันวาคม). ปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์.
วารสารการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน. 2(1) : 1-7.
_______. (2534, กรกฎาคม - ธันวาคม). ค่านิยมวิทยาศาสตร์กับการสอนวิทยาศาสตร์.
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. 10(2) : 60–74.
วินนา ประคองบุญ. (2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
กับรูปแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ที่มีเพศต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2550, เมษายน - มิถุนายน). ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้. สสวท. 26(101) : 7-12.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สมบัติ เผื่อแผ่.(2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E และเทคนิคการรู้คิด
กับการเรียนแบบปกติที่มีผลต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน. วิทยานิพนธ์ 		
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สราวุฒิ คำ�ประสาร. (2556) การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์โดยใช้รปู แบบการเรียนผสมผสานตามวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์กบั รูปแบบการเรียน
ปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Dawson, V.M. and Venville, G. (2008) “Teaching Strategies for Developing Students’
Argumentation Skills About Socioscientific Issues in High School Genetics”,
Research in Science Education. 38(1) : 67-90.
Khun, D., Udell and W. (2003). “The Development of Argument Skills”,
Child Development.2 : 1245–1260.
Lewis, S.E. (2003).Issue-Based Teaching in Science Education. Retrived on June 23, 2013
from <http://www. actionbioscience.org/education/lewis.html>
Pedretti, E. (1999) “Decision Making and STSE ducation : Exploring Scientific Knowled geand
Social Responsibility in Schoolsand Science Center through an Issues-based
Approach,” School Science and Mathematics. 99(4) : 174 - 181.

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

ROMMAYASAN 203

Rabideau. (2009) Effects of Achievement Motivation on Behavior. Retrived on June 2, 2009
from <http://www.Personaterth. org/papers/rahideau.html.>
Sadler T.D. (2002). Socioscientific Issue Research and Its Relevance for Science
Education. Retrived on June 2, 2002 from <http://www.eric.ed.gov>2013.
_______. (2004). “Informal Reasoning Regarding SocioscientificIssue : ACritical
ReviewofResearch”, Journal of Research in Science Education. 41 : 513–536.
Simon, S.,Osborne, J., and Erduran, S. (2006) “Learning to Teach Argumentation : Research
and Development in the Science Classroom” International Journal of Science
Education. 28(2-3) : 235-260.
Tamir. (1993). “Inquiry and the Science Teacher”, Science Education. 67(5) : 657-672 ;
October.
Watson and Glaser. (1964). Critical Thinking Appraisal Manual. New York : Harcourt Brace
and World.
Yager, R.E. (1984). “The Major Crisis in Science Education”, School Science and
Mathematics. 84(3) : 189-197 ; March.
Yager, R.E. (1996). “History of Science/Technology/Society as Reform in the United States”,
Science/Technology/Society as Reform in Science Education. New York : State
University of New York Press.
Zeidler, D.L., and Nichols, B.H. (2009). “Socioscientific Issues : Theory and Practice”, Journal
of Elementary Science Education. 21(2) : 49 – 58.

204 รมยสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558		

Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติก
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ สำ�หรับบุคคล
ออทิสติกใช้การวิจัยเชิงสำ�รวจ 2) เพื่อศึกษาผลการเตรียมความพร้อมของครูในการ
ทดลองใช้หลักสูตร ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร และ 3) เพือ่ ศึกษาผลของการใช้หลักสูตร
พื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก ใช้การวิจัยแบบ One shot case study กลุ่มเป้า
หมาย คือ ครูผู้สอนงานอาชีพ 5 คนผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 6 คน และบุคคลออทิ
สติก 6 คน ในศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำ�หรับบุคคล
ออทิสติกโรงเรียนสาธิต เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม แผนจัดประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ แบบ
ประเมินคุณภาพของผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย มีดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการสร้างหลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพ พบว่า ครูและผูป้ กครองบุคคล
ออทิสติกต้องการให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกเพือ่ ให้
บุคคลออทิสติกมีความสามารถพัฒนาตนเองสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต ต้องการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านอาชีพมาให้ความรูแ้ ละฝึกประสบการณ์อาชีพแก่บคุ คลออทิสติ
ก ต้องการเทคนิค วิธกี าร และสือ่ เพือ่ ให้บคุ คลออทิสติกปฏิบตั งิ านจนเกิดความสำ�เร็จ
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกที่พัฒนาขึ้นมี 7 อาชีพ ได้แก่ 1) อาชีพ
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในประราชูปถัมภ์
2

206 รมยสาร

ประกอบปากกา 2) อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 3)
อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ 4) อาชีพประดิษฐ์พวงหรีด 5)
อาชีพบรรจุขนมเพื่อจำ�หน่าย 6) อาชีพทำ�อาหาร
สุนัขและ 7) อาชีพทำ�อาหารแมว
ระยะที่ 2 ผลการเตรียมความพร้อมของ
ครูในการทดลองใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทำ�ให้ ค รู มี ค วาม
เข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยครู
มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองในการสอน
4 ด้าน คือ การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ลำ�ดับขั้นตอนการวิเคราะห์งาน การใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผล ตลอดจนการหาวิธใี นการช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ระยะที่ 3 ผลการใช้หลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพ
ของบุคคลออทิสติกพบว่า บุคคลออทิสติกกลุ่มเป้า
หมายมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานหลัง
เรียนเฉลีย่ สูงสุด คือ อาชีพประกอบปากการองลงมา
คือ ประดิษฐ์สร้อยลูกปัดและอาชีพประดิษฐ์กบิ๊ ตาม
ลำ�ดับ ส่วนอาชีพทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ การทำ�
อาหารแมว
คำ�สำ�คัญ : ออทิสติก, หลักสูตร, อาชีพ

Abstract

This research aimed 1) to develop
the career curriculum for persons with autism
by using the survey research technique, 2) to
study the results of the teachers’ readiness
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preparation to tryout the curriculum by using
the action research technique, and 3) to
study the results of using the basic career
curriculum for persons with autism by the
One Shot case study. The targets included
five responsible teachers in career practice,
six parents of persons with autism and eight
persons with autism in the Research and
Development Centre of Autistic Inclusive
Education Demonstration School, Khon Kean
University. The instruments included a focus
group discussion form, career development
lesson plans, two observation forms for
observing behaviors of the teachers and
persons with autism, two assessment forms
for assessing the ability to work and the
quality assessment of the finished products.
Descriptive statistics such as percentage,
mean, and content analysis were employed.
The research findings of the three phases
were as follows:
In the first phase dealing with the
results of creating the basic career curriculum,
it was found that teachers and parents
of persons with autism needed a career
curriculum for persons with autism in order
to enable them improve their working skills
needed in the jobs, specialists in each career ;
methods, techniques, and materials for
teaching persons with autism to finish their
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jobs. The developed career curriculum
consisted of 7 jobs as follows : (1) putting
parts of ball-point pens together, (2) beadwork,
(3) putting parts of hairdressing clips together,
(4) making wreaths, (5) packing snacks, (6)
making instant dog’s food, and (7) making
instant cat’s food.
In the second phase dealing with the
results of the teachers’ readiness preparation
in try-out of the career curriculum, it was
found that the action research technique
could help the teachers understand the
curriculum and they could provide learning
activities prescribed in the curriculum.
Teachers changed their behavior in four
aspects : the preparation of the teaching
materials used in learning activities, organizing
the learning activities step by step as
mentioned in task analysis, the use of the
assessment tools, and the appropriate methods
in helping persons with autism.
In the third phase dealing with the
results of using the career curriculum, it was
found that the target persons with autism
had the ranking scores from putting parts of
ball-point pens; beadwork, and hairdressing
clips together respectively and the lowest
ranking scores were of making cat’s food.
Keywords : Autism, Curriculum, Career

บทนำ�

มนุษย์เป็นทรัพยากรทีส่ ำ�คัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในระบบ
เศรษฐศาสตร์ นั้ น จั ด ว่ า มนุ ษ ย์ แ ละทั ก ษะความ
สามารถของมนุษย์จัดเป็นทุนประเภทหนึ่งเรียกว่า
ทุนมนุษย์Human capitalซึ่งจะช่วยสร้างความมั่
นคงให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ดังนั้นนานาประเทศ
จึงมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติของตนเอง
ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งการ
ที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีคุณภาพได้นั้นต้องอาศัยการ
ศึกษาในการช่วยให้คนในประเทศเกิดความรู้ความ
คิดอันจะนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อนำ�มา
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 ; จุฑา มนัสไพบูลย์,
2537) บุคคลออทิสติกเป็นบุคคลที่มีความต้องการ
จำ�เป็ น พิ เ ศษทางการศึ ก ษาประเภทหนึ่ ง ในกลุ่ ม
บกพร่องทางพัฒนาการ โดยมีปญ
ั หาทางพัฒนาการ
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านพฤติกรรม โดยจะมี
พฤติกรรมไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากมีความผิดปกติของ
ระบบการทำ�งานของสมองและสภาพทางชีววิทยา
โดยแสดงอาการทางการรับความรู้สึก Sensory
symptomsซึ่งความบกพร่องดังกล่าวส่งผลต่อกา
รสื่อสาร การเรียนรู้ และการดำ�เนินชีวิตในสังคม
(รจนา ทรรทรานนท์, 2547; สำ�นักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ, 2549 ; American Psychiatric
Association, 2000) การประกอบอาชีพและการ
มีงานทำ� เป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์
เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดรายได้และเกิดการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการ
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ดำ�รงชีวิต นอกจากนี้ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ยังนำ�
เอาจำ�นวนการมีงานทำ�ของประชากรมาเป็นตัว
ชี้วัดและพยากรณ์ความเจริญก้าวหน้าและความ
มั่นคงของชาติ โดยรัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายด้าน
อาชีพไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ มีการ
สนับสนุนให้พลเมืองมีความรู้และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพโดยการส่งเสริมการศึกษาทางด้าน
อาชีวศึกษา และในส่วนของการศึกษาสายสามัญ
ได้แทรกวิชาชีพไว้ด้วย (กรมแรงงาน, 2553) ทั้งนี้
รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลออทิสติกมากขึ้น
ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ปรับปรุงจากพระ
ราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
ส่งผลให้บุคคลออทิสติกได้รับสิทธิความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายครอบคลุมความต้องการจำ�เป็นในการ
ดำ�เนินชีวติ และการเข้าถึงบริการทางสังคมและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างทัว่ ถึง(สำ�นักงานส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2550)
ในปั จ จุ บั น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ สำ�หรั บ
บุคคลออทิสติก ประสบสำ�เร็จได้ยากทั้งนี้มีสาเหตุ
มาจากข้อจำ�กัดที่เกิดจากภาวะอาการออทิสซึ่ม ซึ่ง
ส่งผลเกีย่ วเนือ่ งต่อการเรียนรูเ้ รือ่ งอาชีพ และทักษะ
ทีจ่ ำ�เป็นในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ความยุง่ ยากใน
การเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การปรับตัว
เข้ากับสังคม ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึง่
ออทิสติกแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพที่
เหมาะสมกับความต้องการจำ�เป็นพิเศษของบุคคล
ออทิสติก จึงมีความสำ�คัญสำ�หรับการช่วยพัฒนา
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และส่งเสริมอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกให้ประสบ
ผลสำ�เร็จ เพือ่ ให้พวกเขาได้ใช้ศกั ยภาพทีม่ ใี นการหา
รายได้เลีย้ งชีพ รูจ้ กั พึง่ ตนเอง และเรียนรูท้ จี่ ะใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างอิสระ

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ สร้างหลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพ สำ�หรับ
บุคคลออทิสติก
2. เพือ่ ศึกษาผลการเตรียมความพร้อมของ
ครูในการทดลองใช้หลักสูตร
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้หลักสูตรพื้น
ฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก

คำ�ถามวิจัย

1. หลั ก สู ต รพื้ น ฐานอาชี พ ที่ เ หมาะสม
สำ�หรับบุคคลออทิสติก มีลักษณะอย่างไร
2. กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีผลต่อ
ความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตรด้านใด
3. ผลของการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ
ของบุคคลออทิสติกเป็นอย่างไร

วิธีการวิจัย

การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การวิจยั ระยะที่ 1 การสร้างหลักสูตรพืน้ ฐาน
อาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติก มีขน้ั ตอนการวิจยั ดังนี้
1) ศึกษาสภาพ บริบท ข้อมูลพื้นฐานการจัดการ
ศึกษา และความต้องการจำ�เป็นในการสร้างหลักสูตร
โดยการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลออ
ทิสติกทั้งภาครัฐและเอกชน 2) การสนทนากลุ่ม
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ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยแบ่งการสนทนากลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ เป้าหมาย คือ ครูผสู้ อนวิชาพืน้
ฐานอาชีพ จำ�นวน 6 คน และผู้ปกครองของบุคคล
ออทิสติก จำ�นวน 6 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้
ปกครองของบุคคลออทิสติกที่มีอายุระหว่าง 12 –
24 ปีซึ่งมารับการศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำ�หรับเด็กออทิ
สติกโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) จัด
ทำ�ร่างหลักสูตรและตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสาร
และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) กรอบ
คำ�ถามในการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกประเด็น
การสนทนากลุ่ ม 3) แบบตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาของหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหานำ�ข้อมูลประกอบการเขียนร่าง
หลักสูตร และตรวจสอบความเป็นไปได้ ความถูก
ต้องเหมาะสมของเนื้อหาของร่างหลักสูตร
การวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาผลการเตรียม
ความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตรพืน้ ฐาน
อาชีพ สำ�หรับบุคคลออทิสติก ด้วยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ของKemmis&
McTaggart (1998) กลุม่ เป้าหมาย คือ ครูผสู้ อนงาน
อาชีพ จำ�นวน 1 คน บุคคลออทิสติกอายุระหว่าง
12-13 ปี ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำ�นวน 2 คน ของศูนย์
วิจัยออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสาร
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติก 2)
คูม่ อื การใช้หลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิ

ROMMAYASAN 209
สติก 3) แผนการจัดประสบการณ์ 4) สื่อการสอน
ประกอบหลักสูตร 5)แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม
ของครูผู้สอนและผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้าง
ข้อสรุปเชิงพรรณนา
การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก ใน 2
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
2) ด้านคุณภาพของผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน
อาชีพ จากประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ 2 กลุ่มงาน
อาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ 4 กิจกรรม
อาชีพ ได้แก่ 1) ประกอบปากกา 2) ประดิษฐ์สร้อย
ลูกปัด 3) ประดิษฐ์กิ๊บ 4) ประดิษฐ์พวงหรีดและ
กลุ่มงานอาชีพคหกรรม 3 กิจกรรมอาชีพ ได้แก่ 1)
การบรรจุขนม 2) การทำ�อาหารสำ�หรับสุนขั 3) การ
ทำ�อาหารสำ�หรับแมวซึง่ ดำ�เนินการจัดการเรียนการ
สอน จำ�นวน 7 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูล้ ะ
1 อาชีพ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อกลุ่มย่อย ดำ�เนินงาน
วันละ 3 กลุ่มย่อย โดยเวลาสามารถยืดหยุ่นตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยแบบเชิงทดลองโดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียว
วัดผลหลังการทดลอง (One - Shot Case Study)
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลออทิสติก ที่มารับบริการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบ
เรี ย นรวมสำ�หรั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 6
คนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ จำ�นวน 7 แผนการ
เรียนรู้ 2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
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งานอาชีพ 3) แบบประเมินคุณภาพของผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านอาชีพวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า
เฉลีย่ ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ผลการสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า ครูและผู้ปกครองบุคคลออทิสติกต้องการ
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกเพื่อให้บุคคลออทิสติกมีความสามารถพัฒนา
ตนเองสูก่ ารประกอบอาชีพในอนาคต ต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านอาชีพมาให้ความรูแ้ ละฝึกประสบการณ์
อาชีพแก่บคุ คลออทิสติก ต้องการเทคนิค วิธกี าร และสือ่ เพือ่ ให้บคุ คลออทิสติกปฏิบตั งิ านจนเกิดความสำ�เร็จ
หลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 7 อาชีพได้แก่ 1) อาชีพประกอบปากกา 2) อาชีพ
ประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 3) อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ 4) อาชีพประดิษฐ์พวงหรีด 5) อาชีพบรรจุขนมเพื่อจำ�หน่าย 6)
อาชีพทำ�อาหารสุนัขและ 7) อาชีพทำ�อาหารแมว
ระยะที่ 2 ผลการเตรียมความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทำ�ให้ครูมคี วามเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการสอน 4 ด้าน คือ
การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำ�ดับขั้นตอน
การวิเคราะห์งาน การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนการหาวิธีในการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
ระยะที่ 3 ผลการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติกปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักสูตรพื้นฐานอาชีพหลังเรียน
ที่

อาชีพ

1 ประกอบปากกา
2 ประดิษฐ์สร้อยลูกปัด
3 ประดิษฐ์กิ๊บ
4 ประดิษฐ์พวงหรีด

คะแนน (30)
ร้อยละ
คะแนน(40)
ร้อยละ
คะแนน(35)
ร้อยละ
คะแนน(50)
ร้อยละ

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานจำ�แนกตามอาชีพ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 คนที่6 เฉลี่ย
30
26
30
30
30
30 29.3
100 86.7 100 100 100 100 97.7
40
36
37
32
38
40 36.3
100 90 92.5 80
95 100 92.9
30
33
33
35
35
33 34.2
85.7 94.2 94.2 100 100 94.2 94.7
46
32
39
38
38
38 38.5
92
64
78
79
76
76 77.5
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ที่
5 การบรรจุขนม
6 ทำ�อาหารสุนัข
7 ทำ�อาหารแมว

อาชีพ

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานจำ�แนกตามอาชีพ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 คนที่6 เฉลี่ย
คะแนน(50)
39
35
38
47
47
44 41.7
ร้อยละ
78
70
76
94
94
88 83.3
คะแนน(65)
51
52
53
49
52
40 49.5
ร้อยละ
78.4 80 81.5 75.3 80 61.5 76.1
คะแนน(60)
54
39
32
41
47
48 43.5
ร้อยละ
90
65 53.3 68.3 78.3 80 72.5

จากตารางที่ 1 ผลการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก พบว่า บุคคลออทิสติกกลุ่มเป้าหมายมี
คะแนนความสามารถในการปฏิบตั งิ านหลังเรียนเฉลีย่ สูงสุดคือ อาชีพประกอบปากการองลงมา คือ ประดิษฐ์
สร้อยลูกปัดและอาชีพประดิษฐ์กิ๊บตามลำ�ดับ ส่วนอาชีพที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การทำ�อาหารแมว

การอภิปรายผลและสรุปผล

ผลจากการสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ
สำ�หรับบุคคลออทิสติก ทำ�ให้ได้ร่างหลักสูตรพื้น
ฐานอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพคหกรรม
และกลุ่ ม อาชี พ งานประดิ ษ ฐ์ ห ลั ก สู ต รพื้ น ฐาน
อาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกที่พัฒนาขึ้น มีองค์
ประกอบ คือ โครงสร้างของหลักสูตร เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ เนือ้ หา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การวัดประเมินผล คูม่ อื การใช้หลักสูตร และสือ่ ภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะห์งานของอาชีพ 7 อาชีพ ได้แก่
1) อาชีพประดิษฐ์พวงหรีด 2) อาชีพประกอบปากกา
3) อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 4) อาชีพประดิษฐ์
กิ๊บ 5) อาชีพทำ�อาหารแมว 6) อาชีพทำ�อาหารสุนัข
และ 7) อาชีพบรรจุขนมเพื่อจำ�หน่าย ซึ่งพิจารณา
จากความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล ในการ
พัฒนาบุคคลออทิสติกด้านอาชีพจำ�เป็นต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่จำ�เป็นควบคู่กันไปด้วย

เช่น ศักยภาพด้านการสือ่ สาร ศักยภาพด้านการปรับ
ตัวเข้ากับผู้อื่น เป็นต้น การฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิ
สติกจะเกิดขึ้นหากได้รับการสนับสนุนและทำ�งาน
ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Hillier (2007) ที่ได้ศึกษาการประเมินการ
จัดโปรแกรมสนับสนุนงานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิ
สติกในวัยผู้ใหญ่ พบว่า การติดตามการใช้โปรแกรม
การฝึกอาชีพของบุคคลออทิสติกเป็นเวลา 2 ปีทำ�ให้
เห็นความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่สูง
ขึ้นของบุคคลออทิสติกในวัยผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็น
ประสบการณ์ในการทำ�งานของแต่ละบุคคลแต่ใน
ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ�ให้บคุ คลออทิสติกประสบความสำ�เร็จ
ในการปฏิบัติงานอาชีพคือการได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว
ในการเตรียมความพร้อมของครูในการ
ทดลองใช้หลักสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครู
มีความรูค้ วามเข้าใจสามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้จริง
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และมีคณ
ุ ภาพ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารจะช่วยให้ครูผู้
สอนมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักสูตร และมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง โดยการ
ลงมือปฏิบัติ และสะท้อนความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้
ได้หลักสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างยืดหยุ่น
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมของครูในการใช้หลักสูตรโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3
วงจร และในการดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในวงจรที่ 1 ครูมีความกังวลใจ และมีความ
สับสน และหลงขั้นตอนไปบ้างแต่ก็สามารถแก้ไข
และดำ�เนินกิจกรรมจนสำ�เร็จ และนำ�อุปสรรคปัญหา
ที่พบมาสะท้อนผล ปรับปรุงแผนจัดประสบการณ์
พื้นฐานอาชีพที่ใช้ในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 โดย
จะเห็นผลได้ชดั ว่าครูมกี ารเตรียมความพร้อมในการ
สอนที่ดีมากขึ้น มีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดใน
ห้องเรียนทันทีทันใดและนำ�นักเรียนปฏิบัติงานจน
สำ�เร็จ รับรู้ได้ถึงความคลายกังวลและสนุกกับการ
จัดกิจกรรมโดยมีเสียงหัวเราะขณะสอน นอกจากนี้
ยังสะท้อนความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การสอนพื้นฐานอาชีพแก่นักเรียน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เบญจมาพร สมานมาก (2555)
ที่ได้ศึกษาผลการเตรียมความพร้อมในการใช้รูป
แบบศูนย์จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ
องค์รวม พบว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สามารถพัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการใช้รปู
แบบศูนย์จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ
องค์รวมได้ โดยจะเกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่างนัก
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วิจยั และครูผสู้ อน เริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนของการวางแผน
การนำ�รูปแบบไปใช้ ครูใช้อย่างไร คิดอย่างไร สังเกต
สะท้อนผล และวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกัน
ผลการใช้หลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพของบุคคล
ออทิสติก พบว่า หลังการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ
สำ�หรับบุคคลออทิสติกกลุม่ เป้าหมายมีคะแนนเฉลีย่
ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพสูงสุด ได้แก่
อาชีพประกอบปากกา อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ และ
อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด ตามลำ�ดับ ส่วนอาชีพ
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ทำ�อาหารแมวทั้งนี้
เป็นผลเนื่องมาจากอาชีพทั้ง 3 อาชีพที่ได้คะแนน
สูงสุด มีอปุ กรณ์และลำ�ดับขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน
ไม่มาก เมื่อมีสื่อภาพขั้นตอนวิเคราะห์งานมาช่วย
สนับสนุนทำ�ให้บคุ คลออทิสติกเกิดความเข้าใจในขัน้
ตอนการปฏิบตั งิ าน และเมือ่ ได้รบั การฝึกซํา้ ๆ ทำ�ให้
บุคคลออทิสติกสามารถจดจำ�ขั้นตอนได้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพผลงานที่
ดีตามไปด้วย เมื่อพิจารณาอาชีพที่ได้คะแนนเฉลี่
ยตํ่าอาจเพราะมีอุปกรณ์และขั้นตอนมากกว่าทำ�ให้
บุ ค คลออทิ ส ติ ก ใช้ ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ห าก
เมื่อพิจารณาคะแนนระหว่างเรียนและการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างปฏิบัติงานพบว่าบุคคลออทิสติ
กสามารถปฏิบัติงานได้ หากฝึกซํ้าๆ คะแนนความ
สามารถมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมานัส คชารัตน์ และบังอร ต้นปาน (2542) ได้
ทำ�การวิจัยความต้องการการศึกษาด้านอาชีพของ
เด็กพิการในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยชี้ให้
เห็นถึงความสำ�คัญด้านการศึกษาและวิชาชีพสำ�หรับ
ของคนพิการ ทีต่ อ้ งให้คนพิการได้รบั การศึกษาและ
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ฝึกอาชีพต่างๆ โดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย นำ�เทคนิค
วิธกี ารมาสนับสนุนช่วยเหลือเพือ่ ให้คนพิการประสบ
ความสำ�เร็จในการทำ�งานตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลและสอดคล้องกับ L Perry Lattimore and
Marsha B Parsons (2005) ได้ทำ�การศึกษาการ
อบรมเพิ่มเติมในการทำ�งานเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติ
งานที่เป็นบุคคลออทิสติกโดยเน้นการเลียนแบบ
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างกันค่อนข้างสูง แต่ละคนมีความสนใจ ความ
สามารถ และทักษะในการทำ�งานที่ไม่เท่ากัน การ
พัฒนาทักษะการทำ�งานให้คนออทิสติกให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีต้องมีการฝึกฝนเป็นรายบุคคล และ
พบว่าการให้คนออทิสติกได้ลงมือปฏิบัติเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นการมีตวั อย่างจะช่วยให้พวกเขาทำ�งานได้งา่ ย
ขึน้ และเป็นอิสระ พวกเขาสามารถทำ�งานได้โดยการ
เรียนรู้จากการเลียนแบบผู้ปฏิบัติงานอื่นๆแต่ก็ต้อง
ใช้เวลามาก เมื่อฝึกบ่อยๆ พบว่า พวกเขาสามารถ
ปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นในเวลาที่เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1 จากผลการวิจัยระยะที่ 3 พบว่า
หลังการใช้หลักสูตรพืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิ
สติกกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การปฏิบัติงานอาชีพสูงสุด ได้แก่ อาชีพประกอบ
ปากกา อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ และอาชีพประดิษฐ์
สร้อยลูกปัด ตามลำ�ดับ ส่วนอาชีพที่ได้คะแนนเฉ
ลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ทำ�อาหารแมวทั้งนี้เป็นผลเนื่องมา
จากอาชีพทั้ง 3 อาชีพที่ได้คะแนนสูงสุด มีอุปกรณ์
และลำ�ดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มาก เมื่อมี
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สือ่ ภาพขัน้ ตอนวิเคราะห์งานมาช่วยสนับสนุนทำ�ให้
บุคคลออทิสติกเกิดความเข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งาน และเมื่อได้รับการฝึกซํ้าๆ ทำ�ให้บุคคลออทิสติ
กสามารถจดจำ�ขั้นตอนได้แดงให้เห็นว่า หลักสูตร
พืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกสามารถพัฒนา
ศักยภาพพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติกได้ จึง
ควรได้รับการสนับสนุนในการนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวก้องกับการพัฒนาอาชีพบุคคลออทิสติก
		 1.2 จากผลการวิจัยระยะที่ 3 พบว่า
หลั ง การใช้ ห ลั ก สู ต รพื้ น ฐานอาชี พ สำ�หรั บ บุ ค คล
ออทิสติกกลุม่ เป้าหมายมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอาชีพได้ทุกอาชีพ ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนให้สถานประกอบการที่มีกิจกรรมอาชีพ
ในลักษณะดังกล่าวรับบุคคลออทิสติกเข้าทำ�งาน
เป็นลูกจ้างประจำ� เช่น การประกอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์
ต่างๆ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนำ�หลักสูตรไปใช้
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ในการเต
รียมความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตร
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ ค รู มี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจสามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้จริงและมีคณ
ุ ภาพ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ครูผู้สอนมีความ
รู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก สู ต ร และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้เครื่อง
มือวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง ดังนั้น หน่วย
งานหรือองค์กรที่สนใจในการนำ�หลักสูตรไปใช้ เช่น
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และองค์กรเอกชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติกหรือองค์กรช่วยเหลือบุคคลพิการ
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เป็นต้น ควรดำ�เนินการ ดังนี้
		 2.1 ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ
ของหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การใช้ ห ลั ก สู ต รให้ เข้ า ใจ
ชัดเจนเพื่อที่ปรับกิจกรรมอาชีพให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
		 2.2 วิ เ คราะห์ ผู้ เรี ย นก่ อ นทำ�การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งเพื่อหาแนวทาง
และวิธีการในการช่วยเหลือผู้เรียนล่วงหน้า
		 2.3 เตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ประเมินให้พร้อมเพือ่ ความสะดวกของครูผสู้ อนและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
		 2.4 จั ด เตรี ย มสถานที่ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การ
ปฏิบัติกิจกรรม บรรยากาศของสถานที่ต้องรู้สึก
ปลอดภัยและผ่อนคลายต่อบุคคลออทิสติก
		 2.5 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
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		 2.6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควร
ปรับให้เหมาะสมกับบุคคลออทิสติกแต่ละบุคคล
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 3.1ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
พืน้ ฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกให้หลากหลาย
เพื่อสร้างทางเลือกและตอบสนองความถนัดและ
ความสนใจของบุคคลออทิสติกแต่ละบุคคล
		 3.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาติ ด ตามการใช้
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำ�หรับบุคคลออทิสติกใน
ระยะยาวเพื่อดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาและ
สร้างกลุ่มอาชีพของบุคคลออทิสติก
		 3.3 ควรมีการขยายผลการศึกษาไปสู่
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลบุคคลออทิสติกให้เกิดความ
มั่นใจในการนำ�หลักสูตรไปใช้ต่อไป
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การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Development of Administrative System of learning activity to improve
the desirable characteristics of students in Basic Education level
สุธิรา เภาสระคู 1/ กระพัน ศรีงาน 2/ โกวิท วัชรินทรางกูร 3
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั แบบผสมผสาน โดยการนำ�เทคนิคการวิจยั และพัฒนา
และนำ�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาทำ�การศึกษาและพัฒนา
มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ และ 3) เพื่อประเมินระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
จำ�นวน 5 คน หัวหน้าวิชาการ จำ�นวน 5 คน และนักเรียน จำ�นวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม คู่มือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบประเมินตนเอง แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูทมี่ ตี อ่ ระบบการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยโดยใช้การทดสอบค่า t (Independent & Dependent samples t-test)

1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อน พบว่า มีสภาพการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. ปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อน พบว่า มีปญ
ั หาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน
3. ผลการพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การนำ�ไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล
4. ผลการประเมิ น ระบบการบริ ห าร
งานการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าดัชนีประสิทธิผล
โดยรวมเท่ า กั บ 0.7682 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมเท่ากับ 0.7682
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.82
5. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้
บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการที่ มี ต่ อ ระบบ
การบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก และไม่แตกต่างกัน
งานวิจัยนี้ทำ�ให้เห็นว่าระบบการบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาส่งผลให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำ�งาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาระบบการบริหารงาน
		 การจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะ
		 อันพึงประสงค์
ABSTRACT
This research was the mixed research
by using the technique of Research and
Development and the Participatory Action
Research to study and develop. The objectives
of this research were 1) to study the states
and problems of the development to improve
the desirable characteristics of student in Basic
Education level, 2) to develop the adminis
trative system of learning activity, and 3) to
evaluate the effectiveness of the administrative
system of learning activity for improving the
desirable characteristics of students in the
schools under Surin Primary Educational Service
Area Office 2. The sample consisted of 5
administrators, 5 heads of academic affairs
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and 35 students, selected by purposive
sampling method. The instruments used for
gathering data were the questionnaire, the
handbooks for learning activity according to
the Basic Education Core Curriculum 2008,
the evaluation from, the interview and the
questionnaire on the administrators’
and teachers’ satisfaction towards the
administrative system of learning activity for
improving student’s desirable characteristics.
The statistics used to analyze the data were
mean, standard deviation, the effectiveness
index and the hypotheses were tested by
Independent & dependent samples t-test.
The findings were shown as follows :
1. The states of development the
student’s desirable characteristics according
to the opinions of the administrators and
teachers both in overall and each aspect were
at the high level.
2. The problems on development
the student’s desirable characteristics
according to the opinions of the administrators
and teachers both in overall and each aspect
were at the low level.
3. The development of the
administrative system of learning activity for
improving student’s desirable characteristics
in basic education level composed of 4 stages
: 1) creating awareness, 2) learning activities
for improving the desirable characteristics,
3) application, and 4) evaluation.
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4. The implementation of the
administrative system of learning activity for
improving student’s desirable characteristics
in Basic Education level revealed that the
students had the desirable characteristics
according to the Basic Education Core
Curriculum 2008 after test higher than before
test at statistical significant level of .05, the
effectiveness index as a whole was at 0.7682
which indicated that students had the
desirable characteristics as a whole at 0.7682,
accounted for 76.82 %.
5. The results of assessment of
administrators’ and teachers’ satisfaction
toward the administrative system of learning
activity for improving student’s desirable
characteristics were at a high level with no
difference.
This study revealed that the
administrative system of learning activity to
improve student’s desirable characteristics as
developed by a researcher had effect on
student’s desirable characteristics according
to the Basic Education Core Curriculum A.D.
2008 in the senses of love of nation, religion
and king, honesty and integrity, self-discipline,
avidity for learning, living by Principle of
Sufficiency Economy, dedication and
commitment to work, loving in being Thai
and public mind.
Keywords : Development of administrative
system, learning activity, desirable characteristics

220 รมยสาร

บทนำ�

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
นำ�ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุก
ด้าน หลักในการจัดการศึกษาควรคำ�นึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนที่เข้า
มาเรียนในโรงเรียนนั้นมีพื้นฐานทางด้านครอบครัว
การได้รับการอบรมเลี้ยงดู ความรู้ ความสามารถ
ความสนใจและความถนัดเฉพาะตัวแตกต่างกัน
การจั ด การศึ ก ษาจะทำ�ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ปรั บ ตั ว
และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทุกด้าน ผลผลิต
ของการจัดการศึกษาคือนักเรียนเป็นพลเมืองดี มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึงมีความจำ�เป็นที่ทุกประเทศจะต้อง
ดำ�เนินการเพื่อยกระดับคุณภาพของประชากรและ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศให้สงู ขึน้ (นรินทร์ สังข์รกั ษา, 2552
: 1) โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำ�คัญในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดแก่เยาวชนรวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการจัดการ
ศึกษาให้กับนักเรียน (Bidwell, 1965 : 972-1022;
Coleman and Hoffer, 1987 : 37-38 ) ด้วยการ
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนให้มี
ความสมดุลในด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านความรู้
และความสามารถ มี ห ลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องฝึกหัดอบรมจิตใจและ
ความประพฤติของนักเรียนให้รเู้ หตุผลและความรับ
ผิดชอบทีด่ ไี ม่ให้นำ�ความรูไ้ ปใช้ในทางมิชอบ การได้
รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะสมทุกด้าน การอบรม
กล่อมเกลาความประพฤติของนักเรียนให้เป็นบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของ
สังคม จะทำ�ให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุผล
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ในการจัดการศึกษาได้ในที่สุด (Lunenburg and
Ornstien, 2000 : 86 ; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553
: 344)
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน พบ
ว่าปัจจุบันจัดการศึกษาเป็นไปตามปกติ ยังไม่ค่อย
คำ�นึงถึงธรรมชาติของนักเรียนที่แตกต่างกันทำ�ให้
เกิดปัญหากับเด็กบางกลุ่ม (สมชาย เทพแสง. 2551
: 6) โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ท่ีส่ง
ลูกเข้าเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่นักเรียนในความปกครองมากเท่าที่ควร ทำ�ให้
เด็กบางส่วนต้องออกกลางคันเพื่อทำ�งานหารายได้
มาช่วยเหลือครอบครัว ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นตกตํ่ า และก่ อ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
(รุ่ง แก้วแดง, 2547 : 24) ปัญหาในระดับสถาน
ศึกษาที่สำ�คัญส่วนใหญ่มีปัญหาด้านบุคลากรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนแบบ
เดิม คือการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน
นักเรียนขาดการลงมือปฏิบัติจริง จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูให้เป็นไปในแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
(สันติสุข สันติศาสนสุข, 2553 : 86)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จำ�เป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งรั บ รู้ แ ละนำ�ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำ�เนิน
งานภายในสถานศึกษาตามคุณภาพที่คาดหวังคือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ผู้วิจัย
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรง
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหา แนวทาง
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พัฒนาและเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาที่เหมาะ
สมอันจะนำ�ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการ
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาที่มีต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
3. เพื่อประเมินระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการดำ�เนินการ
4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำ�หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 และศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการร่างรูปแบบและพัฒนาระบบการบริหาร
งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
นักเรียน
ระยะที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อมให้กับ
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 โรงเรียนที่ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ระยะที่ 3 ขั้นการนำ�ระบบการบริหารงาน
ไปปฏิบัติ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณ
ภาพของเดมมิ่ง คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขการทำ�งาน โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research :
PAR ) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553 : 48-49) เพือ่ พัฒนา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไปใช้
ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและทำ�การวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดำ�เนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเสร็จสิ้นลง
ระยะที่ 4 ขั้ น การสรุ ป ผลกระทบ
การบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ในการดำ�เนิ น การวิ จั ย ทั้ ง 4 ระยะ ได้
ดำ�เนินการตามแนวคิดการออกแบบการพัฒนาโดย
ใช้ขั้นตอน ADDIE Model (Strickland, 2006 :
312) คือ ขั้นการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง ขั้นการเต
รียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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ทั้ง 5 โรงเรียน ขั้นการนำ�ระบบการบริหารงานไป
ปฏิบัติ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง และขั้นการสรุปผลกระทบ การบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. แบบสำ�รวจสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการสำ�รวจสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต
2 เป็นชนิดเลือกตอบ (Checklist) จำ�นวน 80 ข้อ
2. คูม่ อื การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แบบประเมินตนเองของนักเรียน เป็น
แบบประเมิ น พฤติก รรมตนเองของนัก เรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นชนิด
เลือกตอบ (Checklist) จำ�นวน 56 ข้อ
4. แบบสัมภาษณ์ เป็นคำ�ถามสำ�หรับผู้
บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน
5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็น
คำ�ถามสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานการ
จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
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ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 20 ข้อ
4.1 ให้นกั เรียนประเมินตนเองก่อนและ
หลังดำ�เนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง จำ�นวน 56 ข้อ
4.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครู
วิชาการ ตามกรอบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบ
การบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
มี ความเห็ นว่ า สภาพการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการศึกษาปัญหาการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน มีความเห็นเกีย่ ว
กับปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน
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ระดับน้อยทุกด้าน
2. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียน
ที่ ข าดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จำ�นวน 35 คน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า นักเรียน
ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
รวมร้อยละ 58.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงตามลำ�ดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้าน
ใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 85.71 ด้านมีวินัย ร้อยละ 82.85
และด้านมุ่งมั่นในการทำ�งาน ร้อยละ 68.57
3. ผลการสร้างระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการศึกษาการสร้าง
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบ
ด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างความตระหนัก หมาย
ถึง การชี้แจง อธิบายถึงความสำ�คัญและการฝึกให้
นักเรียนเกิดความเอาใจใส่ รับรู้และเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรม
สัตย์สัญญา กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมเล่าสู่กัน
ฟังฉันท์พี่น้อง กิจกรรมสุนทรีย์เที่ยงวัน กิจกรรม
เสวนาปัญหา กิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ
กิจกรรมลำ�นำ�คำ�พ่อสอน
ขั้ น ตอนที่ 2 การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม

ROMMAYASAN 223
คุณลักษณะ หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่
นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรมโครง
งาน กิจกรรมวัดในโรงเรียน กิจกรรมค่ายอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน กิจกรรมปลูกฝังจิตอาสา กิจกรรมโลก
กว้างจากการเรียนรู้ กิจกรรมสานฝันมุ่งสู่นักเรียน
คุณภาพ กิจกรรมยุวนักออม และกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์วินัยเชิงบวก
ขัน้ ตอนที่ 3 การนำ�ไปประยุกต์ใช้ หมายถึง
นักเรียนนำ�ความรู้ ความเข้าใจ คุณค่าของแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผล หมายถึง การ
ติดตามผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของนักเรียน การบันทึก การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มครูวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
4. ผลการพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของนักเรียน จากการประเมินตนเองของ
นักเรียน ก่อนและหลังการทดลองใช้คู่มือการจัด
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หลังการทดลอง
ใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สูงกว่าก่อนการ
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ทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมหลั ง จากได้ รั บ การพั ฒ นาด้ ว ยระบบ
การบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดีขึ้น มากที่สุดในด้านมีวินัย คิดเป็นร้อย
ละ 89.65 รองลงมาด้านอยู่อย่างพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 88.88 และด้านมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อย
ละ 87.50
5. ผลการประเมิ น ระบบการบริ ห าร
งานการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ ข องนัก เรียน จากการสอบถามผู้
บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อ
สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและมี
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านทีพ่ บว่ามีปญ
ั หาเกีย่ ว
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กั บคุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นที่ พ บ
มาก คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านมีวินัยและด้านความ
มุ่งมั่นในการทำ�งาน การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนนี้ทำ�ให้สามารถได้ระบบการบริหารงาน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยนำ�หลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน มาใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารงานการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลียว บุรีภักดี (2542
: 27) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีไว้ว่าช่วยให้
เราเข้าใจ ความเป็นมา ความเป็นอยู่และความเป็น
ไปของปรากฏการณ์หรือที่เรียกรวมๆ ว่าทฤษฎี
ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ได้ ช่วยให้มนุษย์สามารถ
ทำ�นายปรากฏการณ์ แ ละควบคุ ม ปรากฏการณ์
สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ มลิทอง (2536
: 35) ซึ่งสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียน
การสอนไว้วา่ ในการจัดการเรียนการสอนให้มคี วาม
สัมพันธ์กันเป็นระบบ เพื่อจะนำ�ไปสู่จุดหมายปลาย
ทางของการเรียนการสอนได้นั้น ระบบจะประกอบ
ไปด้วยข้อมูลนำ�เข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ
ข้อมูลป้อนกลับเสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544 : 7) ได้
กล่าวไว้ว่า การบริหารงานที่เป็นระบบเป็นกรอบ
กระบวนการดำ�เนินงานให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วยการดำ�เนิน
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งาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินและ
การปรับปรุงแก้ไขการทำ�งาน หรือเรียกย่อๆ ว่าวงจร
การบริหารงานแบบ PDCA
ผลการสร้ า งระบบการบริ ห ารงานการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนั ก เรี ย น ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการสร้างความตระหนัก
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ การนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ และการวัดและประเมินผล สอดคล้อง
ผลการวิจัยของพรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (2550
: บทคัดย่อ) ที่ได้ทำ�การศึกษารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ประกอบด้วยขัน้ ตอนสำ�คัญ
11 ขัน้ คือ สร้างความตระหนัก กำ�หนดความรับผิด
ชอบ ให้ความรักความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์
สร้างความมั่นใจ สร้างความมีวินัย ปลูกฝังค่านิยม
ส่งเสริ มการเรี ย นรู้เ ป็นตัวแบบที่ดี ให้ความช่วย
เหลือและให้กำ�ลังใจ และแนวคิดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนของกรมวิชาการ
(2542 : 155-160) ได้สรุปไว้วา่ การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมคุณลักษณะนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้นำ�ความรู้ความเข้าใจ คุณค่าและความ
สำ�คัญของคุณลักษณะที่ดีไปฝึกปฏิบัติ โดยมีแนว
การจัดทำ�การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย
โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ การจัดอบรม การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้และผลการวิจัยของอัมพร เรืองศรี
(2554 : 118) ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนั ก เรี ย นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขัน้ ตอน คือ การสร้างความ
ตระหนัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การนำ�
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ไปประยุกต์ใช้ และการประเมินผล เป็นต้น
ผลการพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
ทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุม่
ทดลองทีไ่ ด้รบั การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง ทำ�ให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่า สามารถนำ�สิ่งที่ได้
รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียนและการดำ�เนินชีวิต
ได้ โดยครูจดั ประสบการณ์การจัดการเรียนรูท้ หี่ ลาย
หลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปความเข้าใจด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกในการ
จัดหากิจกรรมที่มีความสนุก หลากหลาย มีการ
จัดหาสือ่ อุปกรณ์ กิจกรรมทีก่ ระตุน้ ความสนใจของ
ผู้เรียน ทั้งการสาธิต ยกตัวอย่าง การตั้งคำ�ถาม และ
การสอดแทรกในเนื้อหาและครูยังทำ�หน้าที่กระตุ้น
ความคิดของผู้เรียนให้ฝึกการวิเคราะห์ โดยครูและ
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีความ
สุข สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2547 :
55-59) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีลักษณะสำ�คัญดังนี้
เป็นกิจกรรมสำ�คัญ ทีม่ งุ่ เน้นการจัดประสบการณ์ให้
ผูเ้ รียนเป็นผูก้ ระทำ�หรือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ด้วยความ
กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน
ทำ�โครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่
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ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสำ�คัญหรือองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิด ในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง
คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
มีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจากผู้เรียนได้เรียนใน
สิง่ ทีต่ นสนใจและสอดคล้องกับแนวคิดของ รับขวัญ
ภูษาแก้ว (2553 : 199) กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำ�คัญไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำ�นวยในการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย
ไปแก้ปัญหาและพัฒนา
1. ครูผู้สอน ควรออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะนำ�มาองนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ทมี่ คี วามหลากหลายกิจกรรมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีงามอย่างยั่งยืน
2. ควรเพิ่มเติมแบบประเมินพฤติกรรม
และแบบวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่
หลากหลายเพื่อวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยในลักษณะอย่างนี้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และดำ�เนินการตลอดทั้งปีการศึกษา
หรือในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี การศึกษา เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามรูปแบบนี้สามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งส่งผลต่อ
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ควรมีการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิง
สำ�รวจสภาพปั ญ หาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างไร สถานศึกษาในชุมชนเมืองกับ
สถานศึกษาในชนบทมีปัญหาเหมือนกันหรือต่าง
กันอย่างไร จุดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขยาย
ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดในจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้งจังหวัด รวมทั้งเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ สถานีตำ�รวจ
โรงพยาบาล สถานีอนามัย นักวิจัยท้องถิ่น เข้าร่วม
เป็นคณะวิจัยด้วย
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Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, at present does his
master’s degree in music, College of Music, Mahasarakham University.
Email address : tongbassmusic@hotmail.com
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นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
นางสิรนิ นั ท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผงุ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตร
และการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email address : sirinan_bass@hotmail.com
Mrs. Sirinan Suraphaithun Saephung, received her master’s degree in Library
Science and Information science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham
University, at present does her doctoral degree in Curriculum and Instruction, Faculty of
Education, Khonkean University.
Email address : sirinan_bass@hotmail.com

นางสุธิรา เภาสระคู
นางสุธิรา เภาสระคู สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาสังคมศึกษา (การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนสระขุดดงสำ�ราญวิทยา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2
E-mail address : tchoeithaisong462@gmail.com
Mrs. Suthira Phaosrakhu, received her master’s degree in Social Education, Khonkean
University, doing doctoral degree in Educational Administration, Graduate School,
Buriram Rajabhat University, at present works as a senior professional teacher at
Srakhut Dongsamran Witthaya School, Surin Primary Educational Service Area Office 2.
E-mail address : tchoeithaisong462@gmail.com
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นางอรุณี สาธรพิทักษ์
นางอรุณี สาธรพิทักษ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ค.ม.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
E-mail address : saysampan.mu@hotmail.com
Mrs. Aruni Sathonphithak, received her master’s degree in Educational Administration,
Graduate School, Buriram Rajabhat University, doing doctoral degree in Education
Administration, Graduate School, Buriram Rajabhat University, at present works as a Director
of Saisamphan Kindergarten School, Satuek District, Buriram Province.
E-mail address : saysampan.mu@hotmail.com

นายเอกลักษณ์ สลักคำ�
นายเอกลักษณ์ สลักคำ� สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
E-mail address : namretter@gmail.com
Mr. Ekalak Salakkham, received his master’s degree in Remote Sensing and
Geographic Information System, Department of Computer Science, Faculty of Science,
Khonkean University, at present works as a lecturer in the Program of Geo Informatics,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail address : namretter@gmail.com
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นายอโศก ไทยจันทรารักษ์
นายอโศก ไทยจันทรารักษ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.) สาขาทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศศ.ด.) สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบนั
เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
E-mail address : asokathai@gmail.com
Mr. Asok Thaichanthrarak, received his master’s degree in Visual Art: Modern Art,
Srinakharinwirot University, doing his doctoral degree in Arts and Culture Research,
Srinakharinwirot, at present works as a lecturer in the Program of Computer Art and Design,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail address : asokathai@gmail.com

นายเอนก สุวรรณบัณฑิต
นายเอนก สุวรรณบัณฑิต สำ�เร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำ�ลังศึกษาระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง นักรังสีการแพทย์ ระดับชำ�นาญการพิเศษ ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail Address : asuwanr@hotmail.com
Mr. Anek Suwanbandit, received his master’s degree in Indrustrial and organizational
Psychology, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, doing his doctoral degree in
Philosophy and Ethics, Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University, at present
works as senior professional radiological technologist, Department of Radiology, Faculty
of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
E-mail Address : asuwanr@hotmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. เป็ น บทความด้านมนุษยศาสตร์ สัง คมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บภาษา วรรณกรรม ชาติ พ รรณ
บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจ
สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
3. ต้องระบุชื่อบทความ และชื่อ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตำ�แหน่งและ
สถานที่ทำ�งานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK
16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งมาที่ http://www.human.bru.ac.th/rom/
5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตพี มิ พ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. บทคัดย่อต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4
8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
สองท่าน
10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผู้เขียน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

1. การพิมพ์ต้นฉบับ จะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
2. ขนาดของต้นฉบับ จัดหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A4 (21×29.7 ซม.)
3. กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบกระดาษด้านบน 3.81 ซม.
ด้านล่าง 2.54 ซม. ด้านซ้าย 3.81 ซม. ด้านขวา 2.54 ซม.
4. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
5. การจัดแนวข้อความ ให้ใช้การจัดกระจายแบบไทย
6. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และจัดพิมพ์บทความเป็น 1 คอลัมน์
o ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้นำ�ชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
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		 ภาษาไทย ใช้อกั ษรขนาด 18 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดขวา, ทำ�ข้อความเป็นตัวหนา
		 ภาษาอังกฤษ ใช้อกั ษรขนาด 18 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดขวา, ทำ�ข้อความเป็นตัวหนา
		 ชือ่ ผูเ้ ขียนให้ระบุชอื่ เต็มนามสกุลเต็มของผูเ้ ขียนครบทุกคน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
			 โดยมีเชิงอรรถแสดงรายละเอียดของผู้เขียน ไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ
		 ใช้ภาษาไทยในบรรทัดที่ 1 และภาษาอังกฤษในบรรทัดที่ 2 โดยใช้อักษรขนาด 14 point
			 กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดขวา
		 กำ�หนดเชิงอรรถไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ โดยใช้อักษรขนาด 14 point
➢ กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา
				 - ให้ระบุว่าเป็นนิสิตหรือนักศึกษาปริญญา ? หลักสูตร ชื่อหลักสูตร (อักษรย่อหลักสูตร)
					 สาขาวิชา ? คณะ ? มหาวิทยาลัย ?
				 - อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุตำ�แหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด (คณะ.................มหาวิทยาลัย
					 .........................)
➢ กรณีไม่ใช่นิสิตหรือนักศึกษา
				 - ให้แสดงรายละเอียดของผู้เขียน ระบุตำ�แหน่งและหน่วยงานที่สังกัด
o บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำ�บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนบทคัดย่อ
		 ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน
		 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ให้จดั ทำ�เพียง 1 ย่อหน้าหรือไม่เกิน 250 คำ�
			 หรือไม่เกิน 15 บรรทัด
		 ชือ่ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ใช้อกั ษรขนาด 18 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดซ้าย
			 ทำ�ข้อความเป็นตัวหนา
		 บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
		 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ใช้ขนาดอักษร 16 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
		 ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
o คำ�สำ�คัญ (Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคำ�ที่สำ�คัญ
		 เกีย่ วข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คำ� เว้นระหว่างคำ�ด้วย Comma (,) ใช้ตวั อักษรภาษาไทย
		 หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point
o รายละเอียดบทความ
		 หัวข้อใหญ่ ใช้อกั ษรขนาด 18 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดซ้าย, ทำ�ข้อความเป็นตัวหนา
		 หัวข้อรอง ใช้อกั ษรขนาด 16 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความชิดซ้าย, ทำ�ข้อความเป็นตัวหนา
		 ตัวอักษร ใช้อักษรขนาดขนาด 16 point, กำ�หนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย,
			 ทำ�ข้อความเป็นตัวธรรมดา
■

■

■
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■
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บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่
ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ฉันทะ จันทะเสนา, 2556)
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (หฤทัย อาจปรุ, 2544 : 103)
การเขียนเอกสารอ้างอิง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
นำ�มาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำ�ดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสาร
ภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological Association)
มีรูปแบบ ดังนี้

■

■

■

■

• หนังสือแปล
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง (แปลจาก...โดย...)(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์.
ฟิชเชอร์, มาร์ก. (2535). เป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา (แปลจาก The Instant millionaire
โดย จิระพล ฉายัษฐิต). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
• วารสาร นิตยสาร
ผูเ้ ขียนบทความ.(ปีทพี่ มิ พ์,เดือน). ชือ่ บทความ.ชือ่ วารสาร.ปีทหี่ รือเล่มที่ (ฉบับที)่ :
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา. (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค.
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา. 2(12) : 2-5.
• หนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่. มติชน. หน้า 5.
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• หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำ�,
ชื่อหนังสือ(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
• บทความในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.).
ชื่อเรื่อง(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำ�คืออะไร. ใน คอมพิวเตอร์น่ารู้
(หน้า 77). กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
• วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์สาขาวิชา
คณะมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.
• รายงานการวิจัย
ชื่อชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์
แห่งกวีประชาชนในร้อยกรองของ ประเสริฐ จันดำ�. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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• สื่อโสตทัศน์
ชื่อผู้ผลิต.(ตำ�แหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง[ประเภทสื่อ].
สถานที่ผลิต:หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องการทำ�แผลและ
การพันผ้าพันแผล [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
• การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี,เดือนวันที่ที่สัมภาษณ์).ตำ�แหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
สัมภาษณ์.
• ฐานข้อมูลออนไลน์
หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันที่ เดือน, ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (ม.ป.ป.). ความจำ�เป็นต้องมี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.
ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552 จาก
http://www.2ebook.com/stou/reading/index.php
สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันที่ เดือน,ปี
จากแหล่งสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552
จาก http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/SAR/Phraewa/phraewa.html
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Guideline for submission of the Academic article or research
article for publishing in the Ramayasan Academic Journal

1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences related
		 to language, literature, ethnography, library science, music, dramatic arts, law,
		 social development, education, politics, culture, geography, history and fine
		 and applied Art
2. The article should be in Thai or English, and authenticity of English article must
		 be examined by the language expert before submission to the editor
3. Title of article, name, and surname of author of article along with qualification,
		 position, and affiliation in Thai and English should be clearly stated
4. the length of the manuscript of the article should not exceed than 12 pages
		 of A4 paper and should be typed in font type THSarabanPSK in 16 point size,
		 the manuscript of which along with electronic file can be submitted to editorial
		 board via the website: http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php/2014-06-10		 07-47-57. html.
5. The article should not be published elsewhere
6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language,
		 the evidence in written form from the copyright owner must be obtained
7. The abstract should be both in Thai and English, the total length of which
		 should not exceed than 1 page of A4 paper
8. The article should have table, chart, and picture in appropriate place
9. The article submitted for publication will be reviewed at least by two peer
		 reviewers in the related fields
10. The board of editors will inform the author whose article had not been
			 considered for publication, but will not return the manuscript of article

Guideline for preparation of the manuscript of the article

1. The manuscript should be typed with computer program, Microsoft Word
2. The page size of manuscript is set to A4 (21x29.7 cm.)
3. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm. from
		 the upper margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3. 81 cm. from left
		 margin, 2.54 cm. from right margin
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4. The line spacing is one space of computer
5. Text alignment is Thai Distributed
6. Font type is TH SarabanPSK and printed in one column
o Title
The title must be both in Thai and English and Thai title should come first
Font size of title in Thai is 18 point, flush right, bold font style
Font size of title in English is 18 point, flush right, bold font style
The full name and surname of author in Thai and English should be specified
			 and footnote indicating the details of author should be inserted at the end
			 of first page of article
Thai is used in the first line and English is used in the second line and font
			 size is 14 point and flush right
Footnote is inserted in the first page of article, and font size is 14 point
In case of student, please specify Degree, Program, Faculty, University
In case of advisor, please specify Position, Affiliation (Faculty and University)
In case of non student, please specify details of author such as position and
		 affiliated institution
o Abstract
Abstract should be both in Thai and English and Abstract in Thai should come
			 first and the content of both abstracts should be identical
Abstract in Thai and English should confine to one paragraph and should not
			 exceed than 250 words or 15 lines
The font size of abstract is 18 point, flush left, bold font style
The first line should leave one tab or 1.25 cm. from the left margin
The font size of abstract in Thai is 16 point, Thai distributed alignment
The font size of abstract in English is 16 point, Thai distributed alignment
o Keyword
Keyword is typed after the abstract
4-5 important words should be selected from the related article
A space between words is separated by comma (,)
Font size of Thai or English is 16 point
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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o Detail of Article
Font size of heading is 18 point, flush left, bold font style
Font size of sub heading is 16 point, flush left, bold font style
Font size is 16 point, Thai distributed, regular font style
Indentation of first line from the left margin is one tab or 1.25 cm.
o In-text Reference
In in-text reference, name of author and date of publication are put in the
			 parentheses, if the name is mentioned in the text, only date of publication
			 should be inserted in the parentheses, for instance
Priyanut Phibunsarawut (2007: 5) says that….
Real Development of Local (Chantha Chanthasena, 2014)
Helping each other (Haruethai Atpru, 2001 : 103)
o Writing Reference
List of document used in research that had been examined to prepare a report
and reference is set in alphabetical order, which begins with documents in Thai
and then English in the line of APA style (American Psychological Association),
the format of which is shown as follows:
■

■

■

■

■

■

■

■

Translated book
Author.(Date).Title.(translated from...by...) (Edition). Place of
Publication:Publisher.
Fisher Mark. (1992). Pen Setthi Nai Phrip Ta (translated from The instant millionaire by
Chiraphon Chayatthit). Bangkok: SE-Education
■

		 Journal
Author. (ym).Title of Article.Title of Journal.Year or Volume, (No):
Page.
Sasiwimon Sakda, (2006, April-May). Festival of Songkran of Four Regions. Journal of Ministry
of Travel and Sport. 2 (12): 2-5.
■

		 News Paper
Author.(y,md).Title of article.Title of News Paper.Page.
Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Teacher and New Challenge. Matichon. Page 5.
■
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Book with Responsible Person in Each Chapter and Section

Author.(Date).Title.In Author or Agent of Production.
Title of book.(Page).Place of Publication:Publisher.
Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat University,
Textbook on Thai reading. (Page 1-36). Nonthaburi : Sukhothaithammathirat
University.
■

Article in Collected Book

Author.(Date of Publication).Title of Article.In compiler or editor.Title.
(Page).Place of publication:Publisher.
Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer to be known
(Page 77). Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development,
Thammasat University.
Thesis
Author.(Date).Title of Thesis.Degree,Program,Faculty,
University or Institution.
Chatchai Pha Nit Chop. (2001). Trend of Role of Basic Education School Board in the
future. Master of education Thesis, Program in Educational Administration,
Graduate School, Buriram Rajabhat Institution.
■

Research
Author. (Date of Publication).Title of research.(Edition).Place of
Publication:Publisher.
Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on concept and identity of local poet in the poem of
Prasoet Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Science, Buriram
Rajabhat University.
■
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Television
Producer.(Position).(Date).Title.[Media].Place of Publication:Agent of
Production.
Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging.
[Video]. Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
■

Interview
Interviewer.(y,mdof interview).Position or Address to Contract.
Interview.
Maenmat chawalit. (1999, August 26). Chairperson of Thailand Library Association. Interview.
■

Online Database
		 • Online Book from Website
Author.(Date).Title of Book.Retrieved ondmyfrom
Information source.
Manu Oradidonchet. (n.d.). The need to have personal information protection act.
Retrieved on may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
■

		
• Other Information from Internet
Author.(Date of revision of data).Title.Retrieved ondmyfrom
Information Source
Naresual University, Cloth Museum. (2008). Prae Wa silk. Retrieved on June 6, 2009 from
http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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