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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

กันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำาหน่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา 

วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผย

แพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ

 บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ รมยสาร ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม-เมษายน) ยังคงมุ่งม่ันเป็นสะพานเช่ือมต่อระหว่างผู้เขียน

กับผู้อ่าน เพ่ือการเผยแพร่บทความอันสะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 29 บทความในเล่ม เกิดจากผู้เขียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม 15 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิต

กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

 ในเล่มน้ี มีบทความท่ีหลากหลาย ในด้านมนุษยศาสตร์ เช่น บุคลาธิษฐาน : อุปลักษณ์ในมุมมองทางภาษาศาสตร์ปริ

ชาน และ มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า ได้ส่องให้เห็นว่า การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ปริชาน

น้ัน ได้ทำาผู้อ่านได้เข้าใกล้ภาษาของตนเองมากข้ึน กล่าวคืออุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานน้ันก็คือภาษาท่ีผู้คนในสังคม

ใช้ในชีวิตประจำาวัน นอกจากน้ี ยังมีบทความเด่น ๆ  อีก เช่น ระบบเสียงภาษาคำาต่ี “อีสา” หญิงแพศยา...มารดาท่ีดี บทบาทนาง

ยักษ์ในการแสดงโขนละครรำา ลีลาภาษากระทบใจในนวนิยายเร่ือง “หญิงคนช่ัว” ของ ก.สุรางคนางค์ 

การศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ฯลฯ 

 ส่วนบทความด้านสังคมศาสตร์ มีบทความเด่น ๆ  เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ 

ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานะองค์ความรู้งาน

ด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ฯลฯ

 นอกจากน้ี ยังมีบทความปริทัศน์ท่ีพูดถึงหนังสือเล่มหน่ึงท่ีพึงอ่านอย่างย่ิง คือ อ่านเมือง เร่ืองคนกรุง : วรรณกรรม 

วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพ้ืนท่ี โดยเน้ือหาได้สะท้อนให้เห็นมายาคติทางสังคม ชาติพันธ์ุ เพศสถานะ ซ่ึงปรากฏการณ์

ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนมีฉากหลังคือกรุงเทพฯ เมืองท่ีเจริญทางวัตถุอย่างเต็มท่ี บริโภคนิยมเต็มท่ี ท่ีนำาไปสู่ความเส่ือมทรามทางจิตใจ 

กัดกร่อนจิตวิญญาณท่ีรู้สำานึกต่อส่วนรวม แต่ท่ีน่าวิตกกว่าน้ันก็คือ มีอีกหลายเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาคของประเทศกำาลังดำาเนิน

รอยตามกรุงเทพฯ แม้แต่ในชนบทในปัจจุบัน ก็มีความพยายามยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแบบท่ี

ไม่พึงประสงค์ กล่าวคือ ชนบทกำาลังทำาตนเป็นเมืองท่ีปนเป้ือนด้วยพิษภัยต่างๆ และเม่ือปรากฏการณ์น้ันเกิดข้ึนเต็มพ้ืนท่ี สังคม

ไทยจะรับมือกับสถานการณ์น้ีอย่างไร

 หวังว่า บทความในวารสารเล่มน้ี คงช่วยขยายมุมมอง และความคิดต่างๆ ยังผู้อ่าน และผู้สนใจตามสมควร อันจะนำา

สู่การพัฒนางานวิชาการเพ่ือคุณภาพคนและของสังคมต่อไป 

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มุ่งอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานซึ่งเป็นอุปลักษณ์ชนิดหนึ่งตามมุมมองทางภาษาศาสตร์
ปรชิานของเลคอฟฟ์และจอนหส์นั (Lakoff and Johnson, 1980) โดยรวบรวมตวัอยา่งถอ้ยคำาอปุลกัษณแ์บบบคุลาธษิฐาน
มาประกอบการอธบิาย และจดัหมวดหมูเ่ปน็มโนอปุลกัษณแ์บบตา่ง ๆ  ขอ้มลูภาษาทีน่ำามาเปน็ตวัอย่างประกอบการอธบิาย
รวบรวมจากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน จากแหล่งข้อมูลภาษาหลายแหล่ง อาทิ ข่าวในหนังสือพิมพ์ ภาษาในส่ือ
อเิลก็ทรอนกิส ์บทความทัว่ไป นติยสาร สารคด ีบทความวชิาการ รวมถงึใชค้ลงัขอ้มลูภาษาไทย Thai Concordance คน้หา
ตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย จากการศึกษารวบรวม อุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐานที่พบในภาษาไทย 
สามารถจำาแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ อุปลักษณ์ผู้มาเยือน อุปลักษณ์ครู/ผู้สั่งสอน อุปลักษณ์ปรปักษ์ อุปลักษณ์แพทย์ 
และอปุลกัษณเ์จ้านาย การศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชภ้าษาไทยรับรู ้เขา้ใจสรรพสิง่ทีเ่ปน็นามธรรมซึง่ทำาความเขา้ใจได้
ยากโดยอาศยัประสบการณเ์กีย่วกบัสิง่ทีม่ชีวีติ โดยเฉพาะซึง่เปน็สิง่ทีจ่บัตอ้งไดท้างกายภาพ และทำาความเขา้ใจไดง้า่ยกวา่

คำาสำาคัญ: บุคลาธิษฐาน, อุปลักษณ์, มโนอุปลักษณ์, ภาษาศาสตร์ปริชาน

Abstract
 This article aimed to explore the concept of personification as metaphor in Thai on the line 
of Lakoff and Johnson’s approach in cognitive linguistic. The data were collected from corpus of daily 
language usage, namely, online newspaper, magazine, dialogue including data from Thai Concordance 
Program. It is found from study that personification can be classified to several categories, namely, Arrival/
visitor Metaphor, Instructor Metaphor, Adversary Metaphor, Physician Metaphor and Master Metaphor. 
This study indicated that Thai language user perceived and understood the complicated abstract ob-

บุคลาธิษฐาน : อุปลักษณ์ในมุมมองทางภาษาศาสตร์ปริชาน

Personification: Metaphor in Cognitive Linguistic
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jects through experiences about life and humanity 
which were tangible and easily intelligible. 

Keywords: personification, metaphor, conceptual 
metaphor, cognitive linguistic

บทนำา

“ความล้มเหลวสอนให้ฉันลุกขึ้นยืน”
“เมื่อโอกาสมาเยือน”
“ความเศร้ากำาลังกัดกินหัวใจของเรา”
“อดีตทำาร้ายฉันมามากพอแล้ว”

 ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นถ้อยคำาที่ผู้พูดภาษาไทย
ใชส้ือ่สารกนัอยา่งเปน็ปกตใินชวีติประจำาวนั โดยทีผู่ใ้ชภ้าษา
ไม่ได้รู้สึกว่าถ้อยคำาดังกล่าวมีการเปรียบเทียบ/ถ่ายโยง
ความหมายจากสิง่หนึง่ไปยงัสิง่หนึง่ แตแ่ทจ้รงิแลว้ ถอ้ยคำา
ดังกล่าวมีการดึงเอาคุณสมบัติของบางสิ่งมาทำาความเข้าใจ
ส่ิงอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน ดังเช่น จากตัวอย่างถ้อยคำาแรก
มีการทำาความเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอย่าง “ความล้มเหลว”
ผา่นสิง่ทีเ่ปน็รูปธรรมอยา่ง “มนษุย”์ พจิารณาได้จากการใช้
คำาว่า “สอน” หรือตัวอย่างที่สอง มีการสมมติให้ “โอกาส” 
ซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสามารถทำากริยา “มาเยือน” ได้ และ
ตัวอย่างสุดท้าย สมมติให้ “อดีต” สามารถกระทำากริยา 
“ทำาร้าย” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จาก
ตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเม่ือผู้ใช้ภาษาต้องการกล่าวถึง
สิง่ทีเ่ปน็นามธรรม มกัมีการถา่ยโอนคณุสมบตับิางประการ
ของสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่า เป็นรูปธรรมมากกว่ามาอธิบาย
หรอืทำาความเขา้ใจสิง่ทีเ่ปน็นามธรรมเหลา่นัน้ กระบวนการ
ทางภาษาเชน่นีเ้รียกวา่ อปุลกัษณ ์(metaphor) ซ่ึงเลคอฟฟ์
และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980: 33) นัก
ภาษาศาสตร์ปริชานเรียกอุปลักษณ์แบบน้ีว่า personification
หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า บุคคลาธิษฐาน
 ในทางวรรณคดีและทางภาษาศาสตร์อธิบาย
อุปลักษณ์ และบุคคลาธิษฐานแตกต่างกัน ในทางวรรณคดี 
คำาว่า อุปลักษณ์ หรือบางตำาราเรียกว่าสมนัย (วิภา กงกะนันท์,

2556 : 66) เป็นภาพพจน์ (figure of speech) ชนิดหนึ่ง 
เปน็การเปรยีบเทยีบวา่สิง่หนึง่เปน็สิง่เดยีวกนักบัอีกสิง่หนึง่
ทกุประการ โดยใชค้ำาแสดงการเปรยีบ “เปน็” “คือ” “เทา่” 
เช่น เธอคือมัจจุราชสีนำ้าผึ้ง, นางนั้นเป็นปิ่นโลกา ตัวอย่าง
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ชนิดนี้เป็นถ้อยคำามีการประดิษฐ์ภาษาใน
เชิงวรรณศิลป์ 
 บุคลาธิษฐาน ตามคำาอธิบายทางวรรณคดี คือ
การใช้ภาษาที่สมมติให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่คนเป็นคน 
สามารถแสดงอากัปกริยาต่าง ๆ ราวกับเป็นคน เช่น พูดได้ 
รอ้งไหไ้ด ้รูส้กึได ้หรือกำาหนดบทบาทและฐานะใหส้รรพสิง่
จนดูประหนึ่งว่าเป็นคน (วิภา กงกะนันท์, 2556: 84) 
เช่น ทะเลหลับใหลไม่ยอมตื่น, พระจันทร์ส่งยิ้มให้หมู่ดาว 
จะเหน็ว่ามกีารสมมตใิห ้ทะเล พระจนัทร์ และดาว ซึง่ไม่ใช่
สิ่งมีชีวิตสามารถกระทำากริยา หลับ ตื่น ยิ้ม ได้เช่นเดียวกับ
มนุษย์ แต่ในทางภาษาศาสตร์ปริชาน บุคลาธิษฐานมิใช่
เครือ่งมอืทางวรรณศลิป ์แตเ่ปน็การใชภ้าษาทีเ่ปน็ธรรมชาติ
โดยที่ผู้ใช้ภาษาอาจไม่รู้ตัวว่ากำาลังใช้ภาษาแสดงมโนทัศน์
บางอย่างอยู่ ผู้ฟังสามารถทราบความหมายได้ทันทีโดย
ไมต่อ้งอนมุานหรอืตคีวาม จดัเปน็อปุลักษณแ์บบขนบ หรอื 
conventional metaphor (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 
101) ดังตัวอย่างข้อความ

“ความล้มเหลวสอนให้ฉันลุกขึ้นยืน” 
“อดีตสอนให้ฉันเห็นคุณค่าของชีวิต”

 ถอ้ยคำาขา้งตน้เป็นอปุลกัษณแ์บบบคุลาธิษฐานที่
ใช้บ่อยในชีวิตประจำาวันจนไม่รู้สึกถึงการเปรียบ เป็นภาษา
ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความงามเชิง
วรรณศิลป ์จากถอ้ยคำาดงักล่าวนีจ้ะเหน็ไดว้า่มกีารถา่ยโอน
คณุสมบตัขิอง “มนษุย”์ ไปยงั “ความลม้เหลว”และ“อดตี” 
สะท้อนมโนอุปลักษณ์ [ความล้มเหลว/อดีต คือ ครู] ทำาให้
เห็นวิธีคิดของผู้ใช้ภาษาว่า “ความล้มเหลว” และ “อดีต” 
คือบุคคลที่ทำาหน้าที่อบรมสั่งสอนได้
 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำาวันเต็มไปด้วย
ถอ้ยคำาอปุลักษณ ์ทัง้อปุลกัษณเ์ชงิรปูธรรม 1 (Ontological
Metaphor) ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งเป็นนามธรรมถูกนำา

1 อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological Metaphor) ในภาษาไทย ในวารสารวิชาการรมยสาร. 14(1) : 70



ROMMAYASAN 23Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

เสนอราวกับว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็น สัมผัสได้ทาง
กายภาพ อุปลักษณ์เชิงพื้นที่ (orientational metaphor) 
อุปลักษณ์เชิงโครงสร้าง (structural metaphor) รวมถึง
อุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐาน (Personificaion) ที่สิ่งไม่มี
ชีวิตถูกนำาเสนอราวกับว่ามีชีวิต 
 ทัง้นี ้ผูศ้กึษาเหน็วา่บคุลาธษิฐานตามความหมาย
ทางภาษาศาสตร์ปริชานเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่น่า
สนใจ ทำาให้มองเห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อสรรพสิ่ง 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลาธิษฐานตามแนวทางภาษาศาสตร์ โดยรวบรวมตัวอย่าง
ถ้อยคำาบุคคลาธิษฐานท่ีพบในภาษาไทยมาประกอบการ
อธิบาย และจัดหมวดหมู่ถ้อยคำาเป็นมโนอุปลักษณ์ต่าง ๆ 
โดยเลือกศึกษาเฉพาะอุปลักษณ์แบบขนบเพื่อจะได้ข้อมูล
ภาษาที่เป็นธรรมชาติ และสะท้อนมุมมองของผู้ใช้ภาษา
ได้อย่างแท้จริง โดยเก็บข้อมูลจากภาษาที่ใช้จริงในชีวิต
ประจำาวันจากแหล่งข้อมูลภาษาหลายแหล่ง อาทิ ข่าวใน
หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความทั่วไป นิตยสาร 
สารคดี บทความวิชาการ รวมถึงใช้โปรแกรม Thai Con-
cordance ซึ่งเป็นคลังข้อมูลภาษาไทยท่ีรวบรวมตัวอย่าง
ของการใช้ภาษาไทยที่เกิดขึ้นจริงช่วยในการค้นหาอีกด้วย
 งานศึกษาด้านอุปลักษณ์ในภาษามีอยู่จำานวน
ไม่น้อย ทั้งที่เป็นการศึกษาอุปลักษณ์ในข้อมูลภาษาต่าง ๆ 
ในแงข่องการสะทอ้นมโนทศันจ์ากขอ้มลูภาษาใดโดยเฉพาะ 
อาท ิอปุลกัษณเ์ชงิมโนทศันข์องการใชค้ำาวา่ “ใจ” ในภาษา
ไทย ของ กัญญา รุ่งแจ้ง (2558), อุปลักษณ์ในหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ไทย  ของ  วิลาวัณย์  วิษณุเวคิน  (2550), 
อุปลักษณ์แสดงอารมณ์รักในเพลงไทยสากลสำาหรับวัยรุ่น
ไทย ของ สินินาฏ วัฒนสุข (2549), อุปลักษณ์สงครามใน
ขา่วกฬีาในหนงัสอืพมิพภ์าษาไทย ของ จติตมิา จารยะพนัธุ ์
(2539) และการศึกษาในแง่ของหน้าที่ของอุปลักษณ์ อาทิ 
หน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองของผู้พูดภาษาไทย ของ 
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2552) เป็นต้น ส่วนการศึกษาเกี่ยว
กบัอปุลกัษณใ์นครัง้นี ้มไิดก้ำาหนดเลอืกศกึษาอปุลกัษณจ์าก
ปริเฉทใดโดยเฉพาะ และมิได้เลือกศึกษามโนอุปลักษณ์ใด
มโนอุปลักษณ์หนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง
อธิบายแนวคิดเรื่องอุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐาน personi-
fication ตามกรอบแนวคิดทางภาษาศาสตร์ปริชาน

อุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐาน : การทำาความเข้าใจ
สรรพสิ่งราวกับมีชีวิต
 อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นกระบวนทางปริชาน
ที่สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มีมุม
มองหรือวิธีคิดต่อสรรพสิ่งเช่นไร ย่อมมีพฤติกรรมรวมถึง
การใช้ภาษาที่สอดคล้องกับวิธีคิดนั้น ๆ โดยทั่วไปเราจะ
ทำาความเข้าใจสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือทำาความเข้าใจได้ยาก
ผ่านสิ่งที่รับรู้ได้ง่ายกว่า จับต้อง มองเห็นเชิงกายภาพได้
ชัดเจนกว่า เลคอฟฟแ์ละจอนหสั์น (Lakoff and Johnson, 
198) เรยีกอปุลกัษณท์ีป่รากฏในภาษาวา่ ถ้อยคำาอปุลกัษณ ์
(metaphorical expression) และเรยีกอปุลกัษณใ์นระบบ
คิดว่า มโนอุปลักษณ์ (conceptual metaphor) (ณัฐพร 
พานโพธิ์ทอง, 2556: 103)
 อุปลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง
เป็นอีกส่ิงหน่ึงโดยที่ส่ิงที่นำามาเปรียบน้ันมาจากวงความ
หมายต่างกัน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542) โดยเรียกสิ่งที่
เปน็ตน้แบบในการเปรยีบเทยีบวา่ “สิง่เปรยีบ” หรอื “แบบ
เปรียบ” (Source domain) และเรียกสิ่งที่ถูกนำาไปเปรียบ
ว่า “สิ่งท่ีถูกเปรียบ” (target domain) โดยสิ่งที่เป็น 
“แบบเปรียบ” นั้นจะมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่า 
“สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งโดยมากมักจะเป็นนามธรรม เช่น

“แจกโฉนดท่ีดินคลายปมปัญหาท่ีดินรอบเขาบูโด” 
“สายป่าน” ไม่รับงานตัดปัญหาสัญญา “โกโก้”

 จากถอ้ยคำาอปุลักษณด์งัตวัอยา่งจะเหน็วา่มกีาร
ถ่ายโอนคุณสมบัติจากแบบเปรียบคือ “เชือก” ไปยังสิ่งที่
ถูกเปรียบคือ “ปัญหา” สังเกตได้จากคำาว่า “คลายปม” 
“ตัด” ซึ่งมักจะปรากฏใช้กับ “เชือก” เป็นการสะท้อนมโน
อุปลักษณ์ว่า ปัญหาคือเส้นใยที่ถูกนำามาฟั่นเกลียว สำาหรับ
ผูกหรือมัด แต่ก็สามารถคลายหรือตัดออกได้ (ปาลิตา 
ผลประดับเพ็ชร์, 2559 : 70) อุปลักษณ์ในความหมายนี้
ครอบคลมุถงึบคุคลาธษิฐานดว้ยซึง่ตา่งจากในทางวรรณคดี
ทีถ่อืวา่ทัง้อปุลักษณ์และบคุคลาธษิฐานเปน็ภาพพจนค์นละ
ชนิด 
 บุคลาธิษฐาน  (personification)  จัดเป็น
อุปลักษณ์ชนิดหน่ึงตามมุมมองภาษาศาสตร์ปริชานของเล
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คอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980 : 33-
34) ซึ่งได้อธิบายว่าไว้ในหนังสือ Metaphors We Live By 
ว่าอุปลักษณ์เชิงวัตถุที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการที่วัตถุใด ๆ ถูก
ทำาใหเ้ปน็บคุคลซึง่จะชว่ยในการทำาความเขา้ใจส่ิงทีไ่มม่ชีวีติ
โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิดกับมนุษย์ท้ังการเคลื่อนไหว
ร่างกาย บุคลิกลักษณะ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
บุคลาธิษฐาน หมายถึง อุปลักษณ์ที่ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่ง
ไม่ใช่มนุษย์ เป็นส่ิงนามธรรม เช่น กิจกรรม อารมณ์ ความรู้สึก
ความคิด ไดถ้กูนำาเสนอราวกบัวา่เปน็มนษุยห์รอืแสดงอากปั
กริยาได้เช่นเดียวกับมนุษย์ เป็นอุปลักษณ์ชนิดหนึ่ง เช่น
 His theory explained to me the behavior 
of chickens raised in factories. 
 Life has cheated me. 
 Inflation eating up our profits.
 Inflation has robbed me of my savings.
 Our biggest enemy right now is Inflation.
 เลคอฟฟ์และจอนห์สันอธิบายว่าจากตัวอย่าง
ดังกล่าวจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่คนถูกนำาเสนอราวกับเป็นคน 
เช่น ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมของไก่, ชีวิตต้มตุ๋นหลอกลวง
ฉัน, ภาวะเงินเฟ้อเขมือบผลกำาไร, ภาวะเงินเฟ้อปล้นเงิน
ออม, ศัตรูตัวฉกาจของเราคือภาวะเงินเฟ้อ นอกจากน้ียัง
สามารถระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกด้วย จาก
ตวัอยา่งเรือ่งภาวะเงนิเฟอ้ ไมใ่ชแ่คก่ารมองวา่ภาวะเงนิเฟ้อ
เป็นคนเท่านั้น แต่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าเป็นคนที่เป็น
ปรปกัษ ์คูต่รงขา้ม หรอืคูต่อ่สู ้(Adversary) เหน็ไดจ้ากการ
ใช้คำาว่า eating up, robbed และ enemy ซึ่งสะท้อนมโน
อุปลักษณ์ [Inflation is an Adversary] ภาวะเงินเฟ้อคือ
ปรปักษ์/ข้าศึก/ศัตรู
 สำาหรับการศึกษาข้อมูลในภาษาไทยในปริเฉท
ต่าง ๆ พบถ้อยคำาอุปลักษณ์แบบบุคคลาธิษฐานจำานวน
ไม่น้อย ซึ่งสามารถจัดป็นหมวดหมู่ได้หลากหลาย ได้แก่ 
อุปลักษณ์ผู้มาเยือน อุปลักษณ์ครู/ผู้สั่งสอน อุปลักษณ์
ปรปักษ์ อุปลักษณ์แพทย์ และอุปลักษณ์เจ้านาย ดังนี้ 
 1. อุปลักษณ์ผู้มาเยือน (Arrival/Visitor 
Metaphor)
 อุปลักษณ์ผู้มาเยือน เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์
ของ "สิ่งที่ถูกเปรียบ” ไม่ใช่มนุษย์ เช่น “โอกาส” “เวลา” 
“ความจริง” ถูกนำาเสนอราวกับว่าเป็นมนุษย์ หรือแสดง

กิริยาได้อย่างมนุษย์ โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่
มกีารนำาคำาทีโ่ดยปกตใิช้กบัคน อย่างคำาวา่ รอ, คอย, มาถงึ,
มาเยือน,  เผชิญหน้า ฯลฯ  มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั้น 
จากการรวบรวมและศึกษาถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบมโนอุป
ลักษณ์ที่หลากหลาย ดังนี้

 1.1 [โอกาส คือ ผู้มาเยือน] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • โอกาสรวย!! รอคุณอยู่ รีบตัดสินใจ อย่าให้
โอกาสหลุดมือคุณไปนะครับ 
 • โอกาสมาถึงพวกคุณเเล้ว
 • ถ้าคุณขยันและเล่นเนตเป็นโอกาสมาถึงเมือง
ไทย แล้วนะ ครับ
 1.2 [เวลา คือ ผู้มาเยือน]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • คนเราชอบรอเวลา จนลืมคิดไป...ว่าเวลา...ไม่
เคยรอเรา...เพราะฉะนั้นอย่ารอเวลา
 • ยอเรนเต้ชี้อำาลาบิลเบาเมื่อเวลามาถึง
 • ควรจะปฏิบัติอย่างไร...กับการรอคอยเวลาที่
ไม่มีระยะที่สิ้นสุด...
 1.3 [ความจริง คือ ผู้มาเยือน]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ในท่ีสุดความจริงก็มาถึง แวะมาอ่านกันบ้างนะคะ 
 • ผ่านศึกซักฟอกไปหนึ่งวันประชาชนกำาลังรอ
ความจริงปรากฏ 
 1.4 [ความสุข/ความทุกข์คือ ผู้มาเยือน]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ความสุขรอเราอยู่
 • ทำาอย่างไร เมื่อความทุกข์ใจเข้ามาเยือน
 1.5 [โชค/วาสนา คือ ผู้มาเยือน]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • โชคดีรอคุณอยู่ !  เพียงลงทะเบียนดูบอล
ออนไลน์วันนี้
 • ชีวิตมีค่า อย่ารอวาสนา
 • อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา
 1.6 [ความแก่ชรา คือ ผู้มาเยือน]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • เมือ่ความแกช่ราเขา้มาเยอืน มอิาจเลือ่นหลกี
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หนีการถดถอย
 โดยปกติแล้วคำาว่า รอ, คอย, มาถึง, มาเยือน, 
เผชิญหน้า ฯลฯ มักจะปรากฏร่วมกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งในที่นี้
หมายถึงคน เช่น “ฉันนั่งรอเธอมานานแล้วนะ” “เธอมาถึง
นานแล้วยัง” “เรือใบจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ 
ฮัลล์ ซิตี้” เป็นต้น แต่จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวน้ีจะ
เหน็ไดว้า่ มีการถา่ยโอนคณุสมบตัจิาก “คน” ไปยงั โอกาส, 
เวลา, ความจริง, ความสุข/ความทุกข์, โชค/วาสนา, ความ
แก่ชรา ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นการสะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้
ภาษาว่าสิง่เหล่านีม้คีณุสมบัตบิางประการทีค่ลา้ยกับมนษุย ์

2. อุปลักษณ์ครู/ผู้สั่งสอน (Instructor Metaphor)
 อปุลกัษณค์ร/ูผูส้ัง่สอน เปน็อุปลกัษณท์ีม่โนทศัน์
ของ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ เช่น ประสบการณ์ 
ทฤษฎ ีศาสนา อดตี ประวตัศิาสตร ์ฯลฯ ถกูนำาเสนอราวกบั
ว่าเป็นมนุษย์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่ให้ความรู้ อันได้แก่ ครู 
อาจารย์ เห็นได้จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ท่ีมีการนำาคำาท่ีโดย
ปกตใิชกั้บคร ูอาจารย ์อยา่งคำาวา่ สอน, อธบิาย, เตือน ฯลฯ 
มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์น้ัน จากการรวบรวมและศึกษา
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบมโนอุปลักษณ์ที่หลากหลาย ดังนี้
 2.1 [ประสบการณ์ คือ ครู] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ประสบการณ์.....สอนให้ผมรู้ว่าอุดมการณ์ไม่
ได้ช่วยอะไร
 • คำาเตอืนจากประสบการณจ์รงิ ทำาอยา่งไรเมือ่
เกียร์หลุด
 2.2  [ประวัติศาสตร์/อดีต คือ ครู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ประวัติศาสตร์สอนเราให้รู้ว่า “รัฐประหาร” 
ไม่เคยพัฒนาประชาธิปไตย
 • ประวัติศาสตร์สอนบทเรียนเก่ียวกับสงคราม 
แต่เราก็มักจะลืมไปเสียทุกที
 • เรียนรู้จากประวัติศาสตร์
 • ทำาไมพออายุมากขึ้น..มักนึกถึงวันเก่า ๆ และ
อดีต...เตือนอะไรเรา
 • อดีตสอนอะไรเรา
 2.3 [ศาสนา คือ ครู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์

 • ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีจริง
หรือ
 • ตามหลกัคำาสอนของศาสนาครสิตน์ัน้ พระเจา้
ทรงเป็นจุดหมายสูงสุดของความศรัทธา
 2.4 [ทฤษฎี คือ ครู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวที่สามารถ
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ครบถ้วน
 • ทฤษฎีเรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าอยากเป็นคนเก่ง 
คนรวย ก็ต้องพยายามเรียนรู้วิธีสร้างความรวย
 2.5 [ความรัก คือ ครู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ความรักสอนให้ได้รู้จักคำาว่า อดทน
 • ความรักน้ันจะสอนให้คุณได้รู้ว่ามันบริสุทธ์ิ
และตราตรึงใจมากเพียงใด
 2.6 [ความล้มเหลว/ความผิดหวัง คือ ครู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ความล้มเหลว ความผิดหวัง และความทุกข์
สอนอะไรเราบ้าง
 • สิ่งหนึ่งที่ความผิดหวังสอนเราคือใครกันที่เรา
ควรรัก
 • ความล้มเหลวสอนให้เราประสบความสำาเร็จ

 โดยปกติแล้วคำาว่า สอน, อธิบาย, เตือน ฯลฯ 
จะปรากฏใช้กับมนุษย์ ซึ่งในที่นี้หมายถึงครู อาจารย์ ผู้ที่ให้
ความรู้ เช่น “ครูคอยสอนคอยเตือนให้เราเป็นคนดี” หรือ 
“อาจารยอ์ธบิายเรือ่งกระบวนการกลายเปน็คำาไวยากรณ”์ 
เป็นต้น แต่จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า
มีการถ่ายโอนคุณสมบัติจาก “ครู” ไปยัง ประสบการณ์, 
ประวัติศาสตร์/อดีต, ศาสนา, ทฤษฎี, ความรัก, ความล้ม
เหลว/ความผิดหวัง ซึ่งเป็นนามธรรม เป็นการสะท้อนมโน
ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติบางประการที่
คล้ายคลึงกับครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ แนะแนวทางปฏิบัติ 
หรือคอยสั่งสอน ตักเตือนไม่ให้ทำาในสิ่งที่อาจผิดพลาด 

 3. อุปลักษณ์ปรปักษ์ (Adversary Metaphor)
 เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” 
ซึง่ไมใ่ชม่นษุย ์เชน่ “ความกลวั” อปุสรรค” และ “โรค” ถูก
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นำาเสนอราวกบัวา่เปน็มนษุยซ์ึง่ในทีน่ีห้มายถงึปรปกัษ ์ศัตร ู
ฝ่ายตรงข้าม คู่ต่อสู้ โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่มี
การนำาคำาที่โดยปกติใช้กับศัตรู อย่างคำาว่า เอาชนะ, ชนะ, 
สู้, ทำาลาย, แพ้ ฯลฯ มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั้น จากการ
รวบรวมและศึกษาถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโนอุป
ลักษณ์ 2 ตัวอย่าง ดังนี้

 3.1 [ความกลัว คือ ศัตรู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • หากเรายิ่งเอาชนะความกลัวได้เร็วเท่าไหร่ 
เราก็จะวิ่งตามความฝันเราได้เร็วเท่านั้น
 • ฉันว่า "วีรกรรม" ก็คงเกิดได้..ด้วยความ
พยายามที่จะต่อสู้กับความกลัว
 3.2 [โรค/ภัย คือ ศัตรู]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • หลกัฐานทางวทิยาศาสตรบ์ง่ชีว้า่อาหารใส่ขมิน้
ช่วยต่อสู้กับโรคอ้วนได้
 • พบหนูมีภูมิต่อสู้โรคมะเร็ง
 • สเวนสัน มอบกำาลังใจ ผู้ป่วยสู้โรคมะเร็ง
 • 50 วิธีเอาชนะโรคเด็กสมาธิสั้น
 • “เกลือ” โรคไหน ๆ ก็ยอมแพ้ 
 • โรคภัยรุมล้อม
 • เรื่องร้าย ๆ โหมกระหนำ่ารุมล้อมเข้ามา ทำาให้
ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข
 3.3 [อุปสรรค คือ ฝ่ายตรงข้าม] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • รักแท้..แพ้อุปสรรคงั้นหรอ
 • 9 วิธี ชนะอุปสรรคในชีวิต 
 3.4 [ความจริง คือ ศัตรู] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • แก้ปัญหาเอดส์ด้วยการเผชิญหน้ากับ
ความจริง
 • จะดิ้นหนี "ความจริง" พ้นหรือไม่
 • งานน้ีเจ้าตัวออกมายำา้ว่าคนเราหนีความจริง
ไม่พ้น
 3.5 [อดีต คือ ศัตรู] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์

 • "บลูม "หนีอดีตไม่พ้นขยันตามจีบ "โกเมซ"
 • อย่าปล่อยให้อดีตทำาร้ายปัจจุบัน
 3.6 [ความทุกข์/ความไม่สมหวัง คือ ศัตรู] 
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • วธิรีบัมือกบัความทกุข ์5 แบบ – จะเลือกแบบ
ไหนดี
 • มหีลายวธิทีีจ่ะจดัการ “ความทกุข”์ ทีเ่รากำาลัง
เผชิญอยู่

 โดยปกตแิลว้คำาวา่ เอานะ, ชนะ, สู,้ ทำาลาย, แพ,้ 
รับมือ, จัดการ,หนี มักจะปรากฏร่วมกับสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น
ศตัรฝูา่ยตรงข้าม เชน่ “วธิเีอาชนะฆา่ศกึศตัร”ู “องักฤษกับ
เยอรมันต่อสู้กัน” “ญี่ปุ่นยอมแพ้สหรัฐอเมริกา” “ซีเรียหา
ทางรับมืออเมริกา” “หนีเสือปะจระเข้” เป็นต้น แต่จาก
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบตัจิาก “ปรปกัษ”์ หมายถงึ ศัตร ูฝ่ายตรงขา้ม ไปยงั
สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่าง ความกลัว, โรค/ภัย, อุปสรรค, 
ความจรงิ, อดตี, ความสุข/ความทกุข ์ผู้ใชภ้าษาทำาราวกบัวา่
สิง่เหลา่นีเ้ปน็คน เปน็การสะทอ้นมโนทศันข์องผู้ใชภ้าษาวา่
ส่ิงเหล่าน้ีมีคุณสมบัติบางประการท่ีคล้ายกับศัตรูฝ่ายตรงข้าม
ที่เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะ 

 4. อุปลักษณ์แพทย์ (Physician Metaphor)
 เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” 
ถูกนำาเสนอราวกับว่าเป็นมนุษย์ซึ่งในที่นี้หมายถึงบุคลากร
ทางการแพทย ์ดงัจะเหน็ได้จากถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีม่กีารนำา
คำาที่โดยปกติใช้กับแพทย์ อย่างคำาว่า รักษา, เยียวยา ฯลฯ 
มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อย่าง เวลา, ความรัก เป็นต้น จาก
การรวบรวมและศึกษาถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบตัวอย่างมโน
อุปลักษณ์ 2 ตัวอย่าง ดังนี้
 4.1 [เวลา คือ แพทย์]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • เวลาจะรักษาทุกอย่าง
 • เวลาจะเยียวยาทุกสิ่ง
 4.2 [ความรัก คือ แพทย์]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • งงล่ะซ่ีว่าความรักจะช่วยรักษาสุขภาพได้
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อย่างไร
 โดยปกติแล้วคำาว่า รักษา, เยียวยา เป็นกริยา
อาการของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น “หมอ
รกัษาคนไข”้, “หมอเยยีวยาอาการปว่ยของคนไข้” แตจ่าก
ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติจาก “แพทย์” ไปยัง เวลา, ความรัก ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ซับซ้อนกว่า เป็นการสะท้อนมโนอุปลักษณ์ว่า ความรัก
และเวลามคีณุสมบตับิางประการเหมอืนผูท้ีท่ำาหนา้ทีร่กัษา
อาการป่วย หรือบาดเจ็บของคนไข้
 อย่างไรก็ตาม อาจอธิบายได้ในอีกแง่หนึ่งว่า
ถ้อยคำาดังกล่าวสะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่าได้นำาเอา
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุสิ่งซึ่งในที่นี้ ได้แก่ ยารักษาโรค
มาอธิบายความรักก็ได้  หากมองในแง่นี้จะจัดว่าถ้อยคำา
อปุลกัษณด์งักลา่วเปน็อปุลกัษณช์นดิ อปุลกัษณเ์ชงิรปูธรรม
หรอือปุลกัษณเ์ชงิวตัถ ุ(Ontological Metaphor) สะทอ้น
มโนอุปลักษณ์ [ความรัก/เวลา คือ ยารักษาโรค] ก็ได้ 

 5. อุปลักษณ์เจ้านาย (Commander Metaphor)
เป็นอุปลักษณ์ที่มโนทัศน์ของ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” ซึ่งไม่ใช่
มนุษย์  ถูกนำาเสนอราวกับว่าเป็นมนุษย์ซึ่งในที่หมายถึง
ผู้มีอำานาจส่ังการ โดยจะเห็นได้จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่มี
การนำาคำาที่โดยปกติปรากฏร่วมกับ “เจ้านาย” อย่างคำาว่า
สั่ง,  ห้าม,  ทำาตาม  ฯลฯ  มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่นมุษย์นั้น ๆ  
จากการรวบรวมและศึกษาถ้อยคำาอุปลักษณ์ พบเพียง
ตัวอย่างมโนอุปลักษณ์เดียว ดังนี้
 5.1 [ใจ คือ เจ้านาย]
 ตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์
 • ฉันรู้ว่าไม่ดีที่ทำาทุกอย่างตามหัวใจ
 • ทุกคนรู้ไหม? ว่าการทำาตามใจ กับการเอาแต่
ใจตัวเองมันต่างกันยังไง?
 • พยายามสั่งใจไม่ให้รักเธอแล้ว แต่หัวใจดวงนี้
มันยักไม่ทำาตาม
 • ไม่สามารถหักห้ามใจให้เลิกพึ่งยาเสพติดได้
 • เราจะบังคับใจใครให้รักเราไม่ได้
 โดยปกติแล้วคำาว่า สั่ง, ห้าม, ทำาตาม, บังคับ 
จะปรากฏร่วมกับมนุษย์ท่ีมีอำานาจเหนือกว่า อย่างเจ้า
นาย หรือผู้บังคับบัญชา เช่น “นายสั่งให้ฉันทำารายงานการ

ประชุม” “ฉันไม่อยากทำาตามที่เจ้านายส่ัง” เป็นต้น แต่
จากถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า มีการถ่ายโอน
คุณสมบัติจาก “เจ้านาย” ไปยัง “ใจ” ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
เปน็การสะทอ้นมโนทศันข์องผู้ใชภ้าษาวา่ “ใจ” มคีณุสมบตัิ
บางประการที่คล้ายกับมนุษย์ที่มีอำานาจสั่งการให้ผู้อยู่
ใต้อำานาจทำาหรือไม่ให้ทำาอะไรได้ 
 นอกจากน้ียังมีถ้อยคำาอุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐาน
ที่ใช้อย่างเป็นปกติในชีวิตประจำาวันอีกไม่น้อยที่ไม่อาจจัด
หมวดหมู่เป็นอุปลักษณ์ใดอุปลักษณ์หน่ึงโดยเฉพาะ แต่
พบว่ามีการถ่ายโอนคุณสมบัติของมนุษย์มาใช้กับสิ่งที่เป็น
นามธรรมเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างข้อความ
 • อุปสรรคมักมาพร้อมกับความท้าทาย
 • ความรักมักมาพร้อมกับความทุกข์
 • เมื่อความรักเดินมาถึงทางตัน จะฝืน "ไปต่อ" 
หรือ "ถอยกลับ"
 • นานาสาระ...สุดยอดวิธีหนีความแก่
 • โชคชะตาเลน่ตลก!!หนุม่กูช้พีกำาลงัชว่ยคนเจบ็
อยู่เจอรถมาชนซำ้าเสียชีวิต
 • อย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันนะ
 • สอนลูกหลานใหรู้จ้กักบัความผิดหวงับา้งกเ็ปน็
สิ่งที่สำาคัญ
 • คนที่พบกับความล้มเหลว ไม่จำาเป็นต้องพ่าย
แพ้เสมอไป
 • จะทำาให้ความผิดนั้นสร้างความเศร้ากัดกิน
หัวใจของเราไปไม่รู้จักจบสิ้น
 จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการใช้คำาแสดงอากัป
กริยา  ความรู้สึกของมนุษย์ไปใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม 
ทำาราวกบัวา่ส่ิงเหล่านัน้เปน็คน เช่น ใช้คำาวา่ “มาพรอ้มกบั”
“เดินมา” กับอุปสรรคและความรัก สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้
ภาษามองว่าอุปสรรคและความรักสามารถเดินเคล่ือนที่ได้
เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิต คำาว่า “หนี” โดยปกติแล้วจะใช้กับสิ่ง
มีชีวิตเช่น หนีเสือ หนีโจรผู้ร้าย หรือผู้ร้ายหลบหนี เป็นต้น 
แตก่ลบันำามาใชก้ับ “ความแก”่ ซึง่ไม่ใชม่นษุย ์สะทอ้นมโน
ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาว่าความแก่ชราเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 
ควรหลีกไปเสียให้พ้น คำาว่า “เล่นตลก” “ล้อเล่น” ซึ่ง
หมายถึง แสดงกิริยาหรือวาจาเพื่อความสนุกโดยปกติ
แล้วเป็นการกระทำาของมนุษย์ แต่ถูกนำามาใช้กับส่ิงที่เป็น
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นามธรรมอยา่ง “โชคชะตา” “ความรูส้กึ” คำาวา่ “รูจ้กักบั”
“พบกับ”  โดยปกติเป็นอาการที่มนุษย์มีต่อมนุษย์  เช่น
เขาแนะนำาให้ฉันรู้จักกับแฟนใหม่ แต่กลับนำามาใช้กับสิ่งที่
ไม่ใช่มนุษย์และไม่มีชีวิตอย่าง “ความผิดหวัง” “ความล้มเหลว”
หรอืการมองวา่ความเศร้าเปน็สตัวร์า้ยที ่“กัดกนิ” หวัใจของ
มนุษย์ เป็นต้น

บทสรุป
 จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้ภาษาไทยมักถ่ายโยง
คณุสมบตัขิองมนษุยซ์ึง่สามารถแสดงอากปักริยิา มอีารมณ์
ความรู้สึก ไปทำาความเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงมีความซับซ้อน
กว่า เข้าใจยากกว่า จับต้องทางกายภาพไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 
เวลา โอกาส โชควาสนา อดตี ประสบการณ ์ความสขุ ความ
รัก ความทุกข์ ความจริง ความผิดหวัง ฯลฯ เพราะโดย
ธรรมชาติแล้วผู้ใช้ภาษามักพยายามทำาความเข้าใจสรรพ
สิ่งที่เข้าใจยาก ผ่านมุมมองของสิ่งท่ีเข้าใจได้ง่ายกว่า โดย
ดึงเอาประสบการณ์เก่ียวกับการของมนุษย์ไปใช้กับสิ่งอื่น
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในเชิงกายภาพได้ง่ายขึ้นดังจะ
เหน็ไดจ้ากตวัอย่างการใชภ้าษาทีร่วบรวมมาไวใ้นบทความนี้
 จากการรวบรวมข้อมูลภาษาไทย พบมโนอุปลักษณ์
ผู้มาเยือน ครู ปรปักษ์ แพทย์ เจ้านาย ซึ่งล้วนเป็นบุคคล
ทีม่คีวามสมัพันธ์กบัชวิีตของมนษุย ์ทัง้นี ้ผูว้จิยัต้ังข้อสงัเกต
ประการหนึง่วา่จากการเกบ็รวบรวมถอ้ยคำาอปุลกัษณแ์บบ
ขนบนั้น ไม่พบมโนอุปลักษณ์เพื่อน ถ้อยคำาที่น่าจะปรากฏ
ร่วมกับ “เพื่อน” มีอยู่หลายคำา เช่น ปลอบใจ, อยู่เคียงข้าง, 
หยอกล้อ, เล่น, พูดคุย แต่ไม่พบตัวอย่างถ้อยคำาดังกล่าว 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์เกี่ยวกับ “เพื่อน” ของผู้
ใช้ภาษาก็อาจซับซ้อน และไม่ชัดเจนพอท่ีจะถ่ายโอนไปใช้
ทำาความเขา้ใจความคดิทีเ่ขา้ใจยากยิง่กวา่ แตอ่ยา่งไรกต็าม 
หากศกึษารวบรวมถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีม่ลีกัษณะสรา้งสรรค ์
(creative metaphor) กจ็ะพบมโนอปุลกัษณเ์พือ่น รวมถึง
มโนอุปลักษณ์อื่น ๆ เช่น “อาจเปลี่ยนจากความเหงาเป็น
เพือ่นเกา่ทีแ่สนด”ี “จดหมายจากความเหงา” สะทอ้นมโน
อุปลักษณ์ [ความเหงา คือ เพื่อน] แต่ข้อมูลภาษาดังกล่าว
ไม่อยู่ในขอบข่ายการศึกษาครั้งนี้

 อุปลักษณ์แบบบุคลาธิษฐานที่นำาเสนอใน
บทความน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางภาษา
ท่ีเต็มไปด้วยอุปลักษณ์ ยังมีการใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์แบบอ่ืน ๆ
อีกจำานวนมากที่ไม่ได้นำามาวิเคราะห์  แต่อย่างน้อยที่สุด
การศึกษาอุปลักษณ์ในคร้ังนี้จะทำาให้สามารถมองเห็นมโน
ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทย แม้ผู้ใช้ภาษาอาจไม่ได้ตระหนักรู้
ว่ากำาลังใช้ภาษาสื่อมโนทัศน์เกี่ยวกับสรรพสิ่งอย่างไร ดังที่
เลคอฟฟ์และจอนห์สันอธิบายว่าอุปลักษณ์อยู่ในระบบคิด 
อยูใ่นชีวติประจำาวนัของมนษุย ์ซ่ึงบางครัง้เราอาจไมท่นัรูต้วั
ว่ากำาลังใช้ภาษาที่เต็มไปด้วยอุปลักษณ์
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาไตคำาตี่ในประเทศอินเดีย (รัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัล
ประเทศ) โดยการศึกษาภาคสนามที่หมู่บ้านนำ้าใส อำาเภอโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ และหมู่บ้านบาร์คำา อำาเภอลัคคิมปุระ 
รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย โดยข้อมูลการศึกษาภาคสนาม และข้อมูลจากเอกสาร 10 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า ภาษาไตคำาตี่
มีหน่วยเสียงพยัญชนะ จำานวน 17 หน่วยเสียง ได้แก่ /p, ph, t, th,c, k, kh,Ɂ, m, n, ɲ, ŋ, w, l, y, s, h/ หน่วยเสียงสระ 
จำานวน 10 หน่วยเสียง ได้แก่ /i, ɯ, u, e, ǝ, o, ɛ, ɔ, a, a:/และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ จำานวน 6 หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ตก หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ระดับ หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้น หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ข้ึน 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ขึ้น

คำาสำาคัญ: ไต, คำาตี่, ระบบเสียง

Abstract
 The research aimed at studying the phonology of Tai Khamti language in India (Assam state 
and Arunachal Pradesh state) through a thorough fieldwork at Namsai Village, Lohita district, Arunachal 
Pradesh state and Barkham Village, Lakkimpura district, Assam state. Data was collected from fieldwork 
and the concerned documents of 10 volumes. It was found that Tai Khamti language has totally 17 
consonant phonemes namely; /p, ph,t, th,c, k,kh,Ɂ, m, n, ɲ,ŋ, w, l, y, s, h/ 10 Vowel phonemes namely; 
/i, ɯ, u, e, ǝ, o, ɛ, ɔ, a, a:/and 6 tone phonemes namely; low falling tone, mid level tone, mid rising tone, 
high rising tone, high falling tone and low rising tone.

Keywords: Tai, Khamti, Phonology
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บทนำา
 คำาว่า “ไต” “ไท” และ “ไทย” มีการใช้ที่แตกต่างกัน บางครั้งเกิดความสับสนในการใช้คำา จะเลือกใช้คำาไหนให้
ถูกต้องตามหลักการที่กำาหนด ลักษณะการประกอบคำาการใช้สระไอไม้มลาย ทั้ง 3 คำา ในภาษาไทยมาตรฐานมีการใช้คำาที่
ประกอบด้วยสระไอที่แตกต่างกัน บางครั้งทำาให้เกิดข้อสงสัยในการจำาแนกคำาให้ชัดเจน และกำาหนดให้แต่ละคำามีลักษณะ
เด่นอย่างไร
 ในการจำาแนกทางภาษา จะเห็นการใช้คำาระหว่างภาษากลุ่มตระกูลไทยได้จำาแนกภาษาเป็น สองกลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มไท กับ กลุ่มไต ซึ่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2531: 21) ได้จำาแนกให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มไตมีพูดในประเทศจีน 
เวียดนามตอนเหนือของลาว เป็นต้น ส่วนไทมีพูดอยู่ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จิตร ภูมิศักดิ์ (2519: 359) ได้อธิบายคำาว่า “ไท” มาจากภาษาจีนว่า เทียน แปลว่า ฟ้า, ต้า, แปลว่า ใหญ่ และไต้ แปลว่า 
สวรรค์ ซึ่งภาษาตระกูลไทนั้นออกเสียง เป็น สองสำาเนียงคือ
 1. คำาว่า“ไท” หมายถึง ไทยภาคกลาง, อสีาน, ใต,้ ลาวเหนอื, ลาวใต ้ผูไ้ท ทางเขตสบิสองจไุทและในเวยีดนามเหนอื
 2. คำาว่า“ไต” หมายถึง ไทยภาคเหนือ, ไตลื้อ สิบสองปันนา ในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ไตลื้อ ทางเหนือสุด
ของประเทศลาวในแขวงพงสาลี, ไตโหลง หรือไทใหญ่แห่งรัฐฉานประเทศพม่า รวมทั้งไตคำาตี่ ไตพ่าเก่ไตอ้ายตอนไตตุรุงไต
คำาหยัง และไตอาหม ในรัฐอัสสัม และรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย
 ความหมายดั้งเดิม ของ ไท หรือ ไต ก็คือ คน เช่น ไทบ้านใด๋, ไทเฮา, ไทแขก, และไทบ้าน, หรือ ไปตกตี่ไก๋ไตตี่
อื่น
 เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2531 : 6-7) ได้ให้ความหมายของคำาว่า “ไท” ไว้ดังนี้
 1) หมายถึง “ประชาชน” “พลเมือง” คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้าขุน หรือบริพารลูกเจ้าลูกขุน เช่นในคำาว่า “ไพร่ฟ้า 
ข้าไท” (ไพรฝาขาไท) ตาม ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและหลักที่สาม
 2) หมายถึง “คน” หรือ “ชาว” ตามความหมายที่ใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นอื่น เช่น ไทบ้าน
นอก-คนบ้านนอก หรือชาวบ้านนอก ไทเมือง-คนในเมือง ไทบ้านเพิ่น-ชาวบ้านอื่น เป็นต้น
 3) หมายความว่า “ฝ่าย” หรือ “ข้าง” ความหมายนี้ปรากฏอยู่ในภาษาไทยถิ่นอีสานว่า ไทเพิ่นไทโต๋-ฝ่ายเขา
ฝ่ายเรา ไทเขาไทเฮา-ข้างเขาข้างเรา เป็นต้น
 4) หมายความวา่ “เปน็ใหญ่” และ “อสิระ” หมายถงึความเปน็ไทไมเ่ปน็ ทาส มคีวามเปน็อสิระ ในการประกอบ
อาชีพมีศักดิ์ศรีในความเป็นเชื้อชาติที่ไม่ถูกกดขี่ มีภาวะเทียนหน้าเทียมตาเสนอกับชนชาติอื่นทุกประการ คือ มีความเป็น
ไทแกต่วั กฎหมาย หมายถึงอสิระในการดำารงอยูอ่ยา่งภาคภูม ิตามความหมายนีน้า่จะเพิง่บญัญติัความหมายขึน้ใหมใ่นสมยั
ฝรั่งล่าเมืองขึ้น เพราะไม่ปรากฏมีความหมายนี้ในภาษาไทยถิ่นใดเลยนอกจากภาษาไทยกลาง
 5) หมายถึง ชนชาติไทสาขาหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มไท (Thai Group) ซึ่งเรียกตนเองว่า “ไท” (Tai) และ
มีลักษณะของภาษาเป็นเสียงธนิต (aspirated) เช่น ไทยสยาม ไทลาว ไทยพวน ไทโย้ย ไทย้อ ผู้ไท ไทตากใบ ไทกะเลิง 
เป็นต้น (ภาษาเหล่านี้คนไทยเจ้าของภาษาจะไม่เรียกว่า ภาษาไตสยาม ไตลาว ไตพวน ไตย้อ ฯลฯ)
 ภาษาตระกลูไตในรฐัอสัสมัและรฐัอรณุาจลัประเทศ ประกอบดว้ยภาษาไตคำาตี ่ไตอา้ยตอน ไตคำาหยงั ไตตรุงุ ไต
พ่าเก่ และไตอาหม เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีลักษณะทางภาษาประกอบด้วยหน่วยเสียง พยัญชนะ หน่วยเสียงสระ 
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยเสียงวรรณยุกต์จะกำาหนดความหมายของคำาแต่ละคำา
 กลุ่มชาวไตในประเทศอินเดียกลายเป็นชนกลุ่มน้อย มีบทบาทในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ซึ่ง
จะถูกกำาหนดโดยผู้มีบทบาทสำาคัญในการปกครองประเทศ เช่น ประเทศอินเดียจะนับถือศาสนาฮินดู และวัฒนธรรมของ
ฮินดูเป็นวัฒนธรรมหลัก แต่เนื่องจากภาษาตระกูลไตในรัฐอัสสัม และรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ผู้ใช้มีบทบาท
ทางสังคมและการเมืองน้อยกว่าผู้ใช้ภาษาในเมืองใหญ่ๆ คือ ชาวอัสสัมจึงทำาให้มีจำานวนผู้ใช้ภาษาลดลงตามลำาดับ จะเห็น
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ได้จากบางภาษามีผู้ใช้เพียงจำานวนน้อยอย่างเช่น ภาษาไตคำาหยังในอำาเภอสิพสาคร รัฐอัสสัมประเทศอินเดียเป็นภาษาที่
ไม่มีคนพูด และมีลักษณะการถูกกลืนเช่นเดียวกับภาษาไตอาหมท่ีไม่มีคนสามารถพูดภาษานี้ได้ภาษาไตคำาตี่ในอนาคตจะ
เป็นเหมือนภาษาไตอาหมและภาษาไตคำาหยังหรือไม่ เป็นประเด็นของการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาลักษณะภาษาไตคำาตี่ในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย
 2. เพื่อให้อนุชนได้อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ตลอดไป

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไตคำาตี่ในหมู่บ้านบาร์คำา อำาเภอลัคคิมปุระ รัฐอัสสัม และหมู่บ้านนำ้าใส อำาเภอโลหิต 
รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย

สมมติฐานและกรอบแนวความคิดของการวิจัย
 ภาษาไตคำาตี่เป็นภาษาตระกูลไต ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำาวิจัย
 1. ได้ทราบลักษณะและระบบเสียงในภาษาไตคำาตี่
 2. ได้รวบรวมข้อมูลเขียนเป็นตำาราภาษาไตคำาตี่
 3. ได้ทำาศัพทานุกรมคำาศัพท์ภาษาไตคำาตี่

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาภาษาไตคำาตี่ที่พูดในประเทศอินเดียในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินขั้นตอนการวิจัยตามลำาดับ ดังนี้
 การเลือกเอกสารและการเตรียมข้อมูล
 การเลอืกเอกสารสำาหรบัภาษาไตคำาตี ่โดยศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วกบัภาษาไตคำาตีท่ีเ่ปน็ผลงานทางวชิาการ
ดังนี้
  1) The Tai Khamti ของ Gogoi Lila Chowkhamoom Gohain, 1971.
  2) Tai of North East India ของ Puspaghar Gogoi, 1996.
  3) Tai Linguistics in Honor of Fang-Kuei Li ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1976.
  4) A Comparative Word List of TwoTai Mao and Tai Khamti Dialects ของ Harris J.G, 1975.
  5) Outline Grammar of the… Khâmtî Language. Rangoon: Superintendent of government 
printing ของ Needham, J.F, 1894.
  6) An Introductory Primer and Grammar of Ahom (Tai) Language ของ Jogendra Nath Phukan, 
2008.
  7) The Tai Language of Assam – a grammar and texts ของ Stephen Morey, 2002.
  8) Studies in Sino-Tibetan Languages ของ Goswami, S.N, 1998.
  9) Linguistic Survey of India Vol.II Part I Mon-Khmer and Siams Chinese ของ Grierson G.A, 
1996.
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  10) กาเลหม่านไต สมาคมภาษาและหนังสือจัดพิมพ์ ของ บรรจบ พันธุเมธา, 1961.
เนือ่งจากผลงานทัง้ 10 เรือ่ง ผูว้จัิยเลอืกแบบเจาะจงเปน็หนงัสอืทีม่กีารอา้งองิมากทีส่ดุ โดยผูว้จิยักำาหนดไวต้อ้งมกีารอา้งองิ
ทางวิชาการมากกว่า 10 แห่งในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาไตคำาตี่
 การเลือกประชากร
 ประชากร คือ ชาวไตคำาตี่ ในหมู่บ้านนำ้าใส อำาเภอโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ และหมู่บ้านบาร์คำา อำาเภอลัคคิมปุ
ระ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เป็นตัวแทนผู้บอกภาษาไตคำาตี่ เหตุผลในการเลือกหมู่บ้านชาวไตคำาตี่ 2 หมู่บ้าน จากจำานวน 
85 หมูบ้่านเปน็กลุม่ประชากร เพราะหมูบ้่านทัง้สองแหง่เปน็หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูเ่ดมิเปน็บา้นเกา่แก ่ไมม่กีารเคลือ่นยา้ยไปทีไ่หน 
ประชากรตั้งหลักประกอบอาชีพ และตั้งมั่นในหมู่บ้านเป็นเวลานานหลายปี
 กลุ่มตัวอย่างภาษาไตคำาตี่
 ผู้วิจัยเลือกผู้บอกภาษาชาวไตคำาตี่แบบเจาะจง โดยเป็นผู้บอกภาษาในหมู่บ้านนำ้าใส อำาเภอโลหิต รัฐอรุณาจัล
ประเทศ ประเทศอินเดีย จำานวน 2 คน คือ นางอีคำา มะหยัด และนางฮมเป เวียงเคน และผู้บอกภาษาชาวไตคำาตี่ในหมู่บ้าน
บาร์คำา อำาเภอลัคคิมปุระ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จำานวน 2 คน คือ นางเขมา นำ้าสุ่ม และนางราโยต นำ้าสุ่ม ซึ่งผู้บอกภาษา
ทั้ง 4 คนสามารถใช้ภาษาไตคำาตี่และภาษาอังกฤษได้ดี ทำาให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 1-6 มีนาคม พ.ศ. 2557
 ประวัติของชนชาติไตคำาตี่
 ชาวไตคำาตี่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศเมียนมาเหมือนกับชาวชาติพันธุ์ไตกลุ่มอื่นๆ เช่น ไตพ่าเก่ ไตตุรุง ไตคำา
หยงั ไตอา้ยตอน เปน็ตน้ ซ่ึงดนิแดนทีก่ลุม่ไตคำาตีอ่าศยัอยูอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตมิากมาย เช่น แรต่า่งๆ โดย
เฉพาะแร่ทองคำา จึงได้เรียกตนเองว่า ไตคำาตี่ซึ่งจากการจำาแนกคำาศัพท์ “คำา” หมายถึง ทอง (สุวรรณ) และ “ตี่” หมายถึง 
สถานที่ (ภูมิ) “คำาตี่” จึงหมายถึง สุวรรณภูมิ หรือสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทองคำา หมู่บ้านไตคำาตี่มีทั้งหมด 85 หมู่บ้าน 
ซึง่ 25 หมูบ้่านอยูใ่นเขตอำาเภอลคัคมิปรุะ รฐัอสัสมั และอีก 60 หมูบ่า้นอยูใ่นเขตอำาเภอโลหติ รฐัอรุณาจลัประเทศ ประเทศ
อินเดีย
 ภาษาไตคำาตี่มีผู้พูดอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในรัฐอัสสัม รัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดียและใน
พื้นที่ใกล้เคียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาภาษาไตคำาตี่ที่ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์คือ ไต
คำาตี่ในหมู่บ้านนำ้าใส อำาเภอโลหิต รัฐอรุณาจัลประเทศ และหมู่บ้านบาร์คำา อำาเภอลัคคิมปุระ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
 ระบบเสียงในภาษาไตคำาตี่ (Tai-Khamti Phonology)
 ภาษาไตคำาตี่มีระบบเสียงประกอบไปด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ จำานวน 17 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระ จำานวน 
10หน่วยเสียง และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ จำานวน 6 หน่วยเสียง ซึ่งแต่ละหน่วยเสียงมีลักษณะสำาคัญ ดังนี้
 ระบบเสียงพยัญชนะ (Consonant System)
 ภาษาไตคำาตี่มีหน่วยเสียงพยัญชนะ จำานวน 17 หน่วยเสียง ประกอบด้วย /p/ /ph/ /t/ /th/ /k/ /kh/ /c/ /ʔ/ /m/ /n/ 

/ŋ/ /w/ /l/ /y/ /ɲ/ /s/ และ /h/ ซึ่งมีลักษณะการเกิดตามฐานกรณ์ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไตคำาตี่
ลักษณะของเสียง
(Phonemes)

ฐานกรณ์ ริมฝีปาก
(bilabial)

ปุ่มเหงือก
(alveolar)

เพดานแข็ง
(palatal)

เพดานอ่อน
(velar)

คอหอย
(glottal)

คุณสมบัติของเสียง

กักหรือระเบิด
(Stop)

อโฆษะ (ไม่ก้อง)
สิถิล (ไม่พ่นลม)

-p- -t- c- -k- -ʔ-

อโฆษะ (ไม่ก้อง)
ธนิต (พ่นลม)

ph- th- kh-

โฆษะ (ก้อง)

เสียดแทรก
(Fricatives)

อโฆษะ (ไม่ก้อง) s- h-

นาสิก (Nasals) โฆษะ (ก้อง) -m- -n- ɲ- -ŋ-
รัว (Flap) โฆษะ (ก้อง)

ข้างลิ้น (Lateral) โฆษะ (ก้อง) l-
อัฒสระ
(Semi-vowels)

โฆษะ (ก้อง) -w- -y-

 หน่วยเสียงพยัญชนะไตคำาตี่ที่เกิดต้นพยางค์
 ภาษาไตคำาตี่มีหน่วยเสียงพยัญชนะที่เกิดต้นพยางค์ และท้ายพยางค์ ส่วนที่เกิดกลางพยางค์ไม่ปรากฏ ยกเว้น
คำาประสม โดยหน่วยเสียงพยัญชนะทั้ง 17 หน่วยเสียง สามารถเกิดต้นพยางค์ทั้งหมดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะต้น
หน่วยเสียงพยัญชนะ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

/p/ ป๋าง [pǎ:ŋ] คู่ของสัตว์เทียมเกวียน
/t/ ต๋อก [tɔ̌k] ตอก
/c/ เจ้า [cãw] เจ้า
/k/ เก้า [kãw] เก้า
/ʔ/ อ่อน [Ɂɔ̃n] อ่อน

/ph/ โผ [phǒ] สามี (ผัว)
/th/ ถง [thǒŋ] ถุง
/kh/ ขาย [khǎ:y] ขาย
/m/ ม่า [mã:] บ้า
/n/ โหน [nǒ:] หน่อ
/ɲ/ ญ้า [Já:] เจอะ, พบ
/ŋ/ โง้ [ŋó] วัว
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หน่วยเสียงพยัญชนะ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย
/s/ สอง [sɔǎŋ] สอง
/h/ หอม [hɔǎm] หอม
/l/ หลง [lǒŋ] หลวง
/w/ หวาย [wǎ:y] หวาย
/y/ ยา [yã:] ยา

 หน่วยเสียงพยัญชนะไตคำาตี่ที่เกิดท้ายพยางค์
 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไตคำาตี่ท่ีเกิดท้ายพยางค์มีเพียง 9 หน่วยเสียงซึ่งทั้ง 9 หน่วยเสียงในจำานวน 17 
หน่วยเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

หน่วยเสียงพยัญชนะ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

/-k/ แอ๋ก [Ɂɛ̌k] แอก

/-n/ อ่อน [Ɂɔ̃n] อ่อน

/-ŋ/ จุ้ง [cûŋ] จูง

/-m/ หนาม [nǎ:m] หนาม

/-y/ จ๊าย [cá:y] ชาย

/-w/ สาว [sǎ:w] สาว

/-t/ นึด [nɯ̌t] เดือด

/-p/ สิบ [sǐp] สิบ

/-ʔ/ จิ๊ [cíɁ] นม

 คู่เทียบเสียงพยัญชนะ (Minimal pairs of consonants)
 หน่วยเสียงพยัญชนะ จำานวน 17 หน่วยเสียง ในภาษาไตคำาตี่สามารถหาคู่เทียบเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะใน
กลุ่ม /p, t, c, k, Ɂ/ตามกรอบทฤษฎีภาษาศาสตร์ได้ดังนี้

 1) คู่เทียบเสียงระหว่าง /p/ กับ /t/
 ปา [pâ:] ‘ปลา’ กับ ตา [tâ:] ‘ตา’
 เป่า [pãw] ‘เป่า’ กับ เต่า [tãw] ‘เต่า’
 2) คู่เทียบเสียงระหว่าง /p/ กับ /k/

 ปุ [pû] ‘ปู’ กับ กุ [kû] ‘คู่’
 ปั้น [pân] ‘แบ่ง’ กับ กั้น [kân] ‘ปลำ้า’
 ป๋าน [pǎ:n] ‘บุคคล’ กับ ก๋าน [kǎ:n] ‘ไป’
 ป๋อด [pɔ̌t] ‘ปอด’ กับ ก๋อด [kɔ̌t]  ‘กอด’
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 3) คู่เทียบเสียงระหว่าง /p/ กับ /c/

 ปุง [pûŋ] ‘วาง’ กับ จุ้ง [cûŋ] ‘จูง’
 แป๋ก [pɛ̌k] ‘แบก’ กับ แจ๋ก [cɛ̌k] ‘แจก’
 ป้อย [pɔ̂y] ‘ทำาบุญ’ กับ จ้อย [cɔ̂y] ‘ช่วย’
 4) คู่เทียบเสียงระหว่าง /c/ กับ /k/

 เจ [cẽ] ‘พริกไทย’ กับ เก [kẽ] ‘แก้มัด’
 จ้อย [cɔ̂y] ‘ช่วย’ กับ ก้อย [kɔ̂y] ‘ลูกสุดท้องหรือเล็ก’
 เจ๋ด [cět] ‘เจ็ด’ กับ เก๋ด [kět] ‘เกล็ดปลา’
 เจ้า [cãw] ‘เจ้า’ กับ เกา [kãw] ‘มวยผม’
 5) คู่เทียบเสียงระหว่าง /k/ กับ /Ɂ/

 เก้า [kâw] ‘ฉัน’ กับ เอ้า [Ɂâw] ‘เอา’
 ก๋อก [kɔ̌k] ‘ด้วย’ กับ อ๋อก [Ɂɔ̌k] ‘ออก’
 ไก้ [kây] ‘ไกล’ กับ ไอ้ [Ɂây] ‘ไอ’
 กา [kã:] ‘ไป’ กับ อา [Ɂã:] ‘เปิด’
 6) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ph/ กับ /th/

 ไผ [phǎy] ‘จับ’ กับ ไถ [thǎy] ‘ไถ’
 พาน [phã:n] ‘ละมั่ง’ กับ ถ่าน [thã:n] ‘ถ่าน’
 ผาก [phà:k] ‘ฝาก’ กับ ถาก [thà:k] ‘ถาก’
 พา [phã:] ‘ผ้า’ กับ ทา [thã:] ‘คอย’
 7) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ph/ กับ /kh/

 ผา [phǎ:] ‘ผนัง’ กับ ขา [khǎ:] ‘ที่ย่าง’
 ผา [phǎ:] ‘ฝา’ กับ ขา [khǎ:] ‘ขา’
 ผน [phõn] ‘ฝน’ กับ ขน [khǒn] ‘ขน’
 ผาด [phǎ:t] ‘ฝาด’ กับ ขาด [khǎ:t] ‘ขาด’
 8) คู่เทียบเสียงระหว่าง /kh/ กับ /th/

 คึบ [khɯ́p] ‘คืบ’ กับ ทึบ [thɯ́p] ‘กระทืบ’
 ข้าว [khãw] ‘ข้าว’ กับ เฒ่า [thãw] ‘เฒ่า’
 ขา [khǎ:] ‘ขา’ กับ ถา [thǎ:] ‘ปลงผม’
 เขง [khěŋ] ‘ตู้’ กับ เถง [thěŋ] ‘เถียงกัน’
 9) คู่เทียบเสียงระหว่าง /m/ กับ /n/

 มา [má:] ‘มา’ กับ นา [ná:] ‘นา’
 มี [mí] ‘มี’ กับ นี [ní] ‘ดี’
 หมา [mǎ:] ‘สุนัข’ กับ หนา [nǎ:] ‘หนา’
 หมู [mǔ] ‘สุกร’ กับ หนู [nǔ] ‘หนู’
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 10) คู่เทียบเสียงระหว่าง /n/ กับ /ŋ/
 นู [nú] ‘ดู’ กับ งู [ŋú] ‘งู’
 โน [nó] ‘บวม’ กับ โง้ [ŋó] ‘วัว’
 นา [ná:] ‘นา’ กับ งา [ŋá:] ‘งา’
 เน่า [nãw] ‘เน่า’ กับ เหง้า [ŋàw] ‘เหง้า’
 นี่ [nĩ] ‘ลึก’ กับ งี่ [ŋî] ‘สอง’
 11) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ŋ/ กับ /ɲ/
 งา [ŋá:] ‘งา’ กับ ญ้า [ɲá:] ‘เจอะ’
 หงำา [ŋãm] ‘มีอำานาจเหนือกว่า’ กับ หญำ่า [ɲàm] ‘เคี้ยว’
 12) คู่เทียบเสียงระหว่าง /p/ กับ /ph/
 ปี้ [pî:] ‘ปี’ กับ พี่ [phî:] ‘อ้วน’
 ปั้น [pân] ‘แบ่งให้’ กับ พั่น [phân] ‘พันธุ์’
 ป๊าย [pá:y] ‘ปลาย’ กับ พ้าย [phá:y] ‘พาย’
 เป๋า [pǎw] ‘เป่า’ กับ เผา [phǎw] ‘เผา’
 13) คู่เทียบเสียงระหว่าง /t/ กับ /th/
 เต่า [tãw] ‘เต่า’ กับ เถ้า [thãw] ‘ขี้เถ้า’
 ตง [toŋ] ‘ทุ่ง’ กับ ทง [thoŋ] ‘ประเพณี’
 ต๋ง [tǒŋ] ‘บ่วง’ กับ ถง [thǒŋ] ‘ถุง’
 14) คู่เทียบเสียงระหว่าง /k/ กับ /kh/
 กา [kã:] ‘ไป’ กับ ข่า [khã:] ‘ข่า’
 เก้า [kãw] ‘เก้า’ กับ เข้า [khãw] ‘ข้าว’
 ไก๋ [kǎy] ‘ไก่’ กับ ไข [khǎy] ‘ไข่’
 ก้าง [kâ:ŋ] ‘ก้าง’ กับ ข้าง [khâ:ŋ] ‘ข้าง’
 15) คู่เทียบเสียงระหว่าง /w/ กับ /l/
 หวาย [wǎ:y] ‘หวาย’ กับ หลาย [lǎ:y] ‘มาก’
 หวาน [wǎ:n] ‘หวาน’ กับ หลาน [lǎ:n] ‘หลาน’
 16) คู่เทียบเสียงระหว่าง /w/ กับ /y/
 วา [wá:] ‘วา’ กับ ยา [yã:] ‘ยา’
 17) คู่เทียบเสียงระหว่าง /l/ กับ /y/
 เหล่า [làw] ‘เหล้า’ กับ เหย่า [yàw] ‘แล้ว’
 ล่ง [lôŋ] ‘พุ่มไม้’ กับ ย่ง [yôŋ] ‘ก้าว’
 ลุง [lúŋ] ‘ลัง’ กับ ยุง [yúŋ] ‘ตกลงมา’
 18) คู่เทียบเสียงระหว่าง /s/ กับ /h/
 สาย [sǎ:y] ‘สาย’ กับ หาย [hǎ:y] ‘หาย’
 เสา [sǎw] ‘เสา’ กับ เหา [hǎw] ‘เหา’
 ใส [sǎy] ‘ใส’ กับ ไห [hǎy] ‘ไห’
 สาม [sǎ:m] ‘สาม’ กับ หาม [hǎ:m] ‘หาม’
 สี [sǐ] ‘สี’ กับ หี [hǐ] ‘อวัยวะเพศ’
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 ระบบเสียงสระ (Vowel System)
 ภาษาไตคำาตี่มีหน่วยเสียงสระ จำานวน 10 หน่วยเสียง ประกอบด้วย /a/ /a:/ /i/ /ɯ/ /u/ /e/ /ǝ/ /o/ /ɔ/ และ /ɛ/ 
ซึ่งหน่วยเสียงที่สามารถหาคู่เทียบเสียงได้มี /a/ กับ /a:/ เท่านั้น และไม่พบสระประสม ทั้งนี้ในบทความของ Tai Linguis-
tics In Honor of Fang-Kuei Li เรื่อง Notes on Khamti Shan ของ Jimmy G. Harris (1976 : 121) ได้กล่าวถึงสระ
ประสมสามตัวออกเสียงพยางค์ (triphthongs) กล่าวคือ สระ [iaw] ในตัวอย่าง เถียว [thiaw] หมายถึง การห่อปาก และ
อีกตัวอย่างคือ เตี๋ยว [tǐaw] หมายถึง การประกาศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสระประสมอื่นๆ จำานวน 12 ตัว ได้แก่ [iw][ew]
[ɛw][aay][ay][aaw][aw][aɏ][uy][oy][ɔy] และ [ia] แต่ในงานวิจัยนี้ไม่พบสระประสม เพราะกำาหนดให้หน่วยเสียง w และ 
y เป็นหน่วยเสียงกึ่งสระกึ่งพยัญชนะ

ตารางที่ 4 แสดงตำาแหน่งที่เกิดหน่วยเสียงสระในภาษาไตคำาตี่
ตำาแหน่งลิ้น ลิ้นส่วนบน (Front) ลิ้นส่วนกลาง (Central) ลิ้นส่วนหลัง (Back)

ระดับลิ้น เสียงสั้น เสียงยาว เสียงสั้น เสียงยาว เสียงสั้น เสียงยาว

สูง (High) i  ɯ u 
กลางสูง (High Mid) e ә o
กลางตำ่า (Low Mid) ɛ ɔ 
ตำ่า (Low) a a:

 คู่เทียบเสียงและคู่เทียบคล้ายสระ (Minimal pairs of vowels)
 1) คู่เทียบเสียงระหว่าง /a/ กับ /a:/
 มัน [mán] ‘เขา’ กับ มาน [mã:n] ‘บ้าน’
 นำ้า [nâm] ‘นำ้า’ กับ หนาม [nǎ:m] ‘หนาม’
 ซำ้า [sâm] ‘ซำ้า’ กับ สาม [sǎ:m] ‘สาม’
 ตั้ง [tãŋ] ‘หุงข้าว’ กับ ตาง [ta:ŋ] ‘ทาง’
 กั้ง [kâŋ] ‘หุงข้าว’ กับ กาง [kâ:ŋ] ‘กวาง’
 2) คู่เทียบเสียงระหว่าง /i/ กับ /e/
 มิด [mît] ‘มีด’ กับ เม็ด [mêt] ‘เม็ด’
 ผิด [phìt] ‘ผิด’ กับ เผ๋ด [phět] ‘เผ็ด’
 3) คู่เทียบเสียงระหว่าง /e/ กับ /ɛ/
 เป๋ด [pět] ‘เป็ด’ กับ แป๋ด [pɛ̌t] ‘แปด’
 เก๋บ [kěp] ‘เก็บ’ กับ แก๋บ [kɛ̌p] ‘แกลบ’
 4) คู่เทียบเสียงระหว่าง /u/ กับ /ɯ/
 หมู [mǔ] ‘หมู’ กับ มือ [mɯ́] ‘มือ’
 สุก [sǔk] ‘สุก’ กับ สึก [sɯ̌k] ‘สงคราม’
 ขุ่น [khǔn] ‘ขุ่น’ กับ ขึ้น [khɯ̃n] ‘ขึ้น’
 จู่ [cù] ‘ชู้’ กับ จึ่ [cɯ̀] ‘ชี้’
 หุง [hǔŋ] ‘หุง’ กับ หึง [hɯ̌ŋ] ‘นาน’
 สู [sǔ] ‘คุณ, ท่าน’ กับ สือ [sɯ̂] ‘ซื้อ’
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 5) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ɯ/ กับ /e/
 มือ [mɯ́] ‘มือ’ กับ เมีย [mé] ‘เมีย’
 6) คู่เทียบเสียงระหว่าง /o/ กับ /ɯ/
 โหนด [nǒt] ‘หนวด’ กับ หนึด [nɯ̌t] ‘เดือด’
 7) คู่เทียบเสียงระหว่าง /o/ กับ /ǝ/
 โห [hǒ] ‘หัว’ กับ เหอ [hǝ̌] ‘เหงื่อ’
 หลง [lǒŋ] ‘หลวง, ใหญ่’ กับ เหลิง [lǝ̌ŋ] ‘เหลือง’
 โก [kô] ‘กอไม้’ กับ เกอ [kǝ̂] ‘เกลือ’
 8) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ǝ/ กับ /ɔ/
 เกอ [kǝ̂] ‘เกลือ’ กับ ก่อ [kɔ̀] ‘ด้วยกัน’
 เติ๋ก [tǝ̌k] ‘ขี้โคลน’ กับ ต๋อก [tɔ̌k] ‘ตอก’
 เหลอ [lǝ̌] ‘เหลือ’ กับ โหล [lǒ] ‘หล่อ’
 9) คู่เทียบเสียงระหว่าง /o/ กับ /ɛ/
 ต๋ก [tǒk] ‘ตก’ กับ แต๋ก [tɛ̌k] ‘แตก’
 10) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ɛ/ กับ /ɔ/
 แต๋ก [tɛ̌k] ‘แตก’ กับ ต๋อก [tɔ̌k] ‘ตอก’
 แอ๋ก [Ɂɛ̌k] ‘แอก’ กับ อ๋อก [Ɂɔ̌k] ‘ออก’
 11) คู่เทียบเสียงระหว่าง /ɯ/ กับ /ɔ/
 ยึด [yɯ̂t] ‘ยื่นออก’ กับ ยอด [yɔ̂t] ‘สูงสุด’

 ระบบเสียงวรรณยุกต์ (Tonal System)
 ภาษาไตคำาตี่มีหน่วยวรรณยุกต์ จำานวน 6 หน่วยเสียง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวรรณยุกต์ระดับ (level tone) 
และวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tone) โดยจะแสดงตัวอย่างคำาท่ีประกอบด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ ดังต่อไปน้ี
 วรรณยุกต์ระดับ (level tone) ประกอบด้วย 3 หน่วยเสียง คือ
 1) หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ตำา่-ตก หรอืทีท่ัว่ไปเรยีกวา่ วรรณยกุตเ์อก ซึง่หนว่ยเสยีงวรรณยกุตน์ี ้Jimmy G. Harris 
(1976: 114) เรียกว่า low-fallingtone ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 5 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ตกในภาษาไตคำาตี่

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

ตำ่า-ตก /  ̀/ เค้า [kàw] นกเค้า

ฟ้า [phà:] ฟ้า

ค้าน [khà:n] คร้าน

ไหม่ [mày] ไหม้

ม้า [mà:] ม้า

ลิ้น [lìn] ลิ้น
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

ลิ้ว [lìw] นิ้ว

ซำ้า [sàm] ซำ้า

จ่าง [cà:ŋ] ช้าง

เหย่า [yàw] แล้ว

จื่อ [cɯ̀] ชี้

หญำ่า [ɲàm] เคี้ยว

ต่อง [tɔ̀ŋ] ท้อง

หน่อง [nɔ̀ŋ] น้อง

เหน่อ [nә̀] เนื้อ

ต่า [tà:] ท้าทาย

 2) หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ระดับไม่มีสัญลักษณ์ ซ่ึง Jimmy G. Harris (1976 : 114) เรียกหน่วยเสียง
วรรณยุกต์นี้ว่า mid-leveltone ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 6 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ระดับในภาษาไตคำาตี่

หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

กลาง-ระดับ ไม่มี ฮาก [ha:k] ราก

ลึก [lɯk] ลึก

ลุบ [lup] ลูบ

ลก [lok] ลอก

 3) หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้นเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดขึ้นในระดับกลางแล้วสูงขึ้นท้ายเสียง 
ใช้สัญลักษณ์ /~/ โดย Jimmy G. Harris (1976 : 114) เรียกหน่วยเสียงวรรณยุกต์นี้ว่า mid-risingtone ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 7 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้นในภาษาไตคำาตี่

หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

กลาง-ขึ้น /   ̃/ ยุ่ง [yũŋ] ยุ่ง

เก้า [kãw] เก้า

ห้า [hã:] ห้า

ขึ้น [khɯ̃n] ขึ้น

เลน [lẽn] เล่น

โข่ [khõ] ทอด

ตารางที่ 5 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ตกในภาษาไตคำาตี่
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หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

อ่อน [Ɂɔ̃n] อ่อน

ถ่ม [thõm] ท่อม

ส้ม [sõm] ส้ม

 วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (contour tone) ประกอบด้วย 3 หน่วยเสียง คือ
 1) หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ขึ้น ซึ่งหน่วยเสียงวรรณยุกต์นี้ Jimmy G. Harris (1976 : 114) เรียกว่า หน่วยเสียง
วรรณยุกต์สูง-ตก หรือhigh-fallingtone ใช้สัญลักษณ์ / ́/ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 8 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ขึ้นในภาษาไตคำาตี่

หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

สูง-ขึ้น /  ́/ แค้ว [khɛ́w] เหม็นเขียว

แฮ้ง [hɛ́ŋ] แรง

โป๊ [pó] พอ

ญั้ง [ɲáŋ] ยังอยู่

ตื๊อ [tɯ́] ถือ

แมงวัน [mɛ́ŋwán] แมลงวัน

วา [wá:] วา

จิ๊ม [cím] ชิม

งำา [ŋám] ฟักไข่

 2) หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก ซึ่งหน่วยเสียงวรรณยุกต์นี้ Jimmy G. Harris (1976 : 114) เรียกว่า หน่วยเสียง
วรรณยุกต์กลาง-ตก หรือmid-fallingtone ใช้สัญลักษณ์ / ̂ /ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 9 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตกในภาษาไตคำาตี่

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

สูง-ตก /  ̂ / ก้าง [kâ:ŋ] กลาง

เก้อ [kǝ̂] เกลือ

ไม้ [mây] ไม้

เป่ [pê] แพะ

เน่อ [nǝ̂] เนื้อ

ญ่อม [ɲɔ̂m] ย้อม

ตารางที่ 7 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้นในภาษาไตคำาตี่ (ต่อ)
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง ความหมาย

ไหว [wây] ไหว

ซาด [sâ:t] สุดท้าย

ปู้ [pû] แกะ

อ้าว [Ɂâ:w] น้องชายพ่อ

ปุ้ย [pûy] เปลือยกาย

ปี้ [pî] ปี

น่อย [nɔ̂y] ดอย

ปื่ม [pɯ̂m] ยืม

มั้น [mân] มันแกว

น่ม [nôm] ดม

ไก้ [kây] บวม

อั้น [Ɂân] ลักษณนามของสิ่งของ

นู่ [nû] ดู

 3) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ขึ้น (rising tone) ซึ่งหน่วยเสียงวรรณยุกต์นี้ Jimmy G. Harris (1976 : 114) เรียก
ว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ระดับ หรือ high-leveltone ใช้สัญลักษณ์ /  ̌ /ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 10 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ขึ้นในภาษาไตคำาตี่

หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

ตำ่า-ขึ้น /  ̌ / หลาย [lǎ:y] จำานวนมาก

หลิน [lǐn] ลูกของหลาน

หนา [nǎ:] หนา

สาว [sǎ:w] สาว

ไถ [thǎy] ไถ

ขิง [khǐŋ] ขิง

เสอ [sǝ̌] เสือ

สาน [sǎ:n] สาน

หวาย [wǎ:y] หวาย

เถง [thěŋ] ทะเลาะกัน

ตารางที่ 9 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตกในภาษาไตคำาตี่ (ต่อ)
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หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์ สัญลักษณ์ ภาษาไตคำาตี่ การถอดเสยีงแสดงหนว่ยเสยีง ความหมาย

สา [sǎ:] กาก

หลม [lǒm] หลวม

หนู [nǔ] หนู

ถาน [thǎ:n] ถ่าน

ถาม [thǎ:m] ถาม

 คู่เทียบเสียงวรรณยุกต์ (Minimal pairs of tones)
 1) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̌ / กับ /   ̃/
 ของ [khɔ̌ŋ] ‘สิ่งของ’ กับ ข้อง [khɔ̃ŋ] ‘ภาชนะใส่ของ’
 หา [hǎ:] ‘ฝนตกหนัก’ กับ ห้า [hã:] ‘ห้า’
 เขา [khǎw] ‘เขา’ กับ เข้า [khãw] ‘เข้า’
 สน [sǒn] ‘สวน’ กับ ตาง [tã:ŋ] ‘ทาง’
 หนา [nǎ:] ‘หนา’ กับ หน้า [nã:] ‘หน้าไม้’
 ไข [khǎy] ‘ไข่’ กับ ไข้ [khãy] ‘ไข้’
 2) คู่เทียบเสียงระหว่าง /   ̃/ กับ /  ́/
 ญุง [ɲũŋ] ‘ยุ่ง’ กับ ญุ้ง [ɲúŋ] ‘ยุง’
 ขึ้น [khɯ̃n] ‘ขึ้น’ กับ คื้น [khɯ́n] ‘กลางคืน’
 ญุง [ɲũŋ] ‘ยุ่ง’ กับ ญุ่ง [ɲúŋ] ‘ยุง’
 3) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ́/ กับ /  ̂ /
 มึ้น [mɯ́n] ‘ลืมตา’ กับ มื่น [mɯ̂n] ‘ลื่น’
 ปี๊ [pí] ‘พี, อ้วน’ กับ ปี้ [pî] ‘ปี’
 คำา [khám] ‘ทองคำา’ กับ คำ่า [khâm] ‘คำ่า’
 4) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̂ / กับ /  ̌ /
 ยก [yôk] ‘ยกขึ้น’ กับ ยก [yǒk] ‘หยวก’
 มัด [mât] ‘มัด’ กับ หมัด [mǎt] ‘ตัวหมัด’
 มด [môt] ‘มด’ กับ หมด [mǒt] ‘ทั้งหมด’
 5) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̂ / กับ /  ́/
 ปี [pî] ‘พี่’ กับ ปี้ [pí] ‘อ้วน’
 โป้ [pô] ‘พ่อ’ กับ โป๊ [pó] ‘พอ’
 6) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ́/ กับ /  ̀/
 มา [má:] ‘มา’ กับ ม้า [mà:] ‘ม้า’
 ซาย [sá:y] ‘ทราย’ กับ ซาย [sà:y] ‘ซ้าย’

ตารางที่ 10 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ขึ้นในภาษาไตคำาตี่ (ต่อ)
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 7) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̌ / กับ /  ̂ /
 หมัด [mǎt] ‘หมัด’ กับ มัด [mât] ‘มัด’
 เจ๋ด [cět] ‘เจ็ด’ กับ เจ็ด [cêt] ‘เช็ด’
 หมด [mǒt] ‘หมด’ กับ มด [môt] ‘มด’
 ป๋ก [pǒk] ‘ปลวก’ กับ ปก [pôk] ‘กลับ’
 หยก [yǒk] ‘หยวก’ กับ ยก [yôk] ‘ยก’
 เม๋อ [mǝ̌y] ‘ใหม่’ กับ เม่อ [mǝ̂y] ‘ใบไม้’
 8) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̂ / กับ /   ̃/
 เก้า [kâw] ‘ฉัน’ กับ เกา [kãw] ‘มวยผม’
 หนึ่ง [nɯ̂ŋ] ‘หนึ่ง’ กับ นึ่ง [nɯ̃ŋ] ‘นึ่ง’
 ย่า [ɲâ:] ‘ย่า’ กับ หย้า [ɲã:] ‘หญ้า’
 ก้า [kâ:] ‘กา’ กับ ก่า [kã:] ‘กล้า, ไป’
 ก้าง [kâ:ŋ] ‘กวาง’ กับ กาง [kã:ŋ] ‘กว้าง’
 9) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̌ / กับ /  ̀/
 หมา [mǎ:] ‘หมา’ กับ ม้า [mà:] ‘ม้า’
 สาย [sǎ:y] ‘เข็มขัด’ กับ ซ้าย [sà:y] ‘ซ้าย’
 เหนอ [nǝ̌] ‘เหนือ’ กับ เน่อ [nǝ̀] ‘เนื้อ’
 ผา [phǎ:] ‘ผา’ กับ ผ่า [phà:] ‘ผ่า’
 10) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ́/ กับ /  ̌ /
 คั้ง [kháŋ] ‘ครวญคราง’ กับ ขัง [khǎŋ] ‘ขัง’
 ไญ [ɲáy] ‘ไย’ กับ ใญ๋ [ɲǎy] ‘ใหญ่’
 คา [khá:] ‘หญ้าคา’ กับ ขา [khǎ:] ‘ขา’
 ซาย [sá:y] ‘ทราย’ กับ สาย [sǎ:y] ‘สาย’
 มา [má:] ‘มา’ กับ หมา [mǎ:] ‘หมา’
 ฮา [há:] ‘เรา’ กับ หา [hǎ:] ‘ค้นหา’
 11) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̀/ กับ /   ̃/
 ข่าง [khà:ŋ] ‘ข่าง’ กับ ค่าง [khã:ŋ] ‘ข้าง’
 ม้า [mà:] ‘ม้า’ กับ มา [mã:] ‘บ้า’
 ไม้ [mày] ‘ไม้’ กับ ไหม้ [mãy] ‘ไหม้’
 12) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̂ / กับ /  ́/
 คำ่า [khâm] ‘คำ่า’ กับ คำ้า [khám] ‘ทองคำา’
 มุ่น [mûn] ‘ลื่น’ กับ มุ้น [mún] ‘ลืมตา’
 13) คู่เทียบเสียงระหว่าง /  ̂ / กับ /  ̀/
 ล่าง [lâ:ŋ] ‘ใต้ถุน’ กับ ล้าง [là:ŋ] ‘ล้าง’
 ต้า [tâ:] ‘คอย, หยุด’ กับ ต้า [tà:] ‘ท้าทาย’
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไตคำาตี่ประกอบด้วย หน่วยเสียงพยัญชนะจำานวน 17 หน่วยเสียง ประกอบด้วย
/p, t, c, k, Ɂ, ph, th, kh, m, n, ŋ, ɲ, s, h , l, w และ y/ อีกทั้งพบหน่วยเสียงพยัญชนะควบกลำ้าในภาษาไตคำาตี่จำานวน 
6 หน่วยเสียง ได้แก่ [k+l, kh+l, t+l, p+l, ph+r และ ph+l] โดยหน่วยเสียงที่พบเป็นคำาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและ
ภาษาอัสสมิ ซึ่งสอดคล้องกับภาษาไตพ่าเก่
 หน่วยเสียงสระในภาษาไตคำาตี่ จำานวน 10 หน่วยเสียง ประกอบด้วย /i, ɯ, u, e, ǝ, o, ɛ, ɔ, a และ a:/ ซึ่งเป็น
ที่สังเกตคือ หน่วยเสียงสระสั้นและยาวในภาษาไตคำาตี่ มีเพียง /a และ a:/ ที่สามารถหาคู่เทียบเสียงได้
 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไตคำาตี่ จำานวน 6 หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ตก หน่วยเสียง
วรรณยุกต์กลาง-ระดับ หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ขึ้น หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ขึ้น หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก และ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตำ่า-ขึ้น
 งานวจิยันีเ้ปน็การศกึษาอยูบ่นพืน้ฐานงการศกึษาเอกสารหรือทีเ่รยีกวา่งานวจิยัเชงิปรมิาณ และการศกึษาภาษา
โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย ซึ่งเป็นการศึกษาคุณภาพ จึงทำาให้ผลการวิจัยได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ปรากฏให้เห็นข้อแตก
ต่างระหว่างภาษากลุ่มไท และกลุ่มไต ดังนี้ 

หน่วยเสียงพยัญชนะในกลุ่มไต  หน่วยเสียงพยัญชนะในกลุ่มไท
 t   th
 ph   f
 m   b
 n   d
 k   kh

 หน่วยเสียงพยัญชนะมีการกลายเสียงสอดคล้องกับประเสริฐ ณ นคร (2552 : 27) ซึ่งได้กล่าวว่าการกลายเสียง
พยัญชนะในภาษาถิ่นล้านนากับภาษาไทยมาตรฐาน คือ ค ก, ชจ, ทต , พป, ฮร, ฉ ส
 หน่วยเสียงพยัญชนะ /ch/ ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ Jimmy G. Harris (1976: 115) แต่กลับไม่ปรากฏหน่วย
เสยีงพยญัชนะดงักลา่วในงานวจิยันี ้ท้ังนีโ้ดยสว่นมากหนว่ยเสยีงพยญัชนะ /ch/ จะไมเ่กดิในภาษาตระกลูไต ซึง่อาจเปน็คำา
ศัพท์ที่มาจากภาษาอื่นที่จะต้องศึกษาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและถูกต้อง
 หนว่ยเสยีงพยญัชนะควบกลำา้ภาษาไทยคำาตี ่มหีนว่ยเสียงพยญัชนะทีเ่กดิขึน้ จำานวน 6 หนว่ยเสยีง ประกอบดว้ย
หน่วยเสียงพยัญชนะ [k+l, kh+l, t+l, p+l, ph+r และ ph+l] ซึ่งลักษณะพยัญชนะควบกลำ้าในภาษาไตคำาตี่มีลักษณะคล้ายกับ
ภาษาไตพ่าเก่ในหมู่บ้านนำ้าพ่าเก่ อำาเภอดิบูรเคิร รัฐอัสสัมประเทศอินเดีย ตามงานวิจัยของ Wilaisak Kingkham (1993) 
ในการวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง A comparative Study of Standard-Thai and Tai-Phake Spoken in Assam 
(India) ซึ่งเป็นคำาศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
 สำาหรับหน่วยเสียงสระในภาษาไตคำาตี่ไม่มีหน่วยเสียงสระที่เป็นสระผสมซึ่งไม่สอดคล้องกับงานของ Jimmy G. 
Harris (1976: 114) ในงานวิจัยเรื่อง Note on Khamti Shan ที่พบหน่วยเสียงสระผสมสองส่วน (Diphthongs) ประกอบ
ด้วย /iw, en, ɛw, aay, ay, aaw, aw, ay, uy, oy, ɔy และ ia/ และหน่วยเสียงผสมสามส่วน (Triphthongs) ได้แก่ /iaw/ 
ซึ่งจากการศึกษางานของ J. G. Harris พบคำาเดียวเท่านั้นคือ [thiaw] หมายถึงการผิวปาก ส่วนสระประสมอื่นๆ คือ การ
ประกอบด้วยเสียง wและ y ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยเสียงกึ่งสระกึ่งพยัญชนะ ไม่ถือเป็นสระประสม
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 และสดุทา้ยคอื หนว่ยเสยีงวรรณยกุต ์ซึง่งานวจิยันีพ้บหนว่ยเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาไตคำาตีจ่ำานวน 6 หนว่ยเสยีง 
แตกต่างจากงานวิจัยของ Jimmy G. Harris (1976: 114) ที่พบหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไตคำาตี่ จำานวน 5 หน่วยเสียง
และในงานวิจัยของ S.N. Goswami พบมากกว่า 6 หน่วยเสียงซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ทำาวิจัยที่มีประสบการณ์ในการ
เจ้าของภาษาที่มีวรรณยุกต์
 จากการศึกษาข้อมูลและการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการทำาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าประชาชนใช้
ภาษาไตคำาตี่ในชุมชนของตนเองตลอดเวลาอีกทั้งคนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจภาษาไตคำาตี่ได้ดี เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง มีผู้
ใช้ภาษาและมีผู้สืบทอด โอกาสที่ภาษาไตคำาตี่จะสูญหายไปเหมือนภาษาไตอาหมและภาษาไตคำาหยังจึงมีน้อยมาก
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บทคัดย่อ
 “บทนางยักษ์ที่สำาคัญในการแสดงโขนและละครรำา" เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย เรื่อง "นาฏยลักษณ์ของนางยักษ์ในโขนและละครรำา" โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ของตัวนางยักษ์ในการแสดงโขนและละครรำา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากการค้นคว้า
เอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เคยได้รับบทบาทนางยักษ์ในการแสดงโขนและละครรำา ผลการวิจัยพบว่านางยักษ์
เปน็บทบาททีส่รา้งความพลกิผนัและสสีนัในการดำาเนนิเรือ่งของโขนและละครรำา นางยกัษใ์นโขนตวัสำาคัญ เชน่ นางสำามนกั
ขาและนางอากาศตะไลเปน็ นางยกัษใ์นละครใน ไดแ้ก ่นางศภุลกัษณก์รรฐา นางยกัษ์ในละครนอก มทีัง้นางยกัษ์ทีเ่ปน็นาง
กษัตริย์ ได้แก่ นางพันธุรัต และ นางยักษ์ป่า ได้แก่ นางผีเสื้อสมุทร นางยักษ์ในละครดึกดำาบรรพ์ ได้แก่ นางศูรปนขา การ
แสดงบทนางยักษ์ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ประเภทของโขนและละครรำาที่มีบทนางยักษ์ บทบาทการดำาเนินเรื่อง
ตามวรรณกรรม ชนชั้นวรรณะของนางยักษ์ และการแสดงอารมณ์และพละกำาลังของบทนางยักษ์ซึ่งสะท้อนออกมาผ่าน
การแสดงบทนางยักษ์ในโขนและละครรำา

คำาสำาคัญ: โขน, ละครรำา, นางยักษ์

Abstract
 “The Significant Role of Female Demon in Khon Performance and Dance-Drama" was the part 
of the dissertation of the Doctor of Arts Program in Thai Theatre and Dance in the topic of "Character-
istic of Performance of the Female Demons in Khon and Dance-Drama” The objectives were study and 
analyze the characteristics of the performance of female demons in the Khon masked drama
and dance drama. The research was a qualitative research and the research methods used were 
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documentary  research,  observation  of  the 
performance of female demons in Khon masked 
drama and dance drama and interview of the 
dance artists who performed the above-mentioned 
female demon roles. The research finding revealed 
that female demon was the role creating quirkiness 
and vividness in continuity of dance-drama and 
Khon story. Female demon in significant Khon 
characters was Samanakha and Akadtalai. The 
female demons in Lakon Nai were Supalakkantha. 
The female demon in Lakon Nok were both the 
queen such as Phanturat and wild female demon 
such as Phee Suea Samut. For female demon in 
Lakon Dukdamban, there was Supanakha. The role 
of female demon depended on 4 factors including 
type of Khon and dance-drama with the role 
of female demon and role of story continuity 
according to the literature, caste of female demon, 
and emotional expression and power of female 
demon role, reflecting out through the performance
of female demon role in Khon and dance-drama.

Keywords: Khon, Dance-Drama, Female Demon

บทนำา
 นางยักษ์ในการแสดงโขนและละครรำา
 นางยักษ์ หมายถึง ยักษ์เพศหญิง มีรูปพรรณ
สัณฐานทั้งท่ีเป็นหญิงท่ีมีรูปร่างงดงามอย่างมนุษย์ และมี
ร่างกายเป็นยักษ์ ตัวใหญ่ มีเขี้ยวงอกออกจากปาก มีพละ
กำาลังมาก และมีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆ เช่น เหาะเหินเดิน
อากาศได้ แปลงกายได้ มีอาวุธวิเศษท่ีมีฤทธ์ิในลักษณะ
ต่างๆ ในการแสดงโขนและละครรำาของไทย นอกจากจะมี
บทพระเอก นางเอก ตัวร้าย ที่เป็นตัวสำาคัญหรือตัวดำาเนิน
เร่ืองหลักแล้ว นางยักษ์มีบทบาทเป็นตัวดำาเนินเร่ือง สร้างปม
ปัญหา  และสร้างอรรถรสของการแสดง  รวมทั้งเป็น
ผู้คลี่คลายปมปัญหาของเรื่อง บทบาทนางยักษ์จึงเป็น
บทบาทที่สร้างสีสันที่ทำาให้โขนหรือละครรำาเรื่องน้ัน หรือ

ตอนนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถจำาแนก
นางยักษ์ที่มีบทบาทสำาคัญในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย โดย
แบง่ตามประเภทการแสดงได ้4 ประเภท ไดแ้ก ่นางยกัษใ์น
การแสดงโขน นางยกัษใ์นการแสดงละครใน นางยกัษใ์นการ
แสดงละครนอกและ นางยกัษ์ในการแสดงละครดกึดำาบรรพ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษานาฏยลกัษณข์องนางยกัษใ์นการแสดง
โขนและละครรำาของไทย

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทนางยักษ์ที่มีบทบาท
สำาคัญในการแสดงโขนและละครรำา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลนางยักษ์จากวรรณกรรม
ทีใ่ชแ้สดงโขนและละครรำา ทัง้ตน้ฉบบัและบททีใ่ชแ้สดงจรงิ 
เพื่อแสวงหาชาติกำาเนิด ชนชั้นวรรณะ รูปพรรณสัณฐาน 
และภูมิหลังของนางยักษ์ที่มีบทบาทสำาคัญในการแสดง
 2. ศกึษาบทบาทการแสดงจากการแสดงสด และ
วีดีทัศน์การแสดงของกรมศิลปากร
 3. สัมภาษณ์นาฏศิลปิน ครูอาจารย์ของกรมศิลปากร
ที่เคยได้รับบทบาทนางยักษ์ในโขนและละครรำา
 4. เผยแพร่ลงในที่ประชุมวิชาการ/วารสาร
นานาชาติ

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษานาฏยลักษณ์ของนางยักษ์ใน
การแสดงโขนและละครรำาของไทยพบว่า นาฏยลักษณ์
ของนางยักษ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบทบาทการแสดง
ตามท้องเรื่อง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มในการแสดงออกเป็น 2 
ประเภท คือ นางยักษ์ในการแสดงโขนและนางยักษ์ใน
การแสดงละครรำา ดังนี้
 นางยักษ์ในการแสดงโขน
 โขนเป็นนาฏกรรมสำาคัญที่ถือเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย และเป็นการแสดงที่พบบทบาทนางยักษ์มาก
ที่สุดโดยมีบทบาทนางยักษ์ทั้งสิ้น 28 ตัว แต่ตัวนางยักษ์ที่
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มบีทบาทสำาคญัหรอืมกีระบวนรำาทีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั
จนเปน็ทีน่ยิมนำามาจดัแสดงโขนมแีละเปน็กรณศีกึษาในงาน
วิจัย ได้แก่ นางสำามนักขา และนางอากาศตะไล
 นางสำามนักขา  เป็นน้องสาวคนสุดท้องของ
ทศกัณฐ์ ผู้ครองนครลงกา มีสวามีชื่อชิวหา และมีโอรสชื่อ
กมุภกาศ นางสำามนกัขาเปน็นางยกัษท์ีม่รีปูลักษณเ์ปน็ยกัษ์
เขี้ยว คือ เป็นนางยักษ์ที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ ตัวใหญ่ ผิวกาย
สีเขียว ผมหยิก มีเขี้ยวงอกออกจากปาก

 อุปนิสัยของนางสำามนักขา 
 1. เอาแต่ใจตนเอง เนื่องจากนางสำามนักขา
เป็นน้องสาวคนสุดท้องของพี่ชาย 6 คน พระบิดาและ
พระมารดาและพ่ีทุกคนจึงตามใจ และคอยปกป้องดูแล
ตลอดเวลา
 2. หยิ่งและทะนงในศักดิ์ของตน เนื่องจากนาง
เหน็ว่าตนสืบเชือ้สายมาจากพรหมและเปน็นอ้งสาวเจา้กรงุ
ลงกาผู้ซึ่งสามโลกต่างเกรงอิทธิฤทธิ์
 3. มคีวามเจา้เลห่เ์พทบุาย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
ที่นางแปลงกายเพ่ือจะให้พระรามหลงรักเนื่องจากรูปโฉม
ที่แท้จริงนั้นอัปลักษณ์ และการแต่งเรื่องโกหกพระรามว่า
ถูกพี่บังคับให้แต่งงานจึงได้หนีมา
 4. มคีวามเจ้าชู ้ดงัจะเห็นได้จากการพบพระราม
ก็นึกรักทันทีและเข้าไปเกี้ยวพาราสีพระรามและพอได้พบ
พระลกัษมณก์เ็กดิความพึงใจจนตอ้งการที ่จะไดท้ัง้พระราม
และพระลักษมณ์เป็นสวามี
 5. มีนิสัยพาล  เห็นได้จากการที่นางเห็นว่า
นางสีดาเป็นอุปสรรค โดยมิได้คำานึงถึง ความถูกผิด นางได้
เข้าทำาร้ายนางสีดาเพราะคิดว่าหากไม่มีนางสีดา ตนจะได้
ครอบครองพระรามแต่เพียงผู้เดียว
 นางสำามนักขา เป็นตัวละครฝ่ายร้าย มีบทบาท
สำาคัญอยู่ในการแสดงโขน ตอน สำามนักขาก่อศึก หรือ 
สำามนักขาหึง หรืออาจใช้แสดงเป็นตอนย่อยในโขน ชุด 
ลักสีดา ซึ่งตอนสำามนักขาก่อศึกหรือสำามนักขาหึงนี้เป็น
ตอนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำาศึกระหว่างพระรามและ
ทศกัณฐ์ การแสดงเริ่มด้วยการกล่าวถึงการมาเที่ยวป่าของ
นางสำามนกัขา และไดม้าพบพระราม เกิดหลงรกัพระรามจงึ
แปลงกายเป็นสาวงามเข้าไปเกี้ยวพาราสีพระราม พระราม

ปฏิเสธ นางโกรธและเข้าทำาร้ายนางสีดา พระรามและพระ
ลักษมณเ์ขา้ปอ้งกนั นางโกรธจงึกลายรา่งกลับเปน็นางยกัษ ์
ชักกระบองเข้าสู้รบกับพระรามและพระลักษมณ์ พระลัก
ษมณ์ผลักให้ล้มลงและเหยียบนางไว้ พร้อมทั้งตัดมือ เท้า 
หู และจมูก แล้วจึงขับไล่ให้ออกไปพ้นเขตอาศรม นางทั้ง
โกรธแค้นและอับอายจึงได้กล่าวอาฆาตว่าจะตามจองเวร
ไปตลอดชีวิต

 บทบาทในการแสดง
 1. ชมป่า เริ่มด้วยการรำาในเพลงกราวใน 
สือ่ความหมายถงึการเดินทางของนางสำามนกัขา ตอ่ดว้ยการ
ตีบทชมป่าโดยใช้ท่าทางนาฏยศิลป์ที่สื่อความหมายว่าสวย 
พึงพอใจ ยิ้ม และรำาพึงรำาพันว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่
 2. พบพระราม รำาตีบทตามบทชมโฉมพระราม 
และรำาเพลงตระนิมิตเพื่อส่ือความหมายว่ากำาลังร่าย
เวทมนตร์แปลงกาย แล้ววิ่งหายเข้าไปหลังโรงละครพร้อม
กับที่ตัวนางแปลงสวนออกมา
 3. รบพระลกัษมณ์ นางสำามนกัขากลายรา่งกลับ
เป็นนางยักษ์ เข้าไล่ตีนางสีดา พระรามเข้ากันและผลักนาง
สำามนักขาล้มลง นางโกรธจึงชักกระบองออกมาเพื่อจะเข้า
ทำารา้ยนางสีดา พระลักษมณเ์ขา้มากนัพระรามและนางสีดา 
จากนั้น นางสำามนักขาเข้ารบกับพระลักษมณ์ตามกระบวน
ท่ารบในเพลงเชิด
 4. พา่ยแพ ้นางพลาดทา่ถกูพระลักษมณผ์ลักล้ม
ลง ในขณะที่พระลักษมณ์รำาตีบทนางสำามนักขาตีบทตาม
อารมณ์ กลัวและโกรธ เช่น ตวัดนิ้วชี้ มองพระลักษมณ์แล้ว
ก้มหน้ามองพื้น เป็นต้น
 5. ถกูทำาโทษ นางถกูพระลักษมณต์ดัมอื ตดัเทา้ 
ตัดจมูก ตัดหู นางสำามนักขาแสดงอาการเจ็บด้วยการสะดุ้ง
ตวั และ งอนิว้เขา้หาฝ่ามือเพือ่แสดงลักษณะของคนมอืดว้น 
และคุกเข่าแสดงลักษณะของคนเท้าด้วน
 6. อาฆาตแคน้ ตบีทตามบทรอ้ง แลว้ลกุขึน้เดนิ
เซเข้าไปหลังโรงละครในเพลงเชิด
 ในโขนตอนสำามนักขาก่อศึกนางสำามนักขาได้
หมดบทบาทแต่เพียงเท่านี้ แต่มีเรื่องราวต่อว่านางได้ไป
ฟ้องทูษณ์ ขร ตรีเศียร ผู้เป็นพี่ชายโดยการแต่งเรื่องว่า ได้
ถูกมนุษย์สองคนที่ครองเพศฤาษีลวนลามเมื่อนางไม่ยอม
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จึงถูกทำาร้าย ทำาให้เกิดเป็นเรื่องราวในโขน ตอน ศึก ทูษณ์ 
ขร ตรเีศยีร และเมือ่พีช่ายทัง้สามตาย จงึไปยยุงทศกณัฐ์วา่
พบนางมนษุยท์ีง่ามยิง่นางในสามโลกเหมาะสมกบัทศกณัฐ ์
นางจะพาตวัมาถวายแตม่นษุยช์ายสองคนทีเ่ปน็ฤาษไีมย่อม
จึงทำาร้ายนาง ทศกัณฐ์ได้ฟังก็หลงรัก จึงตามไปจับตัวนางสี
ดามา เกิดเป็นโขน ตอน ลักสีดา ซึ่งเป็นชนวนเหตุแห่งการ
ทำาสงครามระหว่างพระรามและทศกัณฐ์

Picture I : นางสำามนักขากำาลังยุยงทศกัณฐ์ให้ไปลักสีดา
ด้วยความแค้นที่พระรามและพระลักษมณ์ทำาร้ายตน

 อากาศตะไล ยักษ์เส้ือเมืองของกรุงลงกา มีหน้าท่ี
รักษากรุงลงกา นางอากาศตะไลมีรูปลักษณ์เป็นยักษ์เขี้ยว 
ร่างกายโตใหญ่ สวมมงกุฎนำ้าเต้าห้ายอด ตามบทพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 กล่าวถึงรูป
ลักษณ์ของนางว่า “แปดกรสี่พักตร์มหึมา” นางมีอาวุธ
ประจำากายถึงแปดชนิด ได้แก่ จักร พระขรรค์ ตรี คทา 
ง้าว ศร โตมร และค้อนเหล็ก ถือเป็นตัวละครท่ีมีความ
สำาคัญในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานรบ
นางอากาศตะไล

 อุปนิสัยของนางอากาศตะไล
 1. รกัษาหนา้ที ่ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเห็นผูล้ว่งลำา้
อาณาเขตเมืองลงกากเ็ขา้ไปขวางทนัท ีและสู้รบกบัหนมุาน
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
 2. มีความทะนงในฤทธิ์ของตน ดังจะเห็นได้
จากนางได้บอกกับหนุมานว่าให้กลับไปไม่เช่นนั้นจะเอา
ชีวิตมาทิ้งเสียเปล่า นางอากาศตะไลเป็นตัวละครฝ่ายร้าย 
มีบทบาทสำาคัญอยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน
หนุมานรบนางอากาศตะไล หรือเป็นตอนย่อยประกอบอยู่
ในการแสดงโขน ชุด สืบมรรคา การแสดงเริ่มด้วย เปิดตัว
ด้วยการบรรยายลักษณะของตัวนางอากาศตะไล ต่อด้วย
การลาดตระเวนสำารวจความเรียบร้อยของกรุงลงกา พบ
หนมุานเขา้ขวางทางจงึเกดิการสูร้บกนัจนนางอากาศตะไล
สูญเสียอาวุธทั้งแปด และถูกหนุมานสังหารในที่สุด

 บทบาทในการแสดง
 1. เปิดตัว  นางอากาศตะไลยืนนิ่งกลางเวที 
อ่านโคลงประจำาภาพ จากนั้นเดินออกมาด้านหน้าและ
รำาตีบทตามบทร้องการบรรยายลักษณะของนางอากาศ
ตะไล และรำาตามกระบวนทา่ในเพลงกราวในสือ่ถงึการลาด
ตระเวนสำารวจความเรียบร้อยของกรุงลงกา
 2. พบหนุมาน นางอากาศตะไลเข้าขวางทาง
หนุมาน โดยหนุมานอยู่ทางฝ่ังขวาของเวทีและนางอากาศ
ตะไลอยู่ทางฝั่งซ้ายของเวที 1 และรำาตีบทตามคำาพากย์ – 
เจรจาโขน และบทร้องในความหมายของการท้ารบ
 3. รบหนุมาน นางอากาศตะไลเข้ารบหนุมาน
โดยใช้อาวุธประจำาตัว เริ่มจากง้าว จักร กระบอง ศร โดยใช้
กระบวนท่ารบขึงขังแบบยักษ์ผู้ชายแต่แฝงไว้ด้วยลีลาของ
ผู้หญิง เช่น การค้อน ท่าอายแบบผู้หญิงเมื่อถูกหนุมานจับ
กน้และจับหนา้อก การวิง่ซอยเทา้ถี ่ๆ  แบบนางตลาดในการ
แสดงละคร และในกระบวนรบมีท่าที่ต้องใช้พละกำาลังมาก 
เช่น ท่ารับลอยหนุมาน ท่าหกฉีก เป็นต้น
 4. พ่ายแพ้ นางอากาศตะไลสูญสิ้นอาวุธ และ
พลาดท่าโดนหนุมานใช้ตรีแทงเสียชีวิตโดยการเซเข้าโรง

1 เป็นจารีตทางด้านนาฏยศิลป์ไทยสำาหรับบทรบว่าฝ่ายที่ต้องพ่ายแพ้จะต้องอยู่ทางฝั่งซ้ายของเวทีเสมอ
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 นางอากาศตะไลเป็นตัวละครประเภทนางยักษ์
ที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของกระบวนรบมากที่สุด 
เนื่องจากบทบาทในวรรณกรรมระบุให้เป็นนักรบ ส่วนนาง
ยักษ์ตัวอื่น ๆ จะเน้นที่บทบาทที่แตกต่างกันไป แต่ไม่มีตัว
ใดเน้นที่บทบาทการรบเหมือนกับตัวนางอากาศตะไล

Picture II : นางอากาศตะไล
นางยักษ์เสื้อเมืองแห่งกรุงลงกา

 นอกจากการแสดงโขนแล้ว ยังมีมหรสพอีกชนิด
ที่มีบทบาทต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มหรสพนั้นคือละครรำา ละครรำาของไทยจำาแนกได้
เป็นหลายประเภท แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
ละครรำาทีม่ตีวัละครทีเ่ปน็นางยกัษป์ระกอบอยูด่ว้ยและเป็น
ตัวนางยักษ์ที่มีความสำาคัญต่อเรื่อง
 นางยักษ์ในการแสดงละครใน
 บทบาทนางยักษ์ท่ีจัดแสดงในรูปแบบละครใน 
พบจากละครในเรื่องอุณรุท คือ นางศุภลักษณ์กรรฐา
 นางศุภลักษณ์กรรฐา หรือรู้จักกันโดยท่ัวไปใน
ชือ่ นางศภุลกัษณ ์เปน็นางยกัษท์ีม่บีทบาทสำาคญัอยู่ในการ
แสดงละครใน เรื่อง อุณรุท ตอน ศุภลักษณ์วาดรูปและ
ศุภลักษณ์อุ้มสม เป็นนางยักษ์ที่มีรูปลักษณ์เหมือนนาง

มนุษย์ เพียงแต่มีฤทธิ์แบบนางยักษ์ มีความงามพร้อม
สมเป็นเบญจกัลยาณี เป็นนางยักษ์ที่เกิดในราชตระกูล
ของกรุงรัตนาและได้รับเลือกให้ทำาหน้าที่พระพี่เลี้ยง
ของนางอุษาผู้เป็นธิดาเลี้ยงของพระเจ้ากรุงพาณผู้ครอง
กรุงรัตนา

 อุปนิสัยของนางศุภลักษณ์กรรฐา
 1. มคีวามจงรักภกัด ีดงัจะเหน็ได้จาก การทีน่าง
ดูแลและพยายามช่วยเหลือนางอุษาในทุกด้านโดยเฉพาะ
เรื่องการรับอาสาไปวาดรูปเพื่อหาชายหนุ่มนิรนามผู้เข้ามา
หานางอุษาและการพาพระอุณรุทมาหานางอุษา
 2. มคีวามเฉลยีวฉลาด นางสามารถคดิหาวธิใีน
การตามหาชายนรินามจนทราบวา่เปน็ใคร และคดิวา่การจะ
ไปทลูเชญิพระอณุรทุดว้ยการเลา่เรือ่งราวเพยีงอยา่งเดยีวไม่
เพียงพอจึงขอผ้าสไบและแหวนใส่ผอบไปเป็นเครื่องยืนยัน 
จนพระอุณรุทเชื่อและยอมให้นางพาไปพบนางอุษายังกรุง
รัตนา
 3. สามารถควบคมุสตไิดเ้ปน็อยา่งด ีเหน็ไดจ้าก
การที่นางอุษาร้องไห้เสียใจจนสลบไปพี่เล้ียงอีกส่ีนางตกใจ
ทำาอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้ครำ่าครวญ นางศุภลักษณ์เป็น
ผู้เดียวที่บอกให้เอานำ้ามาประพรมจนนางอุษาฟื้น
 4. มคีวามรบัผดิชอบและมคีวามพยายาม เหน็
ไดจ้ากการทีน่างไปวาดรปูเทวดา กษตัริยแ์ละโอรสของเมอืง
ต่างๆ มาให้นางอุษาดูถึง 3 ครั้ง จนได้รู้ว่าชายนิรนามที่มา
หานางอุษาคือพระอุณรุท
 นางศุภลักษณ์ถือเป็นตัวละครฝ่ายดี เพราะคอย
ชว่ยเหลือพระเอกและนางเอก คอื พระอณุรทุและอษุา และ
ไม่ได้มีบทบาทในการทำาร้ายหรือหรือวางแผนการต่างๆ ใน
ทางรา้ย ปรากฏบทบาทสำาคัญในตอนศุภลักษณว์าดรปูและ
ศุภลักษณ์อุ้มสม การแสดงเริ่มด้วยนางอุษาตื่นมาไม่พบ
สวามีจึงร้องไห้ครำ่าครวญถึงชายผู้นั้น พระพี่เลี้ยงจึงปลอบ
และถามว่าชายผู้นั้นเป็นใคร นางไม่ทราบเนื่องด้วยมิได้พูด
กัน แต่นางจำาลักษณะได้แม่นยำา นางศุภลักษณ์จึงรับอาสา
ไปวาดรูปเทวดา กษตัรยิแ์ละโอรสเมอืงตา่งๆ มาให้นางอษุา
ดูถึง 3 ครั้ง จนทราบว่าชายนิรนามผู้นั้นคือ พระอุณรุท 
พระโอรสท้าวไกรสุท แห่งกรุงณรงกา นางอุษาปรารถนา
จะพบพระอุณรุท นางศุภลักษณ์จึงรับอาสาไปทูลเชิญ
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พระอุณรุทมาพบนางอุษา นางได้เดินทางไปยังกรุงณรงกา
และพาพระอุณรุทมาพบนางอุษาได้ในที่สุด
 บทบาทของนางศภุลกัษณใ์นการแสดงละครใน
เรื่องอุณรุท ตอน ศุภลักษณ์วาดรูป และศุภลักษณ์อุ้มสม
 ตอน ศุภลักษณ์วาดรูป
 1. เปิดตัว เริ่มด้วยการรำาตามกระบวนท่าใน
เพลงเชิดฉิ่ง
 2. วาดรูป ดึงม้วนกระดาษท่ีเหน็บเอวขึ้นมา
ทำาท่าวาดรูป  ซึ่งจะมีตัวละครมายืนเรียงและทำาท่านิ่ง 
จะเปลี่ยนท่าเฉพาะตอนที่นางศุภลักษณ์ไปถึงตัวเท่านั้น 
นางศุภลักษณ์วาดรูปไล่จากด้านขวาของเวทีไปยังด้านซ้าย
ของเวที โดยจะมีบทร้องกำากับให้ทราบว่าวาดรูปใคร
 3. กลบักรงุรตันา เมือ่วาดรปูเสรจ็นางศภุลกัษณ์
เหาะกลับกรุงรัตนาด้วยกระบวนท่ารำาในเพลงเชิด

 ตอน ศุภลักษณ์อุ้มสม
 1. เปิดตัว นางศุภลักษณ์รำาออกมาในเพลง
เชิดฉิ่ง
 2. สื่อสารพระอุณรุท เปิดผอบและร่อนผอบ 
เพ่ือสื่อความหมายว่าให้กลิ่นกายของนางอุษาที่ติดมากับ
สไบโชยไปถึงพระอุณรุท เม่ือพระอุณรุทตกลงใจจะไปพบ
นางอษุานางศภุลกัษณท์ำาทา่อุม้พระอณุรทุออกมากลางเวที
 3. เดินทางไปกรุงรัตนา ในตอนนี้มีกระบวนท่า
เฉพาะที่เรียกว่าศุภลักษณ์อุ้มสม โดยบทร้องกล่าวถึงการ
เดินทางสลับกับการชมโฉมพระอุณรุท โดยใช้เพลงบะหลิ่ม
กับเบ้าหลุดชั้นเดียวประกอบบทร้อง และจบลงด้วยการรำา
ในกระบวนเพลงเชิด
 นางศุภลักษณ์เป็นนางยักษ์ที่มีความสำาคัญใน
การแสดงเนือ่งจากเปน็ผูช้ว่ยคลีค่ลายปญัหาใหเ้รือ่งดำาเนนิ
ตอ่ไป ในดา้นการแสดงนางมกีระบวนทา่รำาเฉพาะตนถงึสอง
ชุด คือ เชิดฉิ่งศุภลักษณ์และศุภลักษณ์อุ้มสม โดยชุดเชิด
ฉิ่งศุภลักษณ์ถือเป็นรำาเดี่ยวอวดฝีมือ ผู้แสดงต้องมีความ
สามารถข้ันสูงในการรำา ส่วนชุดศุภลักษณ์อุ้มสม เป็นกระบวนท่า
รำาคู่ระหว่างพระอุณรุทและนางศุภลักษณ์ โดยผู้แสดงต้อง
รำาให้สอดคล้องเสมือนเป็นคนเดียวรำา ผู้ชมจึงจะได้สุนทรี
ยะในการแสดงที่สมบูรณ์ 

Picture III : นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทในการรำา
ชุดศุภลักษณ์อุ้มสม

 นอกจากละครในแล้วยังมีละครอีกหนึ่งชนิดที่
มีนางยักษ์เป็นตัวละครประกอบที่สำาคัญและมีบทบาทใน
การดำาเนินเรื่อง หรือสร้างปมปัญหา คือ ละครนอก

 นางยักษ์ในละครนอก
 นางยกัษใ์นละครนอกทีเ่ปน็ทีน่ยิมนำามาจดัแสดง 
ม ี2 ตวั ไดแ้ก ่นางพนัธรุตั จากละครนอกเรือ่งสังขท์อง และ
นางผีเสื้อสมุทร จากละครนอกเรื่องพระอภัยมณี
 นางพนัธรุตั เปน็นางยกัษท์ีเ่ป็นนางกษตัริย ์มรีปู
ลักษณ์เป็นนางยักษ์เขี้ยว รูปร่างโตใหญ่มีกระบองยักษ์เป็น
อาวุธ แต่ตอนที่อยู่กับพระสังข์นางจะแปลงกายเป็นมนุษย์

 อุปนิสัยของนางพันธุรัต
 1. มีความซื่อสัตย์ต่อสามี ดังจะเห็นได้จากการ
ครองตนเป็นหม้าย ไม่ยอมมีสามีใหม่และปกครองเมืองแต่
เพียงผู้เดียว
 2. มีความเมตตากรุณา เมื่อท้าวภุชงค์ส่งสาส์น
มาขอความช่วยเหลือเรื่องพระสังข์ นางได้รับเลี้ยงพระสังข์
ด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังรักและเอ็นดูพระสังข์ดุจลูกของ
ตน
 3. มคีวามมัน่ใจในตนเองและเดด็เดีย่ว จะเหน็
ไดจ้ากการทีน่างจะรบัเลีย้งพระสงัข ์โหรไดท้ลูทัดทานว่าจะ
นำาอนัตรายมาถึงตน นางไมเ่ชือ่และคดิวา่หากเปน็อนัตราย 
ท้าวภุชงค์ผู้เป็นสหายคงไม่ส่งมา จากนั้นนางจึงสั่งเนรเทศ
โหรแล้วออกไปรับพระสังข์เข้าเมือง
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 4. มีความเป็นห่วงและปรารถนาดีต่อคนท่ีตนรัก
อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากเม่ือทราบว่าพระสังข์บาดเจ็บก็
เป็นห่วงขอดูแผล และกล่าวโทษเหล่าพี่เลี้ยงว่าไม่ดูแลให้ดี
และพอทราบวา่พระสงัข์หายไปกต็ามหาดว้ยความเปน็หว่ง
เมื่อตามไปทัน พระสังข์ไม่ยอมลงมาหาก็พยายามจะขึ้นไป
หาจนกระท่ังเม่ือตัวจะตายก็ได้ยกรูปเงาะ ไม้เท้าและเกือกแก้ว
และมอบมนต์เรียกเนื้อเรียกปลา  ชื่อ มหาจินดามนต์
ไว้ให้ ซ่ึงพระสังข์ได้ใช้มนต์บทน้ีช่วยเหลือตนเองในเวลาต่อมา
นางพันธุรัต ถือได้ว่าเป็นตัวละครฝ่ายดี เพราะมีหน้าที่ช่วย
เหลือพระเอกซ่ึงคือ พระสังข์ ตอนที่นิยมนำามาจัดแสดง 
คือ ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัตหรือหัวอกแม่พันธุรัต การ
แสดงเริ่มจากนางพันธุรัตรู้ว่าพระสังข์ขโมยรูปเงาะ ไม้เท้า 
และเกือกแก้ว เหาะหนีไปแล้ว จึงยกทัพติดตามมา ตามมา
ทนัแตพ่ระสงัขอ์ยูบ่นยอดเขาและอธษิฐานวา่ไมใ่หน้างพนัธุ
รัตตามขึ้นมาบนเขาได้นางพันธุรัตก็ร้องเรียกพระสังข์และ
พยายามตะเกยีกตะกายขึน้ไปหาพระสงัขแ์ตไ่มส่ามารถขึน้
ไปไดต้ามคำาอธษิฐานของพระสงัข ์จนเหนือ่ยหมดแรงจงึลม้
ลงทีเ่ชิงเขา นางไดบ้อกพระสงัขว์า่รปูเงาะ ไมเ้ทา้ และเกือก
แก้ว นางได้ยกให้ และได้เขียนมนต์เรียกเนื้อเรียกปลาไว้ให้
ทีเ่ชงิผา ดว้ยความรกัและแคน้นางจงึรอ้งไหจ้นอกแตกตาย
บทบาทนางพันธุรัตในการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง 

 ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต
 1. ตดิตามพระสงัข ์นางพนัธรุตัรำาตามกระบวน
ท่าเพลงกราวใน เพื่อสื่อความหมายว่าออกเดินทางติดตาม
พระสังข์
 2. พบพระสังข์ นางพันธุรัตเห็นพระสังข์นั่งอยู่
บนยอดเขา นางรำาตีบทตามบทร้อง และแสดงกิริยา ดีใจ 
ยิ้ม และร้องไห้พร้อมทั้งร้องเรียกและกวักมือให้พระสังข์ลง
มาหาประกอบบทร้อง
 3. หมดแรง รำาตีบทประกอบบทร้องที่บรรยาย
ถงึการเหนือ่ย หมดแรงของนาง และกระแทกตวัลงนัง่ และ
รำาในเพลงโอด
 4. เรียกพระสังข์ ในขณะที่พระสังข์ตีบทตาม
คำาร้อง นางทำาท่ารับบทพระสังข์ ร้องไห้ และตีบทเรียก
พระสังข์ โดยการนั่งตั้งเข่าแล้วกวักมือเรียก
 5. รำาพึงรำาพัน ตีบทตามบทร้องท่ีบรรยายว่า

พระสังข์ไปแล้วจะไม่ยอมกลับมา และขอร้องให้พระสังข์
ลงมาหา พร้อมทั้งทำาท่าเขียนในบทที่บอกว่าเขียนมนต์ไว้
ให้ จากนั้นรำาเพลงโอด
 6. ขาดใจตาย นางตีบทตามบทร้องในเพลงโอ้
ปี่ที่บรรยายว่านางพยายามอ้อนวอนแต่พระสังข์ไม่ยอม
ลงมาหานางเสียใจร้องไห้จนอกแตกตาย บรรเลงเพลงโอด 
นางกรีดร้องและล้มลงขาดใจตายกลางเวที
 นางพันธุรัต เน้นการแสดงการรำาตีบทตาม
บทร้อง และเน้นการแสดงอารมณ์เป็นสำาคัญ กระบวนท่า
รำาในเพลงหน้าพาทย์ได้แก่เพลงกราวในและเพลงโอด 
ซึ่งมีกระบวนท่ารำาเป็นแบบแผน
 นอกจากนางพนัธรุตัแลว้การแสดงยงัมีนางยกัษ์
สำาคญัในการแสดงละครนอกอกีหนึง่ตวัคอื นางผเีสือ้สมทุร 
ในการแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณี
 นางผีเสื้อสมุทร เป็นนางยักษ์ที่มีบทบาทสำาคัญ
อยูใ่นการแสดงละครนอกเรือ่งพระอภยัมณ ีนางผเีสือ้สมทุร
มรีปูลกัษณเ์ปน็ยกัษเ์ขีย้ว รา่งกายโตใหญ ่หนา้ตาอปัลกัษณ ์
มีความดุร้าย อาศัยอยู่ในถำ้าใต้ทะเล มีบริวารเป็นพวก
ผีพราย และปีศาจที่อยู่ในนำ้า

 อุปนิสัยของนางผีเสื้อสมุทร
 1.  มทุะลุดดุนั เหน็ไดจ้ากการทีน่างออกตดิตาม
พระอภัยมณีด้วยความโกรธทั้งที่ตนเองมีอาการอ่อนเพลีย
จากการอดอาหาร
 2. กักขฬะ นางใช้กิริยาและวาจาหยาบคาย
ไม่เว้นแม้แต่กับผู้ทรงศีล
 3. โมโหง่าย จะเห็นได้จากตอนท่ีสินสมุทรมา
ถ่วงเวลาเพื่อให้พระอภัยมณีหนีไปถึงเกาะแก้วพิสดารได้
ทัน นางโมโหจนไล่ตีและกล่าววาจาหยาบคายแก่สินสมุทร
 4. รักสามีและลูก จะเห็นได้จากการที่นางยอม
แปลงกายตลอดเวลาที่อยู่ในถำ้า และอดทนหาอาหารมาให้
แต่เพียงผู้เดียว
 นางผีเส้ือสมุทรมีบทบาทอยู่ในหลายตอน แต่ตอน
ที่นิยมนำามาจัดแสดงคือตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
บางครัง้อาจจัดเปน็ ตอนนางผเีสือ้ลกัพระอภยัมณ ี– หนนีาง
ผีเสื้อสมุทร ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเริ่มจาก
สินสมุทรหนีออกไปเล่นนอกถำ้าแล้วลากเงือกเข้ามา 
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พระอภัยมณีบอกสินสมุทรว่าถ้านางผีเสื้อสมุทรผู้เป็นแม่รู้
จะถูกทำาโทษ แล้วเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟัง เงือกได้ฟัง
จงึรบัอาสาพาหน ีโดยใหพ้ระอภยัมณหีาอบุายใหน้างผเีสื้อ
ออกไปจากถำ้า แล้วเงือกจะมารับ ในคืนนั้นเมื่อนางผีเสื้อ
หลับนางได้ฝันร้าย เม่ือตื่นมาได้ขอให้พระอภัยมณีทำานาย
ฝัน พระอภัยมณีเห็นเป็นช่องทางหนีจึงบอกให้นางผีเสื้อ
ไปจำาศีลเป็นจำานวนสามคืนสามวัน เมื่อนางผีเสื้อออกจาก
ถำา้เงอืกกม็าพาพระอภัยมณแีละสนิสมทุรหนไีปยงัเกาะแกว้
พิสดาร เมื่อนางผีเสื้อกลับมาไม่เห็นใครก็เสียใจและโมโห
ออกตดิตามไปทนักลางทางจงึฆา่พอ่เงอืกและแมเ่งอืก และ
ออกตามพระอภยัมณกีบัสนิสมทุรซึง่ไปถงึเกาะแกว้พสิดาร
พอดี นางจึงพยายามเรียกให้พระอภัยมณีกลับไปกับนาง 
พระอภัยมณีไม่ยอมกลับนางจึงอาละวาด พระฤาษีจึงใช้
เวทมนต์ขับไล่นางไป

 บทบาทของนางผีเสื้อสมุทรในละครนอกเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
 โดยบทบาทที่จะกล่าวถึงเร่ิมจากบทบาทที่เป็น
นางยักษ์เขี้ยว เนื่องจากบทบาทก่อนนี้เป็นบทบาทของ
ตัวนางแปลง
 1. รู้ว่าพระอภัยมณีและสินสมุทรหนีไป 
นางกลับมาจากจำาศีล เห็นประตูถำ้าเปิดอยู่ เข้าไปในถำ้า 
รำาตบีทตามบทรอ้งทีบ่รรยายวา่นางรูว้า่พระอภยัมณหีนไีป
แล้ว และทำาท่าร้องให้กล้ิงไปกลิ้งมาบนแท่น โดยใช้กิริยา
เลียนแบบท่าทางธรรมชาติ กำามือสองมือขยี้ตา
 2. ออกติดตามพระอภัยมณีและสินสมุทร 
เร่ิมด้วยการรำารัวสามลาออกจากถำ้า แล้วเรียกบริวารออก
มาถามว่า เห็นผู้ชายกับเด็กผมจุกหนีไปทางไหน บริวาร
บอกทาง ในตอนนี้เป็นบทเจรจา โดยใช้ท่าทางเลียนแบบ
ท่าธรรมชาติ เช่น ชี้ เท้าสะเอว เป็นต้น สินสมุทรเห็นแม่จึง
ถว่งเวลาใหน้างเงอืกพาพระอภยัมณหีน ีใชก้ารรำาตบีทตาม
บทร้องผสมกับท่าทางเลียนแบบท่าธรรมชาติ
 3. ถึงเกาะแก้วพิสดาร นางตามไปถึงและเรียก
ให้พระอภัยมณีลงมาหา โดยเป็นการรำาตีบทตามบทร้อง
ผสมกับท่าทางเลียนแบบท่าธรรมชาติ และสามารถสอด
แทรกมุกตลกเข้าไปในการแสดงตอนน้ีได้อีกด้วย พระ
ฤาษีปลอบและสั่งสอนให้นางกลับไปแต่นางไม่กลับและยัง

บริภาษฤาษี ทำาให้ฤาษีต้องใช้เวทมนต์ในการขับไล่นางไป
บทบาทการแสดงของนางผีเสื้อสมุทร จะเน้นการแสดง
อารมณ์มากว่าความประณีตของกระบวนท่ารำา เพลงหน้า
พาทย์ท่ีใช้จะเป็นเพลงหน้าพาทย์ธรรมดาเป็นส่วนใหญ่
ยกเว้นเพลงรัวสามลา ซ่ึงใช้แสดงในตอนที่นางกำาลังโกรธ
และแสดงอิทธิฤทธ์ิ ถึงนางจะมีบทบาทเพียงตอนต้นเรื่อง 
แต่นางถือเป็นชนวนเหตุให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ต่อไปใน
ละคร จึงถือได้ว่าเป็นตัวละครสำาคัญที่ขาดไม่ได้ตัวหนึ่ง
เลยทีเดียว

 

Picture IV : นางผีเสื้อสมุทรกำาลังไล่จับสินสมุทร
ในละครนอกเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนาง

ผีเสื้อสมุทร

 นางยักษ์ในการแสดงละครดึกดำาบรรพ์
 ละครอีกชนิดหนึ่งที่มีนางยักษ์เป็นตัวละคร
สำาคัญ คือ ละครดึกดำาบรรพ์ ละครดึกดำาบรรพ์เป็น
ละครที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ลักษณะสำาคัญของการแสดงคือผู้แสดงต้อง
ร้องเองในขณะที่รำาไปด้วย ปรับวงดนตรีใหม่โดยตัดเครื่อง
ดนตรีที่เสียงแหลมและดังออกเพิ่มขลุ่ย ซออู้และฆ้องหุ่ย
เจ็ดลูกเจ็ดเสียงเข้าไปประกอบในวงและเรียกว่าวงปี่พาทย์
ดึกดำาบรรพ์  บทละครที่ใช้แสดงจะมีลักษณะกระชับ 
โดยจะไม่มีบทที่บรรยายฉากหรือกิริยาอาการของตัวละคร 
เพลงร้องจะใช้เป็นบทเจรจาโต้ตอบกันของตัวละคร และ
มีส่วนที่เป็นบทเจรจาปกติด้วย มีการจัดฉากตามท้องเรื่อง 
ละครดกึดำาบรรพท์ีมี่นางยกัษเ์ปน็ตวัละครสำาคัญ คือ ละคร
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ดึกดำาบรรพ์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีสีดา
 นางศูรปนขา มีรูปลักษณ์ อุปนิสัย เหมือน
กับนางสำามนักขาในการแสดงโขนเนื่องจากเป็นตัวละคร
เดยีวกนั เพยีงแตล่ะครดกึดำาบรรพย์ดึช่ือตวัละครตามเรือ่ง
รามายณะของอินเดีย
 นางศูรปนขามีบทบาทสำา คัญอยู่ ในละคร
ดึกดำาบรรพ์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีสีดา เมื่อกรม
ศลิปากรนำามาจัดแสดงใชช้ือ่ตอนวา่ศรูปนขาหงึ หรอื ศรูปน
ขาชมป่า เนื้อเรื่องมีความคล้ายคลึงกับการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน สำามนักขาก่อศึก เนื่องจากได้รับอิทธิพล
มาจากมหากาพย์เรื่องรามายณะของอินเดียเหมือนกัน

บทบาทของนางศูรปนขาในการแสดงละครดึกดำาบรรพ์  
 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีสีดา
 1. ชมป่า นางศูรปนขา รำาออกมาในเพลงกราวใน
แลว้รอ้งพรอ้มกบัรำาตบีทตามคำารอ้งในเพลงชมดง เนือ้ความ
บรรยายถึงนางศูรปนขามีความเพลิดเพลินใจในการชมป่า
 2. พบพระราม ร้องพร้อมทั้งรำาตีบทในเพลง
สรรเสริญเยซู
 3. แปลงกาย รอ้งและรำาตบีทตามคำารอ้งในเพลง 
พราหมณ์ดีดนำ้าเต้า ต่อด้วยการรำาตามกระบวนท่าในเพลง
ตระนิมิต
 4. รบพระลกัษมณ ์ไมม่กีระบวนทา่รบทีช่ดัเจน 
เพียงแต่ตีกระบองกับพระขรรค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ต่อสู้กัน
 5. พ่ายแพ้ ถูกพระลักษณ์ผลักล้ม และตัดมือ 
ตัดเท้า จมูก และ หู นางโกรธและหนีไป
 นางศูรปนขาถือเป็นตัวละครฝ่ายร้าย การแสดง
เน้นที่การร้องของผู้แสดง ท่ารำาส่วนมากเป็นการตีบทตาม
คำาร้อง  ผสมกับการใช้ท่าเลียนแบบท่าธรรมชาติ  และ
เน้นการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้า แววตา และท่าทาง 
เพลงหนา้พาทยใ์ชเ้พลงกราวใน ตระนมิติ และเชิด เปน็การ
แสดงบทบาทนางยกัษท์ีน่า่สนใจและควรคา่แกก่ารอนรุกัษ์
ไว้อีกหนึ่งบทบาท

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 นางยักษ์ในการแสดงโขนและละครรำาล้วนแล้ว

แต่เป็นบทบาทที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับการแสดง 
เนื่องด้วยเป็นตัวละครที่มีรูปลักษณ์และอิทธิฤทธิ์ที่มีความ
พิเศษเหนือความสามารถของมนุษย์สามัญอันเกิดจาก
จนิตนาการของผู้ประพนัธว์รรณกรรม แตน่างยกัษใ์นแตล่ะ
บทบาทยงัมคีวามแตกตา่งกนัไปตามประเภทของการแสดง 
ชาติกำาเนิดและชนชั้นวรรณะ บทบาทการดำาเนินเรื่องตาม
วรรณกรรม รวมทัง้การแสดงอารมณแ์ละพละกำาลังของนาง
ยกัษ ์ความแตกตา่งนีท้ีท่ำาใหเ้กดินาฏยลกัษณข์องการแสดง 
นางยักษ์ในโขนและละครรำาของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียง
ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างให้กับนางยักษ์ในแต่ละบทบาท
ดังนี้
 1. ประเภทของการแสดงโขนและละครรำา 
นางยักษ์ในการแสดงโขนเดิมใช้ผู้ชายแสดง กระบวนท่า 
และลีลาของการแสดงโขนผู้ชายจงึมคีวามเขม้แขง็ ทรงพลงั 
ไม่แสดงออกทางสีหน้าอารมณ์ด้วยเหตุเพราะสวมหัวโขน
ขณะแสดง นางยักษ์ในโขนจึงต้องทำาท่าให้ชัดเจนเพื่อส่ือ
ความหมาย รวมทั้งมีกระบวนท่ารบที่ได้หลักการมาจาก
ยักษ์ผู้ชาย ส่วนตัวนางยักษ์แปลงไม่สวมหัวโขนสามารถ
แสดงออกทางสีหน้าได้ แต่กระนั้นก็ไม่นิยมแสดงท่วงท่า
จัดจ้านมากนักเพราะเป็นการแสดงถวายพระมหากษัตริย์
 ส่วนนางยักษ์ในการแสดงละครในซึ่งใช้ผู้หญิง
แสดง เน้นกระบวนท่าที่มีความเป็นมาตรฐานและสุภาพ
เรยีบรอ้ย ไมน่ยิมแสดงกริยิาอาการรนุแรงหยาบคาย เพราะ
เปน็การแสดงถวายพระมหากษตัรยิเ์ชน่เดียวกบันางยกัษใ์น
โขน ซึง่สง่ผลตอ่นางยกัษใ์นละครดกึดำาบรรพก์ไ็ดร้บัอทิธพิล
มาจากละครในด้วยเช่นกัน
 ส่วนนางยักษ์ในการแสดงละครนอก สามารถ
แสดงลีลาอารมณ์ได้รุนแรงมากกว่านางยักษ์ในโขนและ
ละครรำา รวมทั้งภาษาในการส่ือสารในการแสดงสามารถ
ใช้คำาหยาบคายได้บ้างเพ่ือแสดงชาติกำาเนิด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบทบาทตามท้องเรื่องวรรณกรรมด้วยเช่นกัน
 2. ชาติกำาเนิดและชนชั้นวรรณะ นางยักษ์มี
ชาตกิำาเนดิทีแ่ตกตา่งกนั เปน็ทีม่าของการดำารงอยูใ่นชนชัน้
วรรณะใด และส่งผลตอ่ลักษณะนสัิย บคุลิกภาพ และความ
ดุร้ายของนางยักษ์แต่ละตัวด้วย เช่น นางพันธุรัต เป็นนาง
ยกัษ์กษตัริยผู้์ครองเมอืง ผนวกกบัความเปน็ผู้ใหญ ่จึงมนีสัิย
และบุคลิกภาพที่มีความเรียบร้อย สุภาพ และดำารงตนใน
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ศีลธรรม อันเนื่องมาจากการอยู่ในชนชั้นกษัตริย์ซ่ึงเป็นผู้
ที่ได้รับการขัดเกลากิริยามารยาทมาเป็นอย่างดี ในขณะท่ี
นางผเีสือ้สมทุรเป็นนางยกัษท์ีอ่าศยัอยูใ่นปา่ ขาดการอบรม
เลี้ยงดูที่ดี ต้องใช้ความดุร้ายในการล่าสัตว์เป็นอาหารและ
เอาตวัรอดดว้ยตนเอง ดงันัน้ นางผเีส้ือสมทุรจงึเปน็นางยกัษ์
ที่มีกิริยาท่าทางดุร้าย หยาบคาย และไม่เป็นมิตร เป็นต้น
 3. บทบาทการดำาเนินเรื่องตามวรรณกรรม 
ผูป้ระพันธเ์ปน็ผูก้ำาหนดทิศทางของตวันางยกัษใ์นการแสดง
โขนและละครรำา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินเรื่องของ
นางยักษ์แต่ละตัวแตกต่างกัน ได้แก่
 - นางสำามนักขา ในโขน และนางศูรปนขาใน
ละครดึกดำาบรรพ์ เป็นชนวนเหตุให้เกิดการลักสีดาและ
เกดิศกึระหวา่งทศกณัฐก์บัพระราม จงึมกีารแสดงออกตาม
บทบาทในลกัษณะยัว่ยวนพระรามและหงึนางสดีา ตอ่สูก้บั
พระรามและพระลกัษณ ์จนกระท่ังไปเพด็ทลูทศกณัฐใ์หม้า
ชิงนางสีดาไปเป็นชายาด้วยความแค้น
 - นางอากาศตะไล  เป็นเสื้อเมืองกรุงลงกา 
จึงทำาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษากรุงลงกาไม่รุกรานผู้ใด และ
ไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงลำ้าเข้ามาเป็นอันตรายกับกรุงลงกา จึงมี
การแสดงออกตามบทบาทในลกัษณะของการรบกบัหนุมาน
ด้วยอาวุธชนิดต่างๆ
 - นางศุภลักษณ์ เป็นพ่ีเล้ียงของนางอุษา ทำาหน้าท่ี
เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระราชธิดา และคอยให้ความช่วยเหลือ
นางอุษาให้สมหวังกับพระอุณรุท จึงมีการแสดงออกใน
ลักษณะของการถวายงานรับใช้ และการตระเวนไปวาด
รูปเทวดาและบุรุษในสถานท่ีต่างๆด้วยอิทธิฤทธ์ิของยักษ์ 
และการอุ้มพระอุณรุทเหาะมาพบกับนางอุษาด้วยความ
จงรักภักดี
 - นางพันธุรัต เป็นยักษ์กษัตริย์ ทำาหน้าที่ครอง
เมอืงและดแูลลกูบญุธรรม คอื พระสงัข ์บทบาททีแ่สดงออก
จึงมีการรำาเพลงหน้าพาทย์กราวในอย่างนางกษัตริย์ และ
ออกติดตามหาพระสังข์  พร้อมทั้งแสดงความรักอาลัย 
ความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูก
 - นางผีเสื้อสมุทร เป็นนางยักษ์ป่าท่ีเม่ือพบกับ
หนุ่มรูปงามอย่างพระอภัยมณีก็อยากได้เป็นสามีโดยไม่
คำานงึถงึศลีธรรมและการรกันวลสงวนตวั จงึแสดงออกดว้ย
การลกัพาตวัพระอภยัมณ ีพร้อมทัง้แปลงกายเปน็หญงิงาม 

เพื่อยั่วยวนพระอภัยมณี และออกติดตามอาละวาดจนเรือ
แตกด้วยอารมณ์หึงหวงเมื่อทราบว่านางเงือกพาพระอภัย
มณีหนีไป
 ปัจจัยทั้งสามประการเป็นเครื่องกำาหนดให้เกิด
ความแตกต่างของนางยกัษแ์ตล่ะบทบาท และนำาไปสูน่าฏย
ลักษณ์ของนางยักษ์แต่ละตัว ผู้แสดงบทบาทนางยักษ์พึง
ศึกษาวิเคราะห์โดยอาศัยปัจจัยข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการ
พจิารณา เพือ่ใหส้ามารถสวมบทบาทเปน็นางยกัษใ์นแตล่ะ
บทบาทได้อย่างถูกต้องตามจารีตการแสดงและตามวรรรณกรรม
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการแสดงนาฏยศิลป์ไทยที่เป็นมาตรฐาน
และสืบทอดบทบาทการแสดงนางยักษ์ที่มีความพิเศษ
ในฐานะ “ตัวชูโรง” ไว้ได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการทำาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท นาฏยลักษณ์ 
หรอืกลวธีิการแสดงของบทบาทนางยกัษต์วัอ่ืนทีน่อกเหนอื
จากงานวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นบทบาทพิเศษและมีการ
สืบทอดน้อยจึงยังเป็นองค์ความรู้ที่ขาดแคลน รวมไปถึง
บทบาทนางยักษ์ในการแสดงแขนงอื่น ๆ ด้วย

บทสรุป
 บทบาทนางยักษ์เป็นบทบาทที่สร้างปมปัญหา
และช่วยคล่ีคลายปัญหาอีกทั้งสร้างความสนุกสนานให้กับ
การแสดงทำาให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นางยักษ์ในการ
แสดงของไทยที่พบ ได้แก่ นางยักษ์ในการแสดงโขนนาง
ยักษ์ในการแสดงละครใน นางยักษ์ในการแสดงละครนอก 
และนางยักษ์ในการแสดงละครดึกดำาบรรพ์นางยักษ์
แต่ละบทบาทมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลัก 
3 ประการได้แก่ประเภทของการแสดงโขนและละครรำา
ชาติกำาเนิดและชนชั้นวรรณะและบทบาทการดำาเนินเร่ือง
ตามวรรณกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่นาฏยลักษณ์ของ
นางยักษ์แต่ละตัวและนำาไปสู่การแสดงบทบาทนางยักษ์
อย่างถูกต้องตามจารีตการแสดงและตรงตามลักษณะและ
เนื้อเรื่องของวรรณกรรม  ซึ่งจะเป็นการสืบทอดบทบาท
นางยักษ์ไว้อย่างยั่งยืนสืบไป
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหล์ลีาการใชภ้าษาของ ก.สรุางคนางคใ์นนวนยิายเรือ่ง หญงิคนชัว่ เนือ่งจาก 
ก.สุรางคนางค์ถือเป็นนักเขียนมีความโดดเด่น ตลอดจนนวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว เป็นหนังสือดีและมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นกึคดิของผูอ้า่น มคีา่ควรอา่นไดท้กุยคุสมยั บทความนีจ้ะแสดงใหเ้หน็ถงึลีลาภาษา 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการใชถ้อ้ยคำา สำานวน 
และโวหารภาพจน์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการใช้ถ้อยคำา ได้แก่ การใช้ถ้อยคำาเรียกผู้หญิงที่เป็นโสเภณี การใช้คำาวิเศษณ์
เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร การใช้คำาแสดงอารมณ์ของตัวละคร ด้านสำานวน ผู้เขียนมักจะนำาสำานวนไทยมา
ใช้ในบทสนทนาของตัวละครเพื่อให้ช่วยผู้อ่านคล้อยตามเหตุการณ์ในเรื่อง และส่วนใหญ่เป็นสำานวนไทยที่มีความหมายใน
เชิงลบ ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ มีการใช้ภาพพจน์อุปมามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อุปลักษณ์ อติพจน์ ปฏิภาคพจน์ และ
บุคคลวัต

คำาสำาคัญ: ลีลาการใช้ภาษา, นวนิยาย

Abstract
 This article aimed to analyze the language style used of K. Surangkhang in the novel “Ying 
Khon Chua” As K.Surangkhang is a distinguished writer including the novel Ying Khon Chua” was a good 
book and influence on the reader’s emotions, deserved to read all the time. This article showed that 
language style used in three aspects: Wording, Idiom and Figure of Speech. The study result found that 
the wording used such as the wording referred to a woman who was a prostitute, used wordings or 
adverbs to express the emotions of the characters in “Ying Khon Chua. Idioms, the author tended to 
use Thai rhetoric in dialogues of the characters to make readers conform the events in the story and 
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The language style in the novel “Ying Khon Chaw” of K. Surangkhang
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most of Thai rhetoric was in negative meaning. 
The Figure of Speech, Smile was used the most, 
followed by Metaphor, Hyperbole, Paradox and 
Personification.

Keywords: Language styles, Novels 

บทนำา
 ลลีาภาษาในการแตง่วรรณกรรมเปน็เครือ่งแสดง
ฝีมือของผู้เขียน วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความ
รูส้กึตา่งๆ ของแตล่ะตวัละครผา่นวรรณกรรมยอ่มตอ้งอาศยั
ภาษาเป็นเครื่องนำาพาทั้งสิ้น ภาษาที่มีพลัง เหมาะสมกับ
บรบิท สอดคลอ้งกบัเนือ้หา สือ่ความหมาย ฉายใหเ้ห็นภาพ
ภาษามอีำานาจทีจ่ะกระชากใจผูอ้า่นใหเ้ดอืดดาล เศรา้สรอ้ย
เปล่าเปลี่ยวหรือหงอยเหงา การใช้ถ้อยคำาสำานวนใน
วรรณกรรม จำาเป็นต้องได้รับการเลือกเฟ้นขัดเกลาอย่าง
ประณีตเพื่อให้เกิดความไพเราะรื่นหู ถ้อยคำาต้องมีพลัง
และสื่อความหมาย สร้างความประทับใจ อ่านแล้วคล้อย
ตามหรือเกิดภาพในใจ สร้างอารมณ์ความรู้สึกหรือที่เรียก
ว่า กระทบใจผู้อ่าน
 นวนิยายไทยหลายเรื่องเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็น
ว่าลีลาภาษา สำานวน ตลอดจนโวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏ
ในวรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีสามารถรัดรึงตรึงใจผู้อ่านไว้แม้กาล
เวลาจะล่วงผ่านไปก่ียุคสมัย ดังเช่น นวนิยายเร่ือง หญิงคนช่ัว
ของก.สุรางคนางค์ หรือชื่อจริงว่า กัณหา เคียงศิริ เป็นนัก
เขยีนอาชพีทีม่รีูจ้กักนัมากผูห้นึง่ และหนึง่ในนวนยิายสรา้ง
ชื่อของท่านคือ นวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว เป็นต้นกำาเนิด
นวนิยายโสเภณีไทย ได้รับการตีพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2480 หลังจากที่ผลงานเรื่องนี้ออกสู่สังคม ผลที่ตามมา
คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเนื้อหาของนวนิยายท่ีนำาเสนอ
ชีวิตและสังคมของผู้หญิงโสเภณี ซึ่งเป็นเรื่องแปลกเรื่อง
โป๊ในความรู้สึกของผู้อ่านหลายคน มีผู้คนให้ความเห็นว่า 
ก.สุรางคนางค์เป็นสตรีที่ท้าทายสังคมยุคสมัยนั้นโดย
กลา้สร้างตวัละครเอกใหเ้ปน็โสเภณใีนนวนยิายเปน็ครัง้แรก
 หญงิชัน้สงูอาจมจีติใจตำา่ เชน่เดียวกบัหญงิชัน้ตำา่
อาจมีจิตใจสูง ความชั่ว ถ้ายังไม่มีผู้รู้เห็นก็ยังคงเป็นความดี 
แต่ในโลกนี้จะมีสักกี่คนเล่า ที่เชื่อว่าความดีนั้นย่อมมีอยู่ 

แม้ในหมู่ของหญิงชั่วท่ีได้ชื่อว่าโสเภณี (ก.สุรางคนางค์, 
2545 : คำานำา)
 นับว่าเป็นความกล้าหาญของ ก.สุรางคนางค์ 
ผู้ประพนัธน์วนยิายเรือ่ง หญงิคนชัว่ทีพ่าผูอ่้านเขา้ไปพบกบั
เรื่องราวชีวิตของชนชั้นตำ่าแสนน่ารังเกียจของคนพวกหนึ่ง
ในสงัคม บคุคลทีไ่มม่คีณุค่านา่พดูถงึถกูดงึขึน้มาจากมมุมดื
ด้วยฝีมือของนักประพันธ์ช้ันยอด ผู้แต่งสามารถถ่ายทอด
ความโหดร้ายของชีวิตของหญิงโสเภณีได้อย่างน่าเวทนา 
และทำาใหรู้ว้า่สถานภาพเปน็สิง่บดบังความดงีามจนหมดสิน้
 ด้วยความเป็นนวนิยายแฝงสาระและแนวคิด
สอนชีวิตจึงทำาให้หญิงคนชั่วได้รับยกย่องจากผู้คนในวง
วรรณกรรมและการต้อนรับบรรดานักอ่าน และนวนนิยาย
เรื่องนี้ยังเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน 
ตามโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและ
แนะนำาหนังสือดีในรอบศตวรรษ” เพราะเป็นผลงานที่มี
ความโดดเด่น มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่าน มีค่า
ควรอ่านได้ทุกยุคสมัย
 วธิกีารถา่ยทอดอารมณค์วามรูส้กึผา่นภาษาของ 
ก.สรุางคนางค ์ในนวนยิายเรือ่ง หญงิคนชัว่ มคีวามโดดเดน่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครเอกของเรื่องอย่าง “รื่น” หญิง
ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงคนชั่ว จากบทพูดจากตัวละครนี้
แทบจะทกุฉากทกุตอนลว้นแตแ่ฝงไวซ้ึง่ความนอ้ยเนือ้ตำา่ใจ
ในชีวิตและอาชีพที่เธอไม่ได้เป็นผู้กำาหนด บทสนทนา
ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ ถูกวางนำ้าหนักความสำาคัญ
สำาหรับการดำาเนินเรื่องโดยผ่านกระแสสำานึก ทำาให้ผู้อ่าน
รู้สึกสมจริงสมจังเหมือนได้ร่วมฟังตลอดจนเกิดความเชื่อ
มัน่วา่เปน็ความจรงิจนกระทัง่รูส้กึสงสารและเหน็ใจในชะตา
กรรมของตัวละคร
 บทความนี้มุ่งศึกษาลีลาภาษาในนวนินายเรื่อง 
หญงิคนช่ัว ของ ก.สรุางคนางค ์ในด้านการใช้ถอ้ยคำา สำานวน 
และโวหารภาพจน์ เพ่ือทำาความเข้าใจสำานวนภาษาของผู้เขียน
และเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิยายเพิ่มมากขึ้น และ
บทความนีจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่เหตใุดนวนยิายเรือ่งหญงิคนชัว่
จึงเป็นวรรณกรรมเล่มหนึ่งได้รับการยกย่องว่าดีและมีสาร
ประโยชน์ควรค่าแก่การอ่าน
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ผลการศึกษา ด้านการใช้ถ้อยคำา มีดังนี้
 1. ถ้อยคำาเรียกผู้หญิงที่เป็นโสเภณี 
 นวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว กล่าวถึงเส้นทางชีวิต
ของตัวละคร “รื่น” ที่ได้ชื่อว่า หญิงคนชั่ว มีเส้นทางเดียว
ที่อ้าแขนรับคนอย่างพวกเธอ นั่นก็คือทางแห่งความอัปยศ 
จะมีหญิงคนชั่วสักกี่คนที่ไม่ถูกสังคมตราหน้า และสามารถ
ใช้ชีวิตท่ีมีความสุขได้ในยามบ้ันปลาย จะมีหญิงโสเภณีคน
ไหนที่มีผู้แลเห็นความดีงาม คงไม่มีผู้ใดมองทะลุกรอบหนา
ของสังคมท่ีโอบล้อมเธอเหล่าน้ีให้อยู่ในวงของหมู่คน ตำา่ศักด์ิ
ที่ผู้คนรังเกียจเหยียดหยาม ดังนั้นจึงปรากฏคำาเรียกผู้หญิง
ที่เป็นโสเภณีจำานวนมาก ดังนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 “คุณเป็นลูกผู้ดีมีเกียรติ มีช่ือเสียง คุณไม่ควร
จะเหยียบย่างเข้ามาในที่นี้ นี่เป็นบ้านของหญิงคนชั่ว และ
เขาเรียกกันว่าซ่อง แม้แต่ตัวดิฉันเองก็ไม่ใช่หญิงท่ีคุณ
ควรจะสมาคมคบหา รื่นเป็นหญิง คนช่ัวนะคะคุณขา” 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 25)
 จากตัวอย่างพบว่าผู้แต่งให้ตัวละครเรียกตนเอง
วา่ หญงิคนชัว่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการประชดประชนั รวมทัง้
การดูถูกเหยียดหยามอาชีพของตน

 ตัวอย่างที่ 2
 “ไมม่ใีครเขาคดิใหค้วามยตุธิรรมแกด่ฉินัเท่าคณุ
หรอกค่า มีแต่เขาจะรังเกียจว่า รื่นเป็นหญิงชั่วช้าสามานย์ 
แม้แต่เดินเฉียดหรือเข้าใกล้ก็จะทำาให้เขาเสื่อมราศีเป็น
อัปมงคล” รื่นพูดพลางเช็ดนำ้าตาพลาง (ก.สุรางคนางค์, 
2531: 25)
 จากตัวอย่างผู้แต่งใช้คำาซ้อนเพื่อความหมาย
แทนอาชีพโสเภณีว่า หญิงชั่วช้าสามานย์ ซึ่งทุกคำาล้วนแต่
ให้ความหมายในเชิงลบ

 ตัวอย่างที่ 3
 “วิทย์ขา ทูนหัวของรื่น รื่นน้ีเป็นหญิงท่ีโลก
ขีดหน้ากาชื่อว่าเป็นหญิงใจทราม หญิงช่ัวช้าอัปลักษณ์” 
(ก.สุรางคนางค์, 2531 : 34)
 จากตัวอย่างผู้แต่งใช้คำาว่า หญิงใจทราม หญิงช่ัวช้า

อัปลักษณ์ ซึ่งเป็นคำาที่สะท้อนภาพความน่ารังเกียจ อาชีพ
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

 ตัวอย่างที่ 4
 หญิงชาวบ้านนอก ก็ได้เปลี่ยนสภาพไปเป็น
หญิงที่ถูกโลกตราหน้าฆ่าชื่อว่าเป็นหญิงเสเพล หญิงคนชั่ว 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 69)
 จากตัวอย่างผู้แต่งใช้คำาว่า หญิงเสเพล หญิงคนช่ัว
เพื่อส่อถึงพฤติกรรมของผู้หญิงที่มีอาชีพโสเภณีว่าเป็น
ผู้หญิงที่ไม่รักนวลสงวนตัว

 ตัวอย่างที่ 5
 หญิงผู้อาภัพก็มองเห็นชายหนุ่มไปในทางแปลก
ประหลาดกว่าชายอื่น ๆ (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 71)
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกน้อยใจใน
โชคชะตาของโสเภณี โดยใช้คำาว่า หญิงผู้อาภัพ ซึ่งเป็นการ
กดสถานภาพของผู้หญิงเหล่านี้ให้ตำ่าลง

 ตัวอย่างที่ 6
 การใฝ่สูงจากอาชีพที่ชั่วช้า (ก.สุรางคนางค์, 
2531: 73)
 จากตวัอยา่งใชค้ำาวา่ อาชพีทีช่ัว่ช้า ซึง่แฝงไปดว้ย
การดหูมิน่คุณค่าของตนเอง นำา้เสียงทีใ่ชแ้สดงถงึการเสียดสี
เย้ยหยัน
 ตัวอย่างที่ 7
 พร้อมด้วยมีคำาอันร้าวรานหัวใจตามมาด้วยว่า 
“ลูกไม่มีพ่อ” หรือ “ลูกที่เกิดจากนางบำาเรอ นางโสเภณี” 
รื่นนำ้าตาไหลลงอาบหน้าเป็นทาง สุดแสนที่จะหักห้ามใจ 
(ก.สุรางคนางค์, 2531 : 89)
 จากตัวอย่างใช้คำาว่า นางบำาเรอ นางโสเภณี 
แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ เป็นเพียงเครื่อง
สนองความต้องการของผู้ชาย

 ตัวอย่างที่ 8
 มีเสียงตวาดว่า “ก็ไหนแกคุยนักไงล่ะว่า วิเศษ
นักสวยหนา ถุย! อีคนจองหอง เป็นอะไรกะมันทีเดียวกับ
อคีนชัว่เดนตายพรรคน์ี”้ เจ็บแสบถึงสมอง ถอ้ยคำาของชาย
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โฉดสามหาวคนนั้น เสมือนไฟเผาผลาญและเลียไหม้ตลอด
ถึงขั้วหัวใจ “อีคนชั่วเดนตาย” ฟังมันว่าพยุงกายซวนเซ
เดินขึ้นบันไดไปปะทะกับสมร (ก.สุรางคนางค์, 2531: 93)
 จากตัวอย่างมีการใช้คำาหยาบคาย เสียดแทง
ความรู้สึก สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมากคือ
คำาว่า อีคนชั่วเดนตาย

ตัวอย่างที่ 9
 ภายในวงหน้าซ่ึงแต่งขึ้นสำาหรับความสุขของ
คนอื่นนั้น เต็มล้นไปด้วยความขุ่นมัวมืดมิดสักเพียงใด 
เกิดมาสำาหรับเป็นเครื่องเล่นให้ผู้อื่นได้ความสุข โดยที่
ตนเองถูกเหยียดหยาม หาความสุขมิได้เลยแม้แต่น้อย 
(ก.สุรางคนางค์, 2531 : 131)
 จากตวัอยา่งผูแ้ตง่ใช้คำาวา่ เครือ่งเลน่ และขยาย
ความว่า ให้ผู้อื่นได้ความสุข สะท้อนความด้อยราคาของผู้
หญิงที่มีอาชีพโสเภณี

 ตัวอย่างที่ 10
 “ดฉินัเปน็หญงิคนชัว่ ดฉินัตอ้งกม้หนา้สูต้อ่ไปใน
ทางของคนชั่ว ไม่ต้องการจะให้คุณเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
โดยอ้างเอาลูกมาบังหน้าหรือต้องการให้คุณรับเลี้ยง เม่ือ
คุณไม่รับรองในเรื่องลูก ดิฉันก็จะก้มหน้ากัดฟันเลี้ยงของ
ดิฉันต่อไปอีก จะกังวลอะไรถึงความลำาบาก ในเมื่อดิฉัน
ได้ตรากตรำาทำางานหากินจนแทบสายตัวจะขาดมาแล้ว
เพราะลูกคนเดียวดิฉันกลับจะภูมิใจเสียด้วยซำ้าว่า ถึงแม้
ดิฉันจะเป็นคนชั่ว เป็นหญิงโสเภณี หญิงที่ทั้งโลกยืนยันว่า
เป็นเสนียดจัญไร ดิฉันก็ยังได้ทอดตัวลงเพื่อจะเอาความชั่ว
นั้นมาเลี้ยงเลือดของชายท่ีมีเกียรติสูงคนหน่ึงให้มีชีวิตเป็น
มนุษย์อย่างครบถ้วน ให้มีความสุข ให้ได้รับการอบรมและ
เล่าเรียน” (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 217)
 จากตวัอยา่งพบคำาเรยีกผูห้ญงิทีเ่ปน็โสเภณ ีดงันี ้
หญิงคนชั่ว หญิงชั่วช้าสามานย์ หญิงใจทราม หญิงชั่วช้า
อัปลักษณ์ หญิงเสเพล หญิงผู้อาภัพ อาชีพที่ชั่วช้า อีคนชั่ว
เดนตาย อีคนชั่วเดนตายพรรค์น้ี นางบำาเรอเพื่อความสุข
ชั่วคราว เครื่องเล่นให้ผู้อื่นได้ความสุข หญิงที่ทั้งโลกยืนยัน
วา่เปน็เสนยีดจญัไร หญงิทีม่มีลทนิตดิตวั หญงิหากนิ เปน็ตน้ 
นอกจากนีย้งัการใชค้ำาเรียกสถานทีอ่ยูข่องโสเภณหีรอืหญงิ

ขายบริการ ดังนี้ บ้านของหญิงคนชั่ว ซ่อง เป็นต้น ถ้อยคำา
ตา่งๆ เหลา่นี ้ลว้นเปน็คำาทีแ่สดงอาการเยาะและหยัน แสดง
ให้เห็นความปวดร้าวของตัวละครเอกอย่างรื่น เมื่อได้ยิน
ผู้อ่ืนกล่าวถึงอาชีพที่ไม่ได้เลือกของตัวเอง หรือตอนที่ตัว
ละครเองกล่าวถึงอาชีพนี้ด้วยความเจ็บปวด ชอกชำ้า ทุกข์
ระทม และน้อยใจในชะตากรรมของตน ก.สุรางคนางค์ใช้
คำาทีห่ลากหลายเพือ่เรยีกแทนผู้หญงิประเภทนี ้เพือ่ตอกยำา้
ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่คนในสังคมมองอาชีพโสเภณี
 2. การใช้คำาวิเศษณ์เพื่อแสดงอารมณ์ความ
รู้สึกของตัวละครในหญิงคนชั่ว
 คำาวเิศษณ ์คือ คำาทีท่ำาหนา้ทีข่ยายทกุอยา่ง ไดแ้ก ่
ขยายคำานาม ขยายคำาสรรพนาม ขยายคำากริยา หรือแม้
กระทั่งขยายคำาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
และทำาให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ดีมากยิ่งขึ้น 
ก.สุรางคนางค์ นิยมใช้คำาประพันธวิเศษณ์ คือ คำาวิเศษณ์ที่
ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ คำาว่า ที่ อัน เพื่อขยายอธิบายความ
รู้สึกและอารมณ์ของตัวละครในนวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว

 ตัวอย่างที่ 1
 แวว่ไดย้นิเสยีงคนเดนิมาหยดุทีป่ระต ูเปดิเขา้มา
ข้างใน ใจวูบคิดว่าวิชัย ลุกผวาขึ้นทันที แต่ทันใดนั้นใบหน้า
ทีม่แีววประกายแหง่ความดใีจเตรยีมตวัไวต้้อนรบักลบัมอ่ย
สลดลงอยา่งผดิหวงั ผูท้ีเ่ข้ามาในหอ้งของหลอ่นไมใ่ชใ่ครอืน่ 
นอกจากหญงิเจา้บา้น เจา้ของใบหนา้อนัมเีลห่เ์หลีย่มมารยา 
(ก.สุรางคนางค์, 2531 : 65)
 จากตัวอย่าง ใบหน้าที่มีแววประกายแห่งความ
ดใีจเตรยีมตวัไวต้อ้นรบักลบัมอ่ยสลดลงอยา่งผดิหวงั ผูเ้ขยีน
ใช้คำาว่า ที่ ขยายคำาว่า ใบหน้า ของตัวละครที่แสดงอารมณ์
สองอารมณ์ที่ขัดแย้งกันคือ ความรู้สึกดีใจและตามมาด้วย
ความผิดหวังเสียใจ ส่วน เจ้าของใบหน้าอันมีเล่ห์เหล่ียม
มารยา ใช้คำาว่า อัน ขยายคำาว่า ใบหน้า ซึ่งเป็นใบหน้าที่มี
เล่ห์เหลี่ยมร้ายกาจแฝงอยู่

 ตัวอย่างที่ 2
 เงยหนา้ขึน้สบดวงตาอนัโอบออ้มอารคีูน่ัน้ แลว้ก
ลบัหลบลงตำา่ เขาเปน็ชายคนแรกทีเ่อาใจใสส่งัเกตในสว่นตวั
หล่อน (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 69)
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 จากตวัอยา่ง ดวงตาอนัโอบออ้มอารคีูน่ัน้ ผูเ้ขียน
ใชค้ำาวา่ อนั เพ่ือขยายการแสดงออกทางแววตาของตวัละคร
ถึงความอารีและเป็นมิตร

 ตัวอย่างที่ 3
 “หญิงจ้ะ น่าเกลียดน่าชัง เหมือนแม่ด้วย” 
ตอบด้วยนำา้คำาอนัแสดงความเมตตากรณุาประจำาตน พลาง
ชำาเลืองดหูนา้ของแมเ่ด็กอยา่งปรานี (ก.สรุางคนางค,์ 2531:
117)
 จากตัวอย่าง ตอบด้วยนำ้าคำาอันแสดงความ
เมตตากรุณาประจำาตน ใช้คำาว่า อัน ขยายคำาพูดที่แสดงถึง
มาเมตตากรณุาของตวัละครทีเ่ปน็พยาบาลทีด่แูลรืน่ตอนที่
คลอดหนูอี๊ดลูกสาวที่เกิดจากวิทย์ชายที่รื่นรัก

 ตัวอย่างที่ 4
 สายตาของท้ังคูท่ีจ่อ้งจบักนันัน้ แมว้า่เปน็สายตา
ของผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทางกายมาแล้วก็ตาม แต่ภายในแววตาที่
จ้องซึ้งจนแทบจะหยั่งหัวใจได้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความ
มั่นคงแท้จริง (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 123)
 จากตัวอย่าง สายตาของผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทางกาย 
ผู้เขียนเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงความดีข้างในจิตใจของหญิงคน
ชั่วถึงอยู่ภายในไม่มีใครมองเห็น ใช้คำาว่า ที่ ขยายให้เห็นถึง
สายตาทีบ่รสิทุธ์ิและจรงิใจตอ่กนัแมว้า่ร่างกายภายนอกจะ
ไม่บริสุทธิ์ก็ตาม
 ผลการศึกษาพบว่าผู้แต่งใช้คำาวิเศษณ์เพื่อแสดง
อารมณค์วามรูส้กึของตวัละคร ตลอดจนสะทอ้นบคุลกิภาพ
ของตวัละครอยา่งชดัเจน แสดงให้เหน็วา่จิตใจเบื้องลึกของ
โสเภณีมีความบริสุทธิ์และสะอาด

ตัวอย่างที่ 5
 ลานนวดขา้วยายแฉง่ อนัเปน็ลานทีน่ำาความทุกข์
วิบากมาสู่หล่อนและครอบครัว (ก.สุรางคนางค์, 2531: 184)
 จากตัวอย่าง ลานนวดข้าวยายแฉ่ง อันเป็นลาน
ที่นำาความทุกข์วิบากมาสู่หล่อนและครอบครัว ใช้คำาว่า อัน 
เพื่อขยาย สถานที่คือ ลานนวดข้าวยายแฉ่ง ซึ่งเป็นสถานที่
ตัวละครรื่นพลาดพลั้งให้แก่วิชัยชายชั่วที่หลอกรื่นหนีออก
จากบ้านไปขายตัว

 3. คำาแสดงอารมณข์องตวัละครในหญงิคนชัว่
 คำาแสดงอารมณ์ หมายถึงคำาที่เป็นเสียงอันเกิด
จากอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย์ เช่น โธ่ โธ่เอ๋ย อนิจจา 
โอ๊ย เป็นต้น นวนนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว พบการใช้คำาแสดง
อารมณ์ ดังนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 “โธ่ ฉันทำาไม่ลงหรอก พี่หมอน ไม่ได้ ฉันทำา
ไม่ได้” ยกมือขึ้นปิดหน้าอย่างหวาดเสียว (ก.สุรางคนางค์, 
2531: 79)
 จากตวัอยา่งผูเ้ขยีนใชค้ำาวา่ โธ ่เพือ่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกหดหู่ใจของรื่น ตอนที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์
ในขณะที่มีอาชีพเป็นหญิงขายบริการ แล้วสมรรุ่นพี่ให้
คำาแนะนำาเรื่องการแก้ปัญหาชีวิต

 ตัวอย่างที่ 2
 “ต๊ายตาย มิน่าเล่าจึงได้คบชู้” ทำาเสียงตกอก
ตกใจ “ดูเถอะ พ่อนั่นก็ชอบกล ผู้หญิงถมไปไม่เลี้ยง วิ่งไป
เลีย้งคนชัว่ เขาวา่ชาตเิสอืละมนัไมท่ัง้ลาย” (ก.สรุางคนางค,์ 
2531 : 125)
 จากตวัอยา่งใชค้ำาวา่ ตา๊ยตาย เพือ่แสดงอารมณ์
ของตัวละครที่รู้สึกตกใจ คาดไม่ถึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
 ผลการศึกษาพบว่าคำาแสดงอารมณ์ปรากฏอยู่
ตลอดทั้งเร่ือง เนื่องจากเนื้อหาของนวนิยายสะท้อนภาพ
ชีวิตของผู้คนกลุ่มหนึ่งในสังคม จึงมีการแสดงอารมณ์เพื่อ
ความสมจริงและสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษา ด้านการใช้สำานวน มีดังนี้
 สำานวนไทยในหญิงคนชั่ว
 สำานวน หมายถงึ ถ้อยคำาทีม่คีวามหมายตรงตาม
ตัวอักษร สำานวนเป็นลักษณะการใช้ภาษาที่พบมากในงาน
เขยีนประเภทนวนยิาย โดยผูเ้ขียนมกัจะนำาสำานวน สภุาษติ 
คำาพังเพย มาใช้ในงานเขียนเพื่อช่วยเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน
ให้คล้อยตามไปกับความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร นวนิยาย
เรือ่งนีป้รากฏสำานวนไทยแทรกไวใ้นบทสนทนาของตวัละคร
หลายสำานวน โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
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 ตัวอย่างที่ 1
 ทุกทีพอบอกว่าคุณวิทย์มาละก้อ หน้าบานเป็น
จานเชิง เต็มทีค่ะคุณ (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 20)
 หน้าบานเป็นจานเชิง หมายถึง มีความสุขมาก
จนแสดงออกมาทางใบหน้า

 ตัวอย่างที่ 2
 หวานแอบค้อนโดยไม่รู้สึกตัวว่า เหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น เมื่อได้ยินพ่อพูดถึงชายหนุ่มท้ังๆ ท่ียังไม่รู้จักกับ
เขาสักนิด “เจ้าชู้ประตูดิน” พ่อช่างค่อน (ก.สุรางคนางค์, 
2531: 42)
 เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิง
ไม่เลือกหน้า

 ตัวอย่างที่ 3
 หวานคงนั่งทำาเป็นทองไม่รู้ร้อน จนกระทั่งเวลา
เลิก (ก.สุรางคนางค์, 2531: 47)
 ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง การกระทำาที่เฉยเมย ไม่
กระตือรือร้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไร

 ตัวอย่างที่ 4
 หวานอึกอักตอบไม่ทัน วิชัยจึงชิงพูดเสียก่อนว่า 
“เขาไม่รังเกียจหรอกครับ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก จริงไหม
หวาน” (ก.สุรางคนางค์, 2531: 57)
 คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก หมายถึง คนที่อาศัยอยู่
ในบา้นทีค่บัแคบแตส่บายใจ ยงัดกีวา่อยูบ่า้นหลงัใหญโ่ตแต่
คับข้องใจ

 ตัวอย่างที่ 5
 “คอยดเูถอะ ประเดีย๋วยายเสอืไดข้ึน้มาเลน่งาน
แนท่เีดยีว” สมรเตอืน “นา่กลุม้ใจ ความววัยงัไมห่าย ความ
ควายเข้ามาแทรก” (ก.สุรางคนางค์, 2531: 93)
 ความววัยงัไมห่าย ความควายเขา้มาแทรก หมาย
ถงึ มีเรือ่งราวเดือดร้อนเกดิข้ึน ยงัไมท่นัจะแกไ้ขหรอืจดัการ
ให้สงบ ก็เกิดมีเรื่องใหม่ซ้อนขึ้นมาอีก กลายเป็น 2 เรื่องขึ้น
ในคราวเดียว

 ตัวอย่างที่ 6
 มาขูดเลือดขูดเนื้อหาเงินจากผู้หญิง ให้ทำางานที่
น่าบัดสีจนไม่มีเวลาพักผ่อน (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 98)
ขูดเลือดขูดเนื้อ หมายถึง ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ

 ตัวอย่างที่ 7
 เมื่อยู่บ้านนา เคยได้ยินแม่ว่ากลอนบ่อยๆ 
ว่า “จะดูวัวชั่วดีก็ที่หาง จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น” 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 126)
 จะดูวัวชั่วดีก็ที่หาง จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น 
หมายถึง แม่เป็นอย่างไร ลูกเป็นอย่างนั้น
 
 ตัวอย่างที่ 8
 รื่นจับมืออันเหยี่ยวแห้งเหลือแต่กระดูกข้ึนลูบ
เบาๆ ปลอบโยนวา่ “อยา่เพิง่ตตีนไปกอ่นไขเ้ลย พีย่งัไมเ่ปน็
อะไรมากนักหรอกจ้ะ” (ก.สุรางคนางค์, 2531: 158)
 ตตีนไปก่อนไข ้หมายถงึ เรือ่งยงัไมเ่กดิแตต่ืน่เตน้ 
โวยวาย วิตกกังวลไปก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิด
 จากตัวอย่างสำานวนไทยในเรื่อง หญิงคนชั่ว พบ
ว่าส่วนใหญ่เป็นสำานวนที่มีความหมายในเชิงลบ เช่น ขูด
เลือดขูดเน้ือ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก ความวัวยังไม่หาย 
ความควายเข้ามาแทรก เป็นต้น ทั้งนี้สำานวนที่ใช้สอดคล้อง
สมัพนัธก์บัเนือ้หาของเรือ่งและชว่ยใหผู้อ้า่นเห็นภาพชดัขึน้

ผลการศึกษา ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ มีดังนี้
 โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในหญิงคนชั่ว
 ราชบัณฑิตสถาน (2546: 607) ให้ความหมาย
ของคำาว่า “ภาพพจน์” (Figure of Speech) ไว้ว่า คือ คำา
พูดที่เป็นสำานวนโวหารทำาให้นึกเห็นภาพ ส่วนดวงมน จิตร
จำานงค์ (2527: 161) กไ็ดก้ลา่วถึงความหมายของภาพพจน ์
โดยเน้นเรื่องของโครงสร้างและความหมายของภาษา โดย
ให้ความหมายว่า ภาพพจน์ คือลักษณะต่างๆ ที่ผู้ประพันธ์
จงใจสร้างขึ้น ผิดแผกจากโครงสร้าง ความหมาย หรือการ
เรียงลำาดับคำาของภาษาไทยปกติ
 ภาพพจน์เป็นคำาพูดที่ทำาให้เกิดภาพ เกิดขึ้น
จากการนำาสิ่งที่มีลักษณะสัมพันธ์กัน 2 สิ่งมาเปรียบ
เทียบกันเพื่อให้ผู้ฟังสามารถสร้างจินตภาพได้ชัดเจนข้ึน 
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ก.สุรางคนางค์มักจะใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อเร้าความรู้สึก
ของผู้อ่านตลอดจนการโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ร่วมกับเรื่องราวของตัวละครผลการศึกษาพบว่า 
ก.สุรางคนางค์นิยมใช้ภาพพจน์หลัก ๆ 5 ประเภท ได้แก่ 
อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ ปฏิภาคพจน์ และบุคคลวัต

 1. การใช้ภาพพจน์อุปมา
 ภาพพจน์อุปมา (Simile) เป็นการนำาสิ่ง 2 สิ่งมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นภาพหรือเพื่อสื่อความหมายให้
เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 สายตาที่แม่สมรมองหล่อนเม่ือวันหล่อนมาถึง
ครัง้แรกทีบ่า้นนี ้เปน็สายตาอนัมคีวามหมายซ้ึงชวนใหเ้ศร้า 
เหมอืนกบัสายตาของนกัโทษท่ีอยูใ่นทีค่มุขงั มองดผููท่ี้ถกูสง่
เข้ามาใหม่ ๆ กระนั้น (ก.สุรางคนางค์, 2531: 57)
 จากตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่รื่นตัวเอกของเรื่อง
ถูกพามาอยู่ที่ซ่องของป้าตาด ผู้เขียนบรรยายให้ผู้อ่านเห็น
ถึงตัวละครชื่อ สายของสมร โสเภณีผู้แสนดีที่อยู่มาก่อน
ว่ามองรื่นด้วยสายตาท่ีสงสารและเห็นใจท่ีต้องมาตกอยู่ใน
สภาพเดียวกันซึ่งไม่ต่างอะไรต่างนักโทษที่ไร้อิสรภาพ

 ตัวอย่างที่ 2
 คำาพูดของคุณป้าคล้ายแสงไฟดวงน้อยที่จุดไว้
เบือ้งหนา้ ฉายให้เหน็ทางวบิากของหลอ่นไดบ้า้งแลว้ราง ๆ
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 63)
 จากตัวอย่างเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
ชีวิต ความยากลำาบาก ความทุกข์ใจของตัวละคร เปรียบ
คำาพูดว่าคล้ายแสงไฟที่ทำาให้เห็นหนทางในภายภาคหน้า

 ตัวอย่างที่ 3
 “หญิงคนช่ัว” คำานี้เป็นคำาที่คมกริบ ราวกับ
มีดโกนเฉือนลึกแฉลบลงไปในหัวใจของรื่น ผู้กำาลังจะอยู่ใน
ฐานะมารดาของคน (ก.สุรางคนางค์, 2531: 80)
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคำาว่า 
“หญงิคนชัว่” ทีม่ตีอ่จติใจของตวัละครเอกซึง่ขณะนัน้กำาลงั
ตั้งครรภ์ ช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีทรมานและปวด

ร้าวหัวใจของตัวละคร

 ตัวอย่างที่ 4
 มีเสียงตวาดว่า “ก็ไหนแกคุยนักไงล่ะว่า วิเศษ
นักสวยหนา ถุย! อีคนจองหอง เป็นอะไรกะมันทีเดียวกับ
อคีนชัว่เดนตายพรรคน์ี”้ เจ็บแสบถึงสมอง ถอ้ยคำาของชาย
โฉดสามหาวคนนั้น เสมือนไฟเผาผลาญและเลียไหม้ตลอด
ถึงขั้วหัวใจ “อีคนช่ัวเดนตาย” ฟังมันว่าพยุงกายซวนเซ
เดินขึ้นบันไดไปปะทะกับสมร (ก.สุรางคนางค์, 2531: 93)
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงถ้อยคำาดูถูกเหยียด
หยาม คำาพดูนัน้สรา้งความรูสึ้กเจบ็ปวด ผูเ้ขยีนให้ภาพพจน์
อุปมาให้เห็นภาพและอารมณ์ตัวละครที่ชัดเจนมากขึ้น

 ตัวอย่างที่ 5
 ป้าตาดรู้สึกอึดอัดใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก รื่นทำาให้
แกเสียอำานาจสูงสุดในบ้าน เสมือนผงแปลบปลาบอยู่
ในดวงตา ท้ังเคืองทั้งปวด ยังไม่มีปัญญาเอาออกได้ 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 99)
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอึดอัดใจ
ของตัวละครโดยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเศษผงที่เข้าตา 
สร้างความระคายเคือง และไม่รู้ว่าจะขจัดออกได้อย่างไร

 ตัวอย่างที่ 6
 โคมที่อยู่บนยอดเสากระโดงลำาละสองดวง 
เหมือนดวงตาอันวาวไปด้วยความโกรธแค้นความอาลัย 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 164)
 จากตวัอยา่งผูเ้ขยีนเปรยีบเทยีบแววตาของรืน่วา่
เหมือนโคมที่อยู่บนยอดเสากระโดงลำาละสองดวง

 ตัวอย่างที่ 7
 ลูกแม่ ลูกไม่รู้จักที่จะมองหน้าแม่ไว้ให้เต็มตาให้
จำาได้ว่า แม่ของลูกแท้ ๆ คือใคร จากลูกแล้วแม่จะเหมือน
ถกูควกัเอาดวงใจออกจากรา่ง (ก.สรุางคนางค,์ 2531 : 244)
 จากตัวอย่างเป็นตอนที่รื่นจำาเป็นต้องให้ลูกสาว
แก่วิทย์ชายคนรักเพื่อไปเล้ียงดูแลแทนตนเอง เน่ืองจาก
รื่นป่วยหนักเจียนตายไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ การที่ต้อง
พลัดพรากจากลูกนั้น รื่นทรมานแทบจะขาดใจ
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 ตัวอย่างที่ 8
 “ศลีธรรมอะไรกนัอกี ในเมือ่ชวีติของเดก็เลก็คน
หน่ึงทีท่ำาใหม้นัเกดิมาโดยไมม่คีวามผดิ จะตอ้งถกูทอดทิง้ให้
เหมือนก้อนกรวดก้อนหินริมถนน” (ก.สุรางคนางค์, 2531:
218)
 จากตัวอย่างแสดงถึงความรู้สึกตัดพ้อเปรียบ
เทยีบใหเ้หน็วา่การเดก็เกิดมาโดยทีผู่ใ้หก้ำาเนดิไมม่คีวามรบั
ผดิชอบ ถกูปลอ่ยทิง้เปน็สิง่ไรค้า่ ไมต่า่งกบักอ้นกรวดรมิทาง

 ตัวอย่างที่ 9
 ทุกคราวที่ส่องกระจก แลดูตัวของหล่อน
คล้ายฉากญี่ปุ่น ที่แต้มสีต่าง ๆ ลวงตาคนภายนอก 
(ก.สุรางคนางค์, 2531: 197)
 จากตัวอย่างเป็นตอนที่รื่นนึกสมเพชเวทนาตัว
เองทีต่อ้งใชร้า่งกายทรดุโทรมใบหนา้ซบูซดีในการทำามาหา
เลีย้งชพี ใบหนา้ทีเ่ตมิแตง่เปน็เพยีงสิง่ทีฉ่าบไวเ้ปรยีบไดก้บั
ฉากญี่ปุ่นที่ถูกแต่งเติมด้วยสีสันให้สวยงาม

 ตัวอย่างที่ 10
 พ่อที่ได้ชื่อว่าร้ายราวกับเสือ เข้ามาในบ้านนี้ 
เหมือนแมวเชื่องเราดี ๆ (ก.สุรางคนางค์, 2531: 175)
 จากตัวอย่างเป็นตอนที่รื่นกล่าวถึงผู้ชายที่มา
เที่ยวแหล่งขายบริการทางเพศว่าบางคนมีสถานะเป็นพ่อ
ของลูก เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดุและน่าเกรงขามสำาหรับ
คนในปกครอง แต่เมื่อมาเที่ยวที่ซ่องก็กลายเป็นอีกคนที่มี
นิสัยว่าง่ายเหมือนลูกแมวเชื่อง ๆ เท่านั้น
 ผลการศกึษาพบวา่ผูแ้ตง่มกีารใชภ้าพพจนอุ์ปมา
เพือ่เปรียบเทยีบและใชค้ำาเช่ือมแสดงการเปรียบเทยีบ ได้แก่ 
คำาว่า “ราวกับ” “เสมือน” “เหมือน” “คล้าย” ซึ่งเป็นการ
เลือกใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์คล้อยตาม สร้างความรู้สึก
สะเทือนใจ ตลอดจนสะท้อนมุมมองความคิดและภาพชีวิต
ของผู้คน

 2. การใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์
 อุปลักษณ์ (Metaphor) เป็นการเปรียบเทียบ
โดยนำาเอาของที่มีลักษณะร่วมกันหรือคล้ายกันกับสิ่งที่
ตอ้งการสือ่ความหมายเทยีบเพ่ือใหเ้กดิจนิตภาพ ทำาใหเ้กิด

จนิตนาการมองเหน็ภาพ เพือ่ใหเ้กดิความเข้าใจเนือ้หามาก
ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 ยิ่งคิดถึงความยุ่งยากในชีวิตอาจจะกลายเป็น
เรื่องร้ายแรง ก็ยิ่งกระสับกระส่ายใช้นำ้าตาเป็นเครื่องช่วย
เหลือตัวเองตามประสาหญิง (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 87)
 จากตัวอย่างพบการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ คือ 
การเปรียบนำ้าตาว่าเป็นส่ิงที่ช่วยระบายความทุกข์โศกใน
ชะตากรรมของตัวละคร

 ตัวอย่างที่ 2
 แม่ไก่ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่ลูกของมันตั้งแต่
ยงัเป็นฟองไข่ ปกปักรักษาคอยจิกตีระวังระไว ผู้ที่เข้าไปใน
ใกล้ชิดฉันใด รื่นก็มีความรู้สึกที่จะถนอมกล่อมเกล้ียงก้อน
โลหิตท่ีอยู่ในร่างกายหล่อนฉันน้ัน (ก.สุรางคนางค์, 2531: 94)
 จากตัวอย่างมีการใช้คำาว่า “ก้อนโลหิต” แทน
ความหมายของทารกน้อยในครรภ์ เพื่อเน้นให้เห็นความ
รักที่แม่มีต่อลูก

 ตัวอย่างที่ 3
 ถา้รืน่จะใจรา้ยทิง้เลือดทัง้ก้อน อนัเปน็พยานแหง่
ความรกัใครร่ะหวา่งตวักับชายท่ีหลอ่นบูชา (ก.สรุางคนางค,์ 
2531: 200)
 จากตัวอย่างพบการใช้คำาว่า “เลือดทั้งก้อน” 
แทนความหมายของคำาว่า “ลูก” ซึ่งรื่นเป็นผู้ให้กำาเนิดและ
เกิดมาจากความรกัแมว้า่ขณะทีม่ลีกูนัน้ จะอยูใ่นสถานภาพ
ของหญิงคนชั่วก็ตาม
 ผลการศึกษาพบว่าผู้แต่งใช้โวหารภาพพจน์
อุปลักษณ์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพัน
ของตัวละครเอกที่มีต่อลูก  โดยไม่นิยมใช้คำาแสดงการ
เปรยีบเทียบแตน่ำาเอาของทีม่ลีกัษณะรว่มกนัหรอืคลา้ยกนั
กับสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายเทียบเพื่อให้เกิดจินตภาพ

 3. การใช้ภาพพจน์อติพจน์
 อตพิจน ์(Hyperbole) เปน็การนำาสิง่ทีเ่กินความ
จรงิมาเปรยีบกบัส่ิงทีต้่องการกล่าวถงึเพือ่ใหไ้ดค้วามรูสึ้ก ได้
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อารมณ์ และมุ่งผลทางด้านจิตใจมากกว่าข้อเท็จจริง เช่น 
หิวไส้จะขาด รักคุณเท่าฟ้า ร้อนแทบตาย เป็นต้น

 ตัวอย่างที่ 1
 วันหนึ่งสะอาดจับไข้ตัวร้อนเป็นไฟตั้งแต่เช้าไม่
สามารถลุกขึ้นไปทำางานตามหน้าท่ีได้ ต้องนอนซมอยู่ใน
ห้อง (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 108)
 จากตวัอยา่งพบการใชภ้าพพจนอ์ตพิจน ์ตวัรอ้น
เป็นไฟ เพื่อบรรยายให้เห็นถึงลักษณะอาการป่วยของตัว
ละครได้ชัดเจนมากขึ้น

 ตัวอย่างที่ 2
 ร่ืน แมข่องอีด๊กลบัทรดุโทรมลงเพราะคา่ดอกเบีย้
รอ้ยละ 20 ตอ่วัน กวา่จะหลดุจากการเปน็หนีก้แ็ทบจะเหลอื
แต่โครงกระดูก (ก.สุรางคนางค์, 2531: 170)
 จากตวัอยา่งผูเ้ขยีนใหก้ารกลา่วเกินจรงิถงึสภาพ
ของลูกหนี้ที่ถูกขูดรีดและเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ที่คิดอัตรา
ดอกเบี้ยเกินความเหมาะสม
 ผลการศึกษาพบว่าผู้แต่งใช้โวหารภาพพจน์อติพจน์
เพื่อสร้างความรู้สึกเห็นใจตัวละครให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่าน และ
ใช้คำาที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกน้อยใจของตัวละคร

 4. การใช้ภาพพจน์ปฏิภาคพจน์
 ปฏิภาคพจน์ (Paradox) เป็นการที่นำาคำาหรือ
ข้อความที่มีความหมายขัดแย้งกันมาวางไว้ใกล้กันเป็นการ
กล่าวเปรียบเทียบ เพื่อให้ความหมายชัดเจนขึ้น เช่น ยิ่งรีบ
ก็ยิ่งช้า มีความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสว เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อ
ไปนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 คำาวา่ “หญงิคนชัว่” ทำาใหร้ืน่ทีก่ำาลงันอนหลบัตา
นิ่งอยู่ด้วยความอ่อนเพลียละเหี่ยใจ ถอนสะอื้นขึ้นมาอย่าง
หนักอก หญิงคนชั่ว หญิงโสเภณี คงกังวานอยู่ในหูของรื่น
ผู้มีกรรมตลอดเวลา เป็นคำาที่แสดงอาการเยาะและหยัน
อยู่แล้ว ความสุขซึ่งจวนจะได้รับอยู่ เป็นความสุขที่ทรมาน
ใจเหลือเกิน (ก.สุรางคนางค์, 2531: 73)

 ตัวอย่างนี้เป็นการคำาที่มีความหมายขัดแย้งกัน
มาวางไว้ใกล้กันเป็นการกล่าวเปรียบเทียบ โดยคำาว่า 
“ความสุข” และคำาว่า “ทรมานใจ” นั้นมีความหมายใน
ทางตรงกันข้าม

 ตัวอย่างที่ 2
 เวลาที่เราเห็นแกนั่งตัวตรง และมองมาทางเรา
อย่างเหยียดหยามน่ีแหละ แกเป็นคนช่ัวช้ันสูงที่ปราศจาก
ศีลธรรม (ก.สุรางคนางค์, 2531 : 165)
 จากตัวอย่างคำาว่า คนชั่วชั้นสูง สะท้อนให้เห็น
ภาพชัดเจนว่าเป็นการกล่าวประชดประชันว่าในหมู่คน
ชนชั้นสูงนั้นการกระทำาของเขาไม่ได้สูงส่งตามฐานะ ไร้ซึ่ง
ศีลธรรมและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีสถานะตำ่ากว่า
ผลการศกึษาพบวา่ผูแ้ตง่ใช้คำาทีม่คีวามหมายขดัแยง้กันเพือ่
เปรียบเทียบให้ความหมายของ คำาแรกเด่นขึ้น เช่นคำาว่า 
คนชั่วชั้นสูง เป็นการเน้นยำ้าคำาว่า คนชั่ว ในเชิงเสียดเสียง

 5. การใช้ภาพพจน์บุคคลวัต
 บุคคลวัต (Personification) เป็นการเปรียบ 
เทียบท่ีนำาเอาความรู้สึกนึกคิดจิตใจ ลักษณะกิริยาอาการ
ของมนุษย์มาใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตรวมถึงสิ่งมีชีวิตได้แก่ สัตว์
ต่างๆ ตลอดจนส่ิงที่เป็นนามธรรม เพื่อทำาให้ดูเหมือนว่า
สรรพสิ่งเหล่านั้นแสดงความรู้สึกนึกคิดและอากัปกิริยา
ต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 1
 ความยุติธรรมในโลกนี้ จะมีหรือไม่ก็ตาม 
แตส่ิ่งศักดิสิ์ทธิแ์ละมอืกฎหมายกท็ำาหนา้ที ่โดยเอือ้มมอืเขา้
ตะครบุคอมนษุยใ์จรา้ยไวแ้ล้ว (ก.สุรางคนางค์, 2531: 194)
 ตัวอย่างนี้ผู้เขียนใช้การเปรียบเทียบโดยนำาเอา
ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ ลักษณะกิริยาอาการของมนุษย์มา
ใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยสมมติให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกฎหมาย
แสดงอำานาจกับผู้ที่มีใจคอโหดร้าย
 ผลการศึกษาพบว่าผู้แต่งใช้ภาพพจน์บุคคลวัต
เพ่ือสร้างภาพให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้อ่าน เป็นการ
อธิบายขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยศิลปะทาง
ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอด 
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อภิปรายผลการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่าส่ิงท่ีโดดเด่นของ ก.สุรางคนางค์ 
ผู้แต่งนวนิยายเรื่อง หญิงคนช่ัว คือ กลวิธีการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกผ่านภาษาซ่ึงสะท้อนผ่านบทสนทนา
ของตัวละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ตัวละครเอกของเรื่อง 
เช่น การใช้ถ้อยคำาเรียกผู้หญิงที่เป็นโสเภณีซึ่งพบจำานวน
มากและส่วนใหญ่มีความหมายที่แฝงไปด้วยความดูหมิ่น
เกลียดชังจากคนภายนอก หรือแม้แต่ตัวละครเอกซึ่งมี
อาชีพเป็นโสเภณียังใช้คำาเรียกตนเองในแง่ลบ เป็นการนำา
เสนอภาพของผูห้ญงิทีม่อีาชพีนีว้า่ดอ้ยคา่ทัง้จากตนเองและ
ผูอ้ืน่ นอกจากนีก้ารใชภ้าพพจนอ์ปุมานัน้พบแทบจะทกุฉาก
ทุกตอน ที่พบมากคือการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
อารมณค์วามรูส้ึกของตวัละคร เชน่ “นัน่ไงละ่ ผูห้ญงิคนชั่ว 
มาหากนิทีบ่า้นนอก” เปน็คำาพดูทีร่นุแรงคลา้ยกบัเชือ้เพลงิ
ทีล่กุคอุยูภ่ายในอก อยา่งไมม่วีนัมอดโทรม (ก.สรุางคนางค,์ 
2531: 185) ทุก ๆ  คำาที่พ่นออกจากปากราวกับนำ้าร้อนราด
ลวกบนหัวใจ รืน่กดัฟันหา้มไมใ่หน้ำา้ตาไหล (ก.สรุางคนางค,์ 
2531: 113) เป็นต้น
 ลีลาภาษาของก.สุรางคนางค์นั้นมีการแปรตาม
บรบิทหรือเนือ้หาของนวนยิาย ซึง่เรือ่งหญงิคนช่ัวมเีนือ้หาที่
กลา่วถงึผูห้ญงิทีม่อีาชพีทีส่งัคมดถูกูและตอ้งเผชญิกบัชะตา
กรรมอันโหดร้ายตลอดเส้นทางชีวิต ภาษาท่ีใช้ในเรื่องจึงมี
ลีลากระทบใจผู้อ่าน ตลอดจนสร้างอารมณ์ร่วมไปกับทุก
ตัวละครในเรื่อง แสดงถึงชั้นเชิงในการประพันธ์ของผู้แต่ง 
ตลอดจนลักษณะเด่นของนวนิยายไทยได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการศึกษา
 ผลการศึกษาเรื่อง ลีลาภาษากระทบใจใน
นวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค์ พบว่ามีลีลา
ภาษาท่ีโดดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้ถ้อยคำา 2) สำานวน
3) โวหารภาพจน์ ด้านการใช้ถ้อยคำาพบว่ามีการใช้ถ้อยคำา
เรยีกผูห้ญงิทีเ่ปน็โสเภณ ีการใชค้ำาวเิศษณเ์พือ่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในหญิงคนช่ัว และคำาแสดงอารมณ์
ของตัวละครในหญิงคนชั่ว ด้านสำานวน ผู้เขียนมักจะนำา
สำานวนไทยมาใช้ในบทสนทนาของตัวละครเพื่อให้ช่วย
ผูอ้า่นคลอ้ยตามเหตกุารณใ์นเรือ่ง และส่วนใหญเ่ปน็สำานวน
ไทยที่มีความหมายในเชิงลบ  ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ 
มกีารใช้ภาพพจนอ์ปุมามากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก ่อปุลักษณ์ 
อติพจน์ ปฏิภาคพจน์ และบุคคลวัตตามลำาดับ
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้าระหว่าง พ.ศ. 2546-
2554 จากหนังสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ชนะการประกวดประจำาปี ที่จัดประกวดโดยรัฐสภา จำานวน 118 
เรื่อง ใช้แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ของเลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ผลการวิจัยพบ มโน
อุปลักษณ์การเมือง 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมือง
คือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการแข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] 
และ [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] 

คำาสำาคัญ: อุปลักษณ์, มโนอุปลักษณ์, การเมือง, บทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า

Abstract
 This article aimed to analyze the conceptual metaphor on politics in the Phan Waen Fa Award 
Poem during 2003-2011 from the collection of the political literary works winning annual award organized
by Thai Parliament. 118 texts of poem had been used for analytical studies by using linguistic metaphor 
approach of Lacoff and Johnson. The result of research revealed that there were eight conceptual 
metaphors on politics, namely, [politics as war and fighting], [politics as loss and death], [politics as 
treatment], [politics as journey], [politics as drawing], [politics as competition], [politics as drama],
 [politics as detaining]. 

Keywords: metaphor, conceptual metaphor, politics, Phan Waen Fa Award Poem

มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า * 

Political Conceptual Metaphor in Poem of Phan Waen Fa Award

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ 1

Bunsanoe Triwiset

1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับการเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า



74 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

บทนำา
 การเมืองเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กบัมนษุย ์เปน็ทกุสิง่ทกุอยา่งในชวิีตมนุษย ์เปน็เรือ่งทีม่นษุย์
ทุกคน มิอาจหลีกหนีพ้นหรือปฏิเสธจากการเมืองได้ ทั้งนี้ 
เพราะการเมืองจะไปเก่ียวข้องกับกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ทุกชีวิต แม้ไม่ปรารถนาจะเกี่ยวข้องก็ตาม กล่าวคือ 
หากเปรียบการเมืองเป็นบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่าย
ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอยู่ใต้ปกครอง ฝ่ายปกครองนั้น
มีหน้าที่ในการจัดการกับอำานาจและกำาหนดกติกา ให้ฝ่าย
อยู่ใต้ปกครองปฏิบัติตาม รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์
ตามที่ฝ่ายปกครองต้องการ ส่วนผู้อยู่ใต้ปกครองนั้น จะได้
รับผลประโยชน์อะไรหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครอง 
การเมืองมคีวามสำาคญัยิง่ จงึกอ่ให้เกดิการสร้างวรรณกรรม 
ที่สะท้อนแง่มุมต่าง ๆ  ของการเมืองผ่านบทความ นวนิยาย 
เรื่องสั้น ตลอดจนบทกวี มีวรรณกรรมพานแว่นฟ้า เป็นต้น 
และในยุคสมัยที่การศึกษาภาษาในแนวภาษาศาสตร์
ก้าวหน้าไปมาก  การนำาทฤษฎีภาษาศาสตร์มาศึกษา
วรรณกรรมท่ีสะท้อนภาพการเมืองมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน
ดังจะกล่าวต่อไป

การเมืองกับวรรณกรรมพานแว่นฟ้า 
 การเมือง
 การเมือง เป็นงานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน 
การจัดส่วนแห่งรัฐ การดำาเนินการแห่งรัฐ การบริหาร
ประเทศเฉพาะที่เก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ 
เช่น การเมืองระหว่างประเทศ การดำาเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศ กิจการอำานวย หรือควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ราชบัณฑิตสถาน, 2556: 117-118) การเมือง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐและการจัดระเบียบความ
สัมพันธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 
โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล 
คนเราจงึตอ้งแบง่ออกเป็นสองพวกใหญ ่ๆ  คอื ผูที้ท่ำาหนา้ที่
บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2517: 61)
 ชลธิศ ธีระฐิติ (2554: 278-280) อธิบายถึง
ความหมายของ “การเมือง” ว่า ในความหมายที่ผูกติดกับ
ระบบการเมืองและ/หรือรัฐ การเมือง คือการจัดสรรสิ่งที่
มีคุณค่าหรือทรัพยากร โดยมีอำานาจท่ีเป็นท่ียอมรับกันมา

ทำาให้เกิดการปฏิบัติตาม หรือการเมืองเป็นเรื่องของการ
ที่มีคนกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม สิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมในที่นี้มีได้
หลายอย่าง เช่น อำานาจ ความศรัทธานับถือ ความยุติธรรม 
ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดีกินดี ความมั่งคั่ง ความรอบรู้ 
ทักษะ เป็นต้น 
 รณฤทธ์ิ (2554) ได้รวบรวมและประมวลคำานิยาม
หรือความหมายของคำาว่าการเมือง โดยจำาแนกได้เป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มแรก การเมืองเป็นเรื่องของอำานาจ โดยเป็น
การตอ่สูก้นัเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่อำานาจและอทิธพิลในการบรหิาร
กิจการบ้านเมือง (เพนนอคและสมิธ [Pennock and 
Smith, 1964 : 9]) การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษา
ไวแ้ละการใชอ้ำานาจทางการเมอืง โดยท่ีอำานาจทางการเมอืง
หมายถึง อำานาจในการที่จะวางนโยบายในการบริหาร
ประเทศหรือสังคม  อำานาจที่จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วย
ในการนำานโยบายไปปฏิบัติ  และอำานาจที่จะใช้ข้าราชการ 
งบประมาณหรือเครือ่งมอือืน่ ๆ  ในการนำานโยบายไปปฏบิตั ิ
(ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2539: 3) 
 กลุ่มที่สอง การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคม เป็นการใช้
อำานาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ให้
กับสังคมอย่างชอบธรรม (The authoritative allocation 
of values to society) ดังที่ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535: 
4-5) อธิบายว่า เราจะใช้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้
ก็ต่อเมื่อ ในสังคมนั้น ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความ
เหน็พอ้งต้องกนัและยอมรบัในกตกิาทีก่ำาหนดการใชอ้ำานาจ
เพือ่แบง่ปนัส่ิงทีม่คีณุคา่เทา่นัน้ สว่นในสงัคมทีย่งัไม่มคีวาม
เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาการกำาหนดส่ิงที่มีคุณค่าใน
สังคม ชัยอนันต์ อธิบายว่า การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการ
แข่งขันกันเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้
ประโยชน์แก่ฝ่ายตนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ หรือ “The 
competition for the authority to determine the 
authoritative allocation of values to society” 
 กลุ่มที่สาม การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด ขณะที่
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ผูค้นซึง่ตอ้งการใชท้รพัยากรนัน้มอียูม่ากและความตอ้งการ
ใช้ไม่มีขีดจำากัด การเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่
คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น 
 กลุ่มท่ีส่ี การเมืองเป็นเร่ืองของการประนีประนอม
ผลประโยชน์ เพื่อหลีกเล่ียงมิให้เกิดความขัดแย้งจากการ
ดำาเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก
 กลุ่มที่ห้า การเมืองเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับรัฐและ
การบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก 3 ด้านคือ งานที่เกี่ยว
กับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย และ
การอำานวยการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงเป็นการควบคุม
ให้มีการดำาเนินงานตามนโยบาย 
 กลุ่มที่หก การเมืองเป็นเรื่องของการกำาหนด
นโยบายของรัฐ  กล่าวคือ  การเมืองคือกิจกรรมใดใดที่
เกีย่วกบัการกำาหนดนโยบาย หนว่ยงานและเครือ่งมอืตา่ง ๆ
ที่ใช้ในการกำาหนดนโยบาย โดยนัยหนึ่ง การเมืองก็คือ
กระบวนการกำาหนดนโยบายของรัฐ นั่นเอง
 อาจกลา่วไดว่้า การเมอืงมลีกัษณะหลายประการ
คือ การเมืองคือเร่ืองของการสร้างอำานาจและแบ่งปัน
อำานาจภายในรัฐ เป็นเรื่องของการแจกแจง หรือจัดสรร
สิ่งที่มีคุณค่าหรือทรัพยากรในสังคม โดยมีอำานาจที่เป็น
ที่ยอมรับกันมาทำาให้เกิดการปฏิบัติตาม เป็นการปฏิบัติ
การทางชนชั้นประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการรักษา หรือการ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของพลังทางชนช้ันต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
ตอ่สูก้นัในพืน้ทีข่องรฐัแตล่ะรปูแบบ การเมอืงคอืกลไกและ
กลยทุธใ์นการนำาความคดิและความรูม้าสรา้งเปน็อำานาจข้ึน
มาเพื่อใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การเมือง
คือกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือ
และความขัดแย้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
เปน็กจิกรรมทีอ่ารยชนหรอืเสรชีนใชใ้นการประนปีระนอม 
และแบ่งปันผลประโยชน์ภายในหน่วยปกครองหนึ่ง ๆ  
ตลอดจนการเมืองคือการใช้วาทกรรมเพื่อปฏิบัติการ
เชิงอำานาจในการครอบงำาผู้ใดผู้หนึ่งหรือเพื่อควบคุมพื้นที่
สาธารณะ 
 วรรณกรรมพานแว่นฟ้า
 รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
ไดร้เิร่ิมจดัประกวดวรรณกรรมเรือ่งสัน้การเมอืงเปน็ครัง้แรก
ใน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน

ได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง  อันเป็นการสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อสร้างสรรค์
วรรณกรรมการเมืองให้ประดับไว้ในวงวรรณกรรมของไทย
(สุวรรณ เคลือบสุวรรณ์, 2546 : 226) ต่อมาใน พ.ศ. 
2546 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองครั้งที่ 2 ขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนได้ส่งผลงานเร่ืองส้ันและบทกวีเข้าร่วมประกวด
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบและเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีน นกัศกึษา ไดม้สีว่นรว่มดว้ย จงึใหม้กีารประกวด
เรื่องสั้น และบทกวีการเมือง ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา 
และระดับประชาชนทั่วไป  (รักษ์มนัญญา สมเทพ, 2547)
จากนัน้ ไดด้ำาเนนิการจัดประกวดขึน้ทกุป ีโดยมวีตัถปุระสงค์
สอดคล้องกันคือ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพ
แสดงออกทางการเมือง โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอด
ความรู้สกึสะทอ้นภาพการเมอืง หรือจนิตนาการถึงการเมอืง
ที่ต้องการ อันเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์
วรรณกรรมการเมอืงใหป้ระดบัไวใ้นวงวรรณกรรมไทย และ
แต่ละปีมีปริมาณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น ๆ  ซึ่ง
น่าสนใจว่าประชาชนหันมาสนใจการเมืองโดยการ
แสดงออกทางความคิดด้วยการเขียน
 เสนอ ตรวีเิศษ (2548) ไดเ้ขยีนวจิารณว์รรณกรรม
เร่ืองส้ันและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 
ซ่ึงตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท
ประชาชน จากรัฐสภาไทย ข้อสรุปรวบยอดของบทวิจารณ์
ดังกล่าวสะท้อนว่า ปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
มิได้อยู่ระบอบประชาธิปไตย หากสาเหตุหลักอยู่ที่ผู้คนใน
สังคมประชาธิปไตยที่ยังไม่รู้จักการกระทำาหน้าที่ตามสิทธิ 
เสรีภาพที่ตนเองมี วรรณกรรมดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยเสียง
เรียกร้องจิตสำานึกจากผู้คน ให้หันมาสนใจการเมืองอย่าง
จริงจัง บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ระหว่างปี 2545-2548 
โดยมุ่งศึกษาจำาเพาะเรื่องส้ัน ในด้านเน้ือหาและวาทกรรม 
ผลการวจิยัดังกลา่ว สามารถสะทอ้นปญัหาสงัคมและระบบ
การเมืองการปกครองของไทยได้ชัดเจน  ผ่านมุมมอง
ของประชาชนที่ผลงานชนะการประกวด อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีบทกวีในภาพรวมที่ได้รางวัลพานแว่นฟ้า 
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ช่วงพ.ศ. 2546-2554 มีความน่าสนใจยิ่ง หากจะใช้
แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าบทกวีเป็นข้อมูลภาษาที่เรียบ
เรียงในลักษณะบทร้อยกรอง แต่บทร้อยกรองดังกล่าวมิได้
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเสพความงามทางวรรณศิลป์เป็น
เป้าประสงค์หลัก หากแต่บทร้อยกรอง ที่มุ่งเสนอความคิด 
ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง ฯลฯ ด้วยภาษาที่ผู้ใช้
ภาษาไทยใช้อย่างเป็นปกติในชีวิตประจำาวัน และสามารถ
สะทอ้นระบบมโนทศันข์องผูใ้ชภ้าษาได ้ซึง่แนวคดิดงักลา่ว
เป็นแนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เรียกว่า อุปลักษณ์

แนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณ์และมโนอุปลักษณ์
 อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ภาษาอย่างหนึ่ง เป็นการใช้รูปภาษาอ้างถึงสิ่งหน่ึงมาอ้าง
ถึงอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีการถ่ายโยงความหมายของรูปภาษา
จากแวดวงความหมายหนึ่งไปยังอีกแวดวงความหมาย
หนึง่ ลกัษณะการใชภ้าษาแบบนีไ้ดร้บัความสนใจทัง้ในดา้น
วรรณคดีและภาษาศาสตร์ ในทางวรรณคดีจะใช้อุปลักษณ์
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ผู้แต่ง 
รวมทัง้ยงัชว่ยทำาใหง้านประพนัธน์ัน้มสีนุทรยีภาพมากยิง่ขึน้
แต่อุปลักษณ์ในเชิงภาษาศาสตร์นั้น ไม่เพียงมีบทบาท
สำาคัญเฉพาะในการใช้ภาษาเท่าน้ัน แต่ยังสามารถแสดง
ให้เห็นประเพณี ค่านิยม และความเชื่อในสังคมที่ใช้ภาษา
นั้นอีกด้วย
 เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 
1980) ไดอ้ธบิายถงึอปุลกัษณว์า่ อปุลกัษณส์ามารถสะทอ้น
ความคิดออกมาในรูปของภาษาได้ เช่น มโนทัศน์เรื่อง 
“เวลา” ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
 You don’t use your time profitably.
 Do you have much time left?
 I’ve invested a lot of time in her.
 You need to budget your time.
 I’ve invested a lot of time in her.
  (Lakoff and Johnson, 1980)
 จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “เวลา” 
ในสังคมตะวันตกนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งสำาคัญ 
ฉะนั้นจึงมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของเวลาว่า “เวลา” เป็น

สิง่มคีา่ แนวคดิดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ อปุลกัษณไ์มใ่ชเ่พียง
ปรากฏการณท์างภาษาทีม่รูีปแบบเปรยีบสิง่หนึง่เปน็อีกสิง่
หนึง่เทา่นัน้ แตอ่ปุลกัษณเ์ปน็รูปภาษาทีเ่ราใชใ้นชวีติประจำา
วนั ในทางภาษาศาสตร์ อปุลกัษณ ์หมายถงึ คำาพดูท่ีเปรยีบ
ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดจากมโนทัศน์ ประกอบด้วย 
แบบเปรยีบ (source domain) และสิง่ทีถ่กูเปรยีบ (target 
domain) ทั้งนี้สิ่งที่นำามาเปรียบกันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวง
ความหมายต่างกัน  และในการเปรียบนั้นอาจจะปรากฏ
สิง่ทีถ่กูเปรยีบหรอืไมก่ไ็ด ้เชน่ time is money โดยรปูของ
คำาพูดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปรียบกัน เช่น ประโยค
I want to save time. He spend three hours talking 
to his advisor แสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์ ของ time is 
money มีจริง เพราะใช้คำาว่า save และ spend กับคำาว่า 
time และ money เช่นเดียวกัน (Lakoff and Johnson, 
1980 ; ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 286-287)
 ดังที่กล่าวแล้วว่า โดยพื้นฐาน เราจะทำาความ
เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยผ่านสิ่งที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัว เมื่อเรามีประบวนการคิด
หรือระบบคิดเช่นน้ี ก็ย่อมส่งผลให้การใช้ภาษาของเรา
เป็นอุปลักษณ์ด้วย เลคอฟและจอห์นสัน เรียกอุปลักษณ์
ที่ปรากฏในภาษาว่า ถ้อยคำาอุปลักษณ์ หรือรูปภาษาแสดง
อุปลักษณ์ (metaphorical expression) และเรียกระบบ
คิดของเราว่า มโนอุปลักษณ์ หรืออุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 
conceptual metaphor (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 103) 
 อาจกล่าวได้ว่า ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เราใช้สื่อสาร
กันในชีวิตประจำาวันนั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาจากมโนทัศน์
ของเราเอง อุปลักษณ์ทำาให้เราเข้าใจและเรียนรู้ส่ิงที่เป็น
นามธรรมมาเปรียบกับส่ิงที่เป็นรูปธรรม นำาส่ิงที่อยู่ไกลตัว
มาเปรียบกับส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว และนำาส่ิงที่เราไม่คุ้นเคยหรือ
ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเปรียบเทียบกับส่ิงที่เราคุ้นเคย
หรือมีประสบการณ์มากกว่า ทั้งนี้ มโนทัศน์เป็นตัวกำาหนด
ถ้อยคำาอุปลักษณ์เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน  กล่าวอีก
นัยหน่ึง คือ ถ้าเรามีมโนทัศน์อย่างไรก็จะใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์
ที่สะท้อนมโนทัศน์อย่างนั้น ดังเช่น บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
(2559: 328-329) ศึกษามโนอุปลักษณ์เก่ียวกับประชาธิปไตย
ของผู้แต่งบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า แล้วพบว่า การใช้คำา
อุปลักษณ์เปรียบประชาธิปไตยเป็นต้นไม้  มากที่สุด  ทั้งนี้ 
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อาจเปน็เพราะ ผูแ้ตง่บทกวมีมีมุมองเก่ียวกบัประชาธปิไตย 
ว่ามีการพัฒนาช้ามาก  แม้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
การปกครอง 84 ปี  มาแล้ว  ก็ตาม  หากประชาธิปไตย 
ยังคงเป็นเพียง “ต้นกล้า” หรือ “ต้นอ่อน” ที่ต้องการการ
บ่มเพาะ ดูแลรักษา อย่างตั้งใจ เพื่อให้งอกงามเติบโต มิให้
เหี่ยวเฉาโรยราไปมากกว่านี้ เป็นต้น
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใชอ้ปุลกัษณใ์นภาษา
ไทยที่ผู้วิจัยได้สำารวจในเบื้องต้น พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับ “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์” ดังนี้ ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล 
(2546) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาอุปลักษณ์จาก
บทเพลงไทยสากล โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีที่ใช้ คือทฤษฎีอุปลักษณ์ระดับมโน
ทัศน์ (เลคอฟ, 1987; เลคอฟและจอห์นสัน, 1980; เลคอฟ
และเทอร์เนอร์, 1989) ต่อมา สินีนาฏ วัฒนสุข (2549) ได้
ศึกษาอุปลักษณ์ความรักเช่นกัน โดยได้ศึกษาเร่ือง อุปลักษณ์
แสดงอารมณ์รักในเพลงไทยสากลสำาหรับวัยรุ่นไทย ความ
แตกต่างของงานวิจัยท้ังสองเรื่อง คือ ภัทราใช้ข้อมูลเพลง
ไทยสากลที่ออกเผยแพร่ใน พ.ศ. 2526-2543 ส่วนสินีนาฏ
ใช้ข้อมูลเพลงไทยสากลท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 2542-2546 
สำาหรับ มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ (2548) ได้ศึกษาอุปลักษณ์ใน
เพลงเช่นกัน แต่ได้มุ่งศึกษาที่เพลงลูกทุ่ง โดยได้ศึกษาเรื่อง 
อปุลกัษณเ์ชงิมโนทศันเ์กีย่วกบัผูห้ญงิในบทเพลงลกูทุง่ไทย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพลงลูกทุ่งไทยจำานวน 3,994 เพลง 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย คือ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน
 การศึกษาอุปลักษณ์ในนวนิยาย ได้แก่ การุญญ์ 
พนมสุข (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ของวรรณกรรมไทยจากวรรณกรรมไทย
4 สมัย จำานวน 232 เรื่อง ซึ่งจำาแนกได้เป็นวรรณกรรมไทย
สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่
รัชกาลที่ 1-3 สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-6 และ
สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 7 จนกระทั่งปัจจุบัน และ
ในปีเดียวกัน ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2549) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์
เรือ่ง อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันแ์สดงอารมณโ์กรธในภาษาไทย 
โดยศกึษาตามแนวทางการศกึษาของทฤษฎภีาษาศาสตรป์ริ
ชาน โดยศกึษาขอ้มลูการใชภ้าษาไทย จากนวนยิายไทยทีต่ี
พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546
 การศึกษาอุปลักษณ์จากพจนานุกรม  เช่น 

สุกัญญา รุ่งแจ้ง (2548) ได้ศึกษาเร่ือง อุปลักษณ์เชิงมโน
ทัศน์ของการใช้คำาว่า “ใจ” ในภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้ผู้
วิจัยนำาทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานและแนวคิดการจำาแนก
ประเภทของทฤษฎีต้นแบบมาใช้ในการวิเคราะห์ โดย
การรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน 2542 หนงัสอืรวบรวมคำาและสำานวนใน
ภาษาไทย คลังคำา (2544) และหนังสือรวบรวมคำาว่า “ใจ” 
ในภาษาไทยชื่อ Heart Talk (1998)
 นอกจากนี้ รัชนีย์ญา กลิ่นนำ้าหอม (2551) ได้
ศึกษามโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้ โดยใช้ข้อมูลการ
วิเคราะห์คำาปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล การสัมภาษณ์ และรายการ 
“นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ผลการศึกษา พบอุปลักษณ์
ทีส่ะทอ้นมโนทศันข์องนกัการเมอืง โดยผลการวจิยั พบมโน
อุปลักษณ์ 9 แบบ ได้แก่ การเมืองคือการต่อสู้ การเมืองคือ
การเดนิทาง การเมอืงคอืการแขง่ขนั การเมอืงคอืครอบครวั 
การเมืองคือการรักษาโรค การเมืองคือการแสดง การเมือง
คอืธรุกจิ การเมอืงคอืการดแูลและทำานบุำารงุ และ การเมอืง
คือเกม โดยอุปลักษณ์ดังกล่าวได้สะท้อนมุมมองการเมือง
โดยนักการเมือง ในปี 2550 บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ ได้ศึกษา
วเิคราะหว์รรณกรรมการเมอืงพานแว่นฟา้ ระหวา่งป ี2545-
2548 โดยมุ่งศึกษาจำาเพาะเรื่องสั้น ในด้านเนื้อหาและ
วาทกรรม ผลการวจิยัดงักลา่ว สามารถสะทอ้นปญัหาสงัคม
และระบบการเมืองการปกครองของไทยได้ชัดเจน ผ่านมุม
มองของประชาชนทีผ่ลงานชนะการประกวด อยา่งไรกต็าม
ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีบทกวีในภาพรวมที่ได้รางวัลพานแว่นฟ้า 
ช่วงปี 2546-2554 มีความน่าสนใจมากว่า ในมุมมองของ
ผู้แต่งบทกวีกวีน้ัน มีมุมมองต่อการเมืองอย่างไรบ้าง ทั้งน้ี
เพ่ือประโยชน์แก่วงการภาษาไทยและภาษาศาสตร์ โดยจะได้
นำาแนวคิดของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 
1980) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 

มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า
 จากการศกึษาบทกวรีางวลัพานแวน่ฟ้า ระหวา่ง
ป ีพ.ศ. 2546-2554 จากหนงัสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรม
การเมืองที่ชนะการประกวดประจำาปี ท่ีจัดประกวดโดย
รัฐสภาไทย รวมวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า จำานวน
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บทกวี 118 บท ใช้แนวคิดอุปลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) ในการ
วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบ มโนอุปลักษณ์การเมือง 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญ
เสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการ
แข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] และ [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] ดังต่อไปนี้

 1. [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] 
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัสงครามและการตอ่สู ้โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่ว
เปรยีบการเมอืงเป็นสงคราม มกีารตอ่สูช่้วงชิงเพือ่มชัียชนะเหนอืคูต่อ่สู ้สะท้อนใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ชภ้าษาตอ่การเมอืงวา่ 
เป็นกิจกรรมสำาคัญท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ และยุทธวิธีต่างๆ เพ่ือช่วงชิงครอบครองอำานาจทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าวมีความสำาคัญ
และจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในสังคม 

 ตัวอย่างที่ 1 
  ...นำ้าตาเลือดเชือดหลั่งสังเวยเซ่น  คือรอยเค้นเส้นธารของการฆ่า
  กว่าหมอกสางสว่างใสในมรรคา  เปลืองนำ้าตายับเยินเกินคะเน

(สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 224)

 ตัวอย่างที่ 2 
  ...จนถึงคราประชาธิปไตยทิ้งใบเหี่ยว กลางสงครามขับเคี่ยวไม่สุดสิ้น
  แล้วเพลงศึกแห่งความตายก็ร่ายริน  กล่อมแผ่นดินให้ปวดร้าวอีกยาวนาน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 209)

 ตัวอย่างที่ 3
  อาวุธกับมือเปล่าเข้าหำ้าหั่น  ยิ่งกดดันยิ่งเดือดธารเลือดไหล
  เหยื่อกระสุนร่วงหล่นคือคนไทย  ที่โชนไฟแลกชีวิตสิทธิ์เสรี
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 301)

 ตัวอย่างที่ 4
  ...ดูเถิดแผ่นดินทองใต้กองศพ  สร้างศึกสร้างสนามรบไม่จบสิ้น
  อ้างถูกผิดผลาญเหย้าเผาแผ่นดิน  กัดก้อนเกลือดื่มกินอุดมการณ์
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 189)

 
 ตัวอย่างที่ 5
  ...เพื่อนสนิท มิตรศัตรู คู่อาฆาต  ก็เผยธาตุ ประกาศตน คนละฝั่ง
  แยกชั่ว-ดี สี-พรรค แยกรัก-ชัง  ยกพลตั้งกระบวนท่า โยธาทัพ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 239)
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 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “สงคราม” 
กับวงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

 วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง
 [สงคราม]    [การเมือง]
 สงคราม, สนามรบ   การเมือง
 สังเวย เชือด การฆ่า-    
 ขับเคี่ยว ผลาญ เผา-  กิจกรรมทางการเมืองที่มีความหมายทางลบ 
 ยกพล โยธาทัพ เพลงศึก
 หำ้าหั่น
 อาวุธ     เครื่องมือทางการเมือง
 คู่อาฆาต/คนละฝั่ง   คู่ตรงข้ามทางการเมือง
 กองศพ    ผลเสียจากกิจกรรมทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้ สนามรบ สังเวย เชือด การฆ่า ขับเคี่ยว ผลาญ เผา ยกพล โยธาทัพ เพลงศึก อาวุธ คู่อาฆาต 
คนละฝัง่ กองศพ แสดงใหเ้หน็การเปรยีบการเมอืงเปน็กจิกรรมทีบ่คุคลตอ้งใชก้ำาลงัตอ่สูแ้ยง้ชงิมาเปน็ของตน ผูใ้ชภ้าษามอง
การเมอืงกจิกรรมทีจ่ะตอ้งใชก้ำาลงัตอ่สูช้ว่งชงิมา ทัง้นี ้เนือ่งจาก สงครามกบัการเมอืงและการตอ่สู ้มลีกัษณะบางอยา่งร่วม
กัน กล่าวคือ มีการใช้อาวุธทำาลาย เข่นฆ่า คู่ตรงข้าม มีความหายนะ และมีความสูญเสียเกิดขึ้น

 2. [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการสูญเสียและความตาย  โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์
ดังกล่าวเปรียบการเมืองสิ่งอันตราย กล่าวคือการสูญเสียและความตาย เป็นผลเนื่องมาจากจากความขัดแย้งทางการเมือง
นำาไปสู่การเข่นฆ่ากัน สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า เป็นกิจกรรมอันตรายที่นำาไปสู่ความตาย และ
นำาความทกุขโ์ศกมาสูผู่ค้น เนือ่งจากมผีูค้นลม้ตายจำานวนมากเมือ่เกดิความขดัแยง้และปะทะกนัทางการเมอืงในแต่ละครัง้ 

 ตัวอย่างที่ 6
  ...เมื่อต้นกล้า “ประชาธิปไตย” ผลิใบดอก ได้บ่งบอกเสรีที่หลากหลาย
  เกิดจากเลือด นำ้าตา และความตาย  จึงมีค่าความหมายมากมายนัก
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 156)

 ตัวอย่างที่ 7
  กระสุนพรานเจาะอกนกพิราบ   คงแค่เค้าเงาภาพผู้สาบสูญ
  กับคราบเลือดคราบนำ้าตาความอาดูร  อาบบนกองปฏิกูลอดีตกาล
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 173)
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 ตัวอย่างที่ 8
  หยาดเลือดข้นล้นรวมท่วมผืนหล้า  แรงศรัทธาเนืองนองท้องถนน
  ทีละร่าง ดับชีวี ทีละคน   วีรชนแลกชีพสู้กู้เสรี
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 254)

 ตัวอย่างที่ 9   
 ...“วีรชน” สละทิ้ง    ชีวิต
  พลีทุกหยาดโลหิต   หยดย้อย
  แลกเพื่อศักดิ์และสิทธิ์   ความชอบ-ธรรมเฮย
  “ใคร” จะ “รู้” สักก้อย   ซาบซึ้งแก่นสาร
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 203)

 ตัวอย่างที่ 10
  ...สะเทือนท้องสนามหลวงทะลวงเลือด ทะลุเดือดทะลายด่านปานถล่ม
  ถนนราชดำาเนินประเชิญปม  ประชาจมทะเลเลือดเดือดทะลัก
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 298)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “ความสูญเสีย
และความตาย” กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [ความสูญเสีย/ความตาย]   [การเมือง]
  เลือด/นำ้าตา/อาดูร     
  สาบสูญ/ดับ/ทะลวงเลือด/  การสูญเสียทางการเมือง    
  ทะเลเลือด/เจาะอก
  แลกชีพ/สละ/ทิ้ง/พลี   การเสียสละทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้ เลือด นำ้าตา อาดูร สาบสูญ ดับ ทะลวงเลือด ทะเลเลือด เจาะอก แลกชีพ สละ ทิ้ง พลี ซึ่ง
เปน็ถอ้ยคำาทีใ่ชใ้นวงความหมายการสญูเสยีและความตาย สะทอ้นใหเ้หน็มมุมองผู้ใช้ภาษาวา่ การสูญเสียและความตายกบั
การเมือง มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน กล่าวคือ เป็นกิจกรรมอันตรายที่นำาไปสู่การล่าล้างทำาลายกัน อันก่อให้เกิดความสูญ
เสียและความตาย

 3. [การเมืองคือการดูแลรักษา]
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัการดูแลรกัษา โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่วเปรยีบ
การเมืองเป็นการดูแลรักษา  สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า  การเมืองเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและมีค่า
ต่อชีวิตมนุษย์ จะต้องมีการทำานุบำารุงให้คงอยู่หรือปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 
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 ตัวอย่างที่ 11
  ...เช่นเธอห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่  ยามสังคมบ่มไฟซมไข้หนัก
  เธอเสมอร่วมด้วยช่วยฟูมฟัก   แจ้งประจักษ์เจตนาศรัทธาเธอ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 194)

 ตัวอย่างที่ 12
  ...ฟ้ากว้างห่างไกลไปลิบลิบ   ฟ้ากระซิบว่าตำานานการเริ่มต้น
  ว่ามีแล้วของแหนหวงของปวงชน   มีเต็มตนคืออำานาจอธิปไตย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 240) 

 ตัวอย่างที่ 13
  ...มือทุกมือถือสิทธิ์รับผิดชอบ   สร้างระบอบประชาธิปไตยให้ลือเลื่อง
  บ้านรื่นรมย์สมเจตน์ประเทศประเทือง  อยู่นานเนื่องด้วยเรารับประคับประคอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 259)

 
 ตัวอย่างที่ 14
  ...มิใช่เพียงอุดมการณ์งานต่อสู้   ใช้กฎหมู่สร้างสานอย่างหาญหัก
  แต่เกิดโดยความคิดจิตใจภักดิ์   เพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 157)

 ตัวอย่างที่ 15
  ปาฏิหาริย์ประทานมาจากฟ้าไหน   มิเท่าใจลูกหลานผู้หาญกล้า
  รักษ์แผ่นดินผดุงรัฐพัฒนา    รักประชาธิปไตยในใจตน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 249)

 จากตวัอยา่งตวัอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคือ “การดแูลรกัษา” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง    วงความหมายปลายทาง
   [การดูแลรักษา]      [การเมือง]
  ห่วง/ฟูมฟัก/หวงแหน/ผดุง/   การดำารงไว้ซึ่งความสงบสุข
  พิทักษ์/รักษ์   
  ร่วมด้วย/ช่วย/ประคับประคอง   การแก้ไขสถานการณ์การเมืองให้ดีขึ้น

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา ฟูมฟัก หวงแหน ผดุง พิทักษ์ ร่วมด้วย ช่วย ประคับประคอง ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวง
ความหมาย การดูแลรักษา สะท้อนให้เห็นมุมมองผู้ใช้ภาษาว่า การเมืองมีความสำาคัญอาจตกอยู่สภาวะต่างๆ เช่น อ่อนแอ 
ป่วยไข้ ที่จะต้องบำารุง ดูแล รักษา ประคับประคอง เพื่อให้ดำารงอยู่และมีสภาพที่ดีขึ้น
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 4. [การเมืองการเดินทาง]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการเดินทาง โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมอืงเปน็เครือ่งมือ/ยานพาหนะ/หรอืสิง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้สะทอ้นใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ช้ภาษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเป็น
เครื่องมือความสำาคัญ หรือเป็นยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตผู้คนไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้ 

 ตัวอย่างที่ 16 
  ...ชนชาตินั้นมิใช่ไทยวันนี้   ดินแดนแห่งเสรีอันมีค่า
  ประวัติศาสตร์พาดผ่านกาลเวลา  สู่วิถีประชาธิปไตย
  รอยอดีตกรีดเลือดชำาระล้าง  วันนี้ก้าวสู่ทางที่สดใส
  เส้นทางแห่งเสรีที่กว้างไกล  ดับเปลวไฟใต้ระบอบการครอบงำา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 232)

 ตัวอย่างที่ 17
  ...เพียงแต่เปิดฤดูกาลเพื่อบานผลิ  ดอกแห่งสติปัญญาเปล่งปรากฏ
  ส่องสว่างทางเปลี่ยวที่เลี้ยวลด  เพื่อดวงใจหมดจดกำาหนดทาง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค : 252)

 ตัวอย่างที่ 18
  ...แต่ละขั้นสัญจรระร้อนเร่า  หากผองเรามิดับไฟภายในจิต
  แต่ละคนควรรับกระชับมิตร  กำาหนดทิศเหมาะสมสังคมไทย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 187)

 ตัวอย่างที่ 19
  ...หลานจงฟัง ชังชอบ ใช้กรอบตั้ง  และอย่าสิ้น สิ่งหวัง ที่ขังเขลา
  อาจมีบ้าง ทางเบี่ยง เลี่ยงทางเบา  แต่ทางหนักหลักเก่า อย่าเข้าพง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข : 212)

 
 ตัวอย่างที่ 20
  ...ข้าพเจ้าจึงหลงทางระหว่างหน  มืดมนราวตะวันนั้นแตกดับ
  เราต่างพ่ายบนซากรอยความย่อยยับ มิเหลือใดให้ต้องจับกับพรุ่งนี้
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 172)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การเดินทาง” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การเดินทาง]      [การเมือง]
  ดินแดน (จุดหมายปลางทาง)  ภาวะการมีประชาธิปไตย
  การเดินทาง/สัญจร (ก้าวสู่)/  กิจกรรมทางการเมือง
  ทิศ/เส้นทาง/วิถี    แนวคิดทางการเมือง
  อิสระ (การเดินทาง)   กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกแทรกแซงจากอำานาจอื่น ๆ
  (ทาง) สดใส/กว้างไกล   กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถูกแทรกแซง
  ทางเปลี่ยว/เลี้ยวลด/
  ทางเบี่ยง/ทางเบา/เข้าพง/  การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
  หลงทาง 
 
ในตวัอยา่งมกีารใชค้ำา ดนิแดน (จดุหมายปลายทาง) การเดนิทาง สญัจร (กา้วสู)่ ทศิ เสน้ทาง วิถ ีอสิระ (ในการเดนิทาง) ทาง
สดใส  ทางกว้างไกล  ทางเปลี่ยว  เลี้ยวลด  ทางเบี่ยง  ทางเบา  เข้าพง สะท้อนให้เห็นมุมมองผู้ใช้ภาษาว่า  การเมือง
สถานะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ และการเดินทางมีทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงมีการเปรียบการเมืองกับการเดินทาง 
เนื่องจากถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการเดินทาง 

 5. [การเมืองคือการวาดภาพ] 
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ท่ีเปรียบการเมืองกับการวาดภาพ โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ โดยการร่วมมือกันของคนหลาย ๆ ฝ่าย สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า 
การเมืองเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและทุกคนเป็นเจ้าของการเมือง ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นได้ 

 ตัวอย่างที่ 21
  ...เขาตั้งหลักวางกระดานเรื่องงานวาด กางกระดาษผสมสร้างต่างสีสัน
  เขาเริ่มวาดลวดลายปลายพู่กัน  กลางฝุ่นควันและเหตุการณ์บ้านเมืองนี้
  สร้างสีสันเส้นสายระบายวาด  บนกระดาษทาบกระดานข้างจานสี
  ละเลงลากฉากชั้นปั้นให้มี   แต้มสิ่งที่เห็นข้างหน้าตรงตามอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 185)

 ตัวอย่างที่ 22 
  ...ยิ่งแต้มสียิ่งคลี่เห็นเป็นชีวิต  และยิ่งพิศยิ่งเห็นความตกตำ่า
  เห็นอำานาจเผด็จการ-การชี้นำา  เห็นคราบเลือดรอยชำ้าเคล้านำ้าตา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 268)

 ตัวอย่างที่ 23
  วันนี้ภาพยังพร่องต้องแต่งแต้ม  เร่งซ่อมแซมส่วนทรุดหยุดยากเข็ญ
  ด้วยธรรมาภิบาลทุกย่านเย็น  ฝันว่าเห็น “ฟ้าสีทองผ่องอำาไพ”
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549 : 165)
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 ตัวอย่างที่ 24
  เจ้าปกครองเขตแดนแผ่นกระดาษ  ตวัดวาด เส้นสื่อ แสนซื่อใส
  ความตั้งใจจานเจือจากเนื้อใจ  ปาดเหงื่อไคลจนแก้มน้อยเปื้อนรอยดำา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553ก : 181)

 ตัวอย่างที่ 25
  ...ยึกยักหยักคดเคี้ยวแล้วเลี้ยวลด  มือกำาหนดเส้นสายปลายดินสอ
  กลายเป็นขวานโบราณรูปหงิกงอ  เหลือเพียงรอระบายสีให้สวยงาม
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 183)

 จากตวัอย่างตวัอยา่ง สามารถอธบิายและแสดงคูค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคอื “การวาดภาพ” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การวาดภาพ]      [การเมือง]
  การวาดภาพ    การเมือง
  ละเลง/ผสมสี/การกระดาษ   การจัดการทางการเมือง
  ภาพ (ทหารถือปืน/ท้องฟ้า)  เหตุการณ์ทางการเมือง
  วาด/แต้มสี/ระบายสี   กิจกรรมทางการเมือง
  ความสวยงามของภาพ   การจัดการทางการเมืองที่ดำาเนินไปด้วยดี

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การวาดภาพ ละเลง/ผสมสี/การกระดาษ ภาพ (ทหารถือปืน/ท้องฟ้า) วาด แต้มสี ระบาย
ส ีความสวยงามของภาพ สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองผูใ้ช้ภาษาวา่ การเมอืงเปน็สมบตัขิองสว่นรวม ทกุคนทีอ่ยูใ่นสงัคมการเมอืง
นั้น ๆ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์การเมืองให้ดำารงอยู่ในหลักการที่จำานำาพาสังคมไปสู่ความสงบสุขได้ ดังนั้น ผู้ใช้
ภาษาจึงมีการเปรียบการเมืองกับการวาดภาพ เนื่องถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการ
วาดภาพ 

 6. [การเมืองคือการแข่งขัน]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ท่ีเปรียบการเมืองกับการแข่งขัน โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองเกมหรือกีฬา ที่จะต้องมีการกำาหนดกฎ กติกา และมีกิจกรรมการแข่งขัน ถ้อยคำาอุปลักษณ์สะท้อนให้เห็นมุมมอง
ของผูใ้ชภ้าษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเปน็เกมกฬีา ใครทีป่ระสงคเ์ขา้มาสูว่งการเมอืงยอ่มตอ้งเตรยีมกายเตรยีมใจเพือ่การ
ประกวด ประชัน ขันแข่งกัน ทั้งในเกมกติกา และนอกเกมกติกา ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 26
  ...ยุคสมัยทุนนิยมอุดมยิ่ง   การแข่งขันช่วงชิงหนักเหม่หมิ่น
  ต่างขับเคลื่อนเร่งหน้าทำามาหากิน  ต่างถวิลไขว่คว้าเงินจำาเริญตัว
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 229)
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 ตัวอย่างที่ 27
  ก่อนจะยื้อถือแย่งแข่งกันตั้ง  จนอีนุงตุงนังเป็นหยากไย่
  จะเชือดปาดสาดสีชี้โทษใคร  ประชาชนได้อะไรเคยไหมตรอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 188)

 ตัวอย่างที่ 28
  อาจซื้อเฉพาะเสียง   หรือเหมาเกลี้ยงทั้งครอบครัว
  คู่แข่งแย่งพันพัว    อย่ามัวช้าจะปราชัย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 257)

 ตัวอย่างที่ 29
  ...แต่ละคนแต่ละค่ายหมายเข้าแข่ง  ทุ่มเทแรงฝึกซ้อมพร้อมทุกอย่าง
  ทุกศาสตร์ศิลป์ใส่ใจไม่ปล่อยวาง  พากเพียรสร้างพื้นฐานการฝึกปรือ
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 286)

 ตัวอย่างที่ 30
  ...แดดเริ่มร้อน ลานเริ่มล้น คนเริ่มล้า เริ่มยิ่งมา ยิ่งคิด ยิ่งผิดผัน
  กระทบร่วง กระเทือนแหลก กระแทกกระทั้น จับกลุ่ม เข้าประชัน หมายชิงชัย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554 : 181)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การแข่งขัน” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การแข่งขัน]     [การเมือง]
  การแข่งขัน    การเมือง
  ลาน      พื้นที่ทางการเมือง
  ฝึกซ้อม ฝึกปรือ-   กิจกรรมทางการเมือง/พฤติกรรมของนักการเมือง
  ยื้อ แย่ง แข่ง ประชัน-
  ชิงชัย
  ปราชัย    ผลจากกิจกรรมทางการเมือง
  
 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การแข่งขัน ลานฝึกซ้อม ฝึกปรือ ยื้อ แย่ง แข่ง ประชัน ชิงชัย ปราชัย ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้
ในวงความหมาย การแข่งขัน แสดงให้เห็นว่า การเมืองสถานะเหมือนเกมกีฬาแบบหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกวด ประชัน ขันแข่ง
เพือ่ชงิชยักัน ดงันัน้ ผูใ้ช้ภาษาจงึมกีารเปรยีบการเมอืงกบัการแขง่ขนั เนือ่งถอ้ยคำาในตวัอยา่งทีก่ลา่วมา ใชใ้นวงความหมาย
ทั้งการเมืองและการแข่งขัน 
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 7. การเมืองคือการแสดง
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบการเมืองกับการแสดง โดยถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวเปรียบ
การเมืองมหรสพหรือกิจกรรมการแสดง ที่จะต้องมีการแสดงบทบาทต่างๆ ที่ผู้กำากับกำาหนด กล่าวคือ องค์ประกอบของ
การเมอืงในประเดน็นี ้กค็อื นกัการเมอืงซึง่จะตอ้งแสดงบทบาทของตนเองตามหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไว ้ถอ้ยคำาอปุลักษณน์ีส้ะทอ้น
ใหเ้หน็มมุมองของผูใ้ช้ภาษาตอ่การเมอืงวา่ การเมอืงเปน็การแสดง นกัการเมอืงทีห่วงัคะแนนนยิม ตอ้งสวมบทบาทนกัแสดง
มุง่สรา้งภาพลกัษณข์องตนใหป้รากฏเดน่ชดั แมส้ิง่ทีแ่สดงออกอาจไมจ่รงิใจแต่เพือ่ความนยิมศรทัธา กต็อ้งแสดงบทบาทนัน้ 
ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 31
  ...ปี่กลองก็เจื้อยแจ้ว   ระนาดแว่ววิเวกหวาน
  ฉลองเฉลิมงาน    เทศกาลของลิเก
  ฉิ่งฉับขยับโหม่ง    ก่อนเบิกโรงเล่นสรวลเส
  ออกแขกแปลกฮาเฮ   แถลงเล่ห์นโยบาย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 258)

 ตัวอย่างที่ 32
  ...ต่อไปนี้วิสัยทัศน์ดัดกันใหม่  ปล่อยผีไปผุดเกิดหยุดเชิดโขน
  เลือกคนดีไม่ต้องรวยช่วยตะโกน  ขุดถอนโคนรากเหง้านำ้าเน่าสภา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 237)

  

 ตัวอย่างที่ 33
  ...อนิจจา...หนังตะลุงเคยฟุ้งเฟื่อง  เหลือแต่เรื่องรำาพึงถึงความหลัง
  วันกระสุนแผดเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงปัง  เสียงรถรบกลบเสียงดัง...หนังตะลุง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 267)

 
 ตัวอย่างที่ 34
  เคยแทรกแซงก็แทรกซื้อคนสื่อสิ้น  วาทศิลป์กลกระบวนแสนถ้วนถี่
  ทุกฉากถูกจัดวางไว้อย่างดี   สมศักดิ์ศรีมายาตุ๊กตาทอง
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก : 183)

 จากตัวอย่างตัวอย่าง สามารถอธิบายและแสดงคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวงความหมายต้นทางคือ “การเดินทาง” 
กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
  [การแสดง]    [การเมือง]
  การแสดง    การเมือง
  หนังตะลุง โขน ฉาก    เหตุการณ์ทางการเมือง
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  เชิด วิเวกหวาน เบิกโรง   กิจกรรมทางการเมือง
  ออกแขก ฉิ่งฉับขยับโหม่ง   
  มายาตุ๊กตาทอง    ความชื่นชม/ความนิยมของประชาชน

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา การแสดง ลานฝึกซ้อม หนังตะลุง โขน ฉาก เชิด วิเวกหวาน เบิกโรง ออกแขก ฉิ่งฉับขยับ
โหม่ง มายาตุ๊กตาทอง ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวงความหมาย การแสดง แสดงให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาที่มองการเมืองเป็น
มหรสพหรือการแสดง ทีม่นีกัการเมืองรบับทบาทตา่งๆ เพ่ือใหต้นไดร้บัคะแนนนยิมจากประชาชน ดงันัน้ ผู้ใช้ภาษาจงึมกีาร
เปรียบการเมืองกับการแสดง เนื่องถ้อยคำาในตัวอย่างที่กล่าวมา ใช้ในวงความหมายทั้งการเมืองและการแสดง

 8. [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] 
 จากการวเิคราะหพ์บถอ้ยคำาอปุลกัษณท์ีเ่ปรยีบการเมอืงกบัการกกัขงัหนว่งเหนีย่ว โดยถอ้ยคำาอปุลกัษณด์งักลา่ว
เปรียบการเมืองกรงขังหรือที่จองจำา ที่ทำาให้ผู้อยู่ใต้อำานาจการเมืองขาดไร้อิสรภาพ กล่าวคือ องค์ประกอบของการเมือง
ในประเด็นนี้ ก็คือ ประชาชนที่อยู่ใต้การปกครอง หากมีผู้นำาทางการเมืองที่ใช้อำานาจกดขี่ ประชาชนย่อมได้รับความเดือด
ร้อน จากการใช้อำานาจนั้น ถ้อยคำาอุปลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ภาษาต่อการเมืองว่า การเมืองเป็นกรงขังหรือ
ที่จองจำา ตัวตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ 35 
  ...โซ่ตรวนแห่งผองทาสขาดสะบั้น  รอยโทษทัณฑ์เริ่มสนิทปิดบาดแผล
  นำ้าตาแห่งสิ้นหวังถูกรังแก   เริ่มเปลี่ยนแปรหมองไหม้ในแววตา
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 230)

 ตัวอย่างที่ 36
  …สัมผัสกับชีวิตอิสระ   ปลดพันธะบ่วงบาศอำานาจตำ่า
  รัฐสภากำาหนดกฎผู้นำา   ขาวหรือดำาอยู่ที่เสรีทัศน์
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 233)

 ตัวอย่างที่ 37
  ตราบเงินตราอำานาจยังผาดโผน  สวมหัวโขนอาจกลับมารับช่วง
  ตราบหัวใจแล้งรักหลงตักตวง  อาจติดบ่วงบาศร้ายของนายพราน
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548 : 301)

 ตัวอย่างที่ 38
  อิสรภาพอาบแผ่นดินทั่วถิ่นฐาน  พันธการถูกปลดปลงลงทุกที่
  แอกหนักอึ้งตรวนตรึงขาชั่วตาปี  อัปยศ การกดขี่ ล้วนคลี่คลาย
  (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547 : 254)
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 จากตวัอยา่งตัวอยา่ง สามารถอธบิายและแสดงคู่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวงความหมายตน้ทางคอื “การกกัขงัหนว่ง
เหนี่ยว” กับ วงความหมายปลายทางคือ “การเมือง” ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

  วงความหมายต้นทาง   วงความหมายปลายทาง
   [การกักขังหน่วงเหนี่ยว]    [การเมือง]
  นายพราน    ผู้ใช้อำานาจทางการเมือง
  บ่วงบาศ/ แอก/ ตรวน   เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงอำานาจ
  ตรึง/พันธะ/พันธการ    การตกอยู่ใต้อำานาจทางการเมือง
  ปลดพันธนาการ   การหลุดพ้นจากอำานาจทางการเมือง

 ในตัวอย่างมีการใช้คำา นายพราน บ่วงบาศ แอก ตรวน ตรึง พันธะ พันธการ ซึ่งเป็นถ้อยคำาที่ใช้ในวงความหมาย 
การกกัขงัหนว่งเหนีย่ว สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองของผูใ้ชภ้าษาทีม่องการเมอืงวา่ เปน็กรงขงัหรอืทีจ่องจำาใหส้ิน้ไรอ้สิรภาพ ทัง้นี้
เพราะการกักขังหน่วงเหนี่ยวกับการเมือง มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน เช่น กรณีที่ผู้ปกครองการใช้อำานาจต่าง ๆ กดขี่ผู้อยู่
ใต้ปกครอง ที่ทำาให้ผู้ตกอยู่ใต้อำานาจรู้สึกเหมือนถูกกักขัง ขาดไร้อิสรภาพ เป็นต้น

การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยที่พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 8 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญ
เสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมืองคือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการ
แข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] [การเมืองคือการกักขังหน่วงเหนี่ยว] น่าสังเกตว่า การที่ผลวิจัยปรากฏ อุปลักษณ์สงคราม 
การสูญเสียและความตาย จำานวนมากกว่าอุปลักษณ์อื่น ๆ อาจเป็นเพราะประชาชนผู้แต่งบทกวีอาจมี มโนทัศน์การเมือง
ในดา้นลบมากกว่าดา้นบวก ในลำาดบัถัดมา คอือปุลกัษณก์ารดูแลรักษา กส็ะทอ้นใหเ้หน็มโนทศันว์า่ แมก้ารเมอืงในมมุมอง
ของผูแ้ต่งบทกวทีีช่นะการประกวดทีรู่ส้กึตอ่การเมอืงในดา้นลบ แตแ่สดงใหเ้หน็วา่ ประชาชนยงัคงสำานกึท่ีจะตอ้งชว่ยกนัดู
รักษาการเมืองให้ธำารงไว้ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อุปลักษณ์เดินทาง และอุปลักษณ์การวาดภาพ ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ยังต้องใช้ความอดทนและพยายามอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดทางเดินด้วยตัวเอง แม้จะต้องเผชิญกับภาวะ
ของนักการเมืองในฐานะนักแสดงที่มักพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาการเมืองให้หลุดพ้นจากพันธนาการ 
และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจได้อำานาจอธิปไตยของตนกลับคืนมา
 น่าสังเกตว่า ผลวิจัยนี้ พบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีย์ญา กล่ินนำ้าหอม (2551) 
ซึ่งได้ศึกษาอุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์คำาปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รฐัมนตรเีปน็รายบคุคล การสมัภาษณ ์และรายการ “นายกฯ ทกัษิณคยุกบัประชาชนถงึ 5 แบบ ไดแ้ก ่การเมอืงคอืการตอ่สู้ 
การเมอืงคอืการเดนิทาง การเมอืงคอืการแขง่ขนั การเมอืงคอืการแสดง และการเมอืงคอืการดแูลและทำานุบำารงุ ผลการวจิยั
ทีส่อดคลอ้งกนัดงักลา่ว ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ นกัการเมอืงกบัประชาชนทีแ่ตง่บทกว ีมมีโนทศันต์อ่การเมอืงไทยไมแ่ตกตา่งกนั 
อย่างไรก็ตามผลวิจัยที่ต่างจากงานวิจัยของ รัชนัย์ญา 3 แบบ ได้แก่ [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมืองคือ
การวาดภาพ] และ [การเมอืงคือการกกัขงัหนว่งเหนีย่ว] ทัง้นี ้อาจเปน็เพราะวา่ งานวจัิยนี ้เปน็การศกึษามโนทัศนก์ารเมอืง
ของประชาชนซึ่งอยู่ใต้อำานาจปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มักได้รับความสูญเสียและความตาย จากการใช้อำานาจทางการเมืองของ
ผู้ปกครอง ทั้งได้รู้สึกว่าการกระทำาของผู้ปกครองมักเป็นไปในลักษณะการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เหมือนถูกกักขังหน่วง
เหนี่ยว ประการสุดท้ายมีสำานึกว่า ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการสร้าง (วาด) การเมืองให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลัก
การของระบอบประชาธิปไตย ในงานของรัชนัย์ญา ไม่พบอุปลักษณ์ดังกล่าว อาจเป็นเพราะเป็นการศึกษามโนทัศน์ของ
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นักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ใช้อำานาจ การรู้สึกกับมโนทัศน์ดังกล่าวจึงแตกต่างกัน
 ภาษาที่ใช้เป็นอุปลักษณ์ในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นการใช้ภาษาของกวีที่เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ใช้ภาษา
ไทยในการสื่อสารของคนในสังคม อย่างไรก็ตาม เราพบว่าผู้อ่านบทกวีสามารถเข้าใจภาษาที่เป็นอุปลักษณ์เหล่านั้นได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้เพราะลักษณะภาษาเช่นนี้ปรากฏทั่วไปในบทกวีการเมือง อย่างไรก็ตาม ลักษณะอุปลักษณ์เช่นน้ีไม่เพียงแต่
เป็นภาษาในบทกวีเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพราะ ภาษาท่ีเป็นอุปลักษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยยังปรากฏในวรรณกรรมประเภทอ่ืน
ให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตประจำาวันของเรา ดังที่ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (2559 : 67) กล่าวว่า การใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวพบมากในชีวิต
ประจำาวัน โดยการนำาเอาประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้มาใช้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ บางครั้งก็ไม่สามารถมองเห็นการ
ถ่ายโอนคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งมายังสิ่งหนึ่งได้ ดังนั้น ภาษาที่นำามาใช้สื่อสารกันระหว่างคนในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน 
สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้นั้นย่อมมีส่วนสะท้อนความคิดหรือทัศนะของคนในสังคมนั้น ๆ โดยรวมได้ 

บทสรุป
 จากการศึกษาบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554 จากหนังสือรวมเล่มผลงานวรรณกรรม
การเมอืงทีช่นะการประกวดประจำาป ีทีจ่ดัประกวดโดยรฐัสภาไทย พบอปุลักษณเ์ชงิมโนทศันเ์กีย่วกบัประชาธปิไตย 8 แบบ 
ได้แก่ [การเมืองคือสงครามและการต่อสู้] [การเมืองคือการสูญเสียและความตาย] [การเมืองคือการดูแลรักษา] [การเมือง
คือการเดินทาง] [การเมืองคือการวาดภาพ] [การเมืองคือการแข่งขัน] [การเมืองคือการแสดง] และ [การเมืองคือการกักขัง
หน่วงเหนี่ยว] ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำาเชิงเปรียบเทียบเพื่อสื่อให้เข้าใจความหมายของการเมืองไทย เป็นการนำามโนทัศน์ที่มี
ความเป็นรูปธรรมมากกว่ามาใช้เป็นแบบเปรียบ เช่น สงคราม ความตาย การเดินทาง ฯลฯ มาใช้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การเมืองของไทยเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบ ซ่ึงมีความเป็นรูปธรรมน้อยกว่าให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยถ้อยคำาที่นำามา
เปรียบเทียบนั้น สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ผู้แต่งบทกวีบทกวีที่ชนะการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าอย่างชัดเจน
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาแนวคดิของครภูมูปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นวรรณกรรมรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา 
โดยเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดและพำานักในพื้นที่รอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา พิจารณาจากการไดร้บัการยกยอ่งเชดิชูจากสังคมใหเ้ปน็ “ครภูมิูปญัญา หรือ “ผู้ทรงภมูปิญัญา”ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับวรรณกรรมในฐานะผู้เรียนรู้ ผู้สร้างงาน และผู้ถ่ายทอดสืบไป และวิเคราะห์ผลงานด้านวรรณกรรมของครูภูมิปัญญา
แตล่ะทา่นเพือ่ใชป้ระกอบขอ้มลูใหส้มบรูณย์ิง่ขึน้ ผลจากการศึกษาสรปุไดว้า่ แนวคดิของครูภมูปิญัญาไทยด้านวรรณกรรม
มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทยกล่าวคือ แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ได้แก่ธรรมชาติมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตมนุษย์ และการเห็นคุณค่าของธรรมชาติ แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ได้แก่ ความเช่ือ
ความศรัทธาเรื่องเทพเจ้าและฤาษี ความเชื่อความศรัทธาเรื่องพระพุทธเจ้าในฐานะเทพเจ้า และความเช่ือความศรัทธาครู
หมอทวด หรือวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ และ แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ครอบครัว เครือญาติ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ การทำาดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วและการไม่หลงลืมรากเหง้าของตน แนวคิดครู
ภูมิปัญญาทั้งสามด้านไม่ได้จำาแนกออกจากกันเด็ดขาด หากแต่มีความเช่ือมโยงถึงกัน อีกทั้งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน และความเป็นท้องถิ่นภาคใต้

คำาสำาคัญ: แนวคิด, ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น, วรรณกรรม, ทะเลสาบสงขลา

Abstract
 This research aimed to study the concepts of the local wisdom teachers in literature, living 
around the Songkhla Lagoon’s areas. For the data collection, the key informants who were born and had 
lived in the areas were profoundly interviewed and their literary works were studied. These informants
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had been praised as being “local wisdom teachers” 
or “local scholars” in literature and also regarded 
as literary learners, creators and transmitters. The 
research findings revealed that there were three 
major concepts of the local wisdom teachers which 
related to common Thai wisdoms embedded in 
their literary works. The first concept showed the 
relationship between human beings and nature. 
It focused on the influence of nature on human’s 
way of life and realized the value of nature. The 
second concept was the relationship between 
humans and the supernatural beings. It reflected 
the beliefs and faith in God and hermit, Buddha, 
and ancestral spirits. The last concept was the 
relationship between human beings and their 
society. It depicted gratitude to the families, 
relatives, teachers and obligating people, humans’
reaping what they sow, and the recognition of 
their roots. These three major concepts were 
inseparable but closely related to one another 
and relevant to the communities’ way of life and 
the local uniqueness of the South. 

Keywords: concept, local wisdom teacher, 
literature, the Songkhla Lagoon

บทนำา
 ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับวิถี
ชวีติและวฒันธรรมในแตล่ะถิน่ที ่เรยีกอกีอยา่งวา่ภมูปิญัญา
ท้องถิ่นเกิดจากบุคคลและชุมชนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ
เมื่อได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดการสั่งสมประสบการณ์
ปัญญาแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น
มีการคงอยู่ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตามสถานการณ์และ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคคลในท้องถิ่นที่มี
บทบาทในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจน
เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและสังคม จะได้รับการยกย่องว่า

เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้มีความน่าสนใจตรงที่เป็น
ภูมิปัญญาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นคาบสมุทร 
ป่าเขา และพื้นที่ราบ ผู้คนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
อีกทั้งมีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ในบรรดาพื้นที่ท้องถิ่น
ใต้ พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ที่น่าศึกษาอย่าง
ยิง่ เนือ่งจากเป็น “ดนิแดนทีม่คีวามเจริญมาแลว้ตัง้แตส่มยั
โบราณ เป็นแหล่งอารยธรรมสำาคัญ และเป็นแหล่งชุมชน
โบราณที่สำาคัญแหล่งหน่ึงของภาคใต้” (สถาบันทักษิณคดี
ศกึษา, 2546 : 2) นอกจากนีท้ะเลสาบสงขลายงัเปน็ “ทะเล
สาบนำ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
(เล่มเดยีวกนั : 3) ดนิแดนรอบลุม่นำา้ทะเลสาบสงขลาจึงเปน็
พื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหลากหลายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และ
ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งคมนาคมสำาคัญทำาให้เกิดท่าเรือ
ของชนชาติต่าง ๆ เช่น จีน และอินเดีย ส่งผลให้ดินแดน
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมท้องถิ่นซึ่งสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงควบคู่
กับสภาพสังคมถิ่นใต้
 วรรณกรรมท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงศิลปกรรมที่
ถา่ยทอดเรือ่งราว ความรูสึ้กนกึคิด วถิชีีวติและการมองโลก 
ของคนในท้องถิ่นโดยใช้ภาษาเป็นสื่อทั้งที่เป็นมุขปาฐะ
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้วยวาจาหรือการแสดงสด และที่เป็น
ลายลักษณ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้วยตัวอักษร วรรณกรรม
ท้องถิ่นนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังแสดงความเป็น
เอกลักษณข์องทอ้งถิน่ เป็นกลไกหนึง่ทีท่ำาใหค้วามเปน็ทอ้ง
ถิ่นนั้น ๆ  ดำารงอยู่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาแนวคิดครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมที่เกิดและพำานักในพื้นที่
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา   โดยได้รับการยกย่องเชิดชูจาก
ทอ้งถิน่หรอืหนว่ยงานภายนอกใหเ้ปน็ “ครภูมูปิญัญา” หรอื
“ผู้ทรงภูมิปัญญา”  ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมในฐานะ
ผู้เรียนรู้ ผู้สร้างงาน และผู้ถ่ายทอดสืบต่อไป ดังนี้
 1. นายนครินทร์ ชาทอง ชาวอำาเภอคลองหอย
โขง่ จงัหวดัสงขลา  เป็นผู้ทรงภมูปิญัญาทีม่คีวามโดดเดน่ใน
ด้านวรรณกรรมร่วมกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง 
เป็นผู้นำาความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดให้แก่ศิษย์
และชุมชนโดยไม่ผลตอบแทน อีกทั้งนำาความเชี่ยวชาญที่
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มีจัดทำากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทำาประโยชน์ให้แก่
สังคม จนได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย ที่โดดเด่นคือ 
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้าน
ศลิปกรรมจากสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 และได้รับการยกย่องเชิดชู
เกยีรตเิป็นศลิปนิแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (การแสดง
พื้นบ้าน – หนังตะลุง) เมื่อปี พ.ศ. 2550 
 2. นายสาทร ดิษฐสุวรรณ ชาวอำาเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียน
วรรณกรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับแก่
สังคม สามารถคิดฉันทลักษณ์ใหม่ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วงวรรณกรรมจนได้รับการขนานนามว่า “นักปราชญ์จาก
คาบสมุทรสทิงพระ” อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุน และเป็น
แรงบันดาลใจสำาคัญให้ลูกศิษย์และผู้สนใจ พัฒนาตนด้าน
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  จนได้รับรางวัล 
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 จากสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยัง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นักกลอนตัวอย่าง” จากสมาคม
นักกลอนแห่งประเทศไทยประจำาปี พ.ศ. 2551
 3. นางนวลศรี ถนอมศรีมงคล ชาวอำาเภอบางกลำา่
จังหวัดสงขลา เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ประพันธ์ร้อยกรอง และมีความสนใจด้านประเพณีท้องถิ่น
คอื “เพลงเรอืแหลมโพ” ทีน่ยิมเลน่บรเิวณรอบลุม่ทะเลสาบ
สงขลา จึงศึกษาค้นคว้าฝึกฝนจนประสบความสำาเร็จ แล้ว
นำาไปถ่ายทอดความรู้โดยการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้
ในระบบการศึกษาผ่านสาระท้องถิ่นกับโรงเรียนในอำาเภอ
บางกลำา่และโรงเรยีนใกลเ้คยีง อกีทัง้จัดตัง้เครอืขา่ยเยาวชน 
และผู้สนใจทั่วไป ทำาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถ
สบืทอดวรรณกรรมพืน้บา้นเพลงเรอืแหลมโพใหย้ัง่ยนืตอ่ไป
ได ้จงึได้รบัการยกยอ่งเชดิชเูกียรตจิากสำานกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญา
ไทย รุน่ที ่7 ดา้นภาษาและวรรณกรรม ประจำาป ีพ.ศ. 2554
 4. นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ ชาวอำาเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา นายประเสรฐิ รกัษ์วงศ ์เปน็ผูม้คีวามสามารถ
ในด้านการเขียนบทวรรณกรรมเพื่อการแสดงท้องถ่ินใต้ได้
อย่างหลากหลาย รวมถึงความสามารถด้านการแสดงพ้ืนบ้าน
หนังตะลุง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชนหลายรูป

แบบโดยเฉพาะกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่ อกีทัง้
มีบทบาทสนับสนุนเยาวชนไทยด้านวรรณกรรมและการ
แสดงท้องถิ่นตลอดจนสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ จนได้
รับการเชิดชูเกียรติและรางวัลมากมาย เช่น โล่ประกาศ
เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติวัฒนธรรมดีเด่นประเภทภาษาและ
วรรณกรรมจากสมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลา เม่ือปี พ.ศ.
2556 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ดา้นผูม้ผีลการปฏบิตังิานดีเดน่ในรอบปขีองจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557 ของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และได้รับการยกย่องเป็นผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย ปี พ.ศ. 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 5. นายสวัสดิ์ ยางทอง ชาวอำาเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา เป็นผู้มีความโดดเด่นในด้านปฏิภาณกวี 
กลา่วคอืสามารถวา่กลอนสรปุสาระสำาคญั ๆ  ของเหตกุารณ์
ขณะนั้นออกเป็นคำากลอนได้ทันทีเช่นกลอนเพลงยาว 
กลอนในงานเทศกาลประเพณีสำาคัญต่าง ๆ กลอนสะท้อน
วฒันธรรมและวถิดีำาเนนิชวีติของคนในทอ้งถิน่ใต ้นอกจาก
น้ียังสามารถเล่าข่าวเช้าด้วยบทกลอนในสถานีวิทยุชุมชน 
บินหลา FM 90.5 MHz ทุกวัน ช่วงเวลา 05.45-7.00 
น. นายสวัสดิ์ ยางทอง ทำางานเพื่อสนับสนุนการสืบทอด
วฒันธรรมเพือ่ทอ้งถิน่อยา่งสมำา่เสมอ จนไดร้บัรางวลัตา่งๆ 
มากมายเช่น รางวัลส่ือปราชญ์ชาวบ้าน (แต่งกลอน) โดย
จังหวัดสงขลาร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
เมือ่ป ีพ.ศ. 2555 และรางวลัผูท้ำาคณุประโยชนแ์กก่ระทรวง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2555
 6. นายชัย เหล่าสิงห์ ชาวอำาเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา เป็นผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งด้านวรรณกรรม 
และการแสดงพื้นบ้าน จึงได้รับการเสนอให้เป็นนายก
สมาคมศิลปินจังหวัดสงขลา เพื่อนำาพาองค์กรของบรรดา
ศิลปินผู้ทำาหน้าที่นำาเสนอการละเล่นพื้นบ้านทุกประเภท
ในจังหวัดสงขลา และมีผลงานขับเคล่ือนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการนำาภูมิปัญญาด้าน
วรรณกรรมผสมผสานกบัการแสดงเพือ่เผยแพรค่วามรูด้า้น
สาธารณสุข จนได้รับรางวัลแกนนำาส่ือสุขภาพดีเด่นเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 และได้รับคัดเลือกให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดเีดน่ในรอบปขีองจงัหวัดชายแดนใต ้สาขาอนรุกัษส์ง่เสรมิ
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ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2556 
 7. นางอ้อม สงแทน หรือมโนราห์อ้อมจิตร 
เจริญศิลป์ ชาวอำาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญการแสดงมโนราห์แบบดั้งเดิม  สามารถเขียน
และรอ้งกลอนมโนราห ์มคีวามโดดเดน่ในการร้องกลอนสด
ทัง้ทีเ่ปน็เร่ืองราวและเปน็กลอนประกอบสถานการณต์า่ง ๆ  
อกีทัง้ไดถ้า่ยทอดภมูริูท้ีต่นมใีหแ้ก่เยาวชนและผูส้นใจอยา่ง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นางอ้อม สงแทน ได้รับรางวัลที่เป็น
เกียรติยศคือ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการ
ประกวดมโนราห์และดนตรีพื้นบ้านสำานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2546 รางวัลเกียรติคุณครู
ภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านศิลปกรรม จากสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 
2548
 การศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาที่มีผลงานและ
ประสบการณอ์ยา่งตอ่เนือ่งจะเปน็ประโยชนต์อ่การอยูร่ว่ม
กันของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเข้าใจฐานรากของตน และ
การตั้งรับต่อสภาวการณ์ภายนอกได้อย่างมีดุลยภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
วรรณกรรมในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
 เพ่ือทำาความเข้าใจแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจึงนำาแนวคิดเร่ือง
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของสมจติ พรหมเทพ และยศ สนัตสมบติั
มาประมวลสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดร่วม ความว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงกระบวนทัศน์ของบุคคลท่ีมีต่อ
ตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าว
จะมีรากฐานจากคำาสอนทางศาสนา ความเช่ือ คติ จารีต
ประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่อง
กนัมา ปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบับรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
แตล่ะสมยั (สมจติ พรหมเทพ, 2543: 23) กระบวนทศันห์รอื
แนวคดิดงักลา่วไม่ไดเ้กดิข้ึนลอยๆ หรอืไรเ้หตผุล แตเ่ปน็การ

แสดงถงึการใชว้ธิคีดิบางสิง่บางอยา่งเพือ่เป็นความจำาเปน็ที่
จะต้องจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
ยศ สันตสมบัติ (2542 : 51-58) มีแนวคิดเรื่องภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในส่วนวธีิคิดวา่ ทำาใหม้องความเช่ือบางประการทีไ่ม่
ไดเ้ปน็เพยีงระบบคณุคา่หรอืคา่นยิมทีไ่รเ้หตผุล แตเ่ปน็การ
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ของอำานาจอันเป็นพื้นฐานในการ
จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ ความเชื่อเช่นนี้เป็นพื้นฐาน
ในการวางกฎระเบียบ ข้อบังคับ จารีตประเพณี เกี่ยวเนื่อง
กบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื มกีารผลติซำา้
ผา่นสมาชกิของชมุชนรุ่นแลว้รุน่เลา่ อกีทัง้มกีารปรบัเปลีย่น
และประยุกต์ใช้ใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาแนวคดิของครภูมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นวรรณกรรมรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา โดยศกึษา
ขอ้มลูเบือ้งตน้จากหนงัสือ บทความ วทิยานพินธ ์และวจิยัที่
เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลทุติยภูมิ และใช้วิธีสหวิทยาการ (Inter-
disciplinary) เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งครอบคลมุ
ที่สุด โดยดำาเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
 การกำาหนดประชากร คือครูภูมิปัญญาด้าน
วรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยมีเกณฑ์ในการ
เลือกคือเป็นครูภูมิปัญญาไทยท่ีเกิดและพำานักในพ้ืนที่รอบ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยได้รับการยกย่องเชิดชูจากท้องถิ่น
หรอืหนว่ยงานภายนอกใหเ้ป็น “ครภูมูปัิญญา” หรอื “ผูท้รง
ภูมิปัญญา”  ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมในฐานะผู้เรียนรู้ 
ผู้สร้างงาน และผู้ถ่ายทอดสืบไป มีจำานวน 7 คน ได้แก่นาย
นครนิทร ์ชาทอง นายสาทร ดษิฐสุวรรณ นางนวลศร ีถนอม
ศรมีงคล นายประเสรฐิ รกัษว์งศ ์นายสวสัดิ ์ยางทอง นายชยั
เหล่าสิงห์ และนางอ้อม สงแทน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบ
วิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการวิเคราะห์เอกสารที่ เกี่ยวข้อง และใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวคิดของครูภูมิปัญญาไทยด้าน
วรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยไปสัมภาษณ์และ
สังเกตด้วยตนเอง มีการจดบันทึก บันทึกภาพ บันทึกเสียง 
ถ่ายวิดิทัศน์นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ผลงานด้านวรรณกรรม
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ของครูภูมิปัญญาแต่ละท่านเพื่อใช้ประกอบข้อมูลให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย นำาข้อมูลที่ได้รับ
มาจัดหมวดหมู ่และวเิคราะหต์ามแนวทางทีว่างไว ้นำาเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
ดังนี้

ผลการวิจัย
 ครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวรรณกรรมรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลามีแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
ไดร้บัการถา่ยทอดสบืตอ่มารว่มกบัประสบการณก์ารทำางาน
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจนเกิดการหลอมรวมเป็น
แนวคิดของครูภูมิปัญญาที่มุ่งนำาเสนอต่อสังคมดังต่อไปนี้
 1. แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ
 ธรรมชาตเิปน็สิง่ทีเ่กดิม ีและเปน็อยูต่ามธรรมดา
ของสิ่งนั้น เช่น สิ่งแวดล้อมมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองโดย ไม่มีการ
ปรุงแต่งหรือสร้างสรรค์จากมนุษย์ ผู้คนรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลาไดด้ำารงชวีติอยูร่ว่มกบัธรรมชาตมิาเปน็เวลายาวนาน
จนถึงทุกวันนี้ จึงมีความสัมพันธ์กันดังนี้
  1.1 ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ในยุคแรก ๆ มนุษย์ยังไม่รู้
จักปรากฏการณ์ของธรรมชาติดีพอ ธรรมชาติดเูสมือนเปน็
สิ่งเร้นลับที่มีผลดีผลร้ายต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ การปฏิบัติ
ตอ่ธรรมชาตจึิงเปน็ไปดว้ยนอบนอ้ม ยำาเกรง จะทำาสิง่ใดกับ
ธรรมชาติก็ต้องมีการขอเสียก่อน แต่เมื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีจรญิกา้วหนา้ขึน้ กอปรกบัวถิชีวีติในยคุปจัจบุนั
ที่ต้องแสวงหามากขึ้น  มนุษย์จึงมองธรรมชาติในฐานะ
สิง่แวดลอ้มทีส่ามารถทำาใหง้อกเงย หรอืกอ่ประโยชนต์อ่ตน
มากกวา่จะนอบนอ้มหรอืยำาเกรงเชน่เมือ่ก่อน อยา่งไรก็ตาม 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลาไม่ได้มองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีมนุษย์จะกอบโกย
ตามใจชอบ เนื่องจากธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์
ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ ข้ึนอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของมนุษย์เอง ส่งผลให้ครู ภูมิปัญญาฯ แสดงออก
และถ่ายทอดแนวคิดที่มีต่อธรรมชาติดังนี้
 ธรรมชาตมิอีทิธพิลตอ่วถิชีวีติมนษุยด้์วยการเปน็

บททดสอบชีวิต ครูภูมิปัญญามีแนวคิดต่อธรรมชาติและ
การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ว่า อุปสรรคจากธรรมชาติเป็น
บททดสอบที่สำาคัญของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์มี
จติใจทีต่ัง้มัน่และแนว่แนใ่นการกระทำาของตนกจ็กัผา่นพน้
ไปได้ ดังตัวอย่าง
 พื้นที่  “คลองแห”  มีตำานานเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชาวกลันตันที่ล่องเรือนำาของมีค่าที่ชาวเมืองร่วมใจบริจาค
หล่อทองเป็นนกคุ่ม  และฆ้องเพื่อนำาไปถวายเป็นพุทธบูชา
งานเฉลิมฉลองและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมธาตุ
เจดีย์ ท่ีอาณาจักรตามพรลิงค์ แต่เม่ือถึงคลองแห ชาวกลันตัน
ได้ทราบว่างานสมโภชเสร็จส้ินแล้ว จึงนำาทรัพย์สมบัติที่
ตัง้ใจไปทำาบญุทิง้ลงลำาคลองแหง่นี ้เรยีกว่าขมุทรัพยม์หาบญุ 
ตำานานดังกล่าว ประเสริฐ รักษ์วงศ์ (2557) ได้นำามาเขียน
เป็นบทการแสดงแสงสีเสียง ตำานานคลองแห ตอน เจดีย์
แหง่ศรทัธา โดยแสดงแนวคดิอทิธพิลจากธรรมชาตติอ่ชวีติ
มนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นพายุพัดโหมกระ
หนำ่าร่วมกับสายนำ้าที่วนเชี่ยวพร้อมทำาลายเรือให้อับปาง 
หากแต่การต้ังจิตอธิษฐานของชาวกลันตันที่มีความศรัทธา
แน่วแน่ต่อการทำาบุญทำาให้พายุร้าย และ สายนำ้าวนเชี่ยว
สงบลง แล้วแปรเปลี่ยนเป็นความงดงามในที่สุด
 ธรรมชาตมิอิีทธพิลตอ่วถิชีีวติมนษุยเ์พราะมนษุย์
อาศัยธรรมชาติในการดำารงชีวิต ครูภูมิปัญญามีความเห็น
ว่าแม้ในปัจจุบันจะมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างไร มนุษย์ก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติในการ
ดำารงชีวิตอยู่ดี เช่น สวัสดิ์ ยางทอง แสดงแนวคิดว่าการที่
มนษุยไ์ดเ้กดิ เตบิโต จนยา่งสูว่ยัชรากเ็พราะไดอ้าศยัใบบญุ
โลกนั่นคือการอาศัยทรัพยากรของโลกหรือธรรมชาติดังนี้

 เกิดเป็นคนต้องอาศัยใบบุญโลก
เหมือนมีโชคที่สืบชาติด้วยวาสนา
ตั้งแต่เยาว์โตเฒ่าคราวชรา  
ไม่รวมค่ามานับทรัพยากร

(สวัสดิ์ ยางทอง, 2559 : สัมภาษณ์)

 แนวคิดของสวัสดิ์ ยางทองแสดงออกทางวิถี
ปฏบิตัใินการดำารงชวีติและการทำางานกลา่วคอืใชชี้วติความ
เปน็อยูอ่ยา่งเรยีบงา่ย พอเพยีง และอยูร่ว่มกบัธรรมชาตใิห้
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มากที่สุด เห็นได้จากบทกลอนต่าง ๆ  ของ สวัสดิ์ ยางทอง ที่บันทึกเก็บไว้หรือเวลานำาเสนอผ่านรายการวิทยุเล่าข่าวเช้าด้วย
บทกลอนในสถานวีทิยชุุมชน บนิหลา FM 90.5 MHz ช่วงเวลา 05.45-7.00 น. ลว้นแสดงอทิธพิลธรรมชาตทิีม่ตีอ่วถิดีำาเนนิ
ชีวิตของมนุษย์ เช่นวิถีชีวิตการใช้ของป่า คุณค่าของป่า การสร้างเครื่องเล่น และเครื่องใช้ไม้สอยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
นอกจากนีผ้ลงานวรรณกรรมของสวสัดิ ์ยางทอง ยงัเปน็การเกบ็ขอ้มลูภูมปิญัญาของคนสมยักอ่นทีรู่จ้กัสังเกตและนำาส่ิงทีม่ี
ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างแนบเนียนโดยถ่ายทอดเป็นกลอนแปดสุภาพ เช่นการสานสาดคล้า การ
ใช้ไม้ไผ่สานโพงวิดปลา การใช้กะลามะพร้าวทำาจวักตักแกง ฯลฯ ทั้งนี้เป็นการบันทึกข้อมูลก่อนคนรุ่นหลังจะลืมเลือน
 การดำารงชวีติของมนษุยไ์มไ่ดอ้าศยัธรรมชาตเิพือ่ตอบสนองปัจจยัภายนอกทางกายภาพเพยีงอย่างเดยีว หากแต่
มนุษย์ดำารงชีวิตด้วยการอาศัยธรรมชาติเพื่อตอบสนองทางจิตใจด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับ
ธรรมชาติ ดังตัวอย่าง สาทร ดิษฐสุวรรณ ชื่นชมยินดีกับมวลดอกไม้ ทุกดอก ทุกพันธุ์ โดยกล่าวว่า “ดอกไม้ทุกดอกช่วย
สรา้งสรรคใ์หโ้ลกนีส้วยงามนา่อยู ่นอกเหนอืจากมนษุยไ์ดช้ืน่ชมความงามแล้ว ยงัเอือ้เฟือ้ไปถงึพวกสัตวด์ว้ย เพราะในดอกไม้
มักมีนำ้าหวานอยู่ด้วยเสมอ” (สาทร ดิษฐสุวรรณ, 2558 : หน้าจากใจผู้เขียน) นอกจากนี้ดอกไม้ที่สาทร ดิษฐสุวรรณ เลือก
นำามาถ่ายทอดมักเป็นดอกไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก เช่น “โทะ” “เค็ด” “ปด” ทั้งนี้
เพราะต้องการให้เห็นความงามของดอกไม้บางจำาพวกที่ถูกละเลย ดังตัวอย่าง “รู้ว่าค่าเจ้ามี”
 

 สวยดอกงามดั่งไม้ฝั่งฟ้า บนชั้นสวรรยาถลาร่อน
เพื่อโลกเพื่อหล้าเพื่อนาคร  เพื่อร่ายร่อนชะม้ายชายตาแล

(สาทร ดิษฐสุวรรณ, 2558 : 15)

  1.2 การรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
  เมือ่ทรพัยากรธรรมชาตนิอ้ยลงแตจ่ำานวนมนษุยม์ากขึน้ การแยง่ชิงประโยชนจ์ากธรรมชาตจิงึเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้
และมีแต่เพิ่มขึ้นทวีคูณ หากมนุษย์ยังมุ่งเอาแต่ประโยชน์จากธรรมชาติจนทำาลายความสมดุลธรรมชาติจนยากจะเยียวยา 
มนษุยก์จ็ะไดร้บัผลกระทบจากปรากฏการณธ์รรมชาตใินทีส่ดุ ดงัปจัจบุนัทีเ่กดิวกิฤตการณส์ภาพแวดลอ้มรอบลุม่ทะเลสาบ
สงขลา เมื่อการผลิตถูกตอบสนองตลาดแรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการผลิต และความประพฤติที่มักง่าย
ทำาใหร้ะบบนเิวศถกูทำาลาย ดงันัน้สิง่ทีค่รภููมปิญัญามตีอ่ธรรมชาตจิงึแสดงถงึการเรยีกรอ้ง และรณรงคเ์พือ่ใหธ้รรมชาติฟืน้
คืนดั่งเดิม
  นครนิทร ์ชาทอง ในฐานะครภูมูปิญัญา และเปน็นายหนงัตะลุงทีม่ชีือ่เสียง ไดน้ำาปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัทะเลสาบ
สงขลาได้แก่การตัดต้นไม้ทำาให้ระบบนิเวศเสียสมดุล นำ้าเน่าเสีย สัตว์ทะเลค่อยๆ หมดไป มาเรียกร้องให้เกิดการดูแลรักษา
โดยผา่นการแสดงหนงัตะลงุในงานตา่ง ๆ  ทีไ่ดรั้บ และยงัถา่ยทำาเปน็วดีทิศันไ์ปแสดงในเว็บไซตย์ทูบู (YouTube) เพือ่ขยาย
กลุ่มผู้ชม ดังตัวอย่างหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนน

 ชมเพลินเนินทราย ชายทะลวน ไม้สนลำาพู มองดูใจหาย
 ผู้คนทั้งนั้น ก็ชวนกันทำาลาย คิดแต่แค่ได้ เหลือไว้แต่ตอ
 ริมทะเลสาบ ทราบแล้วใจหาย ปลาปูกุ้งหาย หอยลายร่อยหรอ
 ไม่มีที่อาศัย ปลาใหญ่ไม่พอ คิดมาน่าเศร้า นำ้าก็เน่าทุกวัน

(นครินทร์ ชาทอง, 2559 : ออนไลน์)

 สวัสดิ์ ยางทอง อาศัยการนำาเสนอผ่านรายการวิทยุชุมชนบินหลาเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่คุณค่าและความ
สำาคัญของธรรมชาติและรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาจากตัวอย่างคุณค่าป่าไม้
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 เรื่องคุณค่าป่าไม้มีหลายหลาก ผมขอฝากให้รักษาป่าไพรสิณฑ์
 ชนหลายเผ่าเก่าก่อนมาได้หากิน เกือบหมดสิ้นป่าถูกโค่นโดนรังแก
 เมื่อก่อนนี้คนมีน้อยคอยรักษา ไม่เห็นค่าป่าไม่ไม่แยแส
 มารู้ตัวเมื่อหวันใช้สายเกินแก้  เดี๋ยวนี้แย่ทั่วแคว้นด้าวแดนไทย

(สวัสดิ์ ยางทอง, 2559 : สัมภาษณ์)

 นวลศรี ถนอมศรีมงคล ใช้โอกาสการทำากิจกรรมเพลงเรือจากโรงเรียนบางกลำ่าพื้นที่แรกแล้วสร้างเครือข่ายไป
ยังโรงเรียงข้างเคียง จากน้ันก็เริ่มขยายไปยังพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้เร่ืองเพลงเรือแหลมโพธิ์ขณะเดียวกันก็
รณรงค์แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของชุมชนโดยเร่ิมจากนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงจำาต้องปลูกฝังและ
รณรงคใ์หเ้หน็คณุคา่ของธรรมชาตใิหห้ยัง่รากลกึลงไป ดังตวัอยา่ง เพลงคลองบางกลำา่ โดยใชค้ำารบั “ชว่ยกนัตา้ เรว็เขา้ตา้”

  ขอบอกเรื่องราว  ยาวนานหนักหนา
 คลองล่องนาวา   ชื่อว่าบางกลำ่า
 นำ้าใสเห็นปลา  ธาราเย็นฉำ่า
 สายนำ้าค่าลำ้า   คู่บางกลำ่าเรา
 แต่ว่าเดี๋ยวนี้   หมองศรีอับเฉา
 คลองบางกลำ่าเรา  นำ้าเน่าเข้ามา

(นวลศรี ถนอมศรีมงคล, 2559 : สัมภาษณ์) 

 2. แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
 ครภูมูปิญัญาทอ้งถ่ินดา้นวรรณกรรมรอบลุม่ทะเลสาบสงขลากลา่วถงึสิง่เหนอืธรรมชาตวิา่หมายถงึพลงัอำานาจที่
ไมอ่ยูภ่ายใตก้ฎธรรมชาต ิในทีน่ีห้มายรวมทัง้เทพเจา้หรอืเทวดา พระพุทธเจา้ในฐานะเทพเจา้ วญิญานบรรพบรุษุ วิญญาณ
ชั้นสูงหรือทวดซึ่งล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กับความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาตั้งแต่
โบราณกาลและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
  2.1 ความเชื่อความศรัทธาต่อเทพเจ้าและฤๅษี
  พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาในอดีตมีบทบาทเป็นเมืองท่าทางทะเลกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ทางทะเลที่สำาคัญทำาให้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย เกิดปฏิสัมพันธ์ มีการรับและผสมผสานทางวัฒนธรรม คนในพื้นที่รอบ
ลุ่มทะเลสาบสงขลาได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างมาก ไม่ว่าวัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์และพุทธซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
  “เทพเจ้า” และ “ฤาษี” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ ประเทศ
อนิเดยี สง่ผลตอ่ความเชือ่และความศรทัธาของครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาทีม่องวา่ปญัญา
ของมนุษย์ได้รับมาจากเทพเจ้า และฤาษี เปรียบได้กับปฐมครูผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้แก่มนุษย์ ดังนั้นการสร้างสรรค์
วรรณกรรมและการแสดงจึงมักมีการบูชาเทพเจ้าและฤาษีเป็นปฐมบทเพื่อให้ประสบความสำาเร็จ ดังตัวอย่าง
  ในการแสดงหนงัตะลงุลำาดบัแรก นายหนงัจะต้องออกรปูฤาษกีอ่นทกุครัง้ นครนิทร ์ชาทอง (2559 : สัมภาษณ)์ 
กลา่ววา่ฤาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงม ี3 ตน คอื พระฤาษนีารท ถอืเปน็เจา้แหง่ดรุยิางคศลิป ์พระภรตมณุ ีเปน็ผูบั้นทกึทา่รำา
ของพระศวิะ ถอืว่าเปน็เจา้แห่งนาฏยศาสตร ์และพระฤาษวีาลมกิ ิเป็นผู้ประพนัธ ์“รามายณะ”ซึง่ไทยใชช้ือ่วา่ “รามเกยีรต”ิ 
หนงัตะลงุจงึถอืวา่ พระฤาษวีาลมกิเิปน็ครเูจา้ของนทิานทีห่นงัตะลุงนำามาแสดง จงึตอ้งออกรปูฤาษกีอ่นการแสดง ถอึวา่เปน็
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พิธีศักด์ิสิทธ์ิสำาหรับหนังตะลุง เป็นการรำาลึกถึงครูอาจารย์ และช่วยปัดเป่าส่ิงช่ัวร้าย หรือส่ิงอัปมงคลให้หมดไป หลังจากน้ัน
หนังตะลุงจะออกรูปพระอิศวรทรงโคต่อจากรูปพระฤาษี ด้วยเช่ือว่าพระอิศวรเป็นผู้คิดค้นท่าร่ายรำาแล้วมอบให้พระฤาษี
เป็นผู้นำามาถ่ายทอดให้กับมนุษย์ พระอิศวรเป็นหน่ึงในเทพเจ้า 3 องค์ผู้เป็นใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ได้แก่ พระพรหม 
พระนารายณ์ และพระอิศวร ดังนั้นในบทพากษ์รูปพระอิศวร นายหนังตะลุงก็อาจกล่าวบูชาเทพเจ้าทั้งสามองค์ไปด้วยกัน
 พระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับการยกย่องและเคารพสักการะว่าเป็นเทพ
แห่งปัญญา และศิลปวิทยาการ ดังนั้นในการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ครูภูมิปัญญาถือว่าเป็นงานชิ้นเอก ก็จักมีการแต่งคำา
ประพันธ์เพื่อคารวะองค์พระพิฆเนศเป็นปฐมบทในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำาเร็จ ดังตัวอย่างสาทร ดิษฐ
สุวรรณ ตั้งใจสร้างสรรค์งานวรรณกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติดอกไม้ โดยใช้ลีลาการประพันธ์ ร้อยกรองหลายรูปแบบ ได้มีคำา
ประพนัธน์มสัการองคพ์ระพฆิเนศ “ผูพ้สิดารเดช จรดดา้วแดนดนิดน้สรวง” มีเนือ้ความพรรณนาความยิง่ใหญข่องพระองค์
ทัง้ในดา้นโชคลาภ การขจัดเคราะห ์และฤทธานภุาพ โดยสรปุทา้ยขอใหพ้ระพิฆเนศอวยพรใหก้ลอนไพเราะ งดงาม อปุสรรค
หนักหนาจงผ่านพ้นไป

 ข้อยน้อยร้อยเรียงอักษร  จุ่งพระอวยพร
 ให้ไพเราะหวานกานท์กล
 อุปสรรคหนักนัยจน  จุ่งผ่านจุ่งพ้น
 งานพริ้งเพริศพร้อยพรรณราย

  (สาทร ดิษฐสุวรรณ, 2558 : 7)

 ตำานานที่ว่าด้วยการกำาเนิดมโนราห์ที่ได้เล่าสืบต่อกันมา ได้กล่าวถึงมนุษย์ว่าได้ท่ารำามโนราห์จากการถ่ายทอด
ของเทวดา ดังตัวอย่าง ชัย เหล่าสิงห์ เขียนบทมโนราห์ เรื่อง “ตำานานโนรา” กล่าวถึงนางนวลทองสาลีว่าได้ท่ารำามโนราห์
จากการฝันว่าเทวดามาสอนให้

 ในราตรี มีแสงจันทร์ สุดหรรษา   ฝูงเทวา เริงสุข สนุกสนาน
 ตกแต่งองค์ นงราม งามตระการ   จากวิมาน แหวกฟ้า ลงมาดิน
 เข้ามาถึง เมืองพระยา สายฟ้าฟาด   แล้วนวยนาด เข้าวัง ดังถวิล
 มองละม้าย คล้ายรูปกินริน    แล้วโผผิน บินร่อน ออกฟ้อนรำา

   (ชัย เหล่าสิงห์: ม.ป.ป)

 เมือ่นางนวลทองสำาลตีัง้ครรภเ์นือ่งจากไปกนิเกสรดอกบวัทำาใหพ้ระบดิาทา้วสายฟา้ฟาดพโิรธ จบันางลอยแพไป
อาศยัทีเ่กาะกะชงั นางไดถ้า่ยทอดทา่รำาใหโ้อรส ตอ่มาโอรสของนางนวลทองสำาลีไดไ้ปแสดงใหท้า้วสายฟา้ฟาดทอดพระเนตร 
และไดรั้บพระราชทานนามวา่ขนุศรศีรทัธา กลายเปน็ตน้แบบของโนราศิลปะภาคใตต้ัง้แตน่ัน้มา ส่วนนางนวลทองสำาลีและ
ขุนศรีศรัทธาได้เป็นหนึ่งในจำานวนราชครูที่ผู้แสดงโนราต้องกล่าวบท “กาศครู” หรือไหว้ครูก่อนจะเริ่มการแสดง
 กลา่วไดว้า่การกลา่วสรรเสรญิเทพเจา้ก่อนดำาเนนิเรือ่งไม่จำาเป็นตอ้งมใีนวรรณกรรมทอ้งถิน่ใตท้กุเรือ่ง แตจ่ำาเปน็
สำาหรับวรรณกรรมการแสดงที่สืบทอดกันมาและถือว่ามีครู

  2.2 ความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าในฐานะเทพเจ้า
  นอกจากดินแดนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์แล้วก็ยังได้รับอิทธิพลจาก
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ศาสนาพุทธดว้ย ศาสนาพทุธไดก้ลายเปน็ศาสนาประจำาชาติของประเทศไทย อยา่งไรกต็ามดนิแดนรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา
แต่เดิมมีความเชื่อความศรัทธาเรื่องผีทวด วิญญาณชั้นสูงและเทพเจ้ามาก่อน จึงเกิดการหลอมรวมความเชื่อความศรัทธา
พระพทุธเจา้ในฐานะเทพเจา้บนสรวงสวรรคไ์ปดว้ย ครภูมูปิญัญาลว้นมคีวามเชือ่ความศรทัธาในการรูแ้จง้เหน็จรงิของพทุธ
ศาสนาและมุง่หมายจะบรรลธุรรมในกาลขา้งหนา้ การประพนัธว์รรณกรรมจงึเปน็วิถทีางหนึง่ในการบชูาพทุธศาสนาโดยเชือ่
ว่าจะส่งผลให้ผู้ประพันธ์มีปัญญาเฉียบคม ดังตัวอย่างหนังตะลุง “รามเกียรติ ตอน จองถนน” นครินทร์ ชาทองได้กล่าวบท
บูชาพระพุทธเจ้า และ พระรัตนตรัยดังนี้

        ยกหัตถ์น้อม ยอมหัตถ์นั่ง ขึ้นตั้งเศียร
 นำ้าใจตรึก นึกจิตตรอง ต่างทองเทียน  แจ่มจำานอง จองจำาเนียร บังคมคัล
 ยุคลบัง ยังคู่บาท พระศาสนา   เป็นเทวินทร์ ปิ่นเทวา โลกาสรรพ์
 เคารพธรรม คำารพที่ โมลีธรรม์  ส่องดวงใจ ใสดังจันทร์ แจ่มอัมพร

(นครินทร์ ชาทอง, 2559 : ออนไลน์)

 โดยลงท้ายกลอนว่าขอให้มีปัญญา มีชื่อเสียงเลื่องชื่อลือชา เป็นนักปราชญ์ และขอให้กลอนอยู่ ยืนยง 

  2.3 ความเชื่อความศรัทธาต่อครูหมอ ทวด หรือวิญญาณชั้นสูง
  ครูหมอคือวิญญาณบรรพบุรุษคอยดูแลลูกหลานที่สืบเชื้อสายโนรา หรือหนังตะลุง ส่วนทวดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือวิญญาณชั้นสูงที่มักปรากฏในรูปแบบสัตว์ เช่น งู ก็เรียกทวดงู เสือ ก็เรียกทวดเสือ หากมีการปฏิบัติบูชาที่ดีจะให้คุณ 
แต่หากละเลย ล่วงละเมิดหรือลบหลู่ก็จะให้โทษ (ประเสริฐ รักษ์วงศ์, 2559 : สัมภาษณ์)
  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีแนวคิดต่อเรื่องดังกล่าวว่าความเช่ือเรื่องครู
หมอทำาให้เกิดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และเกิดการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้สืบทอดเช้ือสายครูหมอ แนวคิดดังกล่าว เป็นส่ิงที่ยึด
โยงอดีตส่งต่อมาสู่ปัจจุบันด้วยความเชื่อความศรัทธาอีกทั้งเชื่อมพิธีกรรมกับชุมชนไว้ด้วยกัน เช่นการจัดพิธีกรรมงานโนรา
ลงครูซึ่งเป็นการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมเชิญครูหมอ หรือตายายโนรา มาเข้าทรงหรือลงยัง โรงพิธีเพื่อแสดงการบูชา
บรรพบุรุษ นอกจากนี้การทำาพิธีครอบครูโนรายังเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยการรักษาโรค และการแก้เหมฺรย หรือการแก้บน
ดงันัน้งานโนราลงครจูงึเปน็การหลอมรวมผูม้เีชือ้สายโนราทัง้ทางสืบสายเลือดและ ลูกศิษย ์ตลอดจนคนในชมุชนทีต่อ้งการ
ให้ครูหมอเป็นที่พึ่งทางใจ ด้านหนังตะลุงก็มีพิธีไหว้ครูบรรพบุรุษ และการแก้เหมฺรย หรือการแก้บน เช่นเดียวกัน
  ครูภูมิปัญญาจึงมีความเชื่อว่าครูหมอ ทวด หรือวิญญาณชั้นสูงมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถช่วยดลบันดาลสิ่งที่
มนุษย์ขอให้เป็นจริงได้ดังตัวอย่างในหนังตะลุงเรื่อง “ตำานานหลวงปู่ทวด”บทสนทนาระหว่างตาหู ยายจันทร์ที่แสดงความ
กังวลในเรื่องยังไม่มีบุตร ยายจันทร์เล่าเรื่องกษัตริย์ทำาพิธีบวงสรวงเพื่อของบุตร ตัวตลกเท่งจึงแนะนำาให้ตาหู ยายจันทร์
ขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธ์เช่นกัน ความว่า “ตัวกะเหมือนกันแหละ อย่าหยุดเสียตะ กาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้า บนหนังแก้เหมฺรฺย 
บนโนราโรงคร”ูและเมือ่ตาหทูราบวา่ยายจนัทรท์อ้งแลว้ ตวัละครแสดงความดใีจและ กลา่ววา่ตอ้งเดนิสาย แก้เหมรยฺ ดงันี้

  ตาหูดีใจ  กูได้ลูกแล้ว
  ฝันเห็นดวงแก้ว  งามเลิศเฉิดฉาย
  ตำาราบอกว่า  น่าได้ลูกชาย 
  เดินสายแก้เหมรฺย หรอยเหวยตัวกู

(ประเสริฐ รักษ์วงศ์, 2558)
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 การแก้เหมรฺยในที่นี้หมายถึง ตัวละครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อให้สมประสงค์โดยบนบานว่าหากได้ดังประสงค์จะ
ไปแก้เหมรฺย หรือแก้บนกับโนราลงครู หรือไม่ก็หนังตะลุง
 ความเชื่อความศรัทธาเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งต่อเนื่องมาจากธรรมชาติแม้จะไม่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร์และสวนทางกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่กลับดำารงอยู่ได้ในชุมชน ปัจจุบันครูภูมิปัญญาซึ่งเป็น
มโนราห์ หรือนายหนังตะลุงยังมีงาน“แก้เหมรฺย”จากการบนบานอย่างต่อเนื่อง

3.แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม
 3.1 การมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครอบครัว เครือญาติ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาตแิละสิง่เหนอืธรรมธรรมมอีทิธพิลตอ่ครภููมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นวรรณกรรม
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาเรื่องการให้ความสำาคัญกับความกตัญญูอย่างยิ่งยวดว่า ผู้ใดมีความกตัญญู ผู้นั้นมีความเจริญ หรือ
ความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี เริ่มจากพ่อแม่ ครอบครัว เครือญาติ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
ดังตัวอย่าง
 สวัสดิ์ ยางทอง (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวถึงพระคุณของแม่เป็นกลอนสุภาพ ความว่าแม่เป็นทั้งผู้ให้กำาเนิด 
ผู้เลี้ยงรักษา ผู้ให้อาหาร ยาม เพื่อน มิตร ครู พระพรหม คลังเงิน ร่มโพธิ์ร่มไทร แก้วสารพัดนึก และเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ใน
ชีวิตของลูก หากลูกมีความสุขสบาย แม่ก็ตายตาหลับ
 ครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ลว้นมคีวามเหน็วา่คณุธรรมความกตญัญตูอ้งปลกูฝงัมาตัง้แตย่งัเลก็เชน่เดยีวกบัการรอ้งการ
เขียนบทวรรณกรรมต่าง ๆ ก็ต้องฝึกมาตั้งแต่ยังเล็กเช่นกัน ดังตัวอย่าง ชัย เหล่าสิงห์ ฝึกสอนนักเรียนให้ฝึกร้องกลอนสี่ซึ่ง
ใช้ในเพลงมโนราห์ ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาแนวคิดสอนเด็กให้รู้จักกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ ดังนี้

  ฝากถ้อยกล่าวกลอน  ใช่สอนน้องหนู
 ความกตัญญู   เป็นคู่ความดี
 รู้จักคุณคน   ไม่หม่นหมองศรี
 บุญคุณใครมี   เรานี้จำาจด
 ตอบแทนให้ได้   ชดใช้ไม่หมด
 ความดีปรากฏ   ที่ได้ทดแทน

(ชัย เหล่าสิงห์, 2559 : สัมภาษณ์)

 3.2 การทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว
 สังคมจะดีได้ก็เมื่อคนในสังคมนั้น ๆ ประพฤติแต่ความดีหลีกหนีความชั่ว ดังนั้นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมุ่งนำา
เสนอแนวคิด การทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว เพื่อให้เยาวชนหรือคนในสังคมเกิดความกลัวเกรงต่อความชั่วซึ่งเป็นการกระทำาที่
ไม่ดี ฝ่าฝืนศีลธรรม ทำาให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความทุกข์หรือความเดือดร้อน ขณะที่ความดีเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับ
ความชั่ว ความดีเป็นการกระทำาที่ทำาให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความสุข เกิดความปิติยินดีโดยไม่ผิดศีลธรรม ดังตัวอย่าง
สวัสดิ์ ยางทอง หยิบประเด็น “กินเกินตัว” ซึ่งมีนัยเรื่องการโกงกินของผู้ที่มีบทบาทในสังคมมากล่าวให้ตระหนักว่าส่งให้
เกิดผลเลวร้ายเปรียบได้กับชูชกที่กินเกินตัวจนต้องตายไป ดังนี้

 ตำาแหน่งหนึ่งเป็นส่วนปากนอกจากพูด  การพิสูจน์กินดีนั้นน่าสรรเสริญ
 กินจุปากจนพุงปลิ้นเพราะกินเกิน  คนกลับเมินไม่มามองหมองมากมี
 ดังนิทานได้มาเทียบเปรียบชูชก  เฒ่าแสนงกมักง่ายกลายเป็นผี
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 ด้วยสันดานทานชาดกยกมามี  ของกินดีข้าวกินได้ต้องตายไป
(สวัสดิ์ ยางทอง, 2559 : สัมภาษณ์)

 อ้อม สงแทน ใช้การประพันธ์กลอนและขับกลอนเน้นยำ้าถึงเรื่องการทำาดี และความชั่วทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะ
เป็นการขับกลอนโนราบนเวที หรือ ในเฟซบุ๊กที่กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารกันระหว่างครูกับลูกศิษย์และบุคคลที่ติดตาม 
ดังตัวอย่าง

 ..............................    ………………………..
 ใครคิดชั่วกลับตัวเป็นคนดี   ขอให้มีลาภยศหมดโรคภัย  
 ที่แล้วมาถือคือความฝัน    จงยึดมั่นทำาดีชีวิตใหม่  
 เคารพพ่อแม่แลครอบครัวด้วยหัวใจ  เริ่มต้นใหม่ยังมิสายให้ตัวเอง 
 ละสิ่งชั่วทำาสิ่งดีในปีใหม่    จิตใจไม่ระบมใครข่มเหง
 มีศิลธรรมประจำาใจใครยำาเกรง  รักตัวเองรักพ่อแม่เพียงแค่ทำา

(อ้อม สงแทน, 2559 : สัมภาษณ์)

 แนวคิดเรื่องการทำาดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วนี้ ครูภูมิปัญญาล้วนมุ่งหมายเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวตั้งแต่กลุ่มเยาวชน 
คนในชุมชนสังคม ตลอดจนรัฐบาลหรือผู้มีบทบาทอำานาจในบ้านเมือง เพราะเชื่อว่าหากทุกคนมีแนวคิดดังกล่าว สังคมก็
จะมีแต่คนทำาความดี ละเว้นความประพฤติชั่ว ไม่โกงกิน บ้านเมืองก็จะเจริญ

 3.3 การไม่หลงลืมรากเหง้าของตน
 วิทยาการใหม่ ๆ และวัฒนธรรมภายนอกที่หลั่งไหลเข้าชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่สิ้นสุดส่งผลกระทบต่อการหลงลืม
รากเหง้าของตนซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญที่แสดงถึงตัวตนความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นคือเยาวชนรุ่นใหม่พูด
ใต้น้อยลง อีกทั้งไม่สนใจวรรณกรรมและการแสดงท้องถิ่นเช่นเมื่อก่อน นครินทร ชาทอง (2559: สัมภาษณ์) แสดงความคิด
ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ซ่ึงเป็นคนใต้รุ่นใหม่ไม่ยอมสอนให้ลูกพูดภาษาใต้เพราะกลัวว่าลูกจะพูดภาษากลางไม่ชัด ทำาให้
เกิดผลกระทบต่อรากเหง้าความเป็นใต้อย่างรุนแรง กล่าวคือเมื่อเด็กฟังและพูดภาษาใต้ไม่ได้ ก็อ่านวรรณกรรมท้องถิ่นใต้
หรือดูการแสดงท้องถิ่นใต้ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่อาจซึมซับรสคำาและรสความในวรรณกรรมนั้น ๆ ได้ ทำาให้รู้สึกว่างาน
วรรณกรรมท้องถิ่นใต้หรือการแสดงท้องถิ่นใต้ไม่สนุกจึงถอยห่างไป ผนวกกับการรับวัฒนธรรมบันเทิงภายนอกเช่น ละคร 
ภาพยนตร์ และเกมออนไลน์ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงมากกว่า คนถิ่นใต้จึงค่อย ๆ ละเลยสิ่งที่เป็นรากเหง้าของตน
 รากเหง้าท่ีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมองว่าทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ให้ถูกหลงลืม ได้แก่ ภาษา 
วรรณกรรมหรือการแสดงท้องถิ่น และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือศิลปินพื้นบ้าน
 ด้านภาษา ครูภูมิปัญญาต่างร่วมกันสอดแทรกแนวคิดการให้ความสำาคัญกับภาษา ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ใช้
ภาษาใต้ด้วยการฝึกเยาวชนให้ร้องกลอนต่าง ๆ เช่น กลอนเพลงเรือ กลอนโนรา หรือกลอนหนังตะลุงซึ่งล้วนมีท่วงทำานอง
ตามแบบถิ่นใต้ ดังนั้นเยาวชนจะต้องมีพื้นฐานพูดใต้ให้ได้เสียก่อนจึงจะร้องกลอนเหล่านี้ได้ไพเราะ
 สว่นภาษากลางกเ็นน้ในเรือ่งการออกเสยีงอกัขระให้ชดัเปน็สำาคญัโดยเฉพาะบคุคลผูเ้ปน็ครซูึง่ถอืว่าเปน็ตน้แบบ
ของเยาวชน ดังที่ชัย เหล่าสิงห์ ถ่ายทอดให้เห็นว่าภาษาไทยหากออกเสียงไม่ชัด ความหมายก็ผิดไปด้วยโดยการประพันธ์
ล้อเลียนครูที่ออกเสียง /ร/ ไม่ชัด ดังนี้



104 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

 โลงเลียนเลา ตอนนี้ ไม่มีคู   การเลียนลู้ จึงติดขัด นึกบัดสี
 ผู้ปกคอง ต้องขอ ให้ลอลี   โลงเลียนนี้ ต้องยอมรับ ปับปุงงาน
 จัดโคงการ ให้นักเลียน ได้เปี่ยนแปง  เลาล่วมแลง ล่วมลัก สมัครสมาน
 ถ้ามีใค ก่อก้าว ให้ล้าวลาน   ตีให้คาน เอวหัก ไปสักที

(ชัย เหล่าสิงห์, 2556 : 22)

 ด้านวรรณกรรม ครูภูมิปัญญาต่างร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมและรูปแบบการแต่งวรรณกรรมตาม
ความถนัดของตน เช่น นวลศรี ถนอมศรีมงคล ออกแบบการสอนเพลงเรือแหลมโพธิ์ แล้วประพันธ์กลอนเพลงเรือเรื่อง 
“ตำานานเพลงเรือ” โดยใช้คำารับ“เก่าเสียจ้าน นานเสียจัง” เพื่อให้เยาวชนเข้าใจเรื่องเพลงเรืออย่างแจ่มแจ้งดังตัวอย่าง

 โชคดีพวกเรา  ผู้เยาว์ทั้งหลาย
 ทั้งหญิงทั้งชาย  มากมายทั่วหน้า
 วันนี้มาร้อง  ทำานองหรรษา
 ด้านภูมิปัญญา  มาว่าเพลงเรือ
 ของเก่ายาวนาน  ตำานานหลงเหลือ
 ช่วยกันจุนเจือ  เพลงเรือต่อไป

(นวลศรี ถนอมศรีมงคล, 2559 : สัมภาษณ์)

 ด้านครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือศิลปินพื้นบ้าน ครูภูมิปัญญาได้จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มศิลปินการแสดงพื้นบ้านเพื่อ
ใหม้เีครือขา่ยศลิปนิพ้ืนบา้นมกีารนำาผลงานของศลิปนิทีไ่ดร้บัการยกยอ่งมาสรา้งซำา้และเผยแพรเ่พือ่ไมใ่หผ้ลงานถกูลืมเลือน 
เช่น ครูนครินทร์ ชาทองขอผลงานบทหนังตะลุง “ก่อนสิ้นแสงตะวัน” ของ ฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ศิลปินแห่งชาติ มาแสดงหนัง
ตะลุงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติฉิ้น ธรรมโฆษณ์ และนำาลงยูทูบ (YouTube) ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้คน
รุน่ใหมไ่ดด้ ูนอกจากนีม้กีารรวมกลุม่จดังานเพือ่แสดงความรำาลึกศิลปนิพืน้บา้นทีล่่วงลับไปแล้ว เช่น บา้นศิลปนิแหง่ชาตคิรู
นครินทร์ ชาทอง ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัด“โครงการ 105 ปี หนังกั้นทองหล่อ ศิลปินแห่ง
ชาติ ครูหนังตะลุงภาคใต้” ตลอดจนการจัดพิธีไหว้ครู เช่นการไหว้ครูมโนราห์ และการไหว้ครูหนังตะลุงซึ่งเป็นการบูชาครู
อาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว 

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
จากการวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมของครูปัญญา ฯ มาประกอบ สามารถอภิปรายผลได้เป็นประเด็นดังนี้
 1. แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พบว่าครูภูมิปัญญามีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติได้แก่
การมองว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ ธรรมชาติเป็นบททดสอบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ การที่จะผ่านพ้นไปได้ มนุษย์จะต้องมีความแน่วแน่ในเจตจำานงของตน ขณะเดียวกันธรรมชาติก็เกื้อหนุน
มนุษย์กล่าวคือ มนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติในการดำารงชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันกลับกลายกับ
ว่ามนุษย์มุ่งแต่เอาประโยชน์จากธรรมชาติจนลืมผลสะท้อนกลับจากธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้มนุษย์เห็นคุณค่า
ของธรรมชาติ และการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล
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 การท่ีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาใช้ความรู้ด้านการประพันธ์ ร้อยกรองของ
ตนนำาเสนอคุณค่าของธรรมชาติในในระบบนิเวศที่อาศัยอยู่ เช่นพืชในป่าที่กินได้ พืชที่มีสรรพคุณเป็นยา การสร้างเครื่อง
มือเครื่องใช้จากธรรมชาติ แสดงถึงการเรียนรู้ที่การผสมผสานระหว่างความรู้ความเช่ียวชาญในด้านวรรณศิลป์ของตนกับ
ความรู้ที่ได้จากการสังเกตธรรมชาติจนเกิดการถ่ายทอดเป็นบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
 2. แนวคดิแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่เหนอืธรรมชาต ิแนวคดิดงักลา่วสบืเนือ่งมาจากความ ยำาเกรง
ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีตั้งหลักแหล่งในพื้นท่ีรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาสมัยก่อนที่เชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณบรรพบุรุษ 
ผนวกกับการรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธจากอินเดีย จึงหล่อหลอมและถ่ายทอดมาเป็นความเชื่อ
ความศรัทธาที่มีต่อเทพเจ้า และฤาษี ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า และความเช่ือความศรัทธาที่มีต่อครูหมอ 
ทวด หรอืวญิญาณชัน้สงูอนันำาไปสูก่ารปฏบิตับิชูา การเซ่นสรวง และการบนบาน แมป้จัจบุนัโลกแหง่วทิยาศาสตรก้์าวหนา้ 
แต่ความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติยังคงอยู่
 แนวคิดของครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาตอ่สิง่เหนอืธรรมชาตแิสดงถงึความเชือ่
และพิธีกรรมที่กลุ่มคนในพื้นที่ดังกล่าวยึดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีแนวคิดต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติเป็นตัวกำากับ ทำาให้วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงดำารงอยู่แม้จะวัฒนธรรมภายนอกจะเข้ามาอย่างหลากหลายก็ตาม 
สอดคลอ้งกบัทีเ่อกวทิย ์ณ ถลาง (2540 : 46) กลา่วอธบิายไวว้า่ ในเชงิจติวทิยา พธิกีรรมมคีวามศกัดิสิ์ทธิ ์มอีำานาจโน้มนา้ว
ให้คนที่มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการเน้นเข้าไว้ในตัว เป็นการตอกยำ้าความเชื่อกรอบศีลธรรม
จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบัติที่คาดหวังโดยไม่ต้องใช้การจำาแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์
ของพิธีกรรมในการสร้างกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
 3. แนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขและ
การสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป ครูภูมิปัญญาจึงเน้นประเด็นสำาคัญในเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครอบครัว เครือ
ญาติ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ การทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว และการไม่หลงลืมรากเหง้าของตน ทั้งนี้ความกตัญญูเป็นปัจจัย
สำาคญัในการดำารงอยูข่องสถาบนัครอบครวั ความเปน็เครอืญาตพิีน่อ้ง ความเคารพศรทัธาในครบูาอาจารยแ์ละผูม้พีระคณุ 
ทำาให้เกิดการส่งต่อทางพิธีกรรม และสืบทอดภูมิรู้ด้านวรรณกรรมและการแสดงท้องถิ่นอย่างเคารพเชิดชู ส่วนการทำาดีได้
ดี ทำาชั่วได้ชั่ว เป็นการสร้างความเกรงกลัวต่อกรรมชั่ว และมุ่งสร้างกรรมดี ทำาให้ชุมชนและสังคมมีความสงบสุข เป็นกระ
บวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหนึ่ง และการไม่หลงลืมรากเหง้าของตนซึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาเนน้ประเดน็เร่ืองภาษาวรรณกรรมและการแสดงทอ้งถิน่ และครภูมูปัิญญาท้องถิน่หรอืศลิปนิพืน้บา้น ทัง้นี้
ครภูมูปิญัญาเหน็วา่ ภาษาและวรรณกรรมเป็นมรดกสำาคญัของศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่โดยมคีรภูมูปิญัญาทอ้งถิน่หรือ
ศิลปินพื้นบ้านเป็นผู้สืบสานและส่งเสริมสืบต่อกันไป สอดคล้องกับที่ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2545 : 123) กล่าวไว้ว่า จำาเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเชดิชภูาษาและวรรณกรรมพืน้บา้น ภาษาและวรรณกรรมจะทำาหนา้ทีร่อ้ยกรองจติสำานกึของชมุชน รือ้ฟืน้
คุณค่าประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้แจ่มชัด
 ผลจากการศึกษาแนวคิดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาสะท้อนให้เห็นว่า 
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวคิดต้องการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนรวมถึงความเข้ม
แข็งของชุมชน ดังนั้น หากมีความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น วัด และหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันการศึกษาหน่วยงาน
ทางวฒันธรรม โดยมคีรภูมิูปญัญาทอ้งถิน่เปน็สือ่กลางรว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมเพือ่เผยแพรแ่นวคดิใหเ้หน็เปน็รปูธรรมจะเปน็
การเกื้อหนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำาให้ทุกฝ่ายล้วนได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีขอบเขตเฉพาะ
พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ถ้าหากมีการศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมที่อาศัยในพื้นที่อื่น เช่น 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคกลางเพื่อเปรียบเทียบหาความเหมือน และความต่าง ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในการหา
จุดร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสนใจในการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน
และทัศนคติในการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 – 4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้เวลาว่างใช้อินเทอร์เน็ต สนใจอ่านสิ่งพิมพ์/สื่อประเภทอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวันอ่านส่ิงพิมพ์/ส่ือประเภทอินเทอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่ อ่านเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ ใช้เวลาอ่านหนังสือเรียน เฉลี่ยวันละประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ใช้เวลาอ่านสิ่งพิมพ์/
สื่ออื่นๆ เฉลี่ยวันละประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง อ่านสิ่งพิมพ์จากที่พักอาศัย ประเภทของเนื้อหาสาระที่นักศึกษาสนใจ
มากสุด ได้แก่ ข่าว ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อ
เดือน อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ทางบ้านนักศึกษาไม่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน ไม่ซื้อวารสาร/นิตยสารอ่าน ไม่เคยซื้อ
หนังสืออ่านเล่น เพื่อนๆ ของนักศึกษาชอบอ่านหนังสือ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านเป็นบางครั้ง ปัจจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการอา่นและทศันคตติอ่การอา่น พบวา่ นกัศกึษาตา่งเพศ สาขา ชัน้ปกีารศกึษา อาย ุระดบัคะแนนสะสม ทีพ่กั
อาศยั มคีวามสนใจการอา่นและพฤตกิรรมการอ่าน และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา่น กบัทศันคตต่ิอการอา่น ไมแ่ตกตา่งกนั 

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมการอ่าน, นักศึกษาปริญญาตรี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Abstract
 This research aimed to study the reading 
interest and reading behavior, factor related to 
reading and attitude toward reading. The sample 
consisted of 350 1-4th academic year undergraduate
students of the faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University. The tool 
of research was questionnaire and the statistics 
used for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation and Correlation Coefficient. 
The result of research revealed that mostly the 
students spent the leisure time to use internet; 
in daily life read the publication/media through 
internet; read to increase the knowledge. Mostly 
the students spent the time in reading a book 1-2 
hours per day, spent the time for reading other 
publication 30 minutes to 1 hour per day, read 
the publication from the residence; student was 
mostly interested in news. The parent of students 
mostly received primary education, being agriculturist,
earning 10,001-20,000 baths of income per month. 
Mostly the family of students did not buy newspaper
for reading, did not buy journal and magazine, did 
not buy the reading novel/ pocketbook Mostly
friends of students liked to read the book; sometimes
students received the experience of reading. 
Students with different sex, program, year of study, 
age, average grade, residence did not have any 
difference in reading interest, reading behavior, 
factor related to reading and attitude in reading.

Keywords: Reading Behavior, Undergraduate
Student, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Buriram Rajabhat University

บทนำา
 ในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และทำาให้การรับสารด้วยการ
ดูและการฟังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ในชีวิตประจำาวัน
ของเราก็คงต้องเก่ียวข้องกับการอ่านอย่างมาก เนื่องจาก
การอ่านหนังสือหรือการอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
เป็นสิ่งที่มีความจำาเปน็เพราะจะทำาใหเ้ราเปน็คนทีท่นัสมยั
ทนัเหตกุารณ ์มคีวามรูก้วา้งขวาง การอา่นเปน็ปจัจยัสำาคัญ
ในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง แม้ว่าในยุคโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำาให้การรับรู้
ข่าวสารของเราเปล่ียนไปจากลักษณะเดิมคือ สามารถรับ
ข่าวสารจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือ
ดาวเทียม แต่การอ่านยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการติดตาม
เหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆ เพราะสามารถรับสารได้
ละเอยีดชดัเจน มากกวา่การรบัสารดว้ยวธิอีืน่ๆ อกีท้ังผูอ้า่น
สามารถเลอืกรับและแสวงหาความรูไ้ดต้ามโอกาสทีต้่องการ
โดยไม่มีข้อจำากัดเร่ืองเวลา จึงเห็นได้ว่า การอ่านเป็นกิจกรรม
สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ถ้าหมั่นฝึกฝนทักษะ
การอา่นจนมปีระสทิธภิาพและสามารถเพิม่พนูนสิยัรกัการ
อา่นใหเ้กดิขึน้กบัตน ผูน้ัน้กจ็ะเปน็นกัอ่านทีม่คีณุภาพ รูจ้กั
นำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอา่นไปพฒันาตนเองและสังคมตอ่ไป 
(สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์, 2556: 7)
 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีปรัชญาในการบริหารงาน 
คือ การสร้างคนดว้ยศาสตร ์พฒันาชาตดิว้ยภมูปิญัญา ธำารง
ศาสนาและวัฒนธรรม นำาท้องถิ่นสู่สากล บวกกับวิสัยทัศน์ 
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
เพือ่บรูณาการภมูปิญัญา และองคค์วามรู้ใหมไ่ปพฒันาทอ้ง
ถิ่นและประชาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
อารยประเทศ บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักศาสนาและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ตามพันธกิจหลักที่สำาคัญอยู่ 5 ด้าน 
ได้แก่ ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทำาการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำาริ
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 ปจัจบุนัคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์แบง่ออกเปน็ภาคสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ไดเ้ปดิการเรยีนการ
สอนในระดับปริญญาตรี ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำานวน 7 สาขา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย การพัฒนาสังคม ดนตรี(ดนตรีสากล) คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ บรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขา คือ นิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำานวน 1 หลักสูตร คือ 
ภูมิสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร บริหารจัดการโดยสาขาวิชาทั้ง10 สาขา
 จุดประสงค์หลักของแต่ละหลักสูตรนั้น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นกิจกรรมสำาคัญกิจกรรมหน่ึงท่ีสาขาวิชาและคณะ
สามารถจัดให้นักศึกษาได้ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจอ่านตำาราเรียนและหนังสือท่ัวไปและพัฒนาตนเองอันจะเป็นดีต่อ
การเรียนรู้สรรพวิทยาโดยตรงและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามวัตถุประสงค์ได้ จากการท่ีผู้วิจัยได้สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารและสืบค้นซ่ึงเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีหลักสูตรทุกหลักสูตรจัดให้ให้แก่นักศึกษาจากการสอบถามนักศึกษา
ในช้ันเรียนเบ้ืองต้น ทำาให้ทราบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เวลาในการอ่านหนังสือน้อยมาก จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือนำาผลไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของกระบวนวิชาท่ีเก่ียวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและทัศนคติต่อการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 ดา้นประชากร ไดแ้ก่ นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
ชั้นปีที่ 1 – 4 
 ด้านเวลา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 1
ปีการศึกษา 2559 
 ด้านเนื้อหา ได้แก่ ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ ความสนใจในการอ่าน พฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการอ่าน และ ทัศนคติต่อการอ่าน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

1. เพศ
2. สถานภาพ
3. ระดับชั้นการศึกษา
4. อายุ
5. ระดับคะแนนสั่งสม
6. ที่พักอาศัย

1. ความสนใจในการอ่าน
2. พฤติกรรมการอ่าน
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน : ครอบครัว กลุ่มเพื่อน       
ประสบการณ์อ่าน ทัศนคติต่อการอ่าน
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม กับนักศึกษา ภาคปกติ ใน 10 สาขา
วชิา ของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธีกำาหนด
ขนาดของประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 10 สาขาวิชา ท่ีลงทะเบียน
เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 2,787 
คน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้จากการสุ่มประชากร โดย
ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Taro 
Yamane (1976) ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น 0.05 ไดข้นาด
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 350 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
แบง่ชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งตามสาขา
วิชาและชั้นปีที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่ 
 เ ค ร่ื อ งมื อ ท่ี ใ ช้ ใ นกา รวิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ แก่  
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทแบบตรวจรายการ 
(Check-list) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 
ระดับ และแบบปลายเปิด (The Opened Form) จำานวน 
4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check-list) ตอนที่ 2 ความสนใจในการอ่านและ
พฤติกรรมการอ่าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check-list) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 4 ระดับ ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check-list) 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 
ตอนที่ 4 ทัศนคติต่อการอ่าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบ มาตรประมาณค่า (Rating Scale) และ แบบปลาย
เปิด (The Open Ended Form) 
 ในการสร้างเครือ่งมอืและหาประสทิธภิาพเครือ่ง
มือ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
การอ่าน และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ

อ่านเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ จากน้ัน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยอาศัยหลัก
การสรา้งแบบสอบถาม กำาหนดประเดน็และขอบเขตคำาถาม
ด้วยการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแล้วนำาเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อพิจารณา
ตรวจความถูกต้องของแบบสอบถามในเบื้องต้น จากนั้น
ไดน้ำาแบบสอบถามทีไ่ด้ปรบัปรงุจากคำาชีแ้นะของทีป่รกึษา
โครงการวิจัย  นำาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
ด้านภาษาไทย จำานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบด้านความเท่ียงตรง
(Validity) ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมในดา้นภาษา (Wording) และ
ปรับปรุงเนื้อเพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้ ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และดำาเนินการ
แจกแบบสอบถาม จำานวน 350 ชุด ในระหว่างวันที่ 1 –3 
สิงหาคม 2559 ในช่วงสามวันแรกของการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยที่ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแปลผล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประเภท
แบบตรวจรายการ ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
และคำานวณหาค่ารอ้ยละ ส่วนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและแปลผลในรปูแบบความ
เรยีงอธิบายประกอบตาราง สถติทิีใ่ชก้ารหาคา่ความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ใช้ t-test and ANOVA 
และแปลผลในรูปแบบความเรียงอธิบายประกอบตาราง

สรุปผลการวิจัย
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
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นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.1 และ
เปน็เพศชาย คดิเปน็ร้อยละ 34.9 สถานภาพนกัศกึษา พบวา่ 
นักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คิด
เปน็รอ้ยละ 21.1 รองลงมาสงักดัสาขาวชิาการพฒันาสงัคม 
คิดเป็นร้อยละ 18.9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย
ละ 14.0 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.3 
สาขาวชิานติศิาสตร์ รอ้ยละ 8.9 สาขาวชิาภาษาไทย คดิเปน็
ร้อยละ 8.3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ
และการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ  6.3  สาขาวิชาดนตรี 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 1.7
 ด้านการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่กำาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาชั้นปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 21.4 และชั้น
ปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 23.1
 ด้านอายุนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษา 
มีอายุ 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาอายุ 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.1 และ
อายุตำ่ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.9
 ระดับคะแนนสะสมในภาคเรียนล่าสุด พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนสะสมอยู่ระหว่าง 2.00 
- 2.50 คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาอยู่ระหว่าง 2.51 
- 3.00 คิดเป็นร้อยละ 37.7 ระดับคะแนนสะสมระหว่าง 
3.01 - 4.00 คิดเป็นร้อยละ 21.4 และระดับคะแนนสะสม
น้อยกว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 2.0
  ทีพ่กัอาศยันกัศกึษา สว่นใหญพ่กัอาศยัอยูห่อพกั
นอกมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาพักอาศัย
อยู่บ้านของบิดา-มารดา คิดเป็น ร้อยละ 16.6 พักอาศัยอยู่
หอพักในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 12.9 และพักอาศัย
อยู่บ้านญาติ คิดเป็นร้อยละ 5.1
 ความสนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน พบว่า
หากมีเวลาว่างนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต รองลงมา
เลน่กีฬาและอา่นหนงัสอืพมิพห์รอืสิง่พมิพ์ ทำากจิกรรมนอก
หลักสูตร ดูโทรทัศน์ พักผ่อน เล่นเกมออนไลน์ คุยโทรศัพท์ 
ฟังวิทยุ ตามลำาดับ
 ความสนใจอา่นส่ิงพมิพ/์สือ่ พบวา่ นกัศกึษาสว่น

ใหญ่สนใจอ่านส่ิงพิมพ์/ส่ือประเภทอินเทอร์เน็ต รองลงมา 
คือ สนใจหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป สนใจตำารา/หนังสือ
เรียนตามหลักสูตร สนใจนิตยสารบันเทิงและนวนิยาย 
การต์นู สนใจหนงัสืออา่นเลน่ หนงัสือพมิพ ์วารสารวชิาการ 
และซีดี 
 ประเภทของส่ิงพิมพ์/ส่ือท่ีอ่านในแต่ละวัน พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอ่านส่ิงพิมพ์/ส่ือประเภท
อินเทอร์เน็ต รองลงมาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ตำารา/
หนังสือเรียนตามหลักสูตร นวนิยาย การ์ตูน และหนังสือ
อ่านเล่น นิตยสารบันเทิง หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ 
และซีดี 
 วัตถุประสงค์ในการอ่าน พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่อ่านเพ่ือต้องการเพิ่มพูนความรู้ รองลงมาอ่านเพื่อ
ความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อทำาความเข้าใจเพิ่มเติมจาการ
เรียนในชั้นเรียน และอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ตามลำาดับ
 เวลาอ่านหนังสือเรียนโดยเฉลี่ยต่อวัน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง รองลงมาใช้เวลาอ่านหนังสือเรียน
เฉล่ียวนัละนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ใชเ้วลาอา่นหนงัสอืเรยีนเฉล่ีย
วันละประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง และใช้เวลาอ่านหนังสือเรียน
เฉลี่ยวันละมากกว่า 4 ชั่วโมง ตามลำาดับ
 เวลาที่ใช้อ่านส่ิงพิมพ์/สื่ออื่นๆ โดยเฉลี่ยต่อวัน 
พบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญใ่ชเ้วลาอา่นสิง่พมิพ/์สือ่อืน่ๆ เฉลีย่
วันละประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง รองลงมาน้อยกว่า 30 
นาที นักศึกษาใช้เวลาอ่านส่ิงพิมพ์/ส่ืออื่นๆ เฉล่ียวันละ
ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง และมากกว่า 2 ชั่วโมง ตามลำาดับ
 สถานที่อ่านส่ิงพิมพ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
อ่านสิ่งพิมพ์จากที่พักอาศัย รองลงมาอ่านสิ่งพิมพ์จากห้อง
สมดุ ตามดว้ยรา้นขายหนงัสอื และซุม้นัง่อา่นหนงัสอืภายใน
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ตามลำาดับ
 ประเภทของเนื้อหาสาระท่ีสนใจอ่าน พบว่า 
นกัศกึษาสนใจอา่นเนือ้หาสาระประเภทตา่งๆ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ประเภทของเนื้อหาสาระที่นักศึกษาสนใจ
มากสุดได้แก่ ข่าว รองลงมา คือ บทความสารคดีความรู้
ทั่วไปการ์ตูน และหนังสือขบขัน ตามลำาดับ
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านด้านครอบครัว 
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ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของ
นักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา 
รองลงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จบปริญญาตรี และ
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำาดับ
 อาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ตามลำาดับ
 รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน พบว่า รายได้
ผู้ปกครองของนักศึกษาต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-
20,000 บาท รองลงมามีรายได้ตำ่ากว่า 10,000 บาท ราย
ไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท มรีายไดร้ะหวา่ง 30,001-
40,000 บาท  มีรายได้  50,000  บาทขึ้นไปและรายได้
ผู้ปกครองของนักศึกษาต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001-
50,000 บาท ตามลำาดับ
 ทางบ้านซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน พบว่า ส่วนใหญ่ที่
บ้านของนักศึกษาไม่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน รองลงมาที่บ้าน
ของนักศึกษาซื้อประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่บ้านของ
นักศึกษาซื้อประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน และที่บ้านของ
นักศึกษาซื้ออ่านเป็นประจำา ตามลำาดับ 
 ทางบ้านซื้อวารสาร/นิตยสารอ่าน พบว่า ส่วน
ใหญ่ที่บ้านของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ซื้อวารสาร/นิตยสาร 
รองลงมา ได้แก่ ซ้ือประมาณ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ้ือวารสาร/
นิตยสารประมาณ 1-2 คร้ังต่อเดือน และซ้ือวารสาร/
นิตยสารอ่านเป็นประจำา ตามลำาดับ
 ทางบ้านซ้ือหนังสืออ่านเล่น พบว่า ส่วนใหญ่ที่
บ้านของนักศึกษาไม่เคยซ้ือหนังสืออ่านเล่นรองลงมาซ้ือ
หนังสืออ่านเล่น ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อหนังสือ
อา่นเลน่ ประมาณ 1-2 ครัง้ตอ่เดอืน และซือ้อ่านเปน็ประจำา 
ตามลำาดับ
 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับการอา่นดา้นกลุม่เพือ่น โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงลำาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อ 1 
เพื่อนๆ ของนักศึกษาชอบอ่านหนังสือ ข้อ 2 เพื่อน ๆ ชอบ
แนะนำาหนังสือให้นักศึกษาอ่าน ข้อ 3 เพื่อน ๆ ชอบคุยกับ
นกัศกึษาเรือ่งราวทีไ่ดอ้า่นจากหนงัสอื ข้อ 13 เมือ่มหีนงัสอื

ใหม่ๆ ดีๆ เพื่อนๆ มักให้ยืมอ่าน ข้อ 14 เพื่อนๆ มักใช้เวลา
ว่างค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียนในห้องเรียน 
ข้อ 7 เพื่อนๆ ของนักศึกษามักเลือกอ่านหนังสือแทนการดู
โทรทศัน ์ขอ้ 9 มกัเลอืกอา่นหนงัสอืแทนการใชอ้นิเทอรเ์นต็ 
และข้อ 10 มักเลือกอ่านหนังสือแทนการเล่นเกม ข้อ 6 
เพื่อนๆ ของนักศึกษามักแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน ข้อ 8 
เพื่อนๆ ของนักศึกษามักเลือกอ่านหนังสือแทนการฟังวิทยุ
และข้อ 11 เลือกอ่านหนังสือแทนการคุยโทรศัพท์ ข้อ 4 
เพือ่นๆ ของนกัศึกษาชอบชวนกันไปหอ้งสมดุ ขอ้ 5 เพือ่นๆ 
ของนักศึกษาชอบขวนกันไปร้านขายหนังสือและข้อ 12 
ชอบซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญในโอกาสสำาคัญ
 การสง่เสริมการอา่นจากบ้าน พบวา่ นกัศึกษาได้
รับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านเป็นบางครั้ง เรียงลำาดับ
จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ผู้ปกครองแนะนำาให้
ค้นหาคำาตอบเองจากหนังสือ รองลงมาผู้ปกครองช้ีให้เห็น
ประโยชนข์องการอา่นหนงัสอื ผูป้กครองพดูคยุกบันกัศกึษา
ถงึหนงัสือทีอ่่าน ผู้ปกครองซือ้หนงัสืออา่นและสะสมหนงัสือ
ไว้ที่บ้านผู้ปกครองสนับสนุนให้อ่านหนังสือ โดยการซื้อ
หนังสือให้เป็นของขวัญ/รางวัล ผู้ปกครองพูดหรือแสดง
ความชื่นชมเมื่อเห็นนักศึกษาอ่านหนังสือ และผู้ปกครอง
จัดหาหนังสือให้นักศึกษาอ่าน 
 การส่งเสริมการอ่านจากสถาบันการศึกษา พบว่า
โดยภาพรวม นักศึกษาได้รับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน
เป็นบางครั้ง เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ 
อาจารย์บรรณารักษ์แนะนำาการใช้ห้องสมุดและให้ความ
ช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รองลง
มามหาวิทยาลัยมีนโยบายการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็น
รูปธรรมห้องสมุดสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการอ่าน
หนังสือ ห้องสมุดแนะนำาหนังสือต่างๆ เช่น จัดแสดงในตู้
นิทรรศการที่ห้องสมุด อาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าจาก
หนังสือแล้วทำารายงาน มหาวิทยาลัยมีการจัดนิทรรศการ
สัปดาห์หนังสือ/การอภิปราย/ร้านหนังสือ/หาหนังสือมา
จำาหน่าย ห้องสมุดจัดหาหนังสือ ตำารา วารสารที่ทันสมัย
และตรงกับความสนใจไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ อาจารย์
แนะนำาให้อ่านหนังสือ/บทความใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และ
อาจารย์กำาหนดเวลาบางส่วนให้อ่านหนังสือเพิ่มเติม 
 ทศันคตติอ่การอา่นโดยภาพรวม พบวา่ นกัศึกษา
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มทีศันคตติอ่การอา่นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ชอบอา่นหนงัสอืมาตัง้แตต่น้ รองลงมาเขา้หอ้งสมดุเพือ่อา่น
หนังสือทุกครั้งที่มีเวลาว่าง เมื่อติดใจสงสัยเรื่องอะไรมักหา
คำาตอบจากการอา่นหนงัสอื มกัใชเ้วลาวา่งในการหาความรู้
เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ มักให้สมญาว่าหนอนหนังสือ 
ต้องอ่านหนังสือทุกวัน เม่ือติดใจสงสัยเรื่องอะไรมักหาคำา
ตอบจากการอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและรู้สึกว่าใช้เวลา
คุ้มค่ามากในการอ่านหนังสือ เห็นหนังสือไม่ว่าจะเป็น
ประเภทใดจะหยิบมาอ่านทันที ชอบสะสมหนังสือ เม่ือมี
โอกาสมักแวะเข้าไปที่ร้านขายหนังสือ มักยืมหนังสือจาก
หอ้งสมดุ/จากเพือ่นๆ มาอา่น และอา่นหนงัสอืไดค้รัง้ละมา
กกว่า 1 ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อ
 เปรยีบเทยีบระหวา่งเพศกบัความสนใจการอา่น
และพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและ
ทัศนคติต่อการอ่านพบว่า ระหว่างเพศกับความสนใจการ
อ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
และทัศนคติต่อการอ่าน นักศึกษาต่างเพศ มีความสนใจ
การอ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่านและทัศนคติต่อการอ่าน ไม่แตกต่างกัน
 เปรียบเทยีบระหวา่งสาขากับความสนใจการอา่น
และพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและ
ทัศนคติต่อการอ่านพบว่า นักศึกษาต่างสาขามีความสนใจ
การอา่นและพฤตกิรรมการอา่น และทศันคตติอ่การอา่นไม่
แตกต่างกัน ระหว่างสาขากับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
นั้นพบว่า นักศึกษาต่างสาขากัน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่านแตกต่างกัน 
 เปรียบเทียบระหว่างชั้นปีการศึกษากับความ
สนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่านและทัศนคติต่อการอ่านพบว่า นักศึกษาช้ันปีการ
ศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างในความสนใจการอ่าน
และพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและ
ทัศนคติต่อการอ่าน 
 เปรียบเทยีบระหว่างอายกุบัความสนใจการอา่น
และพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและ
ทัศนคติต่อการอ่านพบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความ
สนใจการอา่นและพฤตกิรรมการอา่น และปจัจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับการอ่าน ไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างในด้านทัศนคติ
ต่อการอ่าน 
 เปรียบเทียบระหว่างระดับคะแนนสะสม
กับความสนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและทัศนคติต่อการอ่านพบว่า 
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนสะสมต่างกัน มีความสนใจ
การอ่านและพฤติกรรมการอ่าน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่าน แตกต่างกัน ระหว่างระดับคะแนนสะสมกับ
ทัศนคติต่อการอ่าน ไม่มีความแตกต่างกัน 
 เปรยีบเทยีบระหวา่งทีพ่กัอาศยัของนกัศกึษากบั
ความสนใจการอา่นและพฤตกิรรมการอา่นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการอ่านและทัศนคติต่อการอ่าน พบว่า นักศึกษาที่พัก
อาศัยต่างกัน มีความสนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน 
และทัศนคติต่อการอ่าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนที่พักอาศัยกับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน มีความแตกต่างกัน 

อภิปรายผล
 1. ความสนใจในการอา่นและพฤตกิรรมการอา่น
จากผลการวิจัยที่พบว่า หากมีเวลาว่างนักศึกษาส่วนใหญ่
มกัทำากจิกรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ความสนใจอา่นสิง่พมิพ/์
สือ่ พบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญส่นใจอา่นส่ิงพมิพ/์สือ่ ประเภท
จากอินเทอร์เน็ต การอ่านสิ่งพิมพ์/สื่อในแต่ละวัน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอ่านส่ิงพิมพ์/ส่ือประเภท
อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ในการอ่าน พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่อ่านเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ เวลาอ่านหนังสือ
เรียนโดยเฉลี่ยต่อวัน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่าน
หนังสือเรียนโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง เวลาที่
ใชอ้า่นสิง่พิมพ/์สือ่อืน่ๆ โดยเฉล่ียตอ่วนั พบวา่นกัศกึษาสว่น
ใหญ่ใช้เวลาอ่านสิ่งพิมพ์/สื่ออื่นๆ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 
30 นาที - 1 ชั่วโมง สถานที่อ่านสิ่งพิมพ์ พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่อ่านสิ่งพิมพ์จากที่พักอาศัย ประเภทของเนื้อหา
สาระที่สนใจอ่าน พบว่า นักศึกษาสนใจอ่านเนื้อหาสาระ
ประเภทต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
ในครัง้นี ้มผีลคลา้ยคลงึกบังานวจิยัของ พรพรรณ จนัทรแ์ดง 
(2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยาโดยพบวา่ นสิิตใชอ้นิเทอรเ์นต็และสนใจอา่นส่ิงพมิพ์
จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อ



114 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

ความเพลิดเพลินใช้เวลาอ่านหนังสือเรียน วันละประมาณ 
1 - 2 ชั่ว โมง อ่านสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  วัน ละ 30 นาที - 1 ชั่วโมง 
นสิตินยิมอา่นสิง่พมิพใ์นบรเิวณท่ีพกัอาศยัสนใจสือ่สิง่พมิพ์
ประเภทต่าง ๆ  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นสิ่ง
พิมพ์ประเภทข่าวที่ให้ความสนใจในระดับมาก นอกจากนี้
ผลการวจิยัในคร้ังนีย้งัสอดคลอ้งในบางส่วนกบังานวจิยัของ 
นฤมล เทพนวล (2558) ซึง่พบวา่นสิติอา่นทกุเวลาทีม่โีอกาส 
ระยะเวลาที่อ่านคือ มากกว่า 60 นาที สถานที่อ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ คือ บ้าน สถานที่อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ หอพัก 
ความถี ่ในการอา่น คอื อา่นทกุวนั แหลง่ทีม่าของสือ่สิง่พมิพ์
คือ ยืมจากห้องสมุด แหล่งที่มาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ 
อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมที่ทำาระหว่างการอ่าน คือ ฟังเพลง
วัตถุประสงค์ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คือ เพื่อต้องการสอบ
ผ่านในวิชาหรือหลักสูตรท่ีเรียน เหตุผลท่ีอ่าน คือ มีความสนใจ
ด้วยตนเอง นิสิตสนใจอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร/
วารสาร อยู่ในระดับมาก ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิสิตสนใจ
อ่านเนื้อหาทางเทคโนโลยีการ ศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพลินพิศ เนติธรรมกุล (2546) ท่ีพบว่านักศึกษาไม่สนใจ
การอา่นมากนกั สิง่พมิพท์ีน่กัศกึษาสนใจอา่นมากทีส่ดุไดแ้ก่
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือนิตยสารและตำาราเรียน โดยใช้
เวลาอา่นหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพอ์ื่น ๆ  น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
ต่อวัน และใช้เวลาอ่านตำาราเรียนวันละ 1-2 ชั่วโมง แต่มี
ถงึรอ้ยละ 45 ทีใ่ชเ้วลาอา่นตำาราเรยีนนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมงตอ่
วนั ผูห้ญงิจะสนใจอ่านตำารามากกวา่ผูช้ายและสถานทีอ่า่น
สว่นใหญจ่ะเปน็ทีบ่า้นหรือในทีพั่ก รองลงมาคอืหอ้งสมดุแต่
นักศึกษาของศูนย์นอกสถาบันส่วนใหญ่อ่านหนังสือที่บ้าน 
รองลงมาคือร้านขายหนังสือ
  2. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับการอา่น จากผลการวจิยั
พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านด้านครอบครัว ด้านระดับ
การศกึษาสงูสดุของผูป้กครอง ผลการวจัิยพบวา่ ผูป้กครอง
ของนักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับประถม
ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรายได้ของผู้ปกครอง
ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ท่ีบ้านของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ซื้อวารสารไม่ซื้อ
หนังสอือา่นเลน่ ปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา่นดา้นกลุม่เพือ่น
ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การสง่เสรมิ

การอ่านจากบ้าน ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านเป็นบางครั้ง ส่วนการ
ส่งเสริมการอ่านจากสถาบันการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม นักศึกษาได้รับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน
เปน็บางครัง้เชน่กนั ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา่ มคีวามคลา้ย
กันบางส่วนกับผลของงานวิจัยของ พรพรรณ จันทร์แดง 
(2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ในด้านการ
ศึกษาของผู้ปกครองของนิสิต ซ่ึงส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีราย
ได้ต่อเดือนตำ่ากว่า 10,000 บาท ทางบ้านของนิสิต ส่วน
ใหญ่ไม่เคยซื้อหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร ตลอดจน
หนังสืออ่านเล่น และในด้านกลุ่มเพื่อน พบว่านิสิตมีความ
คิดเห็นต่อกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในระดับ
ปานกลาง ส่วนประสบการณส์ง่เสริม การอา่นจากทางบา้น
และจากสถาบนั การศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจาก
นี้ยังพบว่านิสิตมีทัศนคติต่อการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการอ่านของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันที่แตกต่างย่อมจะมีผลคล้ายกัน ถ้าอยู่ในบริบท
ของสังคมที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า
สอดคลอ้งกบังานของสจุติรา จรจติร (2546) ทีพ่บวา่ปจัจยั
ดา้นครอบครวัและปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมคีวามสมัพนัธ์
กับการอ่านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมมีอำานาจในการพยากรณ์การอ่านของนักศึกษาได้ 
ปัจจัยด้านครอบครัวมีอำานาจการพยากรณ์การอ่านได้ 
ปัจจัยด้านชีวสังคมมีอำานาจในการพยากรณ์การอ่านได้ 
ปัจจัยทุกตัวเม่ือรวมกันจะมีอำานาจในการพยากรณ์การอ่านได้
ตัวพยากรณ์ที่ดี 3 ตัวแรก คือ กลุ่มเพื่อน การส่งเสริมการ
อา่นทางบ้าน และการส่งเสรมิการอา่นทางสถานศึกษา และ
สอดคล้องกบังานของ กนษิฐา มหาวงศ์ทอง (2552) ทีพ่บวา่ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของพระนิสิตเรียงตามลำาดับ 
คือ สถานศึกษา ห้องสมุด เพื่อน และครอบครัว
 3. ทศันคตติอ่การอา่น จากผลการวจิยัโดยภาพ
รวมที่พบว่า ทัศนคติต่อการอ่านของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มากซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ มีความแตกต่างจากงานวิจัยของ 
พรพรรณ จันทร์แดง (2553) ที่พบว่านิสิตมีทัศนคติต่อการ
อ่านอยู่ในระดับปานกลาง ในกรณีนี้สามารถอภิปรายได้ว่า 
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ในบริบทที่ต่างกันย่อมจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันแม้ว่าจะเป็น
การศึกษาในรูปแบบคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัย
ในครั้งนี้ ก็ยังพบว่า สอดคล้องกับ งานวิจัย ของอภิชาติ 
สุขประเสริฐ (2555) ที่พบว่าทัศนคติของเยาวชนต่อการ
อ่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 4. เปรียบเทียบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการอ่านนักศึกษาต่างเพศกันมีความสนใจการ
อ่านและพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
และทัศนคติต่อการอ่านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่เรียนใน
ชัน้ปีทีต่า่งกัน ไมม่คีวามแตกตา่งในความสนใจการอา่นและ
พฤติกรรมการอ่าน นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกัน มีความสนใจ
การอ่านและพฤติกรรมการอ่าน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่าน ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนสะสม
ต่างกัน มีความสนใจการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน และ
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา่นแตกตา่งกนั นกัศกึษาทีม่รีะดบั
คะแนนสะสมต่างกัน มีความสนใจการอ่านและพฤติกรรม
การอ่าน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แตกต่างกัน 
นักศึกษาที่พักอาศัยต่างกัน มีความสนใจการอ่านและ
พฤติกรรมการอ่าน และทัศนคติต่อการอ่าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยนี้พบว่า มีผลท่ีแตกต่างกันจากงานวิจัย
ของ เพลินพิศ เนติธรรมกุล (2546) ที่พบว่า นักศึกษาที่มี
การศกึษาดจีะใชเ้วลาอา่นมากกวา่นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีน
ตำ่ากว่า นักศึกษาที่ครอบครัวมีบิดาท่ีมีรายได้สูงการศึกษา
ดี มีอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง
เอกชน มีแนวโน้มส่งเสริมการอ่านของลูกมากกว่ากลุ่มอื่น 
บทบาทในการส่งเสริมการอ่านของสถาบันมีมากกว่าทาง
บ้านและอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่าน
มาก เพราะนักศึกษาจะอ่านหนังสือมากหรือน้อยข้ึนอยู่
กับการสั่งงานของอาจารย์ด้วย ทั้งนี้ยังพบว่า ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานของ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และคณะ (2557) 
ที่พบว่า นิสิตที่มีอายุต่างกันเห็นต่างกันในด้านปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของพฤติกรรมการอ่าน นิสิตที่มีอายุต่างกันเห็นต่าง
กันในเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนการอ่านโดยภาพรวมและราย
ด้าน นิสิตที่มีระยะเวลาในการอ่านแตกต่างกัน มีความเห็น
แตกต่างกันในเรื่องปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการ
อ่านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิตถีพลังในนวนิยายเรื่อง อีสา ของ สีฟ้า แนวคิดหลักของเรื่องคือความ
ตอ้งการความรกัและคน้หาตวัตนของตวัละครเอกผูห้ญงิคอื “อสีา” อติถพีลงัแนวสวยมเีสนห่ ์โดยใชจ้รติของหญงิสาว เปน็
เครื่องมือในการเอาตัวรอดในสังคม นำาวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างในแง่หน้าที่ของเหตุการณ์ ของ วลาดิมีร์ พร็อปป์ และนพ
พร ประชากุล มาวิเคราะห์โครงเรื่องตามแผนผังการแสวงหา (Quest Model) ของ เอ.เจ. เกรมาส (A.J.Greimas) จำาแนก
เหตกุารณใ์นเรือ่งเพือ่แสดงอติถพีลงัของตวัละครทีอ่าศยัความสวยมเีสนห์่เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรกัความตอ้งการของตน ผล
การศึกษา พบวา่เหตุการณ์ที่ตวัละครแสดงอติถีพลังมาตามช่วงวัยของผูห้ญิงนัน้มีเหตุการณใ์น 3 ช่วงชีวติของตัวละคร คือ 
อิตถีพลังของหญิงสาวและความเป็นเมีย และอิตถีพลังของความเป็นแม่ 

คำาสำาคัญ : เหตุการณ์, อิตถีพลัง, ผู้หญิงสวยมีเสน่ห์

Abstract
 This article aimed to study woman power in the novel ‘Isa’ written by Sifa. Concept of the 
story was the need for love and the search for the identity of the protagonist by name "Isa" a power 
of woman of charming character, who used the behavior of young lady as a tool to survive in society. 
Structural analysis by function of event of Vladimir Propp and Nopphon Prachakun had been adopted to 
analyze the storyline based on Quest Model of A.J Greimas in order to show the power of woman who 
used a charming character to acquire a love for her needs. The result of study revealed that the event 
in which character revealed the power of women in lifetime consisted of three lifetimes of character
such as the women power of young lady, wife and motherhood. 

“อีสา” หญิงแพศยา...มารดาที่ดี

"Isa" Prostitute or A Good Mother
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บทนำา
 “นยิาย (Narrative fiction) จัดเปน็เรือ่งเลา่ชนดิ
หนึ่ง นพพร ประชากุล (2552 : 149) กล่าวถึงความหมาย
ของเรื่องเล่าไว้ว่า “เรื่องเล่า (Narrative) หมายถึงคำาพูด
หรือข้อเขียนที่กล่าวถึงเหตุการณ์จำานวนหนึ่งท่ีมีผู้คนมา
เกี่ยวข้อง ดำาเนินไปตามสถานที่ เวลา และเชื่อมโยงกันเป็น
เรือ่งราว ในแงน่ีนิ้ยายจดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกับขา่วหรอืบนัทกึ
ทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ก็เปน็เรือ่งเลา่เชน่กนั” การประยกุตใ์ช้
แนวคิดเรื่องเล่าของวลาดิมีร์ พร็อปป์ (Vladinmir Propp) 
ที่ศึกษาโครงสร้างของนิทานรัสเซีย โดยพิจารณาจาก
เหตุการณ์ (Functions) ในเรื่อง ที่แสดงให้เห็นพฤติกรรม
ของตัวละครเอก และนำามาเรียงลำาดับเป็นโครงสร้างของ
นิทานรัสเซีย แสดงให้เห็นความสอดคล้องของลำาดับการ
เดินเรื่องกับบทบาทของตัวละคร ในการพิจารณาให้เห็น
โครงสร้างของนวนิยาย นพพร ประชากุล (2552) กล่าวถึง
การใชแ้นวคดิหนา้ทีข่องเหตกุารณ ์(Event Functions) ใน
การพจิารณาวรรณกรรมไวว้า่ “การประยกุตใ์ชแ้นวคดินีใ้น
งานเขียนอื่นต้องประยุกต์ใช้ตามเนื้อเรื่อง ดังเช่น เรื่องหม้อ
ที่ขูดไม่ออก ของ อัญชัน พบเหตุการณ์ในเรื่องของตัวละคร
เอก ดังนี้ การห้าม-การฝ่าฝืน-การลงโทษ” การวิเคราะห์
โครงเรื่องในแง่หน้าที่ของเหตุการณ์ (Event Functions) 
เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ทางเดนิของเรือ่ง และการประกอบ
สร้างเหตุการณ์เพื่อให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมนำาไปสู่สิ่งที่
แสวงหาสะท้อนแนวคิดและแสดงให้เห็นภาพตัวแทนของ
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้รับรู้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 บทความเร่ือง “อีสา หญิงแพศยาหรือมารดาท่ีดี”
ผู้วิจัยนำาแนวคิดและทฤษฏีการเล่าเรื่อง (Narrative) โดย
เน้นแนวคิดเรื่องหน้าที่ของเหตุการณ์ (Event Functions)
ของของ วลาดิมีร์ พร็อปป์ และนพพร ประชากุล มาใช้
วิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับ
ตัวละครเอกผู้หญิงท่ีสะท้อนให้เห็นพลังของผู้หญิง การ
วเิคราะห์ข้อมลูในระดบัเนือ้หามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะศกึษา
ว่าอิตถีพลังนั้นถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างไร โดยศึกษา

องค์ประกอบด้านต่างๆ คือ สถานที่ เวลา ตัวละคร การ
เรียงลำาดับของเหตุการณ์ มุมมองในการเล่าเรื่อง และวิธี
การเลา่เรือ่ง บรูณาการใหเ้หน็โครงสรา้งอติถพีลงัแนวผูห้ญงิ
สวยมีเสน่ห์ โดยศึกษาพฤติกรรมของตัวละครเอกผู้หญิงใน
เรื่อง ผ่านตัวบท (Text) และบริบท (Context) และกรอบ
แนวคิดในการวิจารณ์ตามแนวทางสตรีนิยม(Feminism) 
และจิตวิทยา( Psychology)

เนื้อเรื่องย่อนวนิยาย
 อีสาเป็นข้ารับใช้ในวังรวีวาร ความสวยมีเสน่ห์
ทำาให้ได้เป็นหม่อมห้ามของ มจ.โชติช่วงรวี รวีวาร และเป็น
ที่รักใคร่หลงใหลอย่างมาก อีสาให้กำาเนิดลูกชายแด่ตระกูล
รวีวารแตห่มอ่มพริม้ฐานะภรรยาเอกขอเปน็เลีย้งด ูหลังจาก
ท่านชายส้ินพระชนม์ทำาให้อีสาถูกตราหน้าว่าหญิงกาลกิณี
กนิผัว หม่อมทัง้หลายทีอ่ยูใ่นวงัตา่งแยกยา้ยกลับบา้น พืน้ที่
วังนั้นติดจำานองกับพระคลัง เรือนที่มีอยู่ของหม่อมต่างก็
แบ่งให้คนภายนอกเช่า ขณะนั้นอีสาตั้งท้องลูกอีกคนของ
ท่านชาย ต่อมานายสมศักดิ์ วรประเสริฐ ผู้มาเช่าบ้านอยู่
เข้ามาเกี่ยวพันจนอีสาหลงรัก เมื่อรู้ว่าอีสาเป็นหม่อมห้าม
ของท่านชาย นายสมศักดิ์จึงไปชอบคุณหญิงโสภาลูกสาว
ของท่านชายกับหม่อมพริ้ม โดยอาศัยอีสาเป็นแม่สื่อ 
 จนกระทั่งทั้งสามคนหนีออกจากวัง อีสาคลอด
ลูกสาวคุณหญิงโสภาจึงขอเป็นผู้เลี้ยงดู  คุณหญิงโสภา
มรีงัเกยีจทีจ่ะทำาหนา้ทีเ่มยีทำาให้นายสมศักดิเ์ริม่เขา้หาอสีา
ทัง้สองคนพยายามหลกีเลีย่งอารมณป์รารถนาของตน แตใ่น
ที่สุดก็พ่ายแพ้เมื่อคุณหญิงรู้ความจริงเธอตัดสินใจกระโดด
นำ้าตาย อีสาสำานึกและต้องการหนีจากนายสมศักดิ์จึงแก้
ปญัหาดว้ยการแตง่งานกบันายวทิยน์กัดนตรขีองคณะละคร
รอ้งทีอ่สีาไปทำางานอยูด่ว้ย นายสมศกัดิเ์สียใจเมาอยา่งหนกั
ตกนำ้าตาย 
 นายวิทย์เป็นผู้ที่รักอีสาอย่างอุดมคติไม่เข้าใจ
ความต้องการและธรรมชาติของอีสา อีสาพยายามครอง
ตนเป็นภรรยาที่ดี ความเป็นศิลปินของนายวิทย์ทำาให้อีสา
ออกหางานทำาและได้พบกับนายเซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น 
อีสาจึงตัดสินใจจะแยกทางกับนายวิทย์ ขณะนั้นสงคราม
สงบลงญี่ปุ่นแพ้สงคราม นายเซกิต้องกลับประเทศของตน
จึงมอบเงินให้อีสาเพ่ือไว้เลี้ยงดูตนเองหลังจากแยกทางกับ
นายวิทย์ นายวิทย์รู้ว่าอีสามีความสัมพันธ์กับเซกิก็เมินเฉย
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ต่ออีสา อีสาตัดสินใจหนีจากนายวิทย์และตั้งสโมสรราตรี
อุษา
 อีสาในวัยสี่สิบกว่าปียังสาวและสวยเสน่ห์ของ
อีสาทำาให้เธอใช้เป็นเครื่องมือหากินมาโดยตลอดมีชาย
หนุม่มาตดิพันมากมาย อสีาคบอยู่กบันายประธานและนาย
ประธานกเ็ขา้ใจธรรมชาตคิวามตอ้งการของอสีาเปน็อยา่งด ี
อสีาสง่เสยีโสภาลกูสาวเรยีนในฐานะปา้จนสำาเรจ็การศกึษา
กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อเรียนต่อ อีสาดูแลและคอยปกป้องทั้ง
ร่างกายและจิตใจของลูกเพราะไม่อยากให้ลูกสาวถูกตรา
หน้าว่าเป็นลูกหญิงกลางเมืองจึงไม่ยอมบอกความจริงว่า
ตนเป็นแม่ 
 ด้วยเหตุบังเอิญทำาให้อีสาพบกับคุณชายรวี
ลกูชายท่ีหมอ่มพร้ิมเป็นผูเ้ลีย้งด ูอสีาเฝา้มองอยา่งชืน่ชมใน
ความสำาเรจ็ของลกูชายซึง่ไดเ้ปน็ผูพ้พิากษาและไมรู่ว้า่อีสา
คอืแมข่องตน ความผกูพนัทำาใหค้ณุชายรวไีปมาหาสูก่บัอสีา
จนทุกคนเข้าใจว่าอีสาเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อน อีสาไม่สนใจ
คำาวา่ร้ายตา่งๆ เฝา้ดแูลและระวงัความสมัพนัธข์องคณุชาย
รวีกับโสภิต ซึ่งทั้งสองพี่ไม่รู้ว่าตนเป็นพี่น้องกัน จนกระทั่ง
หมอ่มพริม้รูแ้ละมาพบอสีาขออยา่แสดงตนเปน็แมค่ณุชาย
รวี และเข้าใจว่าโสภิต เป็นลูกสาวของคุณหญิงโสภา
 อสีายงินายประธานเพราะนายประธานพยายาม
ปลุกปลำา้โสภิตความความรักลูกกลัวเส่ือมเสียจึงให้โสภิตบอก
ตำารวจว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ อีสาถูกจับทำาให้
อีสาหวนคิดและปลงในเสน่ห์ความงานและความต้องการ
ของตน โสภิตปกป้องอีสาด้วยการเล่าความจริงในศาลซ่ึง
คุณชายรวีเป็นผู้พิพากษาสุดท้ายอีสาพ้นผิด หม่อมพร้ิม
บอกความจริงกับโสภิตว่าคุณหญิงโสภาเป็นลูกสาวของตน
และโสภิตคอืหลานสาวหม่อมพริม้ สว่นคุณชายรวคีอืนา้ของ
โสภติ อสีาปลงกบัเหตกุารณท์ีเ่ปน็ไปและสบายใจทีล่กูๆ อยู่
ในสถานะภาพที่เหมาะสมโดยไม่ได้ช่ือว่ามีแม่เป็นหญิงคน
ชั่ว อีสาตัดสินใจแอบหนีไปบวชชีเพื่อขจัดกิเลศและความ
ต้องการของตน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 นวนิยายเร่ือง อีสา แต่งโดย สีฟ้า (นามแฝง) 
หรือ หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ ประกอบ
สร้างให้เห็นแง่คิดของอิตถีพลังเพื่อดิ้นรนให้หลุดพ้นจาก

กิเลสตัณหาในสถานภาพของปุถุชน ภายใต้กรอบสังคม 
วัฒนธรรมที่ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางเพศ ผู้หญิงอาศัยการ
ร่วมประเวณีและรูปแบบการร่วมประเวณีที่ผู้ชายกำาหนด
เพื่อให้ได้มาในส่ิงที่ตนเองต้องการ นวนิยายเรื่อง อีสา 
เปรียบเทียบมุมมองความคิดท่ีมีต่อผู้หญิงของสังคมไทย
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 
หลังยุคเลิกทาส ระบบที่มีการกดขี่และเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ที่ดำารงอยู่ตลอดมาในประวัติศาสตร์เคียงคู่กับระบบทาส 
ระบบศักดินา ระบบทุนนิยม ตลอดจนระบบสังคมนิยม
นั่นคือ ระบบถือพ่อเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งหมายถึง
การกดขี่ (Dominance) ที่เพศชายกระทำาต่อเพศหญิงทั้ง
ภายในครอบครัว และสถาบันสังคมอื่นๆ ปฏิกิริยาที่สตรี
ตอบโตร้ะบบการกดขีด่งักลา่วทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลและ
ในระดับกระบวนการ (กาญจนา แก้วเทพ, 2535: 9) 
 ผู้ประพันธ์สร้างตัวละคร อีสา ให้มีความสวย 
และมีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชาย อีสาเป็นลูกครอกกำาพร้าที่เกิดใน
วังรวีวาร มีป้าเจิมอบรมเลี้ยงดูพรำ่าสอนเรื่องศีลธรรม และ
ความกตญัญ ูภายใตก้ารปกครองของ มจ.โชติชว่งรว ีรววีาร 
และหม่อมพริ้ม รวมถึงหม่อมลำาดวน หม่อมนิ่มและหม่อม
นอ้ย อนภุรรยาของทา่นชาย บคุลกิของอสีามนีสิยักลา้เสีย่ง 
กล้าทำา และเด็ดเด่ียวเห็นได้จากการตัดสินใจหนีออกจาก
วังรวีวารพร้อม ม.ร.ว. โสภาพรรณราย รวีวาร และใช้ชีวิต
อย่างคนทั่วไปนอกเขตวัง หลังจากถูกกดดันเร่ือง มจ.โชติ
ช่วงรวี เสียชีวิตเพราะตน อีสาอาศัยความสวยและเสน่ห์ใน
การเอาตัวรอด เริ่มจากการประกอบอาชีพ เล่นละครชาตรี 
เล่นละครร้อง ละครชายหญิง และตั้งสโมสรราตรีอุษา การ
ดำาเนินชีวิตของอีสาอาศัยความสวย และเสน่ห์ของผู้หญิง
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
จากการศึกษาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในเรื่อง ในที่นี้ขอ
แบ่งช่วงชีวิตของอีสาเป็น 3 ช่วงตามแนวคิดอิตถีพลัง คือ 
อิตถีพลังของหญิงสาวและความเป็นเมีย อิตถีพลังความ
เป็นแม่
  1. อติถพีลงัของหญงิสาวและความเปน็เมยีกบั
สมญานามหญงิแพศยาพจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 (2556 : 851) ให้ความหมายของคำาว่า แพศยา 
ไว้ว่า “หญิงหาเงินในทางประเวณี, หญิงถ่อย, หญิงสำ่า
ส่อน” อีสาถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงแพศยา ด้วยพฤติกรรม
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การเปล่ียนคู่รักจำานวนมากเพื่อสนองตอบความต้องการภายในของตนเอง แต่การที่อีสาคบผู้ชายไม่ใช่เพราะเงิน เธอถูก
อบรมกิริยามารยาทอย่างดีในฐานะข้ารับใช้ในวังรวีวาร อีสาเลือกคบชายที่ตนเองปรารถนาแต่ไม่คบที่ละหลายคนในคราว
เดยีวกนั ดว้ยอสีามจีติสำานกึละอายเกรงกลวัตอ่บาปกรรม มคีวามกตญัญรููค้ณุ แตแ่รงปรารถนาทางรา่งกาย ตณัหาอารมณ ์
ทำาใหบ้างครัง้อสีาไมส่ามารถยบัยัง้ความตอ้งการของตนเองไดเ้มือ่ถกูกระตุน้เรา้ อสีาจงึถกูเรยีกวา่เปน็ ผู้หญงิกาลกณิกิีนผัว 
ชู้รัก ไก่แก่แม่ปลาช่อน จากตัวละครอื่นๆ ดังนี้

 1.1 ผู้หญิงกาลกิณีกินผัว
 ตามเรื่อง อีสา เป็นลูกครอกในวังรวีวาร กำาพร้าพ่อแม่ ชีวิตของอีสาอยู่แต่ในวังไม่มีโอกาสพบปะผู้คนมากมาย 
อสีาไดร้บัการปกปอ้งดแูลใหก้นิอิม่นอนหลบัอยูอ่ยา่งเปน็สขุกน็บัเปน็ปจัจยัความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุย(์Basic human 
Needs) (Maslow) สำาหรับเรื่องกำาพร้าพ่อแม่นั้น ป้าเจิมชดเชยในส่วนของความเป็นแม่ที่อีสาขาดหายไป ส่วนความรักใน
แบบของพ่อนั้น อีสาได้พยายามไขว่คว้าแสวงหาจาก ม.จ.โชติช่วงรวี รวีวาร ผู้ที่อีสาเคารพบูชา ดังสามารถอธิบายได้ด้วย
ผังแสวงหา(Quest Model) แสดงความต้องการอีสา ดังต่อไปนี้
 

แผนผังที่ 1 แผนผังการแสวงหา (Quest Model) ความต้องการของอีสาในนวนิยายเรื่องอีสา ของสีฟ้า
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังการแสวงหา (Quest Model) ของ เอ.เจ. เกรมาส (A.J.Greimas)

 จากแผนผังจะเห็นว่าอีสาแสวงหาความรักแบบอุดมคติ คือต้องการผู้ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัย มีความ
เป็นผู้นำาเป็นผู้มีอำานาจ สามารถปกป้องคุมครองดูแลอีสาได้เป็นอย่างดี อีสาคิดว่าผู้ที่สามารถมอบสิ่งที่อีสาต้องการได้นั้น
คือ ม.จ.โชติช่วงรวี รวีวาร ตัวช่วยให้อีสาได้ใกล้ชิดท่านชายก็คือความสวยมีเสน่ห์ ดังนั้นเมื่อได้รับคัดเลือกให้ฝึกเล่นละคร
รำากับหม่อมน่ิม และหม่อมน้อย หม่อมห้ามของท่านชาย อีสาจึงยินดีรับส่ิงท่ีแสวงหาเพ่ือขจัดสภาพทางสังคมท่ีตำา่ต้อยของตน

 “ผู้หญิงเราก็มีแค่นี้แหละ” หม่อมน้อยกล่าวเรียบๆ ต่อไป “รูปถือเป็นทรัพย์ สำาคัญกว่าอะไรทั้งนั้น ...” (สีฟ้า, 
2556 : 14)
 ความสวยมีเสน่ห์จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้อีสาได้รับโอกาสที่แสวงหา อีสาได้เล่นละครรำาเป็นนางรจนา ใน
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เรื่องสังข์ทอง เป็นที่ถูกตาต้องใจ มจ.โชติช่วงรวี เธอจึงได้
เปน็หมอ่มหา้มสมใจปรารถนาเลือ่นฐานะเปน็ หมอ่มสา รวี
วาร ณ อยุธยา ในเวลาต่อมา
 “อีสาบอกไม่ถูกว่าว่าตนรู้สึกอย่างไร แต่รู้ว่ามัน
ไม่หวานหอมอย่างที่อีสาเคยฝันลมๆ แล้งๆ แต่อย่างนั้นมัน
ก็สมปรารถนาของอีสาแล้ว อีสาได้ใกล้ชิดกับท่านชาย...”
(สีฟ้า, 2556 : 19)
 ความรักที่อีสาต้องการกับความจริงน้ันไม่เป็น
เหมือนที่จินตนาการไว้ แต่อีสาก็มีความสุขท่ีได้เป็นหม่อม
หา้มอยูก่บัท่านชาย อีสาถอืว่าเปน็อิสระจากพนัธนาการของ
ผูข้ดัขวาง คอื สถานภาพทางสงัคมทีต่ำา่ตอ้ย โดยการยอมใช้
ร่างกายตนเป็นแหล่งแห่งอำานาจ (Locus of Power) ของชาย
เพราะต่างฝ่ายต่างตกเป็นของกันและกันตามแนวคิด
เสมอภาคระหว่างบุคคลในสังคมประชาธิปไตย (สุกัญญา
หาญตระกูล, 2537: 88) นอกจากนี้อีสาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์
กับท่านชายเพื่อต้องการเลื่อนฐานะทางสังคมของตน 
รา่งกายและพรหมจารยีข์องอสีาจงึไมถื่อวา่เปน็ทรพัย ์อสีา
รับใช้ท่านชายด้วยหน้าที่ของความเป็นเมียตั้งแต่วัย 16 ปี 
เรียนรู้การปรนนิบัติโดยอาศัยความต้องการพื้นฐานของ
ตนเอง เพราะเธอมอีารมณร์กัรนุแรง ซึง่การเรยีนรูแ้ละปรงุ
แต่งจริตบนเตียงจนเป็นท่ีพอพระทัยท่านชายเป็นวิธีการที่
ทำาให้ฝ่ายชายต้องมาหา
 “ธรรมชาติ สอนให้อีสารู้จักปรุงแต่งเสน่ห์และ
จริตกิริยาของผู้หญิง ไม่นานนักหม่อมท้ังหลาย ท้ังหม่อม
พริ้ม หม่อมน้อย หม่อมนิ่ม และหม่อลำาดวน ก็ต่างมีความ
รู้สึกว่าท่านชาย “หลง” อีสา ...” (สีฟ้า, 2556 : 19)
 ทา่นชายหลงอสีา หลงในการปรนนบิตัแิละเสดจ็
มาหาอีสาเป็นประจำา จนในที่สุดท่านชายก็สิ้นพระชนม์
ในห้องของอีสาที่เรือนหม่อมนิ่ม อีสาจึงถูกเรียกว่า ผู้หญิง
กาลกิณีกินผัว ดังข้อความ
 “อผีูห้ญงิกาลกิณ ีเอง็ทำายงัไงทา่นถงึสิน้พระชนม ์
น่ีสมเอง็...” ไมว่่าหมอ่มนอ้ยไปนำาเอาคำาพดูและความคดิอนั
น่าบดัสมีาจากไหน หมอ่มนอ้ยกลา่วหาวา่อสีาเปน็ต้นเหตใุห้
ท่านชายสิ้นพระชนม์ อีสาเป็นกาลกิณี “กิน” “ผัว” (สีฟ้า, 
2556: 26)
 ความรกัและความปรารถนาเปน็สิง่ทีม่นษุยม์กีนั
ทกุคนการเกดิ แก ่เจบ็ ตาย กเ็ปน็สิง่ทีม่นษุยต์อ้งเผชิญหลกี

เลีย่งไมไ่ด ้บงัเอิญอสีาเปน็ทีรั่กและถกูใจทา่นชายจงึวนเวยีน
เฝ้าใกล้ชิดกับอีสา จึงเป็นเหตุให้เกิดความริษยาจากหม่อม
คนอื่นๆ เมื่อท่านชายสิ้นพระชนม์ขณะที่อยู่กับอีสา ทุกคน
เลยกล่าวหาและประณามอีสา ทั้งๆ ที่อีสาเองขณะนั้นยัง
ไม่รู้ด้วยซำ้าว่าคำาตราหน้าเหล่าน้ันหมายความว่าอะไร ดัง
ข้อความว่า
 “ป้าเจิม หม่อมน้อยว่าอิฉันเป็นผู้หญิงกาลกิณี 
กินผัว แปลว่าอะไรจ้ะป้า?” (สีฟ้า, 2556 : 28)
 1.2 ชู้รัก
 ผู้ชายคนต่อมาที่อีสามีความสัมพันธ์ด้วยนั่นคือ
นายสมศักดิ์ วรประเสริฐ ความรักที่อีสามีต่อนายสมศักดิ์
นั้นเป็นความที่เกิดหลังจากที่ มจ.โชติช่วงรวี รวีวาร 
สิน้พระชนมแ์ลว้ อสีายงัคงเปน็เดก็สาวแรกรุน่ความลุม่หลง
จึงเกิดข้ึนได้ง่ายได้ ประกอบกับอีสาเป็นเพียงหม่อมห้าม 
เมือ่สิน้ทา่นชายฐานะของอสีากห็มดความหมายไปดว้ยอสีา
แอบชอบพอกับนายสมศักด์ิแต่ขณะนั้นอีสารู้ตัวเองว่าท้อง 
จงึไมอ่าจมคีวามสัมพนัธก์บันายสมศักดิไ์ด ้ความสวยมเีสนห์่
เป็นเหตุให้เกิดความต้องการและความรักได้อย่างง่ายดาย 
ตอ่มานายสมศกัดิแ์อบรกัใครช่อบพอกบั ม.ร.ว.โสภาพรรณ
วดี รวีวาร โดยมีอีสาเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจนัก
 “นายสมศักดิ์มองดูผู้ที่เขาหลอกใช้เป็นสื่อด้วย
ความรู้สึกของผู้ชายธรรมดา ทำาไมนายสมศักด์ิจะอ่านใจ
อีสาไม่ออกแต่นายสมศักดิ์หวังสูงกว่าน้ัน...อีสาถึงจะสวย
มีเสน่ห์ แต่อีสาไม่บริสุทธ์ิผุดผ่อง เทือกเถาเหล่าก่อก็เป็น
เพยีงลกูหลานทาส ขอ้สำาคญัทีส่ดุอสีากำาลงัมคีรรภ”์ (สฟีา้, 
2556 : 70)
 อีสาเป็นผู้ช่วยเหลือนายสมศักดิ์กับคุณหญิงจน
กระทัง่ทัง้สองหนตีามกนัมา อสีาขม่สำานึกของตนเองในเรือ่ง
ความรักความปรารถนาของตนเองที่มีต่อนายสมศักดิ์
 “ความรู้สึกที่มีต่อนายสมศักดิ์นั้นมีทั้งความ
หลงใหลวาบหวามอ่อนหวานอยู่ในใจและระคนด้วยความ
เจ็บปวดยอกแสยงหลายอย่างนัก ที่เป็นเช่นนี่เพราะอีสา
ต้องแอบซ่อนเร้น ต้องสะกดความรู้สึกปรารถนาในอารมณ์
ดว้ยเหตุผลเดยีวคอืคุณหญงิ ถงึจะรษิยาคณุหญงิในบางครัง้
ตามวิสัยของปุถุชน แต่อีสาก็ทรยศต่อความรักความวางใจ
ของคณุหญงิไมไ่ด.้..อสีาตัง้ใจเอาไวอ้ยา่งนัน้” (สฟีา้, 2556: 
122)
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 ด้วยเหตุนี้อีสาจึงข่มอารมณ์และความรู้สึกของ
ตน แมแ้รงปรารถนาในรา่งกายจะกระตุน้อสีาเพยีงใดกต็าม 
คณุหญงิโสภามคีวามรกัตอ่นายสมศกัดิเ์ฉกเชน่เดยีวกบัอสีา
ในวยั 16 รกัในอดุมคตทิำาใหค้ณุหญงิโสภาปฏิเสธการมเีพศ
สัมพันธ์กับนายสมศักดิ์
 “คุณหญิงเริ่มรังเกียจการสมสู่ฉันสามีภรรยา 
และความรูส้กึในสว่นตวัคณุหญงิเองวา่ การสมสูน่ัน้ควรจะ
มีในหมู่สัตว์มากกว่าหมู่คน แต่ก็ใช้ว่าคุณหญิงจะตัดกิเลส
ได้ คุณหญิงยังคงรักยังคงหวงแหนคุณสมศักดิ์เหมือนอย่าง
ภริยาทั้งหลาย...” (สีฟ้า, 2556 : 128)
 เมื่อคุณหญิงโสภาปฏิเสธนายสมศักดิ์เองก็ไม่
อยากขืนใจคุณหญิงจึงทนข่มอารมณ์ของตนเองแรงกดดัน 
ความต้องการทางธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชน
 “นายสมศักดิ์กับอีสาเปรียบเหมือนนำ้าตาลใกล้
มดฉันใดฉันนั้น นายสมศักดิ์รู้ตัวดีว่าอีสาผูกพันในตัวนาย
สมศกัดิ ์แต.่..ถงึกระนัน้นายสมศกัดิก์ย็งัเกรงใจคณุหญงิอยู”่ 
(สีฟ้า, 2556 : 154)
 แต่แล้วโอกาสและจังหวะเวลาอีสาพ่ายแพ้ต่อ
ความต้องการของตนเอง อีสาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชู้กับนายสม
ศักดิ์
 “อสีาเองไมอ่ยากจะทำาในสิง่ทีค่ณุหญงิชำา้ใจเลย
จริงๆ แต่ในสภาพเมื่อครู่ก่อน ใครมาเป็นอย่างอีสาแล้วจะ
รู้ว่าเพราะอะไร ตัณหาราคะ จึงเป็นฝ่ายชนะศีลธรรม?”
(สีฟ้า, 2556 : 196)
 การกระทำาท่ีขาดการยับยั้งของอีสาท่ีปล่อยให้
อารมณเ์หนอืเหตผุลเปน็ผลทำาใหอ้สีาเสยีใจไปจนตลอดชีวติ
และเป็นปมคาใจอีสา
 “คณุหญงิซือ้มโนธรรมของอสีาดว้ยชวีติของเธอ
ทั้งชีวิตเทียวหนอ..” (สีฟ้า, 2556 : 270)
 อีสาพยายามหาทางออกให้กับเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นพยายามหลีกหนีไม่ให้เกิดขึ้นอีกและตัดสินใจแต่งงาน
จดทะเบียนสมรสกับนายวิทย์นักดนตรีของคณะละครเพื่อ
หนีนายสมศักดิ์และต้ังใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังคำาพูดท่ีนาย
วิทย์ปลอบอุษาว่า
 “คนดยีอ่มสำานึกผดิในสิง่ทีต่วัรูว่้า ไดท้ำาผิดลงไป
แล้ว” (สีฟ้า, 2556 : 254)

 1.3 ไก่แก่แม่ปลาช่อน
 วยัสีส่บิกวา่ความรว่งโรยของสงัขารยังไม่สามารถ
ทำาให้อีสาหมดสิ้นความสวยไปได้อีสายังประกอบอาชีพที่
อาศัยหน้าตาความสวยและเสน่ห์ของหญิงสาว เปิดร้าน
ราตรีสโมสร “อุษา” กลายเป็นสาวใหญ่เจ้าเสน่ห์มีเงินทอง
จากกิจการซ่ึงเป็นเงินของนายเซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมอบ
ไวใ้หเ้มือ่ญีปุ่น่แพส้งครามนายเซกติอ้งกลบัประเทศของตน 
อีสาจึงได้ชื่อว่าเป็น กระดังงาลนไฟ เพราะเธอมีทั้งทรัพย์
สมบัติและรูปสมบัติ
 อีสาไม่สามารถระงับอารมณ์และความต้องการ
ของตนเองได้ยิง่อายเุพิม่มากขึน้อสีากย็ิง่มอีารมณป์รารถนา
เพิ่มตามไปด้วย ต่อมาอีสาคบหาอยู่กับนายประธาน ซ่ึง
มอีายนุอ้ยกวา่อสีา แตอ่สีาไมต่อ้งการจะแตง่งานเพือ่ผกูมดั
นายประธาน ทัง้คู่จงึคบกนัอยา่งไมเ่ปดิเผยถงึกระนัน้กต็าม
อีสาก็ไม่ได้มีชายอื่นนอกจากนายประธาน
 จากพฤติกรรมความต้องการทางด้านร่างกาย 
(Physiological needs) ของอีสาเป็นอารมณ์หนึ่งที่อาจ
ส่ังสมมาจากความต้องการในวัยเด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่ 
อีสาจึงแสวงหาและเรียนรู้วิธีการทดแทนส่ิงที่ขาดหายด้วย
ความสุขที่สนองตอบทางร่างกาย อีสาจึงเริ่มต้นแสวงหา
ความรักความอบอุ่นของตนโดยเริ่มจาก มจ.โชติช่วงรวี รวี
วาร ผู้ที่อีสาบูชาและเคารพรัก นายสมศักดิ์ วรประเสริฐ ผู้
ที่เป็นรักต้องห้าม นายวิทย์ ผู้ที่มีรักแบบอุดมคติ นายเซกิ 
นกัธรุกจิชาวญีปุ่น่ ผู้เป็นนายทนุใหเ้ธอไดม้อีาชพีมัน่คง และ
นายประธาน เดก็หนุม่ทีเ่ธอยอมมอบรกัใหจ้นเปน็ทีค่รหาวา่
เธอคือ ไก่แก่แม่ปลาช่อน
 หญิงแพศยาตามคำากล่าวที่สังคมตราหน้าอีสา 
เป็นการรับรู้ของสังคมเพียงด้านหน่ึง อีสาผ่านผู้ชายมา 5 คน
แต่ไม่ได้คบภายในครั้งเดียวกันจึงไม่อาจเรียกว่าอีสามี
เสรีภาพทางร่างกาย และยังคงมีจิตสำานึกรับผิดชอบ
พฤติกรรมของตัวอีสาไม่กระทำาตัวสำ่าส่อนเปลี่ยนคู่นอน
ตามอำาเภอใจ ตามโอกาส หรือจังหวะเวลาท่ีมีความต้องการ 
การแสดงของอารมณ์อีสากระทำากับผู้เป็นสามี หรือคู่รัก
เท่านั้น คำาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงแพศยาจึงเป็นคำากล่าว
ที่เกินจริง
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 2. อติถพีลงัความเปน็แม ่: สญัชาตญาณความ
เป็นแม่
 ความเปน็แมเ่ปน็เรือ่งทางสงัคมมากกวา่เปน็เรือ่ง
ทางชีวภาพทั้งนี้หมายความว่าแม้แต่ผู้หญิงที่ไม่มีลูกเลย 
ก็ยังสามารถเป็นแม่ได้ “แม่” ในทางสังคมหมายความว่า
ไม่ว่าผู้หญิงจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม อยู่ที่ไหน กับใคร
ก็ตาม ผู้หญิงจะต้องมีคุณลักษณะที่ดูแลเอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ 
สั่งสอน เสียสละ อย่างที่สังคมมอบหมายมาให้ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2535 : 37) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหน้าที่ผู้ให้กำาเนิด
เป็นหน้าท่ีทางกายภาพ ส่วนหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเป็น
หน้าที่ทางสังคม อีสาทำาหน้าท่ีให้กำาเนิดและค่อยประคับ
ประคองปกป้องลูกเมื่อเห็นว่าอบอุ่นปลอดภัย เธอจึงไม่
จำาเปน็ต้องแสดงตวัว่าเปน็แม ่แต่อสีากท็ำาหนา้ทีผู่ใ้หก้ำาเนดิ 
และทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกตามสัญชาตญาณของแม่

 2.1 ผู้ให้กำาเนิด
 อสีาทำาหนา้ทีผู่ใ้หก้ำาเนดิ ม.ร.ว.รวชีว่งโชต ิรวีวาร 
และ ม.ร.ว.โสภิตพิไล รวีวาร ขณะอยู่ในสถานภาพหม่อม
ห้ามของ มจ.โชติช่วงรวี รวีวาร อีสาให้กำาเนิด ม.ร.ว.รวี
ชว่งโชต ิรววีาร ในวงัรวีวาร อสีารบัรูถ้งึความทรมานในการ
คลอดลูกเป็นครั้งแรก ดังข้อความ
 “คนเจ็บท้องจะออกลูก มันเจ็บอย่างนี้เอง...มัน
ทรมานอย่างนี้เอง แม่ของอีสาถึงได้ทนไม่ไหว และตายไป
ในการคลอดอสีา อสีากลวัเหลอืเกนิ...กลวัจะตายอยา่งแม.่..
มนัเจบ็ปวดรวดร้าวอะไรอยา่งนี ้เหงือ่ออกเตม็หน้าผากหมอ
ตำาแยแกเอาผ้าต่อกันเข้า” (สีฟ้า, 2556 : 21)
 สังคมในยุคระบบไพร่ทาสนั้น สิทธิ์ในการครอบ
ครองเป็นของเจ้านาย ถึงแม่อีสาเป็นหม่อมห้ามแต่ก็เป็น
เพียงหม่อมห้ามที่เกิดจากทาส สิทธิและเสรีภาพตกแก่ 
มจ.โชติช่วงรวี รวีวาร ซ่ึงผู้ท่ีอีสาเข้าใจว่ามีอำานาจสูงสุด
สามารถปกป้องอีสาได้ แต่ความเป็นจริงแล้วท่านชายยัง
ตกอยู่ในอิทธิพลของหม่อมพริ้มพระชายา เม่ือสถานภาพ
ของอีสาอยู่ใต้ผู้ที่มีอำานาจควบคุมของหม่อมพริ้ม ซึ่งขณะ
นั้นหม่อมทุกคนล้วนมีแต่ลูกสาว เมื่ออีสาให้กำาเนิดลูกชาย 
หม่อมพริ้มจึงขอรับไว้ในอุปการะ อีสาสำานึกในความเป็น
ขา้รบัใชใ้นวงั กอปรกบัความสำานกึบญุคณุ กบัสญัชาตญาณ
ของความเป็นแม่ต้องการเล้ียงดูใกล้ชิดลูกแต่ด้วยความ

ตระหนกัวา่การทีล่กูอยูใ่นการอปุการะของหมอ่มพริม้ยอ่ม
ดีกว่าที่อีสาจะเล้ียงไว้เอง เธอจึงตัดสินใจมอบลูกให้หม่อม
พริ้ม เพื่อฐานะทางสังคมระดับหม่อมราชวงศ์แทนที่จะอยู่
กับอีสาซึ่งเป็นสามัญชนมีฐานะลำาบาก
 “ลองคิดดูให้ดีว่า ถ้าแก่เลี้ยงลูกของแกเอง แก
จะมีปัญญาส่งเสียคุณชายแค่ไหนกว่าอายุของเขาจะครบ
ยี่สิบปี” (สีฟ้า, 2556 : 33)
 แมต่้อมาอสีาจะหนอีอกจากวงัรววีารพรอ้มด้วย 
ม.ร.ว. โสภาพรรณวดี รวีวารและนายสมศักดิ์ วรประเสริฐ 
อีสาความสำานึกของอีสาที่มีต่อคุณหญิงก็ยังคงความเป็น
เจา้นายกบับ่าวตามสังคมระบบทาสและไพร ่ความเกรงกลวั
และถือเจ้านายเป็นเจ้าบุญคุณเหนือหัวจึงเป็นคุณสมบัติ
ติดตัวอีสา
 “บารมีของเจ้านายก็เป็นยังฝังอยู่ในสายเลือด
ของอีสาจนลบล้างไม่หาย” (สีฟ้า, 2556 : 117)
 เม่ือคลอดลูกคนที่สอง ม.ร.ว.โสภิตพิไล รวีวาร 
อีสาก็ยอมยกให้อยู่ในอุปการะของ ม.ร.ว. โสภาพรรณวดี 
รวีวาร เมื่อคุณหญิงเอ่ยปากขอ สัญชาตญาณความเป็นแม่
ของอสีาอยูภ่ายใต้อำานาจทีค่วบคมุโดยระบบของสงัคม แต่
อีสาก็ยังเห็นแก่ลูกกลัวว่าลูกสาวที่เกิดมาจะไม่สมบูรณ์ทั้ง
พ่อและแม่จึงเต็มใจยกเป็นลูกบุญธรรมของคุณหญิงโสภา
และนายสมศักดิ์ เพื่อฐานะทางสังคมที่ดีกว่าของบุตรสาว
“ฉันจะว่าอย่างไร คุณหญิงเธอคงเห็นว่าขืนปล่อยเป็นลูกก็
คงไม่มีพ่อว่าแต่คุณสมศักดิ์รังเกียจหรือเปล่าล่ะ?” (สีฟ้า, 
2556 : 113)
 ความเป็นความตายในขณะคลอดลูกนั้นเป็น
ความเสียสละของผู้ให้กำาเนิดอย่างแท้จริงความเสียสละใน
ความเปน็แมน่ัน้อสีาแสดงเหน็วา่การใหก้ำาเนดิลกูเปน็หนา้ที่
ทีย่ิง่ใหญ ่อสีาเสยีสละชวีติเพือ่ลูกไดโ้ดยสญัชาตญาณความ
เปน็แม ่ถงึแมก้ารอบรมเลีย้งดนูัน้อสีามอบใหเ้ปน็หนา้ทีข่อง
หม่อมพริ้มและคุณหญิงโสภาแต่อีสาก็แน่ใจแล้วว่าลูกทั้ง
สองจะอบอุ่นปลอดภัยและเจริญวัยอย่างสมบูรณ์กว่าอยู่
กับตนเอง
 2.2 ผู้ปกป้องคุ้มครองลูก
 อสีาไมไ่ดอ้บรมเลีย้งดลูกูท้ังสองคนแตก่ท็ำาหนา้ที่
มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกก่อนที่จะละวางหน้าที่การดูแล 
อบรม เลี้ยงดูลูก โดย ม.ร.ว.รวีช่วงโชติ รวีวาร ทายาทเพียง
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คนเดียวของวังรวีวาร อีสายอมให้อยู่ในอุปการะของหม่อม
พริ้มผู้มีเกียรติและความเหมาะสมกับคำาว่าแม่ของคุณชาย
มากกว่าตน
 “สา แกรักลูกแกไหม? อสีามองดหูมอ่มพริม้อยา่ง
ประหลาดใจ ปากตอบว่า รักค่ะ ท่านชายก็รักคุณชายมาก 
ทา่นรบัสัง่ฝากฝงัเอาไวเ้สมอ เพราะคณุชายจะตอ้งเปน็ผูส้บื
สกุลต่อไป เนื่องด้วยเป็นลูกชายคนเดียวของโอรสองค์โต
ของเสด็จในกรม แกคงเข้าใจนะ ถ้าแกรักคุณชายแกทำาตัว
อย่างนี้ ให้คุณชายอยู่อย่างนี้น่ะดีแล้ว” (สีฟ้า, 2556 : 33)
 อสีามอบลกูชายให้อยูใ่นการอปุการะของหมอ่ม
พริ้ม คุณชายรวีจึงเรียกหม่อมพริ้มว่า แม่ เรียกอีสาว่า สา 
จนกระทั่งอีสาหนีออกจากวังรวีวารและได้มีโอกาสกลับมา
พบกบัลกูชายอกีคร้ัง สญัชาตญาณความเปน็แมก่ารปกปอ้ง
ลูกในอดีตนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง อีสาไม่เคยคิดเรียกร้องให้
ลูกแสดงความกตัญญูกับตน ไม่ต้องการให้ลูกต้องรับรู้ว่า
ตนเองเป็นแม่ผู้ให้กำาเนิด ดังข้อความที่อีสากล่าวกับหม่อม
พริ้มความว่า
 “สาตั้งใจไว้แล้วค่ะ ว่าจะไม่บอก เพียงแต่ได้
ชื่นชมอยู่ห่างๆ สาก็ชื่นใจแล้ว” (สีฟ้า, 2556 : 415)
 เสนห่อ์ยา่งหนึง่ของแมค่อืการมองลกูของตนเปน็
เด็กเสมอ เอาใจใส่ ห่วงใย จดจำาเรื่องราวของลูกได้เสมอ 
แม้ว่าลูกจะโตเพียงใดก็ท่ีต้องคอยสอดส่องป้องกันภัยและ
ยอมสละเพื่อลูกได้แม่แต่ชีวิตด้วยสัญชาตญาณของแม่ 
ดังข้อความที่อีสาเอาตัวเองเข้าขวางไม่ให้คนพาลทำาร้าย 
ม.ร.ว. รวีโชติช่วง ลูกชาย ความว่า
 “...นายคนน้ีล้วงมีดสปิงออกมา ทำากิริยาคล้าย
จะเขา้จ้วงแทง ม.ร.ว.รวชีว่งโชติสญัชาตญาณของความเปน็
แม่ ทำาให้อีสาลืมตัวแหวกคนเข้าไปยืนขวางหน้า ม.ร.ว.รวี
ช่วงโชติ” (สีฟ้า, 2556 : 393)
 สำาหรับลูกสาวของอีสาคือ ม.ร.ว. โสภิตพิไล ก็
เช่นเดียวกับลูกชาย อีสาต้องการปกป้องชื่อเสียงและฐานะ
ทางสังคมของลูกจึงปิดบังความจริงท่ีตนเองคือแม่ผู้ให้
กำาเนิดมอบลูกสาวให้เป็นบุตรบุญธรรมของม.ร.ว.โสภาพร
รวดี รวีวาร กับนายสมศักดิ์ วรประเสริฐ เพื่อให้ลูกมีความ
สมบูรณ์ในครอบครัว และถึงแม้ท้ังคู่จะเสียชีวิตแล้วอีสาก็
คงอยู่ในฐานะป้า คอยส่งเสียเลี้ยงดูโสภิตพิไลต่อไป
 อีสามีความกังวลและหวงลูกสาวมากเป็นพิเศษ 

อสีาคอยเฝา้ระวงัการเตบิโตของลกูสาวหว่งใยในสวสัดภิาพ
ความปลอดภัย เอาใจใส่ดูแล และปกป้องอย่างสุดกำาลัง
ความสามารถ ดงัขอ้ความทีแ่สดงความหวงลูกสาวของอสีา 
ความว่า
 “อสีามเีลือดอนัรนุแรงสืบมาจากบรรพบรุษุเปน็
เลอืดผูก้ล้า กลา้เสีย่งและออกจะดดุนัเมือ่เกดิโทสจริต อสีา
หวงโสภติเหมอืนเสอืหวงลกู แมเ่สอืกลา้ตะปบสตัวท์ีท่ำารา้ย
ลูกมันฉันใด อีสาก็เช่นกัน” (สีฟ้า, 2556 : 472)
 อีสาทำาหน้าที่ปกป้องจากสังคมรอบข้างไม่ให้
ต้องได้รับความมัวหมองจากอาชีพและพฤติกรรมส่วนตัว
ของเธอ อีสาไม่ยอมให้ลูกสาวต้องโดนดูถูก หรือล่วงเกิน
ดว้ยวาจาและการกระทำาของผู้ชาย ดงัขอ้ความทีอ่สีาแสดง
ความเป็นห่วงโสภิตพิไลกลัวถูกเอาเปรียบจากผู้ชาย ความ
ว่า
 “อีสาเริ่มใจหายนิดๆ หากไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แล้ว 
จะมีเรื่องอะไรเสียอีกเล่านอกจากเรื่องบุรุษ สัญชาตญาณ
ความเปน็แม ่ทำาให้อีสาเกดิความหวงแหนขึน้มาครามครัน” 
(สีฟ้า, 2556 : 418)
 อีสามีความคิดว่าความเป็นผู้หญิงหากเกิดเรื่อง
เส่ือมเสียจะเป็นตราบาปติดตัวไปจนตลอดชีวิต เธอจึงใช้
วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีงามขึ้นก่อนถึงเวลาอัน
สมควร ดังข้อความที่อีสาตัดสินใจยิงนายประธานคู่รักของ
ตนที่พยายามล่วงเกินโสภิตพิไลลูกสาว ความว่า
 “อีสายืนมองดูร่างของนายประธาน อีสายิง
ออกไปด้วยฤทธิ์โทสะ ไม่น่าเชื่อกระสุนนั้นทะลุอกได้อย่าง
แม่นยำาราวกับผีจับวาง ” (สีฟ้า, 2556 : 472)
 อสีามแีสดงความเปน็หว่งลูกสาวและพลัง้มอืฆ่า
นายประธานเสยีชวีติเพือ่แสดงการปกปอ้งลกู นอกจากนัน้
เธอยงัปอ้งกนัขอ้ครหาทีจ่ะเกดิกับลูกสาวทีจ่ะตามโดยไมใ่ห้
โสภิตพิไลบอกกับตำารวจว่าถูกนายประธานล่วงเกิน อีสา
ยอมเสียสละตวัเองเพือ่ลกูแมจ้ะตอ้งรบัโทษหมดอสิระภาพ
ในฐานฆ่าคนตาย เธอก็ยอมไม่ได้ที่ลูกสาวจะต้องเสื่อมเสีย
ชื่อจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ดังข้อความที่อีสากล่าวกับโสภิต
พิไลลูกสาวเรื่องการให้ปากคำากับตำารวจ ความว่า
 “ถ้าเขาเรียกหนูไปถาม หนูต้องบอกว่าไม่รู้เรื่อง 
เมื่อกี้นี้ป้าบอกกับสารวัตรสอบสวนเขาว่าป้าทะเลาะกับ
ประธานแลว้กบ็นัดาลโทสะ หนตูอ้งยนืคำาวา่ไมรู่เ้รือ่ง เขา้ใจ
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ไหมโสภิต? ป้าไม่ต้องการให้หนูเป็นข่าว มันเป็นเรื่องน่า
อับอายขายหน้าสำาหรับเด็กผู้หญิงสาวๆ อย่างหนู” (สีฟ้า, 
2556 : 478)
 สญัชาตญาณความเปน็แมน่ัน้ทำาไดท้กุอยา่งเพือ่
ลูกแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต อีสาแสดงให้เห็นความห่วงใยที่
ต้องการปกป้องคุ้มครองดูแลลูกแม้ว่าลูกนั้นจะโตเพียงใด
ลูกคือเด็กเสมอในความคิดของแม่ วิธีการเหล่านี้จึงถือเป็น
เสน่ห์ของความเป็นแม่ความเป็นผู้หญิง
 อิตถีพลังความเป็นแม่น้ันเป็นพลังความรักที่
เกิดจากสัญชาตญาณของแม่ซึ่งบทบาทของแม่นั้นเป็นผู้
ให้กำาเนิด เลี้ยงดู และปกป้องลูก ซ่ึงอีสาก็แสดงให้เห็น
พลังความเป็นแม่ของตนเองอย่างชัดเจนนอกจากน้ันอีสา
ยังเสียสละความรัก ความอบอุ่น ความเคารพรักที่ลูกพึ่ง
ปฏิบัติต่อแม่ให้กับผู้เลี้ยงดู ซึ่งอีสาต้องการให้ลูกทั้งสองมี 
แม ่สถานภาพทีเ่หมาะสมกวา่ตนเอง และเปน็ทีย่อมรบัของ
สังคม

บทส่งท้าย
 อิตถีพลังของหญิงสาวและความเป็นเมีย อีสา
ใช้ความสวยมีเสน่ห์เป็นเครื่องมือ ปรุงแต่งจริตกิริยาเพื่อ
แสวงหาความรักสนองความต้องการทางกายภาพ อีสาจึง
ถูกกล่าวหาว่า คือ หญิงแพศยา อีสาใช้เสรีภาพของร่างกาย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งสนองอารมณ์ความต้องการของตัวเอง 

อาจเป็นเพราะอีสากำาพร้าแม่และพ่อจึงหาส่ิงชดเชยส่ิงที่
ขาดหายไปโดยใช้อารมณ์ทางเพศเปน็เครือ่งดบัทกุขข์องตน 
การที่อีสามีสามี 5 คน และสามีทุกคนหลงในความสวยมี
เสนห์่ของอีสาทัง้สิน้ เสนห่ข์องอสีานีเ้กิดจากรปูโฉมกริยิาพา
ทใีนการสนทนากับชายซึง่เปน็บคุลกิทีแ่ตกตา่งไปจากหญงิ
อื่นที่ถูกครอบจากวัฒนธรรม เธอมีความเป็นตัวของตัวเอง 
นอกจากนีเ้สนห่ท์ีเ่กดิจากความสามารถดา้นการสนองตอบ
ความต้องการของชายทำาให้เกิดความหลงใหลและความ
หลงนีเ้ปน็ความหลงในรปู รส และกายสัมผัส ความรกัทีอ่สีา
มอบให้สามทีัง้หา้เปน็ความรกัและความปรารถนาทีเ่กิดจาก
ความต้องการของตนเองซึ่งเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ อีสา
จึ่งไม่ได้ประพฤติสำ่าสอน เมื่อมีอารมณ์ความต้องการอีสาก็
ใช้มันกับคู่ของตนเท่านั้น 
 สำาหรับอิตถีพลังความเป็นแม่นั้น อีสาทำาหน้าที่
ให้กำาเนิดซึ่งถือเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ แม้อีสาจะไม่ได้
เล้ียงดูอบรมลูกๆด้วยตนเอง การส่งมอบการเล้ียงดูให้กับ
หม่อมพริ้ม คุณหญิงโสภา และโรงเรียนประจำานั้น อีสาก็
พจิารณาแลว้ถงึความอบอุน่ปลอดภยัจงึวางใจให้ลกูอยูภ่าย
ใต้สังคมเหล่านั้น อีสาทำาหน้าทีเลือกเฟ้นและมอบสิ่งที่ดีให้
กับลูกเพื่อเป็นพื้นฐานให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
และอสีาเองยอมเจบ็ปวดในการปกปดิฐานะของตนเองดว้ย
เกรงว่าลูกจะมีผลกระทบต่อสถานภาพในสังคม
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการสรา้งคำาในโหราศาสตรช์าตพินัธุใ์นแอง่สกลนคร โดยกำาหนดเกบ็ขอ้มลู
จาก 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทยแสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง และโซ่ โดยเก็บข้อมูล
ภาคสนามทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์ของผู้บอกข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า มีการสร้างคำา 4 ลักษณะ คือ การสร้างคำา
อิสระ การสร้างคำาประสม การสร้างคำาซ้อน และการสร้างคำาทับศัพท์ กลวิธีการสร้างคำาเหล่านี้มีโครงสร้างของการสร้างที่
ช่วยชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของคำาที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้สื่อสารในตำาราโหราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ : การสร้างคำา, โหราศาสตร์ชาติพันธุ์, แอ่งสกลนคร

Abstract
 This research aimed to study a word formation in ethnic’s astrology in Sakon Nakhon basin. 
Data were collected from 8 ethnic groups in Sakon Nakhon basin included Thai Yo, Phu Thai, Thai Sak, 
Thai Laos, Thai Yoi, Thai Phuan, Kaloeng, and So. The data were collected from Key informant through 
fieldwork such as an oral and writing form. The findings were as follows: there were 4 types of word 
formation: formation of isolated word, formation of compound word, formation doublet word, and 
formation of transliterated word. These Strategies of word formations endowed with structure that 
enabled us to see the specific characteristics of words created in order to communicate in astrological 
texts effectively.

Keywords: Word Formation, Ethnics ’Astrology, Sakon Nakhon Basin
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บทนำา
 โหราศาสตร์เป็นความรู้ที่มนุษย์ให้ความสนใจ
ทั้งในกลุ่มโลกตะวันออกและโลกตะวันตกองค์ความรู้ด้าน
โหราศาสตร์นีไ้ดแ้พรก่ระจายในทกุระดบัทัง้ระดบัสามญัชน
จนถึงระบอบการปกครองของประเทศต่างๆ ท่ีสะท้อน
ความเชื่อและความสนใจโหราศาสตร์เรื่อยมา ความรู้ด้าน
โหราศาสตรจ์งึเปน็พืน้ฐานในการดำารงชวีติของมนษุยเ์รือ่ย
มา ความรูโ้หราศาสตรใ์นยคุอดตีทัง้ของอนิเดยีโบราณ กรกี 
อียิปต์โบราณ ถือกันว่าเป็นแนวคิดสำาคัญของโลก ในขณะ
ที่ประเทศจีนมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ที่มีระบบผิดแผก
ไปจากความรู้โหราศาสตร์ที่กล่าวมาทั้งการกำาหนดช่วง
เวลา ฤดูกาล การนับปฏทิินที่เน้นการนับตามการโคจรของ
ดวงดาวและพระจันทร์เป็นหลักที่เรียกว่า จันทรคติ ซึ่งเป็น
ระบบพื้นฐานปฏิทินของเอเชียอีกด้วย ความแตกต่างของ
โหราศาสตร์จีนนั้นเกิดจากความต่างของระยะเวลาและ
ฤดกูาลทางธรรมชาตจิงึทำาใหอ้งคค์วามรูโ้หราศาสตรม์กีาร
กำาหนดชว่งเวลาและระบบแตกตา่งออกไป (ประมวล วรรณ
โชติผาเวช, 2551 : 6)
 โหราศาสตร์ท่ีปรากฏในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลความเชื่อมาจากอินเดียเป็นส่วนมากโดยเฉพาะ
ตำาราสำาคัญของโหราศาสตร์ไทย คือ ตำาราพรหมชาติ เป็น
ตำาราด้านโหราศาสตร์ที่เชื่อว่าได้สืบทอดกันมาแต่อินเดีย 
ส่วนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็มีความรู้ด้าน
โหราศาสตรแ์พรก่ระจายอยูท่ัว่ไป อาท ิในเขตภาคเหนอืได้
รับโหราศาสตร์มาจากอารยธรรมจีนและน่านเจ้าเป็นหลัก 
ภาคใต้ได้รับเอาโหราศาสตร์มาจากพราหมณ์โดยเฉพาะใน
กลุ่มเมอืงนครศรีธรรมราช สว่นภาคอีสานรบัโหราศาสตรท์ัง้
จากจีน-น่านเจ้า ผ่านล้านนาและรับอิทธิพลจากอาณาจักร
ลา้นชา้งเปน็หลกั มกีารบนัทกึในลกัษณะตา่งๆ อาท ิใบลาน 
สมดุขอ่ย สมดุฝร่ัง เปน็ต้น ตอ่มามผีูรู้ไ้ดท้ำาการปริวรรตและ
จัดพิมพ์เผยแพร่ความรู้สู่ปัจจุบันอย่างกว้างขวาง
 แอง่สกลนคร เปน็พืน้ทีภ่าคอสีานตอนบนมแีนว
เขตด้านหนึ่งมีเทือกเขาภูพานเป็นสันปันแดนระหว่างแอ่ง
สกลนครกับแอ่งโคราช ส่วนอีกด้านหน่ึงมีแม่นำ้าโขงเป็น
แนวเขตระหวา่งแอง่สกลนครและสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครอบคลมุพืน้ทีจั่งหวดัสกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร หนองคาย และอุดรธานี (สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน, 2542 : 4350) และมีการอพยพ
โยกย้ายของคนกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีพูดภาษาตระกูลไท-กะได
และภาษาตระกูล มอญ-เขมร จาก สปป.ลาว เป็นหลัก
และยังคงดำารงวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น 
อาท ิความรูด้า้นแพทยศาสตร ์ความเชือ่เรือ่งผ ีโหราศาสตร ์
เป็นต้น
 กลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่าศัยในเขตแอง่สกลนคร จำาแนก
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ไทยโย้ย ผู้ไทย ไทยย้อ ไทยแสก 
ไทยพวน กะเลิง และโซ่ กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีวัฒนธรรม
ที่ได้รับอิทธิพลซ่ึงกันและกันและดำารงอยู่ร่วมกันในแอ่ง
สกลนครได้อย่างปกติสุขเรื่อยมา โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ต้องอาศัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อประกอบให้ชีวิต
สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมีความสุข อาทิ แพทยศาสตร์ 
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โหราศาสตร์ เป็นต้น 
องค์ความรู้เหล่าน้ีจะมีความคล้ายและความจำาเพาะของ
เนื้อหา (Text) เพื่อชี้ให้เห็นความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
 โหราศาสตร ์เปน็ความรูอ้ยา่งหนึง่ทีส่งัคมในแอ่ง
สกลนครยังใช้งานและยังมีความเชื่อถือในเรื่องอำานาจของ
ดวงดาวว่ามีผลต่อการดำารงชีวิตนับตั้งแต่แรกเกิดจนตาย 
โดยจำาแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 การคำานวณและฤกษ์ 
ว่าด้วยการใช้ตัวเลขคำานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางค่าสถิติเพื่อ
ความหมายทีต่อ้งการและการหาชว่งเวลาทีเ่ปน็มงคล กลุม่
ที่ 2 การพยากรณ์ เป็นอธิบายความที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องจากการพยากรณ์ หรือจากลางบอกเหตุอื่นๆ กลุ่มที่ 
3 คือ พิธีกรรม เป็นการประกอบกิจกรรมทางความเชื่อใน
การบูชาหรือบวงสรวงเพื่อหลีกเลี่ยงอำานาจร้ายที่เกิดจาก
ดวงดาวหรือเพื่อส่งเสริมพลังบวกที่ได้รับจากดวงดาว
 มิติหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาโหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครคือการสร้างคำาเพื่อใช้ในงาน
โหราศาสตร ์ซึง่การศกึษาในประเดน็การสรา้งคำานัน้จะชว่ย
ให้เข้าใจรูปแบบของคำาที่นำามาใช้ทั้งในประเด็นลักษณะคำา
และโครงสรา้งของหนว่ยคำาทีเ่ปน็ภูมปิญัญาทางภาษาอยา่ง
หนึ่งในการสร้างสรรค์ภาษาเพื่อใช้ส่ือสารตามความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์ จึงเป็นเหตุผลสำาคัญของการศึกษาครั้งนี้
เพือ่วเิคราะห์ขอ้มลูการสรา้งคำาในโหราศาสตรช์าติพนัธุอ์นั
เปน็สว่นหนึง่ของการวจัิยเรือ่ง โหราศาสตรช์าตพินัธุใ์นแอง่
สกลนคร : ภูมิปัญญาทางภาษาและคุณค่าทางวัฒนธรรม 



ROMMAYASAN 131Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

โดยบทความเนน้การวเิคราะหแ์ละการนำาเสนอประเดน็การ
สร้างคำาของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ว่ามีการใช้คำาในลักษณะ
ใดที่สามารถสื่อสารและสร้างความน่าเชื่อถือได้โดยใช้
แนวคิดการสร้างคำาเชิงภาษาศาสตร์ของ วรวรรธน์ ศรียาภัย
(2556) เป็นแนวคิดสำาคัญในการวิเคราะห์โหราศาสตร์
ชาติพันธุ์เพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงการสร้างคำาและคำาท่ีปรากฏ
ในโหราศาสตร์ชาติพันธ์

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาการสร้างคำาในโหราศาสตร์ชาติพันธ์ุ
ในแอ่งสกลนคร

ขอบเขตการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีก้ำาหนดขอบเขตเพือ่การวจิยัดงัตอ่
ไปนี้
 1. ขอบเขตด้านประชากร กำาหนดผู้บอกข้อมูล
เป็นปราชญ์ในด้านโหราศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง 8 
กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทยแสก ไทยลาว ไทยโย้ย
ไทยพวน กะเลิง และโซ่ จำานวนกลุ่มชาติพันธ์ุละ 2 คน 
รวม 16 คน
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา กำาหนดเน้ือหาในการ
ศึกษาวิเคราะห์การสร้างคำาตามแนวคิดของ วรวรรธน์ 
ศรียาภัย (2556) จำานวน 4 ลักษณะ คือ การสร้างคำาอิสระ 
การสร้างคำาประสม การสร้างคำาซ้อน และการทับศัพท์
 3. ขอบเขตด้านเวลา กำาหนดระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 
2558
 4. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย กำาหนดเก็บข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ แอ่งสกลนครซึ่งคลอบคลุมจำานวน 
6 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย 
บึงกาฬ และอุดรธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีกำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัยดัง
ต่อไปนี้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โหราศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร

 2. กำาหนดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล คือ แอ่งสกลนคร 
จำานวน 6 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
หนองคาย บงึกาฬ และอดุรธาน ีโดยเกบ็ขอ้มลูโหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ภาคสนามจาก 8 กลุ่ม ชาติพันธุ์ คือ ไทยย้อ ผู้ไทย 
ไทยแสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง และโซ่
 3. ปฏิบัติการเก็บข้อมูลตามที่กำาหนดไว้ข้างต้น 
โดยนำาขอ้มลูทีไ่ดม้าวิเคราะหเ์พือ่แยกกลุม่ขอ้มลูเปน็ 3 กลุม่ 
คือ กลุ่มคำานวณและฤกษ์ กลุ่มพยากรณ์ และกลุ่มพิธีกรรม
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ตามประเด็นการสร้างคำา
ในโหราศาสตรช์าตพินัธุต์ามแนวคดิของ วรวรรธน ์ศรียาภยั 
(2556)  ได้แก่  การสร้างคำาอิสระ  การสร้างคำาประสม 
การสร้างคำาซ้อน และการทับศัพท์
 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ
 6. นำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนครพบว่า การสร้างคำา ที่อธิบายตามมุมมองของ
ภาษาศาสตร์นั้นสามารถจำาแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) คำา
อิสระ 2) คำาประสม 3) คำาซ้อน และ 4) คำาทับศัพท์ ดังผล
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้
 1. คำาอิสระ คำาอิสระนั้นในทางหลักภาษาไทย
เรียกว่า “คำามูล” เป็นคำาที่มีความหมายเฉพาะตัวสามารถ
ปรากฏคำาตามลำาพังได้และให้ความหมายอย่างชัดเจน ซึ่ง
คำาอิสระในโหราศาสตร์ ชาติพันธุ์นี้พบว่าเป็นการสร้างจาก
คำาเดิมในความหมายอ่ืนแล้วนำามาใช้ในความหมายทาง
โหราศาสตรช์าตพินัธุ ์จากการศึกษาแล้วพบวา่โหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มชาติพันธ์ มีการสร้างคำามูลอิสระ เพื่อใช้
ในโหราศาสตร์พันธุ์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์
 จากการวเิคราะหพ์บวา่ คำาอสิระทีม่ใีชใ้นทุกกลุม่
ชาติพันธุ์มีจำานวน 7 คำา คือคำาว่า จม, ฟู, ยี่, วัน, โคลง, แรม 
และด ีคำาเหล่านีเ้ปน็คำาทีป่รากฏใช้ในทกุกลุ่มชาตพินัธุซ์ึง่ให้
ความหมายและปรากฏการใช้ในลักษณะเดียวกัน สามารถ
อธิบายได้ว่าคำาทั้ง 7 คำา นั้นเป็นคำาเก่าที่มีใช้ในโหราศาสตร์
ชาติพันธ์ุและสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุต่าง ๆ
ที่ใช้คำาร่วมกันได้
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 นอกจากพบคำาท่ีใช้ร่วมกันในทุกกลุ่มชาติพันธุ์
แล้วบางคำามีลักษณะการใช้คำาร่วมกันนับตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไปจนถึง 7 กลุ่มชาติพันธุ์ และยังพบว่ามีบางคำาที่
เปน็คำาอิสระทีม่ใีชเ้ฉพาะในกลุม่ชาตพินัธุต์นเอง ดงัตอ่ไปนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน พบจำานวน 17 คำา คือคำาว่า ไชย, 
ธาตุ, นาม, เกิด, หลัง, ท้อง, ดิน, ไฟ, เหล็ก, ไม้, โชค, เสวย, 
นำา้, ตก(ทศิ), เหนอื, ใต,้ และกำา คำาเหลา่นีล้ว้นเปน็คำาอสิระ
ที่เป็นคำาโหราศาสตร์ที่ใช้ในการคำานวณและการพยากรณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อ พบจำานวน 4 คำา คือคำาว่า ปลูก, ฮ้าย,
แปงและใหม่ คำาทั้งหมดนี้มีความสำาคัญไปในลักษณะคำา
โหราศาสตร์ที่มีความหมายมุ่งทางด้านบอกฤกษ์ยามและ
การพยากรณ์เป็นสำาคัญ
 กลุ่มชาติพันธุ์โซ่ พบจำานวน 4 คำา คือคำาว่า ดาว, 
ไหม้, วัด และดู คำาเหล่านี้พบใช้ในลักษณะที่เป็นคำาอิสระ
เฉพาะในกลุ่มชาตพัินธุโ์ซบ่อกความหมายเนน้ไปในดา้นการ
คำานวณฤกษ์และการพยากรณ์
 ส่วนกลุ่มชาติพันธ์ุไทยลาว ผู้ไทย และไทยโย้ย 
พบว่ามีคำาอิสระโหราศาสตร์ท่ีใช้คำาเฉพาะท่ีไม่มีลักษณะ
ร่วมใช่คำากลุ่มชาติพันธุ์อื่น จำานวน กลุ่มชาติพันธุ์ละ 1 คำา 
คือคำาว่า สาง, ห้ามและทาง ตามลำาดับ
 นอกจากนีย้งัพบวา่มกีลุ่มชาตพินัธจ์ำานวน 2 กลุ่ม
ชาติพันธ์ุ คือ กลุ่มชาติพันธ์ุไทยแสก และกลุ่มชาติพันธ์ุกะเลิง
ท่ีมีคำาอิสระใช้ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ทุกคำา ท้ังนี้
เพราะจำาพวนการค้นคำาอิสระน้ันมีจำานวนไม่มากและกลุ่ม
ชาติพนัธุด์งักลา่วมตีำาราโหราศาสตรใ์ชจ้ำานวนนอ้ยประเดน็
จึงทำาให้ข้อค้นพบคำามีจำานวนน้อยลดตามไปด้วย
 ข้อสังเกตประการหนึ่งคือคำาอิสระเหล่านี้ล้วน
เป็นคำาเดิมที่มีใช้ในสังคมซึ่งนำามาใช้ด้วยการสร้างคำาอิสระ
เหล่านี้ให้มีความหมายในทางโหราศาสตร์ โดยสามารถ
จำาแนกตามลักษณะได้ดังต่อไปนี้
 1) คำาบอกช่วงเวลา เป็นคำาที่แสดงถึงการเรียก
ชื่อของช่วงเวลาทั้งในรอบ 24 ชั่วโมง รอบเวลาการเคลื่อน
ของสรุยิาคตแิละจนัทรคต ิและรอบเวลาจากการเวยีนรอบ
ของโลก ดังต่อไปนี้
  1.1) คำาที่ใช้เรียกรอบเวลา 24 ชั่วโมง พบคำา
ว่า วัน, มื้อ, ขึ้น, แรม, ออก, ใหม่ และคำ่า นอกจากนี้ยังพบ
คำาที่ใช้เรียกวันตามแบบปฏิทินหนไท คือ ไจ้, เป้า, ยี่, เหม้า, 

สี, ไส้, สง้า, มดหรือเม็ด, สัน, เฮ้า, เสด และไค้
  1.2) คำาที่ใช้เรียกรอบเวลาการเคลื่อนของ
สุริยาคติและจันทรคติปรากฏพบเพียงคำาเดียวคือคำาว่า 
เดือน
  1.3) คำาที่ใช้เรียกรอบเวลาจากการเวียนรอบ
ของโลกพบคำา 2 ลักษณะ คือ คำาเรียกระบบสุริยคติ คือคำา
ว่า ปี และคำาเรียกแบบระบบปีหนไท คือปรากฏคำาเรียกที่
เป็น แม่ปี จำานวน 12 คำา คือ คำาว่า ไจ้, เป้า, ยี่, เหม้า, สี, 
ไส้, สง้า, มดหรือเม็ด, สัน, เฮ้า, เสด และไค้
 2) คำาบอกเกณฑ์การคำานวณฤกษ์ เช่นคำาว่า 
จม, ฟู, โคลง, พาน, หลาว เป็นต้น คำาเหล่านี้เป็นชื่อวิธีการ
คำานวณเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้สอบทานวันเวลาที่เหมาะสม โดย
คำาเหลา่นีล้ว้นเปน็คำาสามญัเดมิทีถ่กูสรา้งในความหมายใหม่
เพื่อใช้ในวงโหราศาสตร์ชาติพันธุ์
 3) กลุ่มคำาที่บอกธาตุ หรือสะสารประกอบเพื่อ
เปน็รา่งกายมนษุยโ์ดยเชือ่กนัวา่รา่งกายมนษุยส์ร้างจากธาตุ
ต่าง ๆ  ประกอบกัน แต่ในทางโหราศาสตร์ธาตุเป็นลักษณะ
มวลสารหลักที่มีผลต่อชะตาซึ่งถูกกำาหนดจากช่วงเวลาใน
การเกดิของมนษุยท์กุคน โดยจากตารางแสดงขอ้มลูในขา้ง
ต้นน้ันมีคำาอิสระกล่าวถึงลักษณะท่ีเป็นช่ือ ธาตุ จำานวน 7 คำา
คือ ดิน, นำ้า, ไฟ, ธาตุ, เหล็ก, ไม้ และลม
 4) กลุ่มคำาทีบ่อกอาการ เปน็คำาอสิระทีม่ลัีกษณะ
บอกอาการเพ่ือให้เหน็และเขา้ใจวา่เกณฑเ์ทยีบทีค่ำานวณนัน้
อยูใ่นเกณฑใ์ดแลว้จงึเผยคำาพยากรณท์ีค่ำานวณไดเ้กณฑน์ัน้ 
คำาเหล่าน้ีปรากฏพบ 10 คำา โดยมีทั้งที่เป็นคำาบอกกิริยา 
บอกวิธี ชื่อสัตว์เทพนิยาย ชื่อตัวแทนเกณฑ์ เช่น กิน, เสวย, 
แก้, นาม, หลวง, ทาง, นาค, ฝัน, ดาว, แก้ เป็นต้น
 5) กลุ่มคำาบอกผลการพยากรณ์ เป็นคำาอิสระที่
บ่งชี้ให้เห็นผลของการพยากรณ์เพื่อให้สามารถเข้าใจว่าผล
เป็นเช่นใด จากตารางข้างต้นพบคำาอิสระ 4 คำา โดยจำาแนก
ได้ 2 กลุ่มคือ คำาบ่งชี้ในทางที่ดีงามมีคำาว่า ดี, โชค และคำา
ที่บ่งชี้ในทางร้ายมีคำาว่า ฮ้าย, เคราะห์
 2. คำาประสม จากการศึกษา พบว่า การสร้าง
คำาศัพท์ที่เป็นศัพท์โหราศาสตร์นั้นมีลักษณะการสร้างคำา
ประสมโดยจำาแนกวธิกีารสรา้งได ้4 ลกัษณะ คอื ประสมคำา
อิสระ ประสมสมาส ประสมประสาน และประสมทับศัพท์ 
ดังต่อไปนี้
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 2.1 คำาประสมอิสระ พบว่า มีโครงสร้างของคำา
ประสมคือ
  1) โครงสรา้ง 2 หนว่ย เชน่ เกา้กอง โครงสรา้ง
คือ เก้า+กอง, ออกใหม่ โครงสร้างคือ ออก + ใหม่ เป็นต้น
  2) โครงสร้าง 3 หน่วย เช่น หัวใจเป็น 
โครงสร้างคอื หวั+ใจ+เปน็, หลกีพษินาค โครงสรา้งคอื หลีก
+พิษ+นาค เป็นต้น
  3) โครงสร้าง 4 หน่วย เช่น เอาม้าเข้าคอก 
โครงสร้างคือ เอา+ม้า+เข้า+คอก เป็นต้น
 2.2 คำาประสมสมาส เป็นการสร้างคำาประสม
จากหน่วยคำาอิสระที่มีรากภาษาจากภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยจำานวน 2 หน่วย
คำาขึ้นไป โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่คำาประสมสมาสมากที่สุดคือ 
กลุ่มชาติพันธุ์โซ่ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำาให้
คำาประสมสมาสมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นเพราะตำารา
โหราศาสตร์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากพระสงฆ์และได้คัด
ลอกชุดความรูท้ีเ่ห็นวา่เหมาะสมมาใชง้าน คำาประสมสมาส
ที่พบมีโครงสร้างเพียง 1 โครงสร้าง คือ หน่วยคำาอิสระ + 
หน่วยคำาอิสระ เช่น สิริมงคล โครงสร้างคือ สิริ+มงคล, 
โลกาวินาศ โครงสร้างคือ โลกา+วินาศ เป็นต้น
 2.3 คำาประสมประสาน เป็นการสร้างคำาด้วย
ลักษณะการประสมประสานจากหน่วยคำาอิสระหรือหน่วย
คำาประสมนำามาประสมประสานกนั โดยพบในกลุม่ประเภท 
การคำานวณและฤกษ์เท่านั้น โดยสามารถจำาแนกตาม
โครงสร้างได้ 4 โครงสร้าง คือ
  1) โครงสร้าง 2 หน่วย เช่น มื้อดี, โครงสร้าง
คือ มื้อ+ดี, นาควัน โครงสร้างคือ นาค+วัน เป็นต้น
  2) โครงสร้าง 3 หน่วย เช่น หลีกพิษนาค 
โครงสร้างคือ หลีก+พิษ+นาค, โคลงพานวัน โครงสร้างคือ 
โคลง+พาน+วัน เป็นต้น
  3) โครงสร้าง 4 หน่วย เช่น วันจมวันฟู 
โครงสร้างคือ วัน+จม+วัน+ฟู, เอาของนำาท่าน โครงสร้าง
คือ เอา+ของ+นำา+ท่าน เป็นต้น
  4) โครงสร้าง 5 หน่วย เช่น ดูเอาผัวเอาเมีย 
โครงสร้างคือ ดู+เอา+ผัว+เอา+เมีย, วันเอาม้าเข้าคอก 
โครงสร้างคือ วัน+เอา+ม้า+เข้า+คอก เป็นต้น
 2.4 คำาประสมทับศัพท์ เป็นวิธีการสร้างศัพท์

อีกวิธีหนึ่งด้วยการยืมเอาศัพท์ต่างประเทศมาใช้ ทั้งทาง
เสียงและความหมาย ทั้งนี้อาจมีการปรับเลื่อนเสียงได้เพื่อ
ความเหมาะสมกับธรรมชาติเสียงของคนไทย รูปแบบการ
สรา้งคำาประสมทบัศพัท์นัน้ จำาแนกโครงสร้างของคำาประสม
ทับศัพท์ คือ
  1) โครงสร้าง 2 หน่วยคำา เช่น ตัดเกศ 
โครงสร้างคือ ตัด+เกศ, เสียเคราะห์ โครงสร้าง คือ เสีย
+เคราะห์ เป็นต้น
  2) โครงสร้าง 3 หน่วยคำา เช่น วันมหาไชย 
โครงสร้างคือ วัน+มหา+ไชย เป็นต้น
  3) โครงสร้าง 5 หน่วยคำา พบคำาว่า ดิถีฤกษ์
ห้ามกระทำามงคล โครงสร้างคือ ดิถี+ฤกษ์+ห้าม+กระทำา+ 
มงคล เป็นต้น
 3. คำาซอ้น คำาซอ้นทีป่รากฏในตำาราโหราศาสตร์
ชาติพันธ์ุในแอ่งสกลนครพบคำาซ้อนในกลุ่มประเภท การ
คำานวณและฤกษ์ โดยคำาที่พบนั้นมีลักษณะเป็นคำาซ้อน 2 
หน่วย คือ คำาซ้อนที่มีโครงสร้างโดยใช้หน่วย- คำาอิสระ 2 
หน่วยคำา ที่มีความหมายใกล้เคียงและความหมายตรงข้าม
กนัมาเข้าคูก่นั คำาซอ้นลกัษณะนีพ้บในโหราศาสตร์ชาตพินัธุ์
แต่กลุ่มจำานวนน้อย โดยจำาแนกเป็นชนิดของคำาซ้อน คือ
  1) คำานาม + คำานาม เช่น คำาว่า ถุงย่าม, 
ผัวเมีย เป็นต้น
  2) คำากริยา+กริยา เช่น คำาว่า จมฟู, ตุ้มฮ่อม, 
ล่มจม, ไปมา เป็นต้น
  3) คำาวิเศษณ์+คำาวิเศษณ์ เช่น คำาว่า แรมคำ่า, 
ออกคำ่า, ดิถีฤกษ์, โชคลาภ เป็นต้น
 4. คำาทับศัพท์ คำาทับศัพท์ เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสรา้งคำามาใชด้้วยวธิกีารใชค้ำาและเสียงของรากเดมิของ
คำาในภาษานั้นแต่อาจเปลี่ยนรูปคำาบ้าง จากการวิเคราะห์
ปรากฏพบในในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มชาติพันธุ์โซ่ พบ
คำาทบัศพัท์จำานวน 65 คำา, กลุม่ชาตพินัธไ์ทยพวน พบคำาทบั
ศัพท์จำานวน 34 คำา, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว พบคำาทับศัพท์
จำานวน 18 คำา, กลุ่มชาติพันธ์กะเลิง พบคำาทับศัพท์จำานวน 
23 คำา, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อ พบคำาทับศัพท์จำานวน 17 คำา, 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโย้ย พบคำาทับศัพท์จำานวน 14 คำา, กลุ่ม
ชาติพันธ์ไทยแสก พบคำาทับศัพท์จำานวน 8 คำา และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้ไทย พบคำาทับศัพท์จำานวน 7 คำา เช่น สิริ 
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(สริ-ิภาษาบาล)ี ไชย (เชยฺย- ภาษาบาล/ีไชย-ภาษาสนัสกฤต) 
ธาตุ (ธาตุ-ภาษาบาลี) ปัญจะเขตเต (ปญฺจ เขตฺเต –ภาษา
บาลี) ศุกร์ (ศุกฺร-ภาษาสันสกฤต) อาทิตย์ (อาทิตฺย-ภาษา
สันสกฤต) จันทร์ (จนฺทร-ภาษาสันสกฤต) เป็นต้น
 คำาทับศัพท์เหล่านี้พบว่ามีการทับศัพท์ท้ังท่ีมา
จากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรคำาทับศัพท์
เหล่านี้ล้วนเป็นคำาที่เป็นช่ือเรียกวัน ช่วงเวลา ทิศ และ
ลักษณะความเป็นมงคล อวมงคล จากการศึกษาแล้วยัง
พบอีกว่าในกรณีชุดความรู้โหราศาสตร์ชุดเดิมนั้นจะใช้ชื่อ
ทิศเป็นภาษาไทยตามลักษณะปฏิทินหนไท แต่ในช้ันหลัง
ก็มีการใช้ปนกันทั้งระบบปฏิทินหนไทและปฏิทินปัจจุบัน 
การใชค้ำาทบัศพัทห์ลายคำากลายเปน็คำากลางท่ีใชก้นัทกุกลุม่
ชาติพันธุ์เช่นชื่อวัน ยาม ทิศ และคำาที่บอกลักษณะมงคล

สรุปผลการวิจัย
 การสร้างคำาในโหราศาสตร์ชาติพันธ์ุในแอ่ง
สกลนคร จำานวน 8 กลุม่ชาตพินัธุ ์คอื ไทยยอ้ ผูไ้ทย ไทยแสก 
ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง และโซ่ จากการศึกษา
และวิเคราะห์ผลข้างต้น สรุปได้ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์
ในแอ่งสกลนครมีการสร้างคำาเพ่ือใช้ในโหราศาสตร์น้ัน
ปรากฏ 4 ลักษณะ คือ
 1) การสร้างคำาอิสระ คำาเหล่าน้ีเป็นการสร้างท่ี
เกิดจากการสร้างใหม่เพื่อให้ได้คำาใช้ในวงโหราศาสตร์และ
การสร้างความหมายใหมเ่พือ่ให้สามารถใช้คำาสือ่ความหมาย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2) การสร้างคำาประสม พบว่า มีการสร้างคำา
ประสม 4 รูปแบบ คอื คำาประสมอสิระ คำาประสม คำาประสม
สมาส คำาประสมประสาน และคำาประสมทับศัพท์ คำาเหล่า
นีช้ว่ยทำาใหเ้กดิคำาเพือ่ใช้ในวงโหราศาสตรไ์ดอ้ยา่งมากและ
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3) คำาซ้อน พบว่า มีการสร้างคำาซ้อนเพื่อใช้ใน
วงโหราศาสตร์แต่จำานวนที่พบไม่มากนักทั้งนี้เป็นเพราะไม่
ค่อยนิยมใช้คำาซ้อนด้วยเกรงเป็นปัญหาในการตีความหรือ
การสื่อสาร
 4) คำาทับศัพท์ เป็นการนำาเอามาภาษาอื่นมาใช้
โดยนำามาจาก 3 ภาษา คือ ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและ
ภาษาเขมร

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาการสร้างคำาที่พบในโหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครในครั้งนี้ได้ทำาการศึกษาโดยใช้
แนวคิดวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยคำาซึ่งเป็นประเด็น
หนึ่งในการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทยตามแนวคิดของ 
วรวรรธน์ ศรียาภัย (2556) โดยการศึกษาคำาที่เป็นวง
ศัพท์โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ โดยการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
มีการสร้างคำา 4 ลักษณะคือ การสร้างคำาอิสระ การสร้าง
คำาประสม การสร้างคำาซ้อน และการทับศัพท์ โดยการ
วิเคราะห์หน่วยคำาตามแนวทางภาษาศาสตร์ซึ่งช่วยให้เห็น
หน่วยคำาขนาดเล็กที่ประกอบเป็นคำาศัพท์ทางโหราศาสตร์
อันเป็นภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์คำาเพื่อใช้สื่อความ
หมายตามความชื่อและความเข้าใจในทางโหราศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม
 อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ามีการผกผันของ
ความหมายทีม่ผีลตรงตอ่การสร้างคำาในระดับความหมายท่ี
มีเค้าเดิม และความหมายที่ต่างจากเดิมอันมีความสัมพันธ์
ตอ่การสรา้งคำาในระดบัโครงสรา้งหนว่ยคำา โดยความหมาย
เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดการสร้างคำาที่มี
โครงสร้างลักษณะต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มเติมในการสื่อความ
ให้เหมาะสมและชัดเจฯมากยิ่งขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จึง
เป็นมิติสำาคัญที่ช่วยให้เห็นโครงสร้างหน่วยคำาคำาที่สามารถ
นำาไปสู่การเรียนประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น
ได้อย่างกว้างขวางอีกต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงประเด็นเบื้องต้นของ
การศึกษาภูมิปัญญาทางภาษา ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์
รูปแบบอื่นๆ ของภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
โหราศาสตร์ชาติพันธ์ุได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้คำา การ
วิเคราะห์ความหมายของคำา เป็นต้น
 2. การวเิคราะหก์ารสรา้งคำานัน้สามารถวิเคราะห์
ได้หลายมุมมอง อาทิ มุมมองทางไวยากรณ์ เสียง ความ
หมาย หรือสภาพศัพท์ หรือการอ้างถึงเพื่อการเชื่อมโยงคำา
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อาทิ คำาสอน ผญา กลอนลำา เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาว
ต่างชาติ เร่ืองมงคลนามกับความเช่ือของคนไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ คือ 80/80 และเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาวกัมพูชาที่กำาลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนาม
กับความเชื่อของคนไทย มีประสิทธิภาพ 95/87.22

คำาสำาคัญ : หนังสืออ่านประกอบการเรียน ผู้เรียนชาวต่างชาติ มงคลนาม

Abstract
 The purpose of the research was to construct a supplementary reading book for foreign learners 
on “The auspicious names and beliefs of Thai people” to have the efficiency in accord with the efficiency
criteria of E1/E2 = 80/80, and to enhance knowledge and understanding of language and culture for 
foreign learners. The supplementary reading book was experimented on Khmer students who were 
studying for bachelor’s degrees at Buriram Rajabhat University to see its effectiveness. The research 
instruments were the supplementary reading book, and an achievement test. The results showed that 

หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ

เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย

Supplementary Reading Books for Foreign Learners on

“The Auspicious Names and Beliefs of Thai People”
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the supplementary reading book was effective at 
the significance level of 95/87.22

Keywords: Supplementary Reading Books, Foreign 
Learners, Auspicious Names

บทนำา
 ภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเป็นความรู้พื้น
ฐานสำาคญัทีจ่ะทำาให้เข้าใจไดชั้ดเจนวา่ วัฒนธรรมกับภาษา
เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน การเรียนรู้ภาษาของ
สังคมใดจำาเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมของสังคมนั้นควบคู่ไป
ด้วยเพราะภาษาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม และภาษาจะ
เป็นที่เข้าใจอย่างแท้จริงลึกซึ้งมิได้ถ้าปราศจากความรู้ใน
เรือ่งปรบิททางวฒันธรรม อกีทัง้วฒันธรรมในดา้นความคดิ 
ค่านิยม ความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตเป็นเครื่องกำาหนดการใช้
ภาษา ดว้ยเหตผุลดงักลา่วในการเรยีนภาษาตา่งประเทศให้
สมัฤทธิผ์ลตอ้งใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่สารกบัเจา้ของภาษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
วัฒนธรรม และการดำารงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษานั้น
ได้อย่างถ่องแท้ขึ้น
 การเรียนการสอนภาษาไทยสำาหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศนอกจากความรู้และหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้ว 
ยังต้องคำานึงถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละชาติ เพื่อให้ผู้เรียน
ชาวต่างชาติเข้าใจวิถีชีวิต ค่านิยม ความเช่ือของคนไทย 
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมไทย อันจะนำาไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการเรยีนภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมในปริบทของสังคมไทย
 วิถีของคนไทยมีวัฒนธรรมส่วนหนึ่งเก่ียวข้อง
ผูกพันกับมงคลนามเป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของและสถาน
ที่ เป็นความเชื่อในสังคมไทยที่ผูกพันกับภาษา เช่น ถ้าพ่อ
แม่เป็นคนจนอยากจะให้ลูกมีชีวิตที่มั่งคั่งก็อาจตั้งชื่อลูก
ว่า “บุญมี” เพื่อเป็นมงคลว่าจะเป็นผู้มีบุญเก้ือหนุนให้
ชีวิตหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจท่ีเป็นเจ้าของห้าง
ร้านต่างๆ นิยมตั้งชื่อร้านให้เป็นมงคลเพื่อให้สามารถทำา
กิจการค้าได้เจริญก้าวหน้า นอกจากน้ี ต้นไม้ใบไม้นับเป็น

ส่ิงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ไทย ดอกไม้ อาหารและขนมไทยก็มีบทบาทสำาคัญจนเรียก
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการ และวันสำาคัญต่างๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทย การยึดถือเอา
พนัธุไ์มเ้ปน็ส่ือ เปน็สัญลกัษณเ์ช่ือมโยงกบัความรกั ความสุข
ความทุกข์ ความสูญเสีย และการพลัดพราก เพราะชื่อของ
พันธุ์ไม้บ้าง เพราะลักษณะของพันธุ์ไม้บ้าง เป็นธรรมเนียม
ความเชื่อที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด เรื่องของ
ไม้มงคลและไม้ต้องห้ามนานาชนิดยังคงสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน การศึกษาความเชื่อในสังคมไทยที่ผูกพันกับภาษา
เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม เพราะ
ทำาให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิต
ของคนไทยได้ดี 
 มหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัยจ์ดัการเรยีนการสอน
สำาหรบันกัศึกษาชาวกมัพชูาทีเ่ปน็นกัเรยีนทนุพระราชทาน
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเขา้มา
ศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นประจำาทุกปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 
2548 จนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
กัมพูชา มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายจัดการศึกษาเป็นการ
เฉพาะสำาหรับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ แต่จัดให้เรียนร่วมกัน
กับนักศึกษาไทย ทั้งในรายวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยและ
รายวิชาอื่นๆ โดยใช้แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน 
เช่นเดียวกับนักศึกษาไทย ซึ่งนักศึกษากัมพูชายังมีความรู้
ทางภาษาและวฒันธรรมน้อย จำาเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งความรู้
ทางวฒันธรรมไทยมากขึน้เพือ่ไมใ่ห้เกดิปญัหาในการสือ่สาร
และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยนักศึกษากัมพูชากลุ่มนี้จึง
ยังขาดหนังสือเสริมประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
ผู้เรียนที่สนใจศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต้อง
ศกึษาดว้ยตนเองจากบทความหรอืเอกสารตา่ง ๆ  ซึง่เนือ้หา
อาจมีความคลาดเคลื่อนและทำาให้เสียเวลาในการค้นหา
ข้อมูลมาก
 ประเทศไทยและกัมพูชาน้ันแม้ว่าสองประเทศ
จะมีอาณาเขตติดต่อกัน มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่
แนวคิดและประเพณีบางประการแตกต่างไปจากของไทย
โดยเฉพาะด้านความเชื่อการมีวัฒนธรรมร่วมและแตกต่าง
ของทั้งสองประเทศเช่นนี้ หากมีหนังสืออ่านประกอบการ
เรียนภาษาไทยที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมไทยจะช่วยให้
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ผูเ้รยีนชาวกัมพชูาเขา้ใจความคดิ ความรูส้กึ ความเชือ่ และ
วัฒนธรรมไทย ทั้งยังมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจภาษาและความหมายของคำาในภาษาไทยท่ีสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมได้ ทำาให้ผู้เรียนชาวต่างชาติสามารถนำาความ
รู้ทางภาษามาใช้อย่างเข้าใจวัฒนธรรม อันจะนำาไปสู่การ
สรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งเขา้ใจและใหเ้กยีรตกินั ซึง่จะทำาให้
สามารถหลกีเลีย่งปญัหาทีเ่กดิจากความไมเ่ขา้ใจได ้สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตและเพื่อจะนำา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับคนไทย
 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วมานี ้ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจที่
จะสรา้งหนงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรม
ไทยสำาหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาต ิเรือ่ง มงคลนามกบัความเชือ่
ของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างชาติ ให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ซ่ึงจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา
และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำาให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย คนไทย และประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพือ่สรา้งหนงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษา
และวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคล
นามกับความเชื่อของคนไทย
 2. เพ่ือหาประสทิธภิาพของหนงัสอือา่นประกอบ
การเรียนภาษาและวัฒนธรรมสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทยตามเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพที่กำาหนดไว้คือ 80/80
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้คือ นักศึกษาชาวกัมพูชาที่กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2558 จำานวน 12 คน
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชาวกัมพูชาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 จำานวน 6 
คน โดยการสุม่แบบเจาะจง (Purpose sampling) ดว้ยการ
พจิารณาพืน้ความรูภ้าษาไทย คือ ผู้ทีส่ามารถอ่านและเขยีน
ภาษาไทยได้
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  2.1 หนงัสืออา่นประกอบการเรยีนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนาม
กับความเชื่อของคนไทย
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลงัจากเรยีนดว้ยหนงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนาม
กับความเชื่อของคนไทย
 3.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมงคลนาม
กับความเช่ือของคนไทยจากเอกสารและตำาราต่างๆ แล้ว
จึงนำามาวิเคราะห์ประมวลเนื้อหา เพื่อสร้างหนังสืออ่าน
ประกอบการเรียนภาษาและ
 วัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง 
มงคลนามกับความเชื่อของคนไทยจำานวน 6 บท ได้แก่
  บทที่ 1 ความเชื่อกับมงคลนาม 
  บทที่ 2 ต้นไม้มงคลของไทย 
  บทที่ 3 ดอกไม้มงคลของไทย 
  บทที่ 4 อาหารมงคลของไทย 
  บทที่ 5 ขนมมงคลของไทย 
  บทที่ 6 ของมงคลในประเพณีต่างๆ ของไทย 
 โดยแตล่ะบทประกอบดว้ย บทอา่น คำาศัพท ์ภาพ
ประกอบ แบบทดสอบท้ายบท และความรู้เสริมบทเรียน
 4. เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิประสทิธภิาพของหนงัสอื
อ่านประกอบ
 การประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
ประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย 
กำาหนดเกณฑ์ไว้ 80/80

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
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 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหนังสืออ่านประกอบการเรียน ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยและมงคลนามกับความเชื่อของคนไทย
 2. กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง
 3. สร้างเครื่องมือการทดลองคือหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ชาติ เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 4. นำาเครื่องมือการทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุง
 5. นำาหนงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยสำาหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาต ิเรือ่ง มงคลนามกบัความ
เชือ่ของคนไทยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปทดลองใชก้บักลุม่ทดลองทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง แลว้นำามาแกไ้ข
ปรับปรุง
 6. นำาหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสมบูรณ์แบบไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ดังนั้น
ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนชาวกัมพูชา จำานวน 6 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  6.1 จัดเวลาเรียนรู้เรื่องมงคลนามกับความเชื่อของคนไทยตามเนื้อหาในหนังสือ จำานวน 6 บท โดยแบ่งเวลา
บทละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที
  6.2 ในระหว่างสอน ผู้วิจัยบันทึกคะแนนทดสอบท้ายบทเรียนของผู้เรียนทุกบท จำานวน 6 ครั้ง และทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 1 ครั้ง เมื่อผู้เรียนเรียนจบครบทุกคาบแล้ว ผู้วิจัยกำาหนดระยะเวลาทดลองทั้งหมด
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน และทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรวมทั้งหมด 6 บท 1 วัน
 7. วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ตูรสถิตคิา่เฉลีย่ (Mean) และสถติหิาคา่ประสทิธภิาพของตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80
 8. สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ดังนี้
 1. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนไดท้ำาแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนแตล่ะบท เพือ่หาประสทิธภิาพตวัแรก (E1)
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผู้เรียนได้ทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครบทั้ง
6 บท เพื่อหาประสิทธิภาพตัวหลัง (E2)
 3. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2)

ผลการวิจัย
 ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับ
 ผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่องมงคลนามกับความเชื่อของคนไทย ตามเกณฑ์ที่กำาหนด (E1/E2=80/80)

 บทที่ เรื่อง E1 E2

1 ความเชื่อกับมงคลนาม 90

2 ต้นไม้มงคลของไทย 100

3 ดอกไม้มงคลของไทย 93.33
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 บทที่ เรื่อง E1 E2

4 อาหารมงคลของไทย 100

5 ขนมมงคลของไทย 100

6 ของมงคลในประเพณีต่างๆ ของไทย 86.67

รวมเฉลี่ย 6 บท 95 87.22

 จากตารางผู้วิจัยพบว่า หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง
มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย ทั้ง 6 บท มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 80/80 โดยประสิทธิภาพตัวแรก 
(E1) ของบทเรียนทั้ง 6 บทอยู่ระหว่าง 86.67-100 ซึ่งมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยทั้ง 6 บทเรียน คือ E1 = 95 และประสิทธิภาพ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครบทั้ง 6 บท คือ E2 = 87.22 

สรุปผลการวิจัย
 ๑. การศกึษาวจัิยครัง้นีท้ำาให้ไดห้นงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยสำาหรับผู้เรยีนชาวตา่งชาต ิ
เรือ่งมงคลนามกบัความเชือ่ของคนไทย จำานวน 6 บท โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัมงคลนามกบัความเชือ่ของคนไทยในเรือ่งตา่งๆ 
ได้แก่ ความเชือ่กับมงคลนาม ต้นไมม้งคลของไทย ดอกไมม้งคลของไทย อาหารมงคลของไทย ขนมมงคลของไทย และของ
มงคลที่ใช้ในประเพณีต่างๆ ของไทย 
 ๒. หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เร่ืองมงคลนามกับความ
เชื่อของคนไทย มีประสิทธิภาพ 95/87.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ 80/80 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
นำาไปใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติได้ 
 ๓. หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เร่ืองมงคลนามกับความ
เชื่อของคนไทยช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ

อภิปรายผล
 1. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูการสร้างหนงัสืออา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยสำาหรบัผู้เรยีนชาว
ตา่งชาติ เร่ืองมงคลนามกบัความเช่ือของคนไทย ผลปรากฏวา่ ผา่นเกณฑป์ระสทิธภิาพของ (E1) เทา่กบั 95 และประสทิธภิาพ
ของ (E2) เท่ากับ 87.22 สรุปว่า หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง
มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย มีประสิทธิภาพ 95/87.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ 80/80 แสดงว่า
หนังสืออ่านประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เป็นเพราะการออกแบบ
และสร้างหนังสืออ่านประกอบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วม
มอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเปน็อยา่งด ีเปน็ผลใหด้ำาเนนิการวจิยัเปน็ไปอยา่งราบรืน่ จงึเปน็ผลสบืเนือ่งทีท่ำาใหห้นังสอือา่น
ประกอบการเรียนเล่มนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ 80/80
 2. จากผลการวเิคราะหข้์อมลูการสร้างหนงัสืออา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยสำาหรบัผู้เรยีนชาว
ตา่งชาต ิเรือ่งมงคลนามกบัความเชือ่ของคนไทยไดห้นงัสอือา่นประกอบการเรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยทีม่ปีระสิทธภิาพ
ทำาใหผู้เ้รียนมคีวามรูค้วามเข้าใจภาษาและวฒันธรรมไทยมากขึน้ โดยพบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียนสงูกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 80 ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้โดยการศกึษาเอกสาร ตำาราเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม การสรา้งหนงัสอือา่นประกอบการเรยีน และไดร้บัการประเมนิ
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ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการสอนภาษาไทยให้
นักศึกษากัมพูชา และด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพหนังสืออ่าน
ประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ เรื่องมงคลนามกับความเชื่อของคนไทย 
ทัง้หมด 3 ดา้น ได้แก ่ดา้นเนือ้หา ดา้นรปูเลม่ ภาพประกอบ 
ตวัอกัษร และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
ใหค้ำาแนะนำาดา้นตา่งๆ จากนัน้ ผูว้จิยัไดน้ำาไปปรบัปรงุแก้ไข 
จากผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านประกอบการเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง
มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย 1 สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่านประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบการ
เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
ให้อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นำาไปทดลองกับกลุ่มย่อย
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนนำาหนังสืออ่านประกอบการเรียน
ไปทดลองจริง ทำาให้สามารถหาข้อบกพร่องและปรับปรุง
หนังสืออ่านประกอบ 
 การเรียนอกีครัง้หนึง่ ทำาใหผู้ว้จัิยมัน่ใจวา่หนงัสอื
อ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่องมงคลนามกับความเชื่อของคน
ไทย มีคุณภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง และการ
ทดลองหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบการเรียนจะ
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แล้วจึงนำาไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 6 คน ผลปรากฏว่าบทเรียนทุกบท
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพมีผลสูงกว่าร้อยละ 80 แสดงว่า
แบบเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ 
80/80
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า ค่าประสิทธิภาพร้อย
ละของแต่ละบทเรียนมีความแตกต่างกัน 
 ค่าประสิทธิภาพร้อยละของบทเรียนแต่ละบท
เมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ต้นไม้มงคลของไทย 
อาหารมงคลของไทย ขนมมงคลของไทย มคีา่ประสทิธภิาพ
รอ้ยละ 100 ดอกไมม้งคลของไทย มค่ีาประสทิธภิาพร้อยละ 
93.33 ความเชือ่กับมงคลนาม มคีา่ประสทิธภิาพรอ้ยละ 90 

และของมงคลในประเพณตีา่งๆ ของไทย มคีา่ประสทิธภิาพ
ร้อยละ 86.67
 จากผลค่าประสิทธิภาพข้างต้น บทเรียนที่มีค่า
ประสิทธิภาพร้อยละสูงที่สุด 100 คือ บทเรียนที่ 2 เรื่อง 
ต้นไม้มงคลของไทย บทเรียนที่ 4 อาหารมงคลของไทย 
และบทเรียนท่ี 5 ขนมมงคลของไทย ถึงแม้ผู้เรียนจะได้
คะแนนสูงถึงร้อยละ 100 แต่หนังสืออ่านประกอบการ
เรยีนภาษาและวฒันธรรมไทยกม็คีวามเหมาะสมตามระดบั
ของผู้เรียนแล้ว เพราะผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉล่ีย 1 
ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ทำาให้ผู้เรียนสามารถทำา
แบบทดสอบและได้คะแนนเต็มทุกคนในบทเรียนทั้ง 3 บท
นี้เพราะวัฒนธรรมของผู้เรียนใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไทย 
เพราะเปน็ประเทศในภมูภิาคเดยีวกนั มีลกัษณะภมูปิระเทศ
และธรรมชาตทิีค่ล้ายคลงึกัน มพีรมแดนตดิตอ่กัน สง่ผลให้
มีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านวิถีชีวิตความเป็น
อยู่และอาหารการกิน สิ่งที่ปรากฏในเนื้อหาบทเรียนล้วน
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีภูมิรู้และประสบการณ์มาก่อนในประเทศ
ของตน แต่อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่แตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น ต้นไม้มงคลของของไทยก็เป็นต้นไม้ที่มีใน
ประเทศกัมพชูาเชน่เดยีวกนั อาหารของประเทศกัมพูชากม็ี
ความคล้ายคลึงกับอาหารของเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย 
เช่น อาม็อก (Amok) เป็นอาหารประจำาชาติของกัมพูชา 
มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย นมบันเจ๊าะเป็นอาหาร
กัมพูชาที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายขนมจีนของ
ไทย รับประทานกับนำ้าราดและผักเช่นเดียวกับขนมจีนนำ้า
ยาของไทย นมยิบของกัมพูชามีรูปร่างคล้ายดาวสีเหลือง
ทอง ทำาจากไข่แดง แป้ง และนำ้าตาล เช่นเดียวกับขนมทอง
หยิบของไทย ขนมโบราณอื่นๆ ของกัมพูชา เช่น ขนมทอง
หยอด ฝอยทองก็เป็นที่นิยมกันมากในกัมพูชา มีลักษณะ
และวิธีการทำาเหมือนกับขนมไทย ลักษณะทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะรว่มกนัเชน่นี ้ทำาใหอ้า่นแลว้เขา้ใจ
เน้ือหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถเห็นลักษณะ
วฒันธรรมรว่มและทีแ่ตกตา่งของไทยและกมัพชูา และเกดิ
การเรียนรู้แบบถ่ายโอนประสบการณ์ได้
 ลำาดบัตอ่มามคีา่ประสทิธิภาพรอ้ยละ 93.33 คอื
บทเรียนที่ 3 ดอกไม้มงคลของไทย เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่
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ผู้เรียนทำาคะแนนได้สูง เนื่องมาจากดอกไม้มงคลของไทยก็
เป็นดอกไม้ท่ีพบได้ในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชาเช่นกัน
แต่อาจมีความเชื่อเกี่ยวกับดอกไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน 
การมีลักษณะร่วมทางธรรมชาติของทั้งสองประเทศเช่นนี้
ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย จึงทำาให้ได้ค่า
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นลำาดับที่สอง
 ลำาดับที่สามมีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 90 คือ 
บทเรียนที่ 1 ความเชื่อกับมงคลนาม ซึ่งเนื้อหาในบทเรียน
นีเ้ปน็การใหข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกับความเชือ่ของคนไทยทีม่ี
ตอ่มงคลนาม การตัง้ชือ่คน สถานที ่และสิง่อืน่ๆ กเ็ปน็เรือ่ง
ทีผู่เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ย เพราะในประเทศกมัพชูากม็วีฒันธรรม
การตัง้ชือ่คลา้ยคลงึกบัของไทย โดยมกีารเลอืกคำาทีม่คีวาม
หมายดี หรือเอาชื่อบรรพบุรุษมาตั้ง เป็นเรื่องที่ผู้เรียนคุ้น
เคยแล้วจึงสามารถทำาได้ดี 
 สดุทา้ยบทเรยีนทีม่คีา่ประสทิธภิาพรอ้ยละนอ้ย
ทีส่ดุในจำานวน 6 บท คอืบทเรยีนที ่6 ของมงคลในประเพณี
ต่างๆ ของไทย ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 86.67 ผู้วิจัย
พบวา่แมว้ฒันธรรมประเพณขีองไทยและกมัพชูาจะมคีวาม
คลา้ยคลงึกนั แตก่ม็คีวามแตกตา่งกนับางประการในดา้นรปู
แบบประเพณี และคติความเชื่อ ดังน้ันจึงได้สร้างบทเรียน
นี้ขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกเฉพาะประเพณี หัวเลี้ยวหัวต่อของ
ชีวิตมาเรียบเรียงเป็นเน้ือหา ได้แก่ ประเพณีการแต่งงาน 
ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ และประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ 
ไม่เช่นนั้นผู้เรียนอาจจะทำาแบบทดสอบได้คะแนนน้อย แต่
ก็ด้วยสาเหตุด้านความแตกต่างในรูปแบบประเพณีและคติ
ความเช่ือนั่นเองที่ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนนี้
ตำ่ากว่าบทเรียนอื่นๆ
 3. ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ
การเรียนรวมทั้ง 6 บท และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้เป็นเพราะ
หนังสืออ่านประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีเนื้อหาที่
นา่สนใจและเปน็ประโยชนต์อ่ผูเ้รยีนชาวตา่งชาต ิเมือ่เรยีน
ดว้ยหนงัสอือา่นประกอบการเรยีนนีแ้ลว้ก็จะสง่ผลดตีอ่การ
เรียนวิชาอื่น ผู้เรียนจึงให้ความสนใจเนื้อหาในบทเรียนมาก 
ประกอบกบัการออกแบบบทเรยีน มรีปูแบบและลำาดบัของ
บทเรียนทั้ง 6 บทแบบเดียวกัน คือ บทอ่าน คำาศัพท์ แบบ
ทดสอบท้ายบทเรียน และความรู้เสริมบทเรียน ซ่ึงเป็น

ประโยชนส์ำาหรบัผู้เรยีนเมือ่จะตอ้งอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
และผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มเติม นอกจากนี้ บท
เรียนแต่ละบทใช้ภาษาง่ายๆ มีภาพประกอบที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาบทเรียนตลอดทั้งเล่ม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
บทเรยีนมากขึน้ รปูเลม่มสีสีนัสวยงาม ดงึดดูใหผู้เ้รยีนสนใจ
และตื่นตัว ทำาให้ขั้นตอนการเรียนง่ายและน่าสนใจ ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายตามระดับความ
สามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยผูส้อนสามารถปรบั
กจิกรรมให้มกีารเรยีนการสอนทัง้ทกัษะการฟงั การพดู การ
อา่น และการเขยีนควบคูก่บัการเรยีนเนือ้หาเรือ่งมงคลนาม
กับความเช่ือของคนไทย หรืออาจจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา
โดยการเย่ียมบ้านเพื่อนคนไทย โดยผู้สอนดำาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ผู้สอนได้
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนนำาความรู้ในแต่ละบทไปใช้หลังการ
เรียนรู้ เช่น การเลือกดอกไม้บูชาพระหรือร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา การร่วมงานประเพณีต่างๆ ของไทย การร่วมงาน
ประเพณบีายศรสีูข่วญัในโอกาสตา่งๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ 
การเลอืกขนมไทยเพือ่มอบเปน็ของขวญัในโอกาสตา่งๆ สิง่
เหล่านี้ทำาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
พิณทิพย์ 
 ทวยเจริญ (2537 : 88-89) กล่าวสรุปว่าอิทธิพล
ทางด้านภาษามีปัญหาและมีความยากลำาบากต่อผู้เรียน
ในเรื่องระดับความหมายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
แบบเรียนควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนมีภาพประกอบในทุกบทเรียนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำาเสนอ เพ่ือช่วยส่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาบทเรียนมากขึ้น
 4. หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่องมงคลนาม
กับความเชื่อของคนไทยมีค่าประสิทธิภาพ 95/87.22 
โดยมีค่าประสิทธิภาพตัวหน้าสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตัว
หลัง เนื่องจากประสิทธิภาพตัวหน้าเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนการทำาแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน ส่วน
ประสิทธิภาพตัวหลังเป็นผลการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบท้ัง 6 บท การทำาแบบ
ทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบทมักได้ผลคะแนนสูง เพราะ
ผูเ้รยีนเพิง่ไดร้บัความรูจ้ากการบรรยายของผูส้อนหรอืจาก
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การร่วมกันทำากิจกรรมในคาบเรียนนั้น และคำาถามในแบบ
ทดสอบท้ายบทเรียนพุ่งไปที่เรื่องเดียว จึงเอื้อต่อสมาธิของ
ผู้เรียนในการตอบคำาถาม ซ่ึงต่างกับการทำาแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนทำาหลงัจากเรยีนครบ
ทัง้ 6 บทแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความคงทนในการเรยีนรูท้ีจ่ะ
จำา จงึจะสามารถระลกึความรูท้ีเ่คยเรียนมาได ้อกีท้ังยงัตอ้ง
ตอบคำาถามจำานวนมากที่ทดสอบความรู้ครบทั้ง 6 บท จึง
เปน็เหตทุำาใหค้า่ประสทิธภิาพของหนงัสอือา่นประกอบการ
เรยีนรวมทัง้ 6 บท มากกวา่คา่ประสทิธภิาพคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียนทั้ง 6 บท
 5. การใช้สื่อการสอนหลากหลายและการเรียน
นอกหอ้งเรียนทำาใหก้ารสอนวฒันธรรมนา่สนใจและประสบ
ผลสำาเร็จมากขึ้นและควรมีการเลือกสรรให้พอเหมาะ
สอดคล้องกับเวลากิจกรรมและเน้ือหาบทเรียน ผู้วิจัย
สังเกตว่า ผู้เรียนมีความสนใจภาพที่ผู้วิจัยใช้ประกอบการ
สอน ภาพประกอบคำาศัพท์ต่างๆ สื่อของจริง วีดิทัศน์ และ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบท
เรียนมากขึ้น ผู้เรียนให้ความเห็นว่าการใช้สื่อการสอนและ
วธิกีารสอนดงักลา่วเปน็ทีน่า่สนใจมากทำาใหเ้ขารูส้กึตืน่เตน้
ทีไ่ดเ้หน็วถิชีวีติและประเพณไีทยทำาใหส้ามารถเขา้ถงึความ
งดงามของวฒันธรรมไทยทัง้นีส้รปุไดว้า่การสอนวฒันธรรม
ในประเทศที่ภาษาเป้าหมายไม่ใช่ภาษาแม่ซึ่งผู้เรียนไม่มี
โอกาสสมัผสัจรงิกบัวถิชีวีติและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา
การใช้สือ่การสอนอยา่งหลากหลายและเหมาะสมจะเปรยีบ
เสมอืนการจำาลองสถานการณจ์รงิขึน้มาสามารถทดแทนขอ้
จำากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
 6. ความรู้ทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความสนใจ
ในการเรียน จากการท่ีได้เรียนเรื่องมงคลนามกับความเช่ือ
ของคนไทย ผู้เรียนมีการสนทนาเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างความเชื่อของไทยและความเช่ือของ
ชาติตนเอง จึงทำาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิต

และความเป็นไทยมากขึ้น เห็นได้ว่าการนำาเสนอความรู้
ทางวัฒนธรรมในชั้นเรียนส่งผลต่อต่อการเรียนรู้ภาษาของ
ผู้เรียนชาวต่างชาติหลายประการ ทั้งในการใช้ภาษาและ
ความรู้สึกต่อเจ้าของภาษา จะทำาให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหวา่งคนท่ีมีภาษาและวฒันธรรมแตกตา่งกนั อันจะทำาให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 จากผลการวจัิยคร้ังนี ้ผูว้จิยัยงัพบวา่ หนงัสอือา่น
ประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียน
ชาวตา่งชาต ิเรือ่งมงคลนามกบัความเชือ่ของคนไทย ท่ีผูว้จิยั
สร้างขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด (80/80) 
คือ E1=95/E2=87.22 สามารถนำาหนังสืออ่านประกอบ
การเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ชาติ เรื่องมงคลนามกับความเชื่อของคนไทย ไปใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสำาหรับผู้เรียนชาวต่าง
ชาติได้ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรสร้างหนังสืออ่านประกอบการเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศเพื่อสอน
วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในด้านอื่นๆ เช่น ด้าน
การประกอบอาชีพ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านงานฝีมือ ด้าน
การท่องเที่ยว ด้านศิลปะ ดนตรีและเพลง เป็นต้น
 2. ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
ซีดีรอม (CD-Rom) เพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศใน
ด้านต่างๆ ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนและเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อการสอนที่
มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 3. ควรมีการทำาบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยในด้านต้านต่างๆ ในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้ชาวต่าง
ประเทศทีส่นใจวฒันธรรมไทยสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองได้

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและคุณค่าของพิธีกรรม
แซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมแซนโฎนตา กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการสังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมแซนโฎนตาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก วันขึ้น 14 คำ่า และขึ้น 15 คำ่า เดือน 10 
เรียกว่า “เบ็นตูจ” (สารทเล็ก) ช่วงที่สองวันแรม 14 คำ่า และแรม 15 คำ่า เดือน 10 เรียกว่า “เบ็นทม” (สารทใหญ่) 
การประกอบพิธกีรรมทำาในระดบัครอบครวั ระดบัเครอืญาต ิระดบัชมุชน ขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรม แบ่งเปน็ 3 ขัน้ตอน
คือ ขั้นเตรียม ขั้นดำาเนินงาน และขั้นส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับ บทบาทและคุณค่าของพิธีกรรมถือว่ามีคุณค่าด้านจิตใจ
เป็นศูนย์รวมของความรัก ความสามัคคีในหมู่พี่น้องและเครือญาติ การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมแซนโฎนตา สื่อ
ถงึสิง่ทีป่ฏบิตัใินวนัแซนโฎนตา ใช้ทำานองเพลงกนัตรมึ แตง่กายแบบพืน้เมอืงไทยเขมรสรุนิทร ์อปุกรณท์ีใ่ช ้พานขนัธ ์5 และ
กระเจอโฎนตา รูปแบบการแสดงมี 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงเชิญชวนและนำาเครื่องแซนโฎนตามาบูชา ช่วงบูชาเครื่องเซ่นไหว้ ช่วง
รวมกลุ่มแสดงความสุข ช่วงนำาเครื่องเซ่นไหว้ไปทำาบุญ และช่วงจบด้วยท่าลา ประโยชน์ที่ได้คือความสุนทรีย์ ความบันเทิง 
สื่อให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นเครื่องมือช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในบรรดา
ญาติพี่น้อง และชุมชน

คำาสำาคัญ : การพัฒนาศิลปะการแสดง, พิธีกรรมแซนโฎนตา, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร, เบ็น (บิณฑ์)

การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมแซนโฎนตา 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์

The Development of Art Performance from Sean Donta ceremony 

of Thai-Khmer Ethnic Group in Surin Province

วิลาวัณย์ ประวาสุข 1/ คนึงนิตย์ ไสยโสภณ 2/ บุญยัง หมั่นดี 3

Wilawan Prawasook / Khanuengnit Saiyasophon / Boonyang Mandee

1, 3 สาขาวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Program in Research for Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Surindra Rajabhat University
2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University



146 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

Abstract
 This research aimed to study its historical 
background, elements, roles and values of the 
Sean Donta rites of a Thai-Khmer ethnic in Surin 
province and to develop performing arts derived 
from the rites. Qualitative research methodology 
was employed using observation, in-depth interview
and focus group technique. The result reveals 
that origin of Sean Donta rites was from the long 
past. The ceremony has divided into 2 sessions. 
The first session called “Ben-Tuj (Sard-Lek)”, fallen 
on 14th and the 15th of the waxing moon of the 
10th lunar month. The second session called “Ben-
Tomb (Sard-Yai)” fallen on the 14th and the 15th 
of the waning moon of the 10th lunar month. The 
rite aimed to pay respect and returned gratitude 
to fore-grandparents and ancestors. Happiness, 
prosperous, success in careers and wealthy will 
benefit to ceremony doers in return. The ceremony
components includes ritual doers, equipment 
and place. The ritual doers were usually head of 
a family. All relatives are expected to attend the 
ceremony. The equipment were divided into 3 
categories included sacrifice, oblation and containers.
At family level, the rite was performed at home, 
at senior’s home for relative level, and at school, 
temple or village hall for community level. The 
rite has three parts namely preparation of goods 
and foods, performing of the ceremony and 
inviting ancestors’ spirit back. The roles and values 
of ceremony was a spiritual values considering as 
embodiment of love and harmony in family and 
among relatives. The rite was also seen as merit 
making to ancestors and relatives who passed 
away. To doers, as merit accumulation in the future 
according to religious beliefs. The performing art 
from Saen Donta ceremony was developed from 

the following aspects. The Lyrics showed the 
ritual practice which conducted in Surin native 
Khmer language with four Surin native melodies 
included “Kan Truem Srey Yong” (girl in mind), 
“Phanom-Sroaj” (sharped mountain), “Kart-Pa-Ka” 
(picking flower) and “Sa-norh Weel Thom” (pity 
wide field). The music used in the ceremony was 
“Kan-Truem”. The ritual costume was the tradition-
al silk dress of Surin with unique accessories. The 
performance equipment includes five “Phan Khan” 
trays and Donta bamboo basket. The performance 
has divided into 5 sessions. The first session was 
invitation and sacrificial taking. The second session 
was sacrificial offering worship. The third session 
was gathering and happiness expression. The fourth 
session was taking sacrificial offering to make merit. 
The fifth session was ending posture. The benefit 
of creating performance was not only for enter-
tainment purpose, but it was also an expression 
of traditional culture. Moreover, it was a tool to 
bring family members, relatives and community 
together with love and harmony. 

Keywords: Performing Arts Development, Sean 
Donta Ceremony, Thai-Khmer ethnic group. Ben

บทนำา
 จงัหวดัสรุนิทรต์ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง หรือ "อีสานใต้" มีประชากรที่อาศัยอยู่หลายกลุ่ม 
แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร กลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วย 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีภาษาพูดเป็น
ของตนเอง มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่งดงามดัง
คำาขวัญของจังหวัดว่า “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม 
ปะคำาสวย รำ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม 
งามพร้อมวัฒนธรรม” กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำานวนประชากร
มากทีส่ดุในจงัหวดัสรุนิทรค์อืกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมร ความ
กลมกลืนทางชนชาติและวัฒนธรรม ส่งผลให้ชาวไทยเขมร
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ในจังหวดัสรุนิทร ์มภีาษาและวฒันธรรมแตกตา่งจากจงัหวดั
อืน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การพดูภาษาถิน่เปน็ภาษา
เขมร ดา้นวฒันธรรมการละเลน่กม็เีอกลกัษณท์ีเ่ด่นชัด เมือ่
มนษุยม์าอยูร่วมกันเปน็กลุม่มอัีตลกัษณท์ีมี่ความเหมอืนกัน
มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันด้วยความเช่ือเดียวกัน เช่น เช่ือใน
อำานาจลึกลับเหนือธรรมชาติซ่ึงมนุษย์เช่ือว่าสามารถดล
บันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุม
ได้ มนุษย์จึงหาทางสื่อสารกับอำานาจลึกลับนั้นด้วยการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การบวงสรวง การบูชา การ
ทำาขวัญ เป็นต้น พิธีกรรมเหล่านี้จะปฏิบัติสืบต่อกันมา
อยา่งสมำา่เสมอด้วยความเชือ่ทีว่า่หากไมป่ฏบิตัติามพธิกีรรม
ความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษแล้วจะเกิดสิ่งช่ัวร้ายขึ้น
แก่คนเหล่านั้น การปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อสืบต่อ
กันมาอย่างสมำ่าเสมอน่ีเองทำาให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีขึ้น และเป็นสิ่งที่มีค่าจนนำามาปฏิบัติสืบไปจนชั่ว
ลกูชัว่หลานมีการพัฒนากา้วไปสูค่วามเจรญิดา้นอืน่ๆ ตอ่ไป
 พิธีกรรมที่ถือปฏิบัติจนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ คือพิธีกรรมแซนโฎน
ตาเปน็พธิกีรรมการเซน่ไหวผ้บีรรพบรุษุ ตลอดจนอทุศิสว่น
กุศลให้กับบรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  เมื่อถึงเทศกาล
เดอืนสบิ ตรงกบัวนัแรม 14 คำา่ 15 คำา่ ของทกุปี ญาตพ่ีินอ้ง
ซึ่งอยู่ห่างกันก็จะมารวมตัวเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้
วิญญาณบรรพบุรุษของตน เพื่อให้รับรู้ถึงความกตัญญู
ของลูกหลาน  ความผูกพันของคนในครอบครัวทั้งยังเป็น
การแสดงถึงความความศรัทธายึดมั่นต่อพระพุทธศาสนา 
ในเรื่องของการทำาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่า
การบูชาเซ่นไหว้จะนำามาซึ่งความสุขความปลอดภัยจาก
สิ่งชั่วร้ายมีความเจริญความสำาเร็จในการประกอบอาชีพ 
การแซนโฎนตามกีารประกอบพธิกีรรมสบืตอ่กันมายาวนาน
จนเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมถือเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีจนกลายเป็นประเพณีท่ีสำาคัญของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดย
จัดทั้งในระดับครอบครัว ระดับเครือญาติ และระดับชุมชน
ที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมอันจะนำาไปสู่ความเข้มแข็งและ
สันติสุขให้กับครอบครัวและชุมชน
 ปจัจบุนัการถ่ายทอดความรู ้การประกอบพธิกีร
รมแซนโฎนตามักดำาเนินการในลักษณะการเรียนรู้จาก

ผู้ใหญ่บอกสอนให้ปฏิบัติตามประเพณีอาจจะได้รับความรู้
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่ือให้เห็นถึงความ
ชัดเจนของพิธีกรรมผู้วิจัยจึงศึกษารวบรวมองค์ความรู้
แล้วนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาเป็นศิลปะการ
แสดง เพื่อเป็นการบันทึกและสืบทอดในอีกรูปแบบหนึ่ง
ซ่ึงจะทำาให้เยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
ได้ตระหนักในความสำาคัญ พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับท้องถิ่นได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ 
บทบาทและคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 2. เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรม
แซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีวิธีการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย คือพื้นที่ ใน 3 
หมูบ่า้นของตำาบลทา่สวา่ง อำาเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทรไ์ดแ้ก ่
บ้านเขวาน้อย บ้านสำาโรง บ้านโคกเพชร
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ 
ประชาชนที่พูดภาษาถิ่นไทยเขมรที่อยู่ในพื้นที่วิจัย ส่วน
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยจำาแนกออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้
  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก ่กลุม่ผูรู้ ้(Key Informants) หมายถงึ กลุม่บคุคล
ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมแซนโฎนตา  ประกอบด้วย
ตัวแทนของกลุ่มผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ผู้นำาชุมชน พระภิกษุสงฆ์
กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Perform Informants) หมายถึง กลุ่มบุคคล
ที่มีประสบการณ์ในการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา
ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มหัวหน้าครอบครัว ผู้นำาทาง
พิธีกรรม พระภิกษุสงฆ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General 
Informants) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการประกอบ
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พิธีกรรม ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มเครือญาติ พี่ น้อง 
ประชาชนในหมู่บ้าน
  2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ประเมินผลการพัฒนา
ศิลปะการแสดง ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย 
คือ เครื่องมือที่เป็นตัวบุคคล คือผู้วิจัย เป็นผู้เก็บข้อมูลทั้ง
ในการศกึษาเอกสาร การสงัเกตและการสมัภาษณแ์ละการ
สนทนากลุ่ม เครื่องมือที่เป็นเอกสาร ประกอบด้วย กรอบ
การสัมภาษณ์ กรอบการสังเกต และกรอบขอบข่าย หรือ
ประเด็นของการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยนำาเคร่ืองมือที่
เปน็เอกสารเสนอ อาจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง
และเหมาะสม ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถนำาไปใช้ในการเกบ็ขอ้มูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาการพัฒนาศิลปะการแสดงจาก
พิธีกรรมแซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ สรุปในแต่ละข้อตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้
 1. ประวตัคิวามเปน็มาของพิธกีรรมแซนโฎนตามี
มาตัง้แตโ่บราณ ภาษาถิน่เรยีกว่า “เบน็” (“เบน็” มาจากคำา
บาลี บิณฑ (บิณฑ์) หมายถึง ก้อนข้าว ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีแซนโฎนตาที่บรรพบุรุษใช้ในการเซ่นไหว้และทำาบุญที่
วัดปัจจุบันมีความหมายรวมถึง สำารับกับข้าว อาหารคาว 
หวาน ผลไม้ต่างๆ) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกตรงกับ
วันขึ้น 14 คำ่า และขึ้น 15 คำ่า เดือน 10 เรียกว่า “เบ็นตูจ” 
(สารทเล็ก) ช่วงที่สองตรงกับวันแรม 14 คำ่า และ แรม 15 
คำ่า เดือน 10 เรียกว่า “เบ็นทม” (สารทใหญ่) เป็นวันที่
ประกอบพิธีแซนโฎนตาเซ่นไหว้ผีตายายและญาติท่ีล่วงลับ
ไปแล้ว และเชื่อว่าลูกหลานท่ีได้ทำาพิธีเซ่นไหว้ก็มีความสุข
ความเจริญประกอบอาชีพประสบผลสำาเร็จมีเงินมีทองใช้ 
รุ่งเช้าวันแรม 15 คำ่า เดือน 10 เวลาประมาณ ตี 4-5 ก็จะ
นำาอาหารที่เซ่นไหว้ไปเทท่ีท้องนาเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมาก 
อีกส่วนหนึ่งก็จะนำาไปทำาบุญที่วัด เรียกว่า “บายเบ็น” เป็น
ข้าวเหนียวโรยงา มะพร้าวขูด กล้วย แล้วทำากรวยใบตอง 
ปิดไว้ เสียบธูป 1 ดอก องค์ประกอบของพิธีกรรม มีจุดมุ่ง
หมายเพือ่เปน็การเซน่ไหวผ้บีรรพบรุุษแสดงถงึความเคารพ 

ความกตัญญูต่อปู่ย่าตายาย พ่อแม่ บรรพบุรุษ บุคคลที่เข้า
ร่วมประกอบพิธีกรรม ได้แก่ ผู้นำาในการประกอบพิธีกรรม
ในระดับครอบครัว ระดับเครือญาติ ระดับชุมชน กลุ่มพี่
น้องในหมู่บ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม แบ่ง
เป็น 3 ประเภท คือ เครื่องบูชา เครื่องสังเวย และภาชนะ
ใส่เครื่องบูชา เครื่องสังเวย สถานที่ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม ระดับครอบครัวจะจัดภายในบ้าน ระดับเครือ
ญาต ิจะประกอบพธิกีรรมในบา้นทีม่ผีูอ้าวโุสประจำาตระกูล 
ระดับชุมชน คือ โรงเรียน วัด ศาลาหมู่บ้าน ขั้นตอนในการ
ประกอบพธิกีรรม แบง่เปน็ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมเป็นการ
จัดหาสิ่งของ อุปกรณ์ อาหารต่างๆ ขั้นดำาเนินงานการ
ประกอบพธิแีซนโฎนตา และขัน้ส่งกลับในเชา้วนัแรม 15 คำา่
เดือน 10 เวลารุ่งสาง ประมาณ 05.00 น. จะเป็นการส่ง
ตายายกลับ ความเชื่อในพิธีกรรมแซนโฎนตาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเขมร บ้านเขวา บ้านสำาโรง บ้านโคกเพชร ได้
ศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน 1) ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษเชื่อว่าผี
บรรพบรุษุมจีรงิ เป็นความเชือ่จากศาสนาพทุธวา่ เมือ่ผูต้าย
ไปแล้วจะไปอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำาดีจะได้ไปสวรรค์ 
กลุ่มทีท่ำาชัว่ทำาบาปกจ็ะตกนรกใชเ้วรกรรมในนรก 2) ความ
เช่ือในเรื่องโชคลาง หากปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมแล้วจะทำาให้ผู้ปฏิบัติโชคดีในด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
3) ความเชื่อในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ
ถ้าหากลูกหลานไม่ทำาบุญ ไม่ดูแลตายายก็จะส่งผลให้ลูก
หลานได้รับความลำาบากหากินก็ฝืดเคือง 4) ความเชื่อใน
เรื่องค่านิยมมักให้ความสำาคัญกับผู้ชายมาก ผู้ชายต้องเป็น
ผู้นำาครอบครัว มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว ฝ่ายหญิงจะต้อง
ให้ความเคารพกับผู้ที่เป็นผู้นำาครอบครัว มีหน้าที่คอยเลี้ยง
ดูลูกรับผิดชอบงานในบ้าน เรื่องทุกอย่างต้องให้ผู้ชายเป็น
ผูต้ดัสนิสงัเกตไดว้า่ผูน้ำาในการประกอบพธีิแซนโฎนตาสว่น
ใหญ่จะเป็นผู้ชายยกเว้นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตผู้ที่เป็น
ภรรยาก็จะทำาหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีแซนโฎนตาต่อไป 
คุณค่าของพิธีกรรมถือว่ามีคุณค่าด้านจิตใจ การแสดงออก
ถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสะท้อนให้เห็นถึงความรัก
ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีเป็นท่ีพึ่งพาอาศัยกันของ
คนในครอบครัว หมู่เครือญาติ และชุมชน การประกอบ
พธิกีรรมถอืเปน็การสรา้งความดเีพือ่สง่ผลใหก้บับรรพบรุษุ 
ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว  และตนเองก็จะได้รับ
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ในภายภาคหน้าตามความเชื่อของศาสนา 
 

ภาพที่ 1 บายเบ็น
 

 
ภาพที่ 2 การประกอบพิธีแซนโฎนตาระดับครอบครัว

 

ภาพที่ 3 การประกอบพิธีแซนโฎนตาระดับชุมชน

 2. ผลการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรม
แซนโฎนตา ผู้วิจัยได้พัฒนาศิลปะการแสดงจากการ
สังเคราะห์บริบท ประวัติความเป็นมา ขั้นตอน คติความ
เช่ือในด้านบทบาทหน้าท่ีของคนในสังคม ในด้านคำาร้อง 
โดยกลา่วถงึวนัแซนโฎนตาเปน็งานรวมญาตลิกูหลาน ญาติ
พีน่อ้งทีไ่ปประกอบอาชีพหรอืตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีอ่ืน่ไมว่า่จะใกล้ 
หรอืไกลจะตอ้งเดนิทางกลบัมารวมญาตเิพือ่ทำาพธิแีซนโฎน
ตาทำาบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป ใช้การถ่ายทอด
บทเพลงด้วยภาษาเขมรพื้นบ้านสุรินทร์ ด้านทำานอง ใช้
ทำานองเพลงทั้งหมด 4 ทำานอง คือ ทำานองแซร็ย ยอง (สาว
นอ้ยในดวงใจ) เปน็ทำานองทีม่จีงัหวะเร็ว มคีวามสนกุสนาน 
ใช้ในช่วงแรกคือการแสดงเชิญชวนญาติพี่น้องทุกคน นำา
เครื่องแซนโฎนตามารวมกันเพื่อประกอบพิธีแซนโฎนตา 
ทำานองพนมสรวจ (เขาแหลม) เป็นทำานองที่มีจังหวะช้าใช้
ในช่วงที่สอง คือการแสดงประกอบพิธีแซนโฎนตาโดยเริ่ม
จากการพูดเพื่อเรียกวิญญาณผีบรรพบุรุษมารับประทาน
เครื่องเซ่นไหว้ ทำานองกัจปะกา (เด็ดดอกไม้) เป็นทำานอง
ที่มีจังหวะช้าใช้ในช่วงที่สามแสดงถึงวิญญาณผีบรรพบุรุษ
ได้ด่ืมกินของเซ่นไหว้เรียบร้อยแล้วก่อนกลับก็ให้นำาเส้ือผ้า
ที่ลูกหลานได้จัดเตรียมนำาไปใช้ด้วย ทำานองเสนาะเวียลทม 
(สงสารทุ่งกว้างใหญ่) เป็นทำานองที่มีจังหวะเร็วใช้ในช่วง
สุดท้ายเป็นการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษเสร็จแล้วก็จะมีการ
เลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เครือญาติ จากนั้นก็จะส่งดวงวิญญาณ
ของผีบรรพบุรุษกลับสู่สรวงสวรรค์โดยนำาของเซ่นไหว้ส่วน
หนึ่งไปทิ้งและทำาบุญในตอนเช้าที่วัด ด้านดนตรี เครื่อง
ดนตรีประกอบในการแสดงเรือมแซนโฎนตาใช้วงกันตรึม 
คณะกนัตรมึศรรีะโยงบรรเลง มเีครือ่งดนตรทีัง้หมด 6 ชนดิ 
ไดแ้ก่ กลองกนัตรมึ ซอกลาง (ซอกนัตรมึ) ปีอ้่อ ฉิง่ ฉาบ กรบั 
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เพลงเรือมแซนโฎนตา

ทำานอง แซร็ย ยอง (สาวน้อยในดวงใจ)
 เมอ มีก เนียง เฮย ซราตุ พลีง ละลึม เนียง เฮย ปรย ๆ
 ดูท้องฟ้า เมฆครึ้ม ฝนรินตกปรอยๆ 
 เนียง เนอว รือ อย กระมอม บอง เฮย โม แซนโฎนตา จุม เคนีย
 น้องสาวเจ้าอยู่ไหม มาเราไปไหว้โฎนตาด้วยกัน
 แฆ เบน โมดอล ตีด เฮย เนียง แซร็ย กอม พลิก เนองา
 สารทเดือนสิบเวียนมาอีกแล้ว น้องสาวอย่าลืมเลยหนา
 รีบ ซะแนน แซน ตระกอล เยยตา ลออ บอง เฮย มาชะนำาเมียนมะนอง
 จัดสำารับอาหารเซ่นไหว้ยายตาบอกน้องว่า 1ปี มีครั้งเดียว
 อารับ อารา รีบตุกำาเปะ เจรินนะ เนียงเฮย ปะโอน บอง
 ข้าวของเตรียมไว้มากมายหลากหลายนะน้องพี่
 แมกะเมก แมตันลอง ลออเนียง เฮย โม จุม เคนีย เฮฮา
 แม่ยายแม่ดองทั้งญาติพี่น้องมาร่วมกันสนุกสนานเฮฮา
 เมอ เตอวคางชะเวง แครง แต เนียก แอ นา
 หันไปข้างซ้ายเอ๊ะใครนั่นหนา
 เออว กะเมกเกือด เนือม โกน ประซา ลออบองเฮย โมรวมตระกอลตาเยย
 พ่อตาท่านพาลูกเขย น้องพี่เอยมากราบไหว้ยายตา

ทำานอง พนมสรวจ (เขาแหลม)
 (พูด) โมเวย โมหนา เยยตาตองเอาะ กรุบกรุบเคนีย งัยแนะงัยเบนงัยโฎนตา ซมอัญเจิญเยยตาตองออ โมเลียง
เจิงเลียงดัยโมโฮบ โมประซา งัยแนะ โกนเจาบานรีบตอตวล เฮย โมเวย....โมหนา เมียนตึกตะเจียกตึกกะเดา ตึกปะแอม 
นิเมือนเตีย นมเนกเจกอันซอม เจิญเจาะ บานรีบตก็อลรูจเฮย
 เอ..ละออตาเวย โมเวย โมเวย.โฎนตา
 โอละออบองเฮย.โมเวย โมเวย โมเวย โฎนตา
 ทา แดล เนอว ซะทานนา โมเวย โกนเจา รีบเฮาเฮย
 ทาแดลโมป็อนนา ป็อน นา โฎนตาเวย โกนเจา แซนเฮาเฮย
 มาเถิด มาเถิด มาเถิด โฎนตา เคยสิงสถิต ณ สถานที่ใดๆ ลูกหลาน ทั้งหลาย กราบไหว้ เชิญท่านเข้ามา ที่มา
มีหลายท่าน ลูกหลานกล่าวขาน เซ่นไหว้ โฎนตา

ทำานองกัจปะกา (เด็ดดอกไม้)
 โฮบ ปะซา รัวจ เฮย ก็ คอม เตือน แปร ปรวล (ซำ้า)
 ทานของเซ่นไหว้แล้วอย่าด่วนแคล้วลุกลา
 เมียนซำาป็วด ซิล โฮล คอเอา โสร่ง สไบ (ซำ้า)
 ทั้งเสื้อผ้ากางเกง ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ 
 รีบตุ ออยตา รีบตุ ออยเยย (ซำ้า) รีบตุ เฮย ออยตาเยย ยัวเตอว พอง (ซำ้า)
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 เซ่นไหว้ อุทิศให้ บอกตายายเอาไปเถิดหนา
 โกน เจา จวย เคนีย เตียง ปะโอน เตียงบอง (ซำ้า)
 ลูกหลานช่วยกันทั้งเพื่อผองน้องพี่
 รีบ ซะแนน แซนซะนอง รีบซองกุน นอ เยยตา (ซำ้า)
 จัดแจงพิธีทำาบุญกรรมพลีอุทิศให้แด่ยายตา

ทำานอง เสนาะเวียลทม (สงสารทุ่งกว้างใหญ่)
 แซนตระกอล รัวจ เฮย เนือม เนียง แซร็ย เตอวจะกันเจอ โฎนตา
 ไหว้บูชาเสร็จแล้วพากันนำาของไหว้โฎนตาไปเททิ้ง
 เตอว เทอ น็องเวือดวา จุนโฎนตา ลอบเซราะแซร
 ไปทำาบุญที่วัดเพื่อจัดส่งโฎนตากลับถิ่นฐาน
 ซ็อมบอนกุซอล จุนดอล กรบเยยตา
 ขออำานาจบุญกุศลช่วยดลให้ถึงยายตา
 บาปกรรมยางนา ออยระเดาะ รังกัวะ พอง
 บาปกรรมทั้งหลายขอให้ได้หลุดพ้น
 จะกันเจอโฎนตารัวจ สรัจ เกอ ออย ป็วร ดอลโกน เจา
 ท่านได้รับแล้ว ย้อนกลับมาให้พรลูกหลาน
 เมียนแต ตระเจียก กอมเมียนอย บอนกะเดา
 ให้สงบสุขร่วมเย็นอย่าได้มีเรื่องเร่าร้อน
 ออยป็วร โกนเจา ออยเซนาะเนอว เซาะสะเบย
 ให้พรลูกหลานอย่ามีทุกข์ให้สุขสบาย
 มันทากรอ เกรีย ยัวบ รือ กรอ แอง เกรีย ทะงัย
 ทุกข์ยากลำาบากกลางวันหรือกลางคืน
 เปริด ทนา อาเวย ก็ออย บาน โดจ เจิดพอง
 ปรารถนาอะไรขอให้ได้ดั่งใจปอง
 เทอซีรัวซี ออยเจริญ ออยรุ่งเรือง
 ทำามาหากินขอให้เจริญรุ่งเรือง
 เตียงเซราะกราว กะน็องเมือง ออย เมียนเซาะกรบๆ เคนีย
 ทั้งบ้านนอกและในเมืองให้ได้ดีมีความสุขทุกผู้ทุกคน
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 การแต่งกายของผู้แสดง นุ่งผ้ามัดหม่ีพื้นบ้าน
สรุนิทร ์เชน่ ใสเ่สือ้แขนกระบอกสขีาว และสอีืน่ๆ ทีม่คีวาม
สดใสมผีา้สไบพาดไหล ่ศรีษะจะเกลา้ผมสงูตดิดอกไม ้เครือ่ง
ประดับสร้อย ตุ้มหู เข็มขัดร้อยด้วยเม็ดประเกือม
   

ภาพที่ 4 (ซ้าย) การแต่งกายของผู้แสดงเป็นผู้นำาประกอบ
พิธีกรรม 

(ขวา) การแต่งกายของผู้แสดงเป็นผู้ร่วมประกอบพิธีกรรม

 อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการแสดงออกเปน็ 2 ลกัษณะ คอื 
พานขันธ์ 5 (สัญลักษณ์ทางความเช่ือทางพุทธศาสนา เบญจขันธ์
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) และกระเจอ
โฎนตา

 

ภาพที่ 5 พานขันธ์ 5 และกระเจอโฎนตา

 รูปแบบการแสดงเรอืมแซนโฎนตา แบง่ออกเปน็ 
5 ช่วง มีท่ารำา 11 ท่า
 การแสดงช่วงที่ 1 ท่าเชิญชวนและนำาเครื่อง
แซนโฎนตามาบูชา แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของญาติ
พี่น้อง ชุมชนเตรียมสำารับอาหารเป็นเครื่องแซนเพื่อนำามา
ประกอบพิธีกรรม

ภาพที่ 6 ท่าเชิญชวน

 การแสดงช่วงที่ 2 ท่าบูชาเครื่องเซ่นไหว้ สื่อให้
เห็นถึงขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่มีการ
บูชาพานขันธ์ 5 แล้วเชิญผีตายายมารับเครื่องเซ่นไหว้ที่ลูก
หลานได้เตรียมไว้ มีท่ารำาที่ใช้กับอุปกรณ์ ใช้มือ ศีรษะ ลำา
ตวั สือ่ใหเ้หน็ความหมายชดัเจนมากยิง่ขึน้ เชน่ การยกพาน
ขันธ์ 5 เพื่อเป็นการบูชาครู การพนมมือไหว้แสดงถึงความ
เคารพ ต่อผีปู่ย่า ตายาย การหงายฝ่ามือพร้อมกระดิกนิ้ว 
แล้วโน้มตัวก้มลงให้ตำ่าเป็นการเชิญดวงวิญญาณของผีปู่ย่า
ตายาย ท่ีมาถึงบ้านให้เข้ามารับของท่ีลูกหลานได้จัดเตรียมไว้ 

ภาพที่ 7 ท่าบูชาเครื่องเซ่นไหว้

 การแสดงช่วงที่  3 ท่ารวมกลุ่ม ท่ารื่นเริง
สนุกสนาน แสดงความสุข แสดงให้เห็นว่าหลังจากการ
ประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วญาติพี่น้องก็จะเปิดเพลง
แล้วร่ายรำากันอย่างสนุกสนาน ท่ารำาแสดงออกถึงความสุข
ที่ได้จัดพิธีแซนโฎนตา และการพบปะกับญาติพี่น้องที่ไม่
ได้เจอหน้ากันเป็นเวลานาน ท่ารำาก็จะแสดงออกถึงความ
สนุกสนาน เช่น ท่าจีบออกจากอกแล้วคลายมือเป็นวง ท่ารำา
ท่ีเป็นท่าคู่ เช่นท่าสอดสร้อยมาลาแล้วไขว้มือระหว่างคู่ของตน
แสดงถึงการพูดคุย ร่ายรำา อย่างสนุกสนาน
 การแสดงช่วงที่ 4 ท่านำาเครื่องเซ่นไหว้ไปทำาบุญ 
แสดงใหเ้หน็วา่หลังจากประกอบพิธกีรรมเสรจ็ส้ิน ผู้เซ่นไหว้
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มีความสุขจากการรับพรจากผีปู่ย่าตายาย ก็จะเก็บอาหาร
ส่วนหนึ่งไว้ในกระทงที่เรียกว่า กระเจอโฎนตา บายเบ็น
และกระทงดาร เตรียมไว้ไปทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตา
ยายในวนัรุง่ขึน้ ผูแ้สดงจะถืออุปกรณท์ีเ่ปน็ กระเจอโฎนตา
เดินแปรแถวเป็นรูปมุมฉากแล้วผสานแถวทีละคนให้เป็น
แถวเฉียงแล้วหันหลังให้เวทีแสดงถึงการเดินทางไปทำาบุญ
ที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีปู่ย่าตายาย
 การแสดงช่วงที่ 5 ท่าจบ เป็นท่าลา ที่แสดงถึง
การเลกิราหรือการเสรจ็ส้ินจากพิธกีรรมญาตพิีน่อ้งทีอ่ยู่ไกล
กจ็ะเตรยีมตวัเดนิทางกลับ ท่ารำาใช้ทา่ทีม่กีารรำาควงคูก่นัใน
แถวแสดงถงึการกลา่วลาในหมูญ่าตพิีน่อ้งแลว้ใช้ทา่บวัชฝูกั
แปลงเป็นท่าลากลับ

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศิลปะการแสดงจาก
พิธีกรรมแซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ผลจากการศึกษาพิธีกรรมใน 3 หมู่บ้านของตำาบล
ท่าสว่าง ได้แก่ บ้านเขวาน้อย บ้านสำาโรง บ้านโคกเพชร 
ผู้วิจัยนำามาพิจารณาตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
 1. การศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรม
แซนโฎนตา
 พื้นฐานความเชื่อทำาให้เกิดประเพณี พิธีกรรม
มากมายในทุกท้องถิ่น มีทั้งความเชื่อในธรรมชาติ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ศาสนาโหราศาสตร์ พิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์สื่อ
ความหมายแห่งความดงีาม คณุคา่ของพธิกีรรมทีเ่กิดข้ึนตอ่
บคุคล มคีวามกตญัญกูตเวท ีความออ่นนอ้มถอ่มตนมสีมัมา
คารวะ และความมีนำ้าใจงาม คุณค่าของพิธีกรรมที่เกิดขึ้น
ต่อชุมชน เป็นกระจกเงาสะท้อนวัฒนธรรมทางภาษาและ
ใหค้วามบันเทิงแกช่มุชน คณุคา่ในฐานะท่ีทำาหนา้ทีค่วบคมุ
รักษาแบบแผนทางสังคมของชุมชน คุณค่าในฐานะที่ทำา
หน้าที่ขัดเกลาทางสังคม และคุณค่าในการสร้างความเป็น
นำ้าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพชราภรณ์ โสลำาภา (2537 : 164) เรื่อง พิธีแซนโฎนตา
ที่บ้านกระหาด ตำาบลกระหาด อำาเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์พบว่าองค์ประกอบพิธีกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คอืระดบัครอบครวั ระดบัเครอืญาต ิระดบัชมุชน ผูป้ระกอบ
พิธีกรรมเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุด ความสัมพันธ์ของพิธีกรรม 

แซนโฎนตากับวิถีชีวิตชาวไทย-เขมรจะมีความผูกพัน
เกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่ว่าจะ
ประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็ตามชาวไทย-เขมรจะต้องมีการ
เซ่นไหว้บอกบรรพบุรุษเสมอ ส่วนในด้านคติความเชื่อเชื่อ
ว่าผีบรรพบุรุษ (โฎนตา) เป็นผู้มีอำานาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้ท่ียังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีพิธีแซนโฎนตา
กจ็ะถกูสงัคมลงโทษกลา่วหาวา่เปน็คนอกตญัญ ูและเชือ่วา่
คนอกตัญญูจะประสบกับความล้มเหลวในชีวิตหาความ
สุขความเจริญไม่มี ความเชื่อดังกล่าวต้องมีการเซ่นสรวง
บูชาเพื่อให้บรรพบุรุษพอใจท่านก็จะคุ้มครองอวยชัยให้พร
ให้ลูกหลานประสบผลสำาเร็จในชีวิตมีความสุขความเจริญ 
ชาวไทย-เขมรได้อาศัยความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษ
เดียวกันเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคน
ในชุมชนทำาให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันสืบไป
 ข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรม แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน
คอื ข้ันเตรยีม จะเตรยีมวตัถดุบิในการประกอบอาหาร ขนม
ต่างๆ และเตรียมทำาความสะอาดบ้านเรือน ขั้นดำาเนินงาน
เป็นการประกอบพิธีกรรมในระดับครอบครัว เครือญาติ 
ระดับชุมชน และขั้นส่งกลับจะเป็นการส่งตายายกลับ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัฒนพงษ์ แก้วไธสง, มนนิสา
รัตนบุรี และสำาอางค์ นิลพัทธ์ (2550 : 81) เรื่อง พิธีกรรม
แซนโฎนตาของชาวไทย-เขมร บ้านสระสองตอน หมู่ที่ 5 
ตำาบลหนองแหน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่าการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตามี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นเตรียม ขั้นดำาเนินการ และขั้นส่งกลับ ซ่ึงต้องใช้เวลา
และการจัดเตรียมสิ่งของมาก เพราะถือว่าเป็นประเพณี
ปฏบิตักินัมาจนกลายเปน็เอกลกัษณข์องกลุม่และผูเ้ข้ารว่ม
ประกอบพิธีกรรมก็มีจำานวนมาก การประกอบพิธีกรรม
แซนโฎนตาถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษ
 ความเชื่อในพิธีกรรมแซนโฎนตา ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเขมร  บ้านเขวา  บ้านสำาโรง  บ้านโคกเพชร 
ได้ศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ 
เชื่อว่าผีบรรพบุรุษมีจริง ความเชื่อในเรื่องโชคลาง เชื่อว่า
ถ้าหากปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วจะทำาให้
ผู้ปฏิบัติโชคดีในด้านชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ 
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ความเชื่อในด้านความเป็นอยู่ เชื่อว่าการทำาบุญอุทิศส่วน
กุศลให้กับตายาย ตายายก็จะอวยพรให้ลูกหลานได้รับ
ความสุขมีความสำาเร็จในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร สุเมธารักษ์ (2543 : 24-35) กล่าวถึง
ประเพณแีซนโฎนตาวา่ พธิกีรรมแสดงใหเ้หน็ถงึความผกูพนั 
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างแนบแน่นท้ังยังเป็นการ
แสดงถงึความศรัทธายดึมัน่ตอ่พระพุทธศาสนาควบคูไ่ปดว้ย
 2. การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรม
แซนโฎนตา ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
เป็น“เรือมแซนโฎนตา” เป็นการแสดงท่ีพัฒนาข้ึนจาก 
พิธีกรรมแซนโฎนตาโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องมาพัฒนา
ท่ารำาจากรูปแบบและขั้นตอนของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
มาสรา้งเปน็การแสดงในรูปแบบการแสดงพืน้บา้น ทัง้ทา่รำา
ดนตรี  การแต่งกาย  นำาเสนอให้ผู้ชมเกิดสุนทรียศาสตร์
ทั้งทางดนตรี  การเคลื่อนไหว  การแต่งกาย  จากทฤษฏี
โพเอติกาของอริสโตเติล (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547) ผู้วิจัย
นำาแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกร
รมแซนโฎนตา โดยมองว่าศิลปะการแสดงท่ีพัฒนาข้ึนจาก
พธิกีรรมจะตอ้งมกีารเลยีนแบบดว้ยการแสดงทา่ทาง มกีาร
ใช้จังหวะดนตรี ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกาย และ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดง ทฤษฎีนาฏยศาสตร์ (สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 45) ผู้วิจัยมองว่า การนำาหลักการฟ้อน
รำาทัง้ 3 ประเภท มาใชใ้นการพฒันาศลิปะการแสดงจากพธิี
แซนโฎนตา นาฏย เป็นการฟ้อนรำาพร้อมกับแสดงอารมณ์ 
นฤต เป็นการฟ้อนรำาโดยเฉพาะ ไม่เจือปนด้วยความหมาย
พิเศษหรืออารมณ์ใด ๆ และนฤตย เป็นการฟ้อนรำาท่ีสื่อ
ความหมาย ทัง้นีต้อ้งมกีารเคลือ่นไหวรา่งกายอยา่งตอ่เนือ่ง 
และนำาแนวคดิทางดนตรมีาเปน็กรอบการสรา้งสรรคด์นตรี
ประกอบการแสดงที่ประกอบไปด้วยเสียง จังหวะ ทำานอง 
เสียงประสานให้ออกมาในรูปของการบรรเลงดนตรีและ
การขบัรอ้ง แนวคดิทางดา้นศลิปะมาพฒันาการแสดงในพธิี
แซนโฎนตาด้านการแสดงอารมณ์ที่เป็นศิลปะมุ่งเน้นความ
สวยงามในเรื่องของเครื่องแต่งกาย ลีลาท่ารำา การแปรแถว 
การสือ่ความหมาย สือ่อารมณข์องทา่รำาอารมณใ์นการแสดง 
เรือม แซนโฎนตา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง มีท่ารำา 11 ท่า จาก
ท่ารำาผู้วิจัยได้ให้ความหมายของท่ารำาตามหลักความเชื่อ
เกี่ยวกับผี เช่น ท่าเชิญชวนและนำาเครื่องแซนโฎนตา

มาบูชา ท่าบูชาเครื่องเซ่นไหว้ ส่ือให้เห็นถึง ขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา ท่ารวมกลุ่ม ท่ารื่นเริง
สนุกสนาน แสดงความสุข หลังจากการประกอบพิธีกรรม
เสรจ็สิน้แล้ว ทา่นำาเครือ่งเซ่นไหวไ้ปทำาบญุ ทา่จบ เปน็ทา่ลา
ท่ีแสดงถึงการเลิกราหรือการเสร็จส้ินจากพิธีกรรม ญาติพ่ีน้อง
ที่อยู่ไกลก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับ ท่ารำาใช้ท่าที่มีการรำา
ควงคู่กันในแถว
 เรือมแซนโฎนตา เป็นการแสดงที่สร้างความ
บนัเทงิเกดิสนุทรยี ์สามารถส่ือใหเ้ห็นถงึประเพณวีฒันธรรม
อันดีงามเป็นเครื่องมือช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความรัก 
ความสามคัคกัีนในบรรดาญาตพิีน่อ้ง และชมุชน สอดคล้อง
กับแนวคิดของสจ๊วต ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับ
สังคมและวัฒนธรรมมีการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่
เปลีย่นไปในสงัคมปจัจบุนั พธิกีรรมความเชือ่และการปฏบิติั
ต่าง ๆ ตามระบบวัฒนธรรมที่ดูเหมือนไร้สาระ ไม่มีเหตุผล
แต่อาจมีผลในความสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุมีผล
เช่น การใช้เครื่องเซ่นบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การ
บชูาเทวดา ภตูผท่ีีคอยปกปกัษร์กัษาคนในบา้นใหม้คีวามสุข
ความสัมพันธ์เหล่าน้ีมีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และกลายเป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ในทางทฤษฎี
โครงสร้างทางวัฒนธรรมของโคลดเลวี–สเตราส์ มองว่า
ระบบความคิดของมนุษย์ซ่ึงประกอบไปด้วยระบบสมอง 
ประสาท จิตใจ และต่อมต่าง ๆ เป็นระบบธรรมชาติให้
มาทำางานได้เองโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างมีเหตุผลในรูป
ของตรรกศาสตร์ (Logic) มนุษย์เลียนแบบธรรมชาติใน
การจัดรูปแบบสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ทุกวันน้ีเป็นคู่ๆ เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะที่ตรงกันข้ามจึงจะสามารถเข้าใจการ
ศึกษาโลกทัศน์เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องผีของชนเผ่าและวิธี
คิดของชุมชนที่เรียกว่า “ภูมิปัญญา” โดยมิได้แยกเอาวิธี
ด้านภูมิปัญญาออกไปจากคุณธรรม ในทางนิเวศของคนใน
สังคมที่พ่ึงพาธรรมชาติ การประสานกลมกลืนและความ
เคารพที่มนุษย์มีต่อผี และธรรมชาติเป็นวิธีคิดที่มีลักษณะ
เฉพาะ ในทฤษฎเีกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์อตัลกัษณ์
มิใช่ส่ิงที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเองหรือกำาเนิดขึ้นมาพร้อม
กบัคนหรอืสิง่ของแตเ่ปน็สิง่ทีถ่กูสรา้งขึน้และมลีกัษณะของ
ความเปน็พลวตัอยูต่ลอดเวลา ประเพณดีัง้เดมิของชาวไทย
เขมรที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่



ROMMAYASAN 155Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ประเพณีแซนโฎนตา การเซ่น
ไหว้ผีบรรพบุรุษ พิธีกรรมมะม็วต (ทรงเจ้าเข้าผี) ประเพณี
เรือมตรดหรือรำาตรุษ เป็นประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย
เขมร ประเพณเีหลา่นีแ้สดงถงึความเป็นอัตลกัษณข์องกลุม่
ชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ทฤษฎีสัญลักษณ์และ
การตีความตามแนวคิดของคลิฟฟอร์ด เกียร์ส (Clifford 
Geertz) วฒันธรรมเปน็สิง่ทีรู่จ้กักนัทัว่ไป เพราะความหมาย
เปน็สิง่ทีรู่จ้กักนัทัว่ไป การทีจ่ะสามารถใช้สญัลกัษณเ์ปน็สือ่
บอกเล่าเรื่องต่อกันและกันได้ความหมายของสัญลักษณ์ก็
ต้องเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้ที่ใช้สัญลักษณ์นั้นเป็นเครื่องมือ
ของการสื่อสารระหว่างกัน
 เรือมแซนโฎนตาเป็นการแสดงที่ชี้ ให้ เห็น
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ผู้วิจัยนำารูปแบบการแสดง การแต่งกาย
ดนตรี ตามความนิยมของคนในยุคสมัยปัจจุบันมาผสมผสาน
กับสาระสำาคัญของพิธีกรรมแซนโฎนตา สร้างให้เกิดสุนทรียรส
เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจ คนรุ่นใหม่เห็นสาระของเรื่องราว
พิธีกรรมที่เป็นรากเหง้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ส่งผลให้คน
ในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. ควรนำาองค์ความรู้พิธีกรรมแซนโฎนตามาจัด
ทำาเปน็หนงัสอืเลม่เลก็ เพือ่ใช้ประกอบการเรยีนการสอนใน
หลักสูตรสถานศึกษา
 2. ควรนำาศิลปะการแสดงพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ประกอบสือ่การเรียนการสอนในสถานศกึษาเพือ่สรา้งความ

ตระหนักให้ผู้เรียนได้เกิดความรัก หวงแหน ร่วมใจอนุรักษ์ 
และสืบสานให้วัฒนธรรมประเพณีคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมแซนโฎนตา
ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
 2. ควรศกึษาบทบาทพธิกีรรม แซนโฎนตาทีม่ตีอ่
การกล่อมเกลาจริยธรรมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

บทสรุป
 ความเชื่อทำาให้เกิดประเพณีพิธีกรรม พิธีกรรม
เป็นสัญลักษณ์ส่ือความหมายแห่งความดีงาม คุณค่าของ
พธิกีรรมทีเ่กิดขึน้ตอ่บคุคลและชมุชนเปน็กระจกเงาสะทอ้น
วัฒนธรรม ชาวไทย-เขมร ได้อาศัยความเชื่อในการนับถือผี
บรรพบุรุษในพิธีกรรมแซนโฎนตา มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเตรียมทำาความสะอาด
บ้านเรือน เพื่อประกอบพิธีกรรมในระดับครอบครัว เครือ
ญาติ ระดับชุมชน โดยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษมีจริงหากปฏิบัติ
ตามแลว้จะทำาใหผู้้ปฏิบตัโิชคดใีนดา้นชวีติความเปน็อยูก่าร
ประกอบอาชีพ จากการศึกษาพิธีกรรมแซนโฎนตาได้นำา
องค์ความรูที้ไ่ดม้าสงัเคราะห ์โดยใชท้ฤษฎีตา่ง ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้ง
มาพัฒนาท่ารำาจากรูปแบบและข้ันตอนของพิธีกรรมแซนโฎนตา
มาสร้างเป็นการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้าน มีการ
เลียนแบบด้วยการแสดงท่าทาง  มีการใช้จังหวะดนตรี 
ผสมผสานกบัการเคล่ือนไหวรา่งกาย และอารมณค์วามรูสึ้ก
ของผู้แสดง ใช้ชื่อว่า “เรือมแซนโฎนตา”
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บทคัดย่อ
 การวจิยัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษานโยบายแนวทางการส่งเสรมิอัตลักษณ ์ศึกษากลยทุธก์ารส่ือสารเพือ่เสรมิสรา้ง
อัตลักษณ์ และสร้างยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-depth 
Interview) จากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น รวมท้ังส้ิน 30 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
แหง่ละ 5 คน จำานวน 6 แหง่ ผลการวจิยั สว่นที ่1) เพือ่ศึกษานโยบายแนวทางการส่งเสรมิอตัลักษณพ์บวา่ อตัลักษณเ์ปน็การ
มองตัวเอง เป็นกระจกเงาสะท้อนในเชิงประจักษ์แสดงรูปแบบหรือสัญลักษณ์ทั้งบุคลิกภาพหรือการสะสมความเชี่ยวชาญ
รุน่ตอ่รุน่เปน็วฒันธรรม อตัลกัษณม์คีวามแตกตา่งกนัเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ การส่งเสรมิอตัลักษณจ์ากหลักสูตร กจิกรรม
เชงิสญัลกัษณภ์ายในของตน ทีจ่ดัขึน้โดยสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม สว่นที ่2) เพือ่ศกึษากลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้ง
อัตลักษณ์พบว่า ทำางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สื่อสารแบบบนลงล่างล่างขึ้นบนสองทาง ใช้หลักภาษาไทยถูกต้อง กลั่นกรอง
ข้อมูลก่อนเผยแพร่ ทำาสำารวจช่องทางการรับข่าวสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ใช้สื่อทุกชนิดแบบบูรณาการต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ 
ส่วนที่ 3) ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ พบว่า การสื่อสารแบบบูรณาการสามารถกำาหนดยุทธศาสตร์
การสื่อสารดังนี้ กำาหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ใช้ประโยชน์การสื่อสารทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พัฒนาผลผลิต
จากภายในสู่ภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานเป็นทีมที่ดีเพื่อความ
อยู่รอดขององค์กรภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืนสู่สากล อุปสรรคจากการขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการผลิตสื่อ ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตสื่อ การไม่ค่อยเปิดรับสื่อของบุคลากรภายใน ขาดการร่วมมือกันปฏิบัติ
งานไปในทิศทางเดียวกัน

ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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Abstract 
 This research aimed to study identity
policy’s promotions, identity promotion of com-
munication’s strategies and create communication
strategies to promote identities within group of 
Rajabhat University (RU) in Bangkok for ASEAN 
Economic  Community  (AEC)  preparation. 
The qualitative research used through in-depth 
interview from executives, Chief Executives and 
staff–in-charge total of 30 with portion of five 
persons from six Rajabhat Universities in Bangkok. 
The study of identity policy’s promotions found 
that Identity was self-mirroring reflected empirical 
forms or symbols identified personality or empirical 
collection of generation to generation, a cultural 
heritage. The difference of university’s identity 
caused advantages. The promotion of identity 
derived from course, identity symbolic activities
interpolated with virtue and morality presented. 
The study of identity promotion of communica-
tion’s strategies found that universities worked 
both proactively and reactively; used both top-
down and bottom-up communication with correct-
ly Thai grammar; systematically scrutinized data 
prior to publication. A survey on information re-
ceiving of the right targets then used all integrated 
media to reach the target group most consistently. 
The study of creating communication strategies to 
promote identities within group of Rajabhat Uni-
versity in Bangkok for ASEAN Economic Community 
(AEC) found that Communication Strategies should 
have precise identities and use all communica-
tion’s channels systematically and continuously 
and Improve productivity from internal to external 

congruently with obvious organization objectives, 
inventively team to survive and forward to
international level by concrete own context. 
On the other hand, the problem were limitation 
of foster budget, technical experts, less media 
exposure personally, and lack of adaptation of 
staff to operate in the similar direction.

Keywords: Communication Strategies, Identities, 
Rajabhat Universities in Bangkok, ASEAN Economic 
Community: AEC

บทนำา
 ปัจจุบันการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยมี
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รุนแรงซึ่งประชาคมต้องปรับตัวพัฒนาให้ทัน
ต่อสมัยนิยม การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
หนา้ทีข่ององคก์รหรอืสงัคม มบีทบาทเปน็เครือ่งมอืชว่ยการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจในบริบทเดียวกันขององค์กร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน Aula &
Manter (2008 : 73) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่เป็นหัวใจของ
การส่ือสารคือ เพื่อช่วยให้องค์กรทันต่อเหตุการณ์เสมอ
ช่วยถา่ยทอดความเช่ือตา่งๆ สู่การปฏิบตัแิละส่ือสารเรือ่งที่
สลับซบัซอ้นใหส้ามารถเขา้ใจได ้ส่ิงสำาคัญในการพฒันาการ
สื่อสารคือ การทำาความเข้าใจแนวคิดและหลักการที่
เกีย่วขอ้งกับองค์กร สามารถนำาไปบรูณาการกบัแนวคดิการ
สือ่สารทีช่ว่ยนกัประชาสมัพนัธ์เล็งเหน็โอกาส เขา้ไปเตมิเตม็
ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านช่องทางการ
ส่ือสารหรือกิจกรรมหลายอย่างออกสู่สังคม เช่น ประวัติ
ความเป็นมา ปรัชญา พันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน์ ที่มุ่ง
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้และ
ยอมรับองค์กร ขณะเดียวกันกระแสแนวโน้มการพัฒนา
องค์กรเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ผลักดันให้ประเทศ
ต่างๆ ดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กฎ
กติกาสากลเกิดขึ้น และพัฒนาคนในองค์กรเพื่อให้สามารถ
ทำางานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ พฒันาทักษะความเชีย่วชาญ 
ความรู้ความสามารถเป็นสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 



ROMMAYASAN 159Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

ซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อส่ือสารและพัฒนาสายงาน
วิชาชีพทั่วไป การปลูกจิตสำานึกของการอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลายของวฒันธรรมและสรา้งอตัลกัษณอ์าเซียน 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับภูมิภาค กัลยารัตน์ 
ธีระธนชัยกุล (2558 : 276-278) จากเหตุผลดังกล่าว 
สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ตามกฎบัตรอาเซียน แต่กระนั้นสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพ ได้กำาหนดกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ที่  9 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือจุดเด่นหรือลักษณะพิเศษ
ของสถานศกึษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภฏัมีความตื่นตัว
ในการสรา้งอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยัเพือ่ความแขง็แกรง่ 
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้าใจตรงกัน
กำาหนดอัตลักษณ์และวางแผนงานกิจกรรมให้เกิดขึ้น
อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้สถาบันการศึกษาต้องเร่งพัฒนาจุดเด่น
จุดแข็งและลดทอนจุดอ่อนเพื่อความอยู่รอดในประชาคม
อาเซียนตามที่กำาหนดไว้ ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำาคัญของการ
สือ่สารเพือ่เสรมิสรา้งอตัลักษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏั
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ที่ควรมีการออกแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก เทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล การตลาด ค่านิยม
องค์กร การปรับตัวตามสถานการณ์ของความไม่แน่นอน 
ความสอดคล้องระหว่างองค์กรและประชาคมโลกควรมี
ระบบกลไกและการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถ
ปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง สร้างฐานความรู้และ
นวัตกรรม ยกระดับการพัฒนาเพื่อรองรับการเตรียมความ
พรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยสรา้งกจิกรรมหรอือตัลกัษณ์
ภายในองค์กรสู่กระบวนการสื่อสารเผยแพร่ยังสาธารณชน
ดว้ยเหตผุลดงักลา่วผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคศ์กึษานโยบาย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความหมายอัตลักษณ์ อัตลักษณ์
สถานศึกษา ความเหมือนหรือความต่าง จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และผลกระทบเก่ียวกับอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ทำาให้
บุคลากรนักศึกษาเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร 
กลยุทธ์ การสื่อสารและวิธีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ การสร้างยุทธศาสตร์
การสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซยีน ตลอดจนการสือ่สารเพือ่เสรมิอตัลกัษณ์
นั้นมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์และข้อเสนอแนะอย่างไร ใน
แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 
6 แห่ง ซ่ึงสาเหตุที่ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตวิจัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 6 แห่ง เนื่องจากมีระบบการ
ส่ือสาร การคมนาคมและเทคโนโลยทีีส่ะดวกรวดเรว็อนัเปน็
ผลลัพธ์ทำาการวิจัยในพื้นที่ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษานโยบายแนวทางการส่งเสริม
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 3. เพ่ือสรา้งยทุธศาสตรก์ารส่ือสารเพือ่เสรมิสรา้ง
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 กลยุทธ์การสื่อสารทำาหน้าที่เป็นกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ให้องค์กร
สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่าง
กันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และช่วย
สนับสนุนวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่องค์กรกำาหนดกลยุทธ์
ไว้Cornelissen (2014 : 92-93) กล่าวว่า การสื่อสารใน
องค์กรเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานใน
ฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการทำางานการส่ือสารจะช่วยให้ผู้
ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนและทำาให้กิจกรรม
ของแตล่ะหนว่ยงานมคีวามเปน็อันหนึง่อนัเดยีวกนั ไพโรจน ์
วิไลนุช (2557 : 47- 48) อธิบายว่า การสื่อสารอัตลักษณ์
และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับ
สูงขององค์กร (Chief Executive Officer-CEO) ต้องให้
ความสำาคัญบทบาทของผู้บริหารในการสื่อสารขององค์กร
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ม ี2 ประการคอื 1) เปน็ผู้กำาหนดนโยบายในการสือ่สารของ
องค์กร เป็นผู้กำากับการสื่อสารให้ไปตามทิศทางที่ผู้บริหาร
องค์กรวางไว้ 2) เป็นผู้สื่อสารขององค์กรเมื่อผู้บริหารออก
มาสื่อสารด้วยตนเองย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
เพราะเป็นบุคคลน่าเช่ือถือส่งผลต่อการจดจำาภาพลักษณ์
และความรู้สึกของประชาชนผู้บริหารขององค์กรบางแห่ง
ย้ายหรือเปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารองค์กรอื่นก็อาจทำาให้คน
จดจำาผู้บริหารคนนี้และยังให้ความสนใจต่อไป ความสนใจ
ดงักลา่วมผีลตอ่การสนบัสนนุกจิกรรมและสนิคา้และบรกิาร 
นอกจากนีไ้ดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จรีาวรรณ พรมทอง 
(2555 : บทคัดย่อ) เรื่องแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์
องค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานโยบายและสภาพ
ปญัหาดา้นการสือ่สารภายในองค์กรรบัรูน้โยบายและขอ้มลู
ข่าวสารภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและ
สภาพปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรยังมีปัญหาอาจ
เกิดจากผู้นำาที่มีการสื่อสารในด้านการบริหารและด้าน
อัตลักษณ์องค์กรยังไม่ชัดเจน รวมถึงการรับรู้นโยบายและ
ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรรับทราบแต่ไม่ปฏิบัติตามเท่า
ที่ควร สิ่งสำาคัญในการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรคือ การ
หลอมรวมผู้บริหารและบุคลากรภายในให้กลายเป็นหน่ึง
เดียวให้มากกว่านี้ รวมถึงการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัอตัลกัษณอ์งคก์รใหค้วามรูค้ำาว่า 
“อตัลักษณ”์ ใหแ้กบ่คุลากรและตอกยำา้ความเปน็ตวัตนของ
โรงพยาบาลที่ไม่เหมือนใครให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สุด

คำาถามเพื่อการวิจัย
 ความหมายของอัตลักษณ์สถาบันการศึกษา 
อัตลักษณ์แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร 
และอัตลักษณ์มีความเหมือนหรือแตกต่าง SWOT ของ
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ทำาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุคลากร 
นักศึกษา เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์วิธีการ
สื่อสารเสริมสร้างอัตลักษณ์ SWOT ยุทธศาสตร์การสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ และข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
 1. นำาผลข้อมูลที่ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการ
ส่ือสาร เพือ่ทราบแนวทางยทุธศาสตรก์ารส่ือสารอตัลักษณ์
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. สามารถนำาผลวจิยัทีไ่ดน้ีไ้ปตอ่ยอดการสือ่สาร
ในองค์กรและการบริหารข้อมูลเพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
พัฒนาเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยด้านการส่ือสารให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด
ในอนาคต

วิธีการศึกษา
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึกษาข้อมูลจาก Internet เอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
(Documentary Research) และข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก (Depth-Interview) แล้วนำาข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์
 การวิจัยครั้ง น้ี ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร จำานวนทั้งหมด 
6 แห่ง  ประกอบด้วยดังนี้  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 3) มหาวทิยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ซึ่งในส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
หรือผู้ให้ข้อมูลคนสำาคัญ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำานวย
การหรือหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จำานวน 5 คน ต่อ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 30 
คน ซึ่งระเบียบวิธีการผู้วิจัยได้ขอรับเข้าไปสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการโดยใช้จดหมายนำา
 ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิการสรา้งเครือ่งมอืเปน็ลำาดบัดงันี้
 1. ศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
 2. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเรียงลำาดับหัวข้อ
เพื่อสร้างแบบสอบปลายเปิด
 3. นำาประเด็นหัวข้อการสัมภาษณ์เสนอขอ
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
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ของเนื้อหา (Content validity) ถึงความเหมาะสมและ
สมบรูณเ์พยีงพอ เพือ่นำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการสมัภาษณ ์
โดยประเด็นคำาถามในการสัมภาษณ์เป็นคำาถามปลายเปิด
แล้วนำาไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลคนสำาคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร
และนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กรงุเทพมหานคร ทัง้ 6 แห่ง โดยไดส้รา้งแบบสอบถามแบบ
มโีครงสรา้งเสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญ เพ่ือพจิารณาปรับปรงุแกไ้ข
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาพร้อมข้อเสนอแนะ
 4. เมื่อปรับปรุงจากคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ
แล้ว จึงนำาแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง นำาเสนอต่อ
ที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ความน่าเช่ือถือ ครอบคลุมและตรงประเด็นกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้แบบสอบถามที่จะนำาไปสัมภาษณ์
เชิงลึกอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 5. นำาแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างไปใช้
ในการสัมภาษณ์กับผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 6 แห่ง 
แห่งละ 5 คน
 6. นำาข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาดำาเนินการวิเคราะห์
เนื้อหาของข้อมูลที่มาจากผู้ให้ข้อมูลคนสำาคัญแล้วสรุป 
อภิปรายผล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้นำาข้อมูลจาก
การสมัภาษณเ์จาะลกึจัดกลุม่ข้อมลูตรวจสอบความถูกตอ้ง
ความครบถ้วนของข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเรียบเรียงข้อมูลและการ
จัดลำาดับ ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา การวิเคราะห์ใน
เชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งเป็นการบรรยายประเด็น
คำาถาม ตามวตัถปุระสงคว์จิยัทีก่ำาหนดไว ้สรปุและอภปิราย
ผลสังเคราะห์ให้ได้แนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การ
สื่อสาร เพื่อเสริมอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
 สว่นที ่1) นโยบายแนวทางการสง่เสรมิอตัลักษณ์

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  1.1 ความหมายอัตลักษณ์องค์กรหรืออัตลักษณ์
สถาบันการศึกษา เปรียบเป็นภาพสะท้อนหรือภาพลักษณ์
ตวัตนทีพ่ยายามส่ือใหบ้คุคลภายนอกรบัรูท้ีแ่สดงจดุแขง็อนั
โดดเดน่ในคณุลกัษณะเฉพาะทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็ อาจเปน็
ทั้งเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ลักษณะเฉพาะของ
องค์กรหรอืตวัตนอตัลักษณส์ถาบนัการศึกษามคีวามเปน็มา
จากวฒันธรรมทีส่ะสมองคค์วามรูค้วามเชีย่วชาญ บคุลากร
อนัเปน็ทีย่อมรบัและบณัฑติท่ีจบการศกึษาใหม้ลีกัษณะเดน่
พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่ง (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2550 : 1) 
อธิบายว่า อัตลักษณ์เป็นส่ิงที่เกิดจากการสร้างวัฒนธรรม
ในชว่งเวลาหนึง่และวฒันธรรมกเ็ปน็สิง่ทีก่่อสรา้งจากสงัคม 
นอกจากนี้วัฒนธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่งหรือตายตัวแต่มีรูป
แบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” ที่แสดง
ให้เห็นว่า อัตลักษณ์ทั้งหลายเป็นกระบวนการที่ถูกผลิตให้
เกิดขึ้น ถ้าหากมองมุมของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ที่ระบุอัตลักษณ์ตัว
บ่งช้ีให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องไปสู่มาตรฐาน
สากลเป็นเลิศทางวิชาการตาม อัตลักษณ์ที่กำาหนดเพื่อ
ความโดดเด่นของแต่ละสถานศึกษาตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์
  1.2 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดจากการสะสมความเช่ียวชาญเป็น
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เล่าเรื่อง เป็นจุดเด่นสืบทอดรุ่น
ต่อรุ่น อาจมองได้ทั้งบุคลิกภายในและภายนอก พัฒนา
หลักสูตรให้เป็นจุดเด่นจุดแข็ง บางสถาบันการศึกษาได้จัด
ให้มีการประกวดคำาขวัญของอัตลักษณ์ขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมคิดค้นคำาว่า  “อัตลักษณ์”  คัดเลือกส่ิงท่ี
สอดคล้องกับบริบทของตนให้มากที่สุด การสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบันการศึกษายังมีอีกมุมมองกล่าวคือ ด้านของ
คา่เล่าเรียนถกู นัน่หมายความวา่ ถา้นกึถงึคา่เทอมถกูนกึถงึ
สถานท่ีใดเรียนได้จบได้ คร้ันเม่ือเอ่ยถึงภาพในใจก็ปรากฏข้ึน
ซึ่ง พจน์ ใจชาสุขกิจ (2556 : 46-47) กล่าวถึงขอบเขตของ
ภาพลักษณ์และการสื่อสารที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ
กำาหนดประเภทชื่อเสียงแต่ละประเภทเกิดจากการทำา
กจิกรรมจนเปน็ทีป่ระจกัษใ์นสายตาของกลุม่เปา้หมาย คอื 
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ชือ่เสยีงดา้นบรหิารจดัการ ชือ่เสยีงดา้นเทคโนโลย ีช่ือเสยีง
ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ  ชื่อเสียงด้านราคา
ชื่อเสียงด้านช่องทางการบริการ  ชื่อเสียงด้านกิจกรรม 
ชื่อเสียงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณธรรมของ
ผู้บริหาร
 1 .3  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
กรุงเทพมหานคร เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งจากนานา
ทัศนะได้ให้ความหมายท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ แต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่าง
กันและไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเก่งของแต่ละที ่
การพัฒนาอัตลักษณ์จำาเป็นต้องได้รับการยอมรับและใช้
เวลาสะสมความเชีย่วชาญจากอดตีถงึปจัจบุนักลายมาเปน็
อัตลักษณ์ ที่เป็นลักษณะเฉพาะทำาให้แตกต่างจากคนอื่น
หรือสิ่งอื่น หรือลักษณะเฉพาะของสถาบันการศึกษาหรือ
ตัวตนอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ
 1.4 จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและผลกระทบเก่ียวกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
จุดแข็งในการสร้างอัตลักษณ์อันเกิดจากการสะสมความ
เชีย่วชาญความถนดัเฉพาะดา้นเพือ่เสรมิสรา้งความอยูร่อด
ของตนนัน้ไดพ้บวา่ 1) หลกัสตูรทีเ่ข้มแข็งสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2) การมวีฒันธรรมทีด่ด้ีวย
การสบืทอดประวัติศาสตร ์3) หลกัคณุธรรมจรยิธรรมพฒันา
บัณฑิตให้เห็นคุณค่า 4) พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ตำาแหน่งทาง
วชิาการ 5) สร้างเครอืข่ายกบัหนว่ยงานภายนอกเป็นการทำา
บันทึกความเข้าใจร่วมกัน และเรียนรู้ภาษาร่วมกัน 6) การ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนักศึกษา 7) การออก
สือ่สรา้งผลงาน เชงิประจกัษจ์ากภายในสูภ่ายนอกอยา่งตอ่
เนือ่ง 8) ปรบับคุลกิภาพให้เขา้กับยคุสมยัใหม ่9) สรา้งความ
สัมพันธ์ที่ดีกับทุกระดับชั้น 10) พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อ
เนื่องและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล
 จุดอ่อนที่ควรพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่รอด
สามารถแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันพบ
ว่า บุคลากรบางส่วนไม่สนใจการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่
ใหม่ๆ และไม่รู้ว่าอัตลักษณ์มีอะไรบ้าง การปรับตัวของ
นักศึกษาในการสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวกับวินัยเป็นสิ่งที่ยาก 
เพราะนักศึกษามาจากต่างที่ต่างถิ่นควรให้เวลากำาหนด
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล การเผยแพร่งานวิจัยน้อยและตำ่า

กวา่มาตรฐาน ควรเรง่พฒันาหลักสตูรใหเ้ขม้แขง็เพือ่แข่งขนั
กับการเปล่ียนแปลงให้ได้มาตรฐานเข้ากับตลาดแรงงานได้ 
การขาดแคลนบคุลากรตำาแหนง่ทางวิชาการ การเขา้รบัการ
ศึกษาไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียง
ต่อการดำาเนินงาน ซึ่ง ชัยเสรฏฐ์ พรหมศรี (2551 : 118) 
อธิบายว่า การพัฒนาองค์กรคือ วิธีการอย่างเป็นระบบต่อ
การปรับปรุงองค์กรที่ประยุกต์ทฤษฏีทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และการวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี ความมี
ประสิทธิภาพของคนและองค์กร
 โอกาสการพัฒนาที่ควรแสวงหาและความ
พยายามทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า 1) การพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนเก่งทั้ง
ร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ส่งเสริมการมีวินัยอย่างสมำา่เสมอ
2) สร้างบุคลิกภาพนักศึกษาให้โดดเด่นเมื่อคนอื่นมอง
สามารถสะท้อนกลับให้เห็นว่าอยู่สถาบันใด 3) การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนรวมถึง
วฒันธรรม อาหาร ศิลปะ ดนตร ีและการทำางานร่วมกนัจาก
การสรา้งเครือขา่ย 4) การทำาสือ่อยา่งสมำา่เสมอและตอ่เนือ่ง
ทกุชอ่งทาง 5) สร้างสถาบนัการศกึษาใหท้รงคณุคา่ จดุเดน่
ที่เป็นอัตลักษณ์มุ่งสู่การพัฒนา อนุรักษ์ และปรับภูมิทัศน์ 
6) พัฒนาด้านวิชาการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาเซียนให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย 7) ส่งเสริมการทำาวิจัยเพื่อพัฒนา
ให้มากขึ้นสามารถแข่งขันได้ 8) การขยายอาณาเขตสถาน
ศึกษาหรือวิทยาเขตชานเมืองเพื่อรองรับนักศึกษาให้มาก 
9) การทำาบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับโรงงานที่ใกล้เคียง
กับวิทยาเขตชานเมืองเช่น การฝึกงาน ดูงาน และการรับ
เข้าทำางานหลังจบการศึกษา
 ผลกระทบของสถาบันการศึกษาพบว่า แต่ละที่
ไม่ได้มองถึงผลกระทบมากอันเนื่องจากการก้าวผ่าน
ผลกระทบไปและยนืยนัเพยีงวา่ จะทำาใหดี้ทีส่ดุ ดำาเนนิงาน
ใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์หรอืนโยบายใหส้ำาเรจ็ พฒันาหลักสูตร
ให้เข้มแข็งมีคุณภาพปรับสมดุล ส่งเสริมคนเก่ง อัตลักษณ์
ใช้ศาสตร์อัตลักษณ์มาเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  ขับเคลื่อน
อัตลักษณ์ตามนโยบายบริบทของตนเองมุ่งมั่นในแบบ
เฉพาะของตนให้เป็นเลิศ สุนันทา เลาหนันทน์ (2556 : 
54) อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเข้มแข็งขององค์กร
ที่ประกอบด้วยผลงานสูงสุดทั้งในด้านประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณ์ขององค์กรจะมี
สมรรถนะดีได้นั้นจำาเป็นต้องอาศัยกระบวนการ (Process) 
หรอืพฤตกิรรมการทำางานขององคก์รทีย่อมให้คนในองคก์ร
ใช้ศกัยภาพ (Potentials) หรอืสตปิญัญาและความสามารถ
ของเขาไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพราะศกัยภาพเปน็เครือ่งชีก้ารปฏิบตัิ
ของคนในองคก์ร แต่กระนัน้ผลกระทบก็ยงัเปน็ปจัจยัสำาคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นงบประมาณทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนนุนอ้ย 
ผลกระทบท่ีเกิดจากด้านการเมืองและรัฐบาล อันสามารถ
สร้างประโยชน์และอันตรายให้กับองค์กรได้ในอนาคตจาก
การอยู่เบื้องหลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงคู่แข่งที่ต้อง
เรง่พฒันาขับเคลือ่นสถาบนัการศกึษาของตนใหถึ้งเสน้ชยัสู่
ความสำาเร็จ
 1.5 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
กรงุเทพมหานคร ทำาใหบ้คุลากรและนกัศกึษาเตรยีม ความ
พร้อมสู่อาเซียน กล่าวคือ ต้องสร้างระบบพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น พัฒนาฐานแห่งความรู้และนวัตกรรมยก
ระดบัรองรบัสูป่ระชาคมโลกกำาหนดทิศทางใหเ้ขา้กบับรบิท
สังคม ควรมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่อาเซียนดังนี้ 
1) การพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษา 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 4) 
การพัฒนาศลิปวฒันธรรม 5) การพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
6) การพัฒนาการสร้างเครือข่ายกับอาเซียน 7) การพัฒนา
ส่งเสริมนวัตกรรม 8) การพัฒนาอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกันการรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามวัตถุประสงค์ของตนอย่างมีกลยุทธ์
สามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กรสร้างมูลค่าและเท
คนคิใหม่ๆ  มากขึน้  ควรดำาเนนิการตามประเดน็ยทุธศาสตร ์
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความพร้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ เตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ 
กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้
ดา้นวจิยัและพฒันา และการพฒันาภาพลกัษณข์ององคก์ร 
2) การเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้วย
การเสริมสร้างสมรรถนะบริหาร กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 
(2558: 284)
 1.6 กลยุทธ์และวิธีการเสริมสร้างอัตลักษณ์จุด

แข็งลดจุดอ่อนเสริมสร้างโอกาสและลดผลกระทบจาก 
อัตลักษณ์
 กลยุทธ์เสริมสร้างจุดแข็ง พบว่า เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กรของตน โดยเริ่มจากการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้เก่งมีความเช่ียวชาญสามารถ
ทำางานอย่างสร้างสรรค์ต่อยอดจากประสบการณ์เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ สรรค์สร้างการทำางานเป็นทีมร่วมกันทั้ง
ระบบ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ออกสื่อ จากภายในสู่ภายนอก ใช้วิธีการสื่อสาร
ให้มากท่ีสุดทุกช่องทางอันเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
บุคลากรและนักศึกษาต้องปรับตัวเข้าสู่กลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งสอดคล้องกับบริบทขององค์กรพัฒนาความ
เปน็เลศิรว่มกันคอื 1) สนบัสนนุสง่เสรมิการพฒันาหลกัสตูร 
2) การจัดระบบองค์กรสู่สากล 3) ส่งเสริมงานวิจัยให้มี
คุณภาพสู่สังคม 4) การปลูกจิตสำานึกสืบสานวัฒนธรรม
องค์กรสู่สากล 5) เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการ
สถาบันการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 6) การสร้าง
บุคลิกภาพให้แตกต่างและแรงจูงใจร่วมกันให้เกิดความ
มั่นคง
 กลยุทธ์วิธีลดจุดอ่อน ซึ่งสถาบันการศึกษาควร
เร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามประเด็นดังนี้ 1) การส่งเสริม
การทำาวิจัยองค์ความรู้และวิจัยในชั้นเรียน 2) ปรับตัวให้มี
ความพร้อมและยืดหยุ่นการทำางานการบริหารจัดการที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3) ส่งเสริมการทำางานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดภาระงานซำ้าซ้อน 
4) ให้ความสำาคัญกับสื่อทุกชนิดอันสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ทันตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 5) ส่งเสริม
การทำางานเป็นทมีอย่างสร้างสรรคเ์ป็นจริงสามารถจับต้อง
ไดจ้นเกดิความเชีย่วชาญชำานาญ 6) ปรบัเปลีย่นตำาแหนง่ให้
สูงขึ้นด้วยผลงานที่โดดเด่นแล้วนำาออกส่ือ 7) ส่งเสริมแรง
จูงใจมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จร่วมกัน 8) ส่งเสริมและฝึกพัฒนา
บุคลิกภาพให้ถาวร 9) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
สมำ่าเสมอ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และระบบ
กลไกที่ให้ความม่ันใจในประสิทธิผลการดำาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา
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 กลยุทธ์เสริมสร้างโอกาส ผู้บริหารควรม่ัน
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์ให้บรรลุ
วตัถปุระสงคร์วมถงึการคาดการณ์ เชน่ เศรษฐกจิ การเมอืง 
สงัคม เทคโนโลย ีการแขง่ขัน กฎหมายท่ีเกดิขึน้ ปรับกลยทุธ์
แก้ปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นแสวงหากลยุทธ์ในการ
พัฒนาและบรรยากาศองค์กรด้วยการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกันกับทุกระดับในองค์กร เสริมสร้างโอกาสและลด
ผลกระทบในตัวด้วยการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ยอมรับ 
การดำาเนินงานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปด้วยกันในประเด็น
ดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำานึกสืบสาน
และเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
2) การสร้างความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) การนำาทุน
ทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่า และเพิ่มคุณค่าทาง
เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์4) การสร้างเครอืขา่ยความรว่มมอื
ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 5) สืบสาน
โครงการอนัเนือ่งจากแนวพระราชดำารแิละหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 6) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน 7) การพัฒนาองค์ความรู้แหล่งเรียน
ดา้นภาษาและเครอืขา่ยความรว่มมอืท้ังในและตา่งประเทศ 
8) การสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดนตรีสู่
มาตรฐานสากล 9) การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา
ได้เรียนรู้ร่วมกันวินิจฉัยปัญหาด้วยตนเองและวางแผน
ปฏิบัติร่วมกันจะทำาให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก
มองว่าการมี “โอกาส” เป็นสิ่งที่ต้องรีบทำารีบแสวงหาเมื่อ
เวลามาถึง แต่อันท่ีจริงแล้วการดำาเนินงานไม่จำาเป็นต้อง
รอโอกาสทุกจังหวะหรือทุกชิ้นงานสามารถปฏิบัติได้ทันที
ตามนโยบายขององค์กร
 การลดผลกระทบ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้
สู่การบูรณาการระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การเสริมสร้าง
บคุลากรสายวชิาการใหเ้ขม้แขง็สรา้งตำาแหนง่ทางวชิาอยา่ง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
และยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าประสงค์ของสำานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษาและสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาให้เปน็ไปในทศิทางเดยีวกัน การ
ขยายสถานที่และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหม่ เพื่อรองรับ
นักศึกษาให้มีโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความสามัคคี

ให้เกิดการทำางานเป็นทีมร่วมกัน ส่ิงสำาคัญท่ีทุกสถาบัน
การศกึษาไดต้ระหนกัรูค้อื การศกึษาตนเองมองตนเองหยัง่
เห็นปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
สร้างสรรค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ
อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมและการแข่งขันท่ีควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ที่มี
กระบวนการบริหาร 4 ขั้นตอน ของ Dess, Gregory G., 
and Alex Miller, 1993 คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย เป้าหมาย การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
2) การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
3) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และ 4) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
 ส่วนที่ 2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 การสื่อสารเสริมสร้างอัตลักษณ์เชิงบวกลด
อัตลักษณ์เชิงลบแสวงหาโอกาสจากอัตลักษณ์และลดผล
กระทบจากอัตลักษณ์
 การสื่อสารเสริมสร้างอัตลักษณ์เชิงบวก พบว่า
เน้นการทำางานเชิงรุกและเชิงรับ ผู้บริหารสถาบันการ
ศึกษาต่างก็ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวจากกิจกรรมอันเกิดจากอัตลักษณ์ หรือ
อัตลักษณ์สร้างกิจกรรมเพื่อนำาผลผลิตออกเผยแพร่สร้าง
ชื่อเสียงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งถือได้ว่า การสื่อสารเป็น
หัวใจที่สำาคัญที่ทำาให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในบทบาทของ
ตนสอดคล้องและเชื่อมโยงทิศทางอย่างถูกต้อง หากวิธี
การส่ือสารเสริมสร้างอัตลักษณ์เป็นไปอย่างสร้างสรรค์กับ
กจิกรรมท่ีหลากหลายดงันี ้1) การจดักจิกรรมพเิศษในวาระ
สำาคัญ 2) สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 3) ออกเปิดบูธ
แนะนำาหลักสูตร 4) กิจกรรมนักศึกษา 5) การรณรงค์อย่าง
สร้างสรรค์คณะหรือหลักสูตร 6) การสร้างภูมิทัศน์ 7) การ
เสริมสร้างงานวิจัยและเผยแพร่ 8) สร้างสวัสดิการให้กับ
นักศึกษา 9) ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ 10) เปิด
โอกาสให้ผู้รายได้น้อยให้เข้ารับการศึกษา 11) การใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ 12) การพัฒนานักประชาสัมพันธ์ 
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13) การเปิดอบรมภาษา 14) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่ากับ
รุ่นน้อง 15) การแสดงผลงานรางวัลยอดเยี่ยมผ่านสื่อและ
ตอกยำา้สือ่ 16) การสรา้งมาตรฐานการศกึษาใหโ้ดดเดน่จาก
การประเมินและเผยแพร่ ท้ังน้ีเกิดจากการสร้างกิจกรรม
โครงการต่างๆ ภายในองค์กรของตนแล้วนำามาเผยแพร่
ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างเหมาะสม เพราะอัตลักษณ์มีกิจกรรม
สมัพันธใ์นตวั แตส่ิง่สำาคญัทกุคนในองคก์รควรเปดิใจเปดิรบั
สือ่เปดิรับขอ้มลูขา่วสารถอืวา่เปน็การสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้ง
อัตลักษณ์และเกิดประสิทธิผลที่ดีร่วมกัน
 การสือ่สารลดอตัลกัษณเ์ชงิลบ พบวา่ การปฏบิตัิ
หน้าที่ต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกลั่นกรองเน้ือหาสาระการเขียนข่าวให้ถูก
ต้องชัดเจนและได้ใจความสำาคัญสมบูรณ์ การทำางานด้าน
ประชาสัมพันธ์เชิงรับในกรณีมีข่าวไม่ดีออกไปวิธีการของ
การปฏบิตัหินา้ที ่นกัประชาสมัพันธค์อื การกลา่ววาจาดว้ย
การขอโทษไม่ใช่การแก้ตัวให้คำาชี้แจงและสนับสนุนเพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายท่ี
เกีย่วขอ้ง ใชก้ารสือ่สารทีร่วดเรว็ทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยกีาร
สือ่สาร การเลอืกชอ่งทางการสือ่สารใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หา
ข่าวสารและทันท่วงทีกับผู้รับสารสู่การปฏิบัติ สร้างเครือ
ข่ายกับสื่อมวลชนเพื่อนำาเสนอข่าว นอกจากนี้การทำางาน
เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ไปสู่ผูร้ับ
สารต้องมีการสำารวจการสื่อสารภายในองค์กรของตนเกี่ยว
กับความประสงค์ในการเปิดรับข่าวสาร ช่องทางท่ีสะดวก
เข้าถึงรวดเร็ว
 การสื่อสารเพื่อแสวงหาโอกาสจากอัตลักษณ์ 
ถ้าองค์กรของตนมีอัตลักษณ์หรือจุดเด่นจุดแข็งโดยเริ่มต้น
จากการสร้างกิจกรรมโครงการที่เกิดจากอัตลักษณ์แล้ว
นำาไปเผยแพร่ผ่านช่องทางให้ถูกกลุ่มเป้าหมายการสื่อสาร
จะก่อให้เกิดผลลัพธ์นั่นหมายถึง ความสำาเร็จขององค์กร
ที่ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับสาร
ซึ่งสื่อที่ใช้ส่วนมาก เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เคลือ่นที ่สือ่ภายนอกอาคาร สือ่ใหม ่สือ่มวลชน สือ่โซเซยีล 
สือ่ออนไลน์ ทกุสือ่แบบผสมผสานหลากหลายชอ่งทางตาม
เหตกุารณโ์อกาสอนัเหมาะสม นอกจากนีส้ือ่บคุคลทีส่ถาบัน
การศึกษายงัให้ความสำาคัญอยา่งมาก ถงึแมว้า่จะเปน็สือ่เกา่
แตไ่ดผ้ลลพัธท์ีด่คีอื รุ่นพีบ่อกรุน่นอ้งให้ศษิยเ์กา่มาบรรยาย

เผยแพรห่ลกัสตูร การใสเ่ครือ่งแบบนกัศกึษาเชงิสญัลกัษณ์
เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนสู่ภูมิภาค
แต่ละจังหวัดนำาเสนออัตลักษณ์จุดเด่นจุดแข็งให้เห็นเด่น
ชัดสามารถเชื่อมโยงกับวิธีการสื่อสารเสริมสร้าง อัตลักษณ์
เชิงบวกอนัมกีจิกรรม อัตลักษณห์ลากหลายทีม่าจากภายใน
สู่ภายนอกเพื่อแสวงหาโอกาสอันเหมาะสม
 การส่ือสารลดผลกระทบ พบว่า ในการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้คิดอยู่เสมอว่า การทำางานต้อง
ทำาให้ดีที่สุดด้วยความระมัดระวังข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมทำางานสอดคล้องทิศทาง
เดียวกันระหว่างบุคลากรด้วยกันให้เกิดความสุข ปลูกฝัง
แนวคิดที่ดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษา กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพื้นฐานสำาคัญของการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรขึ้นอยู่กับการส่ือสารที่ดีอันเป็นผลให้เกิด
ความเข้าใจร่วมมือประสานงานด้วยแผนงานต่างๆ ที่
ปฏิบัติถูกต้องตรงกัน สร้างกิจกรรมโครงการหลักสูตรที่
เป็นจุดแข็งหรืออัตลักษณ์ให้สังคมยอมรับในบริบทตน
โดยผ่านกระบวนการส่ือสารทั้งหมดที่มีกิจกรรมโครงการ 
ดังนี้ 1) ปรับภูมิทัศน์ให้กว้างขวาง น่าเรียน 2) ร่วม
กันประชาสัมพันธ์หลักสูตรระหว่างคณาจารย์และนัก
ประชาสัมพันธ์ 3) อำานวยความสะดวกในการสมัครเรียน
ทุกช่องทาง 4) ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ส่งเสริมเคารพสถาบันของตน 5) ประชาสัมพันธ์ด้วย
การสร้างนโยบายให้เข้าใจปฏิบัติแนวเดียวกัน 6) พัฒนา
อัตลักษณ์ผ่านการสื่อสารทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 7) เน้น
สร้างชื่อเสียงตัวบุคคลที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรตน
ผ่านนักศึกษา 8) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกิจกรรมให้
กบัชมุชนผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ ์ซึง่สอดคลอ้งกบั Van Riel 
& Fombrun (2007 : 25) ไดน้ยิามของการส่ือสารองค์กรวา่ 
เปน็ชดุของกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการและการ
ประสานกันอย่างละเอียดอ่อนของการสื่อสารภายในและ
การสื่อสารภายนอกทั้งหมด (All Internal and External 
communications) เพื่อมุ่งสร้างจุดเริ่มต้นท่ีน่าพึงพอใจ
สำาหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) แต่
ผลการวจิยัยงัพบอกีวา่ การใชก้ลยทุธก์ารสือ่สารทีส่ามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายโดยใหเ้หตุผล ดงันี ้1) การใชก้ารส่ือสาร
เชงิบูรณาการ 2) การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งฝา่ยวชิาการ
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และฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3) การเข้าถึงชุมชนรอบองค์กร
และต่างจังหวัดผ่านส่ือบุคคล 4) การเพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับองค์กรสร้างความมีวินัยให้กับตนเองและเน้นบริการ
สู่ความเป็นเลิศ 5) การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 6) สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ
บญัชา 7) การใช้บคุคลสือ่สารรว่มกนั ฟงั พดู อา่น เขยีน ให้
เกดิความสามคัคไีมแ่บง่พรรค นอกจากนีก้ารสือ่สารทีส่ง่ไป
ยงัชอ่งทางตา่งๆ ตอ้งมงีบประมาณมาสนบัสนนุเพือ่ให้เปน็
ไปตามวตัถปุระสงค ์การทำางานไมต่อ้งรอผูบ้รหิารสัง่การนกั
ประชาสมัพนัธส์ามารถตดัสนิใจนำาเสนองานทีถู่กต้องทัง้ใน
เชิงรุกและเชงิรบัได้เอง สรา้งความไวว้างใจระหวา่งผูบ้รหิาร
กบัฝา่ยนกัประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั 
การสื่อสารให้ประสบความสำาเร็จต้องเกิดจากการวิจัย 
สำารวจ สงัเกต สมัภาษณเ์กีย่วกบัปญัหาผลกระทบหรอืชอ่ง
ทางการสือ่สารเพือ่นำามาปรบัและพฒันาใหถ้กูตอ้งกับกลุม่
เปา้หมายทีเ่หมาะสม ทัง้นีส้ถาบนัการศกึษาพยายามสรรค์
สร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในบริบทของตนผ่านสื่อ
ทกุชนดิเพือ่เผยแพรสู่ภ่ายนอกใหส้งัคมยอมรับและตอกยำา้
สื่ออย่างต่อเนื่อง
 ส่วนที่ 3) ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 ยุทธศาสตร์การสื่อสารพบว่า มีการสื่อสารเสริม
สรา้งอตัลกัษณโ์ดยใชก้ารสือ่สารทกุช่องทางของการสือ่สาร
ให้มากที่สุด  วิธีการปฏิบัติที่ทำาให้เกิดประสิทธิผลคือ 
ผู้บริหารได้ลงไปปฏิบัติจริง การประชุมของผู้บริหารลงสื่อ
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการสื่อสารซ่ึง
ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในแนว
เดียวกันบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดี ควรเริ่มมองจากตัวตน
ก่อนทำาให้เข้มแข็งมั่นคงจากภายใน พัฒนาทรัพยากร
บคุคล ปลกูจติสำานกึการอยูร่ว่มกนัภายใต้ความหลากหลาย
วัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การทำางานอย่าง
สร้างสรรค์กิจกรรมอัตลักษณ์ผ่านสื่อ อบรมภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมหลักสูตร การทำาบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ
สถาบันการศึกษาอาเซียน การใช้หลักภาษาไทยให้ถูกต้อง
รักษาเอกลักษณ์ไทยให้มีเสน่ห์ เผยแพร่งานวิจัยส่งเสริม
วิชาการ การแนะนำาหลักสูตรแสดงโดยเดินทางไปตาม

สถานที่ต่างๆ การสร้างผลผลิตใหม่ๆ การส่ือสารด้วยชุด
แตง่กายนกัศกึษาใชส่ื้อบคุคลออกสู่สังคม พฒันาบคุลกิภาพ 
การส่ือสารผ่านวัฒนธรรมองค์กร การสร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงด้วยการใช้การส่ือสารแบบบูรณาการ ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาที่เน้นกิจกรรมหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาควรเน้น
การบริหารจัดการให้ดีภายในองค์กร สร้างความเข้มแข็ง
ใหก้บัตนแลว้อาเซยีนจะวิง่มาหาเราเองใชก้ารขบัเคลือ่นไป
ด้วยกันยกระดับสู่อาเซียน แต่กระนั้นต้องศึกษาวิเคราะห์
บทบาทอาเซียนที่มีผลกระทบกับสถาบันการศึกษา การ
พัฒนานิเทศดูการสื่อสาร ถ้าหากกิจกรรมดำาเนินไปแล้วไม่
เปิดรับส่ือไม่เปิดใจยอมรับผลสัมฤทธ์ิของการดำาเนินงาน
ก็จะไม่เกิดผล ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งรัตน์ ชัยสำาเร็จ (2558 : 
126) ได้อธิบายว่า เครื่องมือการสื่อสารแบบบูณาการเพื่อ
สร้างแบรนด์และชื่อเสียงองค์กร ได้แก่ การโฆษณาองค์กร 
(Corporate Advertising) การประชาสัมพันธ์องค์กร 
(Corporate Relations) การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์
กิจกรรม (Sponsorship) และการนำาเสนอผ่านทูตของ
แบรนด์องคก์ร (Corporate Brand Ambassador Presen-
tation) อันเป็นการหลอมรวมบทบาทหน้าที่ของเครื่องมือ
ตา่งๆ ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวชว่ยเสรมิหนนุกนัและกนัในการตอบ
สนองต่อจดุมุง่หมายสรา้งแบรนดอ์งค์กรและการเสรมิสรา้ง
ชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง
 รูปแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
อตัลกัษณใ์นกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 จากการศึกษาวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตกรงุเทพมหานคร จำานวน 6 แหง่ สามารถนำามาประกอบ
เป็นรูปแบบการสร้างยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
อตัลกัษณอ์นัเปน็สิง่สำาคญั มกีารกำาหนด อตัลกัษณท์ีช่ดัเจน 
(Preised Identity) ในแบบเฉพาะตนเองสร้างความแตกต่าง
ไม่เหมือนใครอันเกิดจากการสะสมความเชี่ยวชาญกลาย
เปน็จดุเดน่จดุแขง็พฒันาเปน็อตัลักษณใ์นแบบฉบบัของตน
ให้เกิดการยอมรับเข้าใจร่วมกัน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน
นั้นๆ ครั้นเมื่อเอ่ยนาม Alessandri (2013 : 133) กล่าว
ว่า อัตลักษณ์เชิงประจักษ์หรืออัตลักษณ์องค์กรของหน่วย
งานใดๆ จัดเป็นการนำาเสนอองค์กรโดยเจตนาและอาศัย
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แผนการที่มีกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบท้ังหมด
ที่สามารถสังเกตเห็นได้และสามารถวัดประเมินได้ โดย
องค์กรนั้นแสดงออกมาให้เห็นผ่านการนำาเสนอด้วยภาพ
ให้รับรู้และเข้าใจจากการใช้ประโยชน์การสื่อสารทุกช่อง
ทาง (Proper Channels) ที่มีกิจกรรมโครงการอันเกิดจาก
อัตลักษณ์หรืออัตลักษณ์สร้างกิจกรรมนำามาซ่ึงการเผย
แพร่ใช้สื่อสารทุกช่องทางให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ประโยชน์ที่องค์กรพยายามถ่ายทอดในบริบทของตนให้ไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง (Communication Con-
tinuously) และเพื่อเป็นการตอกยำ้าสื่อประสานกันอย่างมี
ประสทิธผิลของการสือ่สาร เพือ่มุง่สูเ่ปา้หมายโดยรวมสรา้ง
และรักษาชื่อเสียงให้กับองค์กรท่ามกลางกลุ่มผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี โดยคำานงึถงึการทำางานอยา่งเปน็ระบบ (Commu-
nication Systematically) ท่ีใช้กระบวนการสื่อสารเป็น
ตัวเชื่อมโยงการทำางานในองค์กรให้เข้าถึงทั้งผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาสองทาง หรือในแนวเดียวกันให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสร้างระบบการไหลเวียนของข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วไม่
ซับซ้อนอันสามารถลดจำานวนงานบางอย่างได้ รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องใช้เวลารักษามาตรฐานให้ดีเป็น
เลิศในแบบเฉพาะตน เพื่อนำาผลผลิตพัฒนาออกสู่ภายนอก 
(In-to-out Development) ที่เกิดจากการสร้างกิจกรรม
โครงการ การพัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม การพัฒนาองค์
ความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ออกสู่สังคมให้รับรู้และสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน
ตามวตัถปุระสงค์ (Objectives Congruent) แตล่ะสถาบนั
การศึกษาได้กำาหนดตาม ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การทำางานบรรลุนโยบายให้เกิดใน
ทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง (Leavitt, 1965 อ้างถึงใน 
Scott, 2003 : 18) เป็นท่ียอมรับว่า การทำาความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์กรนั้นเป้าหมายองค์กรเป็นสิ่งท่ีขาดเสียมิได้
เป้าหมายองค์กรมีความเก่ียวข้องกับโครงสร้างสังคมของ
องคก์รทัง้ในองคป์ระกอบเชิงบรรทัดฐานและองคป์ระกอบ
เชงิการเรียนรูท้างวฒันธรรมขององคก์ร แตก่ระนัน้การสรา้ง
เปา้หมายองคก์รยงัตอ้งคำานงึถึงการทำางานเปน็ทมี (Team) 
ที่เป็นการสื่อสารกลุ่มทำางานภายในหรือภายนอก ทีมงาน

ฝ่ายต่างๆ จำาเป็นต้องอาศัยการทำางานร่วมกันให้เป็นบ่อ
เกดิความเขม้แขง็สามารถประสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัทีล้่วนมี
ภารกจิในการตอบสนองตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีอ่งคก์ร
สามารถส่ือสารไปยังทุกกลุ่มท่ีนำามาซึ่งการบรรลุเป้าหมาย
พันธกิจหลัก (Van Riel & Fombrum, 2007) อธิบาย
ว่า การดำาเนินงานที่สำาคัญต้องอาศัยเครื่องมือการส่ือสาร
องคก์รนัน่คอื การใชร้ะบบอตัลกัษณเ์ชงิประจักษก์ารสือ่สาร
ด้วยวิถีบูรณาการ การอาศัยทีมงานส่วนต่างๆ และการใช้
ระบบวางแผนแบบรวมศูนย์ ซึ่งหากสถาบันการศึกษาเน้น
อาศัยหลักการสื่อสารแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า การ
สือ่สารอยา่งบรูณาการ (Communicational Integrated) 
อันเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินงานต่างๆ ที่จะยึดหลัก
ความเป็นศูนย์กลางที่สามารถควบคุมการดำาเนินกิจกรรม
โครงการสง่เสรมิและพฒันาอนัหลากหลายทีเ่กดิอตัลกัษณ์
ของสถาบนัการศกึษาใหเ้ปน็ไปอยา่งผสมกลมกลนื มุง่เขา้ถึง
กลุม่เปา้หมายเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องตนในระยะยาว
อนัจะชว่ยยกระดบัความจงรกัภกัดใีหกั้บผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
เกิดการรับรู้จดจำาและยอมรับในบริบทของตนผ่านการเผย
แพรข่า่วสารประชาสัมพนัธ ์และการใช ้ส่ือโฆษณาเพือ่บอก
เล่าเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่องค์กรมอบให้ ดังที่ Blauw 
(1986 อา้งถงึใน Van Riel & Fomburn, 2007: 25) อธบิาย
ว่า การสื่อสารองค์กรเป็นวิถีบูรณาการ  ซึ่งผนวกเอา
การดำาเนนิงานสือ่สารทัง้หมดขององคก์รเพือ่มุง่เขา้ถงึกลุม่
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยการสื่อสารแต่ละส่วน
เหล่านั้นจะต้องเน้นถ่ายทอดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Identity) หรือเพื่อส่ือความหมายถึงการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งอาศัยเครื่องมือกลวิธี
หลากหลายในการเข้าถึงผู้บริโภค (Lattimore et.al., 
2012 : 271)
 ยุทธศาสตร์การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์
ในกลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฏเขตกรงุเทพมหานครเพือ่เตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วยคำาดังนี้ 
1) การกำาหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน (Precise Identity) 
2) การใช้ประโยชน์การส่ือสารทุกช่องทาง (Proper 
Channels) 3) การทำาอย่างต่อเนื่อง (Communication 
Continuously) 4) การทำาอย่างเป็นระบบ (Communi-
cation Systematically) 5) พัฒนาจากภายในสู่ภายนอก 
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(In-to-out Development) 6) ความสอดคล้องเป้าหมาย (Objectives Congruent) 7) ทีม (Team) 8) การสื่อสารอย่าง
บูรณาการ (Communicational Integrated) ทั้งนี้รูปแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารจากการวิจัยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำา
ผู้วิจัยใช้คำาเรียกสั้นๆ ว่า “DIS 2 CIT” โดยเป็นการใช้คำาสำาคัญในแต่ละองค์ประกอบ (Components) และได้ให้ความ
หมายสำาคัญดังแสดงในรูปแบบดังนี้

  จากรูปแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อธิบายได้ว่า การสื่อสารอย่างบูรณาการประการแรกคือ การกำาหนดอัตลักษณ์
ชัดเจน (Precise identity) ที่เป็นของตนเองในเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการสื่อสารทุกช่องทาง (Proper Channels) เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง (Communication Continuously) และเป็นระบบ (Communication Systematically) ซึ่งการทำางาน
ควรพฒันาจากภายในองคก์รแลว้ออกสูภ่ายนอก (In-to-Out Development) เมือ่มคีวามเขม้แขง็และเปน็เลิศในแบบฉบบั
ของตน โดยทำางานให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมาย (Objectives Congruent) ที่องค์กรระบุไว้อย่างชัดเจนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน การทำางานเป็นทีม (Team) การสื่อสารกลุ่มทำางานฝ่ายต่างๆ ต้องมีการทำางานอย่างเชื่อมโยงประสาน
งานกนัอย่างลงตวัและเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพอนัจำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งอาศยัการสือ่สารอยา่งบูรณาการเขา้มาผสมผสาน
อยา่งกลมกลืน่ดว้ยการเผยแพรข่อ้มลูการประชาสมัพนัธ ์และการโฆษณาทา่มกลางกลุ่มผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียใหเ้กิดการเข้าใจ
ยอมรบัและจงรกัภกัดตีอ่องคก์รอันมีบรบิทของตนเปน็ทีต่ัง้ใหเ้กดิความยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ เพือ่เตรยีมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
หรือสากล สอดคล้องกับ (รุ่งรัตน์ ชัยสำาเร็จ, 2558 : 57) อธิบายว่า การขยายบทบาทออกไปในระดับนานาชาติทำาให้ระบบ
การวางแผนการส่ือสารแบบรวมศูนย์มีความจำาเป็นมากข้ึนเพ่ือให้องค์กรหรือธุรกิจสาขาจะเปิดดำาเนินการหรือกำาลังดำาเนินการ
อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเข้าใจและสามารถปฏิบัติการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีระบบมีมาตรฐานและ
มีความเป็นหนึ่งเดียวตามแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขณะที่ Van Riel & Fombrun (2007) ให้แนวคิดว่า 
การสื่อสารองค์กรเน้นหลักการสื่อสารแบบผสมผสานท่ีเรียกว่า “การส่ือสารแบบบูรณาการ” แนวทางการดำาเนินงานที่
สำาคัญจึงอาศัยเครื่องมือการสื่อสารองค์กรประกอบด้วย การใช้ระบบอัตลักษณ์เชิงประจักษ์ การสื่อสารด้วยวิถีบูรณาการ 
การอาศัยทีมงานส่วนต่างๆ ที่ประสานกันได้ดี และการใช้ระบบการวางแผนแบบรวมศูนย์
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ข้อเสนอแนะในการนำาวิจัยไปใช้
 ผูบ้รหิารควรใหค้วามสำาคญักบังบประมาณในการบรหิารจดัการงานประชาสัมพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอ เพือ่
ให้ผลผลติจากกจิกรรมหรอืผลงานอตัลกัษณอ์นัเปน็ประโยชนต์อ่สถาบันการศกึษาของตนออกสู่เวท ีเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ออกสื่อทุกช่องทาง สร้างสื่อโฆษณาให้ประชาคมรับทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับบริบทของตนให้สังคมรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
ลดช่องว่างในช่องทางการสื่อสารเพ่ือเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับข่าวสารอย่างเหมาะสม
และตอกยำ้าสื่ออย่างสมำ่าเสมอ
 สถาบนัการศกึษาควรมัน่สร้างกจิกรรมรายไดอ้าชพีเพือ่ชมุชนสังคม พฒันาสร้างงานดว้ยภมูปิญัญา และสรา้งงาน
วจิยัใหก้บัชมุชนเผยแพรพ่ฒันาองคค์วามรูใ้หมใ่หเ้กดิการตอ่ยอดและการสรา้งความเขม็แขง็ใหก้บัชมุชนสงัคม ทัง้นีส้ามารถ
สรา้งกิจกรรม/โครงการจากภายในออกสูภ่ายนอกผา่นกระบวนการสือ่สารทกุชอ่งทางอยา่งบรูณาการอนัเปน็ประโยชนแ์ละ
สร้างชื่อเสียงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 การทำาวจิยัเรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้งอตัลกัษณใ์นกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ผู้วิจัยสามารถสร้างความต่อเนื่องโดยการจัดทำา Focus Group ของ
มหาวทิยาลัยราชภฏัเขตกรงุเทพมหานครหรอืมหาวทิยาลยัราชภฏัในแตล่ะภมูภิาคของประเทศไทยเพิม่ได ้จดัทำายทุธศาสตร์
การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บคุลากรเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ยทุธศาสตรก์ารสือ่สารเพือ่สรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รและชือ่เสยีงอยา่งยัง่ยนื และยทุธศาสตร์
แผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการเสริมพลังอำานาจครูให้สามารถ
บูรณาการภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล การวิจัยดำาเนินการเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1) การศึกษาข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบ ใช้ 3 วิธีได้แก่ (1) ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) สัมภาษณ์แบบพหุกรณี
ศกึษาโรงเรยีนตน้แบบบูรณาการภาษาองักฤษ (3) สำารวจความตอ้งการการเสรมิพลงัอำานาจของผูบ้รหิารและครจูากโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 2) การร่างรูปแบบการบริหารการเสริมพลังอำานาจครู 3) การประเมินร่างรูปแบบใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
และ  4) การประเมินความเป็นไปได้ในการนำารูปแบบไปใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
ตอบแบบประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า ได้รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นผลสำาเร็จ ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านปัจจัยนำาเข้าแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ (1) การนำาองค์กร (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้น
บคุลากรและ (4) การจดัการทรพัยากรและเทคโนโลย ี2) ดา้นกระบวนการแบ่งเปน็ 3 ดา้นไดแ้ก ่(1) การจดัการกระบวนการ 
(2) กระบวนการเสริมพลังอำานาจครู และ (3) กระบวนการเรียนการสอน 3) ด้านผลลัพธ์แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ (1) การเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) การจัดการผลลัพธ์ และ 4) ด้านข้อมูลป้อนกลับแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ (1) ข้อมูลป้อน
กลบัและการจดัการความรู ้(2) การจดัการขอ้มลูสารสนเทศส่วนผลการประเมนิความเปน็ไปไดใ้นการนำารปูแบบไปใชพ้บวา่
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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Abstract
 The purposes of the research were to 
construct and develop an administration model 
for empowering teachers to integrate English into 
their teaching of content subjects of World-Class 
Standard Schools. The research was conducted in 4 
stages: 1) data for drafting a model were collected 
in three methods: (1) literature review, (2) a survey 
questionnaire about needs to empower teachers 
to integrate English in teaching content subjects 
and (3) multi-cases interview with three model 
schools where English was integrated in teaching 
content subjects,2)an administration model for 
empowering teachers was drafted 3) the draft was 
evaluated via focus group discussion and 4) the 
possibility of a model application was evaluated 
by asking the informants to fill out the evaluation 
form. The developed of administration model was 
composed of four components: 1) Input factors 
consisted of four aspects: leadership, strategic 
planning, faculty and staff focus, and resources and 
technology management, 2) Process consisted of 
three aspects: process management , empowering
process, and learning and teaching process,
3) Output consisted of two aspects: student 
and stakeholder focus and performance results 
management, and 4) Feedback consisted of two 
aspects: feedback and knowledge management 
and information technology management. The 
model was possibly applied in world-class Standard
Schools at a high level in all aspects.

Keywords: administration model, empowering 
teachers, integrative English in teaching content 
subjects, World-Class Standard Schools

บทนำา
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหลั่ง
ไหลของขา่วสารขอ้มลูจากทีห่นึง่ไปสู่อกีทีห่นึง่เกดิขึน้ตลอด
เวลา ทำาให้การสื่อสารสามารถติดต่อถึงกันทั่วโลก ภาษา
กลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศจึงมีความ
สำาคัญอาเซียนเองไดก้ำาหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในการประสานงานของประชาคมอาเซียนตามเป้าหมาย
ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 35) 
ส่งผลให้ประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ตอ้งมกีารส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูแ้ละใชภ้าษาองักฤษ
ในการสื่อสารที่ถูกต้อง ประเทศไทยเริ่มบรรจุภาษาอังกฤษ
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2503 โดยกำาหนดให้นักเรียนต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายขึน้ไปเรยีนวชิาภาษาองักฤษ จนถงึ
ปัจจุบันมีการขยายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุก
ระดับ แต่ผลที่ได้ก็ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ดังผลการศึกษา
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยของนัก
วิชาการ (ปองภพ วิทิพย์รอด, 2550 และดวงพร หนูพงษ์, 
2550) ทีพ่บวา่ผูเ้รยีนยงัมปีญัหาดา้นความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
อุดมศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ยกระดับโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยคาดหวังว่าจะ
ผลิตนักเรียนที่เป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา โรงเรยีนมาตรฐานสากลจงึเป็นนวตักรรมการจดัการ
ศกึษาทีส่ำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนำามา
ใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพ
และความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553 : 1) และการที่จะผลิตนักเรียนให้มี
คุณภาพตามที่คาดหวังได้ครูจะต้องมีคุณภาพดังนี้ ครูควร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและด้านอาชีพ 
ผา่นการประเมนิในระดบัชาต ิ สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศ
ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาติได้ จึงมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
วิชาต่างๆเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษท้ังครู
และนักเรียน
อยา่งไรกดี็การทีโ่รงเรยีนจะดำาเนนิการใชภ้าษาองักฤษบรูณ
าการในการสอนวชิาตา่งๆ ใหบ้รรลผุลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สิ่งที่สำาคัญคือ ผู้บริหารระดับสูงสุดของโรงเรียน ผู้บริหาร
ดา้นวชิาการหวัหนา้กลุม่สาระตา่งๆ รวมถึงครจูะต้องเปน็ผู้
ทีท่ำาหนา้ทีขั่บเคลือ่นและดำาเนนิงานใหบ้รรลเุปา้หมาย ซ่ึงผู้
บรหิารสถานศกึษาเปน็บคุคลสำาคญัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบตอ่
การทำางานของบุคลากรภายในโรงเรียน และมีหน้าที่หลัก
ในการสนับสนุนบุคลากรให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ โดย
การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจในการทำางาน(Empowerment)
ดังที่สมจิต สงสาร (2552 : 11) กล่าวว่า การเสริมสร้าง
พลังอำานาจการทำางานเป็นสมรรถนะสำาคัญของผู้บริหาร
ทุกระดับ เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
คนเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ ทุกคนย่อมมีศักยภาพในตนเอง 
กระบวนการทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ เปน็กระบวน
การทีผู่บ้ริหารและผูป้ฏบิติัรว่มมอืกันในการยกระดบัความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตั ิใหโ้อกาสแกผู่ป้ฏบิตัิ
งานในการเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักเลือกใช้
ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์เพ่ือให้การปฏิบัติงานสำาเร็จ
โดยมุ่งพัฒนาคนในองค์การ
 จากความสำาคัญและปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้
วจิยั จงึสนใจศกึษารปูแบบการบรหิารการเสรมิพลงัอำานาจ
ครใูหส้ามารถบรูณาการภาษาองักฤษในการสอนเนือ้หาวชิา
หลกัของโรงเรยีนมาตรฐานสากลเพือ่เปน็ประโยชนส์ำาหรบั
ผูบ้รหิารโรงเรยีนในการนำารปูแบบไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิการ
พัฒนาสู่จุดหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ความมุ่งหมายการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการเสริม
พลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการ
สอนเนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบบริหารการเสริม
พลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการ

สอนเนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย
 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจำานวน 94 โรงเรยีน
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์เครือ
ข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา 14 ได้แก่โรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และ สุรินทร์ จำานวน 27 
โรงเรยีนซึง่ไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)
 กลุ่มเป้าหมายพหุกรณีศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
สุนทรภู่พิทยา อำาเภอแกลง จงัหวัดระยอง โรงเรียนเมืองคง 
อำาเภอคง จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ผู้วจิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสม ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาข้อมูลเพื่อร่างรูปแบบ ดำาเนินการ 
3 วิธีได้แก่ (1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี
จากตำาราเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง (2) สมัภาษณแ์บบ
พหุกรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบบูรณาการภาษาอังกฤษใน
การสอนเนื้อหาวิชาหลักโดยกำาหนดเกณฑ์ในการเลือกพหุ
กรณีศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการสอนเน้ือหาวิชาหลักในโครงการโรงเรียนมาตรฐาน
สากลที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สำานกังานมาตรฐานและการประเมนิคณุภาพการศกึษาและ
เป็นโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันจำานวน 3 โรงเรียน (3) 
สำารวจความตอ้งการการเสรมิพลังอำานาจของผู้บรหิารและ
ครจูากโรงเรยีนมาตรฐานสากลในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่างจำานวน 27 โรงเรียน 2)การร่างรูปแบบการบริหาร
การเสริมพลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการสอนเนือ้หาวชิาหลกัของโรงเรยีนมาตรฐานสากลโดย
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้
ตอนที่13) การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
รูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
กำาหนดผู้ร่วมสนทนาเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
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คอมพิวเตอร์ที่สอนบูรณาการภาษาอังกฤษรวมจำานวน 10 
คน และ 4) การประเมินความเป็นไปได้ในการนำารูปแบบ
ไปใช้โดยวิธีเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผูว้จิยันำาเสนอรปูแบบ และใหก้ลุม่ผูบ้รหิาร
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ท่ีสอนบูรณาการภาษาอังกฤษตอบแบบ
ประเมนิความเปน็ไปไดใ้นการนำารปูแบบไปใช้นำาผลทีไ่ดม้า
วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการเสริมพลัง
อำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
เนื้อหาวิชาหลักโรงเรียนต้นแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ
โดยพหุกรณีศึกษา 3 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า
  1.1 ด้านปัจจัยนำาเข้าทุกโรงเรียนเน้นการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริมภาวะผู้นำาทุกระดับ 
ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและพัฒนาความสามารถของครู
  1.2 ด้านกระบวนการ โรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษจัดการทำางานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
เหมือนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ทุกโรงเรียนมอบหมาย
หน้าที่ตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ ให้
อำานาจการควบคุมและการตัดสินใจเป็นอิสระอยู่ในกรอบ
งานของตน ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมและจัดการเรียนรู้
บูรณาการภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชาหลักแต่มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด
  1.3 ด้านผลลัพธ์ทุกโรงเรียนมีการบริหาร
จดัการศกึษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั เนน้ความพงึพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรียนและสังคม
  1.4 ด้านข้อมูลป้อนกลับทุกโรงเรียนนำาผล
การดำาเนินงานมาวิเคราะห์มีการปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษครูมี
การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีการ
ยกย่องชมเชย

 2. สรปุผลความตอ้งการเกีย่วกบัการสง่เสรมิพลงั
อำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
เนื้อหาวิชาหลักสรุปผลรายด้านดังนี้
  2.1 ด้านปัจจัยนำาเข้าความต้องการของ
ผูบ้รหิารท่ีมตีอ่การเสรมิพลังอำานาจครูให้สามารถบรูณาการ
ภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชาหลักในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากลสว่นความต้องการของครอูยูใ่นระดบัมากทกุประเดน็ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.17) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานวิชาการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
  2.2 ดา้นกระบวนการผู้บรหิารมคีวามตอ้งการ
ต่อการเสริมพลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษา
อังกฤษในการสอนเน้ือหาวิชาหลักในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.49) ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ การให้ความไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานส่วน
ความต้องการของครูที่มีต่อการเสริมพลังอำานาจครูด้าน
กระบวนการ คือ ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.12) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความไว้วางใจ
ครูในการปฏิบัติงาน
  2.3 ด้านผลลัพธ์ผู้บริหารมีความต้องการต่อ
การเสริมพลังอำานาจครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.53) ประเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด คือ 
การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสอดคล้อง
กับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน ส่วนความต้องการของครู
ทีม่ตีอ่การเสรมิพลงัอำานาจคร ูดา้นผลลพัธ ์อยูใ่นระดบัมาก
ทุกประเด็น (ค่าเฉล่ีย = 4.22) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การตรวจประเมินระดับผลการดำาเนินการเพื่อเปรียบ
เทยีบกบัสถาบนัการศกึษาอืน่ทีจ่ดัการศึกษาและบรกิารใน
ลักษณะเดียวกัน
  2.4 ด้านข้อมูลป้อนกลับผู้บริหารมีความ
ต้องการต่อการเสริมพลังอำานาจครูด้านข้อมูลป้อนกลับ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.49) ประเด็น
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การให้รางวัล และการชมเชยผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเท่าเทียมกันส่วนความ
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ต้องการของครูที่มีต่อการเสริมพลังอำานาจครู ทุกประเด็น
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) โดยประเด็นที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน 4ประเด็นดังนี้ การเน้นให้ครูนำา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
การวัดวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมการมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาครูและนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
  2.5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัความความตอ้งการ
ที่มีต่อการเสริมพลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษา
อังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชาหลักสรุปจากการตอบ
คำาถามปลายเปิดมีดังนี้ ด้านปัจจัยนำาเข้าความต้องการ
มากที่สุดคือ ต้องการวิเคราะห์ SWOT ท้ังระบบแบบเข้ม
ข้นโดยวิทยากรจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีปฏิทินชัดเจนมีการวางแผนและการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องด้านกระบวนการคือ ต้องคำานึงถึงศักยภาพ 
ความสามารถที่ไม่เท่ากันของบุคลากร ความตระหนัก 
และความรับผิดชอบ ต้องได้รับการกระตุ้นที่สูงขึ้นด้าน
ผลผลิตคือ การทำาให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ได้รับโอกาส ประสบการณ์ที่ดีมีความสามารถในการติดต่อ
สือ่สารและดา้นขอ้มลูปอ้นกลบัคอืควรใหก้ารยอมรบัในขอ้
ผดิพลาดของครแูละเปดิใจปรบัปรงุการทำางานของครใูหไ้ด้
ประสิทธิภาพมากที่สุด
  2.6 ผลสรปุความตอ้งการการอบรมระยะส้ัน
เพือ่พฒันาตนเองดา้นภาษาองักฤษของครมูากทีส่ดุคอืการ
อบรมฟื้นฟูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนด้านท่ีมีความ
ต้องการน้อยที่สุดคือ การฝึกอบรมต่างประเทศ
  2.7 ผลสรุปความต้องการด้านการอบรม
ระยะสั้นเพื่อพัฒนาความสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการสอนเนือ้หาวิชาหลกัของครมูคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ
คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษในชัน้
เรียนส่วนด้านที่มีความต้องการน้อยท่ีสุดคือ การสอนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติ
 3. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
การเสริมพลังอำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการสอนเนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีรายละเอียดของรูปแบบดังต่อไปนี้
 ส่วนที่ 1 แนวคิด หลักการและวิธีการ
 แนวคิด
 1. การเสริมพลังอำานาจครูเป็นกระบวนการส่ง
เสรมิใหค้รเูหน็คณุคา่ของเปา้หมายการทำางานกอ่ใหเ้กิดแรง
จูงใจในการทำางานด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
 2. ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่สำาคัญในการสร้าง
เสรมิพลังอำานาจให้ครซูึง่จะทำาใหเ้กิดความยดึม่ันผกูพนัและ
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีความพอใจในงาน 
ทำาให้เกิดขวัญและกำาลังใจในการทำางาน ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียน
 หลักการ
 ยึดหลักความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มอบ
หมายงาน ไว้วางใจ ให้ความรับผิดชอบและอิสระในการ
ทำางาน ยกย่องยอมรับให้ข้อมูลป้อนกลับ
 วิธีการ
 1. เตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถาน
ศกึษา สรา้งบรรยากาศการมสีว่นร่วมในการทำางาน กำาหนด
วธิกีารของการมส่ีวนรว่มและสรา้งความสัมพันธท์ีดี่ระหวา่ง
ฝ่ายงาน
 2. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาวการณ์
ที่บุคลากรขาดพลังอำานาจการทำางาน
 3. กำาหนดยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีบริหาร
จัดการที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพลัง
อำานาจในการทำางานของบุคลากร
 4. ดำาเนินการปฏิบัติตามวิธีที่เลือกไว้
 5. ประเมินผลการปฏิบัติจากพฤติกรรมและผล
งานที่ปรากฏ

 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบรูปแบบการเสริมพลัง
อำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
เนือ้หาวชิาหลักของโรงเรยีนมาตรฐานสากลมอีงค์ประกอบ 
4 ด้านดังนี้
 1. ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ 
1) การนำาองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic planning) 3) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty 
and staff focus) และ 4) การจัดการทรัพยากรและ
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เทคโนโลย ี(Resources and technology management)
  1.1 การนำาองคก์ร ควรเปิดโอกาสใหบ้คุลากร
มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในองค์กรและเอื้อต่อการสร้างสรรค์และ
พัฒนาภูมิปัญญาโดยทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้บริหารดำาเนิน
การสง่เสรมิใหบ้คุลากรทำางานอยา่งถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ
และหลักจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน มีการ
วางแผนกิจกรรมเพื่อดำาเนินการพัฒนาภาวะผู้นำาบุคลากร
ทกุระดบัผูบ้ริหารใชล้กัษณะการสือ่สารแบบ 2 ทศิทางอยา่ง
ชัดเจน
  1.2 การวางแผนกลยุทธ์ควรมีแผนการจัด
ทำาแผนกลยทุธแ์ละกำาหนดทศิทางของโรงเรียนโดยกำาหนด
เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยครูมีส่วนร่วมการจัดทำาแผน
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน จากการ
วิเคราะห์ SWOT ให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน มีการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
และถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำาไปปฏิบัติ กำาหนดแผนหรือ
ปฏิทนิปฏบิติังานอย่างเป็นขัน้ตอน ชดัเจนมกีารกำาหนดตัวช้ี
วดัระยะเวลาดำาเนนิการโครงการเหน็ภาพการปฏบิตัไิดจ้รงิ
  1.3 การมุ่งเน้นบุคลากรควรมีวิธีการเสริม
สร้างแรงจูงใจ ผูกใจเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องคก์ร ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ศักยภาพ ทุม่เทปฏบิตังิาน
เพื่อบรรลุความสำาเร็จของบุคลากรสอดคล้องกับพันธกิจ
และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการสร้างสภาพแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและ
อัตรากำาลังของโรงเรียน สนับสนุนการฝึกอบรมและการ
พฒันาครูใหม้คีวามเชีย่วชาญในการบรูณาการภาษาองักฤษ
ในการสอนเนื้อหา ให้โอกาสครูในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ
มอบหมายงานอย่างถูกต้องตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  1.4 การจดัการทรพัยากรและเทคโนโลย ีควร
ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการทำางานอย่างพอเพียง ส่ง
เสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ผลิตส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรจัดตั้งศูนย์ส่ือสาร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสภาพปัจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม เน้นการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ กำาหนดระบบบริหารงบ
ประมาณที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระ คล่องตัวโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
 2. กระบวนการ ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย ได้แก่ 
1) การจัดการกระบวนการ (Process management) 
2) กระบวนการเสริมพลังอำานาจครู (Process management)
และ 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning
and teaching process)
  2.1 การจัดการกระบวนการ ควรออกแบบ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำาหนดสมรรถนะหลักและ
ระบบงานทีช่ดัเจนและเปน็รปูธรรม นำาระบบงานไปใช้สรา้ง
คุณค่าให้ผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนประสบความสำาเร็จตามจุด
หมาย มกีารเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉกุเฉนิของโรงเรยีนอยา่ง
เป็นระบบและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โรงเรียนสามารถ
ทำาไดอ้ย่างรวดเรว็ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้วิธีการ
บริหารที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจาก ความ
เหน็ชอบของบคุลากรสว่นใหญข่องโรงเรยีน มกีารเลอืกสรร
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรยีน
การสอนอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน และมีการประกันคุณภาพของโรงเรียนที่สามารถ
ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นได้
  2.2 กระบวนการเสริมพลังอำานาจครูควร
กำาหนดวิธีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ครูอย่างเหมาะ
สม ให้อำานาจการควบคุมและการตัดสินใจในการทำางาน
แก่ครู ให้อิสระในการทำางานแก่ครู กำาหนดมาตรฐานการ
ทำางานร่วมกันการร่วมรับผลลัพธ์ของงานที่เกิดจากการ
ตัดสินใจของครูและให้ความไว้วางใจครูในการปฏิบัติงาน
  2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรกำาหนดทศิทางการจดัระบบการทำางานของกลุม่สาระฯ 
ให้เป็นระบบชัดเจน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู



ROMMAYASAN 177Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

ภายในกลุ่มสาระฯและระหว่างกลุ่มสาระ เน้นการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็น
ภาษาอังกฤษสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือ ตำาราเรียน สื่อที่
มคีณุภาพระดบัมาตรฐานสากล สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ย
การเรียนรู้ระหว่างครูและนำามาสู่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้อัน
เป็นพื้นฐานการเรียนที่จำาเป็น ได้แก่ การสังเกต การเปรียบ
เทียบ การแบ่งกลุ่ม การเชื่อมโยงและการสรุปผล และ
สนับสนุนการจัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
 3. ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ 
1) การเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and 
stakeholder focus) และ 2) การจัดการผลลัพธ์ (Perfor-
mance results management)
  3.1 การเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควรกำาหนดจุดมุ่งหมายการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานความเป็น
ประชาธิปไตย   สังคมชุมชนมีความพึงพอใจผลผลิต
ของโรงเรียนเน้นการสร้างโอกาสใหม่ทางการศึกษาตรง
ตามสมรรถนะของผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาตเินน้การพัฒนารา่งกายสตปิญัญาและคณุธรรมของ
ผูเ้รยีนอยา่งชดัเจนเปน็รปูธรรมเนน้การพฒันาระเบยีบวนิยั
ของผูเ้รยีนใหเ้ปน็ทีพึ่งพอใจของผูป้กครองและชมุชน การใช้
ข้อมูลสารสนเทศจากความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากำาหนดทิศทางการพัฒนา และการมีวิธีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจแก่
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มความรักความผูกพัน
ต่อโรงเรียน
  3.2 การจัดการผลลัพธ์ควรกำาหนดแผน
ประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและการนำาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การตรวจประเมิน
ระดับผลการดำาเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะ
เดียวกัน การเสริมพลังอำานาจการทำางานบุคลากรโดยการ
เชิดชูเกียรติหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ให้

ทุกคนรับทราบ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพันธ
สัญญาอยา่งสมำา่เสมอเพือ่มุง่ไปสู่เปา้หมายของโรงเรยีนรว่ม
กัน และมีการนำาเสนอผลการดำาเนินการสู่สาธารณะ
 4. ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย
ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลป้อนกลับและการจัดการความรู้ 
(Feedback and knowledge management และ 
2) การจดัการขอ้มลูสารสนเทศ (Information technology 
management)
  4.1 การให้ข้อมูลป้อนกลับและการจัดการ
ความรู้ ควรเน้นให้ครูประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนโดยอิงพัฒนาการของผู้
เรียน และนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ มีการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล
การดำาเนนิการอยา่งเปน็รปูธรรม โรงเรียนมกีารจัดการและ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้ข้อมูลย้อนกลับการทำางาน
ของคร ูใหก้ารยอมรบัขอ้ผดิพลาดของครแูละชว่ยกนัหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนางานพัฒนา
ตนเองของคร ูมกีารใหร้างวัล และการชมเชยผลการปฏบิตัิ
งานอย่างเป็นระบบและเท่าเทียมกัน
  4.2 การจดัการขอ้มลูสารสนเทศ ควรกำาหนด
ระบบการทบทวนผลการดำาเนนิงานโดยใชเ้ทคโนโลยจีดัการ
ข้อมูล และการใช้ผลการดำาเนินการในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเพื่อผลักดันผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
และตอบจุดมุ่งหมายการศึกษาได้ มีการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ และการนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นงานโรงเรยีนอยา่ง
ถกูตอ้งรวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ มรีะบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนาครู
และผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรู้และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาความต้องการการเสริมพลัง
อำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
เนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
  1.1 ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่าความต้องการ
ของผู้บริหารที่มีต่อการเสริมพลังอำานาจครูอยู่ในระดับ
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มากที่สุดโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในการกำาหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ส่วนความต้องการ
ของครูที่มีต่อการเสริมพลังอำานาจครูด้านปัจจัยนำาเข้าอยู่
ในระดับมากทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานวิชาการและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพแสดงว่า
ผู้บริหารเน้นการมีส่วนร่วมขณะที่ครูเน้นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทั้งสองประเด็นจัดว่าเป็นการเสริมพลัง
อำานาจครูท่ีสำาคัญสอดคล้องงานวิจัยของสมชาย บุญศิริเภสัช
(2545: 83-85) ทำาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอำานาจการทำางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 8 พบว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจการ
ทำางานของครู ได้แก่ กระบวนการทำางานอย่างเป็นอิสระ 
กระบวนการมสีว่นรว่มในการทำางาน กระบวนการประเมนิ
ตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กันเอง
ภายในสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มสถานศึกษา
ในเขตอำาเภอเมืองและในเขตอำาเภอรอบนอกและโดยรวม
ทุกสถานศึกษา
  1.2 ด้านกระบวนการ พบว่าผู้บริหารมีความ
ต้องการต่อการเสริมพลังอำานาจครูในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ การให้ความไว้
วางใจครูในการปฏิบัติงานตรงกับความต้องการของครูที่
มีต่อการเสริมพลังอำานาจครูทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการให้ความไว้วางใจ
ครูในการปฏิบัติงานน่ันแสดงให้เห็นว่าท้ังผู้บริหารและครู
ต้องการให้เกิดการยอมรับในความสามารถและมั่นใจว่า
ปฏิบัติหน้าที่ได้และพร้อมจะรับผลลัพธ์ร่วมกันสอดคล้อง
กับ เดย์ (Day, 1999 : 85) ซึ่งได้นำากระบวนการเสริมสร้าง
อำานาจการทำางานของครูตามแนวทางของนักศึกษาหลาย
คนมากล่าวถึงเป็นข้อแรก คือ การสร้างความไว้วางใจ แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความ
เสมอภาคในการทำางานของครู
  1.3 ความต้องการการอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษของครูมากที่สุด คือ 
การอบรมฟืน้ฟทัูกษะการใช้ภาษาองักฤษ สว่นดา้นท่ีมีความ
ต้องการน้อยที่สุดคือ การฝึกอบรมต่างประเทศ แสดงให้

เห็นว่าครูที่จะต้องสอนบูรณาการภาษาอังกฤษกับเน้ือหา
วิชาของตนส่ิงแรกคือขาดความมั่นใจความสามารถของ
ตนเองต้องการฟื้นฟูฝึกฝนความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่
เลือกทีจ่ะไปฝกึอบรมตา่งประเทศเพราะความไมม่ัน่ใจวา่จะ
สามารถสือ่สารไดก้ารขาดความมัน่ใจนีเ้ปน็อปุสรรคตอ่การ
เสริมพลังอำานาจดังน้ันในขั้นตอนดำาเนินการของรูปแบบ
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจึงเร่ิมต้นด้วยการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
ในการทำางานกำาหนดวิธีการของการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายงานและให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมวิเคราะห์สภาวการณ์ที่บุคลากรขาดพลังอำานาจการ
ทำางานสอดคล้องกับบลาสและบลาส (Blasé and Blasé, 
1994 : 7) ที่กล่าวถึงพลังอำานาจการทำางานที่มีผลต่อครูใน
การปฏิบัติหน้าที่ไว้ดังน้ีคือ 1) ขยายขอบเขตความรู้ความ
สามารถของคร ู2) ทำาใหค้รมูอีสิระในการสะทอ้นภาพความ
เปน็จรงิของการทำางานใหฝ้า่ยบริหารรบัรู ้และ 3) เพิม่ความ
เชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
 2. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการเสริมพลัง
อำานาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอน
เนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลจากโรงเรียน
ต้นแบบการบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชา
หลัก
  2.1 ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่าโรงเรียนเน้น
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานชัดเจน ส่งเสริมภาวะผู้นำา
ทกุระดบั ใหก้ารสนบัสนนุทรพัยากรอยา่งเพยีงพอ สง่เสรมิ
การใช้สือ่เทคโนโลย ีมกีารพฒันาบคุลากร แสดงวา่โรงเรียน
ตน้แบบบรูณาการภาษาองักฤษในการสอนเนือ้หาวชิาหลัก
ทัง้ 3 โรงเรยีน ผูบ้รหิารมกีารบรหิารการเสรมิพลงัอำานาจใน
การทำางานของบุคลากรสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้าง
พลังอำานาจการทำางานของครูที่นักการศึกษาหลายคน เช่น 
ฮาร์เวย์และโตรเลท (Harvey and Drolet, 1994 : 127) 
แคนโพล (Kanpol, 1999 : 52) และเทรซี่ (Tracy, 1990 : 
163) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประวิต เอราวรรณ์ 
(2539 : 95-108) ที่ได้วิจัย เรื่องการสร้างเสริมอำานาจครู: 
การวิจัยแบบสนทนากลุ่มในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการสร้าง
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เสริมอำานาจครู คือ อิสรภาพในการทำางาน การมอบหมาย
อำานาจหนา้ที ่การมสีว่นรว่ม บรรยากาศในการทำางาน การ
สร้างทีมงาน ข้อมูลย้อนกลับการยกย่องยอมรับขวัญกำาลัง
ใจและรางวลัโอกาสในการเรยีนรูก้ารใหเ้กียรตแิละไวว้างใจ
และการยอมรับความผิดพลาดร่วมกันซึ่งสิ่งจูงใจในการ
สร้างเสริมอำานาจครูคือรางวัลและการชมเชยการฝึกอบรม 
และการพัฒนาสถานภาพของครูความเช่ียวชาญในงานที่
ปฏบิตัส่ิิงแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการทำางานเงนิเดอืน
และสวัสดิการ
  2.2 ด้านกระบวนการ พบว่าโรงเรียนมีการ
มอบหมายหน้าที่ตามความถนัดความสามารถ และความ
สนใจ มคีำาสัง่ชดัเจน ใหอ้ำานาจการควบคมุและการตดัสนิใจ
เปน็อสิระอยูใ่นกรอบงานของตน สง่เสรมิการทำางานเปน็ทมี
ฝึกภาวะผู้นำาทีม ให้การยกย่องชมเชย สอดคล้องกับช้อร์ท
และไรน์ฮาร์ท (Short & Rinehart,1992 : 951) ได้ศึกษา
พลงัอำานาจการทำางานของครจูากสิง่ทีป่รากฏในการทำางาน
ดา้นต่างๆ ได้แก่ 1) ครูมสี่วนรว่มตัดสนิใจในสิ่งที่ทีม่ผีลงาน
รว่มกนั2) ครูมโีอกาสกา้วหนา้พฒันาสูค่วามเปน็ผูเ้ช่ียวชาญ
ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเนือ่งและเพิม่พนูทกัษะความสามารถจาก
การทำางานในหนา้ที ่3) ครไูดร้บัการยอมรบั ไดร้บัเกยีรติ ได้
รบัการสนบัสนนุจากผูร้ว่มงานและผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งในภาพ
ลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ 4) ครูมีความรู้ ทักษะความ
สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้พัฒนาคุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถและสำาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  2.3 ด้านผลลัพธ์ พบว่าโรงเรียนมีการบริหาร
จดัการศกึษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั เนน้ความพงึพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้
มคีวามรบัผดิชอบต่อโรงเรยีนและชุมชน มคีวามสามารถใน
การสื่อสารอย่างน้อยสองภาษาสอดคล้องกับชาญชัย รัตน
สทุธ ิ(2552 : 299-307) ได้ทำาการวจิยัเรือ่งการพัฒนาความ
เปน็มอือาชพีของครูดว้ยกระบวนการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ
ในโรงเรียนสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานเีขต 4 
ประกอบด้วยโปรแกรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของ
ครูจำานวน 6 โปรแกรม ซึ่งในการปฏิบัติตามชุดกิจกรรม
แต่ละโปรแกรมใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจใน
โรงเรียน ทีมงานและรายบุคคล มีองค์ประกอบ 6 ด้านคือ 
1) โครงสรา้งการบรหิารงาน 2) ระบบการทำางานในโรงเรียน 

3) ความร่วมมือในโรงเรียน4) บรรยากาศในการทำางานใน
โรงเรยีน 5) แรงจงูใจในการทำางาน และ 6) วฒันธรรมองค์กร
ในการทำางาน ผลการวจิยัพบวา่หลงัการอบรมทุกโปรแกรม
บรรลุผลสำาเร็จในระดับมาก
  2.4 ด้านข้อมูลป้อนกลับ พบว่า โรงเรียนได้มี
การนำาผลการดำาเนนิงานมาวเิคราะหก์ารบรรลเุปา้ประสงค์
ของโครงการ การตอบสนองความต้องการ มีประโยชน์
คุ้มการปฏิบัติและเลือกดำาเนินการต่อและปรับปรุงเป็น
นวัตกรรมต่อไปมีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพและเพียงพอครูมีการจัดการความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ได้รับคำาชมเชยจากผู้บริหาร
และเพ่ือนครูเป็นการเสริมแรงครูมีความสุขในการทำางาน
สอดคล้องกับเบนนิสและนานัส (Bennis & Nabus, 1985 
; cited by Georgiades & Macdoneli, 1998 : 106) ได้
ศึกษาความรู้สึกของบุคลากรในองค์การที่มีการเสริมพลัง
อำานาจการทำางาน โดยการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรจะมี
ความรู้สึกที่ดีเพราะว่า 1) ได้ทำาในสิ่งที่แปลกแตกต่างออก
ไป 2) ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำางาน 3) รู้ว่า
ตนเองมีคุณค่า ความสำาคัญ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
ทกุคนตา่งมจีดุหมายของการทำางานรว่มกนั และ 4) มคีวาม
สุขกับการทำางานกับบุคคลที่มีภาวะผู้นำา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาผลกระทบต่อครูและต่อนักเรียน
ของการบรูณาการภาษาองักฤษในการสอนเนือ้หาวชิาหลกั
 2. ควรศึกษาด้านอื่นๆ ของโรงเรียนมาตรฐาน
สากล เช่น มีการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการเสริมสร้างพลัง
อำานาจครตูามรปูแบบท่ีพฒันาขึน้ ในโรงเรยีนทีม่บีรบิทแตก
ต่างกัน เพื่อจะเป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ที่เป็นลักษณะองค์กรแตกต่างกันออกไป 
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บทคัดย่อ
 การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการประเมินและเปรียบเทียบศักยภาพศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และด้านการพัฒนาความมั่นคง
ของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นสารสนเทศในการนำาไป
เปน็แนวทางการกำาหนดนโยบายและการวางแผนเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม 
และเทคนคิการสมัภาษณ ์กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ พนกังานเทศบาลเมอืง
บรุรัีมย ์ผลการวจิยัปรากฏดงันี ้บคุลากรผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เปน็เพศหญงิ มีอายรุะหว่าง 26-35 ป ีระดบัการศกึษา
สงูสดุปรญิญาตรขีึน้ไป สว่นใหญเ่ปน็พนกังานจา้งองคก์ารบรหิารส่วนตำาบล และมปีระสบการณก์ารทำางานมากทีสุ่ด 1-4 ป ี
การประเมนิศกัยภาพ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก คอื ดา้นการพฒันาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทพัยากรธรรมชาตขิองชุมชน 
ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง บุคลากรเพศชาย ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และดำารงตำาแหน่งข้าราชการท้องถิ่น 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ : การประเมิน, เทศบาลเมือง, ประชาคมอาเซียน

การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

The Potential Evaluation of Buriram Town Municipality on Preparedness

to enter to ASEAN Economics Community

ไพวรรณ วรปรีดา 1/ ธนพัฒน์ จงมีสุข 2/ ภัทรพล ทศมาศ 3/ สากล พรหมสถิตย์ 4/ รชต อุบลเลิศ 5/ คมขำา สินธุรัตน์ 6

Paiwan Worapreeda / Thanapat Jongmeesuk / Pattarapon Tossamas / Sakon Phromsathit /

 Rachata Ubollert / Khomkam Sinturat 

1-6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University



182 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

Abstract
 The objectives of the potential evaluation 
of Buriram Town Municipality for preparation 
in to the ASEAN Community were to study the 
potential evaluation and compare of Buriram Town 
Municipality on an environmental development
and natural resource management in community, 
community economic development and human 
security and community strengthening development
for preparation in to ASEAN community and to use 
information for a method of policy formulation
and planning of staff potential development 
to ASEAN economics community. This research 
was an integrated research with two tools: 
questionnaires and interview. The samples were 
administrators, municipal council members and 
municipal officials of Buriram Town Municipality. 
The research results revealed as follows: Most of 
sample answered the questionnaires are female 
aged between 26-35 years. The highest education 
was above bachelor’s degree. Most of them were 
the employee of Sub-district Administrative 
Organization with the work experience for 1-4 years. 
Totally, the potential evaluation at the high level 
was an environmental development and natural 
resource management in community. The community
economic development and human security and 
community strengthening development were at 
the moderate level. Opinions of Male officers 
aged 40-49 years old with qualification of above 
bachelor’s degree and assumed the post of local 
government officers on the Potential Evaluation of 
Buriram Town Municipality on preparation to ASEAN 
Community were at the level of significance 0.05

Keywords: Evaluation, Town Municipality, ASEAN 
community

บทนำา
 สภาวะเศรษฐกิจทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัว
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆ ก้าวรุดไปข้าง
หน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่างๆ น้ันอยู่รวม
กันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเด่ียวเดียวดายได้ จึง
ต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพ่ิม
อำานาจในการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุ
นี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อ
ตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยจะรวมตัวเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 (ค.ศ. 2015) นี้ หลักการที่จะดำาเนินการร่วมกันของ
อาเซียนประกอบด้วย 4 หลัก คือ หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หลกัการพฒันาสงัคม หลกัการพัฒนาทางการเมอืงและหลกั
การพฒันาวฒันธรรม ดว้ยเหตนุีป้ระเทศไทย คอื หนึง่ในสบิ
ประเทศจึงจะนิ่งนอนใจไม่ได้ จะต้องเตรียมตัวกันทุกภาค
ส่วนทั้งรัฐบาลที่จะกำาหนดแนวทาง หรือเอกชนโดยภาพ
รวม รวมทั้งหน่วยงานย่อยของรัฐและเอกชนจะต้องตื่นตัว
เตรยีมการทางด้านการพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ขม้แขง็ สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้เมื่อประเทศไทยได้มีการใช้แผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตอิยา่งมรีปูแบบทีชั่ดเจน
ดงักลา่ว การพฒันาประเทศจึงเปน็ทีย่อมรับจากนักวิชาการ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร ์และประชาคมโลกเพราะแตล่ะปจีะ
สามารถคาดการณ์การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อน
ข้างจะใกล้เคียง หรือถูกต้อง แม้แต่แผนการของประเทศ
ในเขตอาเซียน 10 ประเทศจะรวมตัวกันเข้าเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ หลักการสำาคัญที่จะดำาเนิน
การร่วมกันของประชาคมอาเซียนใน 4 หลัก คือ หลักการ
พฒันาเศรษฐกจิ หลกัการพฒันาสงัคม หลกัการพฒันาการ
เมอืง และหลกัการพฒันาวฒันธรรม จะเหน็ได้วา่การพฒันา
เศรษฐกิจ คือ เสาหลักหนึ่งที่สำาคัญในการพัฒนาร่วมกัน
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ี
ใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนต้อง
มสีว่นหรอืมบีทบาททีจ่ะผลกัดนัหรอืใหเ้กดิการพฒันาของ 
เทศบาลและเทศบาลต้องกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่น
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ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันในทุก
ด้านที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะต้อง
พัฒนาบุคลากร ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นของตน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้ได้ ผู้ที่จะมีบทบาทได้เป็นอย่างดีในองค์กรท้อง
ถิน่ คอื คณะผูบ้รหิารเทศบาล สภาเทศบาล เปน็ฝา่ยทีอ่อก
กฎหมายและกำาหนดนโยบาย กำาหนดแผนพฒันาสามปีและ
แผนปฏิบัติการประจำาปี นอกจากคณะบุคคลเหล่านี้แล้ว
บคุลากรอืน่ในองคก์รก็มคีวามสำาคญัมิใชน่อ้ยทีจ่ะเปน็สว่น
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยเฉพาะการให้ความรู้ เพิ่ม การเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนให้มีทักษะทางภาษา การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนและสร้างสังคมเป็นสุข
 ในอดีตที่ผ่านมาท้องถ่ินอาจยังไม่ตื่นตัวมากนัก 
อันอาจเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น งบประมาณมีจำากัด 
ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดความตระหนักในอนาคต จึง
ทำาให้สว่นนีพั้ฒนาไมไ่ดเ้ตม็ที ่บดันีรั้ฐบาลไดส่้งเสรมิทัง้ทาง
ด้านสื่อมวลชนและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กรปรก
ครองทอ้งถิน่มากขึน้ จงึทำาให้ทอ้งถิน่สามารถทีจ่ะชว่ยเหลอื
ประชาชนใหอ้ยูดี่กนิด ีเชน่กนั ปจัจบุนัรฐับาลหรอืสือ่ตา่งๆ 
ได้โหมเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียนการปกครอง
ท้องถ่ิน และเร่ิมดำาเนินการมีบทบาทย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ซึง่ถอืวา่เปน็ระดบัรากหญา้ของการพฒันาและในการเตรยีม
ตัวเข้าสู่ประชาคนอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ี จากความ
เป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้
ตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนหากไมม่กีารเตรียมความ
พรอ้งในฐานะเปน็ประชาชนคนไทยคนหนึง่ จงึมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และด้านการพัฒนา
ความม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน โดย
ศึกษาประเมินผลการดำาเนินงานของเทศบาลเมืองในช่วง
ปีงบประมาณ 2557 ว่าผลการพัฒนาเช่นไร เพื่อนำาผลที่ได้
มาปรับปรุงพฒันาเพ่ิมขดีความสามารถและความพรอ้มของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดียิ่งและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการประเมินศักยภาพของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และดา้นการพฒันาความมัน่คงของมนษุยแ์ละความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
 2. เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต่อบทบาทการ
พัฒนาเทศบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อเป็นสารสนเทศในการนำาไปเป็นแนวทาง
การกำาหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพบุคลกร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ความสำาคัญของการวิจัย
 1. ผลการศกึษาจะใชเ้ปน็ขอ้มลูทีบ่ง่บอกถงึสิง่ที่
มีอยู่จริง อันเป็นพลังที่จะแสดงขีดความสามารถและความ
พร้อมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 2. เป็นสารสนเทศในการนำาไปเป็นแนวทางการ
วางแผน ปรบัปรงุแผนและกำาหนดนโยบายเพือ่ทีจ่ะบรหิาร
จัดการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วย
งานในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการประเมินศักยภาพ
ของเทศบาลเมอืงบรุรีมัย ์ตอ่การพฒันาเทศบาลเพือ่เตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 3 ด้าน จากการ
บูรณาการยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2554 – 2556 : 41) ได้แก่



184 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

  1.1 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
  1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  1.3 ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของ
มนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2.1 ประชากร (Population) ได้แก่ 
บุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำานวน 170 คน 
ประกอบด้วย
   2.1.1 คณะผู้บริหาร 6 คน
   2.1.2 สมาชิกสภาเทศบาล 18 คน
   2.1.3 ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 146 คน
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เนื่องจาก
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ โดยใช้เครื่อง
มือในการวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิค
การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังน้ันกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
   2.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
ได้จากการสุ่มจากประชากรโดยกำาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan; ประสทิธิ ์สุวรรณรกัษ,์ 2555 : 148) ไดข้นาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 118 คน แล้วทำาการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพตำาแหน่ง
ให้กระจายไปตามสายงานตา่งๆ ตามสดัสว่น โดยวิธสีุม่อย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำาแนกได้ 3 กลุ่ม โดย
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและ
มอร์แกน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Randam Sam-
pling) โดยใชเ้ทคนคิการสมัภาษณ ์ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกำาหนดเป็นโควตา (Quota) 
จำานวน 15 คน ประกอบด้วย
    2.2.2.1 คณะผู้บริหาร จำานวน 3 คน
    2.2.2.2 สำานักงานปลัด จำานวน 3 คน
    2.2.2.3 ผูอ้ำานวยการกอง จำานวน 9 คน
 3. ตัวแปรที่ศึกษา
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

   3.1.1 เพศ
    3.1.1.1 ชาย
    3.1.1.2 หญิง
   3.1.2 อายุ
    3.1.2.1 18-29 ปี
    3.1.2.2 30-39 ปี
    3.1.2.3 40-49 ปี
    3.1.2.4 50 ปีขึ้นไป
   3.1.3 ระดับการศึกษา
    3.1.3.1 ตำ่าปริญญาตรี
    3.1.3.2 ปริญญาตรี
    3.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
   3.1.4 สถานภาพการดำารงตำาแหน่ง
    3.1.4.1 ข้าราชการการเมือง
    3.1.4.2 ข้าราชการท้องถิ่น
    3.1.4.3 พนักงานท้องถิ่น
    3.1.4.4 ลูกจ้างท้องถิ่น
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ไดแ้ก ่การประเมนิศกัยภาพเก่ียวกบัการเตรยีมความพรอ้ม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งคลอบคุม 3 ด้าน ได้แก่
   3.2.1 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
   3.2.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
   3.2.3 ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคง
ของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจาก
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เคร่ือง
มือในการวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิค
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
   1.1.1 กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม ได้
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จากการสุ่มจากประชากรรวมทั้งสิ้น 170 คน โดยกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ ได้
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 118 คน แลว้ทำาการสุม่แบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสถานภาพ
ตำาแหนง่ใหก้ระจายไปตามเทศบาลตำาบลตา่ง ๆ  ตามสดัสว่น 
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
การจับฉลาก
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ เทคนิคการ
สัมภาษณ์ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการกำาหนดเป็นโควตา (Quota) จากคณะ
ผู้บริหารเทศบาล จำานวน 3 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ/
พนกังานเทศบาล จำานวน 9 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำานวน 
3 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มี 2 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้สร้าง
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัขึน้เอง โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาและ
มีผู้เช่ียวชาญให้คำาแนะนำาในการพัฒนาเครื่องมือแล้วนำา
เครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี อำาเภอ
เมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์จำานวน 30 คน ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยั สำาหรบัแบบสมัภาษณ์มีลักษณะเปน็
แบบมโีครงสรา้ง โดยกำาหนดประเดน็หรอืขอ้คำาถาม ซ่ึงเปน็
คำาถามแบบปลายเปิด (Open - ended Form)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 คณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยคณะผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ส่งถึงนายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป้าหมายเพื่อขอความร่วม
มือและความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะ
ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองแบบสอบถามจำานวน 118 
ฉบับ เก็บรวบรวมได้จำานวน 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
สำาหรับการใช้เทคนิคสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยการบันทึกเทป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถาม
ได้นำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ใน
แต่ละประเด็นด้วยค่าสถิติ ดังนี้
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์
ด้วยการแจกแจงความถี่ แล้วนำาข้อมูลมาเสนอเป็นตาราง 
แสดงจำานวนและร้อยละ
 4.2 การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัด
ลำาดับความคิดเห็น โดยแยกเป็นรายข้อรายด้าน และโดย
ภาพรวม นำาเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำาอธิบาย
 4.3 เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบคุลากรเกีย่ว
กบัการประเมนิศกัยภาพของเทศบาลเมอืงบรีุรมัยใ์นการเต
รียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำาแนกตามตาม
เพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test Independent
 4.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคากรเกี่ยว
กับการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการดำารงตำาแหนง่ วิเคราะห์โดยใช้ F-test เมือ่พบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละด้าน จะทำาการเปรียบ
เทยีบเปน็รายคูด่ว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffé’s Method)
 สำาหรับขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์ใชว้เิคราะหโ์ดย
การตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปมาน โดยนำาประเด็นย่อยมาพิจารณา
ความเหมือนความแตกต่างกัน และความสัมพันธ์กันมาหา
ขอ้สรปุแล้วบรรยายวเิคราะหเ์ปน็ความเรยีง เพือ่หาขอ้สรปุ

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยเพื่อศึกษาการประเมินศักยภาพ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และด้านการพัฒนาความ
ม่ันคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ผลการวิจัย 
พบว่า
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 1. บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
ขึน้ไป สว่นใหญเ่ป็นพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
และมีประสบการณ์การทำางานมากที่สุด 1-4 ปี
 2. ผลการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน และด้านการ
พัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์
 3. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากร
เก่ียวกับการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 
บุคลากรเพศชาย ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี และดำารงตำาแหน่งข้าราชการท้องถิ่น 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยรวม มากกว่าบุคลากรเพศหญิง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์
  4.1 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มี
การออกให้ความรู้และมีการเสนอความคิดเห็นเมื่อมีการ
ประชุมต่างๆ ของเทศบาล เทศบาลเคลื่อนท่ี การรณรงค์
ร่วมกับทางหน่วยงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 
เชน่ การณรงคข์องขยะ การดแูลรกัษาความสะอาดในพืน้ที่
สาธารณะ เชน่ สวนรมบุร ีการแนะนำาการนำาขยะมารไีซเคลิ
ให้กับชุมชน
  4.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทาง
เทศบาลเองมีการส่งเสริมอาชีพและมีการอบรมให้ความรู้
ในเรื่องของอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านฝีมือเรื่องของ
การประดิษฐ์ เช่น อาชีพการนวลแผนไทย จะร่วมกลุ่ม
กันที่สวนสาธารณะ (สวนรมบุรี) โดยทางเทศบาเองก็ได้มี
ล้านไทรไว้ให้สำาหรับผู้ที่จะมานวดแผนไทยเพื่อเป็นการส่ง
เสริมอาชีพให้กับประชาชน การเตรียมความพร้อมเข้าสู้
ประชาคมอาเซยีน ทางเทศบาลไดม้กีารประชาสมัพนัธ ์และ
มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

  4.3 ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของ
มนษุยแ์ละความเข้มแขง็ชมุชน เทศบาลเมอืงบรุรีมัยม์หีนว่ย
งานสาธารณะสุข โรงบาลที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและ
สนับสนุนค่อนข้างที่จะมากเป็นในเรื่องของสุขภาพ ในการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมี อสม. ที่เป็นภาคประชาชน
ที่เข้มแข็ง ด้านความมั่งคงฯ นั้นชาวบ้านเองก็จะมีการจัด
ตั้งกลุ่มต่าง ๆ  ที่เป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการ
สรา้งรายไดช้องประชาชน เชน่ การสรา้งกลุม่หนวดแผนไทย 
ด้านความเข้มเข็งส่วนของชุมชนก็จะมีการบริหารที่ดีโดยมี
กรรมการของแต่ละชุมชนเป็นผู้บริหาร ก็จะมีการประชุม
เพื่อที่จะให้กลุ่มประธาน กรรมการเหล่านี้เป็นตัวเสริมใน
การพัฒนาโดยส่วนใหญ่แล้วชุมชนก็จะมีการพัฒนาความ
มั่นคงและความเข้มแข็งในส่วนของชุมชน

อภิปรายผล
 จากการศกึษาการประเมินศกัยภาพของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 ด้าน ทำาให้ทราบถึงการดำาเนินงานของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมี
ประเด็นที่ค้นพบอันจะเป็นข้อมูลให้เทศบาลอ่ืน ๆ นำาไป
ใช้วางแผนปรับปรุงการดำาเนินงาน กำาหนดนโยบายและ
วางแผนการดำาเนนิงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป ซึง่สามารถอภปิราย
ผลดังนี้
 1. จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินศักยภาพ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคง
ของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน อาจเป็นเพราะ
เทศบาลมีงบประมาณในการบริหาร สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของจันเพ็ญ ภูตะเวช (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
การประเมินศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
องค์การบริหารส่วนตำาบลมีระดับศักยภาพทางการคลัง
อยู่ในระดับค่อนข้างดี เนื่องจากส่วนมากการปฏิบัติงาน
ทัง้ดา้นการจดัหารายได้และการใชจ้า่ยจะเปน็ไปตามแผนที่
ได้มีการกำาหนดไว้และการบริหารงานในภาพรวมของ
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องค์การบริหารส่วนตำาบลถือได้ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้าง
มาก ประกอบด้วยตัวแปรทั้ง 6 คือ กฎหมายและกฎเกณฑ์
ตา่งๆ การบรหิารในภาพรวม การวางแผนการบรหิารระบบ
งบประมาณ ความสามารถในการจัดหารายได ้ความจำาเปน็
ในการใช้จ่ายและการวิเคราะห์ดุลการเงินระหว่างรายได้
กับรายจ่ายมีความสำาคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
พฒันาระดบัศกัยภาพทางการคลงัและเทศบาลเมอืงบรุรีมัย์
ยังมีการฝึกอบรมด้านภาษา ฝึกอบรมด้านอาชีพ มีสถานที่
ในการส่งเสริมอาชีพและมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเพอรี่ซี่ (Perezi, 2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วจิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมการบรูณาการความรู้
สูก่ารสรา้งอาชพี กรณศึีกษาในประเทศสเปน ผลการศกึษา
วจิยั พบวา่ แรงงานสว่นใหญต่อ้งการใหมี้การจดัอบรมเกีย่ว
กับการสร้างอาชีพให้มากขึ้น โดยต้องการให้มีหลากหลาย
หลักสูตร และตรงกับความต้องการของพวกเขา หลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วยการศึกษาความต้องการการ
ฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรและการติดตามประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
แรงงานมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำาไปประกอบอาชีพได้
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบ
ว่า บุคลากรเพศชายมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมิน
ศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม ด้านการพัฒนาสิ่ง
แวดลอ้มและการจดัการทพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน และ
ด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้ม
แข็งชุมชนมากกว่าบุคลากรเพศหญิง อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีอายุ 40 - 49 ปี มีความคิด
เห็นต่อการประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน มากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 30 - 39 ปี และบุคลากร
ทีม่อีาย ุ50 ปขีึน้ไป มคีวามคดิเหน็ตอ่การประเมนิศักยภาพ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของ
มนุษย์และความเข้มแข็งชุมชน มากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 
18-29 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สมใจ ธรรมยิ่ง (2551 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง การประเมินศักยภาพของเทศบาลตำาบลแกลง
กะเฉด จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมี
ภูมิลำาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำาบลแกลงกะเฉดและมีอายุ
ตัง้แต ่18 ปขีึน้ไปทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษา มกีาร
ประเมินศักยภาพของเทศบาลตำาบลแกลงกะเฉด จังหวัด
ระยอง โดยภาพรวมพบว่า เทศบาลตำาบลแกลงกะเฉดมี
ศักยภาพดีกว่าปี 2549 0.90 และด้านที่มีศักยภาพสูงที่สุด
ไดแ้ก ่ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาสังคมดกีวา่ป ี2549 0.49 
รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมดีกว่า
ปี 2549 0.33 และด้านการสิ่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนดีกว่าปี 2549 0.25 ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาราย
ละเอียดของกิจกรรมเป็นรายด้านในด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาสังคม ปรากฏว่าเทศบาลมีศักยภาพในกิจกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุดีกว่าปี 2549 0.92 รองลงมาเป็นการจัดสาย
ตรวจ อปพร. ดีกว่าปี 2549 0.76 และการดูแลผู้ป่วยเอดส์
และผู้พิการดีกว่าปี 2549 0.66 เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของกิจกรรมเป็นรายด้านในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏว่าเทศบาลมีศักยภาพในกิจกรรมการ
จัดการขยะดีกว่าปี 2549 0.84 รองลงมาเป็นการจัดการ
นำ้าเสียดีกว่าปี 2549 0.54 และการจัดการกลิ่นเหม็นจาก
โรงงานดีกว่าปี 2549 0.26และเมื่อพิจารณารายละเอียด
ของกิจกรรมเป็นรายด้านในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ปรากฏว่าเทศบาลมีศักยภาพในกิจกรรม
การฝึกอาชีพดีกว่าปี 2549 0.81 รองลงมาเป็นการส่งเสริม
การผลิตดีกว่าปี 2549 0.22 และการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ดีกว่าปี 2549 0.16 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบตาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นประชาชน
ที่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 30-39 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชีพพอ่บา้นหรอืแมบ่า้น มรีาย
ได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน มีสถานภาพทางสังคม
เป็นประธานชุมชนท่ีมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล
ตำาบลแกลงกะเฉดหรือเป็นสมาชิกในชุมชน 10-14 ปี และ
อาศัยอยู่ในเขตชุมชนกะเฉด เป็นกลุ่มที่ประเมินศักยภาพ
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ของเทศบาลตำาบลแกลงกะเฉดวา่มศีกัยภาพสงูกวา่ป ี2549 
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เทศบาล
เองมีการส่งเสริมอาชีพและมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ของอาชีพ งานทางด้านฝีมือเรื่องของการประดิษฐ์ เช่น 
อาชีพการนวลแผนไทย จะร่วมกลุ่มกันที่สวนสาธารณะ 
(สวนรมบุรี) เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป้ระชาคมอาเซียน ทางเทศบาล
ได้มีการประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพอรี่ซี่ (Perezi, 2537 
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมการบรูณาการความรูสู้ก่ารสรา้งอาชพี กรณศีกึษาใน
ประเทศสเปน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แรงงานส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับการสร้างอาชีพให้มาก
ขึน้ โดยตอ้งการใหม้หีลากหลายหลกัสูตร และตรงกับความ
ต้องการของพวกเขา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย
การศึกษาความต้องการการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร
และการตดิตามประเมนิผลหลกัสตูรฝกึอบรมไปใช้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ กลา่วคอื แรงงานมคีวามรูเ้พิม่ขึน้สามารถนำา
ไปประกอบอาชีพได้และไรท์ (Wright, 2539 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาความต้องการการฝึกอบรมทักษะ
ประกอบการดา้นอตุสาหกรรมใหแ้กห่มูบ่า้นในชมุชนตำาบล
โฮมเมส มลรฐัมสิสสิปิปี ้ผลการศกึษาวจิยั พบวา่ ในการจดั
ทำาหลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่การประกอบการสรา้งอาชพีธรุกจิ
อุตสาหกรรมในหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างต้องการให้จัดทำาการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะในการทำางาน สร้าง
รายได้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

บทสรุป
 การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำาให้
ทราบถึงการดำาเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อ
เป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีประเด็นที่ค้นพบอันจะ
เป็นข้อมูลให้เทศบาลอื่นๆ นำาไปใช้วางแผนปรับปรุงการ
ดำาเนินงาน กำาหนดนโยบายและวางแผนการดำาเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเกิดการรณรงค์ร่วมกับทาง
หนว่ยงานธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มของเทศบาล เชน่ การณรงค์
ของขยะ การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ 
เช่น สวนรมบุรี การแนะนำาการนำาขยะมารีไซเคิลให้กับ
ชุมชน ด้านการพัฒนาสังคมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีหน่วย
งานสาธารณะสุข โรงบาล ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและ
สนับสนุนค่อนข้างที่จะมากเป็นในเรื่องของสุขภาพ ในการ
รกัษาพยาบาล นอกจากนีย้งัม ีอสม. ทีเ่ปน็ภาคประชาชนที่
เขม้แขง็ ดา้นความมัง่คงฯ ความมัน่คงของมนษุยแ์ละความ
เขม้แขง็ของชมุชน และดา้นการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนมกีาร
ส่งเสริมอาชีพและมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพ 
ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านฝีมือเรื่องของการประดิษฐ์ เช่น 
อาชีพการนวลแผนไทย จะร่วมกลุ่มกันที่สวนสาธารณะ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีใน
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจำานวน 370 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามใน
ด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์ และด้านการวัดและประเมินผล ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยว
กบัการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็ การจดัการเรียนรูร้ว่มกนั ระบบพีเ่ลีย้งและกจิกรรมท่ีสง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนพบว่ามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำางานร่วมกันน้อย ในห้องเรียนไม่มีกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย เน้นการบรรยาย สื่อที่ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองยังมีน้อย อีกทั้งการวัด
และประเมินผลยังคงเน้นที่การสอบจากแบบทดสอบมากกว่าการวัดผลด้านอื่น ๆ 

คำาสำาคัญ: สภาพการจัดการเรียนการสอน, ปัญหาการจัดการเรียนการสอน, นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา

คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Abstract
 The purpose of this research was 
to examine the situation and problems of the 
instructional management faced by undergraduate
students in computer programs from the universities
in the Northeast of Thailand. The sample consisted 
of 370 participants: students in computer programs 
from the universities in the Northeast of Thailand. 
This sample was selected by using multi stage 
random technique. The research tool used in the 
study was a questionnaire concerning subjects’
content, instructional activities, medias / equipments,
measurement and evaluation included web based 
instruction, cooperative learning, mentoring, and 
critical thinking enhancing activities. The statistics 
employed in data analysis included frequency, 
percentage, and standard deviation. The results 
from the research could be summarized as follows:
the opinions of the sample on an overall operational
level were at moderate level. The problems of 
the instructional management found included the 
cooperative learning activities were conducted at 
the low level. In the classrooms, there was no 
activity for the learners to share their ideas. The 
instructional activities were not various: most of 
them focused on lectures, and the self-access 
learning media provision was low. In addition, the 
measurement and evaluation still focused on the 
use of paper tests more than other measurement 
and evaluation methods. 

Keywords: Situations of Instructional Management,
Problems of Instructional Management, Bachelor 
Degree Students in Computer Programs, Universities
in the Northeast of Thailand 

บทนำา 
 การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวข้ามยุค
เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม เป็นยุคปัจจุบันที่เรียกว่ายุค
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำาให้ครูต้องเปล่ียนบทบาทโดย
ยดึหลกัสอนนอ้ย เรยีนมาก เพือ่เตรยีมคนออกไปทำางานทีใ่ช้
ความรู ้(Knowledge Worker) และเปน็บคุคลพรอ้มเรยีนรู้ 
(Learner Person) (วจิารณ ์พานชิ, 2554) ดงันัน้การจดัการ
เรยีนรูใ้นยคุแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ จึงจำาเปน็ตอ้งมกีารบู
รณาการรว่มกบัเนือ้หาดา้นวชิาการ โดยการผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำานาญการและความรู้เท่า
ทนัดา้นตา่ง ๆ  เขา้ด้วยกนั ทัง้นีเ้พ่ือใหป้ระสบความสำาเรจ็ทัง้
ในดา้นการทำางานและการดำาเนนิชวีติในยคุความรูศ้ตวรรษ
ที่ 21 นั่นเอง (เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่ง
การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 Partnership For 21st Century 
Skills, 2556 : ออนไลน์) 
 จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทำาให้ได้กรอบ
ความคิดเพือ่การเรียนรูใ้นยคุศตวรรษที ่21 ทีผู่เ้รยีนควรจะ
มกีคื็อ ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 4C ซึง่มอีงคป์ระกอบ
คือ ความคิดริเริ่มสร้างสร้างและนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้
ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การ
ส่ือสารและการรว่มมอื (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) และการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information, and Media Literacy)
บูรณาการร่วมกันสาระวิชาหลัก 3R คือ อ่านออก (Reading),
เขียนได้ (W) Riting, และคิดเลขเป็น (A) Rithemetics ซึ่ง
หากพจิารณาทกัษะดงักลา่วแลว้จะพบวา่สอดคล้องกบัพระ
ราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบั 2542 มาตราที ่24 ทีไ่ด้
กำาหนดการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำามาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหาได้ (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 14) นั่นเอง 
 จะเห็นว่าทักษะที่เป็นลักษณะอันพึงประสงค์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และทักษะการ
เรยีนรูใ้นยคุศตวรรษที ่21 ดังกลา่วตา่งมุง่เนน้การฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ ไม่วา่จะเปน็การคดิสรา้งสรรค ์การคดิอยา่ง
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มวีจิารณญาณและการคิดแกป้ญัหา ซึง่วธิกีารทีจ่ะทำาใหเ้กดิ
ทกัษะกระบวนการนัน้ ต้องมกีารจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
เทคนิควิธีบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ทักษะดังกล่าวสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน
อุดมศึกษาที่มุ่งหวังพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น
นักวิเคราะห์ เป็นนักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็น
นักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็น
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักสื่อสาร ครูพูดน้อยและเด็กพูด
มาก ตระหนกั รบัรูส้ภาวะของโลก เปน็พลเมอืงทีท่รงคุณค่า 
และมีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง (สถาบันวิจัย
และพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต, 2556 : ออนไลน์) ซ่ึง
ลักษณะดังกล่าวนี่เองที่ทำาให้สถาบนัอุดมศึกษาจำาเป็นต้อง
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องทั้งศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ
 จากความสำาคัญของทกัษะการเรยีนรูด้งักลา่วมา
นั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม4C เพื่อให้เกิดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยศึกษาจากองค์ประกอบด้านต่างๆ ใน
การจดัการเรียนการสอน เชน่ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการ
เรยีนการสอน ดา้นสือ่/อปุกรณก์ารเรียนการสอน และดา้น
การวัด/และประเมินผล ที่มีผลต่อการส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการเรียนการสอน
บนเว็บและการนำาระบบพี่เลี้ยงเข้าช่วยสนับสนุนการเรียน
รู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิด
ทักษะกระบวนการคิด อันเป็นทักษะสำาหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จาก
มหาวทิยาลัยของรฐัและเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
จำานวน 20 แห่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 
จำานวน 10,000 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Ran-
dom Sampling) ได้แก่ ขั้นตอนแรกทำาการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 7 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสกลนคร และมหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ ขัน้ทีส่อง
ทำาการคัดเลือกนักศึกษามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
เลือกเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ที่มีจำานวนทั้งสิ้น 10,000 คน แล้วทำาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ได้จำานวน
นกัศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จำานวน 54 คน มหาวิทยาลัย
สุรนารี จำานวน 54 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 
53 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำานวน 53 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 53 คน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จำานวน 53 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จำานวน 50 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 370 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถาม ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ (Check 
List)
 ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
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การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
 1. ด้านเนื้อหาวิชา
 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
 4. ด้านการวัด/และประเมินผล
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert คือ มากที่สุด, 
มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัทำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 
2557
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ตอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์
 2. วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
  2.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
  2.2 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยคำานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และแปลผลความหมายคา่เฉลีย่ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉลีย่ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด. 
2545 : 103)
   ค่าเฉลี่ย   ความหมาย
  4.51 - 5.00  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
  3.51 - 4.50  มีการปฏิบัติในระดับมาก
  2.51 - 3.50  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
  1.51 - 2.50  มีการปฏิบัติในระดับน้อย
  1.00 - 1.50  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยักลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  พบวา่ระดบัการปฏิบตักิารเกีย่วกบัเนือ้หาวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอน ส่ือ/
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั ระบบพีเ่ลีย้งและกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มรีะดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดังปรากฏรายละเอียดการนำาเสนอดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำาการสำารวจ จากการเก็บแบบสอบถามจำานวน 370 ฉบับ 
สรุปจำานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จำาแนกตามสถานศึกษา

สถานศึกษา จำานวน (คน) ร้อยละ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 53 14.32
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 53 14.32

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 53 14.32
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 50 13.51
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 54 14.59
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53 14.32
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 54 14.59

รวม 370 100

2. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหาวิชา
2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัด และประเมินผล ที่มีสาระ
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เล้ียงและกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

สภาพการจัดการเรียนการสอน S.D ระดับปฏิบัติการ

ด้านเนื้อหาวิชา 3.79 .49 มาก

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.67 .29 ปานกลาง

ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 3.37 .40 ปานกลาง

ด้านการวัดและประเมินผล 2.86 .39 ปานกลาง

โดยรวม 3.17 .28 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูส้อนและผูเ้รยีนเห็นวา่มรีะดบัปฏบัิติการเกีย่วกบัการจดัสภาพการเรยีนการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.17)
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียวคือ ด้านเนื้อหาวิชาที่มี ( = 3.79) 
ส่วนด้านอื่น ๆ มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง
 1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาวิชา 
ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรมที่ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหาวิชา โดยรวมและจำาแนกเป็นรายข้อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหาวิชา S.D ระดับปฏิบัติการ

1. ผู้สอนมีการกำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ไว้ในเนื้อหาวิชา

3.96 .74 มาก

2. ผู้สอนมีการจัดเรียงลำาดับเนื้อหาตามความยากง่ายอย่างเป็นขั้นตอน 3.61 .69 มาก

3. ผู้สอนได้แนะนำาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.92 .88 มาก

4. เนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 4.12 .75 มาก

5. เนื้อหาวิชามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 3.93 .81 มาก

6. เนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 3.98 .88 มาก

7. ผู้สอนมีการบูรณาการเนื้อหาวิชากับรายวิชาอื่น ๆ 3.40 .75 ปานกลาง

8. เนือ้หาวชิาในการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัความสนใจ
ของผู้เรียน

3.40 .76 ปานกลาง

โดยรวม 3.79 .49 มาก

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สอนและผู้เรียนเห็นว่ามีระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79)
 เมือ่พิจารณารายขอ้พบว่า มรีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัปานกลางอยู ่2 ขอ้คอื ผูส้อนมกีารบูรณาการเนือ้หาวชิา
กับรายวิชาอื่น ๆ ( = 3.40) และเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
(  = 3.40) นอกนั้นมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
  2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการดังตารางที่ 3

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและจำาแนก
เป็นรายข้อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน S.D ระดับปฏิบัติการ

1. ผู้สอนเน้นการสอนโดยบรรยายเป็นส่วนใหญ่ 4.47 .74 มาก

2. ผู้สอนเน้นการสอนให้ผู้เรียนฝึกการคิดและแสดงความคิดเห็น 3.35 .92 ปานกลาง

3. ผู้สอนเริ่มสอนโดยตั้งคำาถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองประเด็นปัญหา 3.29 .84 ปานกลาง

4. ผู้สอนมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิด

2.34 .81 น้อย

5. ผู้สอนมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง อย่างมีเหตุผล 2.29 .82 น้อย

6. ผู้สอนมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนสรุปประเด็นการสนทนา การอภิปรายเสนอข้อคิดเห็น 2.35 .76 น้อย

6. ผู้สอนมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 2.73 .82 ปานกลาง
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สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน S.D ระดับปฏิบัติการ

7. ผู้สอนมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละตามความสามารถเก่ง ปานกลาง 
อ่อนเพื่อให้ผู้เรียนช่วยเหลือเรียนรู้ร่วมกัน

2.34 .89 น้อย

8. ผู้สอนมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละตามความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน 
เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นกัน

2.49 .76 น้อย

9. ผู้สอนมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนคละตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้เป็นกลุ่มผ่านทางการเรียนบนเว็บ

1.54 .57 น้อย

10. ผู้สอนนำารุ่นพี่มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1.43 .51 น้อยที่สุด

11. ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง จากบทเรียนเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ 
หรือแหล่งข้อมูล ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้

3.43 .84 มาก

โดยรวม 2.67 .29 ปานกลาง

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สอนและผู้เรียนเห็นว่ามีระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.67)
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ ผู้สอนเน้นการสอนโดยบรรยาย
เป็นส่วนใหญ่ ( = 4.47) มีระดับปานกลางอยู่ 3 ข้อคือ ผู้สอนเน้นการสอนให้ผู้เรียนฝึกการคิดและแสดงความคิดเห็น (
= 3.35) ผู้สอนเริ่มสอนโดยตั้งคำาถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองประเด็นปัญหา ( = 3.29) และ ผู้สอนมีกิจกรรมให้
ผู้เรียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( = 2.73) นอกนั้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด
 2.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียน
การสอน ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการดังตารางที่ 4

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรวมและ
จำาแนกเป็นรายข้อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน

S.D
ระดับ

ปฏิบัติการ

1. ผู้สอนมีบทเรียนบนเว็บหรือ e-Learning ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 3.18 .86 ปานกลาง

2. ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเสมอ

3.55 .97 มาก

3. ผู้สอนมีเอกสารประกอบการสอน 4.58 .62 มากทีสุด

4. ผู้สอนใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร เช่น e-Mail, Webboard, chart 
ระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง

3.42 .84 ปานกลาง

5. ผู้สอนใช้เครือข่ายสังคม เช่น MSN, Fackbook, Line ในการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้เรียน

2.42 .78 น้อย
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สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อ/อุปกรณ์
การเรียนการสอน

S.D
ระดับ

ปฏิบัติการ

6. มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำาหรับศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเวลาเรียน

3.67 .97 มาก

7. มหาวทิยาลยัจดัใหม้จีดุเชือ่มตอ่แบบไรส้าย (WiFi) สำาหรบัศกึษาคน้ควา้
เพิ่มเติม

3.10 .97 ปานกลาง

8. มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของระบบ
เครือข่าย

3.01 .93 ปานกลาง

โดยรวม 3.37 .40 ปานกลาง

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้สอนและผู้เรียนเห็นว่ามีระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียนการสอน ด้าน
เนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37)
 เมือ่พิจารณารายขอ้พบวา่ มรีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุคอื ผูส้อนมเีอกสารประกอบการสอน ( = 4.58) 
ผูส้อนมกีารพฒันา ปรบัปรุงสือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนการสอนเสมอ ( = 3.55) และมหาวทิยาลยั
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำาหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( = 3.67) นอกนั้นมีระดับ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง
 2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมิน ที่มีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 6 ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนดา้นการวดัและประเมนิผล โดยรวมและจำาแนกเปน็รายขอ้

สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล S.D
ระดับปฏิบัติ

การ

1. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนจากแบบทดสอบเท่านั้น 4.55 .77 มากที่สุด

2. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนจากกระบวนการทำางานกลุ่มร่วมด้วย
 กับการทำาแบบทดสอบ

3.32 .74 ปานกลาง

3. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลด้านพุทธพิสัย (ความรู้) จิตพิสัย (ทัศนคติ) 
 และทักษะพิสัย ครบทุกด้าน

3.25 .82 ปานกลาง

4. ผู้สอนมีการประเมินสมรรถภาพผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

2.20 .91 น้อย

5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 1.71 .70 น้อย

6. ผูส้อนมกีารประเมินผลการนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัของผู้เรยีน 2.50 .72 น้อย

7. ผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนและคะแนนของตนเอง
 ผ่านทางเว็บได้ตลอดเวลา

2.36 .83 น้อย

8. ผู้สอนนำาคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการวัด
 และประเมินผลการเรียน

3.28 .73 ปานกลาง
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สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล S.D
ระดับปฏิบัติ

การ

9. ผู้สอนนำาคะแนนทักษะการคิดมาเป็นส่วนหน่ึงของการวัดและประเมินผลการ
เรียน

2.55 .66 ปานกลาง

โดยรวม 2.86 .39 ปานกลาง

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้สอนและผู้เรียนเห็นว่ามีระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดสภาพการเรียนการสอน 
ด้านเนื้อหาวิชาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.86)
 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ มรีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีวคือ ผู้สอนวดัและประเมนิผลการ
เรียนจากแบบทดสอบเท่านั้น ( = 4.55) นอกนั้นเป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย
 3. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
  3.1 ด้านเนื้อหาวิชาพบว่า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับผู้เรียน เนื้อหาค่อนข้างธรรมดาไม่น่าสนใจ เนื้อหาถูกมอง
ว่ายาก จนอาจทำาให้ไม่เกิดการคิดสร้างสรรค์หรือคิดด้วยตนเอง และเนื้อหาบนเว็บไซต์มีข้อมูลน้อย
  3.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า กิจกรรมทำาร่วมกันมีน้อย ในห้องเรียนไม่มีกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียน
มีการตอบสนอง บางวิชาผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย เน้น
การบรรยายและการจดมากกว่าการปฏิบัติ ทำาให้ไม่เกิดความหลากหลายทางความคิดในการแสดงออกทางการเรียนมาก
เท่าที่ควร
  3.3 ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนพบว่า อุปกรณ์มีมากแต่ใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์ 
คอมพิวเตอร์ยังมีจำานวนน้อยกว่าผู้เรียน สื่อยังไม่ทันสมัย สื่อที่ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองยังมีน้อย
  3.4 ดา้นการวดัและประเมนิผลพบวา่ บางวชิามกีารวัดผลจากการสอบเพยีงอยา่งเดยีวไมม่กีารวดัผลด้านอืน่ๆ 
ตามสภาพจริง ไม่สามารถตรวจสอบการให้คะแนนหรือผลการสอนได้อย่างครอบคลุม ขาดการอภิปรายกับผู้เรียนระหว่าง
การประเมิน เกณฑ์การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจนและการประกาศผลล่าช้า

อภิปรายผล
 ผลการจากการศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนกลุ่มวชิาคอมพวิเตอร ์
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระบบพี่เลี้ยงและกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประเด็นอภิปรายผลได้ดังนี้
 สภาพและปญัหาการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนกลุม่วชิาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยั
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยภาพรวม ผูส้อนและผูเ้รยีนเหน็วา่มีระดบัปฏบิตักิารเกีย่วกบัสภาพการเรยีนการสอนอยูใ่น
ระดบัปานกลางแตเ่มือ่พจิารณารายขอ้พบวา่มรีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัมากเพยีงดา้นเดยีวคอืดา้นเนือ้หาวชิา สว่นดา้น
อื่น ๆ มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง
 ประเด็นสภาพการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ดา้นการวดัและประเมนิผลทีม่รีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัปานกลางนัน้ พบวา่ผูส้อนเนน้การสอนโดยบรรยายเปน็สว่นใหญ ่
ส่วนกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดเช่น การฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ อภิปรายเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง กิจกรรมการ
เรยีนรูร้ว่มกนั หรอืการจดัใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองจากบทเรยีนหรอืจากแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ ยงัมรีะดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบั
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นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิชติ สรุตันเ์รอืงรองและ
คณะ (2549) ทำาการศกึษาสภาพและปญัหาการจดัการเรยีน
การสอนของคณาจารยม์หาวทิยาลยับรูพา ซึง่จากการศกึษา
พบว่าวิธีสอนที่ใช้มากที่สุดตามความคิดเห็นของคณาจารย์
และนิสิตสอดคล้องกันคือการสอนแบบบรรยาย นอกจาก
นี้ในประเด็นด้านการวัดและประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียน
เห็นว่ามีการวัดและประเมินผลการเรียนจากแบบทดสอบ
เท่านั้น ไม่มีการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งไม่มีช่องการ
ทางการติดตามความก้าวหน้าและคะแนนของตนเองผ่าน
ทางเว็บไซตไ์ด ้สอดคลอ้งกบัทพิเนตร ขรรคท์พัไทย (2554) 
ทีไ่ดศ้กึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต พบว่าการวัดและประเมินผลการเรียน
ส่วนใหญ่ยังเน้นการวัดเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ประเดน็เกีย่วกบัปญัหาการจดัการเรยีนการสอน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เรียนและผู้
สอนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมทำาร่วมกันมีน้อยกิจกรรม
ทำาร่วมกันมีน้อย ในห้องเรียนไม่มีกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียน
มีความตอบสนอง หรือบางวิชาไม่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ กจิกรรมการเรยีนการสอนไมห่ลากหลายเนน้
บรรยายสื่อที่ใช้ในการศึกษาด้วยตนเองยังมีน้อย และการ
สอบไม่มีการวัดผลด้านอื่นๆแสดงให้เห็นว่าปัญหาของการ
เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยัง
คงอยู่ที่กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้อง
กับการวิจัยของ พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ (ออนไลน์) ที่ได้ทำา
กล่าวไวใ้นรายงานการวจิยัเรือ่งการปฏริปูการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับ

ปริญญาตรี ว่า “ผู้สอนมักมีการสอนแบบบรรยาย วิธีการ
สอนใช้การถ่ายเทความรู้ไม่ถ่ายเทความคิดเห็น ทำาเป็น 
มุ่งเน้นการท่องจำาไม่สามารถปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ 
เน้นภาคทฤษฏีมากกว่าการปฏิบัติ”

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
 1. การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบ
ความคิดเป็นการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนต้อง
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งอาจใช้รูปแบบดำาเนิน
การได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้กลุ่มเพื่อการเรียนรู้ การ
เรียนแบบร่วมเรียนรู้ การเรียนรู้แบบเปิด การพัฒนาการ
เรียนและการสอนโดยประยุกต์วิธีการสอบแบบต่างๆ เช่น 
การสอนเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา การเชิงวิจัยในวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 2. สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมการจัดสภาพ
การเรียนการสอนแต่ละด้านให้สอดคล้องกับทักษะที่พึง
ประสงค์โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือ
ทักษะการคิดให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 ในการศกึษาวจิยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นทักษะท่ี
จำาเป็นสำาหรับการจัดการเรียนที่สอดคล้องในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ด้านอื่นๆ ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น 
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Abstract
 This paper aimed to examine the effects of graphic organizer whether it can help improve 
reading comprehension of undergraduate students and to investigate students’ satisfactions toward 
the use of graphic organizers on reading comprehension. 28 undergraduate students majoring in Biology 
were chosen to be the participants of this study. During the experiment, the participants involved in 
reading comprehension training using graphic organizers. Pre test and post test were used to evaluate 
the efficiency of graphic organizers on reading comprehension. The results of this study confirm the 
effectiveness of graphic organizers on reading comprehension with the scores of the pre-test and the 
post-test were significantly different by .00.and the participants of this study reported a high satisfaction 
towards the use of graphic organizers ( =3.89).However, it did not seem to assist students in term of 
vocabulary and grammar learning. Results were also discussed and suggestions for further studies were 
provided. 

Keywords: Graphic Organizers, Reading Comprehension, Undergraduate Students

Using Graphic Organizers to Improve Undergraduate Students’ Reading 

Comprehension at Buriram Rajabhat University
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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาผลของการใช้
ผงักราฟฟกิในการพฒันาความสามารถในการอา่นเพือ่ความ
เข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และเพื่อ
สำารวจความพึงพอใจต่อการใช้ผังกราฟฟิกในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ กลุม่ตวัอยา่งของการวจิยัในครัง้นี ้คอื นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตร ีปทีี ่2 สาขาวชิาชวีวทิยา ทีเ่รยีนวชิาภาษา
อังกฤษทางวิชาการ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จำานวน 28 คน ข้อมูลที่นำามาวิเคราะห์นั้นได้จากการ
เปรยีบเทยีบคะแนนการสอบกอ่นเรยีน และหลงัเรยีน และผู้
วจิยัไดท้ำาการสำารวจความพงึพอใจโดยการใชแ้บบสอบถาม 
ผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง พบวา่ การใชผ้งักราฟฟกิในการอา่น
เพือ่ความเขา้ใจชว่ยพฒันาทกัษะการอา่นเพือ่ความเขา้ใจได้ 
โดยความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน และหลัง
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัที ่.00 นอกจากนี ้กลุม่ทดลองมคีวาม
พงึพอใจตอ่การใชผ้งักราฟฟกิในการอา่นเพือ่ความเข้าใจใน
ระดับมาก ( =3.89) แต่อย่างไรก็ตาม ผังกราฟฟิกไม่มีผล
ตอ่การพัฒนาในดา้นไวยากรณแ์ละคำาศัพทข์องกลุม่ตวัอยา่ง 

คำาสำาคัญ: ผังกราฟฟิก, การอ่านเพื่อความเข้าใจ, นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

Introduction
 Since English had been taught as a foreign 
language in Thailand, reading is the most important
skill for the learners to achieve language goal 
because students are exposed to reading material 
more than listening, writing or speaking materials 
(Sukchotirat, 2005; Phakiti, 2006; Munsakorn, 2012). 
In addition, undergraduate students are expected 
to read and understand English textbooks both 
in the major subjects and fundamental subjects, 
therefore, good reading comprehension skill is 
required (Ozek, 2006). 
 This present study defined reading 
comprehension, according to Nunan (2003), as the 
abilityto connect the main idea and supporting 

details of the text to the organized pattern of 
knowledge of the reader in order to understand 
the meaning. However, most of Thai students 
fail to identify the main idea and supporting details 
of the passage which affects their reading 
comprehension skill (Siriphanich and Laohawiriyanon,
2010). 
 In addition, lack of reading strategies 
use is also one of the reading problems in Thai 
students that the students do not know how to 
apply appropriate reading strategies (Munsakorn, 
2012). In addition, Grabe (2004) also indicates that 
reading instruction that emphasized on reading 
strategies influences reading comprehension 
ability of the readers. According to Keene and 
Zimmerman (1997), visual presentation of reading 
materials helps improve comprehension ability of 
the students more than other reading strategies 
(e.g. skimming, scanning and predicting) as it assists 
students to organize and connect the content of 
the passage which promote comprehension ability 
of the students. 
 Through a primary review of related 
literature and researches on the effects of graphic 
organizers on reading comprehension, very few 
studies have been found in Thailand. Most of the 
researches have been focused on the use of graphic
organizers in lecture or listening skill. Moreover, 
students’ misconception from the note is still 
needed to be investigated (Ahinoglu & Yasar, 2007). 
Besides, there are a few studies that explore the 
process effects when students taking note using
graphic organizers (Rahmani & Sadeghi, 2011). 
Thus, to fill in the gaps, the aims of the present 
study are (1) to examine the effects of graphic 
organizer whether it can help improve reading 
comprehension of undergraduate students and (2) 
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to investigate students’ attitudes toward the use 
of graphic organizers on reading comprehension. 

Literature Review
 Graphic organizers are used as both 
learning and teaching tools. It is used to organize 
abstract idea into visual form. Moreover, graphic 
organizers are also useful for student and teacher 
because it helps improved comprehension and 
revision of the written text (Manoli & Papadopoulou,
2012). However, few researchers studied the integration
of graphic organizers on reading comprehension
of the second and foreign language students (Tang, 
1992; Suzuki, Sato &Awazu, 2008; Jiang & Grabe, 
2007). In spite of the limited investigations of the
use of graphic organizers in reading comprehension,
the effectiveness of graphic organizers is emphasized
(Jiang & Grabe, 2007).
 According to Robinson and Molina (2002), 
graphic organizers are preferred to other organi-
zational form for several reasons. First, by using 
graphic organizers, the concepts are presented in a 
visual form that is it portrays the organization of the 
concept. Another benefit of graphic organization 
is it converts the text into graphic organizer form 
which means that the students can study from 
both verbal and visual forms of the written text. 
Thus, learners can easily comprehend the text and 
it is also useful for long term memory.
 In conclusion, the use of graphic organizers
help illustrated the concept of written text into 
visual form which assists the learner’s ability of 
comprehension (Manoli & Papadopoulou, 2012). 
Studies have shown the effectiveness of graphic 
organizers, thus teachers should integrate the use 
of graphic organizers in teaching and learning in 
order to enhance students’ comprehension.

Related Research Studies
 Previous studies investigated the effects 
that graphic organizers have on learners’ reading 
comprehension. Rahmani and Sadeghi (2011) stud-
ied the process and product effects of note taking 
strategy training using graphic organizers on Iranian 
EFL learners’ comprehension and retention of 
reading materials. Intermediate undergraduate EFL 
learners (N=108) were assigned to experimental
and control groups. The Experimental groups 
received treatment on how to take notes by using 
graphic organizers as a guide, while the Control 
groups did not receive any treatment. The result 
showed that the Experimental groups performed 
significantly better on both comprehension and 
recalls tests. 
 Another related study on graphic organizers
and reading comprehension was conducted by 
Hamid and Samuel (2013). The purpose of the 
study was to investigate the reading strategies 
used by EFL readers in reading two different 
topic familiarity and difficulty levels of scientific 
texts. The result of the study revealed that lower 
cognitive strategies like decoding and translating 
along with summarizing and visualizing strategies 
were effective strategies in reading comprehension. 
Simmons, Griffin and Kameenui (1988) studied the 
effects of graphic organizers on passage’s informa-
tion likes topic sentence, main idea and supporting 
details of EFL students. The result showed that 
with the use of graphic organizers, students were 
able to understand the content and identify main 
idea and supporting details of the passage. 
 In summary, it can be concluded that 
graphic organizers are useful for students to understand
the reading materials as it assists reader’s ability to 
comprehend what they read. Studies have shown 
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the effectiveness of the strategies in enhancing 
comprehension and they can integrate their 
knowledge and reading strategies in the process of 
reading. Thus, graphic organizers benefit reader’s 
reading comprehension. 

Research Methodology
 Participants
 The participants of this study were 28 
second year Biology: section 2 students from Buriram
Rajabhat University who enrolled in English for 
Academic Purposes 1 (0001202) in first semester 
of academic year 2015.
 Reading Materials
 The reading materials used in the present
study based on 5 text structures (description, 
compare and contrast, cause and effect, sequence 
and problem and solution). Since the selection 
of the passages for EFL learners is considered to 
be complicated, as suggested by Day (1994), the 
passages used in the study are selected according 
to the criteria of appropriate passage selection for 
EFL learners (Nuttall, 2000)which have suitability 
of content, exploitability and readability.
 Pre and Post Test
 The pre-test and post-test were administered
to investigate the improvement of reading 
comprehension ability of the participants before 
and after receiving the treatment. The readability
was measured by Flesch Reading Ease score 
(Flesch, 1949) and has been considered appropriate
for low intermediate learners (score: 68.5). The 
validity of the test content was checked by experts
and the reliability of the test was measured by 
the Method of Coefficient Alpha of Cronbach. The 
tests were divided into 2 parts. The first part was in 
multiple choices format and the second part was 

performance based test in which the participants 
had to summarize the passage in the test in their 
own word. 
 Instructional Procedure
 Pre-test was administered before the 
students started to participate in the first session. 
Graphic organizers and text structures were introduced
in the first session. Then, 4 main activities were 
performed from the second session to the sixth 
session. The first activity was pre-reading activity. 
In this task, teacher gave the sample passages and 
graphic organizers forms along with vocabulary 
lists. Teacher demonstrated how to use graphic 
organizers and explained vocabulary. Secondly, 
while-reading activity that included comprehension
task was executed. Students were asked to practice
taking note from the passage using graphic organizers
and do the reading comprehension exercises. For
the third activity, post-reading activity was operated.
In this activity students were asked to summarize
the information from the graphic organizers forms 
into a paragraph in order to investigate the accuracy.
Finally, in the fourth task, mini-test was administered
in order to check on students’ memory and recall 
of main ideas for an immediate text.
 The data for the satisfactions toward 
the use of graphic organizers were collected in 
the last session which comprised of post-test and 
questionnaire. The questionnaire was distributed 
to explore their satisfactions toward the use of 
graphic organizers. Open-ended section in the 
questionnaire was analyzed in order to investigate 
the participants’ problem and opinion about the 
effectiveness of graphic organizers instruction 
on students’ reading comprehension ability, the 
problems that the students might have had during 
the treatment and materials used in class.
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 The data collected from pre-test, post-test and questionnaire from sample group were 
analyzed by using t-test, mean ( ) and standard deviation (S.D.) in SPSS program.

Result
 Research Question 1: What are the effects that graphic organizers have on reading 
comprehension of undergraduate students at Buriram Rajabhat University?
 The purpose of research question 1 is to determine the effects of graphic organizers on reading 
comprehension of the participants. In order to answer research question 1, note-taking strategy training 
using graphic organizers was performed. The results from pre-test and post-test were compared (See 
Table 1)

Table 1: Pre and Post-Test Scores 

Students
Pre-Test 
Score 
(25)

Post-Test 
Score 
(25)

Students
Pre-Test 
Score 
(25)

Post-Test 
Score (25)

Students
Pre-Test 
Score 
(25)

Post-Test 
Score 
(25)

1 13.5 16.5 11 7 8.5 21 9 12

2 14 16 12 10 16 22 8 10

3 10 6.5 13 4 8 23 8 8.5

4 10 11 14 15 19 24 8 11

5 9 10 15 10 18 25 10 9

6 10 11.5 16 13.5 14.5 26 7.5 13

7 17 18 17 7.5 10.5 27 11 9

8 5 7 18 17 20 28 13 15

9 14 18.5 19 9 13 Total 289.5 362

10 8.5 15 20 11 17 10.339 12.928

S.D. 3.26 4.00

 As shown in Table 4, mean score ( ) of the pre-test was 10.33 and the standard deviation 
(S.D.) was 3.26. Mean score ( ) of the post-test was 12.92 and the standard deviation (S.D.) was 4.00. In 
order to determine a significant difference between the pre-test and the post-test average scores, mean 
scores ( ) and standard deviation (S.D.) of the pre-test and post-test were analyzed by using t-test. (See 
Table 2)
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Table 2: Statistical Difference between Pre-Test and Post-Test

Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)
Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

PRETEST - 
POSTTEST

-2.589 2.5533 .4825 -3.579 -1.599 -5.366 27 .000

 It can be seen that the scores of the pre-test and the post-test were significantly different by 
0.000, thus it can be concluded that graphic organizers helped improve reading comprehension ability 
of the participants. 
 Research Question 2: What are the students’ satisfactions toward the use of graphic 
organizers to improve reading comprehension?
 The data from questionnaire were collected in order to answer research question 2. Mean 
scores derived from the students’ responses concerning attitudes are analyzed by using the following 
ranges (Sclove, 2001): 

 Very high = 4.50-5.00
 High   =  3.50-4.49
 Moderate = 2.50-3.49
 Low   = 1.50-2.49
 Very Low = 1.00-1.49

Table 3: Students’ Satisfaction toward the Use of Graphic Organizers to Improve Reading Comprehension
Items Mean

Items
Mean Std. 

Deviation
Level

1. Graphic organizers increase my interest to read the passages. 4.50 0.58 Very high

2. It is easy to construct a graphic organizer if you know the 

 meaning of the words.
4.36 0.68 High

3. Graphic organizers help activate my background knowledge. 4.53 0.57 Very high

4. Making prediction before reading help me get the general 

 information of the text.
3.32 0.72 Moderate
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Items
Mean Std. 

Deviation
Level

5. Identifying writer’s purpose helps me focus on the main goal 

 of what I am going to read.
4.14 0.65 High

6. Graphic organizers help me to understand the text structure. 4.25 0.97 High

7. Graphic organizers help me to get the main idea of the text. 4.57 0.57 Very high

8. Graphic organizers help me to get the supporting details 

 of the text.
4.54 0.64 Very high

9. Graphic organizers help me to connect the key ideas in a text. 4.32 0.72 High

10. Graphic organizers decrease the difficulties of learning grammar. 3.32 0.90 Moderate

11. Graphic organizers help me to understand word meaning. 3.46 0.84 Moderate

12. It is easy to construct a graphic organizer if you understand 

 the text.
3.43 0.74 Moderate

13. Graphic organizers help me to summarize the text. 4.21 0.74 High

14. Graphic organizers can help me with vocabulary retention. 3.43 0.79 Moderate

15. Graphic organizers help me monitor my comprehension. 4.61 0.50 Very high

16. Graphic organizers help me in analyzing the text. 3.36 0.78 Moderate

Total 3.89 0.69 High

 The results from Table 5 revealed that the participants (N=28) had a high satisfaction with the 
use of graphic organizers to improve reading comprehension, thus it can be concluded that they had 
a positive attitude toward the application of graphic organizers. 
 Specifically, the result suggested that graphic organizers help the participants to monitor their 
comprehension with the highest mean score ( ) of 4.61 and the standard deviation (S.D.) of 0.50. 
Moreover, it can also be concluded from the table that graphic organizers help the participants to get 
the main idea of the reading materials with the mean score ( ) of 4.57 and the standard deviation (S.D.) 
of 0.57 which is considered to be very high. Likewise, the use of graphic organizers also assisted them to 
get the supporting details of the text with the mean score ( ) of 4.54and the standard deviation (S.D.) 
of 0.64. Also, the use of graphic organizers activated the participants’ background knowledge which aid 
their comprehension with the mean score ( ) of 4.53 and the standard deviation (S.D.) of 0.57.
 However, the use of graphic organizers, according to the result, moderately decreased the 
difficulties of learning grammar with the mean score ( ) of 3.32 and the standard deviation (S.D.) of 0.90.
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Discussions
 From the result, it can be seen that graphic
organizers can help improve reading comprehension
ability of the participants which conformed to 
previous study that graphic organizers benefitted 
reading comprehension ability of the students 
(Simmons, Griffin and Kameenui, 1988; Trabasso 
& Bouchard, 2002 ; Rahmani and Sadeghi, 2011 ; 
Manarin, 2012 ; Hamid and Samuel, 2013). Therefore, 
the benefits of graphic organizers were discussed 
based on the results of the present study.
 The results confirmed the effectiveness 
of graphic organizers in reading comprehension 
asthe mean score ( ) of the post-test (12.9) was 
higher than the pre-test (10.3). The improvement 
is significantly different by 0.000 using t-test. The 
improvement of students’ scores according to 
the benefits of graphic organizers was discussed 
as followed:
  Graphic organizers provided scaffolding 
for improving reading comprehension (Manoli & 
Papadopoulou, 2012). They can be used as “visual 
scaffolds” (p.354) that assists students to activate 
their background knowledge, increase their interest 
and identify the main idea and supporting details 
of the text resulting in better comprehension and 
recall. Moreover, by using graphic organizers, the 
concepts are presented in a visual form that is it 
portrays the organization of the passage (Robinson 
& Molina, 2002). In addition, the knowledge of text 
structures is considered to be one of the important 
factors that can help assist comprehension ability
of the readers (Robinson & Kiewra, 1995 ; Duke et 
al., 2011). As a result, graphic organizers convert 
the text into visual form which means that the 
students can study from both verbal and visual 
form of the written text. Thus, learners can easily 

comprehend the text.
 Interestingly, the result suggested that 
graphic organizers can be used as a tool in order 
to monitor students’ comprehension. This result 
filled in the research gap of the study of Ahinoglu 
and Yasar (2007). They suggested that students’ 
misconception from graphic organizers is still needed
to be investigated. Thus, the use of graphic
organizers revealed students’ misconceptions 
which can help teacher and students to revise 
and correct the errors.
 In conclusion, graphic organizers benefited
the students both by assisting their comprehension
as well as facilitating comprehension of the main 
ideas and supporting details of the text (Jiang 
& Grabe, 2007). It also integrates the readers’ 
prior knowledge with the new knowledge (Zaini, 
Mokhtar & Nawawi, 2010) which resulted in better 
comprehension. Moreover, graphic organizers can 
be applied as a comprehension monitoring tool 
which can help teacher and students to revise and 
correct the errors resulting in better comprehension
and academic accomplishment. 

Conclusion and Implication
 This paper aims to examine the effects 
of graphic organizer whether it can help improve 
reading comprehension of undergraduate students
and to investigate students’ satisfactions toward the
use of graphic organizers on reading comprehension. 
The results of this study confirm the effectiveness 
of graphic organizers on reading comprehension 
and the participants of this study reported a high 
satisfaction towards the use of graphic organizers.
 The findings of this study offer some 
pedagogical implications. First, graphic organizers 
can be used as comprehension monitoring tool in 
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order to check for students’ errors and misconceptions
from the text. Second, the use of graphic organizers
promotes cooperative learning. By creating and 
filling in graphic organizers, students engage in 
class activities and it is more interesting for the 
students to actively involve in the tasks. This, 
according to Jiang (2012), is one of the important 
factors in learning process. 
 To summarize, graphic organizers help 
assist reading comprehension of undergraduate 
students as a visual scaffold. The results conform 

to the study of Koda (2007) that text meaning 
should be composed according to visually decoded
information. However, future studies should investigate
the effects of graphic organizers on bigger sample
group, so the result can be generalized and more 
reading strategies should be compared. As a result, 
the use of graphic organizers in EFL class should 
be executed for better learning process and 
achievement and this study, hopefully, offers a 
foundation for further studies on improving reading 
comprehension ability of EFL learners.
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 2) เพื่อศึกษาทิศทางแนวโน้มในงานวิจัย
ด้านเครือข่าย โดยศึกษาผลงานวิจัยด้านเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีผลงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2533-2558 จำานวน 
98 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบบันทึกคุณลักษณะ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 3) โปรแกรม 
SPSS ผลการศึกษา 1) การศึกษาสถานะองค์ความรู้ทางด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 1.1) การสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี สามารถจำาแนกแนวคิดเครือข่ายที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาได้ทั้งหมด 17 แนวคิดเครือข่าย พบว่า ผลงานวิจัยด้าน
เครือข่ายส่วนใหญ่ใช้แนวคิดเครือข่ายทางสังคม 1.2) การสังเคราะห์วิธีการวิจัย (Meta Method) ค้นพบ 4 ประเด็นคือ 
(1) ประเภทของวิธีวิจัย (2) การสุ่มตัวอย่าง (3) เครื่องมือที่ใช้ (4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1.3) การสังเคราะห์ผลการศึกษา
วิจัย (Meta Data Analysis) พบว่า การสังเคราะห์ข้อค้นพบมี 7 มิติ 2) การศึกษาทิศทางแนวโน้มในการวิจัยด้านเครือ
ขา่ย 2.1) ประเดน็วจิยัหรอืวตัถปุระสงคใ์นการวจิยังานวจิยัดา้นเครอืขา่ยในระดบัอดุมศกึษาของไทย สนใจในการศกึษาถงึ
ความเป็นมาหรือสาเหตุของการก่อตัวของเครือข่าย ลักษณะและรูปแบบของเครือข่าย 2.2) หน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง
และการสุ่มตัวอย่าง งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาของไทยมีความสนใจและกำาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ในระดับภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 2.3) วิธีการวิจัยงานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาของไทยใช้วิธีการวิจัย

สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย
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เชงิคณุภาพในการศกึษา 2.4) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัของ
ระดับอุดมศึกษาไทยแตกต่างจากการใช้เครื่องมือในการ
วิจัยของต่างประเทศที่ทำาการศึกษาขั้นต้นด้วยการสำารวจ
พื้นที่วิจัย การใช้แบบสอบถามและศึกษาข้อมูลเอกสาร 

คำาสำาคญั : สถานะองคค์วามรู,้ งานวจิยัดา้นเครือขา่ย, เครอื
ข่ายทางสังคม, การวิเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ

Abstract
 State of a body of knowledge of network
research in Thai Higher Education was made 
through quantitative research and qualitative 
research, the purposes of which were 1) to study 
the body of knowledge on network research 
in Thai Higher Education; 2) to study direction 
and tendency of network research by reviewing 
researches from universities during 1992-2015 for 
98 topics. The tools included 1) Characteristics 
record form; 2) Content analysis; and 3) SPSS 
program. According to the study, 1) State of body 
of knowledge on network research in Thai higher 
Education was as follows: 1.1) Meta theory could 
categorize network ideas which have been applied 
as the scope of study into 17 ideas and discovered 
that most research use social network idea. 
1.2) Meta-method found 4 topics: (1) Type of 
research (2) Sampling (3) Tools (4) Data analysis. 1.3) 
Meta data analysis found that there 7 dimensions. 
2) Direction and tendency of network research 
were as follows: 2.1) The topic or purpose of network
researches in Thai Higher Education interests in 
the study of background or reason of the network 
building, characteristics, and type of networks. 2.2) 
Unit of analysis, sample groups, sampling methods, 
most network researches in Thai Higher Education 
interests in the samples setting for the study in 
the public level. 2.3) Methodology used in the 

network researches in Thai higher Education was 
qualitative research. 2.4) the research tools in Thai 
Higher education differed from the foreign, in which 
primary survey questionnaires and document
study were used.

Keywords: State of body of knowledge, Network 
research, Social network, Meta-qualitative analysis

บทนำา
 ในป ีพ.ศ. 2530 ประเทศไทยมปีระชากรโดยรวม 
53.99 ล้านคน ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 มีประชากร 67.01 ล้านคน
(ธนาคารโลก : 2015) อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรการ
เตบิโตของประชากรสง่ผลตอ่สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ เมือ่
ความต้องการของประชากรเพิ่มขึ้น ปัญหาต่างๆ  ก็เพิ่มขึ้น
เป็นเงาตามตัว ด้วยสภาพปัญหาที่เพิ่มขึ้นทำาให้การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วย
งานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำาพังแต่ทุกภาคส่วนต้อง
ประสานความรว่มมอืทำางานรว่มกบัหน่วยงานอืน่ทัง้ภาครฐั
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งความร่วมมือของภาคส่วน
ต่าง ๆ จะช่วยตอบสนองความต้องการอันหลากหลายได้ 
แก้ปัญหา หาแนวทางป้องกันและแก้ไข รวมถึงการพัฒนา
สร้างความยั่งยืนในการดำารงอยู่อย่างผาสุก ความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลักตามขอบเขตของประเด็น
ปญัหาตามแนวทางทีเ่ปน็หนึง่เดยีว โดยการจดัรปูแบบการ
จดัการใหเ้ปน็กลไกขบัเคลือ่นเชือ่มโยงกจิกรรมรว่มกนั โดย
ต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน และมีความเห็นตระหนักร่วม
กันในเป้าหมายและแผนงานท่ีจะนำาไปสู่จุดหมายที่เห็น
พ้องต้องกัน 
 ความร่วมมือกันเป็นการประสานความสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกัน ทั้งน้ีการสร้างความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงกัน
ระหว่างบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกกับชุมชน
มีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สามารถแยก
พิจารณาระดับความสัมพันธ์เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นฐานความ
สัมพันธ์ของชุมชน ชั้นกลุ่มต่างๆ หรือพลเมืองที่ตื่นตัว ชั้น
กลางหรือแกนนำามปีจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่เครอืขา่ยทางสังคม
ของชุมชนคือฐานความสัมพันธ์ที่หลากหลาย สถานะของ
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แต่ละกลุ่มและบุคคลในชั้นสังคม โครงสร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร และกระแสความคิดในสังคม ทั้งนี้ การรวม
กลุ่มของคน หรือองค์กรที่มีความสมัครใจในการเรียนรู้ 
แลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้ประสบการณร์ะหวา่งกนั
หรือลงมือทำากิจกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและอื่นๆ โดยมีการจัดรูปแบบ
การจดัการใหเ้ปน็กลไกขบัเคลือ่นเชือ่มโยงกจิกรรมร่วมกนั
กิจกรรมเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน และเห็น
ความตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงานที่จะทำา 
ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเครือข่าย ท่ีเกิดจากการเชื่อมโยง
ของกลุ่มคนหรือองค์กร ท่ีสมัครใจจะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
หรือกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของ
คนในข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐาน
ของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน และมี
การจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีเป็นสมาชิกดำาเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำาไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้อง
ต้องกัน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2550 : 7) ความร่วมมือทาง
เครือข่ายจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมมือกัน เพื่อลดข้อจำากัดของข้อมูล
ข่าวสาร โดยการทำางานตามกรอบให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำาหนดร่วมกัน ทั้งน้ีองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่าย 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ที่ต้องใช้เวลา วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ เครือข่าย
ท่ีสามารถช่วยลดปัญหาข้อจำากัดของข้อมูลข่าวสารได้ 
ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรที่ได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และงานวิจัย
ตามประสบการณ์บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงาน
ของตน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันได้ ด้วยเหตุผล
นี้ ทำาให้เกิดการผลิตงานวิจัยในด้านเครือข่ายขึ้นจำานวน
มาก โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดเป็นปีเริ่ม
ต้นของข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จนถึงปี พ.ศ. 2558 
ปรากฏวา่ มงีานวจิยัทัง้ทีเ่ปน็วทิยานพินธร์ะดับมหาบณัฑิต 
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในระดับอุดมศึกษาไทย งานวิจัยด้านเครือข่ายจากหน่วย
งานต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูล เครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) 
จำานวนมากกว่า 1,868 ผลงานวิจัย (เครือข่ายห้องสมุดใน

ประเทศไทย (Thai Library Integrated System (ThaiLIS) 
อย่างไรก็ตาม แม้อัตราของการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายจะ
มจีำานวนเพิม่ขึน้ ทัง้นีก้ารศกึษาขอ้มลูจากงานวิจยัท่ีผา่นมา
ทำาให้ผู้วิจัย พบว่าเห็นประเด็นปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่ง 
คือ ผลงานวิจัยจำานวนมากจะศึกษาวิจัยในพื้นที่ซึ่งมีความ
จำาเพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะแต่ละหน่วย
งานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น ด้วยความจำาเพาะ
เจาะจงดงักล่าว เชน่ ดา้นพืน้ที ่ดา้นทอ้งถิน่ หนว่ยงาน หรอื
องค์กรอืน่ๆ จงึอาจไมส่ามารถนำาผลการวจิยัเฉพาะพืน้ทีน่ัน้
ไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่ชัด
 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ผลงานวิจัยด้าน
เครือข่ายเหล่านั้นได้ร่วมกันก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้าน
เครือข่ายอย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา สถานะองค์ความรู้
งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวจิยัสถานะองค์ความรูง้านวจิยัดา้นเครอืขา่ยในระดบั
อุดมศึกษาไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2558 อีกทั้งใน
อนาคตต่อไปการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายจะมีทิศทางเป็น
อย่างไร ดังนั้นการนำาผลการวิจัยเหล่านี้มาทำาการศึกษา 
จะทำาให้เกิดองค์ความรู้ด้านเครือข่ายที่มีความครอบคลุม 
สามารถสรา้งกรอบแนวคดิเพือ่การประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยทัว่ไป
ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้าน
เครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย
 2. เพื่อศึกษาทิศทางแนวโน้มในงานวิจัยด้าน
เครือข่าย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
 ทราบถึงองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายและ
สามารถนำามาประยุกต์ใช้สำาหรับการวิจัยด้านเครือข่ายใน
อนาคต

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยด้านเครือ
ข่ายโดยใช้การวิจัยวิเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ (Qualita-
tive meta-analysis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis) และสังเคราะห์เนื้อหา จำานวน 3 ด้าน ดังนี้ (1) 
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี (Meta theory) (2) การ
สังเคราะห์วิธีการวิจัย (Meta Method) (3) การสังเคราะห์
ข้อค้นพบ (Meta data analysis และ วิจัยเชิงปริมาณด้วย
การคำานวณความถี่และค่าร้อยละ ในส่วนของการศึกษา
ทิศทางแนวโน้มในงานวิจัยด้านเครือข่ายใช้วิธีการศึกษา
ดังนี้ (1) นำาข้อมูลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ผู้วิจัยกำาหนดประชากร โดยเลือกศึกษาจาก
ผลงานวิจัยด้านเครือข่ายความร่วมมือ โดยคัดเลือกจาก 
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บณัฑติ จากมหาวิทยาลยัตา่งๆ จากฐานขอ้มลูเครอืขา่ยห้อง
สมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System 
(ThaiLIS) ที่มีผลงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2558 
ซึ่งกำาหนดตามเกณฑ์กลุ่มด้านการวิจัยจากการจัดอันดับ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย (อนัดบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในประเทศไทย : 2558) ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยรวมท้ังหมด
จำานวน 50 แห่ง แบ่งได้ 5 กลุ่ม ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากกลุ่มงานวิจัยที่ได้
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 – 75 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ 1 ถึง 
กลุ่มที่ 3 และเลือกจำานวนตัวอย่างจาก 3 กลุ่มตามเกณฑ์
ของกลุ่มประชากร โดยใช้เกณฑ์การเลือกตามเกณฑ์ คำา
ว่า “เครือข่าย” เลือกเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ดังนี้คือ (1) 
เป็นงานวิจัยเครือข่ายทางสังคม และ (2) เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ท้ังนี้มีงานท่ีศึกษาในกลุ่มท่ี 1 จำานวน 69 เรื่อง 
กลุ่มที่ 2 จำานวน 22 เรื่อง และกลุ่มที่ 3 จำานวน 7 เรื่อง 
รวมกลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 98 เรื่อง 

นิยามศัพท์
 เครือข่าย หมายถึง เครือข่ายทางสังคม (Social 
Networks) แต่ไม่นับรวมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
สารสนเทศ เชน่ เครอืข่ายเวลิด์ไวด์เวบ็ เครอืข่ายเทคโนโลย ี
เช่น เครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และสื่อ
สังคมออนไลน์ เครือข่ายทางชีววิทยา เช่น เครือข่ายใย
ประสาท (Newman, 2003: 167-256 อ้างถึงใน รุจเรขา 
วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ, 2555: 127) 

 เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) หมาย
ถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
และองค์กรที่ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในรูป
แบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การ
พึง่พาอาศยั การแลกเปลีย่น การเรยีนรู ้ซึง่เปน็ปฏสิมัพนัธ์ที่
มโีครงสรา้งและรปูแบบทีห่ลากหลาย ตลอดจนมเีปา้หมาย
ร่วมกัน 
 สถานะองค์ความรู้ หมายถึง สถานะความเป็น
อยู่ของความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลของการศึกษาวิจัยแบบเป็น
ระบบตามขั้นตอนหรือหลักการวิจัย ที่ได้กำาหนดแนวทาง
การศึกษาไวใ้นงานวทิยานพินธ ์รายงานวจัิยท่ีผา่นมาในรอบ 
25 ปี สถานะองค์ความรู้ทางด้านเครือข่ายอันเกิดจากการ
ศึกษาวิจัย 
 การวิเคราะห์อภิมานเชิงคุณภาพ หมายถึง 
การสังเคราะห์ด้วยประเด็นต่างๆ ดังน้ี 1) การสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี (Meta Theory) 2) การสังเคราะห์วิธีการ
วิจัย (Meta Method) 3) การสังเคราะห์ข้อค้นพบ (Meta 
Data Analysis) Mike Weed (2008)
 ทิศทางแนวโน้มในการวิจัยด้านเครือข่าย หมาย
ถึง แนวทางใดแนวทางหน่ึงที่เกิดจากการนำาข้อมูลงาน
ศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวบรวมข้อมูล
จากการศกึษาเอกสาร นำามาวเิคราะห ์แปลผล เปรยีบเทยีบ
ในเชิงความสอดคล้องหรือความแตกต่าง และสรุปผล
เป็นภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มในการศึกษางานวิจัยในด้าน
เครือข่าย 
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วิธีการวิจัย
 กรอบแนวคิด
 

 ขั้นตอนการดำาเนินวิจัย
 1) ผู้วิจัยกำาหนดนิยามศัพท์และขอบเขตคำาว่า “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายทางสังคม (Social networks) 
2) สำารวจรายชือ่งานวจิยัทีอ่ยูใ่นขอบข่ายของคำานยิามเพือ่นำามาสงัเคราะห์ในฐานะเปน็หนว่ยในการวิเคราะห ์โดยคดัเลอืก
จาก วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ วทิยานพินธร์ะดับดษุฎบัีณฑติ จากมหาวทิยาลยัตา่งๆ งานวจิยัดา้นเครอืขา่ยจากหนว่ย
งานตา่งๆ โดยมุง่ประเดน็ไปทีง่านวจิยัดา้นเครอืข่ายเปน็หลกั โดยทำาการคน้หาจาก เครอืขา่ยหอ้งสมดุในประเทศไทย Thai 
Library Integrated System (ThaiLIS) 3) กำาหนดคำาค้นหา (Key Word) คำาว่า เครือข่าย เลือกสถาบันที่สืบค้นตามกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดข้างต้น ซึ่งค้นพบงานวิจัยด้านเครือข่ายในหมวดวิทยานิพนธ์จำานวนทั้งส้ิน 1,868 
รายการ 4) ทำาการคัดแยกงานวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยโดยคัดเลือกแต่เฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น ได้จำานวน
งานวิจัยด้านเครือข่ายทั้งหมด 98 เรื่อง 5) ทำาการแจงนับความถี่และร้อยละงานวิจัย จำานวน 98 เรื่อง ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ 6) ทำาการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย 7) ทำาการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยของไทย
และงานวิจัยต่างประเทศ
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษางานวจิยัดา้นเครอืข่ายจำานวน 98 เรือ่งนัน้ 1) ผูว้จิยัไดก้ำาหนดประเดน็ในการวเิคราะห์
เนื้อหา ด้วยตารางกำาหนดประเด็นจากน้ันทำาการสังเคราะห์ตีความประเด็นต่างๆ สู่สถานะองค์ความรู้โดยแบ่งประเด็น
การวิเคราะห์ 3 ด้าน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ (1) การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี (Meta theory) (2) การสังเคราะห์
วิธีการวิจัย (Meta Method) (3) การสังเคราะห์ข้อค้นพบ (Meta data analysis) ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้
ทำาการบันทึกข้อมูลแจงนับความถี่ ค่าร้อยละ ใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (2) นำาข้อมูลงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงสถิติ ความถี่ ร้อยละ ทำาการวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ตีความ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหา และบรรยายพรรณนา

สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย

สถานองค์ความรู้ด้านเครือข่าย
1. การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
 (Meta Theory) 
2. การสังเคราะห์วิธีการวิจัย 
 (Meta Method) 
3. การสังเคราะห์ข้อค้นพบ 
 (Meta data analysis)   

ทิศทางแนวโน้มในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย
1. นำาข้อมูลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
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สรุปผลการศึกษา
 1. ผลการศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้าน
เครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย มีดังนี้ 
  1.1 การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี (Meta 
theory) สามารถจำาแนกแนวคิดเครือข่ายท่ีใช้เป็นกรอบ
ในการศึกษาได้ทั้งหมด 17 แนวคิดเครือข่าย ประกอบไป
ด้วย เครือข่ายทางสังคม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน แนวคิด
การรวมพลัง แนวคิดการบริหารจัดการ ทฤษฎีการสื่อสาร
เครือข่ายบุคคล เครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายการเรียนรู้ 
ทฤษฎรีะบบ แนวคดิการประสานงาน แนวคดิทนุทางสงัคม 
แนวคดิเครอืขา่ยทางอำานาจ แนวคดิการมสีว่นรว่ม แนวคดิ
การบริหาร/จัดการเครือข่าย แนวคิดเครือข่ายวิสาหกิจ 
ทฤษฎีสัญญลักษณาการ ทฤษฎีบทบาท โดยส่วนใหญ่ งาน
วิจัยชิ้นหนึ่งๆ จะใช้แนวคิดในการศึกษามากกว่า 1 แนวคิด 
พบว่า ผลงานวิจัยด้านเครือข่ายส่วนใหญ่ ใช้แนวคิดเครือ
ข่ายทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 93.9 มากที่สุด รองลงมาคือ 
การใช้แนวคิดเครือข่ายการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 17.3 
    1.1.1 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม เป็น
แนวคิดที่ถูกใช้เป็นกรอบองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยด้าน
เครือข่ายมากที่สุด เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้สามารถ
พิจารณาถึงการทำางานของเครือข่ายในเชิงโครงสร้างท้ัง
โครงสร้างภายในและระหว่างเครือข่าย อันทำาให้เกิดความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งแนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นแนวคิดหนึ่งของทฤษฎี
โครงสร้าง สามารถนำาไปใช้ในการอธิบายโครงสร้างของ
สังคม (social Structure) ในฐานะเป็นรูปแบบของความ
สัมพันธ์ภายในระบบสังคม ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Data) 
  1.2 การสังเคราะห์วิธีการวิจัย (Meta Method)
การสังเคราะห์วิธีวิทยาวิจัยของผลงานวิจัยด้านเครือข่าย 
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ 
   1.2.1 ประเภทของวิธีวิจัยสามารถจำาแนก
วิธีวิจัยได้ทั้งหมด 1 ประเภท ได้แก่ วิธีการเชิงคุณภาพ วิธี
การวจิยัเชงิคณุภาพเปน็ประเภทวิธกีารวจิยัทีม่คีวามเหมาะ
สมกับการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายเน่ืองจากเป็นวิธีศึกษา
วิจัยในลักษณะของกลุ่มประชากรวิจัยขนาดเล็กหรือมี
จำานวนน้อย

   1.2.2 การสุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 3 วิธี 
ประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ และการสุ่มตัวอย่างแบบสำารวจหลาย
ขั้นตอน พบว่า ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่สามารถเลือกและคัด
สรรกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติได้อย่าง
สอดคล้องและตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้ทั้งหมด 6 รูปแบบเครื่องมือวิจัย ประกอบ
ไปด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
แบบสอบถาม การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม พบว่า 
มากที่สุดคือการใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก คิดเป็นร้อยละ 100 โดย การสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก เป็นเครื่องมือวิจัยที่ได้รับความนิยมในการศึกษาวิจัย
ด้านเครือข่าย ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะของวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพทีมุ่ง่คน้หาขอ้เทจ็จรงิเชงิรายละเอยีดและคำาอธบิาย
ปรากฏการณ์หนึ่งๆ อย่างลึกซึ้ง 
 1.2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจำาแนกวิธี
การวเิคราะห์ขอ้มลูไดท้ัง้หมด 6 วิธกีาร ไดแ้ก ่การพรรณนา 
การใช้สถิติ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์จุดแข็ง
จดุออ่นอปุสรรคและโอกาส (SWOT) และการสรา้งขอ้สรปุ
แบบอุปนัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการพรรณนา คิด
เปน็รอ้ยละ 65.3 โดยการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารพรรณนา เปน็
วธีิการทีผู่ท้ำาการศกึษาวจิยัดา้นเครอืขา่ยใชใ้นการวเิคราะห์
มากที่สุด ซึ่งจากการพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การ
วิจัยด้านเครือข่าย ใช้วิธีการพรรณนาด้วยการบรรยายและ
อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายตามประเด็นของการศึกษาวิจัย 
โดยเช่ือมโยงให้เห็นถึงลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หนว่ยวเิคราะหห์รอืองคป์ระกอบของเครอืขา่ยนัน้ๆ ตลอด
จนการบรรยายถงึปจัจยัหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในบรบิท
นั้นๆ ของระบบเครือข่าย 
 1.3 การสังเคราะห์ข้อค้นพบ (Meta data analysis)
ผู้วจิยักำาหนดกรอบการสังเคราะหข์อ้ค้นพบ ออกเปน็ 7 มติ ิ
ประกอบไปด้วย
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  1.3.1 ข้อค้นพบในมิติของเป้าหมายหรือการ
เกดิขึน้ของเครือขา่ย เปา้หมายหรอืการเกดิข้ึนของเครอืขา่ย 
เช่น เครือข่ายที่มีความรู้สึก ความชื่นชอบ ความเชื่อและ
อุดมการณ์เดียวกัน เครือข่ายท่ีมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
หรืออาชีพเดียวกัน
  1.3.2 ข้อค้นพบในมิติของโครงสร้างองค์กร
หรือความสัมพันธ์ของเครือข่าย มิติ โครงสร้างองค์กรของ
เครือข่าย พบว่า มีโครงสร้างองค์กรของเครือข่าย ดังต่อไป
นี้ 
   1.3.2.1 เครือข่ายที่มีจุดศูนย์กลางหรือตัว
เช่ือมประสานระหว่างเครือข่าย เช่น เครือข่ายที่เกิดจาก
แกนนำาหรือผู้นำาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเครือข่ายมักมีแกนนำา
หรือผู้นำาหรือประธานเครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลางของเครือ
ข่าย เครือข่ายที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางความเชื่อ ความ
นิยม ความเชือ่หรืออดุมการณ ์มกัมบีคุคลสำาคญัหรือค่านิยม
เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่าย
  1.3.3 ข้อค้นพบในมิติของบทบาทและองค์
ประกอบของเครือข่าย พบว่า บทบาทและองค์ประกอบ
ของเครือขา่ยขึน้อยูก่บัเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องเครอื
ขา่ยนัน้ๆ ซ่ึงมบีทบาทหลากหลายประการ โดยลกัษณะร่วม
ของบทบาทและองคป์ระกอบของเครอืขา่ยสามารถจำาแนก
ไดเ้ปน็ ดงันี ้บทบาททางดา้นการสรา้งจติสำานกึรว่มกนัของ
สมาชิกในเครือข่าย เป็นบทบาทประการแรกที่ในทุกเครือ
ขา่ยตอ้งดำาเนนิการโดยมจีดุมุง่หมายใหจ้ติสำานกึทีม่รีว่มกนั
ดังกล่าวได้ทำาให้เป้าหมายของเครือข่ายประสบผลสำาเร็จ
และทำาใหเ้ครือขา่ยเกดิความอยูร่อดและมคีวามตอ่เนือ่ง ซึง่
กระบวนการสร้างจิตสำานึกมักเป็นผลพลอยได้จากบทบาท
ทางด้านอื่นของเครือข่าย 
  1.3.4 ข้อค้นพบในมิติของกระบวนการและ
การบริหารจัดการของเครือข่าย พบว่า กระบวนการของ
เครอืขา่ยหรอืการบรหิารจดัการของเครอืขา่ย มคีวามหลาก
หลายทั้งในด้านรูปแบบและขั้นตอน เช่น การจัดโครงสร้าง
ขององค์กรหรือโครงสร้างของเครือข่ายและการวางแผน
หรือการกำาหนดกฎกติกาของเครือข่าย เป็นกระบวนการ
ในการบริหารงานของเครือข่ายให้มีแบบแผนที่ระบุไปถึง
แนวปฏิบัติ หรือกิจกรรมท่ีเครือข่ายจะดำาเนินการ โดยใน
การวางแผนการดำาเนินงานของเครือข่ายน้ีเกิดจากการมี

ส่วนรว่ม การตดัสินใจรว่มกนั การยอมรบัรว่มกนั ของหนว่ย
แต่ละหน่วยในเครือข่าย
  1.3.5 ข้อค้นพบในมิติของผลการดำาเนินงาน
ของเครือข่ายมี 2 ประเด็น 
   1.3.5.1 สัมฤทธิผลตามเป้าหมายของการ
ดำาเนินงานเครือข่าย เครือข่ายได้ช่วยให้สมาชิกของเครือ
ข่ายได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายของการเข้าร่วมเครือ
ข่าย
   1.3.5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของ
เครือข่าย
  1.3.6 ข้อค้นพบในมิติของปัญหา อุปสรรค
หรือปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของเครือ
ข่ายมีดังนี้ 
   1.3.6.1 ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของ
เครือข่าย
   1.3.6.2 ปัญหาด้านการสื่อสารและการ
ประสานงานของเครือข่าย
   1.3.6.3 ปัญหาด้านความอยู่รอดหรือการ
ดำารงอยู่ของเครือข่าย
  1.3.7 ขอ้ค้นพบในมติขิองแนวทางการพฒันา
เครือข่ายมีดังนี้
   1.3.7.1 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้าน
องค์ประกอบหรือตัวแสดงในเครือข่าย ด้วยการให้พัฒนา
ศักยภาพผู้นำาของตวัแสดงในเครอืขา่ย ให้มกีารสรรหา การ
ชักชวน
   1.3.7.2 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้าน
กระบวนการบริหารจัดการเครือข่าย พัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย พัฒนาวิธีการสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
 2. ผลการศึกษาทิศทางแนวโน้มงานวิจัยด้าน
เครือข่าย มีดังนี้
  2.1 ประเดน็วจัิยหรอืวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาของไทย มีความ
นิยมและให้ความสนใจในการศึกษาถึงความเป็นมาหรือ
สาเหตุของการก่อตัวของเครือข่าย ลักษณะและรูปแบบ
ของเครือข่าย การดำาเนินการและกระบวนการดำาเนินงาน
ของเครือข่าย และการเสาะแสวงหาการพัฒนาเครือข่าย 
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อยู่เสมอนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาวจิยัดา้นเครอืขา่ยในตา่งประเทศ อาท ิAgranoff 
และ Mcguire (2001) และ O’toole (1997) อยา่งไรกต็าม 
ผลงานวิจัยในต่างประเทศบางชิ้นงานได้เสนอแนะไว้
อย่างน่าสนใจว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายควรศึกษาถึง
ผลกระทบจากความรว่มมอืหนึง่ๆ ทัง้ในระดบัความรว่มมอื
ของเครือข่าย และผลกระทบจากเครือข่ายอื่นๆ ตลอดจน
การศึกษาวิจัยถึงความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายกับเครือข่ายทั้งในระดับนโยบาย องค์กร และ
ความร่วมมือต่างๆ เช่น ผลงานของ Kapucu, Hu, และ 
Khosa (2014) เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น แม้ O’toole (1997) 
จะกำาหนดประเด็นการศึกษาคล้ายคลึงกับงานวิจัยใน
ประเทศไทย แต่ O’toole (1997) ยังสนับสนุนและเสนอ
ให้มีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของการดำาเนินงานของเครือ
ข่ายว่าสอดคล้องหรือบรรลุเจตนารมณ์ของการเกิดขึ้นของ
เครือข่ายหรือไม่ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย
ในต่างประเทศยังให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเครือข่าย
ในบริบทรัฐประศาสนศาสตร์อันเก่ียวข้องกับการบริการ
สาธารณะอีกด้วย เช่น ผลงานของ Kapucu, Hu, & Kho-
sa (2014) และผลงานของ Sungsoo Hwang, Il-Chul 
Moon เป็นต้น
 2.2 หน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม
ตวัอยา่ง งานวจิยัดา้นเครอืขา่ยในระดบัอดุมศึกษาของไทย 
มคีวามสนใจและกำาหนดกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาในระดบั
ภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ภาครัฐ ภาค
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างเล็กน้อย
จากผลงานการวิจัยด้านเครือข่ายในต่างประเทศ เนื่องจาก
ในต่างประเทศจะใช้หน่วยวิเคราะห์ในระดับองค์กร ระดับ
กลุม่ ระดบันโยบาย หรอืระดบัการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเครอื
ขา่ย เชน่ ผลการศกึษาวจิยัดา้นเครอืขา่ยของ Kapucu, Hu, 
และ Khosa (2014) เป็นต้น นอกจากนี้ ในการสุ่มตัวอย่าง
นัน้ งานวจิยัดา้นเครอืขา่ยในระดบัอดุมศกึษาของไทย ใชว้ธิี
การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวจิยัในตา่ง
ประเทศที่มุ่งค้นหาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้อง
กับเครือข่ายนั้นๆ ด้วย
 2.3 วิธีการวิจัย งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับ
อดุมศกึษาของไทยใชว้ธิกีารวจิยัเชิงคณุภาพในการศกึษา ซึง่

เป็นการศกึษาจำาเพาะเจาะจงในปรากฏการณห์นึง่ แตกตา่ง
จากวิธีการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายในต่างประเทศซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายในการศึกษาค้นหาความ
จริงของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น วิธีการวิจัยเชิงสำารวจ วิธี
การวจิยัเชงิปรมิาณ วธีิการวจิยัเชงิเอกสาร วธิกีารวจิยัแบบ
ผสานวิธี และวิธีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น ผลงานวิจัย
ด้านเครือข่ายของ Henry et al (2012) และ Sungsoo 
Hwang, Il-Chul Moon ซึ่งแม้ว่า Sungsoo Hwang, 
Il-Chul Moon จะยังคงเห็นสอดคล้องในการใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย แต่ Sungsoo 
Hwang, Il-Chul Moon นำาเสนอว่า การศึกษาเชิงคุณภาพ 
ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเครือข่ายมากกว่าการศึกษาเจาะลึกเพียง
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเท่านั้น
 2.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย งานวิจัยด้านเครือ
ข่ายในระดับอุดมศึกษาของไทยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่
สอดคล้องกับวิธีการวิจัย กล่าวคือ ผู้ทำาการวิจัยด้านเครือ
ข่ายใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ศึกษาข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้
ทำาการวิจยัใช้การสัมภาษณเ์ชงิลึกเปน็เครือ่งมอืหลักในการ
ศึกษา แตกต่างจากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศที่ทำาการ
ศึกษาขั้นต้นด้วยการสำารวจพื้นที่วิจัย การใช้แบบสอบถาม 
และการศึกษาขอ้มลูเชิงเอกสาร อาท ิหนงัสือพมิพ ์รายงาน
ประจำาปี เหตกุารณต์า่งๆ เปน็ตน้ (Kapucu, Hu, & Khosa, 
2014)

อภิปรายผล 
 1. จากวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาสถานะ
องค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 
ผลการศึกษา มีดังนี้ 
  1.1 การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี (Meta 
theory) พบว่า ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แนวคิดเครือข่าย
ทางสังคมมากทีสุ่ด ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่ แนวคดิเครอืขา่ยทาง
สงัคมทีช่ว่ยใหส้ามารถพจิารณาถงึการทำางานของเครอืขา่ย
ในเชิงโครงสร้างท้ังโครงสร้างภายในและระหว่างเครือข่าย 
อันทำาให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการ
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และไม่เป็นทางการทางการ ซ่ึงแนวคิดเครือข่ายทางสังคม
เป็นแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีโครงสร้าง สามารถนำาไปใช้ใน
การอธิบายโครงสร้างของสังคม (social Structure) ซึ่ง
ขัดแย้งกับแนวคิดของ Kapucu, Hu, & Khosa (2014) 
ที่ไม่ได้ใช้แนวคิดเครือข่ายทางสังคมในการวิเคราะห์แต่ใช้
แนวคิด Social Network Analysis เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ซ่ึงการใช้องค์ความรู้หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับเครือข่ายในการเป็นกรอบการศึกษาและการ
วเิคราะห ์กเ็ปน็สิง่จำาเปน็ทีจ่ะทำาใหก้ารศกึษาวจิยัดา้นเครอื
ข่ายมีความชัดเจนและลึกซ้ึงต่อประเด็นปัญหาการวิจัยน้ัน 
ซึ่ง Kapucu, Hu, & Khosa (2014 : 2) เห็นว่า แนวคิด 
Social network analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
โครงสรา้งและความสมัพนัธใ์นระบบเครอืข่ายทีน่กัวจิยัควร
ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ โดย social network 
analysis นี้ เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการ
ทางสงัคม โครงสรา้งทางสงัคม และรปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
กันทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ Scott (2013) 
ทีเ่หน็วา่ Social Network Analysis นี ้จะชว่ยใหน้กัวจิยัได้
ทำาการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นพลวัตของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยหรือผู้แสดง (actors) ภายในระบบเครือข่าย
การพัฒนาการของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ และความ
ซับซ้อนของระบบสังคมหรือระบบเครือข่ายน้ันด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง Knoke และ Yang (2008) ยังชี้ว่า Social 
Network Analysis สามารถนำาเสนอไดท้ัง้ในการศกึษาวจิยั
เชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยสามารถอธิบายได้ใน
ทัง้เชงิพรรณนาและการใชท้ำานายทศิทางแนวโน้มของเครือ
ข่ายด้วยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลได้ด้วย ซึ่งการศึกษาวิจัย
ด้วยแนวคิด Social Network Analysis น้ันถูกใช้เป็นก
รอบศึกษาในหลากหลายบริบทเพื่อการศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างทางสังคม เช่น ในทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา 
ทางมานุษยวิทยา
 1.2 สังเคราะห์วิธีการวิจัย (Meta Method) 
การสังเคราะห์วิธีการวิจัยของผลงานวิจัยด้านเครือข่าย 
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นคือ
   1.2.1 ประเภทของวธิวีจิยั สามารถจำาแนก
วธิวีจิยัไดท้ัง้หมด 1 ประเภท ไดแ้ก ่วธิกีารเชงิคณุภาพ ทัง้นี้
เพราะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นประเภทวิธีการวิจัยท่ีมี

ความเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายเน่ืองจาก
เป็นวิธีศึกษาวิจัยในลักษณะของกลุ่มประชากรวิจัยขนาด
เล็กหรือมีจำานวนน้อย ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ Kapucu, 
Hu, & Khosa (2014) ที่เห็นว่า ในการศึกษาวิจัยด้านเครือ
ข่ายยังควรใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง การวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed-methods research 
designs) และการวิจัยเชิงเจาะลึกไปยังหน่วยวิเคราะห์ใน
ระดับต่างๆ ของเครือข่าย เช่น ระดับบุคคล หรือชุมชน
ด้วย โดยเฉพาะผลงานของ Henry et al (2012) ที่เห็น
ว่า การศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายด้วยการใช้วิธีการศึกษาเชิง
ผสมผสาน (Hybrid method) ในการศึกษานั้น จะช่วยให้
สามารถกำาหนดตวัแสดงและกำาหนดการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ตัวแสดงได้ อย่างไรก็ตาม Sungsoo Hwang, Il-Chul 
Moon (2009) ได้เสนอแนะว่า ในด้านของการศึกษาวิจัย
ทางด้านเครือข่ายควรมีการวิเคราะห์ศึกษาในเชิงคุณภาพ
ด้วยการสำารวจถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เครือข่ายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการศึกษาด้วยวิธีการศึกษา
เชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในประเด็นการศึกษา
ควรมีการเพิ่มการอภิปรายผลของเครือข่ายท่ีมีต่อผลหรือ
เป้าหมายของการเกิดขึ้นของเครือข่าย มโนทัศน์ของเครือ
ขา่ย ซึง่ในประการหลงันี ้จะชว่ยใหก้ารศกึษาวจิยัเครอืข่าย
มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน
เชิงเปรียบเทียบจะส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในทาง
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติของเครือข่ายด้วย
  1.2.2 การสุ่มตัวอย่าง มีท้ังหมด 3 วิธี 
ประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสุ่ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ และการสุ่มตัวอย่างแบบสำารวจหลาย
ขั้นตอน พบว่า ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่สามารถเลือกและคัด
สรรกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติได้อย่าง
สอดคล้องและตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แตก
ต่างจากแนวคิดของ Kapucu, Hu, & Khosa (2014) พบว่า
หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายเป็นหน่วย
วิเคราะห์ระดับองค์กรหรือกลุ่ม (agency) รองลงมาคือ 
หน่วยวิเคราะห์เป็นปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ ในการศึกษาของ
ผลงานวิจัยซึ่งมีองค์กรหรือกลุ่มเป็นหน่วยวิเคราะห์นั้น 
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ตัวบุคคลหรือตัวแทนขององค์กรจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
เครือข่ายตามประเด็นปัญหาการวิจัยน้ันๆ โดยตัวบุคคล
หรือตัวแทนขององค์กรนี้ คือ ระดับของการวิเคราะห์ใน
ฐานะเป็น node หนึ่งในเครือข่ายนั้นเอง
 1.2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยได้ทั้งหมด 6 รูปแบบเครื่องมือวิจัย ประกอบ
ไปด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
แบบสอบถาม การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม พบว่า 
ส่วนใหญ่ ใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การสัมภาษณ์แบบ
เชงิลกึ เปน็เครือ่งมอืวจิยัทีไ่ดร้บัความนยิมในการศกึษาวจิยั
ด้านเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพทีมุ่ง่คน้หาขอ้เทจ็จรงิเชงิรายละเอยีดและคำาอธบิาย
ปรากฏการณ์หนึ่งๆ อย่างลึกซ้ึง แตกต่างจากแนวคิดของ 
Kapucu, Hu, & Khosa (2014) ที่พบว่า เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นควรศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายโดยใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ อาทิเช่น การสำารวจ
พื้นที่ การใช้แบบสอบถาม สอดคล้องในบางประเด็น คือ 
การสมัภาษณเ์ชงิลกึ สว่นใหญใ่ชว้ธีิการสำารวจเครือข่าย การ
ใชแ้บบสอบถาม และการสมัภาษณเ์ชงิลกึ โดยในการดำาเนนิ
การศกึษาวจิยั ผูว้จิยัส่วนใหญใ่ชว้ธีิการเชงิสำารวจ รองลงมา
คือ ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และมีผลงานวิจัยอีกกว่าร้อยละ 
35 ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงปริมาณและ
วิจัยคุณภาพด้วย
 1.2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจำาแนกวิธี
การวเิคราะห์ขอ้มลูไดท้ัง้หมด 6 วิธกีาร ไดแ้ก ่การพรรณนา 
การใช้สถิติ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์จุดแข็งจุด
อ่อนอุปสรรคและโอกาส (SWOT) และการสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการพรรณนา คิด
เป็นร้อยละ 65.3 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การวิจัยด้านเครือข่าย 
ใช้วิธีการพรรณนาด้วยการบรรยายและอธิบายข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัปรากฏการณห์รอืเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในระบบเครอื
ข่ายตามประเด็นของการศึกษาวิจัย โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวิเคราะห์หรือ
องค์ประกอบของเครือข่ายนั้นๆ ตลอดจนการบรรยายถึง
ปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทนั้นๆ ของระบบ

เครอืขา่ย แตกตา่งจากผลงานของ Kapucu, Hu, & Khosa 
(2014) ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นพบว่า การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์เอกสาร 
(document analysis) จากข้อมูลหนังสือพิมพ์ รายงาน
สถานการณ ์รายงานประจำาปขีองทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ถูกใช้ในการวิจัยด้านเครือข่าย
 1.3 การสงัเคราะหข์อ้คน้พบ (Meta data anal-
ysis) พบว่า การสังเคราะห์ข้อค้นพบมีเป็น 7 มิติ ประกอบ
ไปด้วย (1) ข้อค้นพบในมิติของเป้าหมายหรือการเกิดขึ้น
ของเครือข่าย (2) ข้อค้นพบในมิติของโครงสร้างองค์กร
หรือความสัมพันธ์ของเครือข่าย มิติโครงสร้างองค์กรของ
เครอืขา่ย (3) ขอ้ค้นพบในมติขิองบทบาทและองค์ประกอบ
ของเครอืข่าย (4) ขอ้คน้พบในมติขิองกระบวนการและการ
บริหารจดัการของเครอืขา่ย (5) ขอ้คน้พบในมติขิองผลการ
ดำาเนินงานของเครือข่าย (6) ข้อค้นพบในมิติของปัญหา 
อุปสรรคหรือปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของเครือข่าย (7) ข้อค้นพบในมิติของแนวทางการพัฒนา
เครือข่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Carpenter, Mason 
A., Li, Mingxiang และ Jiang, Han (2012) พบว่างานวิจัย
ดา้นเครอืขา่ย จำาแนกออกเปน็งานวจิยัดา้นการพฒันาเครอื
ขา่ย และงานวจิยัดา้นเครอืขา่ยในฐานะทนุทางสังคม ซึง่ม ี4 
ลกัษณะ คอื กลุม่วจิยัทีศ่กึษาเครอืขา่ยในระดบับคุคล กลุม่
วิจัยที่ศึกษาเครือข่ายในระดับองค์กร กลุ่มวิจัยที่ศึกษาการ
พัฒนาเครือข่ายในระดับบุคคล และกลุ่มวิจัยที่ศึกษาการ
พัฒนาเครือข่ายในระดับองค์กร

ข้อเสนอแนะ
 1) ควรใช้แนวคิดให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
ในแนวทางการพฒันาทฤษฎแีละแนวคดิดา้นเครือข่ายควร
ปรับเอาเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social 
Network Analysis) มาช่วยในการศึกษาด้านเครือข่าย
 2) ในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายควรมีการ
กำาหนดขอบเขตประเดน็ในการศกึษาทีก่วา้งขวางขึน้ กลา่ว
คือ ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
เครือข่าย การศึกษาถึงการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับ
เครือข่าย การศึกษาถึงสัมฤทธ์ิผลของเครือข่ายทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
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 3) ในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายควรมีการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้านเครือข่ายในประเภทการวิจัยด้วย
วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)
 4) ในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายควรออกแบบ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลของเครือข่ายเพื่อวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครือข่าย
 5) ในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายการออกแบบ
การศึกษาเครือข่ายในที่นี้เป็นการศึกษาเพียงระยะสั้น

  (1) เสนอให้จำาลองระยะเวลาในการศึกษาให้
ระยะยาวข้ึน เช่น ศึกษาองค์กรเครือข่ายใดองค์กรเครือข่าย
หน่ึงในระยะเวลา 10-20 ปี ด้วยการออกแบบองค์กร กำาหนด
วิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ วัดและประเมินผลเครือข่าย
  (2) ศึกษาเครือข่ายในลักษณะการเลือกช่วง
เวลาในการศกึษา เพ่ือดวูงจรชวิีตเครือขา่ยการเจรญิเตบิโต 
จุดที่เครือข่ายทำางานได้ดีที่สุด จุดที่เครือข่ายถดถอย จุดที่
เครอืขา่ยลม่สลาย และจดุท่ีเครือขา่ยสามารถผา่นวกิฤตจิะ
กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาปจัจยัการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล และศกึษา
แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำานวน 220 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้นจำานวน 1,320 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจำานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และ ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม
การใช้ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และ จัดประชุมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ ปัจจัยด้านครู (0.52) รองลงมาคือปัจจัยด้านโรงเรียน (0.43) และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมคือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร (0.54) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านครู แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครู 
ประกอบด้วย สาระการพัฒนา วัตถุประสงค์ วิธีการหรือกิจกรรม และการประเมินผล 
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Abstract
 The purposes of this research were to 
study administration factors affecting the ad-
ministration according to the principles of good 
governance and study the ways to develop the 
factors that affected the administration according 
to the principles of good governance of secondary 
schools. The research samples were 220 secondary 
schools in the Northeastern Region. The informants 
were 1,320 teachers and administrators. Data were 
collected by two sets of questionnaire and the 
focus group consisting of 9 scholars. The results 
revealed that factors which directly and positively 
affected the administration according to the prin-
ciples of good governance of secondary schools 
in the Northeastern Part were teacher and school 
factors. The results also show that the adminis-
trator factors indirectly and positively affected 
the administration according to the principles of 
good governance through the path of teacher 
factor. Ways to develop the school and teacher 
factors consisted of developing matters, purposes, 
methods or activities and assessment.

Keywords: Administrative Factors, Administration 
according of Good Governance

บทนำา
 การปฏิรูประบบราชการตามกรอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีเน้นการ
สร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gov-
ernance) เพื่อการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อผล
การดำาเนนิงาน กำาหนดนโยบายทีม่วีสิยัทศัน ์มกีารบงัคบัใช้
กฎหมายที่เสมอภาคเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
บริหารแบบพหุภาคี (สถาบันพระปกเกล้า, 2547 : 15-16) 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ให้ความสำาคัญกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำาหนด
นโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน 
พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการทำางาน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เน้นการ
มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายด้านการศึกษา ให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกรูปแบบ มีแผนการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ชาติให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอำานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 21-24) โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) กำาหนดใหม้กีารเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการ สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2549)
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการและสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 6 -24) แต่ผล
การปฏิรูปการศึกษา 9 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจำานวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน
ของ สมศ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า คะแนนผลสอบวัด
ความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระหว่างประเทศ เช่น Programme for Inter-
national Student Assessment (PISA) และ Trends 
in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) อยู่ในระดับตำ่า การปฏิรูปการศึกษาเน้นการ
ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานมากกว่าการปฏิรูปคุณภาพการ
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เรียนการสอน (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 
ก : 8-10) การจัดการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง (อัมมาร สยามวาลา และคณะ, 2555 : 3-11) 
สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553ข : 10-18) เสนอ
ใหป้รับระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาใหม้ธีรรมาภิ
บาล การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองจึงกำาหนดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่เพื่อขับเคลื่อน
ให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย เน้นการสร้างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูเ้รยีน 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ค : 9-25) ซ่ึง
ภารดี อนันต์นาวี (2548 : 111-112) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะ
ผู้นำาและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ที่ดีของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการที่ดีของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คอื ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง บรรยากาศองคก์าร สกุลัยา 
ปริญโญกุล (2551 : 196-197) ได้วิจัยศึกษาวัฒนธรรม
องค์การคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ
รางวลัการบรหิารจดัการทีด่ ีพบวา่การบรหิารจดัการท่ีดกีบั
วฒันธรรมองคก์ารคณุภาพขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ทีไ่ดร้บัรางวลัการบรหิารจดัการทีด่มีคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสุนันทา เงินแจ่ม 
(2553 : 100 - 101) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ปจัจยั
ดา้นการวางแผน ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการมสีว่นรว่ม ดา้น
การประเมินผลและการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 จากสภาพปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาโดยการนำาแนวคดิหลกั
ธรรมาภิบาลไปขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและงานวิจัยเก่ียวกับ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหาร
หลายประการ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการบริหาร

ที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและศกึษาแนวทาง
การพฒันาปจัจยัการบรหิารทีส่่งผลตอ่การบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำาไปใช้ในการเสริม
สร้างพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลให้มีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร คือ โรงเรยีนมธัยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จำานวน 934 โรงเรียน
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จำานวน 220 
โรงเรียน
 2. ตวัแปรตาม คอื การบรหิารตามหลกัธรรมาภิ
บาลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 6 
ด้าน ได้แก่ การบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตาม
หลักการมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักความโปร่งใส การ
บรหิารตามหลกัความรบัผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้การบริหาร
ตามหลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ
บริหารตามหลักความมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, สถาบันพระปกเกล้า, 2549, สุเมธ แสงนิ่มนวล, 
2552)
 3. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 3 
ด้าน ดังนี้
  3.1 ปจัจยัดา้นโรงเรยีน ไดแ้ก ่วฒันธรรมของ
โรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน 



226 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

และการมีส่วนร่วมของชุมชน
  3.2 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำาทางวิชาการ ภาวะผู้นำาทางจริยธรรม 
และพฤติกรรมการบริหาร
  3.3 ปัจจัยด้านครู ได้แก่ ภาวะผู้นำาของครู แรงจูงใจในการทำางาน เจตคติของครูต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในงาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการดำาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามจำานวน 2 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Content Validity Index : CVI) จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 9 คน และนำาไป
ทดลองใชเ้พือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืโดยการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1 = .96 และฉบับที่ 2 = .98 กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสำาเร็จรูปของเครชซี่และมอร์แกน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการสุ่มหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Multi – Stage 
Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจำานวน 220 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบ
ด้วย ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ จำานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 4 คน รวมโรงเรียนละ 6 คน รวม
จำานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,320 คน
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดทำาร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครู
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) ของผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของแนวทางการพัฒนาปัจจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และวิเคราะห์วิถี (Path Analysis) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการใช้ปัจจัยในการบริหารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงไว้ในตาราง 1

ตาราง 1 คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปจัจยัดา้นโรงเรยีน ปจัจยัดา้นผูบ้รหิาร ปจัจยัด้านครู กบัการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแปร การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัย

ด้านโรงเรียน

ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร

ปัจจัย

ด้านครู

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1

ปัจจัยด้านโรงเรียน .621** 1
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ตัวแปร การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัย

ด้านโรงเรียน

ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร

ปัจจัย

ด้านครู

ปัจจัยด้านผู้บริหาร .720** .737** 1

ปัจจัยด้านครู .786** .712** .807** 1

 จากตาราง 1 แสดงวา่ ปจัจยัการบรหิารมคีวามสัมพนัธท์างบวกกบัการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านครู โดยมีความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (.30 <r <.70) จนถึงระดับสูง (r > .80) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.62-0.80
 2. ผลวเิคราะห์ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุองปจัจัยทีส่่งผลตอ่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรยีนมธัยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ดังภาพประกอบ 1

 
Chi – Square = 0.48, df = 2, P – Value = 0.79647, RMSEA = 0.000

ภาพประกอบ 1 แบบจำาลองความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จากภาพประกอบ 1 แสดงวา่ปจัจยัการบรหิารสง่ผลตอ่การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยปจัจยัดา้นโรงเรยีน (SCHL) และปจัจยัดา้นคร ู(TEAC) 
ส่งผลทางตรงต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD) และปัจจัยด้านผู้บริหาร (LEAD) ส่งผลทางอ้อมต่อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งผ่านไปทางปัจจัยด้านครู แบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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 ตอนที ่2 ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาปัจจยั
การบริหารทีส่ง่ผลตรงตอ่การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยั
ได้ดำาเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาปัจจัยด้าน
โรงเรียน และปัจจัยด้านครู สรุปผลได้ดังนี้
 1 . องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนา 
ประกอบด้วยสาระการพัฒนา วัตถุประสงค์ วิธีการ/
กิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผล
 2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านโรงเรียน เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของวัฒนธรรมโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน โครงสร้างของ
โรงเรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันกำาหนดรูป
แบบหรือคุณลักษณะของวัฒนธรรมโรงเรียน บรรยากาศ
ของโรงเรยีน โครงสรา้งของโรงเรยีน และการมสีว่นรว่มของ
ชุมชนที่ต้องการ กำาหนดวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนา
เสริมสร้างปัจจัยด้านโรงเรียน ร่วมกันดำาเนินการ กำากับ
ตดิตาม ประเมนิผลและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคลหรอืหนว่ย
งานที่ปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้แนวทางที่กำาหนด
 3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านครู โดยการ
พัฒนาตนเองของครูจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้บังคับบัญชา หรือพัฒนา
โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ
การกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปิดโอกาสให้
ครมูสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานของโรงเรยีนใหโ้อกาสในการ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

อภิปรายผล
 1. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารตาม
หลกัธรรมาภบิาลของโรงเรียนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ พบว่า
  1.1 ปจัจยัด้านครสูง่ผลทางตรงตอ่การบรหิาร
ตามหลกัธรรมาภบิาล เนือ่งจากครคูอืบุคลากรหลกั ในการ
ปฏบัิตงิานในโรงเรียน การทีค่รมีูภาวะผูน้ำา มแีรงจงูใจในการ
ทำางาน มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความพงึพอใจในงาน จะทำาใหก้ารปฏบิตังิานของครเูปน็ไป

ตามกรอบแนวทางของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพามี
ลาและคณะ (Pamela S. Angella et al. 2011) ที่พบว่า 
ภาวะผู้นำาของครมูคีวามสัมพนัธท์างบวกกบัประสิทธิผลของ
องค์กร การมีแรงจูงในการทำางานจะทำาให้ครูมีความเต็มใจ 
ความทุม่เทพยายามในการทำางานเพือ่ใหโ้รงเรยีนบรรลเุปา้
หมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550 : 166 – 167) 
การมเีจตคตทิีด่ตีอ่การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของครู
ทำาใหค้รปูระพฤตปิฏบิตัตินและปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่โรงเรียนนำามาใช้ได้อย่างดี ตลอดจนความพึงพอใจ
ในการทำางาน จะซึ่งส่งผลให้บุคคลมีความกระตือรือร้น
ต่อการทำางาน มีขวัญและกำาลังใจที่ดีในการทำางาน มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ในการทำางานเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (มนชัย อรพิมพ์, 2550 : 10)
  1.2 ปัจจัยด้านโรงเรียนส่งผลทางตรงต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนน้ัน เน่ืองจาก 
วัฒนธรรมของโรงเรียน บรรยากาศของโรงเรียน โครงสร้าง
ของโรงเรยีน และการมสีว่นรว่มของชมุชน ชว่ยใหผู้บ้รหิาร
และครูมีแบบแผนการทำางานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน มีแรงจูงใจในการทำางาน มีความพึงพอใจ
ในงาน ทำาให้การดำาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2008 : 24-25) ลูเนน
เบิร์กและออนสไตน์ (Lunenberg & Ornstein, 2004 
: 40) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
บรรยากาศในโรงเรียน โครงสร้างการบริหาร วัฒนธรรม
การทำางานในโรงเรียน เป็นปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียน
  1.3 ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ส่งผลทางอ้อมต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยส่งผ่านปัจจัยด้านครู 
เน่ืองจากคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีจะทำาให้ครูยอมรับ 
ศรัทธา และเชื่อมั่นในผู้บริหาร ส่งผลทำาให้ครูมีแรงบันดาล
ใจ แรงจงูใจในการทำางาน การพฒันาตนเองและพฒันางาน 
ส่งผลต่อการดำาเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล 
ล่าสิงห์ (2550) ที่พบว่า การใช้อำานาจของผู้บริหารมีความ
สัมพนัธท์างบวกกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครผููส้อน
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โรงเรียนมธัยมศกึษาในระดบัค่อนขา้งสงู โดยพฤตกิรรมของ
ครูใหญ่มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจของครู
ในการทำางานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (อารี 
สัณหฉวี, 2545)
 2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อภปิรายผลไดดั้งนี้
  2 .1 การพัฒนาปัจจัยการบริหารด้าน
โรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน กำาหนดคุณลักษณะของปัจจัยด้านโรงเรียน
ที่ต้องการ กำาหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาเสริมสร้าง
ปัจจัยด้านโรงเรียน ร่วมกันดำาเนินการ กำากับติดตาม 
ประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้แนวทางที่กำาหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554 : 
6) กำาหนดแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมโดยการวิเคราะห์
สภาพวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์วัฒนธรรม
ทีต่อ้งการปรบัเปลีย่น กำาหนดแนวทางการดำาเนนิการ และ
วดัประเมนิอยา่งต่อเนือ่ง การเสรมิสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่
การทำางานโดยการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม จดัหาเครือ่งมอื
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนส่งเสริมการ
ทำางานเปน็ทมี การจัดโครงสรา้งของโรงเรยีนตอ้งสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบักรอบภาระงานของโรงเรยีน สามารถประสาน
งาน และกำากับติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ (ธงชัย สันติ
วงษ์, 2543) และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและวิเคราะห์ภารกิจของ
โรงเรียนที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม การกำาหนดผู้รับผิดชอบ
และจดัทำาคูม่อืหรอืแนวทางการทำางานรว่มกนักบัชมุชน ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชญัญา อภปิาลกลุ (2545) พบวา่
ชุมชนมีความต้องการการมีส่วนร่วมท้ังด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และด้านกิจการ
นักเรียน การประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา จะทำาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม
  2.2 การพัฒนาปัจจัยการบริหารด้านครู 
แนวทางการพัฒนาปจัจัยดา้นครู โดยการพฒันาตนเองของ
ครูจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียน

รู้กับเพื่อนครู ผู้บังคับบัญชา หรือพัฒนาโดยการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้
ครมูสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานของโรงเรยีนใหโ้อกาสในการ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับ 
สิรินภา กิจเกื้อกูล (2553: 45-59) เสนอให้มีการพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูป โดยการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อ การจัด
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในโรงเรยีน การสง่เสรมิใหค้รทูำางาน
ร่วมกันเป็นทีม และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2554: 6) เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาในรูปแบบใหม่ 
ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
การเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จากคู่มือและ
แนวทางการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
  1.1 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสามารถนำา
ไปกำาหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน
ดำาเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้โรงเรียน
ในสังกัดมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้าน
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  1.2 สถานศึกษานำ า ไปปฏิบัติ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านความ
โปร่งใส และด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
  1.3  โรงเรียนนำาแนวทางการพัฒนาปัจจัย
ดา้นโรงเรยีนไปดำาเนนิการ เพือ่สรา้งวฒันธรรมของโรงเรยีน 
บรรยากาศของโรงเรยีน โครงสรา้งของโรงเรยีน ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วม ให้เอื้อต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  1.4  โรงเรียนนำาแนวทางการพัฒนาปัจจัย
ด้านครูไปดำาเนินการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำาครู สร้าง
แรงจูงใจในการทำางาน การเสริมสร้างความพึงพอใจใน
การทำางานของครู เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป
  2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่งผล
ตอ่การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลดา้นความโปรง่ใส และ
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ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้เพือ่ใหโ้รงเรยีนไดเ้สรมิสรา้งปจัจยัการบรหิารดา้นความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบทีต่รวจ
สอบได้ อันจะส่งผลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2.2 ควรวจิยัเพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลดา้นความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบทีต่รวจ
สอบได้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำารูปแบบการบริหารนี้ไปใช้ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
  2.3 ควรมีวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาปัจจัยด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหาร ภาวะผู้นำาของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไปทดลองใช้ในการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนกลุ่มทดลอง และ 4) เพือ่ศกึษาผลทีไ่ด้รบัจากการพฒันาแผนกลยทุธค์วามรว่มมอืของชมุชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวิธีการจัดทำาวิจัย 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชนกับกลุ่มประชากร 
จำานวน 7 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 98 คน (2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน โดย
การจัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดดำาเนินงานตามแผน จำานวน 7 โรงเรียน 
ประชากรที่เกี่ยวข้อง จำานวน 98 คน (3) จัดดำาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลา 2 ภาคเรียน และ (4) 
ผู้วิจัยศึกษาผลการปฏิบัติตามแผนงานตามโครงการของแต่ละโรงเรียน แล้วนำาผลมาสรุปเป็นผลการพัฒนาความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
สอดคลอ้งของความเหน็ในการนำาไปปฏบิตัแิละการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา ผลการวจิยัพบวา่ ปญัหาการพัฒนาความรว่มมือของ
ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงตามภาระงาน 4 งานของโรงเรียน ตามลำาดับ คือ ด้านบุคลากร มีปัญหาความ
รว่มมอื คอื การไมเ่ชญิบคุลากรภายนอกมาใหค้วามรูก้บันกัเรยีน เชน่ ศษิยเ์ก่า ผูป้กครอง ปราชญช์าวบา้น ร่วมกจิกรรมกบั
โรงเรียน ในกจิกรรมตามประเพณตีา่งๆ รวมทัง้ไม่ได้มกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคลตวัอยา่งของชุมชนดา้นการบริหารทัว่ไป 
มีปัญหาความร่วมมือ คือ การไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและ
การจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณมีปัญหาความร่วมมือ คือ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรจากชุมชน ด้านวิชาการ พบว่า มีปัญหาความร่วมมือ คือ ผู้บริหารไม่ทุ่มเทร่วม

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มอืกบัชมุชน รวมทัง้การจัดแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชนเพือ่บรกิาร
แก่นกัเรยีน นำาไปสูก่ารวางแผนงานดา้นวชิาการ การศกึษา
ผลการดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธพ์บวา่ ผลสำาเรจ็ของแผน
กลยุทธ ์มคีา่ความพงึพอใจในระดบัดมีาก ทำาให้โรงเรยีนกบั
ชมุชนมคีวามศรทัธา ความเช่ือมัน่และสรา้งความรว่มมอืทีด่ ี
มกีจิกรรมทีน่ำาไปสูก่ารพัฒนาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่
มีประสิทธิภาพ

คำาสำาคญั : การพัฒนาแผนกลยทุธ,์ ความรว่มมอืของชมุชน, 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
Abstract
 The research and development study 
aimed 1) to study the community partnership 
coordination problems in basic education man-
agement, 2) to study the development of the 
community partnership coordination strategies 
for basic education management, 3) to select and 
operate the strategic plan and implementing plan 
in the seven experimental schools, 4) to study the 
effect of the development of community partner-
ship coordination strategic plan for basic education 
management. The sample was administrators, 
teachers, and the experts in school committee of 
seven schools at Phutthaisong School Network. 
The 98 respondents were trained and workshop to 
operate the strategic plan and implemented the 
plan in school for two semesters. The collected 
data were analyzed and the results of community 
partnership coordination on strategic plan for basic 
education management were presented. The data 
were analyzed by percentages, means, standard 
deviation, and content analysis. Major findings 
on the problems concerning the development 
of community partnership coordination for basic 
education management on school functions were 
found that (1) the opportunity for community’s 

expert to teach and carry out activities with the 
students, (2) providing information for school’s 
development, (3) mobility of funds for school’s 
development, and (4) the management informa-
tion system in academic activities for students. The 
researcher selected and operated the innovation 
on strategic plan on community partnership coor-
dination for strategic plan, and implement in the 
school network for the experiment. The results 
of the study were revealed that the level of sat-
isfaction was high and brought about admiration, 
belief and well coordination between schools and 
communities leading to the activities for effective 
basic education management.

Keywords: Development of a Strategic, Plan for 
Community Partnership Coordination, Basic Edu-
cation Management

บทนำา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ใน 
มาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุป
ได้ว่า ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะ
ในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยต้องผสมผสานสาระความรูเ้หล่านัน้ ให้ไดสั้ดส่วนสมดลุ
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา
 ด้วยประเทศไทยกำาลังประสบภาวะวิกฤติ
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิธีการที่จะแก้ไข
ปญัหาดงักลา่วคอื คนไทยทกุคนตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั รว่ม
คดิ รว่มแรง ร่วมทำา รว่มแกป้ญัหา ทกุฝา่ยยอมลดเปา้หมาย
เพื่อพบกันครึ่งทาง เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญ
ของประเทศอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื จะดว้ยวธิใีดกต็าม ส่ิง
สำาคญัต้องอยูบ่นรากฐานของคณุธรรม ซ่ึงเปน็สิง่ทีด่งีามควร
แกก่ารประพฤตปิฏิบตั ิการพัฒนาบคุคลโดยใช้คณุธรรมนัน้ 
เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ด้วยกาย วาจา ใจ การศึกษาจึงมีความสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ในขณะท่ีการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการศึกษา การพัฒนาการเมืองก็ข้ึน
อยู่กับการศึกษา สังคมกำาลังเสื่อมโทรม ก็ต้องหันไปพึ่งการ
ศึกษา การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการ
พัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ ที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำาหนดคุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษาจะต้องนำากรอบแนวคิด หลักสูตร จุดหมาย 
และโครงสร้างที่สำาคัญนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
สำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมท่ีจะทำาประโยชน์ให้กับสังคม
ตามบทบาทหน้าที่ของตน
 ฉะนั้น จึงต้องดำาเนินการให้ประชาชนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็น
พลเมืองที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะข้ันพื้นฐาน
และประกอบอาชีพได้ตามควรแก่วัย และความสามารถที่
จะชว่ยตนเองและทำาคณุประโยชน์ใหแ้กส่งัคมและประเทศ
ชาติ ในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จำาเป็น
ตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการและการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผู้สอน ครูประจำาชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกัน
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน จึงต้อง
ดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตร ์(Strategy) ซึง่แผนกลยทุธ์
หรือยุทธศาสตร์ นั้น พสุ เดชะรินทร์และคณะ (2560 : 1) 
ได้ให้คำานิยามไว้ในหนังสือเรื่อง Strategy Map : แผนที่
ยุทธศาสตร์ว่าส่ิงที่องค์กรทำาเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่งานประจำา แต่หมายถึง การพัฒนางาน
ประจำาหรือการสร้างงานใหม่ ท้ังนี้การที่องค์กรจะดำาเนิน

การไปสู่ความสำาเร็จได้ จำาเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
ที่เรียกว่า การบริหารยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และมีตัวช้ีวัดความสำาเร็จที่ชัดเจน ซ่ึงตัวช้ีวัดความ
สำาเร็จของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นองค์กร
เอกชน ความสำาเร็จอาจอยู่ที่ตัวเลขทางการเงิน ในขณะ
ที่ถ้าเป็นหน่วยราชการความสำาเร็จจะอยู่ที่การบรรลุวิสัย
ทัศน์ ยุทธศาสตร์ (Strategic) เป็นเทคนิคที่ใช้อยู่ในกิจการ
ทหารมีหลักฐานอยู่ในตำาราพิชัยสงคราม “ซุนวู” ของจีน
ได้รวบรวมหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารไว้ 
ปจัจบุนันกัธรุกจิภาคเอกชน ไดป้ระยกุตแ์นวคิดและวธิกีาร
ของแผนยทุธศาสตรม์าใชใ้นการแขง่ขนัทางธรุกจิโดยคำานงึ
ถงึการแขง่ขนัให้อยูร่อด การมุง่หวงัผลกำาไรเปน็หลกั ตอ่มา
ภาครัฐได้นำาแนวทางของภาคเอกชนมาใช้ประยุกต์ต่อเพื่อ
ให้การบริหารงานภาครัฐสามารถปรับกลไกได้ทันยุคสมัย
โดยคำานงึถงึการสนองความตอ้งการของประชาชนเปน็หลัก 
(ทิวากร นุกิจ, 2555 : 78)
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลสำาเร็จ
ในการจดัการศกึษา จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชแ้ผนกลยทุธเ์ปน็
เครือ่งมือในการดำาเนินงาน และการมสีว่นรว่มของชมุชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วม
มือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เพื่อนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มทดลอง
 4. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ความร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากร
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิจัยในเขตพื้นที่กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อสอบถามปัญหาการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. กลุ่มตัวอย่าง
 ผูว้จัิยไดใ้ชโ้รงเรยีนกลุม่เครอืขา่ยพทุไธสง สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
เปน็กลุม่ตัวอยา่งในการวจิยั โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purpo-
sive Sampling) ซึง่เปน็โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จำานวน 7 โรง ประกอบดว้ยโรงเรยีนวดัท่าเยีย่ม โรงเรยีนวดั
สระบัว โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว โรงเรียนชุมชนหายโศก 
โรงเรยีนบา้นบุง่เบา โรงเรยีนบา้นเพยีแก้ว และโรงเรยีนบา้น
แคน

วิธีการวิจัย
 เครื่องมือการวิจัย
 เครื่องมือวิจัยทางสถิติในครั้งนี้ มี 2 ชุด 3 ขั้น
ตอน คือ
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาปญัหาความรว่มมอืของชมุชน
ชุดที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน จาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจำานวน 98 ชุด
 แบบสอบถาม ความร่วมมือของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายพุทไธสง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำานวน 5 ข้อ
  ตอนที ่2 สภาพปญัหาความรว่มมอืของชมุชน
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่เครอืข่ายพทุไธสง สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 
จำานวน 38 ข้อ เป็นแบบสอบถามปัญหาความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างนวัตกรรม แผนกลยุทธ์ความ
ร่วมมือของชุมชนและทดลองใช้
 หลงัจากไดศ้กึษาสภาพปัญหาจากแบบสอบถาม
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง จากแบบสอบถามจำานวน 98 ชดุ ผูใ้ห้ขอ้มูล
แตล่ะโรงเรยีนประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน จำานวน 1 คน 
ครู จำานวน 2 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 
2 คน ภมูปัิญญาชาวบา้น จำานวน 3 คน ผูน้ำาองคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ จำานวน 2 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จำานวน 2 คน 

ผู้นำาชุมชน จำานวน 2 คน รวมโรงเรียนละ 14 คน จำานวน 7 
โรงเรยีน มผู้ีใหข้อ้มลูรวมทัง้ส้ินจำานวน 98 คน ในการจดัทำา
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา โรง
ละ 2 คน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา โรงละ 1 คน คร ูโรงเรยีน
เครือข่าย โรงละ 2 คน จำานวน 7 โรงเรียน รวม 35 คน 
ประชมุจดัทำาแผนกลยทุธข้ึ์นในเดอืนพฤษภาคม 2556 ตาม
ลำาดับความสำาคัญของปัญหา จัดทำาแผนกลยุทธ์ ความร่วม
มือของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบุคลากร 
ดา้นการบรหิารทัว่ไป ดา้นบรหิารงบประมาณ ดา้นวชิาการ 
ด้านละ 2 โครงการ รวม 8 โครงการ จากนั้นดำาเนินการ
ใช้แผนกลยุทธ์ ในช่วง 2 ภาคเรียนของปีการศึกษา 2556 
พร้อมนิเทศติดตามผลการดำาเนินงาน
 ขั้นตอนที่ 3 แบบสำารวจ ความสำาเร็จการดำาเนิน
งานตามแผลกลยุทธ์
 ชดุท่ี 2 สรา้งแบบสำารวจความสำาเรจ็ การดำาเนนิ
งานตามแผลกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน
 จากการดำาเนินงานตามแผลกลยุทธ์ โดยดำาเนิน
การใชแ้ผนกลยทุธ ์พรอ้มกนัทัง้ 7 โรงเรยีนเครอืขา่ย 2 ภาค
เรียน ปีการศึกษา 2556 แล้วผู้วิจัยได้ดำาเนินการโดยสร้าง
แบบสำารวจของแผนกลยุทธ์ขึ้น และนำาเครื่องมือเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะ
สม พร้อมกับนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ จากนั้นจึงดำาเนินการสำารวจความสำาเร็จของ
แผนกลยุทธ์ การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ นำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ยืนยันการใช้แผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

วิธีการรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี นำาหนังสือไปยื่นต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุรีมัยเ์ขต 4 เพือ่ขอความรว่มมอืและอำานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 2. ผูว้จิยันำาแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งแบบสอบถามที่
พัฒนาเป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้สำารวจความคิดเห็นกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จำานวน 98 คน โดยผู้ศึกษาเปน็ผู้แจกแบบสอบถาม
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ด้วยตนเอง
 3. ผูว้จิยัตดิตอ่ประสานงานเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง
ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 98 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัย
นำาข้อมูลท่ีเก็บได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำามา
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ วุฒิการศึกษา ฯลฯ
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้วิจัย นำาข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาปัญหาในโรงเรียนเครือ
ข่ายอำาเภอพุทไธสง จำานวน 7 โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 4 จากนัน้นำาขอ้มลู
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูล และค่าสถิติเพื่อแปลความหมายจากระดับ
สถิติพื้นฐานค่าความเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิด
เหน็ในสว่นทีเ่ปน็มาตราสว่นประมาณคา่ม ี5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามวธิขีอง Likert (บญุชม ศรสีะอาด, 2545 : 103)
 ระดับ 5 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับมากที่สุด
 ระดับ 4 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับมาก
 ระดับ 3 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับปานกลาง
 ระดับ 2 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับน้อย
 ระดับ 1 หมายถึง ระดับปัญหาการมีความร่วม
มือของชุมชน ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development - R&D) ซึ่งมีการปฏิบัติการที่ใช้การ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัย

เชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีดำาเนิน
งานตามกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาความร่วม
มอืของชมุชน ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย
รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 1. ผลศึกษาปัญหาความร่วมมือของชุมชน ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปญัหาการพฒันาความรว่มมอืของชมุชนเพือ่การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพุทไธสง 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย ์เขต 
4 ผู้วจิยัได้ดำาเนนิการประชุมเชงิปฏิบตักิารกบักลุ่มตวัอยา่ง
ทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ
สถานศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้นำาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำาชุมชน ของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
จำานวน 98 คน เพื่อใช้ตอบแบบสอบถามการวิจัย ผลการ
ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.07, S.D. = 1.06) สำาหรับรายด้านที่มีปัญหา 
จากมากไปหานอ้ยคอื ดา้นบคุลากร ( =3.11, S.D. = 1.09) 
ด้านการบริหารทั่วไป ( = 3.07, S.D. = 0.98) ด้านบริหาร
งบประมาณ ( = 3.06 S.D. = 1.09) ดา้นวชิาการ ( = 3.05, 
S.D. = 1.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏดังนี้
 1.1 ด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.11, S.D. = 1.09) โดยด้านที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนไม่จัดให้มีการพัฒนาเครือข่าย
วิทยากรภูมิปัญญาไทย หรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วม
ในการพฒันากิจกรรมการเรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนทกุหมูบ่า้น
ในเขตบรกิาร และไมเ่ชญิวทิยากรในเครอืขา่ยครภูมูปิญัญา
ไทยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนอย่างสมำ่าเสมอ ( = 
3.29, S.D. = 1.24) รองลงมา คือ โรงเรียนไม่กำาหนดแผน
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ไม่มีการเชิญ
บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ และ
ไม่สร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักสำานึกรัก
ในบ้านเกิดและห่างไกลยาเสพติด ( = 3.21, S.D. = 1.22) 
และดา้นทีม่สีว่นรว่มตำา่สดุ คอื ชมุชนไมร่ว่มมอืกับโรงเรยีน
ในพัฒนาแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่เชิญ
บคุคล ผู้ปกครอง ศิษยเ์กา่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในหนา้ทีก่าร
งานหรอืการประกอบอาชีพมาเล่าประสบการณใ์หน้กัเรยีน
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ได้รับฟัง (  = 3.00, S.D. = 1.26 ) ปัญหา คือการไม่เชิญ 
บุคลากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน ใน
กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ รวมทั้งไม่ได้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลตัวอย่างของชุมชน
  1.2 ด้านการบริหารท่ัวไป โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07, S.D. = 0.98) โดย
ข้อที่มีปัญหาความร่วมมือสูงสุด คือ โรงเรียนไม่เปิดโอกาส
ใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มกบัโรงเรยีนได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ (  = 3.27, S.D. = 1.45) รองลงมา คือ 
ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการรว่มพฒันาการศกึษาและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และการร่วมประเมิน
สภาพภายในและสภาพภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบจุดเด่น
หรือจุดด้อยในการดำาเนินงาน ( = 3.19, S.D. = 1.11) 
และด้านที่มีส่วนร่วมตำ่าสุด คือร่วมสำารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา
โรงเรยีน ( = 2.84, S.D. = 1.17) ปญัหา คอืการไมใ่หข้อ้มลู
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน การประชาสัมพันธ์
กจิกรรมของโรงเรยีนและการจดัหางบประมาณเพือ่พฒันา
โรงเรียน
  1.3 ด้านบริหารงบประมาณ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, S.D. = 1.09) 
โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนในการ
ระดมเงินทุนหรืองบประมาณอย่างสมำ่าเสมอ โดยชุมชนไม่
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีเหตุมีผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ( =3.11, S.D. = 1.27) 
รองลงมา คือ ชุมชนร่วมกับโรงเรียนไม่ได้จัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อขอรับการ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ 
เชน่ ผูป้กครอง บคุคล ชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และเครอืขา่ยศษิยเ์กา่ ( = 3.08, S.D. = 1.34) 
และดา้นทีม่สีว่นร่วมตำา่สดุ ไมไ่ด้มกีารสง่เสรมิสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาดว้ยการบรจิาคเงนิและจดัหาวสัดอุุปกรณก์าร
เรียนการสอน ( = 3.03,S.D. = 1.24) ปัญหา คือขาดการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การระดม
ทรัพยากรจากชุมชน

1.4 ดา้นวชิาการ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( = 3.05, S.D. = 1.09) ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ สภาพ
เศรษฐกิจของคนในชุมชนมีรายได้น้อย และชุมชนต้องการ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ( = 3.25, S.D. = 1.22) รองลง
มา คือ ขาดความศรัทธาที่มีต่อระบบการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพของโรงเรียน ( = 3.19, S.D. = 1.33) และด้านที่มี
สว่นรว่มตำา่สดุ คอื โรงเรยีนไมม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัยสำาหรับให้บริการนักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึง 
( = 2.90, S.D. = 1.25 ) ปัญหา คือ ผู้บริหารไม่ทุ่มเทร่วม
มอืกบัชมุชน รวมทัง้การจัดแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชนเพือ่บรกิาร
แก่นักเรียน นำาไปสู่การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 2. ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เมื่อทราบสภาพปัญหาของความร่วมมือของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ผู้วิจัยได้ประชุมบุคลากรของ
โรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศกึษา โรงละ 2 คน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา โรงละ 1 
คน ครู โรงเรียนเครือข่าย โรงละ 2 คน จำานวน 7 โรงเรียน 
รวม 35 คน ประชมุจดัทำาแผนกลยทุธข์ึน้ในเดอืนพฤษภาคม 
2556 ตามลำาดับความสำาคัญของปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตามภารกิจของการบริหารงานของโรงเรียน 4 ด้าน 
โดยได้จัดทำาแผนงาน/โครงการ 8 โครงการ ประกอบด้วย 
1) ปรบัปรงุภมูทิศันโ์รงเรยีน 2) จดังานวนัสถาปนาโรงเรยีน 
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 4) จัดงานประเพณี
อิสานสืบสานวัฒนธรรมไทย 5) จัดหาคอมพิวเตอร์ 6) 
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ชุมชน 7) อบรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตสำาหรับผู้นำาชุมชน 8)โรงเรียนดีศรีตำาบล 
ซ่ึงแต่ละแผนงานน้ันจะสามารถทำาให้เกิดความร่วมมือกับ
ชมุชนขึน้ จากนัน้ นำาเสนอขออนมุตัใิชแ้ผนกลยทุธต์อ่คณะ
กรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ในปีการศึกษา 
2556 ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผนงานการติดตาม กำากับ 
นเิทศ อยา่งสมำา่เสมอ ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสำารวจความสำาเรจ็
การใช้แผนกลยุทธ์ เพ่ือสอบถามผู้บริหารโรงเรียนเครือ
ข่ายของความสำาเร็จของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งประกอบ
ดว้ย การใชแ้ผนกลยทุธ ์การดำาเนนิการและการตดิตามและ
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ประเมินผล มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้าน
บริหารบุคคล แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 98 คน หลังการใช้แผนกลยุทธ์ ตอบ
คำาถามใกลเ้คยีงกนั มีความคดิเหน็สอดคลอ้งคลา้ยคลงึไปใน
ทศิทางเดยีวกนั มคีวามเชือ่ในเหตผุลเดยีวกนั โดยความคดิ
เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่โรงเรยีนเครอืข่ายพทุไธสง จะตอ้งมีการใช้
แผนกลยทุธใ์นการดำาเนนิงาน เพ่ือ ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์น
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผลการนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ ในการจดัการศึกษาในโรงเรยีนกลุม่ทดลอง ผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกแบบเจาะจงกบั โรงเรยีนเครอืข่ายพทุไธสง ประกอบ
ด้วยโรงเรียนจำานวน 7 โรง ปีการศึกษา 2556 ใน 2 ภาค
เรียน พร้อมมีแผนงาน การติดตาม กำากับ นิเทศอย่างสมำ่า
เสมอ ซึ่งแต่ละโรงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
บริบทแต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาท่ีคล้ายกันคือประสบ
ปัญหาการบริหารจัดการ ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.07, S.D.=1.06) แต่ละโรงเรียนได้ให้ความร่วม
มอืในการทดลองใชแ้ผนกลยทุธค์รบทกุโรงเรียนเปน็อยา่งด ี
และหลงัการใชแ้ผนกลยทุธ ์โดยรวมทกุดา้นพบวา่ มค่ีาเฉลีย่
อยู่ในระดับดีมาก ( =4.55,S.D.=0.53) สามารถทำาให้แผน
งาน โครงการของแผนกลยุทธ์ประสบผลสำาเร็จ
 4) ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของ
ชมุชน ในการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในปกีารศกึษา 2556 
ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผนงานการติดตาม กำากับ นิเทศ 
อย่างสมำ่าเสมอ พบว่าผลการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน มีผล
การพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกด้านดังนี้
  4.1 ด้านบคุลากร มค่ีาเฉลีย่รายดา้นอยูใ่นระดับ
ดีมาก ( =4.57, S.D.=0.53) ชุมชนและโรงเรียนร่วมมือ
กันในการเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียนอย่างดียิ่ง และโรงเรียนเปิดโอกาสให้
บุคคลากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนมากขึ้น
 4.2 ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป มคีา่เฉลีย่รายดา้น

อยูใ่นระดบัด ี( =4.43, S.D.=0.53) ชมุชนและโรงเรยีนรว่ม
มือกันในการหางบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี
  4.3 ด้านบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยราย
ด้านอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.57, S.D.=0.53) ชุมชนและ
โรงเรียนร่วมมือกันในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีด้วยการหา
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสามารถให้บริการนักเรียน
และชุมชนได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน
  4.4 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ใน
ระดับดี ( =4.28, S.D.=0.48) ชุมชนและโรงเรียนร่วม
มือกันในการอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และอบรมการใช้
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้นำาชุมชน ทำาให้สร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่ง
 โดยรวมทุกด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก ( =4.55, S.D.=0.53) สามารถทำาใหแ้ผนงาน โครงการ
ของแผนกลยุทธ์ประสบผลสำาเร็จ และเป็นการใช้แผน
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน 
 สำาหรับผลการใช้แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่าย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 แยกรายโรงเรียน สามารถแยกผลได้ดังนี้
 1. โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม มีค่า ( =4.71, S.D.= 
0.46) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดีมาก
 2. โรงเรยีนวดัสระบวั มค่ีา ( =4.63, S.D.= 0.49) 
ผลการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ อยู่ในระดับดีมาก
 3. โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว มีค่า ( =4.57, 
S.D.= 0.64) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก
 4. โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก มีค่า ( =4.5, 
S.D.= 0.65) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก
 5. โรงเรียนบ้านบุ่งเบา มีค่า ( =4.57, S.D.= 
0.51) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดมีาก
 6. โรงเรียนบ้านเพียแก้ว มีค่า ( =4.5, S.D.= 
0.65) ผลการปฏบิตักิารตามแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัดมีาก
 7. โรงเรยีนบา้นแคน มคีา่ ( =4.36, S.D.= 0.63) 
ผลการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ อยู่ในระดับดี
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สรุปผลการวิจัย
 1. ผลจากการศึกษาปัญหาความร่วมมือของ
ชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในโรงเรียน
เครอืขา่ยพุทไธสง มีปญัหามากทีส่ดุคอื ดา้นบุคลากร ปญัหา 
คือ การไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและการจัดหางบ
ประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียน รองลงมาด้านการบริหาร
ทัว่ไป คอื การไมใ่หข้้อมลูสารสนเทศเพือ่การพฒันาโรงเรยีน 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและการจัดหางบ
ประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ คือ 
ขาดการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การ
ระดมทรัพยากรจากชุมชนและด้านที่มีส่วนร่วมตำ่าสุด คือ 
ดา้นวชิาการ ผูบ้รหิารไมทุ่ม่เทรว่มมอืกบัชมุชน รวมทัง้การ
จัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อบริการแก่นักเรียน นำาไปสู่การ
วางแผนงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นภาระงานหลัก 4 ด้านใน
การบริหารงานของโรงเรยีน เพือ่นำาปญัหาดงักลา่วไปดำาเนนิ
การวางแผนแก้ปัญหาความร่วมมือกับชุมชนต่อไป
 2. ผลจากศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์ความ
ร่วมมือของชุมชน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
การบริหารโดยใช้แผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับชุมชน 
หลงัการใชแ้ผนกลยทุธ ์ตอบคำาถามใกลเ้คยีงกนั มคีวามคดิ
เห็นสอดคล้องคล้ายคลึงไปในทิศทางเดียวกัน มีความเช่ือ
ในเหตผุลเดยีวกนั โดยความคดิเหน็กระบวนการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนเครือข่ายพุทไธสง จะต้องมีการ
ใช้แผนกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จากการนำาแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือไป
ทดลองใช้ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มทดลอง
โรงเรียนเครือข่ายพุทไธสง ประกอบด้วยโรงเรียนจำานวน 
7 โรง ในปีการศึกษา 2556 ใน 2 ภาคเรียน พร้อมมีแผน
งานการติดตาม กำากับ นิเทศ อย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งแต่ละ
โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บริบท
แต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาที่คล้ายกันคือ ประสบปัญหา
การบรหิารจดัการ ท่ีไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากชมุชนในการ
จัดการศึกษา แต่ละโรง ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
แผนกลยุทธ์เป็นอย่างดี เพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาใน

การจัดการศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จ
 4. ผลจากการนำาแผนกลยทุธไ์ปทดลองใชใ้นการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่าโรงเรียนที่ดำาเนินการตาม
แผนโครงการ มีผลของความร่วมมือในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดีมาก ทำาให้โรงเรียนกับชุมชนมีความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และสร้างความร่วมมือที่ดี มีกิจกรรมที่นำาไปสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ำาหนดหลักการจดัการศึกษา 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจาย
อำานาจสู่เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษาและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการ
จดัการศกึษา ใหย้ดึหลักการมสีว่นรว่มของบคุคล ครอบครวั 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
โดยให้บุคคล องค์กรดังกล่าว สามารถเป็นผู้จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งทำาให้โรงเรียนสามารถจัดการ
การศึกษาประสบผลสำาเร็จตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้านของ
การบริหารโรงเรียน
 ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่
การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดำาเนินการและ
การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กำากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถทำาได้ทั้งทางตรง คือ 
รว่มเปน็คณะทำางานและทางออ้มรว่มวางแนวทาง นโยบาย
ในการจัดการศึกษา สอดคล้องงานวิจัย ฉัตรนภา พรหม
มา (2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง “พัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความ
รว่มมอืขององคก์รทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ”์ ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมในโครงการโดยสรุป พบว่า ผู้เข้าร่วม
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โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุดทุก
รายการ และในการดำาเนินงานต้องมีการใช้แผลกลยุทธ์
เปน็นวตักรรม จะทำาใหป้ระสบผลสำาเร็จในการพฒันาความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง
งานวิจัย อรรถพล ตรึกตรอง (2554 : บทคัดย่อ) เรื่อง การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมด้วยหลักฉลาดวางแผน 
(SMART Planning) เพือ่พฒันาประสทิธผิลของการจดัการ
เรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ข้อค้นพบ จากการ
ศึกษานี้ พบว่า ความสามารถครู คือ ปัจจัยความสำาเร็จของ
การพัฒนา ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ได้แผนกลยุทธ์ แบบมี
ส่วนร่วมด้วยหลักฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อ
พัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนตามหน่วย
การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ที่เกิดจากการบริหารกลยุทธ์
ทีม่กีารวางแผน และการดำาเนนิการทีเ่ปน็ระบบ มจีดุเด่นที่
การกำาหนดสิง่ทีต่อ้งพฒันาขององคก์รทีช่ดัเจน การกำาหนด
ภารกิจและการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จท่ีมีลักษณะ 
SMART สามารถนำาไปใช้ในสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาภาค
บังคับ 9 ปี ได้อย่างเหมาะสม และผลการใช้แผนกลยุทธ์
แบบมสีว่นรว่มดว้ยหลกัฉลาดวางแผน (SMART Planning) 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ บรรลุมาตรฐาน
ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละเกินร้อยละ 50 
 ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประสบผลสำาเร็จได้น้ัน เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน โดยการใช้แผนกลยุทธ์ในการดำาเนินงานตาม
โครงการ ทำาให้เกิดความเชื่อมั่น ประสบผลสำาเร็จในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดียิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อกำาหนดพันธกิจท่ีมีความ
สอดคล้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ ส่งผลให้วิสัย
ทัศน์เป็นจริง

 2. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำางานในการ
วิเคราะห์ และจัดลำาดับความสำาคัญรวมท้ังการแปลความ
หมายที่แสดงถึงสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการ
กำาหนดทิศทางสถานศึกษา
 3. สำานักเขตพื้นที่การศึกษา ควรให้ความสำาคัญ
กับคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดการประชุมติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง
 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัิ
 1. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ควรดำาเนินการจัด
ทำาและพฒันา โดยการศึกษาวจิยัเปน็ขอ้มลูประกอบเพือ่แก้
ปญัหาไดต้รงตามความตอ้งการ และสิง่ทีต่อ้งดำาเนนิการเรง่
ด่วน
 2. การจดัทำาแผนกลยทุธ ์ต้องอาศยัความรว่มมอื
จากทกุภาคฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือความสำาเรจ็และประสทิธผิล
ของการดำาเนินงาน
 3. การติดตามผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร
เป็นส่วนสำาคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการประชุม
สมัมนา รายงานผลการปฏบิตังิานประจำาป ีและหาแนวทาง
พัฒนาต่อไป
 4. ควรจัดทำาเสนอรายงานผลการดำาเนินงาน
แต่ละโครงการ ให้สาธารณชนหรือชุมชนทราบอย่างต่อ
เนื่อง
 5. ควรเปดิโอกาสใหอ้งคก์รอืน่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับการบริหารทางการศึกษา เข้ามาร่วมทำากิจกรรมต่างๆ 
กับโรงเรียน และจัดทำาแผนกลยุทธ์ในแต่ละงานร่วมกัน
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศกึษาความตอ้งการในการกำาหนดทศิทาง
สถานศกึษาของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา อย่างละเอียด ซึ่งจะทำาให้
ได้ความต้องการและทิศทางของชุมชนอย่างชัดเจน
 2. ควรศึกษาปัญหา การนำาแผนปฏิบัติการของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สู่
การนำาไปปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูวิชาการ ครู คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผู้ปกครอง รวมทั้งหมด 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลเปน็ความเรยีง ผลการวจิัยพบว่า ผล
การการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรยีนทัง้ 8 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.73) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( = 4.82) รองลงมา
คือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ( = 4.80) และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( = 4.59) 

คำาสำาคัญ: ประกันคุณภาพภายใน

Abstract
 The objective of this research was to study the performance of internal quality assurance 
in basic schools, obtaining standard certification from the Office of National Education Standard and 
Quality Assessment under Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4. The respondents 
consisted of administrators, teachers, educational committee and parents in total of 18 people. The 

การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

The Performance of Internal Quality Assurance in Schools Obtaining Standard 

Certification from The Office of National Education Standard and Quality 
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research instruments used in collecting data were 
questionnaire and structured interviews. The statis-
tics used included mean, standard deviation and 
a content analysis. The findings were as follows: 
The performance of internal quality assurance 
in basic schools composed of eight aspects, as a 
whole, was at a high level. When each aspect was 
considered, the following aspects ordered from the 
highest to lowest scores were educational quality 
development plan, continuous educational quality 
development and educational quality monitoring 
obtained the least mean score.

Keywords: Internal quality assurance 

บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
โดยบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการ
ศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และมาตรา 80 (3) 
กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จดัใหม้แีผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) มีการกำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา ดังน้ัน ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นระบบสร้างความม่ันใจความพึงพอใจต่อ
ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในหมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่มาตรา 47 ระบุให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และกำาหนดไว้ในมาตรา 48 ให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการ
ศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
กำาหนดประเมินคุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำารายงาน
ประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศกึษาและเพือ่รองรบัการประกันคณุภาพ
ภายนอก และนอกจากนี้มาตรา 49 กำาหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้งในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 : 28-29)
 การประกันคุณภาพจึงมีความสำาคัญต่อการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความสำาคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสาระในมาตรา 48 ได้ระบุไว้ว่า 
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึง่ของกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาทีส่ถานศกึษาตอ้ง
ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งในการบรหิารการศกึษาของสถาน
ศึกษานั้น ต้องมีบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ซึ่งผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามิใช่เป็นเรื่องของ
บุคลากรในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการหรือกลไกใดๆ 
ที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นระบบที่สร้าง
ความมั่นใจต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ (วีระยุทธ ชาตะกาญ
จน์, 2555 : 136) ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2553 ในหมวด 1 ข้อ 2 ที่ระบุไว้ว่าให้
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สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เก่ียวข้องว่าผู้
เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำาหนดในหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ สำาหรับระบบหลัก
เกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1) 
กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทำาแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 4)ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำารายงาน
ประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2553) ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความสำาคัญและ
ดำาเนนิการพฒันาระบบตา่งๆ เหลา่นี ้ใหเ้ปน็วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตการทำางานปกติของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงสอดรับกันทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในฐานะเป็นองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อเป็นหน่วย
งานกลางในการพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทำาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำานึงถึงความ
มุง่หมาย หลกัการและแนวการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบั
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดัง
ที่ระบุไว้ในมาตรา 49 ให้มีสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำา

หน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทำาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) ซึ่งในการจัดการ
ศกึษาใหม้คีณุภาพนัน้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกเป็น
ขอ้มลูหนึง่ทีแ่สดงวา่การบรหิารจดัการทรพัยากรการศกึษา
มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากน้อยเพียงไร
 สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. ได้
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) จำานวน 30,010 
แห่ง พบว่า โรงเรียนที่ได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
36.2 และโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับพอใช้และปรับปรุง 
ร้อยละ 63.8 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 
1) สำาหรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) จำานวน 14,127 แห่ง 
พบวา่ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจำานวน 
10,651 แห่ง (เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 32) และ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ประจำาปีงบประมาณ 2554 
มีจำานวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 7,042 
แห่ง ผลการวิเคราะห์พบว่าสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน จำานวน 4,923 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 69.91 และไม่ได้การรับรองมาตรฐาน จำานวน 
2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09 เมื่อจำาแนกตามระดับ
คุณภาพ พบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามอยูใ่นระดบัดมีาก 
คิดเป็นร้อยละ 4.09 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.09 ระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 6.75 ระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อย
ละ 0.04 และระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คิดเป็นร้อย
ละ 0.03 ตามลำาดับ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 7)
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีจำานวนสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ทั้งหมด 145 แห่ง โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรองอย่างเป็น
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ทางการแล้วจาก สมศ. ประจำาปีงบประมาณ 2554 - 2556 
มจีำานวนทัง้หมด 89 แหง่ พบวา่ โรงเรยีนท่ีไดรั้บการรบัรอง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำานวน 59 แห่ง ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจำานวน 30 แห่ง และปีงบประมาณ 
2557 ยงัไมร่บัรองรายงานผล 56 แหง่ จากผลการวเิคราะห์ 
รอ้ยละของโรงเรยีนทีม่ผีลการประเมินคณุภาพระดบัดมีาก 
จำานวน 1 แหง่ คิดเปน็รอ้ยละ 1.12 ระดบัด ีจำานวน 78 แหง่ 
คิดเป็นร้อยละ 87.64 และระดับพอใช้ จำานวน 10 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 11.23 และโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน จำานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.11 
ซึ่งมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือมาตรฐานที่ 
5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คดิสร้างสรรค ์ตดัสนิใจแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตุ
สมผล (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สพป.นศ 4, 2556 : 1-12 ) 
 จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สถานศกึษาสว่นใหญ ่ยงัมรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และไม่สอดคล้องกับ
จุดเน้นการดำาเนินงานของสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สารสนเทศ สพป. 
นครศรีธรรมราช เขต 4, 2556) อย่างไรก็ตาม ยังมีสถาน
ศึกษาอยู่ 9 แห่ง ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพรอบสาม
และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. แล้ว ในระดับดี
ขึ้นไปทุกมาตรฐาน ที่ควรศึกษาการบริหารจัดการศึกษา
การดำาเนินงานท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ว่า มีการดำาเนินงานอย่างไรจนได้
รับการรับรองมาตรฐานระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน เพื่อ
ให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงได้นำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการดำาเนินงานภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นำาไป
สู่การรับรองมาตรฐานในรอบถัดๆ ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาการดำาเนนิงานประกันคณุภาพภายใน
ของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา ระดบัดขีึน้
ไปทกุมาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการดำาเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 
2553 (ราชกจิจานเุบกษา, 2553 : 26) โดยใหส้ถานศกึษาขัน้
พื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลัก
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1. การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
 2. การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
 4. การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
 7. การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
 8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครวิูชาการ ครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
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การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2554 – 
2556 ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐานระดบัดขีึน้ไปทกุมาตรฐาน จำานวน 9 โรงเรยีน มจีำานวน
ทั้งสิ้น 54 คน
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2554 
- 2556 ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐานในแต่ละขนาดจำานวน 3 
โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน 
ผูแ้ทนครูโรงเรยีนละ 2 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ1 
คน รวมทั้งหมด 18 คน ซึ่งสามารถจำาแนกตามขนาดของ
โรงเรยีนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแบง่เปน็ 3 ขนาด ดงันี ้
1) ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำานวน 1 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านอินทนิน 2) ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 
121–500 คน จำานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาก
เจา 3) ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไปจำานวน 
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมานุกูล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไปทุก
มาตรฐานในแต่ละขนาดจำานวน 3 โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้า
หมายในการใหข้อ้มลูคอื ผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรยีนละ 1 
คน ครวูชิาการโรงเรยีนละ 1 คน ผูแ้ทนครโูรงเรยีนละ 2 คน 
ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนละ 1 คน ผูแ้ทนผู้

ปกครองนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีม้ ี2 ฉบบั ประกอบ
ด้วย
 1. แบบสอบถามการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ
 ตอนที ่1 เปน็ขอ้คำาถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
เกี่ยวกับตำาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบกฎ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ทั้ง 8 ขั้นตอน โดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ จำานวน 60 ข้อ
 2. แบบสัมภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Structured 
Interview Form) ซึ่งผู้วิจัยจัดทำาขึ้นตามการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่ีว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จัดทำาขึ้นตามประเด็นที่
เปน็ผลมาจากแบบสอบถามเกีย่วกบัการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษามีจำานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
สำาหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจำานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 
สำาหรบัสมัภาษณค์ณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครอง 
จำานวน 10 ข้อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรธีรรมราช เพือ่ขอความรว่มมอืไปยงัผู้บรหิาร
สถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง ในการขอความร่วมมือตอบ
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แบบสอบถาม
 2. แจกแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ให้กับสถานศึกษาท้ัง 3 แห่ง และเก็บ
แบบสอบถามคืนทุกฉบับจากสถานศึกษาด้วยตัวเอง นำา
ขอ้มลูมาตรวจความถกูตอ้งสมบรูณเ์พือ่วเิคราะหส์รา้งแบบ
สัมภาษณ์
 3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ด้วย
ตนเอง คือ โรงเรียนบ้านอินทนิน โรงเรียนปทุมานุกูล 
โรงเรียนบา้นปากเจา โดยสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ตามประเดน็การ
สัมภาษณ์ และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ
ประมวลหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 2. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ (Interview) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสรุป (Content Analysis) การ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้
บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่ง
ผู้วิจัยนำามาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นความเรียง

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า การดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ท้ัง 8 ด้าน สรุป
ผลได้ดังนี้ การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีขึ้นไปทุก

มาตรฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับการดำาเนิน
งานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คณุภาพการศกึษา มคีา่เฉล่ียมากทีส่ดุ ( = 4.82) รองลงมา
ดา้นการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ ( = 4.80) และดา้นการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง มคีา่เฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ 
( = 4.59)

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า
 1. การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มี
ผลการวจิยัทีเ่ปน็ประเด็นสำาคญัควรนำามาอภิปรายผล ดงันี้
 1.1 ด้านการกำาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (    = 4.74) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรปูแบบการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ศึกษาจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของ สมประสงค์ ยมนา (2553 : 99) ทั้งนี้เนื่อง
มาจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาครอบคลุม ตัวบ่งช้ี อัตลักษณ์ของสถาน
ศึกษา มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ได้รับความเห็นชอบ 
จากกรรมการสถานศกึษา ทกุฝา่ยมสีว่นรว่มการตรวจสอบ 
ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 1.2 ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.82) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ของ นิกร ศรีสุพัฒน์ 
(2550 : 38) สภาพการดำาเนินการประกันคุณภาพคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย 2 ของ คณิต ยลวงศ์ การดำาเนิน
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งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอน
ช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำาพูนเขต 
2 ของ พิเชษฐ ฟองศรี (2553 : 81) และการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามทัศนะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ของ สามารถ โสภาเวทย์ (2549 : 61) 
รวมทั้ง การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตปราสาท พญาไผ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ของ สุเชาว์ ช่วยหาร (2556:
64) ทั้งนี้ เนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการบริหารการจัดการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แต่งตั้งคณะทำางานจัด
ทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกสถานศึกษา วิสัย
ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษามีความชัดเจน
เหมาะสม
 1.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) ซึ่งสอดคล้อง
กับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ของ เจมรินี ใจเรือน (2555 : 57) และ 
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
ทัศนะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ของ สามารถ โสภา
เวทย์ เนื่องมาจากข้อมูลท่ีเพียงพอในการดำาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ
จัดระบบกระบวนการการบริหาร โดยใช้กระบวนการเชิง
ระบบ (PDCA)
 1.4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70) ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาอุดรธานี เขต 3 ของ นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550 : 38) 
และรูปแบบการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 3 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ของ สมประสงค์ ยมนา (2553 : 99) รวมทั้งการ
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิด
สอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำาพูน 
เขต 2 ของ พเิชษฐ ฟองศร ี(2553 : 81) เนือ่งมาจากประชุม
ชีแ้จงเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหแ้กท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและผูร้บั
ผดิชอบชดัเจนและปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ของสถานศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง ใชง้บประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 1.5 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80) 
ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ของ โสวัฒน์ วลัยศรี (2552 
: 103) เนื่องมาจากนำาผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม กระบวนการตรวจสอบทบทวน
มีความเหมาะสม นำาผลไปใช้วางแผนดำาเนินงานปรับปรุง
และจัดการเรียนการสอน
 1.6 การประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) ซึ่ง
สอดคล้องกับการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาลำาพนู เขต 2 ของพเิชษฐ ฟองศร ี(2553: 81) เนือ่ง
มาจากแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และนำาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง ดำาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ
ติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินงานตามกรอบที่วางไว้ 
รวบรวมผลการดำาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน นำาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงตาม
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ข้อมูลจากการรายงานเป็น
สารสนเทศทีใ่ชเ้ปน็ขอ้มลูวางแผนพฒันาไดอ้ยา่งมคีณุภาพ
 1.7 การจัดทำารายงานประจำาปี พบว่า โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 ของ 
นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550 : 38) การดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 4 สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาลำาพนู เขต 2 ของ พเิชษฐ ฟอง
ศร ี(2553 : 81) การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา ตามทัศนะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย เขต 1 ของสามารถ 
โสภาเวทย์ (2549 : 61) เนื่องมาจาก ตรวจสอบปรับปรุง
คณุภาพของรายงานประจำาปทีีเ่ปน็ฉบบัสมบรูณ ์และเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
รายงานประเมินคุณภาพภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษานำาข้อเสนอแนะ จุดเด่น 
จดุท่ีควรพัฒนา มาเปน็ขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนเพือ่
การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
  1.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.59) ซ่ึง
สอดคล้องกับสภาพการดำาเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย 2 ของคณิต ยลวงศ์ (2552 : 99) นำา
ผลไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผล
การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมำ่าเสมอ 
สถานศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนและปฏิทินที่กำาหนด
 2. ปัจจัยท่ีทำาให้สถานศึกษาท้ัง 3 แห่งดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการให้ความสำาคัญ
กับการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
กำาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ได้
กำาหนดใน มาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาน

ศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง และจดัทำา
รายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juha (2012) ที่ได้ศึกษา
วเิคราะหก์ารรักษาระบบการประกนัคุณภาพในของสถาบนั
การศึกษาที่สูงขึ้น ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเป็นองค์
ประกอบที่สำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
และกล่าวถงึการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของหนว่ยงาน
ประกันคุณภาพเพื่อการจัดการคุณภาพระหว่างการตรวจ
สอบภายนอกและการนำาเสนอขั้นตอนของการตรวจสอบ
คณุภาพภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพสามารถทำาให้องค์กรมีความคล่องตัวและช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Richard (1994) ที่ได้ศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้กล่าวถึงความจำาเป็นใน
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนโดยไมใ่หเ้ห็นวา่งาน
ประกันคุณภาพเป็นงานที่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
โดยได้ระบุหลักการการประกันคุณภาพของโรงเรียนไว้ 4 
อย่างด้วยกัน คือ การมุ่งเน้นไปท่ีนักเรียนและการเรียนรู้ 
การสะทอ้นความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สียซึง่แสดงใหเ้ห็น
ถงึคุณภาพและความตอ้งการ ทัง้น้ีตวัชีว้ดัประสิทธภิาพการ
ทำางานทีเ่ปน็จุดออ่นในปจัจบุนัคอื การออกแบบและการนำา
ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าระบบ
ประกนัคุณภาพของโรงเรยีนควรใหผู้้มส่ีวนไดส่้วนเสีย (ภาค
รัฐ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ฯลฯ) ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและวัดผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อตอบ
สนองความต้องการเฉพาะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ผู้บริหารควรให้ความรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากร คณะกรรมการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบในทิศทางการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติเพื่อใช้
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เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและถูกต้อง
 2. โรงเรียนควรเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกฝ่าย รวมท้ังผู้
เชี่ยวชาญจากภายนอก มาปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
 3. ปจัจยัการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาประสบผลสำาเร็จของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีการ
ผดุงรักษาการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ เป็นรูปธรรม มีการดำาเนินงานที่เข้มแข็ง ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง โดยถือเสมือนว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ภาระงานปกติที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา
 4. สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรนำาแนวทางการดำาเนินงานของโรงเรียนทั้ง 3 
ขนาด ไปใชเ้พือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการดำาเนนิ
งานประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่ใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่
มีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามขนาดโรงเรยีนเพือ่จะไดท้ราบจดุเดน่ 
จดุด้อยของการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในแตล่ะ
ขนาด
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่
ทำาให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
 วรรณกรรมคำาผกูแขนอสีานถอืเปน็คำาอวยพรทีแ่ฝงไปดว้ยพลังอำานาจ เปน็ส่วนหนึง่ของวาทกรรมทีม่อิีทธพิลต่อ
ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ของคนอีสาน ทั้งยังเป็นตัวกำาหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม รวมถึง
จารตีปฏบิตัทิีส่ำาคญัในสงัคมอสีาน บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาวาทกรรมคำาอวยพรในวรรณกรรมคำาผูกแขนอสีาน 
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Abstract
 Blessing words used in the literature for 
I-san moral ceremony of binding wrist in which 
power was hidden were part of discourse that 
have influenced a set of thoughts, beliefs, values, 
and ideology. They also controlled ways of life, 
tradition, ceremony, and practice in I-san society. 
Therefore, this article aimed to do the discourse 
analysis of blessing words found in the literature 
for I-san moral ceremony of binding wrist displaying 
the construction of power and ideology through 
the language usage. The total number of 16 pieces 
of written I-san literature of binding wrist ceremony 
and the oral literature gained from 6 Brahmans 
or Maw Soo Khwans’ interview were used to 
analyze. The findings revealed that the discourse 
of blessing words used in the literature for I-san 
moral ceremony of binding wrist can be divided 
into 4 types. They were 1) Discourse of blessing 
words from Buddhism which includes discourse 
of the Triple Gem, discourse of sacred languages, 
and discourse of merit; 2) Discourse of blessing 
words from Brahmanism, including discourse of 
gods, discourse of sacred speech, discourse of 
sacred cotton, and discourse of auspicious time; 
3) Discourse of blessing words from supernatural 
power, including discourse of Buddhist angels, 
discourse of Phaya Than, and discourse of blessing 
ceremony 4) Discourse of blessing words from ideal 
happiness, including discourse of bosses, discourse 
of wealth, and discourse of well-being. The findings 
revealed that languages, power, and ideology were 
related to one another. Thus, it could be stated 
that power and ideology is hidden soundly and 
naturally in the discourse of blessing words.

Keywords: power, ideology, discourse, blessing 

words, blessing words used in the literature for 
I-san moral ceremony of binding wrist

บทนำา
 วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสาน คือ คำาอวยพร
ขณะผูกข้อมือให้กับผู้รับการผูกแขนในโอกาสที่มีการ
เปล่ียนแปลงสำาคัญเกิดขึ้นในชีวิตทั้งในด้านดีและด้านร้าย 
เป็นถ้อยคำาที่มีความไพเราะอ่อนหวาน สุภาพ นุ่มนวล
ลว้นมคีวามหมายไปในทางทีด่ทีัง้สิน้ (ปรชีา พณิทอง, 2534 
: 298) คำาอวยพรที่เปล่งออกมาถือเป็นถ้อยคำาที่ฝังแฝงไป
ด้วยพลังอำานาจและอุดมการณ์ เพราะส่งผลให้ผู้รับการ
ผูกแขนเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม เกิดความเชื่อถือ
ศรัทธานำามาซ่ึงกำาลังกายที่เข้มแข็ง มีกำาลังใจที่ม่ันคงเม่ือ
ไดย้นิคำาอวยพรดงักลา่วพรอ้มๆ กบัมีเสน้ดา้ยผกูมดัไวท้ีข่อ้
มอื เมือ่เปน็เชน่นีว้รรณกรรมคำาผกูแขนอสีานจงึอยูใ่นฐานะ
ของ “วาทกรรม” ทีม่อีำานาจและอทิธพิลตอ่ระบบความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ตลอดจนแบบแผนปฏิบัติต่อ
กันในสังคมอีสาน ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554 : 
19-27) กลา่วไวว้า่ วาทกรรมเป็นเรือ่งของอำานาจซึง่อำานาจ
ในทีน่ีไ้ม่ใชเ่รือ่งของการกดขีบ่งัคบัโดยตรง แตห่มายถงึการ
สรา้งความหมาย คณุคา่ กฎเกณฑ ์เงือ่นไข สรา้งสิง่ตา่งๆ ขึน้ 
เพื่อส่งอิทธิพลในการควบคุมสังคม สถาบัน บุคคล ว่าอะไร
ควรนำาเสนอเพือ่สือ่ความ อะไรควรเชือ่และปฏบิตัติาม วาท
กรรมจงึเป็นมากกวา่ภาษา คำาพดู ถอ้ยแถลงทีม่กันยิมเขา้ใจ
กัน แต่วาทกรรม ยังหมายรวมถึงจารีต ประเพณี ความเชื่อ 
คุณค่าและสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันๆ 
อำานาจและอุดมการณ์จึงเป็นส่ิงที่ฝังแฝงอยู่ในวาทกรรม
อย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติ ผู้ใช้ภาษาจึงตกอยู่ภาย
ใต้อำานาจของวาทกรรมโดยไม่รู้ตัว สอดคล้องกับทัศนะ
ของ ฟาน ไดก์ (อ้างใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 : 10) 
ที่กล่าวว่า ในโลกสมัยใหม่อำานาจมีที่มาจากการครอบงำา
ทางความคิดมากกว่าการใช้กำาลังหรือการบังคับ และวาท
กรรมกม็บีทบาทสำาคัญในการครอบงำาทางความคิด เริม่จาก
กลุ่มผู้มีอำานาจในสังคมควบคุมวาทกรรมเพื่อสื่อทัศนคติ 
ค่านิยม ความเช่ือและอุดมการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่าย
ตน เมื่อคนในสังคมถูกครอบงำาทางความคิด ก็จะประพฤติ
ปฏบิตัติามความคดิ ความเชือ่นัน้ๆ กลุม่ผูม้อีำานาจในสงัคม
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จงึสามารถควบคมุคนในสงัคมไดต้ามทีต่นตอ้งการโดยผา่น
วาทกรรมนั่นเอง
 วรรณกรรมคำาผกูแขนอสีานจงึนบัเปน็วาทกรรม
คำาอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความเข้มขลังเพราะผู้มี
อำานาจในสังคม เช่น พระสงฆ์ หมอสู่ขวัญ ผู้สูงอายุ ได้นำา
เอาอำานาจและอุดมการณ์ท้ังจากศาสนา จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาติ จากฮีต คอง ฯลฯ มาประกอบสร้างผ่าน
กระบวนการเลือกสรรคำา เน้นคำาและสานต่อความหมาย
ถ่ายทอดออกมาในรูปของคำาอวยพร การอ้างเอาอำานาจ
และอุดมการณ์ต่างๆ มาประกอบสร้างเป็นคำาอวยพรก็เพื่อ
สรา้งความศกัดิส์ทิธิใ์หกั้บพธิกีรรม ทัง้นีเ้พราะกระบวนการ
ทางสงัคมหลอ่หลอมและขดัเกลาใหค้นอสีานยอมรบั เชือ่ถอื
ศรัทธาผู้ที่มีอำานาจเหนือกว่าเสมอ
 อำานาจต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้บุคคลในสังคมเช่ือ
และยำาเกรงจน “เห็นเป็นธรรมดา” ทำาให้ยอมรับสิ่งหน่ึง
สิ่งใดโดยไม่คิดสงสัยหรือใส่ใจสอบสวนว่ามีอะไรแฝงอยู่
เบื้องหลัง หากกล่าวเฉพาะในเรื่องภาษาการ “เห็นเป็น
ธรรมดา” นี้เอง ที่เป็นเสมือนม่านบังตามิให้เราแลเห็นสิ่งที่
เรยีกวา่ “อำานาจ” อนัแผซ่า่นอยูใ่นปรากฏการณแ์หง่ภาษา 
(นพพร ประชากุล, 2552 : 362)
 วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานจึงไม่ได้สะท้อน
ระบบคิดและแนวปฏิบัติของผู้คนในสังคมเท่าน้ัน หากยัง
สะท้อนถึงอุดมการณ์ ความเชื่อหรือแม้กระทั่งวิถีการดำารง
ชีวิตที่ยึดถือเป็นบรรทัดฐานของสังคมได้เป็นอย่างดี การ
วิจัยในคร้ังนี้จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมคำาอวยพรที่
ปรากฏในวรรณกรรมคำาผกูแขนอสีาน เพือ่แสดงใหเ้หน็การ
ประกอบสร้างอำานาจและอุดการณ์ผ่านภาษา โดยเช่ือว่า
ถ้อยคำาไม่ใช่เพียงรูปภาษาที่เรียงต่อกัน แต่ถ้อยคำาแฝงด้วย
เจตนา ความคิดและความเชื่อของผู้กล่าวถ้อยคำานั้นๆ โดย
อาศัยกรอบแนวคิดวาทกรรม แนวคิดวิเคราะห์วาทกรรม
และแนวคดิอดุมการณท์างภาษาในการศกึษาวเิคราะห ์การ
ใชก้รอบแนวคดิดังกลา่วจะแสดงใหเ้หน็ถงึหนา้ทีข่องภาษา
ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างอำานาจและอุดมการณ์ผ่าน
ภาษาได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาจะทำาให้มองเห็น เข้าใจ
คนอีสานและสังคมอีสานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาวาทกรรมคำาอวยพรในวรรณกรรมคำา
ผูกแขนอีสาน แสดงให้เห็นการประกอบสร้างอำานาจและ
อุดมการณ์ผ่านภาษา 

ขอบเขตการวิจัย
 ตัวบทที่นำามาศึกษา คือ วรรณกรรมคำาผูกแขน
อสีานทีเ่ป็นลายลกัษณท์ีม่ผีูร้วบรวมไวโ้ดยพิมพ์เปน็เลม่และ
เอกสารปริวรรตจากเอกสารใบลาน จำานวน 16 ฉบับ และ
วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานที่เป็นมุขปาฐะ ได้จากการลง
ภาคสนามสัมภาษณ์หมอสู่ขวัญ จำานวน 6 คน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมคำาผูกแขน
อีสานท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะตามที่กำาหนดเอา
ไว้ในขอบเขตการวิจัย จากนั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแนวคิดวาทกรรม แนวคิดวิเคราะห์
วาทกรรมและแนวคิดอุดมการณ์ทางภาษาทั้งจากเอกสาร
และงานวิจัย และจัดกระทำาข้อมูลวรรณกรรมคำาผูกแขน
อีสานเพื่อวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัศกึษาวเิคราะห์วรรณกรรมคำาผกูแขนอสีาน
โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรม แนวคิดวิเคราะห์วาทกรรม
และแนวคดิอดุมการณท์างภาษา แสดงใหเ้หน็การประกอบ
สร้างวาทกรรมคำาอวยพรว่าเกิดจากอำานาจและอุดมการณ์
ใด จากน้ันสรุปผล อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วจิยั และใหข้อ้เสนอแนะในการศกึษาประเดน็อืน่ทีเ่ปน็การ
ต่อยอดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ
สังคมต่อไป

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าวาทกรรมคำาอวยพร
ในวรรณกรรมคำาผูกแขนอีสาน เกิดจากการประกอบสร้าง
อำานาจและอุดมการณ์ 4 ประการ คือ วาทกรรมคำาอวยพร
จากศาสนาพุทธ วาทกรรมคำาอวยพรจากศาสนาพราหมณ์ 
วาทกรรมคำาอวยพรจากอำานาจเหนือธรรมชาติ และวาท
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กรรมคำาอวยพรจากความสุขในอุดมคติ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
 1. วาทกรรมคำาอวยพรจากศาสนาพุทธ พบว่า 
พุทธศาสนาได้ถูกสถาปนาข้ึนให้มีอำานาจและความชอบ
ธรรมในการกำาหนด กฎ กตกิา ระเบยีบตา่งๆ ในการควบคมุ
ความประพฤตขิองผูค้น โดยใช ้“หลกัธรรม” เปน็เครือ่งมอื 
อำานาจและอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาจึงกลายเป็นความรู้ 
ความจริงที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาจากคนอีสาน
มาโดยลำาดับ ซึ่งอำานาจและอุดมการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อน
ผ่านวรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานในรูปของวาทกรรม จาก
การศึกษาพบวาทกรรมคำาอวยพรจากอำานาจของศาสนา
พุทธ ดังนี้
 1.1 วาทกรรมพระรัตนตรัย พบว่า วรรณกรรม
คำาผูกแขนอีสานได้นำาเสนอภาพของพระพุทธเจ้าผ่าน
ถ้อยคำาภาษาทั้งเรื่องเล่าในพุทธประวัติ ตลอดจนแสดงให้
เห็นอำานาจบารมีเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ 
พระพุทธเจ้าจึงได้รับการสถาปนาให้อยู่ในความรับรู้ของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่าพระองค์ทรงเป็น “ยอด” กว่า
สิ่งทั้งปวง ทรงอยู่เหนือมนุษย์ อยู่เหนือผีสางเทวดาและ
สรรพสิ่ง การกล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าไว้ในวรรณกรรมคำา
ผูกแขนอีสาน ด้วยหวังให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณได้
ช่วยคุ้มครองป้องกันภยันตราย ตลอดจนบันดาลซึ่งความ
สุขมาสู่ผู้รับการผูกแขน
 ในวรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานยังกล่าวอ้าง
ถึงอำานาจของพระธรรมเป็นส่วนหน่ึงของคำาอวยพร 
เพราะ“พระธรรม” ถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสามารถพิชิต ขับไล่สิ่งช่ัวร้ายท้ังปวงและสร้าง
ความมั่นคงและโชคดีให้กับผู้ท่ีรักษาศีล ปฏิบัติธรรมตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาได้ หลักธรรมคำาสอนใน
พระพทุธศาสนา จงึเปน็กรอบและเปน็บรรทดัฐานใหค้นใน
สังคมได้เชื่อถือและปฏิบัติตาม ควบคุมให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกล่าวอ้างอำานาจและ
พลานุภาพของพระสงฆ์สาวกทั้งในอดีตและปัจจุบันไว้ใน
คำาอวยพร ด้วยคนอีสานเชื่อว่าพระสงฆ์สาวก ผู้ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำาหนด
โดยเครง่ครัด พระสงฆร์ปูนัน้จะเป่ียมไปด้วยพลังอำานาจและ

บุญบารมี คนอีสานจึงเช่ือว่าพระสงฆ์มีพลานุภาพและคุณ
อันวิเศษที่จะขจัดปัดเป่าป้องกันภัยพาลและบันดาลความ
สุขมาสู่ตนได้ จึงได้นำาเอาอำานาจของพระสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้าทั้งที่ปรากฏในอดีต และปัจจุบันมาประกอบ
สร้างเป็นคำาอวยพร พระสงฆ์ท่ีถูกกล่าวอ้างมีทั้งพระโกณ
ฑัญญะเถระ พระโมคคัลลานะ หลวงตามหาบัว เป็นต้น
 1.2 วาทกรรมภาษาศกัดิสิ์ทธิ ์พบวา่ วรรณกรรม
คำาผูกแขนอสีานนยิมใชภ้าษาบาลโีดยเฉพาะในรูปของคาถา
ภาษาบาลี ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับ
วรรณกรรมคำาผูกแขน เพราะคาถาภาษาบาลีเป็น “ภาษา
พุทธ ภาษาธรรม ภาษาพระ” การนำาภาษานี้มาประกอบ
ไว้จะทำาให้เกิดพลังอำานาจ ทำาให้คนเช่ือถือศรัทธา ทำาให้
การประกอบพิธีกรรมดำาเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธ์ิ ทั้งยัง
ถือว่าภาษาบาลีเป็นภาษาเก่าแก่ท่ีมีมาก่อนพุทธศาสนา 
เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ประกาศศาสนาด้วย การสร้าง
ภาพ ให้คุณค่า ให้ความหมายและให้รายละเอียดที่แตก
ต่างจากภาษาอื่นๆ ตลอดจนแสดงให้เห็นความพิเศษของ
ภาษาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือศรัทธา
ต่อภาษาบาลี จึงทำาให้ภาษาบาลีถูกสถาปนาขึ้นบนความ
รบัรูข้องพทุธศาสนกิชนโดยทัว่ไปวา่เปน็ “ภาษาศักดิสิ์ทธิ”์ 
เหนอืกวา่ภาษาอืน่ๆ ขณะเดยีวกนักเ็บยีดขบัภาษาอืน่ๆ ให้
กลายเป็นภาษาธรรมดาทั่วไป ความเหนือกว่านี้เองที่แสดง
ใหเ้หน็ถงึพลังอำานาจของภาษาอนัเปน็ผลมาจากภาคปฏบิตัิ
การจริงของวาทกรรม คนอีสานจึงมีความเช่ือว่า “ภาษา
บาล”ี เปน็ “ภาษาศกัดิส์ทิธิ”์ มอีทิธฤิทธิแ์ละพลงัอำานาจใน
การคุ้มครองปอ้งกนัมนษุยจ์ากภยนัตรายทัง้หลายได ้ความ
เชือ่ดงักลา่วนีจ้งึสง่ผลใหม้กีารนำาภาษาบาลใีนรปูของคาถา
ต่างๆ มาประกอบสร้างเป็นคำาอวยพร
 1.3 วาทกรรมบุญ พบว่า “บุญ” ในสังคม
อีสานถูกตอกยำ้าผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดย
ใช้วรรณกรรม ภาษิต คำาสอน วิถีปฏิบัติ ฮีต-คอง พิธีกรรม 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือชุดความคิดเรื่องบุญจึงซึมซับลงไปใน
จิตใต้สำานึกของคนอีสาน ทำาให้เกิดการยอมรับโดยดุษณีว่า 
“บญุ” นำาไปสู่ความสุขและความม่ังค่ังมัน่คงในชีวติ อนัเปน็
สภาพ สภาวะที่น่าชื่นชมและพึงปรารถนา ขณะเดียวกันก็
เบียดขับกีดกันสิ่งที่ไม่ใช่บุญหรือสิ่งที่ตรงข้ามกับบุญ เช่น 
“กรรม เวร บาป เคราะห์” ออกไปเพราะนำาไปสู่สภาพหรือ
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สภาวะทีไ่มพ่งึประสงค ์จากการใหค้ณุคา่ใหค้วามสำาคญัต่อ 
“บุญ” บุญจึงกลายมาเป็นบรรทัดฐานหล่อหลอม ขัดเกลา 
ความคิด ค่านิยมตลอดจนวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำาวันของ
คนอีสาน อำานาจและอิทธิพลของบุญส่งผลให้คนอีสาน
ปรารถนาในการที่จะเข้าถึงจึงถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมคำา
ผูกแขนอีสาน
 2. วาทกรรมคำาอวยพรจากศาสนาพราหมณ์ 
พบว่า คติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ได้กลายมาเป็นข้อ
กำาหนด เป็นระเบียบแบบแผนพิธีกรรมให้มนุษย์ได้ปฏิบัติ
ตามวา่ หากปรารถนาจะประสบความสขุ ความสำาเรจ็ อยาก
ให้เทพเจ้าดลบันดาลช่วยเหลือคุ้มครอง ก็จะต้องสยบยอม
ดว้ยการเคารพบชูากราบไหวพ้รอ้มทัง้กระทำาเซ่นสรวงบวง
พลี สวดมนต์ อ้อนวอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของ
วาทกรรม เป็นการใช้อำานาจควบคุมสังคมผ่านทางเทพเจ้า
ที่เคารพนับถือตลอดจนอำานาจของพราหมณ์ในฐานะผู้นำา
ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรมการผูกแขนก็เช่น
เดียวกันเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ 
ประสานกับความเชือ่เร่ืองขวัญตลอดจนความเช่ือในศาสนา
พทุธ วรรณกรรมคำาผกูแขนอสีานจงึพบวาทกรรมคำาอวยพร
จากศาสนาพราหมณ์ ดังนี้
 2.1 วาทกรรมเทพเจ้า พบว่า มหาเทพที่พบใน
ตัวบทวรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานมีอยู่ 3 องค์ คือ พระ
พรหม พระวิษณุและพระศิวะ การอ้างชื่อมหาเทพดัง
กล่าวคงมุ่งให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา เกิดความเข้มขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม เพราะมหาเทพท้ังสามถูกสถาปนา
บนความรับรู้ว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ที่มี
ฤทธิ์เดชพลานุภาพ พลังอำานาจที่จะบันดาลความสุขความ
เจริญได้ นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อของพระอุมา กล่าวกันว่า
อำานาจแห่งพระอุมานั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบมิได้ ประทาน
กำาลงัวงัชาใหก้ับอสิตรี ทำาลายสิ่งชั่วรา้ย ตลอดจนประทาน
บริวารและอำานาจในการปกครอง นอกจากมหาเทพท้ัง
สามและพระอุมา ยังพบการนำาเอาอำานาจของตัวละครใน
วรรณคดีสันสกฤต โดยเฉพาะจากเรื่องรามเกียรติ์มาเป็น
ส่วนหนึ่งของคำาอวยพรด้วย เช่น พระฤาษีนารอท หนุมาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยเป็นตัวละครสำาคัญท่ีมีฤทธานุภาพ มี
อิทธิปาฏิหาริย์ และถูกสถาปนาให้อยู่ในฐานะเสมือนหน่ึง
เทพเจ้าที่จะบันดาลประทานพรให้กับมนุษย์ได้

 2.2 วาทกรรมถ้อยคำาศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ถ้อยคำา
ศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้คือ “โอม” “โอม” ถูกสถาปนาให้เป็น
อกัษร สัญลักษณ ์ถอ้ยคำาอนัศักดิสิ์ทธิ ์เปน็หวัใจของศาสนา
พราหมณ์ ด้วยเหตุว่าถูกประกอบสร้างคุณค่าและให้ความ
หมายในฐานะเป็นอักขระที่เกิดจากการเรียกพระนามของ
พระตรีมูรติทั้ง 3 รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแยกได้ดังนี้คือ อะ 
มาจากเสียงพยางค์สุดท้ายของคำาว่า พระศิวะ (อะ) อุ มา
จากเสยีงพยางค์สดุทา้ยของคำาวา่ พระวษิณ ุ(อ)ุ มะ มาจาก
เสยีงพยางคส์ดุทา้ยของคำาวา่ พระพรหมะ (มะ) “อะ อ ุมะ” 
เมื่ออ่านออกเสียงให้ต่อเนื่องกัน จึงเกิดเป็นคำาว่า "โอม"
 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเน้ือความที่ตามหลัง
คำาว่าโอมแล้ว โดยมากมักจะกล่าวถึงอำานาจจากศาสนา
พุทธเป็นสำาคัญ “โอม” ถ้อยคำาศักด์ิสิทธิ์ท่ีสงวนไว้สำาหรับ
สวดเป็นคำาขึ้นต้นเพื่อบูชาเทพเจ้า จึงถูกลดบทบาทลงเป็น
เพียงสัญลักษณ์ของถ้อยคำาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์
เท่าน้ัน ขณะเดียวกันก็ถูกปรับเปล่ียนเคล่ือนย้าย และถูก
สถาปนาประหนึง่เปน็คำาสวดในพระพทุธศาสนา กล่าวคือ มี
การใหค้วามหมายใหม่วา่ “โอม” มาจากการประกอบสรา้ง
คำาและมีความหมายดังนี้ “อะ” มาจากคำาว่า อรหัง หมาย
ถึง พระพุทธเจ้า “อุ” มาจากคำาว่า อุตตมธัมมัง หมายถึง 
พระธรรม “มะ” มาจากคำาวา่ มหาสงัฆะ หมายถงึ พระสงฆ ์
แม้จะเกดิการปะทะประสานช่วงชงิพืน้ทีแ่ละความหมายดงั
กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะในทางพราหมณ์หรือพุทธ การใช้คำา
ว่า “โอม” ก็ล้วนมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เข้ม
ขลงั เกดิความเป็นสริมิงคลใหแ้ก่พธิ ีวาทกรรม “โอม” จงึมี
พลงัอำานาจมากพอทีจ่ะทำาใหว้รรณกรรมคำาผูกแขนบทนัน้ๆ 
ดูทรงคุณค่า เข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ และพลังอำานาจ
ที่จะช่วยให้ผู้รับการผูกแขนเกิดความฮึกเหิม เกิดกำาลังใจที่
เข้มแข็ง ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลของภาคปฏิบัติการ
ของวาทกรรมทั้งสิ้น
 2.3 วาทกรรมฝ้ายศักดิ์สิทธิ์ พบว่า ฝ้ายเป็นวัตถุ
พิธีที่สำาคัญสำาหรับการผูกแขน ในตัวบทวรรณกรรมคำาผูก
แขนอีสาน พบว่า มีการประกอบสร้างฝ้ายผูกแขนให้กลาย
เป็น “ฝ้ายศักดิ์สิทธิ์” 3 ลักษณะ คือ 1) ความศักดิ์สิทธิ์
ของฝ้ายในมิติที่มาจากพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีแสดงให้เห็นความ
สมัพนัธเ์ชงิอำานาจระหวา่งเมอืงฟา้ เมอืงสวรรค ์กบัเมอืงคน
ผ่านถอ้ยคำาภาษาทีจ่ดัระดบัสูงตำา่ของสรรพส่ิงส่ือให้เหน็ถงึ
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ความหมายทีม่พีลงัอำานาจและมเีสน้แบง่ของความศกัดิส์ทิธิ์
กับความสามัญ 2) ความศักดิ์สิทธิ์ของฝ้ายในมิติของผู้เสก
สร้าง เป็นการนำาเอาช่ือผู้มีอำานาจเหนือกว่ามนุษย์มาก
ล่าวอ้างเพื่อเป็นหลักประกัน รับรองหรือยืนยันความเป็น 
“ฝ้ายศักดิ์สิทธิ์”ให้มีนำ้าหนักและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่ง
ขึ้น 3) ความศักดิ์สิทธ์ิของฝ้ายในมิติของคำาเรียกขาน ท่ี
ให้ความหมายผ่านถ้อยคำาภาษาเป็นการให้รายละเอียดที่
ทำาให้ดูลุ่มลึกมีความพิเศษแตกต่าง อันนำาไปสู่การช่วงชิง
ความเหนือกว่าเส้นด้ายท่ัวไป บุคคลเม่ือได้รับการผูกแขน
จากฝ้ายดังกล่าวย่อมจะเกิดความรู้สึกพึงใจ ม่ันใจ อบอุ่น
ใจว่าเมื่อ “ฝ้ายศักดิ์สิทธิ์” ถูกมัดที่ข้อมือของตนเมื่อใด นั่น
ก็หมายความว่า สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเริ่มทำาหน้าท่ีปกป้องคุ้มครอง
ปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยและบันดาลให้ถึงความสุขความ
เจริญ อันจะส่งผลทางจิตวิทยาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่สมบูรณ์แข็งแรงสืบต่อไป
 2.4 วาทกรรมฤกษ์ ยามมงคล พบว่า การหา
ฤกษ์ ยาม ในการเริ่มต้นทำากิจกรรมต่างๆ ถือเป็นการสร้าง
ความพร้อมความรอบคอบเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สำาเร็จ
ด้วยดี เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจและเสริมสิริมงคลในการ
ประกอบกิจการงานต่างๆ จากความเชื่อนี้ได้ถูกหล่อหลอม
เข้ากับระบบความรู้ ความจริงจนกลายเป็นสามัญสำานึก ที่
รับรู้เข้าใจกันได้ในสังคมโดยไม่ต้องตั้งคำาถาม ความเชื่อดัง
กล่าวนี้จึงมีอำานาจครอบงำา ควบคุมความคิด วิถีชีวิตของ
ชาวอีสานให้ประพฤติปฏิบัติตามและเดินตามกรอบวาท
กรรมฤกษ ์ยาม ดังนัน้ในวรรณกรรมคำาผกูแขนอสีานจงึพบ
ว่ามีการบรรจุชุดคำา “วันดี วันชอบ วันชัย วันมงคล” ไว้ใน
ตัวบทเพื่อหวังผลทางจิตใจ ให้ผู้ฟังหรือผู้รับการผูกแขน 
เกดิความเชือ่มัน่ เกดิพลงัใจทีเ่ขม้แขง็ในการฝา่ฝนัอปุสรรค
ต่างๆ และสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีสติ มีขวัญกำาลังใจ
ที่ดี
 3. วาทกรรมคำาอวยพรจากอำานาจเหนือ
ธรรมชาติ พบว่า อำานาจเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคน
อีสานตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตายและเป็นความเชื่อท่ีฝังราก
หยั่งลึกสืบทอดกันมานับตั้งแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน 
อำานาจเหนือธรรมชาติจึงเป็นตัวกำาหนดวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงจารีตปฏิบัติที่สำาคัญใน

สังคมอีสาน ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านี้ส่งผลในการเป็นกรอบ
กำาหนดค่านิยม อุดมการณ์และแนวทางในการปฏิบัติของ
คนในสังคม คนอีสานยังมีความต้องการพ่ึงพาอำานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อหวังผลดลบันดาล ในสิ่งที่ตนปรารถนา เหตุ
ดังกล่าวน้ีเองจึงพบว่ามีการเอ่ยอ้างอำานาจเหนือธรรมชาติ
ไว้ในวรรณกรรมคำาผูกแขน ดังนี้
 3.1 วาทกรรมเทวดาฝ่ายพุทธ พบว่า ใน
วรรณกรรมคำาผกูแขนอสีาน กลา่วถงึพระอนิทรแ์ละพระแม่
ธรณี ซึ่งทั้งสององค์ล้วนมีประวัติความเป็นมาทั้งในตำานาน
ของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ถึงแม้ศาสนาพุทธ
จะไม่นับถือเทพเจ้า แต่เพื่อภาพความยิ่งใหญ่และบารมี
ของพระพุทธเจ้า จึงปรากฏตำานานเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็น
การเข้ามาของพระอินทร์และพระแม่ธรณี ในฐานะผู้ให้
ความช่วยเหลือพระพุทธเจ้าและปกป้องพระศาสนาให้
มั่นคงยั่งยืนสืบมา จึงเป็นที่รับรู้และเข้าใจโดยทั่วไปว่าทั้ง
สององค์เป็นเทวดาฝ่ายพุทธและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติที่คนอีสานให้ความเคารพศรัทธาเรื่อยมา การนำา
ช่ือพระอินทร์และพระแม่ธรณีมากล่าวอ้างในวรรณกรรม
คำาผูกแขนก็เพื่อหวังให้เรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีส่วน
ช่วยทำาให้ตัวบทวรรณกรรม คำาผูกแขนและพิธีกรรมการ
ผูกแขนมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังมากขึ้น
 3.2 วาทกรรมพญาแถน พบว่า ความเช่ือเรื่อง
พญาแถนมบีทบาทสำาคัญตอ่การดำาเนนิชีวติของคนอสีานใน
อดีต ทั้งในการกำาหนดรูปแบบการดำาเนินชีวิต การกำาหนด
แนวคดิทางการเมอืง เศรษฐกิจ การศกึษา สาธารณสุข ดว้ย
ความเข้าใจว่าพญาแถนสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ 
ความสุข ความสำาเร็จมาสู่มนุษย์ได้ การนำาเอาชื่อของพญา
แถนในฐานะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมของ
คนอีสานมากล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งในวรรณกรรมคำาผูกแขน
อีสาน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในอำานาจเหนือธรรมชาติ 
ดว้ยความเคารพ ยำาเกรง จนนำามาสู่การเชือ่ถอืศรทัธาอยา่ง
มั่นคง
 3.3 วาทกรรมมาเยอขวัญเอย พบว่า ใน
วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานมักจะปรากฏคำาว่า ฟังเยอ มา
เยอ หรือมาเยอขวัญเอย อยู่ในหลายสำานวน คำาว่า “เยอ” 
เป็นคำาที่ใช้เพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณงามความดีของปู่
เยอ ยา่เยอ ทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ภาพวา่ในอดตีนัน้คนอสีาน
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เคยนบัถอืบูชาบรรพบรุษุทัง้สองนี ้เพราะถือวา่ปูเ่ยอ ยา่เยอ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ในการคุ้มครองป้องกัน มีพลัง
อำานาจเหนือธรรมชาติ ทั้งยังเป็นบรรพบุรุษที่เป็นผู้ช่วยให้
เกิดสรรพชีวิต บันดาลความอยู่ดีมีสุข ความอุดมสมบูรณ์
มาให้ผู้คนและบ้านเมือง คำาว่า “เยอ” จึงเป็นเครื่องหมาย 
ถอ้ยคำา ภาษาศกัดิส์ทิธิเ์พราะเปน็ชือ่ของผูม้อีำานาจตามลทัธิ
ความเชื่อดั้งเดิมที่มีอิทธิฤทธ์ิในการดลบันดาลความสำาเร็จ
ต่างๆ มาสู่มนุษย์ได้
 4. วาทกรรมคำาอวยพรจากความสุขในอุดมคติ 
พบว่า วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสาน ได้สะท้อนให้เห็นความ
ต้องการ ยศศักดิ์อัครสถาน ชื่อเสียงเกียรติยศ การได้รับ
ยกย่องยอมรับ ฯลฯ เพื่อเป็นการทดแทน ชดเชย หรือ
ลบภาพความเป็นอื่นที่คนอื่นหยิบยื่นให้ ถ้อยคำาภาษาจึง
มีอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อฝังแฝงอยู่เบื้องหลัง โดย
เฉพาะวรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานนับได้ว่าเป็นพื้นที่ท่ี
สะทอ้นภาพความปรารถนา ความอยากมทีรพัยส์นิเงนิทอง 
รถยนต์ บ้าน ที่ดิน ยศศักดิ์อัครสถาน การยอมรับ ฯลฯ 
ซึ่งนำาไปสู่จุดมุ่งหมายว่าด้วย “ความสุข” ได้เป็นอย่างดี 
ผลการศึกษาพบวาทกรรมความสุขในอุดมคติ ดังนี้
 4 .1 วาทกรรมเจ้าคนนายคน พบว่า ใน
วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสาน วาทกรรม “เจ้าคนนายคน” 
เป็นวาทกรรมที่มีอิทธิพลต่อชุดความคิดของคนอีสานเป็น
อย่างมาก ในชีวิตประจำาวันพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู 
อาจารย์ เมื่อเวลาจะผูกแขนให้ลูกหลาน มักอวยพร “ให้
ได้เป็นเจ้าคนนายคน” ด้วยมีความเช่ือว่าการเป็นเจ้าคน
นายคนหรือการเป็นข้าราชการนั้น มีเงินเดือนมีตำาแหน่ง
หนา้ทีก่ารงานมัน่คง ดว้ยความคิดเชน่น้ีทำาใหค้นอสีานมอง
ว่าข้าราชการเป็นผู้มีบุญหนักศักด์ิใหญ่ พร้อมกับกำาหนด
ตำาแหน่งหน้าที่ให้สูงส่งกว่าชาวบ้านท่ัวไป อำานาจ วาสนา 
บารมี ตำาแหน่ง ยศศักดิ์จึงถูกนำามาประกอบสร้างเป็นคำา
อวยพร ด้วยเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีความปรารถนาท่ีจะอยู่
ในตำาแหนง่หนา้ทีท่ีน่ำามาซึง่ความสขุ ความสบาย มช่ืีอเสยีง
เกียรติยศ ได้รับการยกย่องยอมรับสรรเสริญ และหลีกหนี
จากสภาพความยากจนตำ่าต้อยที่ตนประสบอยู่นั่นเอง
 4.2 วาทกรรมมัง่มศีรสีขุ พบวา่ ในวรรณกรรมคำา
ผูกแขนอีสานคำาอวยพรส่วนใหญ่มุ่งไปที่การให้คุณค่าและ
ความสำาคัญกับบ้านท่ีอยู่อาศัย การกินอยู่ เงิน ทอง แก้ว 

แหวน ด้วยส่ิงเหล่านี้คือส่ิงอันพึงปรารถนาอันเป็นอุดมคติ
ของทุกคน แก้ว แหวน เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ช้างม้า วัว
ควาย ไร่นา ข้าทาสบริวาร ฯลฯ จึงเป็นสัญลักษณ์แทน 
“อำานาจ” ซึ่งหมายถึงความสามารถที่จะกระทำาสิ่งต่างๆ 
ได้ดังใจปรารถนา คนมีทรัพย์สมบัติอัครสถานก็คือ คนที่มี
อำานาจจะพดูจะทำากจิการใดๆ กม็คีนเชือ่ถอืและปฏบิตัติาม 
คนอีสานจึงมีความปรารถนาที่จะรำ่ารวยทรัพย์เงินทอง ใน
วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานจึงปรากฏวาทกรรมม่ังมีศรีสุข
เป็นสำาคัญ
 4.3 วาทกรรมอยู่ดีมีแฮง พบว่า ในวรรณกรรม
คำาผูกแขนอีสาน เนื้อหาคำาอวยพรมุ่งให้ผู้รับการผูกแขน 
“อยู่ดีมีแฮง” หรือ “อยู่เย็นเป็นสุข” สะท้อนให้เห็นความ
ปรารถนาของการมีสุขภาพดี โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
อันเป็นยอดปรารถนาของทุกคน นอกจากความปรารถนา
ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพใจที่ดีอัน
จะนำาไปสู่การมชีวีติทีย่นืยาวแลว้ ยงัปรากฏวาทกรรมความ
งามที่ถือเป็นรูปแบบของการใช้ภาษาที่สะท้อนวิธีคิดของ
ผู้คนในสังคมอีสานเกี่ยวกับความงามอีกด้วย ความงามถือ
เปน็สัญลักษณข์องอำานาจไดด้อียา่งหนึง่ เพราะมอีทิธพิลตอ่
การกำาหนดคา่นยิมและมมุมองของคนอสีานโดยเฉพาะการ
กำาหนดคุณค่า ให้ความหมาย ของความงามทางกายภาพ
ผ่านรูปร่างหน้าตา อันแสดงให้เห็นความปรารถนาอันเป็น
อุดมคติของทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง 

อภิปรายผล
 วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสาน นับว่าเป็นกลไก
ที่สำาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชนอีสาน ช่วยให้
คนอีสานมีความม่ันคงทางใจ มีความสบายใจขึ้น เพราะ
พิธีกรรมการผูกแขนเกี่ยวข้องกับการขอร้องให้อำานาจส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายที่ตนเคารพนับถือมาช่วยเหลือในสิ่งที่
ตนเองไม่มั่นใจ หรือให้มาบันดาลในสิ่งที่ตนเองปรารถนา 
ผู้รับการผูกแขนยังคงเชื่อว่า ความสุขความสำาเร็จจะเกิด
ขึ้นตาม คำาอวยพรด้วยการบันดาลจากอำานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคคล ย่อมตกอยู่
ภายใต้อำานาจของวาทกรรม ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
(2554 : 19-27) ไดก้ล่าวไวว่้า วาทกรรมเปน็เรือ่งของอำานาจ
ซึ่งอำานาจในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการกดขี่ บังคับโดยตรง วาท
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กรรมเป็นมากกว่าภาษา คำาพูดแต่ยังหมายรวมถึงจารีต 
ประเพณ ีความเชือ่ คณุคา่และสถาบนัตา่งๆ ในสงัคมทีเ่กีย่ว
กับเรื่องนั้นๆ
 ดังนั้นวาทกรรมคำาอวยพรในวรรณกรรมคำาผูก
แขนอีสาน ที่ได้แสดงรายละเอียดมาโดยลำาดับจึงไม่เป็น
เพยีงรูปภาษาหรอืคำาพดูเทา่นัน้ หากแตย่งัมบีทบาททีส่ำาคญั
ในการเผยแพรห่ลกัแนวคดิ อดุมการณต์า่ง ๆ  ในสงัคม ทัง้นี้
เพราะรูปแบบวรรณกรรมน้ันมีท้ังคำาอวยพร คำาอบรมสั่ง
สอน ขอ้หา้ม รวมถงึแนวปฏบิตัใินการดำารงชีวติ เหลา่นีล้ว้น
แต่เป็นเสมือนความรู้ที่อีกมุมหนึ่งก็คือ “อำานาจ” นั่นเอง 
อำานาจทีว่า่นีถ้กูขดัเกลาดว้ยคณุคา่ ระบบคดิ คา่นยิมตา่ง ๆ
โดยผู้มีอำานาจในการประกอบสร้างความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น 
ถอืเปน็ความคดิ ความเช่ือ หรือคา่นยิมหลกัของสงัคมนัน้ ๆ  
ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่ถูกนำาไปฝังแฝงไว้ในตัวบท
 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ในวรรณกรรมคำาผกูแขนอีสาน
หลายสำานวนปรากฏวาทกรรมคำาอวยพรทัง้จากศาสนาพุทธ 
ศาสนาพราหมณ ์อำานาจเหนอืธรรมชาต ิตลอดจนจากความ
สุขในอุดมคติอยู่ในตัวบทเดียวกัน ปรากฏการณ์นี้ตอกยำ้า
ความเปน็พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของปฐม หงษ์สุวรรณ (2556 : 19) ที่กล่าวว่าพุทธศาสนา
แบบชาวบ้าน คือพุทธศาสนาท่ีพบอยู่ในวิถีชีวิตประจำาวัน
ของคนอสีานในลกัษณะทีผ่สมกลมกลนืกบัคตคิวามเช่ือและ
พิธีกรรมดั้งเดิมโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องพราหมณ์ ผีและ
อำานาจเหนือธรรมชาติต่างๆ ทั้งความเชื่อเรื่องผีฟ้าผีแถน 
ผีบ้านผีเมือง ความเชื่อเรื่องขวัญ เป็นต้น
 วาทกรรมคำาอวยพรในวรรณกรรมคำาผูกแขน
อีสานจึงสะท้อนให้เห็นการบูรณาการทางความเชื่อ “พุทธ 
พราหมณ์ ผี”เข้าด้วยกัน ในลักษณะของการยอมรับ การ
ประนีประนอมและการผสมกลมกลืนความเช่ือเข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว หากจะพิจารณาในแง่ของวาทกรรมจะพบว่า 
การกล่าวอ้างอำานาจจากพุทธศาสนา อำานาจจากศาสนา
พราหมณ ์อำานาจเหนอืธรรมชาตติลอดจนอำานาจของความ
สขุในอดุมคติ หรอืแมก้ระทัง่การมอบอำานาจหรอืชอบธรรม
ให้กับหมอสู่ขวัญ ผู้อาวุโสชาย ผู้อาวุโสหญิง พ่อ แม่ หรือผู้
ที่เคารพนับถือทำาหน้าที่เป็นผู้ผูกแขนอวยพร ล้วนแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจในสังคมได้อย่างชัดเจน กล่าว
คือ อำานาจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเหนือมนุษย์ อำานาจที่ผู้อาวุโส

ในสังคมมีเหนือกว่าคนทั่วไป เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกกำาหนดด้วย
กรอบ จารีตประเพณี พิธีกรรม ทำาให้ผู้คนในสังคมยอมรับ
ในอำานาจทีเ่หนอืกว่าเหลา่นีแ้ลว้นำาไปสูก่ารปฏบิตัติามโดย
ดุษณี
 วรรณกรรมคำาผูกแขนอีสานจึงเป็นพื้นที่สำาหรับ
การแสดงออกซึ่งอำานาจและช่วยคำ้ายันสถานะที่สูงส่งของ
ผู้มีอำานาจเช่นกัน เหตุนี้ภาษาจึงถูกนำาไปใช้เพื่อเจตนาใน
เชิงอำานาจ เพราะผู้ใดมีอำานาจในการสร้างความหมายผ่าน
วาทกรรม ผู้นั้นก็จะสามารถกำาหนดกรอบแนวคิดตลอด
จนวิถีปฏิบัติให้ผู้คนในสังคมดำาเนินตามได้ การมองภาษา
โดยเพิ่มมิติของการประกอบสร้างอำานาจผ่านอุดมการณ์
หลกัทางสงัคม โดยการบรูณาการระหวา่งภาษาศาสตรแ์ละ
สงัคมวทิยาจงึเปน็การช่วยถอดรหสัอำานาจทีฝ่งัแฝงอยูใ่นรปู
ของภาษาได้ประการหนึ่ง วาทกรรมคำาอวยพรจึงมิได้เป็น
เพียงกระบวนการการส่ือสารเพื่อให้เป็นไปตามระบบของ
การสื่อสารผ่านพิธีกรรมการผูกแขนเท่านั้น หากแต่วาท
กรรมคำาอวยพรได้กลายเป็นกระบวนการในการสร้างตัว
ตนและความหมายให้กับสรรพสิ่งต่างๆ โดยมีลักษณะเป็น
ชุดความคิดที่แฝงเร้นด้วยอำานาจและอุดมการณ์ทางสังคม
ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาวรรณกรรมคำาผูกแขนอสีานยงัไมแ่พร่
หลายเหมือนวรรณกรรมคำาสู่ขวัญหรือวรรณกรรมอีสาน
ประเภทอื่นๆ จึงควรมีการศึกษาวรรณกรรมคำาผูกแขน
อีสานด้วยทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดอื่นๆ ต่อไป



ROMMAYASAN 261Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

เอกสารอ้างอิง

ไชยรัตน์ เจริญศิลป์โอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา : อำานาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น. 
 (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : วิภาษา.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์ : แนวคิดและการนำามาศึกษา
 วาทกรรมในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย.
นพพร ประชากุล. (2552). ยอกอักษร ย้อนความคิด เล่ม 1 ว่าด้วยวาทกรรม. กรุงเทพฯ : อ่าน.
ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2556). นานมาแล้ว : มีเรื่องเล่า นิทาน ตำานาน ชีวิต. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย.
ปรีชา พิณทอง. (2534). ประเพณีโบราณไทยอีสาน. (พิมพ์ครั้งที่ 7). อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม.



262 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร



ROMMAYASAN 263Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี

จังหวัดบุรีรัมย์

Trua Performance of Mahoree-Puenban Band in Southern Isan:

A Case Study of Isan- Panpee Band, Buriram Province

เชาวฤทธิ์ ชาคำาไฮ 1/ สรวงสุดา สิงขรอาสน์ 2

Chaowalit Chakhamhai / Suangsuda Singkhornart

1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Program in Music, College of Music, Mahasarakham University

2 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Program in Cultural Science, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาเทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มบุคคลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลภาคสนาม การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ความมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ และนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย 1) องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ วงมโหรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมีหัวหน้าวงมโหรีคือนายจันทร์ที คะเล
รัมย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน นักดนตรีส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่ใน ตรัว ซอเล็ก 
ซออู้ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ทำาขึ้นเอง ระบบเสียงของตรัว จะตั้งเป็นคู่ 4 ซอ
เล็กกับซออู้จะตั้งเสียงคู่ 5 โดยใช้ปี่ในเป็นตัวเทียบเสียง บรรเลงโดยการนั่งบรรเลง บทเพลงที่ใช้บรรเลงมีทั้งหมด 10 เพลง 
เป็นเพลงบรรเลงทั้งสิ้นไม่มีการขับร้อง ใช้บรรเลงในงานมงคลเท่านั้น การบรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครู โดยจะบรรเลง
เพลงครู (โต) เป็นเพลงแรกเสมอ บทบาทหน้าที่ทางสังคมของวงดนตรี คือ ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานตรุษสงกรานต์ 
การทำาบุญข้ึนบ้านใหม่ บวชนาคและงานแต่งงาน ตลอดจนเพ่ือความบันเทิงและสร้างสามัคคีในหมู่คณะ 2) เทคนิคการบรรเลง
ตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้ คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์มกีารใชเ้ทคนคิการบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เทคนิค คือ เทคนิคการพรมสาย เทคนิคการใช้เสียงเลื่อน(เอ้เสียง) เทคนิคการขย่มสาย 
และเทคนิคการประสาย

คำาสำาคัญ : การบรรเลงตรัว, วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
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Abstract 
 The research on playing Trua of Mahoree-
Puenban in Southern Isan: a case study of 
“Isan-Panpee band” in Buriram province aimed to 
1) study about the elements of Mahoree-Puenbann
in Southern Isan “Isan-Panpee band” 2) to study 
about the techniques of playing Trua of Mahoree
-Puenban in Southern Isan “Isan-Panpee band” 
in Buriram province. The population consisted of 
knowledgeable people, player group, and general
people. The tools used to collect data were interview
form, and observation form. The data were collected
through documents and field study and data were 
analyzed and presented by descriptive analysis.
The results of research revealed that 1) as for the 
elements of Mahoree-Puenbann in SouthernIsan
“Isan-Panpee band, Buriram Province, it was 
established in 1993 and Chanthee Khaleram 
was a header. In present, Mahoree Isaan Panpee 
band has ten members and the most musicians 
got general job. The musical instruments for Ma-
horee-Puenbann “Isaan Panpee band” were Pee, 
Saw or Trua, Saw Lek, Saw Ou, Tone, Rammana, 
Ching, Chab. The most musical instruments were 
made by themselves. Sound system of Trua or 
Saw Kantrum were set into four pairs, Saw Lek 
and Saw Ou set into five pairs by using Pee (pipe) 
to compare tuning. The songs were played for ten 
songs. All of songs were played without singing and 
used in auspicious ceremony only. Before every 
performing, they will have “Wai-Kru” ceremony to 
pay respect to teacher and the first song which was 
to be always played was Pleang Kru (To). The social 
role of the band was used for other ceremony such 
as Songkran festival, house-warming ceremony, 
ordination ceremony, wedding reception and many 
activities as entertainment and creating harmony 

in the faculty. 2) As for the techniques of playing
Trua of Mahoree-Puenbann in Southern Isan 
“Isan- Panpee band”, Buriram province, techniques 
which used to play Trua for mahoree Isan-Panpee 
band have four techniques: string vibrato, sound 
embellishing, string springing, and string touching. 

Keywords: Trua performance, Mahoree-Puenbann 
band in Southern Isan.

บทนำา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็น
ภาคทีมี่พืน้ทีม่ากทีสุ่ดของประเทศไทย มีการแบ่งพืน้ทีภ่าค
อีสาน ออกเป็น อีสานตอนบน อีสานตอนกลาง และอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหน่วยงานทาง
ราชการตา่งๆ กำาหนดเอาไว ้ซึง่พืน้ทีแ่หง่นีไ้ดม้กีลุม่ชาตพินัธุ์
หลากหลายวัฒนธรรมตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
กล่าวคือ ประชากรในอีสานตอนบนและอีสานตอนกลาง 
ส่วนมากเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ส่วนประชากรอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-เขมร ไทย-
ส่วย ไทย-ลาว และไทย-โคราช (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2531 : 1)
จากการแบ่งเขตพื้นที่ภาคอีสานออกเป็นสามเขต ในแต่ละ
พื้นที่จึงมีกลุ่มวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ส่งผลทำาให้
รปูแบบการดำาเนนิชีวติ ประเพณ ีและวฒันธรรม คอ่นขา้งที่
จะแตกตา่งกนัออกไปตามบรบิทพืน้ทีน่ัน้ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งพื้นที่อีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัย
อยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยส่วย และไทย
เขมร โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง
ตอ่เนือ่งทีส่ำาคญัคอื กลุม่เจรยีง - กนัตรมึ ทีม่เีพลงประกอบ
พิธีกรรมและเพลงร้องเพื่อความสนุกสนาน โดยเพลงที่ใช้
ประกอบในพิธีกรรมได้แก่ เรือมมะม๊วตในพิธีกรรมมะม๊วต 
สว่นเพลงรอ้งเพือ่ความสนกุสนาน ไดแ้ก ่กันตรมึ เจรยีงหรอื
จำาเรยีงหรอือาไย (เรณ ูโกศนิานนท,์ 2537 : 47) นอกจากนี้
ในพื้นที่อีสานใต้ ก็ยังมีการแสดงอื่นๆ ที่ทำาการแสดงอยู่ใน
ท้องถิ่น ได้แก่ ลิเกเขมร และ มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ มีแสดงอยู่ในท้องถิ่น
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ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จากงานวิจัยวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน คณะจันทร์ไทยบรรเลง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
บรรเลงประกอบด้วย ซอด้วง ซอกลาง ซออู้ ปี่ใน โทน สอง
หน้า ฉิ่งและฉาบ ลักษณะของการบรรเลงจะมี 2 แบบคือ 
การนัง่บรรเลง และการเดนิบรรเลง กอ่นทีจ่ะมกีารบรรเลง
ทุกคร้ัง ก็จะต้องมีการไหว้ครูก่อนการแสดง บทเพลงท่ีใช้
บรรเลง ได้แก่ มอญแปลง จระเข้หางยาว นาคเกี้ยว แป๊ะ 
สามเส้า แขกวรเชษฐ์ นางครวญ อกทะเล สีนวล การแห่ใช้
เพลง กราวนอก โอกาสในการบรรเลง จะบรรเลงเพือ่ความ
บนัเทงิและประกอบพธิกีรรม (ภมูนิทร ์มะธโิตปะนำา, 2552: 
203-207) นอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงมโหรีพ้ืนบ้าน
อีสานใต้ ที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านในเขตพื้นท่ี และ
เขตพ้ืนท่ีใกล้เคียงจังหวัดบุรีรัมย์ คือวงมโหรีพ้ืนบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จงัหวดับรุรีมัยน์ัน้ เปน็วงดนตรทีีม่เีอกลกัษณเ์ดน่คอื ใชต้รวั
และปี่ เป็นเครื่องดำาเนินทำานองแทนระนาด และยังคงเป็น
รปูแบบวงแบบโบราณ มกีารสบืทอดการเลน่มโหรจีากสมยั
โบราณอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้ 
เชน่ เครือ่งดนตรบีทเพลงและขนบธรรมเนยีมในการบรรเลง
ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์วงดงักลา่วยงัไดร้บัความนยิมจากชาวบา้น
ในพื้นที่และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบว่า ขนบธรรมเนียม
ในการแสดงของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสานพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประกอบพิธีการไหว้ครูดนตรีก่อน
ทำาการแสดง โดยเพลงท่ีจะต้องบรรเลงท่ีขาดไม่ได้เลยคือ
เพลงสำาหรับไหว้ครู (ชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์, 2554 : 208) 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ที่มี
ความงดงามและศักด์ิสิทธ์ิไม่ด้อยกว่าศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อื่นๆ ส่วนนักร้องและนักดนตรีแต่ละคน ล้วนแต่ได้ผ่าน
การฝึกฝนเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน รวมไปถึงลักษณะการ
บรรเลงของนกัดนตรทีีม่คีวามเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอยา่ง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ตรัว
 ดังนั้น ตรัวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความ
โดดเดน่ในวงมโหรีพ้ืนบ้านอสีานใต ้คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดั
บุรีรัมย์ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สีด้วยคันชัก ลักษณะของตรัว

ส่วนใหญ่จะคล้ายกับซออู้ที่ใช้ในวงดนตรีไทย ทำาด้วยไม้ 
กล่องเสียงขึงด้วยหนังงูเหลือม มีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้าม
หน้าซอ ใช้สายลวดมี 2 สาย คันชักอยู่ระหว่างสาย คันชัก
ซอยาวประมาณ 60 เซนตเิมตร มลูีกบิดอยูต่อนบน อกซอใช้
รดัดว้ยเชอืก ขนาดของซอแตกตา่งกนัไปตามความประสงค์
ของผู้สร้าง โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ ตรัวจี้ (เล็ก) ตรัวเอก 
(กลาง) ตรัวธม (ใหญ่) (สรวงสุดา สิงขรอาสน์, 2554 : 211) 
ซึ่งผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พนัป ีจงัหวัดบรุรีมัยน์ัน้ มเีทคนคิการบรรเลงทีมี่เอกลักษณ์
เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่างชัดเจน
 ในปัจจุบันนี้ ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
มิได้มีการเล่นหรือบรรเลงอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร หาก
มิได้ทำาการศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่าง
เป็นระบบแล้ว ก็อาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากรูป
แบบเดิมและสูญหายไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญในเรื่องนี้ โดยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ และต้องการศึกษารวบรวมข้อมูลไว้
อยา่งเปน็ระบบ เพือ่กอ่ใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีเ่ปน็รปูธรรม เปน็
ประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้ง
เปน็การอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิในดา้นวฒันธรรมดนตรพีืน้บ้าน
อีสานใต้  ให้คงอยู่สืบไป  จากเหตุผลและความสำาคัญ
ดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของ
วงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์
และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่เปน็แนวทางการพฒันา
ในเร่ืองการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ และ
สะดวกในเชิงปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษาคณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และ
การออกภาคสนามเพื่อทำาการศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ โดยเรียบเรียงการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ เก่ียวกับวิธีดำาเนินการวิจัย ได้แบ่ง
ประเด็นออกเป็น 2 ประเด็น คือ ขอบเขตของการวิจัยและ
วิธีในการดำาเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบเขตของการวิจัย
 1. เนื้อหาการวิจัย
 การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : 
กรณศีกึษา คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดับุรรีมัย ์มคีวามมุง่หมาย
เพื่อการวิจัยดังนี้
  1.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้น
บา้นอสีานใต ้คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์ไดแ้ก ่ประวตัิ
ความเปน็มา นกัดนตร ีเครือ่งดนตร ีการประสมวง บทเพลง
ที่ใช้บรรเลง พิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ และบทบาท
หน้าที่ทางสังคม
  1.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ การวางนิ้ว การใช้คันชัก และการใช้เทคนิค
 2. ระยะเวลาในการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้น
อสีานใต ้: กรณศีกึษาคณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรีุรมัย ์ผูว้จัิย
ใชร้ะยะเวลาในการวจิยัตัง้แตเ่ดอืน มกราคม 2559 ถงึเดอืน 
มีนาคม 2560
 3. พื้นที่วิจัย
 พืน้ทีว่จิยัเรือ่ง “การบรรเลงตรวัในมโหรพีืน้บา้น
อีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์” 
คือ วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ตำาบลอิสาณ 
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่มีการบรรเลงในรูปแบบวงโบราณ มีการ
บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีการนำาเอา
เครื่องดนตรีประเภทตรัวมาบรรเลงในวง ซ่ึงมีการบรรเลง
ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  4.1 ประชากร
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีเ้ป็นประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา  ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยประชากรที่ศึกษาประกอบ
ด้วย หัวหน้าวงมโหรี นักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นำา
ชมุชน นกัดนตรอีาวโุส ผูว้า่จา้ง ประชาชนและผูช้มทีอ่าศยั
อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย
  4.2 กลุ่มตัวอย่าง
  ผู้วจัิยใชว้ธิกีารเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้จำาแนกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
   4.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key-informant) คือกลุ่ม
บคุคลทีใ่หข้อ้มลูเชงิลกึและสาระสำาคญัเกีย่วกบับรบิทพืน้ที่
วิจัย ประวัติความเป็นมา และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งมีจำานวน 3 ท่าน
   4.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual-informant) 
คือกลุ่มบุคคลที่เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้บรรเลงวงมโหรี เพราะ
เป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวและเป็นผู้บรรเลงของวงมโหรี ได้
ทราบเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องดนตรี องค์ประกอบและ
ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการแสดงของวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง มีจำานวน 10 ท่าน
   4.2.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป (General-infor-
mant) เปน็การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปน็กลุม่ประชาชนผูช้มการแสดงมโหรหีรอืผูท้ี่
อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวงมโหรี และผู้ว่าจ้างวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำานวน 10 
ท่าน
 5. เครื่องมือที่ในการรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
  5.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guided)
   5.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured  Interview)  ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้  (Key 
Informants) กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) และกลุม่
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อให้ได้ข้อมูล
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ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
    5 . 1 . 2  แบบสั มภาษณ์แบบไ ม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผูรู้ ้(Key Informants) กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) 
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อ
ค้นหาประเด็นที่นอกเหนือจากกรอบที่ตั้งไว้
  5.2 การสังเกต (Observation) เป็นการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้
ในการสังเกตการบรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพ้ืนบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป
  5.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของกลุม่นกัดนตรใีนวงมโหรพีืน้บา้น
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ยึดหลักการ
เก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการ
วิจัย และสามารถตอบคำาถามของการวิจัยได้ตามที่กำาหนด
ไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
  6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
  เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร งานวิจัย
หนังสือ ตำารา รายงานการประชุมปริญญานิพนธ์ และ
อินเตอร์เน็ต หรือท่ีได้มีการศึกษาไว้ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ
บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งได้แก่
   6.1.1 ขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและ
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์
   6.1.2 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้
   6.1.3 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงมโหรี
อีสานใต้
   6.1.4 องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตรัว
   6.1.5 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
  6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ ์การสงัเกต และการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
   6.2.1 การสมัภาษณ์ (Interview) การวจิยั
ครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ ได้แก่

   6.2.1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยสัมภาษณก์ลุ่มเปา้หมายไดแ้ก่ 
กลุม่ผูรู้ ้กลุม่ผูป้ฏบิตั ิกลุม่บคุคลทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
   6.2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้างนอกเหนือจากกรอบที่กำาหนดไว้
  6.2.2 การสังเกต (Observation) ใช้สังเกตการ
บรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะใช้แบบสังเกต 2 รูป
แบบคือ
   6.2.2.1 การสังเกตแบบมส่ีวนรว่ม (Partic-
ipatory Observation) โดยเข้าร่วมการสาธิตการบรรเลงตรัว
เพื่อให้ทราบถึง รูปแบบ องค์ประกอบ ในเรื่องเทคนิคการ
บรรเลงตรัว
   6.2.2.2 การสังเกตแบบไมม่ส่ีวนร่วม (Non 
– Participatory Observation) ผู้วิจัยจะทำาการสังเกต
เทคนิคการบรรเลงตรัวของศิลปินทั่วไป เป็นการซักถาม
ข้อมูล จดบันทึก และบันทึกการบรรเลงตรัว
  6.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการจัดกลุ่มสนทนาและ
ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผู้ให้ข้อมูล
 7. การตรวจสอบข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพื่อเป็นการตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง 
ความเทีย่งตรงของขอ้มลู ซึง่การตรวจสอบดา้นขอ้มลู (Data 
Triangulation) คือการตรวจสอบข้อมูล ด้านสถานที่ ด้าน
เวลาและด้านบุคคล โดยอธิบายได้ดังนี้
   7.1 ด้านสถานที่ เพื่อ ตรวจสอบว่า ข้อมูล
จากต่างสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม่
   7.2 ด้านบุคคล เพื่อตรวจสอบว่า ถ้าผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่
   7.3 ด้านเวลา เพื่อตรวจสอบว่า ถ้าข้อมูล
ต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
 8. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม



268 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

จากเอกสารและจากการศึกษาภาคสนามแล้วใช้วิธีการจัด
กระทำาและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  8.1 นำาขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากเครือ่งมอืตา่งๆ 
ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  8.2 นำาข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ จำาแนกหมวดหมู่
ตามประเภทของข้อมูลที่กลั่นกรองจากเครื่องมือ
  8.3 ในสว่นของดนตรฟีงัและถอดจากเทปโดย
บันทึกเป็นโน้ตสากล
  8.4 ศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสารรายงาน
การวิจัยตำาราและหนังสือต่างๆ ทางวิชาการรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
  8.5 สรุปข้อมูลของแต่ละประเภทเครื่องมือ
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามจุดประสงค์ดังนี้
   8.5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
   8.5.2 วิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงตรัว 
ในวงมโหรพ้ืีนบา้นอีสานใต ้คณะอสิาณพันป ีจังหวดับรุรีมัย์
 9. การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยจะนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
คณุภาพ ประมวลผลใหต้รงตามความมุง่หมายทีว่างไว ้แลว้
นำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผล
 1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 ประวัติความเป็นมา
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวงเก่าแก่วงหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง
ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ได้รับ
ความนิยมในอำาเภอเมือง และอำาเภอใกล้เคียง และเป็นวง
มโหรพีืน้บา้นอสีานใตท้ีม่อียูเ่พยีงวงเดยีวในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จงัหวดับรุรีมัย ์จากการทีผู่วิ้จยัไดส้มัภาษณหั์วหน้าวงมโหรี
คือ นายจันทร์ที คะเลรัมย์ ได้ทราบข้อมูลว่า วงมโหรีได้ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมี นายกอบ เหลือสืบชาติ ได้

ชกัชวนเพือ่นทีเ่ลน่ดนตรีพ้ืนบ้านดว้ยกนั มารวมกลุม่กันเพือ่
รบังานจากผูว้า่จา้งในเขตพ้ืนทีห่มูบ่า้นใกล้ๆ  กอ่น ซ่ึงในตอน
นัน้ยงัไมม่กีารตัง้ชือ่วงแตอ่ยา่งใด จนกระทัง่นายกเทศบาล
ตำาบลอสิาณ นายสพุจน ์สวสัดิพ์ทุรา ไดเ้หน็การแสดงของวง
มโหรจีงึเกดิความประทบัใจ ได้มอบเงนิสนบัสนนุใหบ้รหิาร
จดัการในวง พรอ้มกบัไดต้ัง้ชือ่วงมโหรคีณะนีว้า่วงมโหรพีืน้
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี คำาว่า อิสาณ ได้มาจากชื่อ
ของเทศบาลตำาบลอสิาณ สว่นคำาวา่ พนัป ีไดม้าจากอายขุอง
นกัดนตร ีซึง่อายเุฉลีย่ของนกัดนตรใีนวงอยูท่ี ่60 ปี และได้
ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกในวงประกอบด้วย
 นายจันทร์ที คะเลรัมย์ (หัวหน้าวง) นายภานุวัตน์
สุระพินิจ นายสุนทร ศรีเพ็ชรกล้า นายวุ่น เกาะรัมย์ นาย
จำาปา ตีประเคน นายสมพงษ์ ทวีรัมย์ นายวีระ ชาติครบุรี 
นายกอบ เหลือสืบชาติ นายสมหวัง ยืนยาวและนายบุญ
เพ็ง บุญทองเถิง
 เครื่องดนตรี และการประสมวง
 เครือ่งดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงในวงมโหรพีืน้บา้นอสีาน
ใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด 8 ชนิด ดังนี้
 1. ซอเล็ก เปน็เคร่ืองดนตรีทีป่ระกอบดว้ย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำามาจากไม้ประดู่ ส่วนที่ 2
กล่องเสียง เป็นกระบอกทำาจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนที่ 3 ลูกบิด 
ม ี2 อนัทำาจากไม้พะยงู ส่วนที ่4 คนัชกั ทำาดว้ยไมม้กูขงึดว้ย
หางม้าหรือเอ็นขนาดเล็ก  มีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรง
กลางระหวา่งสายซอทัง้สอง สว่นสดุทา้ย สายซอทำาจากลวด
หรอืเบรกรถจกัรยาน การบรรเลงซอเล็ก จะบรรเลงทำานอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำานองชนิดอื่น
 2. ซออู้ เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำามาจากไม้พะยูง ส่วนที่ 2 
กล่องเสียง เปน็กระบอกทำาจากกะลามะพรา้ว เปดิออกดา้น
หนึง่แลว้เอาเนือ้ออกใหห้มด ดา้นหลงัเจาะเปน็รเูพือ่ระบาย
ลมให้เสียงออกอาจมีการแกะสลักให้สวยงาม ด้านหนึ่งขึง
ด้วยหนังลูกวัว เรียกว่า หน้าซอ ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อัน
ทำาจากไมพ้ะยงู สว่นที ่4 คนัชกั ทำาด้วยไมพ้ะยงูขงึดว้ยหาง
ม้าหรือเอ็นขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลาง
ระหว่างสายซอทั้งสอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำาจากลวด
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หรือเบรกรถจักรยาน การบรรเลงซออู้ จะบรรเลงทำานอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำานองชนิดอื่น
 3. ตรวั ของตรวั เปน็เครือ่งดนตรทีีป่ระกอบด้วย 
5 สว่นดว้ยกนัคอื สว่นที ่1 คนัทวน ทำามาจากไมป้ระดู ่สว่น
ที่ 2 กล่องเสียง ด้านหนึ่งใส่คอนแท็กรับสัญญาณเสียงจาก
สายซอเรียกว่าหน้าซอ ด้านหลังกล่องเสียงเจาะรูเอาไว้รับ
สายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง บน
กล่องเสียงมีปุ่มหมุนปรับสัญญาณเสียง 2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มท่ี 
1 ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่สองใช้ปรับเสียงทุ้ม-
แหลม ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ส่วนที่ 4 
คันชัก คันชักทำาด้วยไม้ประดู่ขึงด้วยหางม้าหรือเอ็นขนาด
เล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลางระหว่างสายซอท้ัง
สอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำาจากลวดหรือเบรกรถจักรยาน 
การบรรเลงตรัวจะบรรเลงทำานองเดยีวกันกบัปีใ่น เมือ่นำามา
เปรียบเทียบกับตรัวทั่วไปแล้วพบว่า มีส่วนประกอบที่แตก
ต่างกันคือ กล่องเสียงและลูกบิด 
 4. ปี่หรือปี่ใน ประกอบด้วยตัวปี่หรือเลาปี่ทำามา
จากไม้พะยูง และลิ้นป่ีท่ีทำาจากใบตาลมาตัดเป็นรูปใบผัก
แว่นผูกติดกับท่อทองเหลืองขนาดเล็กเรียกว่า กำาพวดปี่ ใช้
เสยีบทีร่ดูา้น บนเปา่ใหเ้กดิเสยีง มรีนูบันิว้ 6 ร ูตวัเลาปีเ่จาะ
ทะลวงตลอดทั้งลำา มีลักษณะเป็นปากลำาโพง คือไล่ระดับ
จากเลก็ไปหาใหญ ่สามารถทำาได ้หลายเสยีงแต่มเีสยีงทีเ่ปน็
หลักมีอยู่ 9 เสียง ส่วนเสียงอื่นๆ นั้นแล้วแต่ความสามารถ
ของผู้บรรเลง การบรรเลงปี่หรือปี่ในจะบรรเลงเป็นทำานอง
หลักเช่นเดียวกับตรัว
 5. โทน โทนที่ใช้เป็นโทนที่ทำามาจากไม้ขนุน มี
ลกัษณะทีค่ลา้ยกบัโทนในวงมโหรขีองภาคกลางแตม่ขีนาด
ใหญ่กว่าและป่องตรงกลาง กล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับ
สรีระของสตรี โทนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
  5.1 ส่วนหน้าโทน ใช้ขึงหนังวัวแล้วตีให้เกิด
เสียง
  5.2 ส่วนอกของโทน
  5.3 สว่นสะโพกและทา้ยโทน การบรรเลงโทน
จะใชตี้กำากบัจงัหวะไปพรอ้มกับเครือ่งกำากบัจังหวะชนดิอืน่
 6. กลองรำามะนา เปน็กลองขนาดใหญ ่หน้ากลอง
ขึงด้วยหนังวัว ตรึงด้วยหมุด ตัวกลองทำาด้วยไม้ขนุน ตีด้วย
ไม้เช่นเดียวกับกลองทัดและกลองเพลของภาคกลาง การ

บรรเลงกลองรำามะนา จะใช้ตีกำากับจังหวะหลักในวง
 7. ฉิ่ง ทำาจากทองสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง ฉิ่งมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร มี 2 ฝาใช้ผูกเชือกร้อยเข้า
ไวด้้วยกนั การบรรเลงฉิง่ จะบรรเลงในรปูแบบอตัราจงัหวะ 
2 ชั้น
 8. ฉาบ ทำาจากทองสมัฤทธิห์รอืทองเหลือง มเีสน้
ผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร มี 2 ฝา และใช้เชือกร้อยเข้า
ไว้ด้วยกันเช่นเดียวกับฉิ่ง การบรรเลงฉาบ จะบรรเลงในรูป
แบบอัตราจังหวะ 2 ชั้น
 การประสมวง
 การประสมวงหรอืการรวมวงนัน้ มเีครือ่งดำาเนนิ
ทำานองเฉพาะปีแ่ละซอเทา่นัน้ ส่วนเครือ่งประกอบจงัหวะที่
เป็นหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ 
 สว่นขนาดของวงนัน้ไมม่กีารกำาหนดเครือ่งดนตรี
แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
 1. วง 8 คน ประกอบด้วย ป่ีใน ซอเล็ก ตรัว ซออู้
โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาค่าจ้าง 6,400 บาท
 2. วง 10 คน ประกอบด้วย ปี่ใน ซอเล็ก 3 คัน 
ตรัว ซออู้ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาที่ว่าจ้างอยู่ที่ 
8,500 บาท เฉพาะในเขตอำาเภอเมอืง ถา้อยูน่อกเขตอำาเภอ
เมืองราคาจะอยู่ที่ 12,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ที่ไปทำาการแสดง ซึ่งค่าแรงนักดนตรีทุกคนจะได้เท่ากัน
 ลักษณะของการบรรเลงใช้วิธีการนั่งกับพื้นเป็น
รูปวงกลมหรือวงรี หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้ได้ยินเสียงกัน
และกัน ในกรณีที่มีการจัดเตรียมที่น่ังให้โดยผู้ว่าจ้าง ไม่
สามารถนั่งเป็นวงกลมหรือวงรีได้ นักดนตรีก็สามารถนั่ง
บรรเลงตามที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้ได้เลย 
 บทเพลงที่ใช้บรรเลง
 จากการศึกษาพบว่าเพลงที่ใช้ในการบรรเลงใน
วงมโหร ีเปน็เพลงบรรเลงลว้นใชบ้รรเลงในงานมงคลเทา่นัน้ 
โดยมรีายชือ่เพลงไดแ้ก ่เพลงคร ู(โต) เพลงกลอ่ม เพลงแขก
มอญ เพลงตะเข้หางยาว เพลงมอญโยนดาบ เพลงกล่อม
กลบัทาง เพลงหงสป์กีหกั เพลงศรนีวล เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
และเพลงจีนทอดแห
 ในการบรรเลงในงานต่างๆ นั้นจะไม่มีการเรียง
ลำาดับบทเพลงท่ีแน่นอน จะข้ึนอยู่กับการนึกข้ึนได้ของผู้
บรรเลง แต่ในการบรรเลงทุกครั้ง ต้องบรรเลงเพลงครูก่อน
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ทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็นเพลงครู
 บทบาทหน้าที่ทางสังคม
 จากการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ทางสังคม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
 1. บทบาทดา้นสงัคมเปน็กจิกรรมอยา่งหนึง่ของ
สังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความสามัคคี
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ การสร้างรายได้เพิ่ม
เตมิจากอาชพีหลักใหกั้บครอบครวัของกลุม่นกัดนตรีและยงั
เปน็อาชพีอยา่งหนึง่ เปน็การสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน
ด้วย
 3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกีย่วขอ้งกบัประเพณ ีเชน่ การทำาบญุขึน้บา้นใหม ่บวชนาค 
แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์

 2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อิสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 จากการวิเคราะห์ทั้ง 10 บทเพลง พบว่าเทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
  2.1 ลักษณะการวางนิ้ว
  เปน็การวางนิว้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบการวางนิว้ทีใ่ช้
ในการบรรเลงตรัวทั่วไป
  2.2 ลักษณะการใช้คันชัก มีการใช้คันชักอยู่ 
3 รูปแบบ ดังนี้
   2.2.1 คนัชักออก-เข้า (คนัชกัละหนึง่เสียง) 
หมายถึง สีออกได้หนึ่งตัวโน้ต สีเข้าได้หนึ่งตัวโน้ต
   2.2.2 คนัชกัควบ 2 เสยีง (คนัชกัละ 2 เสยีง) 
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สองตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
   2.2.3 คนัชกัควบ 3 เสยีง (คนัชกัละ 3 เสยีง) 
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สามตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์น้ัน จะไม่มีหลักตายตัวในการ
ใช้คันชัก ซึ่งการใช้คันชักนั้นแล้วแต่ความถนัดและความ
สะดวกของผู้บรรเลง

 2.3 ลักษณะการใช้เทคนิค
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้เทคนิคอยู่ 4 เทคนิค 
ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิคการพรม
สาย เทคนคิทีใ่ชม้ากเปน็อนัดบัสองกคื็อ เทคนคิการใชเ้สยีง
เลือ่น (เอเ้สยีง) เทคนคิทีใ่ชม้ากเปน็อนัดบัสามกค็อื เทคนคิ
การขย่มสาย ส่วนเทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสี่ก็คือ เทคนิค
การประสาย

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 วงมโหรพีืน้บา้นอสีานใตค้ณะอสิาณพนัปี จงัหวดั
บุรีรัมย์ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีการแสดงมาอย่าง
ยาวนาน กล่าวคือ เป็นวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีนัก
ดนตรีในวงบรรเลงด้วยกันมานาน ถือได้ว่าเป็นวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่มีการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการแสดง
มากนัก ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามามีบทบาทในสังคมชาวอีสานใต้ เป็นตัวอย่างของการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) สอดคล้องกับการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2540 : 
93-102) กล่าวว่า การนำาเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติ
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมที่กระทำาตามปกติ
กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม จะมีมากข้ึนเม่ือ
สังคมหน่ึงมีอิทธิพลต่ออีกสังคมหน่ึง กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง
กว่าก็จะพยายามบังคับพวกที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดำารง
ชวีติของตนเอง จากวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปตามความเจรญิดา้น
วัตถุ ชาวเขมรอีสานใต้จะรับรู้สื่อเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกับ
คนไทยทัว่ไป สอดคล้องกบัการแพรก่ระจายวฒันธรรมของ 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2544 : 55) กล่าวว่า การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้วิถีชีวิตของมนุษย์
เปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการใหค้วามนยิมชมชอบ
วงดนตรปีระเภทอืน่ เชน่ ลำาซิง่ วงกลองยาว วงดนตรรีถแห่
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วงดนตรสีากลอืน่ๆ ดว้ยเหตผุลทีว่่าวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้
มีเสียงเบาบรรเลงไม่สนุกสนานเม่ือเทียบกับวงลำาซ่ิง วงกลองยาว
วงดนตรรีถแห ่ทีม่คีวามเรา้ใจมากกวา่ ถา้ไมม่กีารถา่ยทอด
หรือสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง วงมโหรีพ้ืนบ้านอีสานใต้ย่อม
สูญหายไป ซึ่งปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องและครอบคลุมบริบททางสังคมมากขึ้น ท้ังด้าน
หน้าที่ทางสังคมกล่าวคือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของสังคม 
ที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความสามัคคีและ
การอยูร่ว่มกันอยา่งมคีวามสขุ ดา้นดา้นเศรษฐกจิการสรา้ง
รายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัว ของกลุ่มนัก
ดนตรี และด้านวัฒนธรรมและประเพณีมีความเกี่ยวข้อง
กับประเพณี เช่น การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน บวช
นาค ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์ สอดคล้อง
กับโครงสร้างหน้าที่นิยมของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2550 : 
97-101) กล่าวว่า โครงสร้างก็คือ สถาบันของสังคมเกิดมา
จากความจำาเป็นพื้นฐานของมวลมนุษย์เอง ดังนั้น สถาบัน
หรือโครงสร้างทางสังคมจึงต้องทำาหน้าที่ตอบสนองความ
จำาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ซ่ึงสังคมของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำาหน้าที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคมในทุกๆ ด้าน
 เครื่องดนตรี
 ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones) 
ได้แก่ ตรัว ซอเล็ก และซออู้ 2) ตระกูลท่ีเสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophones) ได้แก่ ปี่ใน 
3) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นหนัง 
(Menbranophones) ได้แก่ โทน และกลองรำามะนา 4) 
ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวลวัตถุในตัว
เอง (Idiophones) ฉิ่งและฉาบ
 การประสมวง
 การประสมวง จะใช้ป่ีในและตรัวเป็นเครื่อง
ดำาเนินทำานองหลัก ส่วนเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นหลัก
คือกลองรำามะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะของการ
บรรเลงจะเปน็การนัง่บรรเลง และกอ่นทีจ่ะมกีารบรรเลงทกุ
ครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่อง

ดนตรทีีท่ำาขึน้เอง เชน่ ปีใ่น ตรวั ซอเล็ก ซออู ้โทน และกลอง
รำามะนา ทัง้นีก้เ็พือ่ความสะดวกในการใชง้านของนกัดนตรี
แต่คน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรี 
และนักดนตรีในวงบางคนได้ผลิตเครื่องดนตรีจำาหน่ายเพื่อ
เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
 บทบาทหน้าที่ทางสังคม
 จากการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ทางสังคม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
 1. บทบาทด้านทางสังคม เป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งของสังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความ
สามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้
เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัวของกลุ่มนักดนตรี
และยงัเปน็อาชพีอยา่งหนึง่ เปน็การสรา้งรายไดใ้หก้บัคนใน
ชุมชนด้วย
 3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่น การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ บวช
นาค แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมินทร์ มะธิโตปะนำา (2552: 
203-206) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่เสียงเกิดจาก
การส่ันสะเทือนของสาย (Chordophones) 2) ตระกูลที่
เสยีงเกดิจากการสัน่สะเทอืนของอากาศ (Aerophones) 3) 
ตระกลูท่ีเสยีงเกดิจากการส่ันสะเทอืนของแผน่หนงั (Mem-
branophones) 4) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของมวลวตัถใุนตวัเอง (Idiophones) การประสมวง จะใชป้ี่
ในเปน็เครือ่งดำาเนนิทำานองหลกั ส่วนเครือ่งประกอบจงัหวะ
ที่เป็นหลักคือ กลองรำามะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะ
ของการบรรเลงจะเป็นการน่ังบรรเลง และก่อนที่จะมีการ
บรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน บทบาทหน้าที่ทาง
สังคม มีความเกี่ยวข้อง 3 ด้านคือ บทบาทด้านหน้าที่ทาง
สังคม บทบาทด้านเศรษฐกิจ และบทบาทด้านวัฒนธรรม
และประเพณี
 2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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 ด้านลักษณะของตรัว
 สว่นประกอบของตรวัในวงมโหรีพืน้บา้นอสีานใต ้
คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์เกิดเสียงจากการส ีมขีนาด
และรปูรา่งเหมอืนกับตรวัทัว่ๆ ไปทกุประการ ยกเวน้ กลอ่ง
เสียง กล่องเสียงด้านท่ีเรียกว่าหน้าซอ จะใส่คอนแท็กรับ
สัญญาณเสียงจากสายซอซ่ึงต่างจากตรัวท่ัวๆ ไปท่ีหน้าซอ
จะขงึดว้ยหนงัง ูบนกลอ่งเสยีงมปีุม่หมนุปรบัสญัญาณเสยีง 
2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มที่หนึ่ง ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่
สองใชป้รบัเสยีงทุม้-แหลม ดา้นหลงักลอ่งเสยีงเจาะรเูอาไว้
รับสายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ซึ่ง
ตรัวทั่วไปจะไม่นำามาติดตั้ง จากส่วนประกอบเร่ืองกล่อง
เสียงของตรัวที่แต่กจากตรัวทั่วไปดังกล่าว พบว่าเสียงของ
ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ มีความแตกต่างจากตรัวท่ัวไป กล่าวคือเสียงมี
ความชัดเจนมากขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
จากเสยีงเครือ่งดนตรปีระเภทอืน่ สามารถปรบัเสยีงดงั-เบา 
ทุ้ม-แหลม ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับทฤษฎีหลักอุโฆษ
วิทยาทางดนตรีของ Eargle (1995 : 69-71) ที่กล่าวไว้ว่า 
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายน้ียังมีส่วน
ประกอบอื่น ๆ ที่ทำาหน้าที่ต่าง ๆ ที่ทำาให้เสียงมีความแตก
ตา่งกนัออกไป ไดแ้ก่ กลอ่งเสยีง (Bridge and Nut) มลีกูบดิ 
2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ซ่ึงต่างจากตรัวท่ัวไปท่ีลูกบิดทำาด้วยไม้
อกีทัง้ยงัลดปญัหาเร่ืองสายเพีย้นเนือ่งจากไดน้ำาลกูบดิกตีาร ์
ซึ่งมีมาตรฐานมากกว่าลูกบิดแบบทั่วไปที่ทำาด้วยไม้
 การตัง้เสยีงของสายตรวัทัง้สอง ระหวา่งสายเอก
และสายทุ้ม บนสายเปล่าจะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 หากเปรียบ
เทียบกับบันไดเสียงประเภทระบบ 5 เสียง (Pentatonic) 
สายทุ้ม ตั้งเสียง D สายเอก ตั้งเสียง G แล้วแต่ความเคยชิน
และความถนัดของผู้บรรเลง ไม่มีข้อจำากัดแต่อย่างใด แต่ก็
ไม่มีการตั้งที่ผิดพลาด หรือเกินเลยไปจากคู่ 4 และคู่ 5 ช่วง
เสียงที่ตั้งไม่จำากัดว่าจะอยู่ในช่วงสูงหรือตำ่า สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ธงรบ จนัทร์เตม็ (2549 : 193) ไดว้จิยัเรือ่ง กนั
ตรึมคณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง บ้านโคกโพธิ์ ตำาบลสะเดา 
อำาเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย ์ทีก่ลา่วไวว้า่ การตัง้เสยีง
ของสายตรัวทัง้สองสาย ระหวา่งสายเอกและสายทุม้บนสาย
เปล่า จะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 เปรียบเทียบกับบันไดเสียงเป็น
ระบบ 5 เสียง (Pentatonic) 

 ด้านเทคนิคการบรรเลง
 เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพ้ืน
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีท้ังหมด 
4 เทคนิค ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิค
การพรมสาย เทคนิคท่ีใช้มากเป็นอันดับสองคือ เทคนิค
การใช้เสียงเลื่อน (เอ้เสียง) เทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสาม
คือ เทคนิคการขย่ม ส่วนเทคนิคที่ใช้มากทเป็นอันดับสี่คือ 
เทคนิคการประสาย วิธีการปฏิบัติเหมือนกับการใช้เทคนิค
การสีซออีสาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพงศ์ ไชยรัตน์ 
(2557 : 169) ได้วิจัยเรื่อง “เทคนิคการสีซออีสาน” แต่จะ
แตกต่างกันในเรื่องของเสียง เนื่องจากการตั้งเสียงของตรัว
ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ จะตั้งเสียงเป็นขั้นคู่ 4 (D-G) 
ซึ่งต่างจากการตั้งเสียงซออีสานที่ตั้งเสียงเป็นขั้นคู่ 5 (A-E) 
ด้านบทเพลงที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบทเพลงที่มีทำานองและ
จังหวะที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่าง
ชัดเจน หากใช้เทคนิคอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเทคนิคที่ได้
กล่าวมา อาจจะทำาให้เพลงที่ใช้บรรเลงน้ันขาดความเป็น
เอกลักษณ์ ซ่ึงผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ผ่านเสยีงตรวัซึง่มกีารใชเ้ทคนคิการบรรเลงท่ีเปน็เอกลกัษณ์
ของวงมโหรพีืน้บา้นอีสานใต ้ไดอ้ยา่งสวยงาม สอดคล้องกบั
ทฤษฎสีนุทรยีศาสตรข์อง สชุาต ิสุทธ ิ(2544 : 67) ทีว่า่เปน็
วชิาทีเ่กีย่วกบัความงาม และทำาหนา้ทีบ่รรเลงเตมิเตม็ความ
เป็นอีสานใต้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะอิสาณพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นอย่างดี สำาหรับผู้ที่สนใจเรื่องกา
รบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องฝึกเทคนิคทั้ง 4 เทคนิคที่กล่าวมาให้เกิดความ
ชำานาญ เพื่อความไพเราะและเติมเต็มความเป็นเอกลักษณ์
ของบทเพลงในรูปแบบวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
  1.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยให้นักดนตรีของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์เป็นวิทยากร โดย
ถ่ายทอดวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่ใช้
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บรรเลงในวง และวิธีการแสดงในรูปแบบของวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์
  1.2 ด้านบทเพลงในการบรรเลงในแต่ละงาน
ควรมกีารจัดลำาดบับทเพลงทีบ่รรเลงในงานต่าง ๆ  เพือ่ใหน้กั
ดนตรีแต่ละคนได้เตรียมความพร้อม
  1.3 บทเพลงควรมีการจดบันทึกในรูปแบบ
โน้ตเพื่อง่ายในการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
  1.4 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการบรรเลงตรัวใน
ทำานองแบบอีสานใตโ้ดยใช้ขัน้คู ่4 (ร-ซ) นอกจากจะทำาการ
ศึกษาในการบรรเลงทำานองดังกล่าวแล้ว ควรที่จะศึกษาวิธี
การบรรเลงในทำานองอีสานเหนือซ่ึงใช้ข้ันคู่ 5 (ล-ม) ด้วย 
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบและเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการ
จะศึกษาในเรื่องนี้ และนำาไปพัฒนาการบรรเลงตรัวในรูป
แบบวงดนตรีอื่นๆ ต่อไป
  1.5 การใช้เทคนิคการบรรเลงในแต่ละเพลง 
ควรมีการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับเพลงนั้นๆ โดยใช้
เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเป็นหลัก เพื่อให้เพลงนั้นๆ มีความ
โดดเด่นและเพื่อให้เกิดความแตกต่างของเพลงแต่ละเพลง
นั่นเอง
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการทำาวิจัยด้านการจัดการวง การ
สืบทอด และการคงอยู่ของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.2 ควรมกีารทำาวจัิยดา้นการทำาเครือ่งดนตรี
ที่ใช้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.3 ควรมีการทำาวิจัยด้านบทเพลงท่ีใช้ในวง
มโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้โดยมกีารบนัทกึโนต้ สามารถนำาโนต้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวงดนตรีประเภทอื่น เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และเป็นการอนุรักษ์เพลงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.4 ควรมีการทำาวิจัยด้านการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทอื่นที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
นอกเหนอืจากการบรรเลงตรวั เชน่ ปีใ่น เพือ่เปน็แนวทางใน
การศกึษาการบรรเลงเครือ่งดนตรใีนวงมโหรพีืน้บา้นอสีาน
ใต้สำาหรับผู้ที่สนใจ

บทสรุป 
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้เทคนิคการบรรเลง 4 
เทคนิค คือ เทคนิคการพรมสาย เทคนิคการใช้เสียงเลื่อน
(เอ้เสียง) เทคนิคการขย่มสาย และเทคนิคการประสาย 
เพลงที่ใช้ในการบรรเลง มีทั้งหมด 10 เพลง ได้แก่ เพลงครู
(โต) เพลงกล่อม เพลงแขกมอญ เพลงตะเข้หางยาว เพลง
มอญโยนดาบ เพลงกล่อมกลับทาง เพลงหงส์ปีกหัก เพลง
ศรนีวล เพลงลาวเสีย่งเทยีน และเพลงจนีทอดแห เปน็เพลง
บรรเลงทั้งสิ้น สมควรในอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่กับสังคม
อีสานใต้สืบไป 
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การจำาแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท

กรณีศึกษาจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Classification of Cassava Planted Area Using LANDSAT Satellite Data: 

A Case Study of Banteay Meanchey Province, Cambodia
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Program in Geoinformatics, Faculty of Geoinformatics, Burapha University

บทคัดย่อ 
 การจำาแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจากข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบ OLI กรณีศึกษา จังหวัด
บนัเตยีเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา ดว้ยวธิกีารจำาแนกแบบควบคมุ (Supervised classification) แบบความนา่จะเปน็สงูสดุ 
(Maximum Likelihood Classification) โดยใช้ข้อมูลจากภาคสนามจำานวน 500 จุด แบ่งเป็นข้อมูลทั้งหมด 7 ประเภท 
ไดแ้ก ่มันสำาปะหลัง พชืไร ่ปา่ไม ้แหล่งนำา้ ไมย้นืตน้/ไมผ้ล ขา้ว และเมอืง มาสรา้งเปน็พืน้ทีต่วัอยา่ง (Training Area) สำาหรบั
การจำาแนก ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง มีพื้นที่ประมาณ 838.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,898.27 
เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 13.54 โดยพื้นที่ที่มีจำานวนมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล และพืชไร่ มี
พื้นที่ประมาณ 250,986.16 117,502.41 และ 65,527.44 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 40.49 18.96 และ 10.57 ตามลำาดับ 
เมื่อจำาแนกเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังรายอำาเภอ พบว่า อำาเภอที่ปลูกมันสำาปะหลังมากที่สุด คือ อำาเภออูร์ชเรา 
อำาเภอธมโปก และอำาเภอมาลัย มีพื้นที่ประมาณ 24,965.99 23,780.28 และ 11,876.64 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 29.76 
28.34 และ 14.16 ตามลำาดบั ซึง่อำาเภอดงักลา่ว มชีายแดนตดิตอ่กบัจงัหวดัสระแกว้ของประเทศไทย ผลจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยรวมของการจำาแนก (Overall Accuracy Assessment) พบว่าความถูกต้องโดยรวมของการจำาแนกมีค่า
ความถูกต้อง 81.48 % และเมื่อประเมินในแง่ของความถูกต้องของผู้ผลิต (Producer’s Accuracy: PA) พบว่าพื้นที่ปลูก
มันสำาปะหลังมีค่าความถูกต้อง 73.68 % และการประเมินในแง่ความถูกต้องของผู้ใช้งาน (User’s Accuracy: CA) พบว่า
พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจากการจำาแนก โอกาสที่ผู้ใช้งานจะพบว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจริงมีค่าความถูก
ต้องเท่ากับ 80 %

คำาสำาคัญ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, การจำาแนก, มันสำาปะหลัง
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Abstract
 Classification of cassava planted area 
using LANDSAT 8 satellite data: a case study Ban-
teay Meanchey, Cambodia by Maximum likelihood 
technics of supervised classification. The field 
data total 500 points was created as training area 
and then were classified into 7 land use pattern 
included cassava, Filed crop, forest, water body, 
Perennial Trees/Fruit Trees, rice and urban. The 
result of study found cassava area were 838.98 
Sq.km. or 83,898.27 hectare, accounted for 13.54 
% in addition, Rice, Perennial Trees/Fruit Trees 
and Filed crop were 250,986.16 117,502.41 and 
65,527.44 hectare, accounted for 40.49 %, 18.96 
% and 10.57 % respectively. When classification 
of cassava planted in districts found Ou Chrov, 
Thma Puok, and Malaii districts were 24,965.99 
23,780.28 and 11,876.64 hectare, accounted for 
29.76 %, 28.34 % and 14.16 % respectively. It 
was found that the overall accuracy was 81.48 %. 
While Producer’s Accuracy assessment and User’s 
Accuracy assessment of cassava were 73.68% and 
80% respectively.

Keywords: Geo-information Technology, 
Classification, Cassava

บทนำา
 มันสำาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำาคัญ 
และเป็นพืชอาหารที่มีความสำาคัญอันดับ 5 รองจากข้าว
สาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง อีกทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย 
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญ
เติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่ดินมีความสมบูรณ์ตำ่า และเป็นที่นิยม
ปลกูของเกษตรกร ผลผลิตจากมนัสำาปะหลงัสามารถนำามา
ผา่นกระบวนการตา่ง ๆ  เพ่ือสกดัเอาผลติภัณฑอ์ืน่ เช่น เอทา
นอล อาหารสัตว์ แป้งมันสำาปะหลัง เป็นต้น มันสำาปะหลัง
มีความสำาคัญทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหารและเป็น

วัตถุดิบหลักสำาหรับพลังงานชีวภาพ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจ
สำาคัญสำาหรับหลายประเทศ นอกจากนี้ ด้วยความต้องการ
ใช้มันสำาปะหลังทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความ
ตอ้งการพชืพลังงาน เพือ่ใช้ทดแทนนำา้มันซึง่มแีนวโนม้ราคา
สูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ประเทศผู้ผลิตจงึมคีวามพยายามขยาย
พื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบ
สนองความต้องการดังกล่าว ความเป็นพืชเศรษฐกิจและ
พืชอาหารที่สำาคัญของโลก FAO จึงชี้ให้เห็นความสำาคัญที่
ทั่วโลกจะต้องบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารและ
พชืพลงังานอยา่งสมดลุเพือ่ไมใ่ห้เกดิภาวะขาดแคลนอาหาร 
และไม่เป็นการลดทอนพื้นที่ป่าธรรมชาติจนส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม (กระทรวงพาณิชย์, 2554)
 ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน มี
ทั้งปริมาณนำ้าฝนและอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ข้าวโพด อ้อย และมันสำาปะหลัง (Yem, 2010) ซึ่ง
รฐับาลใหค้วามสำาคญักบัการเกษตรเปน็อยา่งมาก เนือ่งจาก
ภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศกัมพูชา และเป็นส่วนหน่ึงที่ทำาให้เกิดการจ้างงาน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนแรงงานทั้งหมดของประเทศ 
เกษตรกรรมจึงเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับประชาชนที่มีรายได้
น้อยในชนบท (World Bank, 2009) ทำาให้ภาคการเกษตร
กำาลงัขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง แตด่ว้ยขอ้จำากัดตา่งๆ เชน่ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของแรงงาน แหล่งนำ้า
ทางธรรมชาติ คุณภาพของดิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไม่เพียงพอของชนบท ปัจจัยดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อผลผลิต (Council for the Development of 
Cambodia, 2010) พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังหลักใน
ประเทศกัมพูชา คือพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกัมปงจามและ
กัมปงธม และมีบางส่วนปลูกอยู่ริมแม่นำา้โขงในจังหวัดเสียมราฐ
กมัปงสะปอื กมัปงธม พระตะบอง บนัเตยีเมยีนเจย จงัหวดั
บันเตียเมียนเจยเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ห่างจากกรุงพนมเปญ
ประมาณ 359 กโิลเมตร มพีืน้ท่ีปลูกมนัสำาปะหลังประมาณ 
62,151 เฮกตาร์ มีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
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กัมพูชา และเป็นประตูของการนำาเข้าและส่งออกสินค้ามันสำาปะหลัง ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเนื่องจากมีชายแดนติดต่อกับจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการจำาแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง กรณีศึกษา จังหวัดมันเตียเมียนเจย โดยประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) การรับรู้จาก
ระยะไกล (Remote Sensing: RS) และระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อนำาผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้
ปญัหา บรหิารจดัการพืน้ทีห่รอืสง่เสรมิใหเ้กิดการเพาะปลกูอยา่งมปีระสิทธภิาพ ซึง่เทคโนโลยดีงักล่าวมกีารนำามาประยกุต์
ใชง้านเพิม่ขึน้อยา่งแพรห่ลายในหลายสาขาวชิา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ที่
มีการนำาเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อจำาแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ประเทศกัมพูชา

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตทางด้านพื้นที่
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดั บนัเตยีเมยีนเจย ในประเทศกมัพชูา มพีืน้ทีท่ัง้สิน้ประมาณ 6,679 
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 13 องศา 45 ลิปดา ถึง 13 องศา 75 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 องศา 06 ลิปดา 
ถึง 105 องศา 21 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาประมาณ 359 กิโลเมตร
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชา และจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพระตะบอง

 
ภาพที่ 1 ขอบเขตการปกครอง จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
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 ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา
 การศึกษาครั้ งนี้ เ ป็นการประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับการรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก สำาหรับเป็นเครื่องมือในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีเพาะปลูกมันสำาปะหลัง 
บริเวณพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดย
ระบบกำาหนดตำาแหนง่บนโลกจะใชส้ำาหรบัเกบ็ขอ้มลูการใช้
ประโยชน์ที่ดินในภาคสนาม เพื่อนำามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
หรือพื้นที่ตัวอย่างสำาหรับการจำาแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจากข้อมูลจากดาวเทียม 
และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับจัดการแก้ไข
ข้อมูลและจัดทำาผลการศึกษาในรูปแบบของแผนที่

วิธีการวิจัย
 1. การรวบรวมข้อมูล
  1.1 ขอ้มลูทีจ่ากดาวเทยีมประกอบดว้ยขอ้มลู
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบ OLI ตำาแหน่ง Path 
127 Row 50, 51 และตำาแหน่ง Path 128 Row 50, 51 
บันทึกภาพวันที่ 3 และ 7 กุมภาพันธ์ 2015 และวันที่ 2 
และ 18 มนีาคม 2015 และขอ้มลูภาพถา่ยดาวเทยีม SMMS 
(HJ-1A) ตำาแหน่ง Path 07 ROW 105 บันทึกภาพวันที่ 2 
มีนาคม 2015 โดยอ้างอิงหมุดหลักฐาน WGS1984 และ 
UTM zone 47
  1.2 ข้อมูลจากการสำารวจภาคสนาม โดย
ทำาการสำารวจข้อมูลจากภาคสนามทั้งสิ้น 500 จุด โดยแบ่ง
ข้อมูลท่ีสำารวจออกเป็น มันสำาปะหลัง ข้าวโพด ป่าไม้ แหล่งนำา้
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ข้าว และ เมือง เพื่อใช้ในการสร้างพื้นที่
ตัวอย่างของการจำาแนกประเภทข้อมูลในภาพ
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
  2.1 การปรับแก้ข้อมูลก่อนการจำาแนก (Pre 
Processing)
   2.1.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิง
เรขาคณิต (Geometric Correction) เป็นการปรับแก้เชิง
ขนาดและรูปร่างขององค์ประกอบบนภาพ ซึ่งมีความผิด
เพี้ยนไปจากสภาพจริงบนโลก โดยใช้เทคนิคการปรับแก้
แบบ Image to Image Registration ซึ่งเป็นการปรับ
แก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตโดยการเปรียบเทียบ

ระหวา่งภาพถา่ยดาวเทยีมกบัแผนทีภู่มปิระเทศหรอืแผนที่
ทีม่คีวามถกูตอ้งเชงิตำาแหนง่สูงเปน็แผนทีอ่า้งอิง ซึง่จะบอก
ค่าพิกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบพิกัดกริด (Universal 
Transverse Mercator: UTM) วิธีการนี้เหมาะที่จะนำามา
ใชกั้บภาพหรือขอ้มลูทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักับขอ้มลูอา้งองิ 
โดยการเปรียบเทียบภาพนำาเข้ากับภาพอ้างอิงนั้น และจะ
ต้องทราบค่าพิกัดของภาพหรือแผนที่ท่ีใช้อ้างอิง เพื่อจะ
สร้างความสัมพันธ์ของตำาแหน่งวัตถุในภาพที่ใช้อ้างอิงกับ
ตำาแหน่งของวัตถุในภาพที่ทำาการนำาเข้า
   2.1.2 การรวมภาพ (Mosaic Image) 
เป็นการนำาภาพถ่ายดาวเทียมที่อยู่คนละตำาแหน่งกันมาต่อ
ให้เป็นภาพใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
   2.1.3 การตดัขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา (Subset 
Image) เป็นการตดัภาพถา่ยดาวเทยีมสว่นทีเ่กินออกมาจาก
พื้นที่ศึกษา ด้วยขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
   2.1.4 การผสมสีภาพถา่ยดาวเทยีม (Color 
Composite) โดยเทคนิคการผสมแบบสีผสมเท็จ (False 
Color Composite) โดยการกำาหนดใหแ้มสี่ทัง้ 3 แมสี่ เปน็
ตัวแสดงผลข้อมูลในช่วงคลื่นที่ไม่อยู่ในช่วงคลื่น 0.4-0.7 
ไมโครเมตร เป็นบางตัวหรือทั้งหมด ทำาให้ได้ภาพสีผสมที่
แตกตา่งไปจากภาพทีส่ายตาเรามองเหน็ในปกต ิโดยมขีอ้ดี
คือสามารถกำาหนดสีที่โดดเด่นให้กับองค์ประกอบบางชนิด 
เพือ่ทีจ่ะเนน้ให้เห็นตวัมนัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้บนภาพ โดยมกีาร
กำาหนดดังนี้
   สีแดง : ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR)
   สีเขียว : ช่วงคลื่นสีแดง (RED)
   สีนำ้าเงิน : ช่วงคลื่นสีเขียว (GREEN)
  2.1.5 การเน้นคุณภาพข้อมูลของภาพ 
(Image Enhancement) เป็นกระบวนการปรับเปล่ียน
ค่าของจุดภาพหรือค่าระดับสีเทาเพื่อเพ่ิมรายละเอียดและ
ความชัดเจนของข้อมูลภาพ หรือเพ่ิมระดับความแตกต่าง
ระหวา่งวตัถ ุทำาใหเ้หน็ขอบเขตของวตัถตุา่งชนิดกนัไดม้าก
ขึ้น หรือสามารถจะเน้นความชัดเจนเฉพาะส่วนที่ต้องการ
ศึกษา โดยใช้เทคนิคการเน้นคุณภาพข้อมูลแบบเชิงเส้น 
(Linear Enhancement) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
  2.2 การจำาแนกประเภทขอ้มลูในภาพ (Image 
Classification) 
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  การจำาแนกแบบควบคมุ สำาหรบัการจำาแนกแบบควบคุม ตวัผู้วเิคราะหจ์ะตอ้งเปน็ผู้กำาหนดประเภทของขอ้มลู
เชิงคุณลักษณะที่ต้องการให้เครื่องได้รู้ก่อน โดยเลือกมาจากพื้นที่ตัวอย่าง ของกลุ่มข้อมูลนั้นบนภาพ เช่น เขตป่าไม้ 
เขตเกษตรกรรม เขตแหล่งนำ้า เป็นต้น
  2.2.1 การสร้างพื้นท่ีตัวอย่าง เป็นการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของลักษณะเชิงพื้นที่ให้กับระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จัดข้อมูลที่เหลือเข้าสู่กลุ่มตัวอย่าง โดยพื้นที่ตัวอย่างต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็น
ตัวแทน (Representative) ของกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจำาแนกได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ข้อมูลส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว ต้อง
เปน็ขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษานัน้ ไมค่วรมีข้อมลูกลุ่มอ่ืนปนอยูม่าก โดยใชข้้อมลูทีไ่ดจ้ากการสำารวจภาคสนาม
เป็นข้อมูลในการกำาหนดพื้นที่ตัวอย่างออกเป็น 7 กลุ่ม 1) มันสำาปะหลัง 2) พืชไร่ 3) ป่าไม้ 4) แหล่งนำ้า 5) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล 
6) นาข้าว 7) เมือง
  2.2.2 เทคนคิการจำาแนกแบบความนา่จะเปน็สงูสดุ โดยระบบจะทำาการคดัเลอืกเซลลภ์าพเขา้กลุม่ท่ีเรากำาหนด
พื้นที่ตัวอย่างไว้ โดยดูจากระยะห่างของค่า DN เทียบกับศูนย์กลาง รวมถึงรูปร่าง ขนาด ความหนาแน่น และแนวการกระ
จายตัวของสมาชิกในกลุ่ม โดยในการทำางาน เครื่องจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนภาพเพื่อคำานวณหาตัวแปรที่เรียกว่าความน่าจะ
เปน็ ทีเ่ซลลใ์ดเซลล์หนึง่ของภาพ นอกจากนัน้เพือ่ทำาให ้ผลการจำาแนกมคีวามถกูตอ้งและมคีวามนา่เชือ่ถอืเพิม่ขึน้ สามารถ
กำาหนดค่าความน่าจะเป็นตำ่าสุดที่ยอมรับได้ ของการเป็นสมาชิกของข้อมูลในแต่ละกลุ่มไว้ด้วย เพื่อกำาจัดข้อมูลบางส่วนที่
ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  2.2.3 การกรองข้อมูลที่ได้จากการจำาแนก (Filtering Classified) คือการปรับเปลี่ยนค่าของจุดภาพที่ได้จาก
การจำาแนกประเภทข้อมูล ที่มีจำานวนน้อยเข้ากับจุดภาพที่มีจำานวนมากหรือกำาจัดจุดภาพที่มีจำานวนน้อยออกจากภาพ ตัว
กรองภาพทีใ่ชก้บัข้อมูลจากดาวเทียม เปน็กรอบตารางกรดิรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั (Matrix) โดยมจุีดภาพในแนวตัง้และแนวนอน
เป็นเลขคี่เสมอ โดยใช้ตัวกรองแบบ 3x3
   2.2.4 การประเมินความถูกต้องของการจำาแนก (Accuracy Assessment) หลังจากการได้ผลการจำาแนก
ข้อมูลแล้ว ควรจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการจำาแนกที่ได้มาเสมอ เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยดูเปรียบ
เทียบกันกับข้อมูลอ้างอิงท่ีแท้จริงในพื้นท่ี สำาหรับการประเมินดังกล่าว มักทำาการเลือกพื้นที่จำานวนหนึ่งภายในภาพออก
มาสุ่ม (Random Selection) เรียกว่าเป็นพื้นที่ทดสอบ (Test Area หรือ Reference Point) แล้วเปรียบเทียบดูผลข้อมูล
ที่ได้จากการจำาแนกโดยระบบ (Classified Data) และข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง (Reference Data) ดังสมการที่ 1
 และทำาการประเมนิคา่ความถกูต้องสำาหรบัผูผ้ลติ (Producer’s Accuracy หรอื Omission Error) การประเมิน
ค่าความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากการไม่จัดเข้ากลุ่มหรือความผิดพลาดของข้อมูลที่ทำาการจำาแนกขาดหายไป พิจารณาจาก
จำานวนจุดรวมที่ถูกต้องในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุ่มดินหารด้วยจำานวนจุดตัวอย่างรวมที่ใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิง
 การประเมินความถูกต้องของผู้ใช้งาน (User’ Accuracy หรือ Commission Error) การประเมินค่าความคลาด
เคลือ่นเนือ่งจากการจดัเขา้กลุม่หรอื ความผดิพลาดของขอ้มลูท่ีทำาการจำาแนกเกนิมา พจิารณาจากจำานวนจดุรวมทีถ่กูตอ้ง
ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินหารด้วยจำานวนจุดที่ได้จากการจำาแนกจริง

    ค่าความถูกต้องโดยรวม = 

 

จำานวนจุดภาพทั้งหมด

จำานวนจุดภาพที่ถูกต้อง
x 100 สมการที่ 1
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

ผลการศึกษา
 จากการจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา พบว่า พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลัง มีพื้นที่ประมาณ 838.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,898.27 เฮกตาร์ คิดเป็น
ร้อยละ 13.54 ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีพื้นที่จำานวนมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกข้าว 250,986.16 เฮกตาร์ คิดเป็น
ร้อยละ 40.49 รองลงมาได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล และพืชไร่ มีพื้นที่ประมาณ 117,502.41 และ 65,527.44 
เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 18.96 และ 10.57 ตามลำาดับ ส่วนพื้นที่ที่มีจำานวนน้อยที่สุด ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เมือง และพื้นที่
แหล่งนำ้า มีพื้นที่ประมาณ 26,966.04 32,667.90 และ 42,284.33 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 4.35 5.27 และ 6.82 ตาม
ลำาดับ ตารางที่ 1 และภาพที่ 3
 เมือ่จำาแนกพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสำาปะหลงัเปน็รายอำาเภอ พบว่าอำาเภอทีเ่พาะปลกูมนัสำาปะหลงัมากทีส่ดุ คือ อำาเภอ
อูร์ชเรา อำาเภอธมโปก และอำาเภอมาลัย มีพื้นที่ประมาณ 24,965.99 23,780.28 และ 11,876.64 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 
29.76 28.34 และ 14.16 ตามลำาดับ ซึ่งอำาเภอดังกล่าวข้างต้นมีชายแดนติดต่อกับจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย 

พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังที่ได้จากการจำาแนกประเภทข้อมูลในภาพถ่ายดาวเทียม

การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลภาพ 
(Pre Possessing)

ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
(Geometric Correlation)

การผสมสีภาพถ่ายดาวเทียม
(Color Composite)

การเน้นคุณภาพของข้อมูลภาพ
(Image Enhancement)

การจำาแนกประเภทข้อมูลในภาพ
 (Image Classification)

การจำาแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
 (Maximum Likehood Classification)

การกรองข้อมูลภาพที่ได้จากการจำาแนก
 (Filtering Classified)

การสร้างพื้นที่ตัวอย่าง (Training area)

การรวมภาพ (Mosaic Image)

ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT8

การตรวจสอบความถูกต้องของการจำาแนก
 (Accuracy Assessment)
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ส่วนอำาเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังน้อยที่สุด คือ อำาเภอศรีโสภณ อำาเภอเปรียะเนตรเปรียะ และอำาเภอมงคลบุรี มี
พื้นที่ประมาณ 1,005.46 2,115.77 และ 2,737.68 คิดเป็นร้อยละ 1.20 2.52 และ 3.26 ซึ่งเป็นผลจากส่วนใหญ่เป็นพื้น
ที่ลุ่มนำ้าท่วมถึงและนิยมเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 4 และ 5

ตารางที่ 1 แสดงการใช้ที่ดิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ปี พ.ศ. 2558

การใช้ที่ดิน
จำานวน

ตร.กม. เฮกตาร์ ร้อยละ

มันสำาปะหลัง 838.98 83,898.27 13.54

พืชไร่ 655.27 65,527.44 10.57

ป่าไม้ 269.66 26,966.04 4.35

แหล่งนำ้า 422.84 42,284.33 6.82

ไม้ยืนต้น/ไม้ผล 1,175.02 117,502.41 18.96

ข้าว 2,509.86 250,986.16 40.49

เมือง 326.68 32,667.90 5.27

รวม 6,198.33 619,832.54 100

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังรายอำาเภอ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 

อำาเภอ
มันสำาปะหลัง

ตารางกิโลเมตร เฮกตาร์ ร้อยละ

มาลัย (Malai) 118.77 11,876.64 14.16

มงคลบุรี (Mongkol Borei) 27.38 2,737.68 3.26

อูร์ชเรา (Ou Chrov) 249.66 24,965.99 29.76

พนมศก (Phnum Srok) 59.99 5,998.69 7.15

เปรียะเนตรเปรียะ (Preah Netr Preah) 21.16 2,115.77 2.52

ศรีโสภณ (Serei Saophoan) 10.05 1,005.46 1.20

สวายจิก (Svay Chek) 114.18 11,417.76 13.61

ธมโปก (Thma Puok) 237.80 23,780.28 28.34

รวม 838.98 83,898.27 100.00
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ภาพท่ี 3 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 ปี พ.ศ. 2558
 

ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีปลูกมันสำาปะหลัง จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 ปี พ.ศ. 2558
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ภาพที่ 5 สัดส่วนการใช้ที่ดิน (ก) และสัดส่วนพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังรายอำาเภอ (ข)

 ผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมของการจำาแนก พบวา่ความถกูตอ้งโดยรวมของการจำาแนกมค่ีาความ
ถูกต้อง 81.48 % และเมื่อประเมินในแง่ของความถูกต้องของผู้ผลิต พบว่าพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังมีค่าความถูกต้อง 
73.68 % และการประเมินในแง่ความถูกต้องของผู้ใช้งาน พบว่าในพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจากการจำาแนก โอกาสที่ผู้
ใชง้านจะพบวา่เปน็พืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสำาปะหลงัจรงิมคีา่ความถกูตอ้งเทา่กบั 80 % ส่วนการประเมินในแงค่วามถกูตอ้งของ
ผู้ใช้งานในข้อมูลอื่นพบว่า ไม้ยืนต้น/ไม้ผล พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ปลูกข้าว โอกาสที่ผู้ใช้งานจะพบว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกมัน
สำาปะหลังจริงมีค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 91.90 83.3 และ 78.8 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าความถูกต้องของการจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ข้อมูลจากการ

จำาแนก

ข้อมูลจากภาคสนาม (Reference Data)  

มันสำาปะหลัง พืชไร่ ป่าไม้ แหล่งนำ้า ไม้ยืนต้น ข้าว เมือง รวม CA%

มันสำาปะหลัง 28 3 0 0 0 3 1 35 80.0

พืชไร่ 4 16 0 0 0 2 0 22 72.7

ป่าไม้ 0 0 5 0 1 0 0 6 83.3

แหล่งนำ้า 0 0 0 6 0 1 1 8 75.0

ไม้ยืนต้น 1 0 2 1 57 0 1 62 91.9

ข้าว 3 8 4 6 2 93 2 18 78.8

เมือง 2 1 0 0 0 1 15 19 78.9

รวม 38 28 11 13 60 100 20 27

PA% 73.68 57.14 45.45 46.15 95.00 93.00 75.00
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ภาพที่ 7 แผนที่จุดอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินความถูกต้องของการจำาแนก

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 การจำาแนกพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสำาปะหลังโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 กรณีศึกษา จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ประเทศกมัพชูา โดยเทคนคิการจำาแนกแบบควบคมุแบบความนา่จะเปน็สงูสดุ ซ่ึงนำาขอ้มลูตวัอยา่งทีเ่กบ็จากภาคสนามมาส
ร้างเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวนทั้งสิ้น 7 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มันสำาปะหลัง (Cassava) พืชไร่ (Field Crop) ป่าไม้ (Forest) 
แหล่งนำ้า (Water) ไม้ยืนต้น/ไม้ผล (Perennial Trees/Fruit Trees) และเมือง (Urban) พบว่าพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลัง มี
พื้นที่ประมาณ 838.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,898.27 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 13.54 โดยส่วนใหญ่พบในอำาเภออูร์ชเรา 
อำาเภอธมโปก และอำาเภอมาลัย มีพื้นที่ประมาณ 24,965.99 23,780.28 และ 11,876.44 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 29.76 
28.34 และ 14.16 ของพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังทั้งจังหวัด ตามลำาดับ ซึ่งอำาเภอดังกล่าวข้างต้นมีชายแดนติดต่อกับจังหวัด
สระแก้วของประเทศไทย โดยพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังส่วนใหญ่จะเพาะปลูกปะปนกับพืชไร่ เช่น อ้อยและข้าวโพด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Yamamoto และ Suckchan (2002) ที่ได้ศึกษาจำาแนกความเหมาะสมของที่ดิน 
(Land Suitability) สำาหรับข้าว อ้อย และมันสำาปะหลัง ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย โดยเลือกใช้
ปจัจยัในการจำาแนกพืน้ทีป่ระกอบดว้ย คณุสมบตัขิองดนิ (Soil Properties) พบวา่พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมสำาหรบัออ้ยและ
มนัสำาปะหลงั มลีกัษณะคล้ายคลงึกัน คอืตอ้งเป็นดนิทีมี่การระบายนำา้ด ีสว่นพืน้ทีป่ลกูข้าวมลีกัษณะแตกตา่งกนัโดยส้ินเชงิ 
ผลจากการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยรวมของการจำาแนก (Overall Accuracy assessment) พบวา่ความถกูตอ้งโดยรวม
ของการจำาแนกมคีา่ความถกูตอ้ง 81.48 % และเมือ่ประเมนิในแงข่องความถกูตอ้งของผูผ้ลิต พบวา่พืน้ทีป่ลูกมนัสำาปะหลัง
มีค่าความถูกต้อง 73.68 % และการประเมินในแง่ความถูกต้องของผู้ใช้งาน พบว่าในพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจากการ
จำาแนก โอกาสที่ผู้ใช้งานจะพบว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังจริงมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 80 % 



ROMMAYASAN 285Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงพาณิชย์. งานสัมมนามันสำาปะหลังนานาชาติ (2554). สถานการณ์ผลผลิตมันสำาปะหลังของโลกและแนวโน้ม 
 ความต้องการใช้มันสำาปะหลัง. ค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558 จาก http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/52/
 upload/File_IPD_FILE52158555.doc
สพุรรณ กาญจนสธุรรม และแกว้ นวลฉว.ี (2556). รายงานการวจิยัเรือ่ง การประยกุตด์ชันพีชืพรรณเพือ่ประมาณผลผลติ
 สับปะรดโรงงานโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี. (ชลบุรี: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา)
Council for the Development of Cambodia (2010). Interaction Between Foreign and Domestic 
 Investment in Agriculture in Cambodia. Retrieved 13 June, 2014 from http://www.uncatad.
 org/sections/wcmu/docs/ciimem3_2nd_sok_en.pdf
World Bank. (2009). World Development Indicator. Washington, D.C. : World bank.
Yamamoto, Y. and Sukchan, s. (2002). Land suitability Analysis Concerning Water Resource and 
 Soil Property, JIRCAS Working report (P 55-56). Japan : Japan International Research Center 
 for Agricultural Sciences.
Yem, D. Cambodia (2006). Key factor affecting the expanding irrigation in Cambodia. Retrieved 
 13 June, 2014 from http://www.fao.org/nr/ 



286 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร



ROMMAYASAN 287Vol. 15, No. 1 (January-April) 2017

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Personnel Administration of Buriram Rajabhat University

ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ 1/ ประชัน คะเนวัน 2/ ผดุงชาติ ยังดี 3

Natthawat Choksutthisawat / Prachan Khanewan / Phadungchat Youngdee

1-2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Program in Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Buriram Rajabhat University
3 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Program in Geo-Informatics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรีมัย ์2) เพือ่
ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัย ์กลุม่ตวัอยา่งใน
การวิจัย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำานวน 771 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามและเทคนิค
การสมัภาษณ ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิืน้ฐานและการวเิคราะหเ์นือ้หา ผลการวจิยัพบวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยไ์ด้
บริหารงานบุคคล ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนกำาลัง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีกำาหนดการด้านการวางแผนและ
ในระยะเวลา 1 ปี 4 ปี และ 10 ปี และได้มีการปรับปรุงแผนกำาลังคนอยู่ตลอด 2) ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้มี
การติดประกาศทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์การประกาศทางเวป็ไซต ์พรอ้มคณุสมบติัของผู้สมคัร 3) ดา้นการบำารงุรกัษาบคุลากร
ไดเ้ปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งเพือ่รว่มงาน และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรทุกสาย
ในทุก 6 เดือน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำาปีให้บุคลากรและส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะ
โดยแบ่งเป็น 2 สายงาน สายผู้สอน จำานวน 7,000 บาท และสายสนับสนุนจำานวน 3,000 บาท 5) ด้านการให้บุคลากร
พน้จากงานดำาเนนิการทางวนิยัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบของทางราชการหรอืทางมหาวทิยาลัย ซ่ึงบคุลากรใหพ้น้จากงานแตล่ะ
กรณี ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงให้เห็น 1) สายผู้บริหารมีความคิดเห็นด้านการบำารุงรักษาบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 2) สายผู้สอนมีความคิดเห็นด้านการวางแผนกำาลังคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 3) สายสนับสนุนมีความเห็น
ด้านให้บุคลากรพ้นจากงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10

คำาสำาคัญ : การบริหารงาน,บุคคล,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Abstract
 This research aimed to study the personnel
administration of Buriram Rajabhat University (BRU) 
and to compare the opinions of personnel toward 
the personnel administration of Buriram Rajabhat 
University. The sample consisted of 771 personnel 
of Buriram Rajabhat University who were collected 
by questionnaire form and interview form. The 
data were analyzed by basis statistics and content 
analysis. The finding of research revealed that 
Buriram Rajabhat University had administrated the 
personnel as follows: 1) In aspect of planning of 
manpower, BRU had planning calendar for one 
year, four years and ten years respectively and 
revised the planning regularly. In aspect of recruit 
and selection of personnel, BRU had announced 
the qualification of the candidate at the Notice 
board and website. In aspect of maintenance 
of personnel, BRU had provided the chance to 
personnel to exchange their view and shared 
their views among the colleague and evaluated 
the work performance of all type of personnel 
every six mouths. In aspect of development of 
personnel, BRU had sanctioned the budget to 
promote the personnel’s skill for both types: 7,000 
baths for teaching personnel and 3,000 baths for 
non-teaching personnel. In aspect of dismissal 
from the employment, BRU had disciplinary action
according to the regulation of government and 
University by which the personnel would be 
dismissed by individual case. By comparison of 
opinion of personnel, it was found that 1) the  
Administrator opinions toward maintenance 
of personnel were at the average of 4.27 and 2) 
the teaching personnel’s opinions toward planning 
of manpower were at the average of 4.15, 3) the 
non-teaching personnel’s opinion toward dismissal 

of personnel were at the average of 4.10.

Keywords: Administration, Personnel, Buriram 
Rajabhat University

บทนำา
 การบริหารงานบุคคล เป็นองค์ประกอบสำาคัญ
อย่างยิ่งขององค์การที่จะพาองค์การไปในทิศทางใด 
เนื่องจาก คน เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญของการดำาเนินงาน
ต่างๆ ขององค์การทุกองค์การและองค์การจะประสบ
ผลสำาเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางที่กำาหนดได้น้ัน 
จำาเป็นอย่างยิ่งต้องนำาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในองค์การ
หรือหน่วยงานมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ในบรรดาทรัพยากร
ในองคก์าร ทรพัยากรบคุคลนบัไดว้า่เปน็ทรพัยากรทีม่คีวาม
สำาคัญ และเป็นผู้ที่จะทำาให้องค์การก้าวไปสู่จุดหมายที่วาง
เอาไว้ ซ่ึงถือได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลยุทธ์หลักในการ
พัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ถ้าหากคนมีคุณภาพแล้ว การพัฒนา
เรื่องอื่นๆ ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะทรัพยากรมนุษย์ 
คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ องค์การจะประสบ
ผลสำาเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือบุคคลใน
องค์การ ถึงแม้จะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างไร
ก็ตาม ถ้าบุคคลในองค์การขาดความรู้ ความสามารถก็
ไม่อาจใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทันสมัยนั้นได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนหาบุคคลเข้าทำางาน 
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การใช้
ประโยชน์จากบุคลากร การประเมินผลการทำางานของ
บุคลากรตลอดถึงการให้พ้นจากตำาแหน่งงาน จึงมีความ
จำาเป็นและสำาคัญต่อการพัฒนาองค์การเป็นอย่างยิ่ง
 การบริหารจัดการกับบุคคลในองค์การ จึงเป็น
เรื่องสำาคัญยิ่งโดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ที่มีบุคลากร
ตำาแหนง่ตา่งๆ เปน็จำานวนมาก การบรหิารงาน มกีารจดัสาย
บังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ที่มี
หน่วยงานย่อยจำานวนมาก มีบุคลากรมากมายหลากหลาย
ตำาแหนง่ รวมท้ังหลากหลายประเภท การบรหิารงานบคุคล
จึงต้องดำาเนินการให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ งานที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ในองค์การ นับตั้งแต่
การสรรหา การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง
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การโอน การย้าย การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นตำาแหน่ง 
การจัดชั้น และตำาแหน่ง ตามหน้าที่ และระดับความรับผิด
ชอบของงาน การกำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง การจัด
สวัสดิการ การปกครองบงัคบับญัชา การดำาเนนิการทางวนิยั 
การให้พ้นจากตำาแหน่ง การช่วยเหลืออำานวยความสะดวก
ตา่งๆ แกผู่ป้ฏิบตังิาน ตลอดจนการใหส้นินำา้ใจ การใหร้างวลั
บำาเหนจ็บำานาญเมือ่ออกจากงาน สรปุก็คอื การบรหิารงาน
บุคคลนั้นเป็นการบริหารจัดการกับคน ตั้งแต่ก่อนเข้ามา
เปน็สมาชกิขององคก์าร ขณะทีเ่ปน็สมาชกิขององคก์าร จน
กระทั่งคนนั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การ (อมร 
วาณิชวิวัฒน์, 2514 : 10 ; อ้างถึงใน ; ชรินทร์ หงษ์ทอง,
2546 : 8)
 สำาหรับการบริหารท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้คนให้เหมาะสม
กับงาน โดยมีเป้าหมาย ของการบริหารงานบุคคล คือ การ
ไดม้าซึง่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมตามความตอ้งการ
ของหนว่ยงาน ใหเ้หมาะสมกบังาน โดยมเีปา้หมายของการ
บริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่งมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน หลักการทั่วไป
ของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การกระทำาใดๆ ของ
ฝ่ายบริหารที่จะทำาให้บุคคลสองฝ่ายในหน่วยงาน คือ ฝ่าย
บรหิารและฝา่ยปฏบิตัเิกดิความเขา้ใจในหนา้ที ่บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของงานจนมีแนวคิดท่ีจะช่วยเก้ือกูลกัน โดย
ยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลัก เป้าหมาย
ของการบริหารงานบุคคล คือ การดำาเนินงานขององค์กร
การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร (สมศักดิ์ 
คงเที่ยง, 2548 : 23)
 มหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรมัยน้ั์น ไดใ้หค้วามสำาคญั
ในการบริหารงานบุคคล โดยดำาเนินการปรับปรุงระเบียบ
ต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล ปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
โดยเน้นการเข้าสู่ระบบงานอย่างโปร่งใส และให้มีการ
ตดิตามประเมินผลอยา่งมรีะบบ ขณะเดยีวกนัไดด้ำาเนนิการ
พิจารณาปรับปรุงการเข้าสู่ตำาแหน่งหน้าที่ของบุคคลระดับ
ต่างๆ และเพื่อวางระบบการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสทิธภิาพในการพจิารณาจดัสรรอตัรากำาลงัใหก้บัหนว่ย

งานต่างๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรอัตรากำาลัง
ตามภาระงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และ
มีความจำาเป็นจริงพร้อมดำาเนินการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษาต่ออย่างมีระบบ
และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ แต่ถึงอย่างนั้น
กต็ามยงัพบวา่มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ยงัมีปญัหาในการ
บริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ จากการรับฟังเสียงสะท้อน
ของบุคลากรบางคน บางกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
บุคลากรซึ่งยังขาดการวิเคราะห์แผนทั้งหมดขององค์กร 
การได้มาซึ่งบุคลากรทำางานไม่ตรงกับความสามารถ 
บคุลากรโอนยา้ยดำารงตำาแหนง่ทีอ่ื่น การบรรจอุตัราทดแทน
ทำาไดช้้า การฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากรบางกลุ่มไดร้บั
การฝึกอบรมน้อย การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้ง
ผู้รับการประเมินไม่รู้และไม่เข้าใจในแนวทางการประเมิน
ผล ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น บางครั้ง
บุคลากรไม่พอใจผลการพิจารณาความดีความชอบ การ
พฒันาบคุลากรในภาพรวมยงัขาดยทุธศาสตร์ในการพฒันา
บุลากรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงทำาให้บุคลากรบางคน 
บางกลุ่มมีความเห็นต่างอาจเกิดความไม่โปร่งใส ความไม่
ชดัเจนในรายละเอยีด ดว้ยเหตดุงักลา่วจงึทำาใหผู้ว้จิยัสนใจ
ที่ศึกษาเรื่องนี้
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดัง
กลา่ว การบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
อำาเภอเมืองบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัยจ์งึเปน็ประเดน็ทีน่า่สนใจ
ทำาการวิจัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการวางแผนกำาลังคน 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการบำารุงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้บุคลากร
พ้นจากงาน เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บคุคลให้สอดคลอ้งกบัภารกจิและความตอ้งการขององคก์ร 
ซึ่งจะส่งผลต่อกาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 1 .  เพื่ อศึกษาการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
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บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จำาแนกตาม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 
บุคลากรผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร สายผู้สอน และสาย
สนับสนุน จำานวน 771 คน

วิธีการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษา ได้ใช้วิจัยแบบผสม
ผสาน (mix method research) ท้ังน้ีผู้ศึกษาใช้วิธีการ
เกบ็รวมรวบวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เปน็
หลกัและใช้แนวทางการวจิยัเชงิปรมิาณเสรมิ โดยไดท้ำาการ
ศกึษาครอบคลมุตามประเดน็เกีย่วกับการวางแผนกำาลงัคน 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการบำารุงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี ้คอื บคุลากร
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ 
บุคลากรผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร สายผู้สอน และสาย
สนับสนุน จำานวน 771 คน ผู้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาสองรูปแบบคือ การศึกษาแบบเชิงคุณภาพเป็นหลัก
และเชิงปริมาณเสริมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้จาก
การสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สำาเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95.5 และความคาดเคลื่อน ± ร้อย
ละ 5 (Taro Yamane ; อ้างถึงใน ประสิทธิ สุวรรณรักษ์, 
2555 : 146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 286 คน 
แล้วทำาการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratifies Radom Sampling) 
ตามสถานภาพตำาแหน่ง ให้กระจายไปตามบุคลากรสาย
ต่างๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลาก
 2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ทคนคิการสมัภาษณ ์ไดจ้าก
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำาหนด
โควตา (Quota) จำานวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
จำานวน 5 คน สายผู้สอน จำานวน 5 คน และสายสนับสนุน 
จำานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 15 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เป็นหลักโดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
รายบุคคล การสนทนากลุ่ม และเชิงปริมาณเสริม โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการ
ศกึษาครัง้นีไ้ดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูมิาจากแหลง่ตา่งๆ 
ดังนี้
  1.1 ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากตำารา 
เอกสาร บทความ ผลงานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนกำาลังคน ด้านการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร 
ด้านการบำารุงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และ
ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน 
 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเทคนิควิธีการในการ
พฒันาตนเองของทัง้สายผูส้อน และสายสนบัสนนุ นอกจาก
ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการแล้วเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
  1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บ
รวมรวมข้อมลูปฐมภมูใินการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่แนวคำาถาม 
การบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามดังนี้
   1.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดำาเนิน
โดยการสมัภาษณผ์ูใ้ห้ขอ้มลูสำาคญั โดยใชแ้นวสมัภาษณเ์กบ็
รวมรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการวางแผนกำาลงัคน ด้านการสรรหา
และคดัเลอืกบคุลากร ด้านการบำารงุรักษาบคุลากร ดา้นการ
พฒันาบคุลากร และดา้นการใหบ้คุลากร ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏบรุรีมัย ์ผู้ใหข้อ้มลูหลัก ซึง่ประกอบไปดว้ย ผู้บรหิาร 
ขา้ราชการ คณาจารย ์พนกังานเจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรัมย์
   1.2.2 การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ใน
อีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนา กับกลุ่มผู้
ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้เทคนิค
การระดมความคิด โดยใช้แนวสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนกำาลงัคน ดา้นการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร ดา้น
การบำารุงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน
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การใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์พรอ้มทัง้ศกึษาปญัหาด้านในการบรกิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และค้นหาแนวทางการวางแผนในการบริหารงานบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนามีจำานวน 
6-10 คน เพื่อกำาหนดคำาถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
  1.3 แบบสอบถาม ผู้ศึกษามีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยข้อคำาถามทั้งแบบปลายเปิดและแบบปลายปิด
 สำาหรับเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณเพือ่การวจิยัคร้ังนีคื้อ แบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถาม 
แบบมาตรวัดแบบไลเคิต (Likert Scale) โดยจะใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาค (Interval Scale) เป็นคำาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณ 5 ระดับตามรูปแบบตราวัดแบบไลเคิต (Likert Scale) โดยมีกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
 ระดับ   คะแนน
 มากที่สุด  5
 มาก   4
 ปานกลาง 3
 น้อย   2
 น้อยที่สุด 1

เกณฑ์การแปลผล
 ในการแปลความหมายของข้อมูล จะกระทำาโดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 แล้ว แปลความ
หมายตามเกณฑ์ที่กำาหนดดังต่อไปนี้
 ความกว้างอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนตำ่าสุด)/ช่วงคะแนน
  = (5-1)/5
  = 0.08
  = ระดับคะแนน + 0.08
 
 เกณฑ์ประเมิน
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
 ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
 ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
 ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
 ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

 ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด ผู้ศึกษาได้ทำาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยวิธีการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาวทิยานพินธเ์ปน็ผู้พจิารณาเนือ้หาในขอ้คำาถามแบบสัมภาษณ ์จากนัน้จงึทำาการ
ปรับปรุงแก้ไข และทำาการทดสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ด้วยการนำาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีความใกล้
เคียงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์ข้อมลูในคร้ังนี ้ผู้ศกึษาไดวิ้เคราะห์
ข้อมูลทั้งสองรูปแบบคือ การศึกษาแบบเชิงคุณภาพเป็น
หลักและเชิงปริมาณเสริมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แผนปฏิบัติการประจำาปี แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราภฏับรุรีมัย ์นำามาจดัหมวดหมูแ่ละเรยีบเรยีงตามประเดน็
ที่ได้กำาหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม 
มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการศึกษา
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  2.1 นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
  2.2 ลงรหัสและจัดทำาแฟ้มข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
  2.3 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติขั้นสูง สำาหรับจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และเพื่อ
บรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ได ้
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง และการกระจายของข้อมูลที่ได้ โดยได้มีการ
กำาหนดค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ความสำาคัญของปัญหาให้
ทราบถึงการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

ผลการวิจัย
 1. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการศึกษา
ครัง้ผูว้จิยัไดท้ำาการสมัภาษณเ์จาะลกึผูใ้หข้อ้มลูสำาคัญ (Key 
Informant) ประกอบด้วย ผู้บริหาร สายผู้สอน และสาย
สนับสนุน จำานวน 15 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1.1 ดา้นการวางแผนกำาลงัคน พบวา่ ไดม้กีาร
กำาหนดด้านการวางแผนและกำาลังไว้ในระยะเวลา 1 ปี 4 ปี 
และ 10 ปี โดยได้ข้อมูลจากคณะ ศูนย์ สำานัก และหน่วย
งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ

กำาหนดให้เป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงการวางแผน
กำาลังคนอยู่ตลอด โดยให้ทั้งบุคลากรสายผู้สอนประจำาใน
หน่วยงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สะดวกต่อในการติดต่อ
งานของนกัศกึษาการใหบ้คุลากรสายผูส้อนไมร่บัภาระงาน
สอนเกนิอตัราทีก่ำาหนด ทำาให้มหาวทิยาลยัต้องรบับคุลากร
สายผู้สอนเพิ่มเติมให้เท่ากับนักศึกษา แต่เมื่อนักศึกษา
ลดลงก็จะทำาให้บุคลากรสายผู้สอนไม่มีชั่วโมงสอน และ
มหาวทิยาลยัก็ไมส่ามารถจา้งตอ่ไดแ้ละในการวางแผนกำาลงั
คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องดูจำานวนนักศึกษา
ในปัจจุบัน เพราะเมื่อใดที่จำานวนนักศึกษาลดลง จะทำาให้
การวางแผนกำาลังคนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แต่
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องคำานึงถึงผลกระทบด้านการวางแผน
กำาลงัคนทีไ่มเ่หมาะสมตามกรอบทีว่างไว้ เพราะวา่ภาระงาน
กับบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ซึ่งภาระงานจะเยอะ
กว่ากำาลังคน
  1.2 ดา้นการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร พบ
ว่า มีการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศ
ทางเวบ็ไซต ์พรอ้มทัง้คุณสมบตัขิองผู้สมคัร โดยมรีะยะเวลา
การสมัคร เพื่อจะได้บุคลากรที่เข้ามาทำางานโดยการเรียนรู้
และศึกษางานได้ไม่นานจนเกินไป การสรรหาโดยการสอบ
ข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ มีการวางแผน
ปรบัปรงุในการสรรหาและคดัเลือกบคุลกร เพือ่รองรบัการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย การสรรหาบุคลากรที่ให้ตรง
ความสามารถในการเข้ามาทำางานในมหาวิทยาลัย มีการ
บริหารจัดการคนเก่งเพื่อให้องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น 
มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กร ลดอัตราการสูญเสียบุคลากร
ทีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ ์และเพือ่ใหม้คีวามไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขัน แตท่ัง้นีม้หาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยค์วรคำานงึ
ถึง คือ ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร ซึ่งจะทำาให้งานที่
ดำาเนินการอยู่เสียหาย เพราะในการเปิดรับสมัครบุคลากร 
ไมว่า่จะเปน็ สายผูส้อน หรอืสายสนบัสนนุแลว้นัน้ จะตอ้งใช้
ระยะเวลาในการเปดิรบัสมัครจนไปถงึการคดัเลือกบคุลากร 
ไดแ้ก ่การสอข้อเขยีน การสอบสมัภาษณ ์การฝึกปฏบิตั ิและ
ในสว่นของบคุลากรสายผูส้อนจะไมค่อ่ยมีปญัหาเพราะการ
รับสมัครหรือคัดเลือกส่วนใหญ่คุณสมบัติจะตรงกับงานที่
กำาหนดมา แต่บุคลากรสายสนับสนุนสายงานกับคุณสมบัติ
จะไม่ค่อยตรงและมีความสามารถแตกต่างกันไป
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  1.3 ด้านการบำารุงรักษาบุคลากร พบว่า มี
การเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและในระดับ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกสายในทุก 6 เดือน โดยท่ีการประเมินผล
ระหวา่งบคุลากรท่ีมสีมรรถนะสงูและขา้ราชการทัว่ไปไมไ่ด้
มคีวามแตกตา่งกนั การประเมนิผลจะยดึหลกัความยตุธิรรม
โดยดูจากผลการปฏิบัติงานมีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทำางานของกำาลังคนภาครัฐที่ว่า สถานที่
ราชการจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีเหมาะสม มีการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
มีความกลมกลืนกันระหว่างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและ
ข้าราชการท่ัวไปการจัดระบบสวัสดิการมีการให้สวัสดิการ 
การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร บำาเหน็จ บำานาญฯ 
ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของบุคลากรได้ทุกคน จึงมีการทำาการสำารวจสถานะของ
ข้าราชการในปัจจุบันเพื่อสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้เหมาะสม และการปรับปรุงระบบบริหารค่า
ตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ
แตล่ะบคุคล หรือสว่นงาน ทัง้คา่ตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูของตัว
เงนิ และไมใ่ชต่วัเงนิ เชน่ การไดร้บัเงินเดอืนทีเ่ปน็ธรรมตาม
ผลงาน การให้โบนัส เงินรางวัล การให้รางวัลเมื่อมีผลงาน
โดดเด่น เป็นต้น
  1.4 ดา้นการพฒันาบคุลากร พบวา่ ไดจ้ดัสรร
งบประมาณประจำาปใีห้บุคลากรและส่งเสริมสนับสนุนเพิ่ม
ทักษะโดยแบ่งเป็น 2 สายงาน 1) สายผู้สอน จำานวน 7,000 
บาท และสนับสนุน จำานวน 3,000 บาท เช่น การฝึกอบรม 
การศกึษาดงูาน โดยมกีารสำารวจความตอ้งการของบุคลากร
ทกุคน มกีารวางแผนใหบ้คุลากรศกึษาตอ่จากการสำารวจไป
ยังคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น และส่งให้บุคลากรไปฝึกอบรมทางด้าน
ภาษา ณ ตา่งประเทศ ขณะเดยีวกนัไดส้นบัสนนุใหบ้คุลากร
ทำาผลงานวิชาการ เช่น ผศ. รศ. โดยโครงการที่คอยแนะนำา
ใหบ้คุลากรอยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ ใหไ้ดม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัการ
เขยีนผลงานทางวชิาการ งานวจิยั และเอกสารประกอบการ
สอน ได้อย่างถูกต้อง
 1.5 ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน พบว่า 
ดำาเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

หรือทางมหาวิทยาลัย ซึ่งการให้บุคลากรพ้นจากงานแต่ละ
กรณี ขั้นตอนแรกจะเป็นการตักเตือน ว่ากล่าว และให้
บุคลากรประเมินตนเองถึงข้อบกพร่อง การให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกจากงาน ส่วนหนึ่งคือการประพฤติตนไม่
เหมาะสม การทุจริตในหน้าที่ การขาดความสามารถ ขาด
ประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน เมือ่บคุลากรกระทำาผิดวนิยั 
จะมกีารสอบสวน ไตส่วนหาขอ้เทจ็จรงิอยา่งเปน็ธรรม หาก
มีการกระทำาผิดจริงก็ตัดสินว่าผิด เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่
บคุคลอืน่ การพจิารณาลงโทษเปน็ไปตามกฎหมายและเปน็
ธรรมอีกทั้งต้องชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับใน
การใหอ้อกอยา่งชดัเจน การพจิารณาบคุลากรท่ีทำางานไม่มี
ประสิทธิภาพ หากยังไม่พัฒนาตนเอง ผู้บริหารสามารถให้
พ้นจากงานได้ทันที ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้อง
ดำาเนินการอย่างรอบคอบ  เพื่อให้ความยุติธรรมกับผู้ที่
กระทำาความผิดได้มีโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหา และ
อธบิายถงึข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ ซึง่ส่วนใหญผู้่บรหิารไดป้ฏบิตัิ
อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
 2. ผลการเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของบคุลากร
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ทั้ง 3 สายงาน ได้แก่ สายผู้บริหาร สายผู้สอน และ
สายสนับสนุน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้
  2. สายผู้บริหาร พบว่า อยู่ระดับเห็นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจำาแนกรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
มีความเห็นระดับเห็นด้วยกับด้านการบำารุงรักษาบุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา คือ ด้านการการวางแผน
กำาลังคน มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาตามลำาดับ คือ ด้านการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และน้อยที่สุด คือ ด้านการให้
บุคลากรพ้นจากงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
   2.2 สายผู้สอน พบว่า อยู่ระดับเห็นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจำาแนกรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นระดับเห็นด้วยกับด้านการการวางแผนกำาลังคน 
มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ ด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาตามลำาดับ คือ 
ดา้นการใหบ้คุลากรพน้จากงาน มค่ีาเฉล่ียเทา่กบั 4.07 รอง
ลงมาตามลำาดบั คือ ดา้นการบำารงุรกัษาบคุลากร มค่ีาเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.04 และน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
  2.3 สายสนับสนุน พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อจำาแนกรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นระดับเห็นด้วยกับด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือ ด้านการวางแผนกำาลัง
คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมาตามลำาดับ คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาตามลำาดับ 
คือ ด้านการบำารุงรักษาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และน้อยที่สุด คือ ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ดังตารางต่อไปนี้

ข้อความ
สายผู้บริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน

S.D. S.D. S.D.

1. ด้านการวางแผนกำาลังคน

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. ด้านการบำารุงรักษาบุคลากร

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

5. ด้านการให้บุคลกรพ้นจากงาน

4.17

4.13

4.27

4.13

4.09

0.38

0.29

0.17

0.22

0.15

4.25

4.15

4.04

4.01

4.07

0.33

0.23

0.28

0.35

0.18

4.09

3.95

3.99

4.07

4.10

0.46

026

0.34

0.31

0.34

รวมค่าเฉลี่ย 4.16 0.24 4.10 0.27 4.04 0.34

อภิปรายผล
 จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนกำาลังคน 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการบำารุงรักษาบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน
มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
 1. ผลการวเิคราะห์การบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรัีมย ์พบวา่ การบรหิารงานนัน้เกดิเมือ่มนษุย์
มาอยู่รวมกัน เพ่ือทำางานสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อมีการทำางานร่วมกันเพื่อจุดหมายเดียวกันย่อมมีการ
บริหารดังนั้นการบริหารย่อมควบคู่กับสังคมเพราะมนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกัน เป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ที่มีลักษณะ
เป็นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นอาจมีชื่อเรียกกลุ่มต่างๆ กัน เช่น ประเทศ โรงเรียน วัด ธนาคาร ชุมชน โรงงาน 
เปน็ตน้ สอดคลอ้งกบัการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม ่การจดัการภาครฐัทีเ่นน้การบรหิารงานโดยยดึหลักการทำางานทีมุ่ง่ผล
สัมฤทธิ์เพื่อส่วนรวมและประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงมีการกำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
โปรง่ใส และเป็นธรรม มคีณุภาพและประสทิธภิาพในระดบัสูงท่ีสามารถพิสูจนไ์ด้ในเชงิตวัเลขและสถติท่ีิเปน็รปูธรรม สามารถ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกหลักของการบริหารประเทศที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กับความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ การเสรมิสรา้งศกัยภาพความเขม้แขง็ของประเทศ ให้สามารถแขง่ขนัและชว่งชงิ
ความได้เปรียบเพือ่สรา้งความมัง่คัง่และความมัน่คงให้กับประเทศนัน้ สอดคล้องกบังานวจัิยของ วาสนา นาทอง (2553) ได้
ศกึษาการบรหิารงานบคุคลของนายกเทศมนตรใีนจังหวัดสงิหบ์รุ ีผลการศกึษาพบวา่ นายกเทศมนตรีทุกคนในจงัหวดัสิงหบ์รุี
มีการบริหารงานบุคคลคล้ายคลึงกันทั้งนโยบายการบริหารงานบุคคล การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การบำารุงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บคุคล แตม่ปีญัหาอปุสรรคในการบรหิารงานบคุคล ดังนี ้การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้บคุลากรขาดความเปน็อสิระ เนือ่งจาก
ถูกแทรกแซงจากข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัด นักการเมืองระดับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนผู้ร่วมหาเสียง และต้องได้รับ
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
การรกัษาบคุลากร ไดด้ำาเนนิการจดัสวสัดกิารและประโยชน์
เกือ้กลูใหแ้กบ่คุลากร ตามระเบยีบ กฎหมายกำาหนด ปรากฏ
ว่าค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรใช้งบประมาณสูง
มาก ทำาให้การบริหารกิจการของเทศบาลด้านอื่นลดลง
 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการบริหารงานบุคคล
จะเป็นการที่มนุษย์อยู่รวมกันและทำางานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงกำาหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นได้
 ฉะน้ันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้มีความรู้ความ
เข้าใจถึงวิธีการดำาเนินการจัดทำาแผนกำาลังคน มีมาตรการ
กำาหนดขนาดกำาลังคนภาครัฐ มีการปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศของบุคลากรเป็นปัจจุบัน ด้านการสรรหาและ
คัดเลือก มหาวิทยาลัยได้มีการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ในการรับสมัครงานโดยทั่วถึง สามารถดึงดูด
ความสนใจในการเขา้มาสมัครงาน มีการสรรหาและคดัเลอืก
ไดบ้คุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัเิหมาะ
สมกบัหน้าทีต่ามตำาแหนง่ มคีวามถูกตอ้งและเป็นธรรม ดา้น
การบำารุงรักษาบุคลากร มีการพิจารณาและอธิบายหลัก
เกณฑ์การพิจารณาความดี  ความชอบประจำาปีที่ชัดเจน 
เปดิโอกาสใหบ้คุลากรก้าวหนา้ในตำาแหนง่หนา้ที ่มขีัน้ตอน
การขอเลื่อนตำาแหน่งที่ถูกกำาหนดด้วยเงื่อนไขและเวลา
อย่างชัดเจน การจัดหาเครื่องใช้สำานักงานเพียงพอ อาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภค เอื้ออำานวยต่อการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดลอ้มด้านการรกัษาความปลอดภยัเปน็ระบบ ดา้น
การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการวางแผนล่วงหน้า 
โดยการจัดทำาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรทุกๆ 3 ปี สำาหรับ
การวางแผนพฒันาบคุลากรตอ้งพฒันาทกุระดบัเปน็ประจำา
และต่อเนื่องอย่างชัดเจน
 2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย ์พบวา่การบรหิารทรพัยากรมนษุยเ์ปน็กระบวนการ
ทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งต่อเนือ่ง โดยผูที้ม่หีนา้ทีว่างแผนดา้น
ทรพัยากรมนษุยใ์นองคก์ารจะตอ้งทำาการเกบ็ข้อมลู ศกึษา 
วิเคราะห์ กำาหนดแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง และ

เปล่ียนแปลงแผนการดำาเนินงานใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลา 
ควรมกีารกำาหนดเปน็แผนทัง้ในระยะสัน้และแผนระยะยาว 
ไม่ใช่การกระทำาที่มีลักษณะแบบครั้งต่อครั้งหรือเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าน้ัน สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยว
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคลหรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการทุกอย่าง
เกี่ยวกับบุคคลในองค์การเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมและพัฒนาให้บุคลากรของ
องค์การมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2556 : 
9 - 10) กล่าวว่า กิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การ เป็นการช่วยให้ฝ่ายบริหารองค์การมีพนักงาน
หรือคนงานที่มีการพัฒนา ใช้ประโยชน์ ประเมินค่า คงอยู่ 
และทำางานที่กำาหนดในจำานวนและฝีมือตามที่ต้องการ ดัง
นั้น จงึสามารถแยกงานการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์อกได้
ดังนี้
  2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงจำานวน และประเภทของ
พนักงานที่ต้องการในอนาคต
  2.2 การสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้
บุคลากรประเภทที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ
  2.3 การฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งรวมถึงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมในการทำางาน การ
บรรจุเข้าทำางาน การโยกย้าย การเลื่อนตำาแหน่ง และการ
เลิกจ้าง
  2.4 การประเมินผลการทำางาน ซึ่งเป็นการ
ประเมนิผลพนกังานวา่ได้ปฏบิตังิานไดผ้ลตามทีก่ำาหนดหรอื
ไม ่หากจำาเปน็กต็อ้งได้รับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ และมผีลตอ่
การให้ความดีความชอบด้วย
  2.5 การจ่ายผลตอบแทนในรูปของค่าจ้าง 
เงินเดือน สวัสดิการและส่ิงจูงใจต่างๆ ในการทำางาน รวม
ทั้งเงื่อนไขต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การประกันสังคม การ
จา่ยเงนิทดแทน การปอ้งกนัอนัตรายในการทำางาน การจา่ย
ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
  2.6 การแรงงานสัมพันธ์ โดยเป็นการกำาหนด
นโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และหากพนักงานมีการจัดตั้ง
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สหภาพแรงงาน และมีการเรียกร้องก็จำาเป็นต้องจัดความ
สัมพันธ์กับสหภาพแรงงานและจัดผู้เชี่ยวชาญในการเจรจา
ต่อรอง เพื่อหาข้อยุติ
 จากข้อมูลดังกล่าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยผู้ที่
มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะต้อง
ทำาการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ กำาหนดแนวทางปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนการดำาเนินงาน
ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ควรมีการกำาหนดเป็นแผนท้ัง
ในระยะสั้นและแผนระยะยาว ไม่ใช่การกระทำาที่มีลักษณะ
แบบครั้งต่อครั้งหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
 ฉะนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว
ข้างต้น แท้ที่จริงเป็นงานของผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทเพียงเพื่อสนับสนุนผู้
บรหิารในการประเมนิผลพนกังาน และชว่ยเหลือในการแก้
ปญัหา ดงันัน้ ผูบ้ริหารแตล่ะคนจงึยงัมหีนา้ทีใ่นการวางแผน
กำาลังคน การคัดเลือกคน การให้คำาแนะนำา การปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรมพัฒนา การประเมินผล การจ่ายผลตอบแทน 
และการจัดกจิกรรมบรหิารทรัพยากรมนษุยอ์ืน่ๆ โดยมฝีา่ย
บริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมท่ีเป็นงาน
ส่วนรวมขององค์การ

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการทำาวิจัยเปรียบเทียบภาระงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่ม คือ สายผู้บริหาร สายผู้
สอน และสายสนับสนุน เพื่อกำาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานพร้อมทั้งการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดผลงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกตำาแหน่งอย่างเป็นธรรมและเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย
 2. ควรศึกษารูปแบบการประเมินผลงานท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ทำาให้บุคลากรเกิดความ
ไว้วางใจและมั่นใจในระบบการประเมินบุคลากร เกิดความ
พึงพอใจในภาพรวมสูงสุด

 3. ควรศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ยัง
ไม่ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด ดังนั้น ควรเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งและศกึษาความคาดหวงัของบคุลากรมหาวทิยาลยั
ในกลุ่มลูกจ้าง เพื่อสามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

บทสรุป
 การบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา เปน็ภารกจิ
สำาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำาเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยัสายผูส้อน พนกังานมหาวทิยาลยัสาย
สนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำาลังใจ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการบรหิารงานบคุคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และ
อำานาจเจริญ) โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ร่วมกับการออกภาคสนาม ผ่านการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หัวหน้างานและหรือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ผู้ประกอบ
การที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รวม 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ขีดความสามารถท่าอากาศยานอุบลราชธานี จัดว่าระดับดีมาก ศักยภาพด้านการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่า
จะเป็น จำานวนเที่ยวบิน จำานวนผู้โดยสาร จำานวนการขนส่งสินค้าและจำานวนพัสดุและไปรษณียภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพด้านความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารต่อสัดส่วนพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานี ในมิติระดับการให้บริการของมุมมอง พื้นที่รอและบริเวณหมุนเวียน ความสามารถในการรองรับ
ความต้องการ ในการเข้ามาใช้บริการและการอำานวยความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารอยู่ในระดับ
น้อยกว่ามาตรฐาน และศักยภาพด้านความสามารถการให้บริการอากาศยาน ของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ี
มีความสามารถรองรับปริมาณของนักท่องเท่ียว นักทัศนาจรและนักท่องเท่ียวแบบเช้าไป-เย็นกลับ หรือไม่พักแรม ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง
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โดยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ทัง้ในระดบัจงัหวดัอบุลราชธาน ีและ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

คำาสำาคญั : ศกัยภาพการบรกิารขนสง่ทางอากาศ, กลุม่พืน้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
Abstract
 The objective of this study was to analyze
the potential of air transport services: Ubon Ratchathani
International airport to promote tourism in Lower 
North-eastern, Thailand (Yasothon, Ubon Ratchathani,
Sisaket and Amnat Chareon). This research was 
the qualitative research. The methodologies were
studying the secondary data from various documents,
field study, non-participatory observe and in-depth 
interview.The targets divided according to research 
process, stakeholders  in the communities, consisted
of experts, specialists, directors of institutions, head 
of departments/sections, and supportive staffs in 
the aviation industries, entrepreneurs working in 
relation to the tourism field, and the citizenry in 
the communities totally 20 persons. The research 
showed that the potential of Infrastructure and capacity
of Ubon Ratchathani international airport at high 
level. The trends of expansion of air transport 
service including aircraft/ movements, passengers, 
freight, and mail had increased steadily. The capacities
ratio of the passenger volume per passenger 
terminal area in the level of service; the wait or 
circulate in the passenger terminal area, was at 
below the level of service standard. The ability 
of aircraft service was support tourist, visitor, and 
excursionist. Increasingly, the number of passengers
both Ubon Ratchathani province and the Lower 
North-Eastern Thailand Sub-region (Cluster) were 
a rapidly growth.

Keywords: Potential of Air transport services, 
Lower North-Eastern Thailand Sub-region (Cluster)

บทนำา
 ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน นำามาซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ไดแ้ก ่การเปิดเสรทีางเศรษฐกจิ ความ
เจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการส่งเสรมิการลงทนุ การค้า
บริเวณชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตลอดจน นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Skies) หรือ
การทำาการผ่อนปรนด้านการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีภาคการขนส่งทางอากาศ
แบบเต็มรูป เพื่อการส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว 
(ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558) 
ส่งผลทำาให้เกิดสภาวการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การบิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคทางด้าน
คมนาคมโดยจะต้องมีการบริการที่เพียงพอ สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าใช้
บริการ ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาการ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก อันเป็นการ
เตรียมพร้อมรองรับความเป็นเมือง ด้านสาธารณูปโภค 
และการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) ดังนั้น การเชื่อมโยงการบินใน
ภูมิภาค (Regional Air Linkage) ด้านการบริการขนส่ง
ทางอากาศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นประเด็น
สำาคัญหน่ึงที่สำาคัญ ด้วยเหตุที่ว่า อุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวจัดเป็นธุรกิจภาคบริการ ที่มีบทบาทสำาคัญต่อระบบ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย ตลอดจน ถอืไดว้า่เปน็
อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ในการนำารายไดแ้ละเงนิตรา
เขา้มาสูป่ระเทศทางหนึง่ อกีทัง้ยงัสง่ผลตอ่ภาคธรุกจิอืน่ทีม่ี
ความเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังรายงานท่ีระบุ
ว่าปี พ.ศ. 2557 ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) มีมูลค่า รวม 13.13 
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ล้านล้านบาท เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากภาค
บรกิารตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศมมีลูคา่ 5 ลา้นลา้น
บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ทั้งนี้ สามารถ
สรา้งเมด็เงนิหรอืรายไดจ้ากธรุกจิบรกิารการทอ่งเทีย่ว ในป ี
พ.ศ. 2557 มีมูลค่าถึง 1.6 ล้านล้านบาท (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, 
และกรมการทอ่งเทีย่ว, 2559) อยา่งไรก็ด ีทา่อากาศยานซ่ึง
มบีทบาทและหนา้ทีท่ีส่ำาคญัเปรยีบเสมอืนเปน็สะพานเชือ่ม
โยงระดบัภมูภิาคและระหวา่งประเทศ เพือ่การแลกเปลีย่น
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อีกทั้ง เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญในระบบการขนส่งทางอากาศ 
โดยทำาหน้าที่ในการให้บริการเครื่องบิน การบริการขนส่งผู้
โดยสาร การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งนี้ สนามบิน
นานาชาติอุบลราชธานีเป็นท่าอากาศยานที่สำาคัญในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่างของไทย อยูภ่ายใต้การดำาเนนิ
งานของกรมการบนิพลเรอืน สงักัดกระทรวงคมนาคม ถอืได้
วา่เปน็ทา่อากาศยานขนาดใหญท่ีม่คีวามสามารถรองรบันกั
ท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำาหรับการเดิน
ทางมาเพือ่การทอ่งเทีย่วของภมูภิาคทอ้งถิน่และบรเิวณใกล้
เคียง ถ้าพิจารณามิติด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงความ
เจริญในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติไปสู่ความ
เป็นท้องถิ่นได้น้ัน จะทำาให้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคและท้อง
ถิ่นได้ ดังสถิติข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาค 
(Gross Provincial Product: GPP) ทางด้านภูมิศาสตร์
ของท่าอากาศยาน ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษและอำานาจเจริญ) ซึ่ง
เป็นสถานที่ตั้งของ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี โดยปี 
พ.ศ. 2557 พบว่า มีมูลค่ารวม 208 พันล้านบาท ผลผลิตที่
เกิดจากภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาค 
(GPP) มีมูลค่ารวม 95 พันล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 46 นอกจากนี้ รายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง ในปพี.ศ. 2557 
มีมูลค่ารวม 8 พันล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ
กลุ่มร้อยละ 1.71 (กรมการท่องเที่ยว, 2559) ดังนั้น เพื่อ
เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงความสามารถทางการ
แขง่ขนัและความพร้อมทางดา้นสนามบนิ ดา้นการใหบ้รกิาร

ขนสง่ทางอากาศในระดบัภมูภิาคและทอ้งถิน่ อนัเปน็การสง่
เสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคและท้องถิ่น ซ่ึงจะทำาให้เกิด
การเชื่อมโยงเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย และบริเวณใกล้
เคียง ตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
(Cluster) โดยสภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(กรมการท่องเที่ยว, 2558) นอกจากนี้ ยังประโยชน์ต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึง ภาคธุรกิจการสนับสนุนอื่น
ที่เก่ียวข้อง ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี 
ศรสีะเกษและอำานาจเจรญิ) ทัง้นี ้จากความรว่มมอืของการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูป การเช่ือมโยง
การบินด้านระบบการขนส่งทางอากาศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ดา้นระบบโลจสิตกิส ์พฒันาบริการขนสง่ไปสูภ่มูภิาค ชมุชน
และท้องถิ่น จัดเป็นการเพิ่มโอกาสและก่อให้เกิดศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ท้องถิ่นและบริเวณใกล้
เคียง ในภูมิภาคของประเทศ โดยส่งผลให้เกิดคุณค่าเพิ่ม 
ความสะดวกรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ ยงั
เป็นการสร้างรากฐานที่สำาคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
เชิงจุลภาคและมหภาคของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 วิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทาง
อากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
(ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำานาจเจริญ)

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจัิยครัง้นี ้เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ โดยอาศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ท้ังหนังสือ ตำารา เอกสาร
วรรณกรรม สถิติ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำา
มาสังเคราะห์เรียบเรียง ทำาความเข้าใจเพื่อค้นหาคำาตอบ
และคำาอธิบายในวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้ข้างต้นซ่ึงเป็น
วิธีวิจัยเชิงเอกสาร นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยการเก็บข้อมูล
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จากภาคสนาม (Field Study) ผ่านการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory Observe) และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face interaction) มีเครื่อง
มือที่ใช้เป็นแบบผสมผสาน 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยประเด็นที่ศึกษาเป็นไป
ตามหลักตรรกวิทยาและวิธีวิจัยเชิงเอกสารที่กำาหนดไว้ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) 
โดยการตั้งข้อคำาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดแทรกเนื้อหาที่มีความสำาคัญระหว่างการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สรุปบทสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ จากข้อมูลที่ได้ถอดบทสัมภาษณ์และการจดบันทึกไว้ 
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ประมวลและจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้ทั้งหมด โดยการ
สงัเคราะห ์ตคีวาม ลดทอนขนาด ปรมิาณขอ้มลูใหเ้กดิความชดัเจนในการนำาเสนอ และการวเิคราะห์แบบอปุนยั (Analytic 
Induction) ซึ่งเป็นการตีความเพื่อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น สำาหรับประชากรและกลุ่ม
เป้าหมาย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่ศึกษา ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำาหนด ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 2) ผู้บริหาร หัวหน้างานและหรือ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน 3 คน 3) ตัวแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 4 คน และ 4) 
ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 10 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 20 คน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลและจำาแนกประเด็นอภิปราย ได้ 4 ประเด็น คือ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
และขดีความสามารถทา่อากาศยาน การขยายตวัของการขนส่งทางอากาศ ความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสาร และความ
สามารถในการให้บริการอากาศยาน โดยมีสาระดังนี้
 1. ดา้นลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานและขีดความสามารถทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีซึง่ผู้วจิยัไดท้ำาการสรุปรวบรวม 
ประมวลข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ ดังตารางที่ 1
 
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เขตการบิน (Airside) รายละเอียด (Characteristics)

ทางวิ่ง (Runway: RWY)  
ขนาด 45 x 3,000 เมตร รับนำ้าหนักสูงสุดได้ 72,000 IBS 
(DUAL TANDEM) 

  Designator   05 / 23

  Surface   ผิวแอสฟัลติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

  Strength (PCN)   61 / R / C / X / T

  Strip dimensions (m)   ขนาด 75 x 3,240 เมตร

ทางขับ (Taxiway)   ขนาด 23 เมตร

  Surface   ผิวแอสฟัลติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

  Strength (PCN)   61 / F / C / X / T

ลานจอดอากาศยาน (Apron)   ขนาด 120 X 270 เมตร

  จำานวนลานจอดที่สามารถรองรับได้  
4 ลำา/หลุม - เครื่องบินพาณิชย์ เช่น Airbus A300, 
Boeing737, ATR72
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เขตการบิน (Airside) รายละเอียด (Characteristics)

  จำานวนเครื่องบินที่สามารถรองรับได้   40 เที่ยวต่อวัน

  สะพานเทียบเครื่องบิน   2 จุด

สถานีดับเพลิงและการกู้ภัย 
(Rescue & Fire Fighting Services)

 
ระดับชั้นในการดับเพลิงระดับ 8

  จำานวนรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิง   3 คัน 

  จำานวนรถบรรทุกนำ้าดับเพลิง   2 คัน 

  จำานวนรถพยาบาล   1 คัน 

ทางเข้าออกระหว่างท่าอากาศยานกับ ตัวเมือง 
(Accessibility)

 
1 กิโลเมตรทางตอนเหนือ จากตัวเมือง

 
พิกัดสนามบิน รัศมีโดยรอบ 
(ARP coordinates)

 
151504.59N 1045212.82E

อาคารผู้โดยสาร 
(Passenger Terminal Building) 

 
ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 15,090 ตรม. 
(ขาเข้า 1,400 ตรม. ขาออก 1,103 ตรม.)

 
รองรับผู้โดยสารภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
อาคาร 2 ชั้น (สร้างมาตั้งแต่ครั้งตั้งสนามบิน)

  จำานวนผู้โดยสารที่สามารถรับรองได้   8,000 คนต่อวัน 

 
จำานวนผู้โดยสารที่สามารถรับรองได้ 
ในชั่วโมงคับคั่ง

 
1,000 คน (ผู้โดยสารขาเข้า 500 คน, ขาออก 500 คน) 

ถนนภายในท่าอากาศยานและที่จอดรถ    

  ความสามารถรองรับพื้นที่จอดรถบัส   ประมาณ 13 คัน 

  ความสามารถรองรับการจอดรถยนต์   ประมาณ 250 คัน (สำาหรับผู้โดยสาร)

  ความสามารถรองรับ การจอดรถจักรยานยนต์   ประมาณ 100 คัน 

การให้บริการจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Services: ATS)

  ชั้นของห้วงอากาศที่มีการบริการจราจรทางอากาศ ชั้นซี 

  (Airspace Classification: C) *

ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ    

 
ประเภททัศนวิสัย

 
ระบบไฟ PAPI Light-Left 3º, RWY Edge LGT, 
LEN, 3,000 m 60 m

      RTIL, RELS, TWY Edge LGT, YCZ: 600 m

 
ประเภทวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ

 
NDB, DVOR/DME, ILS CATI, LOC RWY23, GP/DME, 
TACAN



304 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

เขตการบิน (Airside) รายละเอียด (Characteristics)

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยและ สิ่งอำานวย
ความสะดวก

  ระบบสายพานขนส่งกระเป๋าและสัมภาระห้องผู้โดยสารขาเข้า

  (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

      เครือ่งตรวจจบัโลหะแบบเดนิผา่น, เครือ่งตรวจคน้แบบมอืถอื

      เครื่องตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง

     
รถเข็นสัมภาระของผู้โดยสาร, ลิฟต์โดยสาร 1 ตัว 
สำาหรับผู้ป่วย

      ห้องปฐมพยาบาล, ห้องรับรองบุคคลสำาคัญ, ตำารวจท่องเที่ยว 

      เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกการจราจรบริเวณที่รับ-ส่งผู้โดยสาร

      โทรศัพท์สาธารณะ, ธนาคารรับแลกเปลี่ยนเงิน ธ.กรุงไทย

     
พื้นที่เช่าประเภทร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก, 
ที่ทำาการไปรษณีย์ สิ่งอำานวยความสะดวกอื่น ฯลฯ

หมายเหตุ: * ชั้นของห้วงอากาศที่มีการบริการจราจรทางอากาศ ชั้นซี หมายถึง อนุญาตการบินด้วยไอเอฟอาร์และการบิน
วีเอฟอาร์ทุกเที่ยวบิน อยู่ภายใต้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศและการบินด้วยไอเอฟอาร์ มีการจัดระยะห่างและ
ระยะต่อจากการบินด้วยไอเอฟอาร์เท่ียวอื่นและการบินวีเอฟอาร์ การบินวีเอฟอาร์มีการจัดระยะห่างและระยะต่อจาก
การบินด้วยไอเอฟอาร์และได้รับข้อมูลจราจรเกี่ยวกับการบินด้วย วีเอฟอาร์อื่น (ICAO Annex 11: Air Traffic Services, 
Chapter 2, Appendix 4)
ที่มา: กรมการบินพลเรือน (2559ก) และกรมการบินพลเรือน (2559ค) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย 

 จากตารางท่ี 1 เป็นข้อมูลทุติยภูมิท่าอากาศยานภูมิภาค ที่แสดงรายละเอียดลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยนำาเสนอผลการศึกษาและจัดจำาแนกเป็น 2 ส่วนหลักที่สำาคัญของท่า
อากาศยาน ซึ่งประกอบด้วย 1) เขตการบิน (Airside) นำาเสนอรายละเอียดของ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และ
สถานีดับเพลิงและการกู้ภัย 2) เขตนอกการบิน (Landside) นำาเสนอรายละเอียดของ พิกัดสนามบิน รัศมีโดยรอบ ทาง
เข้าออกระหว่างท่าอากาศยานกับตัวเมือง อาคารผู้โดยสาร ถนนภายในท่าอากาศยานและที่จอดรถการให้บริการจราจร
ทางอากาศ ระบบเคร่ืองช่วยการเดินอากาศและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้อง
กับการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (2559) และสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน (2559) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของท่า
อากาศยานทกุแหง่มกีารแบง่พืน้ทีเ่ปน็ 2 เขตใหญ ่คอื เขตการบนิ และเขตนอกการบนิ โดยแตล่ะเขตจะมมีาตรฐานกำาหนด 
เช่นเขตการบินคือ พ้ืนที่ภายในสนามบินที่เครื่องบินใช้สำาหรับการขึ้นลงและขับเคล่ือน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ 
การวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยานและทางเข้าออกเครื่องบิน เป็นต้น และเขตนอกการบินคือ พื้นที่และอาคารภายในท่า
อากาศยาน หรือสนามบิน ที่ไม่ได้อยู่ในเขตการบิน ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคารคลังสินค้า ระบบการจราจรภายในท่า
อากาศยานและที่จอดรถ เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางกายภาพของ
ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมการบินพลเรือน 28 แห่ง พบว่า เขตการบิน ของท่าอากาศยานอุบลราชธานีนั้น เมื่อพิจารณา
ถึงศักยภาพทางกายภาพและขีดความสามารถด้านทางวิ่ง จัดเป็นประเภทอากาศยานขนาดใหญ่ (3,000 เมตร) ด้านลาน
จอดอากาศยาน ถือได้ว่ามีศักยภาพด้านหลุมจอดขนาดใหญ่ (ลานจอดที่สามารถรองรับได้ 4 ลำา/หลุม) จำานวนเที่ยวบิน
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ที่รองรับได้ 40 เที่ยวต่อวัน และอาคารผู้โดยสารที่มีลักษณะเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่อง (Linear Concept) กล่าวคือ การให้
เครือ่งบนิจอดประชดิติดตวัอาคารผูโ้ดยสารเป็นแนวเรยีงกนัและมสีะพานเทยีบเครือ่งบนิใหบ้ริการ โดยทางทา่อากาศยาน
จดัใหม้บีรกิารสะพานเทยีบเครือ่งบนิ 2 จดุ ในสว่นเขตนอกการบนิ ทา่อากาศยานอบุลราชธานนีัน้ เมือ่พจิารณาถงึศกัยภาพ
ทางกายภาพและขีดความสามารถของอาคารผูโ้ดยสาร จดัเปน็ประเภทอากาศยานขนาดใหญ ่(พืน้ทีร่วมประมาณ 15,090 
ตรม. ขาเข้า 1,400 ตรม. ขาออก 1,103 ตรม.) โดยมีความสามารถในการรับรองผู้โดยสารประมาณ 8,000 คนต่อวัน และ
จำานวนผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่ง 1,000 คน (ผู้โดยสารขาเข้า 500 คน ผู้โดยสารขาออก 500 คน) นอกจากนี้ ถนนภายใน
ท่าอากาศยานและที่จอดรถ พบว่า ท่าอากาศยาน มีการจัดสรรพื้นที่จอดรถและถนนภายในท่าอากาศยานที่เพียงพอ 
สามารถอำานวยความสะดวกต่อผู้ที่เดินทางมาท่าอากาศยาน อีกทั้งมีการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ที่
จอดรถสามารถจอดได้ท้ังในระยะสั้นและจอดค้างคืนได้ โดยที่มีความสามารถรองรับในการจอดรถบัสประมาณ 13 คัน 
รองรับการจอดรถยนต์ ประมาณ 250 คัน (สำาหรับผู้โดยสาร) และการจอดรถจักรยานยนต์ ประมาณ 100 คัน จากข้อมูล
ข้างต้น ทำาให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลเชิงศักยภาพทางโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการรองรับฯ ได้แก่ การ
เข้าถึงระหว่างท่าอากาศยาน ขนาดทางวิ่ง อาคารผู้โดยสารและสิ่งอำานวยความสะดวก เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานทาง
กายภาพกับท่าอากาศยานในกลุ่มพื้นที่ระดับภูมิภาคของท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมการบินพลเรือน 28 แห่ง จัดได้ว่าอยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ อาทิตย์ วินิจสร (2557) ที่กล่าวว่า เกณฑ์การพิจารณาจัดประเภทของอากาศยาน เพื่อก่อ
ใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ของสนามบิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารและการใช้ความยาวทางวิ่ง 
รวมถึงความสามารถในการรองรับจำานวนเที่ยวบินของทางวิ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ จำานวนทางวิ่ง, ชนิดอากาศยาน, 
เที่ยวบินและห้วงอากาศรอบท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ได้อธิบายการจัดจำาแนกประเภทอากาศยาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดประเภทของอากาศยาน

ความยาวของทางวิ่ง อากาศยาน ประเภทอากาศยาน

> 2,500 เมตร A340, B747, B777 ขนาดใหญ่ (Large)

> 2,000 เมตร B767, A300 ขนาดกลาง (Medium)

> 2,000 เมตร MD81, B737, A320 ขนาดเล็ก (Small)

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก อาทิตย์ วินิจสร (2557)

 ตามที่ กรมการบินพลเรือน (2557) และสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน (2559) กล่าวถึง การที่จะสร้างอาคาร
ผู้โดยสารให้มีรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ของท่าอากาศยาน ปริมาณการจราจรทางอากาศ และ
ประเภทของผู้โดยสาร โดยอธิบายรูปแบบอาคารผู้โดยสารในรูปแบบที่ต่อเนื่องว่า “เป็นรูปแบบอาคารผู้โดยสารของท่า
อากาศยานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งอาคารรูปแบบนี้ จะให้เครื่องจอดประชิดติดตัวอาคารผู้โดยสารเป็นแนวเรียงกันไป 
และมสีะพานเทยีบเครือ่งบนิใหบ้รกิาร ผูโ้ดยสารเดนิเขา้ออกเครือ่งบนิไดเ้องโดยตรง” รวมถงึ องค์ประกอบดา้นอาคารคลัง
สินค้า หอบังคับการบินและระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน ซึ่งรวมที่จอดรถด้วย โดยระบุว่าจะต้องมีการจัดเตรียม
พื้นที่จอดรถ และถนนภายในท่าอากาศยานให้เพียงพอ เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ที่มาท่าอากาศยาน ตลอดจน ควรจะ
ต้องติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปอาคารต่างๆ ภายในท่าอากาศยานให้ชัดเจน

 2. ดา้นการขยายตวัของการขนสง่ทางอากาศ ทา่อากาศยานนานาชาติอบุลราชธาน ีจากขอ้มลูสถติ ิพบว่า ตลอด
ช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2558 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานอุบลราชธานีในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani International Airport)

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani International Airport)

รายละเอียด 

(Air Transport Traffic)

ปี พ.ศ.
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2554 2555 2556 2557 2558

จำานวนเที่ยวบิน (Aircraft/
Movements)

5,370 5,595 6,362 7,752 10,951 29.21 15.49

จำานวนผู้โดยสาร (Passengers) 614,686 734,037 835,684 1,076,957 1,467,356 26.61 18.03

จำานวนการขนส่งสินค้า (กก.)
(Freight: Kgs.)

1,531,747 1,596,441 1,748,918 1,818,445 2,467,494 26.30 10.21

จำานวนพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 
(กก.) (Mail: Kgs.)

- - 65,075 596,222 717,185 16.87 47.31

ที่มา: กรมการบินพลเรือน (2559ข) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย

 จากตารางที่ 3 แสดงสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2554-2558 พบว่า จำานวนเที่ยวบิน จำานวนผู้โดยสาร จำานวนการขนส่งสินค้าและจำานวนพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ มี
แนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในอตัราทีค่อ่นขา้งกา้วกระโดด ทัง้นี ้เมือ่วเิคราะห์แนวโนม้อตัราการขยายตวัเฉล่ียทกุรายการ 
พบว่า ร้อยละการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกรายการคือ ร้อยละ 15.49, 18.03, 10.21และ47.31 ตามลำาดับ 
นอกจากนี ้เมือ่วเิคราะหแ์นวโนม้อตัราการขยายตวัเฉลีย่ในทุกรายการ สำาหรบัป ีพ.ศ. 2558 มสีดัสว่นเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.21, 
26.61, 26.30 และ16.87 ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO, 2559) ที่มี
การคาดการณ์ว่า การจราจรทางอากาศของผู้โดยสารทั่วโลกในปี พ.ศ. 2559 จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยเฉพาะ
การจราจรทางอากาศของผู้โดยสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 สำาหรับในประเทศไทย ด้าน
การขนส่งทางอากาศ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยกระทรวงคมนาคม (2559) ได้คาดการณ์แนวโน้มใน
ประเด็นที่ว่าการจราจรทางอากาศของผู้โดยสาร ในปี พ.ศ. 2559 จะมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 3. ด้านความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารต่อสัดส่วนพื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  สัดส่วนขนาดพื้นที่อาคารผู้โดยสารต่อจำานวนผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในช่วง 5 ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani International Airport)

รายละเอียด 

(Air Transport Traffic)

ปี พ.ศ.

2554 2555 2556 2557 2558

จำานวนผู้โดยสาร (Passengers) 614,686 734,037 835,684 1,076,957 1,467,356

สัดส่วนจำานวนผู้โดยสารต่อขนาดพื้นที่ 
15,090 ตรม. 0.0245 0.0206 0.0181 0.0140 0.0103

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย

 จากตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนขนาดพื้นที่อาคารผู้โดยสารต่อจำานวนผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นและสัดส่วน
ผู้โดยสารต่อพื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน มีอัตราลดลง ซึ่งความสามารถในการรองรับหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของแต่ละพื้นที่โดยรวมต่อผู้โดยสารที่ครอบครองพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน มีอัตราขนาดพื้นที่ คือ 0.0245, 
0.0206, 0.0181, 0.0140 และ 0.0103 (ตรม.ต่อพื้นที่ผู้ครอบครอง) เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับหรือ
มาตรฐานของแต่ละพื้นที่ต่อผู้ครอบครองเป็นตารางเมตร ภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้
บรกิาร การไหลเวยีนของผูโ้ดยสาร ความสะดวกรวดเรว็ ความลา่ชา้และการหยดุชะงกัทีพ่งึจะไดร้บัจากการบรกิารในแตล่ะ
พืน้ทีบ่รกิาร ไมว่า่จะในเขตและหรอืนอกเขตการบนิ บรเิวณแหล่งทีผู้่โดยสารและผู้ใช้บรกิารทำากจิกรรม เช่น บรเิวณจดุตรวจ
และด่านตรวจผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่ จุดตรวจรับคืนกระเป๋าและสัมภาระ พิธีการด้านศุลกากร ด่านบริการ การมารับ-มา
ส่ง ร้านอาหาร ร้านค้าของที่ระลึก และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกนอกเขตการบิน เช่น ห้องนำ้า รถเข็น 
ธนาคาร เป็นต้น ตามที่ กรมการบินพลเรือน (2557) และสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน (2559) กล่าวถึง อาคารผู้โดยสาร
เปน็องคป์ระกอบหนึง่ทีส่ำาคญัของทา่อากาศยาน อกีทัง้เปน็อาคารหลักทีท่า่อากาศยานจดัไวใ้หผู้้โดยสารขาเขา้และผู้โดยสาร
ขาออก รวมถึง เป็นจุดพักรอหรือจุดเปลี่ยนก่อนออกเดินทาง ดำาเนินกิจกรรมสำาหรับการเดินทาง เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง
คอื อาคารผูโ้ดยสาร เปน็อาคารทีม่องเหน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดัจากภายนอกทา่อากาศยาน และเปน็เสมือนภาพรวมหรอืตวัแทน
ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่ ท่าอากาศยานมขีนาดใหญ ่โออ่า่และมคีวามทนัสมยัเพยีงใด หรอือาจเปรยีบเสมอืนหนา้ตาของประเทศ 
 เมื่อพิจารณาในประเด็นของการวางแผน เปรียบเทียบ การพัฒนาและหรือการขยายท่าอากาศยานนั้น ประเด็น
หนึง่ทีเ่ปน็มาตรฐานการพจิารณาคอื ระดบัการใหบ้รกิาร (Level of Service) ทา่อากาศยาน ท้ังนี ้พ้ืนทีม่าตรฐานของระดบั
การให้บริการ มีการแบ่งช่วงระดับการให้บริการ ตั้งแต่ ระดับ A - F ซึ่งค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการนั้น ๆ 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึพจิารณาหลกัการดา้นบริหารจดัการอาคารผูโ้ดยสาร ซึง่เปน็มมุมองในมติทิีค่ำานงึถงึผูโ้ดยสารเปน็หลกัสำาคญั 
ดังที่ International Air Transport Association: IATA (1996) ได้กล่าวถึง ระดับการให้บริการ อันเป็นประเด็นของความ
สามารถไหลเวียน (Flow) ของผู้โดยสาร ภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ระดับการให้บริการมาตรฐานโดยรวมแต่ละพื้นที่ของอาคารผู้โดยสาร

พื้นที่ของอาคารผู้โดยสาร
(Terminal Area)

ระดับการให้บริการมาตรฐาน (ตรม.ต่อพื้นที่ผู้ครอบครอง) 

 A B C D E F

จุดตรวจบัตรผู้โดยสาร 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0  

พื้นที่รอ/บริเวณหมุนเวียน 2.7 2.3 1.9 1.5 1.0  

ห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6  

บริเวณรับคืนกระเป๋า/สัมภาระ 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2  

หน่วย/ด่านบริการตรวจสอบของรัฐบาล 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6  

ที่มา: ดัดแปลงจาก International Air Transport Association: IATA (1996)

 จากตารางที ่5 แสดงระดับการให้บรกิารมาตรฐานโดยรวมแต่ละพืน้ทีข่องอาคารผูโ้ดยสาร ซึง่เปน็เกณฑม์าตรฐาน
ของระดับการให้บริการ โดยมีการแบ่งช่วงระดับการให้บริการ ตั้งแต่ ระดับ A-F (ระดับดีมาก (A) ถึงระดับน้อย (F)) 
ซึ่งพิจารณาความสามารถไหลเวียนของพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารคือ จุดตรวจบัตรผู้โดยสาร พื้นที่รอหรือบริเวณที่มีการ
หมุนเวียน บริเวณห้องพักผู้โดยสารระหว่างรอขึ้นเครื่อง จุดรับคืนสัมภาระ และด่านหรือหน่วยบริการตรวจสอบของรัฐ 
 
ตารางที่ 6 ระดับการให้บริการมาตรฐานของพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสารขาออกในชั่วโมงคับคั่ง 
ของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

รายละเอียด 
พื้นที่รอ/บริเวณหมุนเวียน

จำานวนผู้โดยสารต่อพื้นที่อาคารผู้โดยสาร
(ตร.ม. ต่อพื้นที่ผู้ครอบครอง)

พื้นที่บริเวณขาเข้า ของผู้โดยสาร
พื้นที่บริเวณขาออก ของผู้โดยสาร

0.357
0.453

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย

 จากตารางท่ี 6 แสดงถึงระดับการให้บริการของอาคารผู้โดยสารพบว่า สัดส่วนขนาดพื้นท่ีอาคารผู้โดยสารต่อ
จำานวนผูโ้ดยสาร ในประเดน็พ้ืนทีร่อหรอืบรเิวณหมนุเวยีน โดยพืน้ทีข่าเขา้ของผู้โดยสารมสีดัสว่นพืน้ทีผู่ค้รอบครองตอ่ตาราง
เมตร ในช่วงเท่ากับ 0.357 และพื้นที่ขาออกของผู้โดยสารมีสัดส่วนพื้นที่ผู้ครอบครองต่อตารางเมตร ในช่วงเท่ากับ 0.453 
ทั้งนี้ ระดับขีดความสามารถในการรองรับความต้องการ ในการเข้ามาใช้บริการและการอำานวยความสะดวกสบายของผู้
โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน มีสัดส่วนหรือช่วงระดับการให้บริการ อยู่ในระดับน้อยกว่ามาตรฐาน 
กล่าวคือ อยู่ในช่วงที่น้อยกว่า 1.0 หรือเทียบค่ามาตรฐาน คือ ระดับเอฟ (F) นั่นหมายความว่า ระดับการให้บริการไม่เป็น
ที่ยอมรับ การไหลเวียนสับสน เกิดความล่าช้าหรืออาจหยุดชะงักและไม่สามารถยอมรับได้ (International Air Transport 
Association: IATA, 1996) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Airport Cooperative Research Program: ACRP (2010) 
ทีไ่ด้กลา่วถงึ ระดบัการใหบ้รกิารมาตรฐานของพืน้ทีอ่าคารผูโ้ดยสารของสนามบนิแคนนาดา ถา้หากวา่ชว่งเวลาอยูร่ะดบั C 
นั่นหมายความว่า ระดับการให้บริการดี การไหลเวียนสมำ่าเสมอ ผู้โดยสารเกิดความล่าช้าแต่อยู่ในระดับยอมรับได้ (มีการ
ออกแบบวิธีการทดสอบ โดยใช้ช่วงระยะเวลา 15 นาที) นอกจากน้ี ในมิติของการบริหารจัดการในการบริการ เช่น การรอคอย
สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ีบ่รกิารมคีวามแออดั เปน็ตน้ ซึง่ถอืวา่ เปน็ส่ิงทีจ่บัตอ้งและประเมนิไดย้าก ดงันัน้ สภาพแวดล้อม
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บริการ และสิง่อืน่ทีจ่บัตอ้งได ้ลกัษณะของบรกิาร สิง่อำานวยความสะดวก หรอืการตดิตอ่สือ่สารลกัษณะของบรกิาร เปน็สิง่
เปรยีบเทยีบ หรอืเปน็สิง่ทีล่กูคา้ใชเ้ปน็เครือ่งหมายแทนคณุภาพของการใหบ้รกิาร (Raymond, Stephen & Joby, 2000)
 4. ด้านความสามารถการให้บริการอากาศยาน (ปัจจุบัน) ของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พบว่า 
ทา่อากาศยานนานาชาตอิบุลราชธาน ี(เวปเพจ) กรมการบนิพลเรอืน (2559) ซึง่ระบโุดยนายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคม เปน็ประธานในพธิเีปดิอาคารทีพั่กผู้โดยสาร ทีไ่ดก้ล่าวถงึ “ทา่อากาศยานนานาชาตอิบุลราชธานี
ว่า มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินแบบประจำา จำานวน 5 สายการบิน รวมเที่ยวบินไปกลับต่อวันมากกว่า 30 เที่ยวบิน” 
ทั้งนี้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นตารางบินตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2558 ซึ่งประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ 
สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยสไมล์ สายการบินกานต์แอร์ และสายการบินไทย ไลออนแอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
ได้ทำาการสำารวจข้อมูลและประมวลข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน พบว่า ตารางการบิน ในช่วงเวลาวันที่ 5 พ.ย. 2558 - 26 มี.ค. 
2559 มีสายการบินที่ให้บริการจำานวน 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยสไมล์ และสายการบิน
กานต์แอร์ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตารางการบินของสายการบินในปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

สายการบิน

Airline

เท่ียวบิน

Flight No.

จาก สนามบิน

From Airport

เวลาออก

Dep.Time

เวลาถึง

Arr.Time

ออกจาก สนามบิน

From Airport

เวลาออก

Dep.Time

เวลาถึง

Arr.Time

ถึง สนามบิน

To Airport

หมายเหตุ

Remark

สายการบินแอร์เอเชีย

(Air Asia)

FD 3370 - 3371 ดอนเมือง (DMK) 07:40 08:50 อุบลราชธานี (UBP) 09:20 10:25 ดอนเมือง (DMK) ทุกวัน/Daily

FD 3370 - 3371 ดอนเมือง (DMK) 18:05 19:10 อุบลราชธานี (UBP) 19:50 20:55 ดอนเมือง (DMK) ทุกวัน/Daily

สายการบินไทยสมายด์

(Thai Smile Airways)

WE 020 - 021 สุวรรณภูมิ (BKK) 07:30 08:45 อุบลราชธานี (UBP) 09:15 10:20 สุวรรณภูมิ (BKK) ทุกวัน/Daily

WE 020 - 021 สุวรรณภูมิ (BKK) 12:30 13:35 อุบลราชธานี (UBP) 14:05 15:10 สุวรรณภูมิ (BKK) ทุกวัน/Daily

WE 020 - 021 สุวรรณภูมิ (BKK) 17:20 18:25 อุบลราชธานี (UBP) 18:55 20:00 สุวรรณภูมิ (BKK) ทุกวัน/Daily

สายการบินกานต์

(Kan Air)
KB 8311 - 8312 เชียงใหม่ (TCC) 06:35 08:25 อุบลราชธานี (UBP) 08:45 10:35 เชียงใหม่ (TCC) ทุกวัน/Daily

หมายเหตุ: ตารางการบิน (Flights schedule) ช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ย. 2558 - 26 มี.ค. 2559
ที่มา: ดัดแปลงจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (เวปเพจ) กรมการบินพลเรือน (2559) 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงตารางการบินของสายการบินในปัจจุบัน ท่าอากาศยานฯ  (ณ เดือนมีนาคม 2559) 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงยืนยันข้อมูล พบว่า จำานวนเที่ยวบินไปกลับต่อวัน ยังคงมีปริมาณเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 30 เที่ยวบิน 
นอกจากนี ้จำานวนผูโ้ดยสาร นกัทศันาจร และหรอืนกัทอ่งเทีย่วทีม่คีวามตอ้งการเดนิทางมาท่องเทีย่ว ในกลุม่ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่า ณ เวลาปัจจุบันที่ศึกษาตารางการบินจะลดลงจากช่วงเวลาก่อน 
อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) การท่องเที่ยว จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 จากปี พ.ศ. 2557 โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจำานวน 5,332,226 คน โดยจำาแนกเป็น
ผู้ที่เดินทางมาเป็นชาวไทย 5,086,204 คน และชาวต่างประเทศ 246,022 คน เมื่อมีการพิจารณาถึงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังข้อมูลทางสถิติกรมการท่องเที่ยว (2559) ที่
สะท้อนถึงข้อมูลเชิงปริมาณของนักท่องเที่ยว นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ หรือไม่พักแรม ณ ที่ใดที่
หนึ่ง ดังตารางที่ 8
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 ตารางที่ 8 นักท่องเที่ยวกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ (Cluster) ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ และอำานาจเจริญ)

นักท่องเที่ยว
ปี พ.ศ.

อัตราการขยายตัว (%)
2558 2557

จำานวน (คน) 9,767,874 9,431,822 + 3.56 

วันพักเฉลี่ย (วัน)  2.40  2.46  - 0.06 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อวันต่อคน) 808.20 776.82 + 4.04 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 9,767,874 9,431,822 + 3.56 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (2559) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย

 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณนักท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2557 ประมาณร้อยละ 3.56 จำานวนวันพักเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาทต่อวันต่อคน) 
มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 ทั้งนี้ สามารถสร้างเม็ดเงินหรือรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (เวปเพจ) กรมการบินพลเรือน (2559) ที่นำาเสนอข้อมูลว่า นายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึง ความสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสารและจำานวนเที่ยวบินที่
มแีนวโนม้เพิม่มากขึน้ทกุป ีซึง่ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีจะสามารถใหก้ารบรกิารกบัผูโ้ดยสาร จากในจงัหวดัและจงัหวดั
ใกล้เคียง ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำานาจเจริญ เป็นต้น อีกทั้งยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ พันประสิทธิ์, 
สุพรรัตน์ วงษ์ศรี และวรุณพัน์ คงสม (2549) ที่ได้ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์เส้นทางการบินต้นทุนตำ่าเพื่อส่งเสริมการท่อง
เทีย่วในประเทศไทยและเพือ่นบา้น ไดเ้สนอแนะเชิงกลยุทธว่์า ประเทศไทยควรมกีารพฒันาส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วในจงัหวดั
ที่เชื่อมต่อในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ หนึ่งในจังหวัดที่ควรมีการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคือ 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยาน นอกจากนี้ สำานักงานไกด์อุบลดอทคอม (2559) ได้กล่าวว่า 
ทา่อากาศยานนานาชาติอบุลราชธาน ีเปน็ศนูยก์ลางการบนิพาณชิยข์องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง สามารถรองรบั
ผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และอำานาจเจริญ รวมถึง ผู้โดยสารจากประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.
ลาวตอนใต้กัมพูชา)

สรุปผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำานาจเจริญ) สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
 1. ผลการศกึษาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและขดีความสามารถทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีมศัีกยภาพอยูใ่นระดบัดี
มาก โดยเขตการบนิ ดา้นทางวิง่จดัเปน็ประเภทอากาศยานขนาดใหญด้่านลานจอดอากาศยานมหีลุมจอดขนาดใหญ ่จำานวน
เที่ยวบินที่รองรับได้ 40 เที่ยวต่อวัน และอาคารผู้โดยสาร มีบริการสะพานเทียบเครื่องบิน 2 จุด ในส่วนเขตนอกการบิน มี
อาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ โดยมีความสามารถในการรับรองผู้โดยสารประมาณ 8,000 คนต่อวัน และจำานวนผู้โดยสารใน
ชั่วโมงคับคั่ง 1,000 คน ตลอดจน ถนนภายในท่าอากาศยานและที่จอดรถพบว่า ท่าอากาศยานมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถ
และถนนภายในท่าอากาศยานที่เพียงพอ สามารถอำานวยความสะดวกต่อผู้ที่เดินทางมาท่าอากาศยาน อีกทั้งมีการติดตั้ง
ป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน สามารถรองรับในการจอดรถบัสประมาณ 13 คัน การจอดรถยนต์ประมาณ 250 คัน และจอด
รถจักรยานยนต์ ประมาณ 100 คัน
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 2. ผลการศึกษาด้านการขยายตัวของการขนส่ง
ทางอากาศ ทา่อากาศยานฯ ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2554-2558 พบวา่ 
จำานวนเที่ยวบิน จำานวนผู้โดยสาร จำานวนการขนส่งสินค้า
และจำานวนพัสดแุละไปรษณยีภัณฑ ์มแีนวโนม้เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองในอัตราท่ีค่อนข้างก้าวกระโดด เม่ือวิเคราะห์แนวโน้ม
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทุกรายการพบว่า ร้อยละการขยาย
ตัวเฉลี่ย 5 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกรายการคือ ร้อยละ 
15.49, 18.03, 10.21 และ 47.31 ตามลำาดับ นอกจากนี้ 
เมือ่วเิคราะหแ์นวโนม้อตัราการขยายตวัเฉลีย่ในทกุรายการ 
สำาหรับป ีพ.ศ. 2558 มสีดัสว่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.21, 26.61, 
26.30 และ 16.87 ตามลำาดับ
 3. ผลการศกึษาดา้นความสามารถในการรองรบั
ปริมาณผู้โดยสารต่อสัดส่วนพ้ืนท่ีอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศ
ยานฯ มิติความสามารถไหลเวียนผู้โดยสารของระดับการ
ใหบ้รกิาร พบวา่ ความสามารถในการรองรบัความตอ้งการ 
การเข้ามาใช้บริการและการอำานวยความสะดวกสบาย
ของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน
ในประเด็น พื้นที่รอหรือบริเวณหมุนเวียน โดยพื้นที่ขาเข้า
ของผูโ้ดยสาร มสีดัสว่นพืน้ทีผู่ค้รอบครองตอ่ตารางเมตรใน
ชว่งเทา่กบั 0.357 และพืน้ทีข่าออกของผูโ้ดยสาร มสีดัสว่น
พื้นที่ผู้ครอบครองต่อตารางเมตรในช่วงเท่ากับ 0.453 ซึ่ง
มีสัดส่วนหรือช่วงระดับการให้บริการ อยู่ในระดับน้อยกว่า
มาตรฐานกล่าวคือ อยู่ในช่วงที่น้อยกว่า 1.0 หรือเทียบค่า
มาตรฐาน ระดับเอฟ (F)
 4. ผลการศกึษาดา้นความสามารถการใหบ้รกิาร
อากาศยาน (ณ ปจัจบุนั) ของทา่อากาศยานฯ พบวา่ ตาราง
การบิน ณ เวลาที่ศึกษามีสายการบินท่ีให้บริการ 3 สาย
การบิน ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยสไมล์ 
และสายการบนิกานตแ์อร ์ซึง่ลดลงจากชว่งเวลากอ่น แตใ่น
มิติทางการท่องเที่ยว พบว่า ความสามารถรองรับปริมาณ
ของนกัทอ่งเทีย่ว นกัทศันาจรและนกัทอ่งเทีย่วแบบเชา้ไป-
เยน็กลบั หรอืไมพ่กัแรม ณ ทีใ่ดทีห่นึง่ ในการเดนิทางเขา้มา
สู่จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 โดย
เป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว
กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง โดยภาพรวม พบวา่ 
ปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 
ไมว่า่จะเปน็ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 3.56 คา่ใช้
จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (บาทต่อวันต่อคน) มีอัตรา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.56

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม กล่าวคือ การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศ
ยานฯ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง พบว่า ศักยภาพเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานและขีด
ความสามารถท่าอากาศยาน อยู่ในระดับดีมาก เม่ือเทียบ
เคียง การเข้าถึงระหว่างท่าอากาศยาน ขนาดทางว่ิง อาคาร
ผู้โดยสารและส่ิงอำานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเขตการบิน
และเขตนอกการบิน การขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ
และความสามารถการให้บริการอากาศยาน ดังน้ัน หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการบิน การท่องเท่ียว ภาค
เอกชน หน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถ่ิน ควรสร้างความร่วมมือ และหรือโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม (การขยายสัดส่วนพ้ืนท่ีท้ังในเขต
การบินและนอกการบิน หรือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ) ซ่ึงจะ
ทำาให้สนามบินอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเช่ือม
โยงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค ชุมชน ท้อง
ถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน การท่องเท่ียวในเขตกลุ่มอนุ
ภูมิภาค (ไทย สปป.ลาวตอนใต้ กัมพูชา)
 2. ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ กล่าวคือ การ
วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารต่อสัดส่วนพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานฯ 
พบวา่ สดัสว่นหรอืชว่งระดบัการใหบ้ริการอยูใ่นระดบันอ้ย
กว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นของความสามารถไหลเวียน
ผู้โดยสารพืน้ทีท่ีใ่ห้การบรกิาร ดงันัน้ หนว่ยงานภาครฐัหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักและให้ความสำาคัญ ใน
ประเด็นการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ อาจจัดให้มีจุดบริการเพิ่มเติมพิเศษในช่ัวโมงคับคั่ง 
หรือจัดช่วงเวลาที่มีปริมาณสายการบินขาเข้า-ขาออกที่ให้
บริการจำานวนมาก เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการ 
ในการเข้ามาใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
มีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่ให้เกิดความล่าช้าและมี
ประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
 วิทยานิพนธ์นี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทติยใ์นประเทศไทย เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัดา้นรปูแบบและปญัหาของการจัดการศึกษาของศนูยศ์กึษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทติยใ์นประเทศไทย และเพือ่พฒันารปูแบบการจดัการศกึษาแบบมสีว่นรว่มของชมุชนของศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทติยใ์นประเทศไทย ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใชแ้นวคำาถามปลายเปดิ สำาหรบัการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้ใหข้อ้มูล
หลัก และสำาหรับการสนทนากลุม่ สำาหรับการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร ผู้วจิัยไดค้ัดเลือกจากกลุม่ประชากรโดยวิธกีารสุม่แบบ
เจาะจง โดยได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย พบว่า 1) ศูนย์ดังกล่าว 
เริม่ตน้จากโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนาซึง่เกดิขึน้ครัง้แรกทีป่ระเทศศรลีงักา ในสว่นของประเทศไทยนัน้ การจดัตัง้โรงเรยีน
พระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์เร่ิมดำาเนนิการตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2498-2500 พบวา่ คณะสงฆใ์นประเทศดงักลา่ว จดัระบบการสอน
ศลีธรรมแกเ่ดก็และเยาวชนในวนัอาทติยไ์ดผ้ลดเีปน็อยา่งมาก เมือ่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทยจงึมดีำารจิะจดัตัง้โรงเรยีน
สอนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ขึ้น และต่อมาจึงจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2501 2) การจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทติยใ์นประเทศไทย มปีญัหาดา้นนโยบายและแผนการศึกษา ดา้นวชิาการ ดา้นบคุลากร ดา้นงบประมาณ และปญัหา
ด้านอื่นๆ 3) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำาเสนอ “รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แบบ บ้าน วัด โรงเรียน และรัฐ หรือ “บ-ว-ร-ร” โดย
มีชื่อเรียกรูปแบบดังกล่าว สั้นๆว่า “การมีส่วนร่วมพลังสี่คูณสี่ : 4x4 power” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปประยุกต์

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
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Abstract
 This investigation was conducted with 
three aims: 1) to study the background of Thai 
Sunday Buddhist Study Centers in Thailand, 2) to 
study the current situations and problems of 
management patterns in the centers, and 3) to 
develop a model of participatory community 
education management for centers in Thailand. 
The research tools were interviews with key
informants, focus-group discussions and a workshop.
The research sample was selected by using a 
purposive sampling technique and divided into 3 
groups: key informants, casual informants and general
informants. The results show that Thai Sunday 
Buddhist Study Centers were based on Buddhist 
Studies schools in Sri Lanka. The Thai centers were 
first established from 1955-1957. The initiation later 
led to the establishment of the Dharma Research
Department and development of the first Buddhist 
Sunday Center in Thailand on July 13th, 1958. 
The findings highlight various problems with the 
educational administration of Buddhist Sunday 
Centers in Thailand. These include problems with 
aspects of policy, academic matters, manpower 
and budgeting. Furthermore, there are critical 
threats, including reduction of student numbers, 
less participation from parents, less teacher skill 
in media development, less government support 
and sensitive diversity of beliefs and cultures in 
some parts of the country. A model of participatory 
community education management for the Sunday 
Buddhist Study Centers in Thailand proposed by 

the researchers focused on enhancing more 
participation from four stakeholders in four dimensions
of management. It was called an approach of 
Barn-Wat-Rongrearn-Rut or ‘Four by Four Power of 
Participation. The proposed model is expected to 
be a guideline for any Buddhist Sunday Center or 
other related organization, which can be applied 
under appropriate circumstances.

Keywords: Community participation, educational 
management, Sunday Buddhist Study Centers, 
Thailand

Introduction
 Buddhism has been the national religion 
of Thailand since the Sukhothai Kingdom in the 
thirteenth century. Every King of Thailand has been
Buddhist, including the current King. Most Thai 
people are Buddhists; they have gorgeous and 
valuable cultures and traditions. Dharmic principles
have been cultivated to create national unity 
under the three roles of Borvorn: home, temple 
and school. These institutions are related. The 
temple is the educational center, the place of 
local cultural and traditional resources, the heart 
of people in the community. Consequently, monks 
are leaders of the community, especially in matters 
of Dharma and ethics teaching for the youth and 
people in the community (Phaisalrotrat, 2000).
 Thai Sunday Buddhist Study Centers are 
one of the important programs of the government 
(Thongprasert, 1969). Although there are a number 
of problems with management patterns, monks 
continue to play key roles in managing education 
with the government. The government allocates a 
budget for temples to make and develop a model 
of participatory community education management
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for the centers in Thailand to cultivate youth 
behavior to be of a high quality, following ethical 
knowledge (Satsa-nguan, 2003). At present, the 
Department of Religious Affairs defines the  policy
of Thai Sunday Buddhist Study Centers into 2 
parts: 1) religion, arts, culture and traditions and 
2) self-actualization. However, new Thai Sunday
Buddhist Study Centers are opening more frequently,
despite management problems (Department of 
Religious Affairs, 1992).
 For this reason, the researchers were 
interested in studying the background of Thai 
Sunday Buddhist Study Centers, the current 
situation and problems with management patterns 
in the centers and the development of a model of 
participatory community education management 
for the centers in Thailand. The overriding aim was 
to promote the stability of Thai Sunday Buddhist 
Study Centers and increase their usefulness for 
younger generations.

Research Methodology
 This research had three principle aims: 1) 
to study the background of Thai Sunday Buddhist 
Study Centers in Thailand, 2) to study the current 
situations and problems of management patterns 
in the centers, and 3) to develop a model of 
participatory community education management 
for centers in Thailand. The researchers adopted a 
qualitative research method by posing open ended 
questions during interviews, focus group discussions
and a workshop. The research tools were key 
informant interviews, focus group discussions and 
a workshop. The research samples were selected 
by using a purposive sampling technique at four 
locations, one center in each of the four regions of 
Thailand. The chosen sample was then divided into 

3 groups. The key informant group was composed
of 21 members, including government and
community leaders in each of the four areas studied.
The casual informant group was composed of 72
members, including directors and assistant directors
at each of the selected centers, secretaries of the 
centers, teachers, students and parents. Finally, 
the general informant group of 20 members was 
composed of alumni of the four centers. Data 
was collected and categorized according to the 
three aims of the research. All collected data 
was validated using a triangulation method. Data 
analysis was carried out using analytic induction 
and a typological method. The results are here 
presented as a descriptive analysis.

Results
 1. The Background of Thai Sunday Buddhist
Study Centers 
 Thai Sunday Buddhist Study Centers were 
founded based on Buddhist Studies schools in 
Sri Lanka. The Thai centers were first established 
from 1955-1957, initiated by Phrapimolthamma (AJ 
Asabhamahathera), the abbot of Wat Mahathat 
Yuwaratrangsarit in Bangkok. His initiation was 
driven by the experience of visiting the Buddhist 
Studies schools in Sri Lanka, where he noted a good 
managerial system, as well as tangible results, 
including favorable student ethics, manners and 
behavior. The initiation later led to the establishment
of the Dharma Research Department and development
of the first Buddhist Sunday Center in Thailand on 
July 13th, 1958.
 The Dharma Research Department 
was first established by the administrator of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University to 
teach Dharma to the people. It was so popular 
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among teachers, students and people that Thai 
Sunday Buddhist Study Centers were established. 
The objectives of Thai Sunday Buddhist Study 
Centers are: 1) to teach children and the youth 
about Buddhism; 2) to promote and build valuable 
Thai ethics, culture and traditions for Thai children 
and youth; 3) to have children and youth follow 
Buddhist principles; 4) to encourage children and 
the youth to preserve valuable Thai ethics, culture
and traditions; 5) to make children and youth 
more dedicated; 6) to teach children and youth 
Buddhism in English; 7) to disseminate Buddhism. 
The curriculum of Thai Sunday Buddhist Study 
Centers consists of 3 subjects: Dharma, Buddhism 
and Buddhism in English. Besides, this curriculum 
is taught both in theory and in practice through 
meditation, religious ceremonies, Thai etiquette, 
Thai dance, Thai music and oration, including 
English, Thai and Maths.
 In 1961, the second Thai Sunday Buddhist 
Center was established by Mahamakut Buddhist 
University and was named Thai Sunday Buddhist 
Center of Mahamakut Buddhist University. In 1977, 
the Department of Religious Affairs, Ministry of Culture
realized the importance of the dissemination
of Buddhist teaching, so Thai Sunday Buddhist 
Study Centers were actively encouraged. Nowadays,
there are 61 Thai Sunday Buddhist Study Centers 
around Thailand and all have been founded out 
of respect for the King. Moreover, the Department 
of Religious Affairs proclaimed responsibility for the 
business administration of Thai Sunday Buddhist 
Study Centers. Somdet Phra Phutthachan (Kiaw 
Upaseno), the abbot of Wat Sraket, is the center 
president; Phrapariyatkij Kosol (Kim Issaratammano),
the assistant abbot of Wat Anongkharam, is 
the secretary; Phrakru Udom Thammawathee 

(Samran Aggavaro), the assistant abbot of Wat 
Prayoonwongsawat is the assistant secretary; Phra 
Mahabua Piyawanano, Wat Anongkharam, is the 
secretary of the office that is situated on the 2nd 

floor of Charoem Prakiat So Wo Building of Pra 
Pariyattitham School, Wat Anongkharam, Klongsan, 
Bangkok. This office contacts with four branches: 
1) Wat Prayun Wongsawat, Bangkok. Phra Udom 
thammawathee is the center president; 2) Wat
Phra Singh Woramahavihan, Chiangmai. Phra 
Sitthajarn is the center president; 3) Wat Maha 
Wanaram, Ubon Ratchathani. Phra Ratkitti Rangsri 
is the center president; and 4) Wat Chaeng, Nak-
hon Si Thammarat. Phra Thep Panya Suthi is the 
center president.

2. Current Situation and Problems of Management
Patterns of Thai Sunday Buddhist Study Centers 
 The findings highlighted various problems 
in educational administration of Buddhist Sunday 
Centers in Thailand. Furthermore, there are critical 
threats, including reduction of student numbers, 
less participation from parents, less teacher skill in 
media development, less government support and 
sensitive diversity of beliefs and cultures in some 
parts of the country. They include problems in the 
aspects of policy, academic matters, manpower 
and budgeting. 

3. A Development Model for Participatory Community
Educational Management for the Sunday 
Buddhist Study Centers in Thailand
 The model of participatory community 
education management for the Sunday Buddhist 
Study Centers in Thailand proposed by the 
researchers focuses on enhancing participation 
from four stakeholders in four dimensions of 
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management. It is called an approach of Barn-Wat-
Rongrearn-Rut (Barn means households or parents, 
Wat means temples, Rongrearn means schools or 
educational institutes and Rut means government). 
Its statistical name is ‘Four by Four Power of 
Participation.’ The proposed model is expected to 
be a guideline for any Buddhist Sunday Center or 
other related organization, which can be applied 
within appropriate circumstances.

Discussion
 The results show that Thai Sunday Buddhist
Study Centers are based on versions of the same 
concept in Sri Lankan culture. The reason for their 
establishment in Thailand was the impression
made on Thai monks visiting Sri Lanka and the 
decision of these monks to develop a similar 
institution in their own country. These origins are a 
clear example of Everett Rogers’ cultural diffusion 
in practice (Rogers, 2010 ; Rogers & Shoemaker, 
1971). The theory explains that the majority of 
social change occurs from the diffusion of external 
cultural concepts rather than the creative thought 
or innovation of individuals within a culture. There 
are thus two types of culture to be inherited 
by human societies. The first type of culture is 
innovation, or ideas, which is transmitted by 
symbolic adoption and is difficult to inherit. The 
second type is object culture, which is transmitted 
by action adoption and is comparatively easier to 
inherit. Rogers stated that, for innovation to be 
easily inherited there must be five conditions, of 
which the most important is relative advantage. In 
the case of Sunday Buddhist Schools, Thai monks 
considered the establishment of institutional 
religious education to be beneficial, thus the idea 
of Buddhist Centers was inherited by Thailand 

from Sri Lanka.
 The Sunday Buddhist Study Centers in 
Thailand are administered by The Department of 
Religious Affairs, Ministry of Culture. This situation 
corresponds to the concept of bureaucratic 
management, which emphasis maintenance of 
regulations and centralized control. Centralization 
of administration reduces the levels of participation
from a variety of interested parties and may slow 
the growth of Sunday Buddhist Study Centers 
in Thailand. This agrees with the conclusions of 
Chris Argyris (1972), which stated that participatory 
management maximizes the number of people 
involved in the brainstorming, decision-making, 
planning, implementation and evaluation processes.
Thus, participatory management allows rapid 
institutional growth, as opposed to centralized 
control.
 A part of the problem with Sunday Buddhist
Study Centers is the insufficient resources. Instructors
wish to use resources at the same time as other 
teachers or must face problems of broken or unusable
material. They are required to deal with these 
problems at the last minute. For these reasons, 
the Sunday Buddhist Study Centers must increase, 
supplement and better manage their catalogue 
of resources, in order to provide a better learning 
experience for students (Janthawongso, 1993).
 The model of participatory community 
education management for the Sunday Buddhist 
Study Centers in Thailand proposed by the 
researchers is the Barn-Wat-Rongrearn-Rut. The 
model focuses on four stakeholders: households, 
temples, schools and government. Otherwise 
known as the ‘Four by Four Power of Participation’, 
the model is based on participatory management 
in order to maximize the number of people in-
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volved in  the  brainstorming,  decision-making, 
planning, implementation and evaluation processes
(Argyris, 1972). The four parties concerned in the 
model must work together to form a management 
network and develop “win-win” solutions to all 
problems. This concept is based on the research 
of Karl Ludwig von Bertalanffy (1950). Bertalanffy 
proposed an open system to continuously address
management problems. The open system must 
have a relationship with the surrounding environment
and specifically includes people, organizations 
and institutions. According to Bertalanffy, these 
three parties must share ideas and realize mutual 
benefits from the system.

Conclusion and Recommendations
 The model of participatory community 
education management for the Sunday Buddhist 
Study Centers in Thailand proposed by the 
researchers focused on enhancing more participation
from four stakeholders in four dimensions of 
management. It was called an approach of Barn-
Wat-Rongrearn-Rut or ‘Four by Four Power of 
Participation.’ The proposed model is expected to 
be a guideline for any Buddhist Sunday Center or 
other related organization, which can be applied 
under appropriate circumstances. The Department 
of Religious Affairs should take the results of this 
study to develop Thailand Sunday Buddhist Study 
Centers. Local administrative organizations should 
take the results of this study to disseminate 
to officers in local areas. This will encourage 
development of participation in the communities. 
Some Thai Sunday Buddhist Study Centers do 
not work well, so this study should be applied 
and developed in each center to improve the 
centers. Non Governmental Organizations (NGOs) 

should apply the results of this study to analysis 
to help poor children and youth. Moreover, the 
results should be adapted to the ability, aptitude 
and circumstances of each organization. Other 
social organizations should take the results of 
this study to understand about the reality of Thai 
Sunday Buddhist Study Centers to build their own 
development vision. Private sector organizations 
should study the results of this investigation to 
identify suitable learning resources (Corporate 
Social Responsibility: CSR). 
 The four stakeholders, households, temples,
schools and the government should pay attention 
to the Thai Sunday Buddhist Study Centers that 
still do not work well, analyze the obstacles to 
success, organize promotion campaigns and
design suitable models of participatory community
educational management for the centers in 
Thailand. The Department of Religious Affairs, 
Ministry of Culture should cooperate with foreign 
organizations to study the factors that affect the 
participatory community educational management 
of the Centers in Thailand. Non Governmental 
Organizations (NGOs)  should be leaders of 
participatory community educational management 
of social organizations, such as slum youth 
foundations. Postgraduate students should consider
the results of this study for application in 
independent research to analyze the obstacles of 
work and design a suitable model of participatory 
community educational management for centers 
in Thailand. 
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Abstract
 This research was aimed to study the history and background of Viet Kieu people in the north 
east of Thailand, current conditions and problems with the way of life in Viet Kieu communities and 
study the identity and adaptation processes of Viet Kieu people in Isan. Data were collected by survey, 
observation, interview and focus group discussion. According to the results, Vietnamese immigrants 
who have been living in the northeast of Thailand for more than 100 years are called Viet Kieu. They 
dressed like the Chinese, spoke Vietnamese and believed in Buddhism, Christianity, spirits and super-
natural phenomena. The conditions of life of Viet Kieu in the northeast of Thailand have changed due 
to economic and technological developments. Modern Viet Kieu could speak Thai-Isan, Central-Thai, 
Vietnamese and other languages. They dressed modernly in daily-life and dressed in Vietnamese national 
dress for special ceremonies or events. The beliefs and religion of Viet Kieu have changed over time. 
The modern Viet Kieu in the northeast of Thailand have changed their way of life in order to survive in 
different social cultures and traditions of the Thai-Isan region and to improve their quality of life and 
social status.

Keywords: Adaptation, culture, society, traditions, Viet Kieu
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติ
และความเป็นมาของชาวเหวียต เกี่ยว ที่อาศัยอยู่ในภาค
อีสาน สภาพปัจจุบันและปัญหาในการดำาเนินชีวิตของ
ชาวเหวียต เกี่ยว ในภาคอีสาน และศึกษาอัตลักษณ์และ
กระบวนการปรบัตวัในการดำาเนนิชวีติของชาวเหวยีต เกีย่ว 
ในภาคอีสาน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสำารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนา
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในภาค
อีสานส่วนหนึ่งเป็นคนชาวเหวียต เกี่ยว ที่อพยพมานาน
กว่า 100 ปี นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และบางกลุ่ม
นับถือศาสนาคริสต์ เช่ือในเรื่องผี วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนอืธรรมชาต ิการแตง่กายคลา้ยกบัคนจนี ปญัหาทีพ่บคือ 
วัฒนธรรมเริ่มสูญหายไปไม่มีผู้สืบทอด มีการจัดประเพณี
เฉพาะกลุม่ของตวัเอง สงัคมและวฒันธรรมเปลีย่นไปทำาให้
รับประเพณีของชาติอื่นเข้ามาผสมกับประเพณีด้ังเดิม อัต
ลักษณ์และกระบวนการปรับตัวในการดำาเนินชีวิตของชาว
เหวียต เกี่ยว ในภาคอีสาน พบว่า ชาวเหวียต เกี่ยว ในภาค
อีสานมีการปรับตัวในลักษณะของการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน 
ภาษา การแตง่กาย อาหาร ศาสนา ความเชือ่ ประเพณแีละ
พิธีกรรม เพื่อการดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

คำาสำาคัญ : การปรับปรน, วัฒนธรรม, สังคม, ธรรมเนียม, 
เหวียต เกี่ยว

Introduction
 The main types of Vietnamese immigrant 
in Thailand can be divided into two categories : 
political and religious refugees and prisoners of 
war. According to the historical evidence from 
during the reign of King Narai the Great, the Vietnamese
settled in the Krungsri Ayutthaya region. The people
in this so-called Kochinchina camp came from 
Annum, Tangkia and Kochinchina (Chanthawimol, 
1998). During the reign of King Rama the 4th (1851-
1868), 5,000 Vietnamese immigrated to Thailand as 
religious refugees. The immigrants traveled across 

the sea from the south of Vietnam to Cambodia 
and the east of Thailand. Others traveled across 
the Chaopraya River to Bangkok, Autthaya and 
Nakhon Sawan. More immigrants traveled from 
Thanh Hua, Nghe An and Ha Tinh, cities in the north 
of Vietnam, through Laos and along the Mekong 
River to the north east of Thailand and lived on 
the banks of the Mekong River.
 Viet Kieu refers to Vietnamese living outside
of their country. The Viet Kieu immigrants in the 
northeast of Thailand adapted to harmonize with 
the Isan culture. Although many moved back to 
their homeland, they took back the Isan culture 
and traditions, for example Thai dress, food, Thai 
dance and Thai language (Sriphana, 2005). The 
lifestyle of the Viet Kieu in the northeast of Thailand
has changed due to the changing economy and 
society (Atthanak, 2000). The new generation of 
Viet Kieu has grown up as Thai youngsters. They use 
Thai language and live their lives as Thai people. 
In 1992, after the announcement of recognized 
citizenship of Viet Kieu people in Thailand, the Viet 
Kieu community became a real part of the modern 
Thai era. Nevertheless, research has shown that 
most Viet Kieu “express a desire to travel back
to reaffirm their ethnic links, as soon as they have 
the opportunity to do so.” (Nguyen and King, 
1998). “It has become a fashion to criticize the 
study of culture and identity as rigid entities, while 
the increasing stress on subjectivity and agency 
has made identity seem ever more evolving and 
changing.” (Chan, 2005). Yet, given the need for the 
Viet Kieu to relocate and adapt to a new way of 
life, the researchers were interested in examining 
the current identity and adaptation process that 
they have undertaken in order to assimilate into 
modern Thai society. This investigation thus aims to 
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study the identity and cultural adaptation of Viet 
Kieu communities in the northeastern provinces
of Isan.

Research methodology
 This is a cultural qualitative research. Data 
were collected between July 2010 and December 
2014 by documentary research, field study, 
observation, interview and focus group discussion. 
The researcher chose the research location with 
a purposive sampling technique with 5 criteria as 
follows:
 1. The sample community should be 
home to Vietnamese immigrants.
 2. The sample community should be in 
a municipality and there should be a high density 
population
 3. The sample community should be 
conservative.
 4. There should be interest and support 
for social and cultural activities in the sample 
community.
 5. The sample community should be 
unique.
 The sample areas were Viet Kieu communities
in Mueang District, Udon Thani Province, Muang 
District, Nong Khai Province, Mueang District, 
Sakhon Nakorn Province and Mueang District, 
Nakorn Phanom Province. The sample population
included 100 individuals, including 20 key 
informants, 60 casual informants and 20 general 
informants. The research tools were basic survey, 
interviews, observation and focus group discussions.
Data were validated by triangulation and analyzed 
by descriptive analysis.

Results
 History and background of Viet Kieu 
immigration and colonization in northeast 
Thailand 
 According to document research, the 
Vietnamese first immigrated to Thailand during 
the reign of King Taksin Maharaj (1770) due to the 
rebellion to overthrow the Nguyen brothers. In 
1785, Aong Aeangchoon, a Vietnamese lord, immigrated
to Thailand for political asylum (Chaichana, 1964). 
King Taksin Maharaj allowed the Vietnamese to 
settle in his kingdom.
 During the reign of King Rama the IV (1851-
1868) the Vietnamese immigrated to Thailand
seeking political asylum. That was the first time 
that the Thai government paid attention to 
immigrants by providing them with habitation 
along the Maekong River in Nakhon Phanom and 
Sakhon Nakorn. During the reign of King Rama the 
6th (1820 AD), the French occupied Vietnam as 
a colony and caused famine and starvation. The 
Vietnamese immigrated to Laos and the north-east
of Thailand in Ubon Rathchathani, Nakorn Phanom, 
Sakon Nakorn, Udon Thani, Nong Khai and Sakhon 
Nakorn. The Veitnamese immigration continued 
until the early years of World War II (Champeesri, 
1976).
 Veit Kieu have lived for more than 100 
years in Thailand. Most of them are Buddhist and 
some are Christian. The Veit Kieu adapted themselves
to the Thai culture and society. The Veit Kieu in Isan 
or the north east of Thailand can be divided into 
two groups, old Veit Kieu (those living in Thailand 
since before World War II and young Viet Kieu (who 
immigrated to Thailand during World War II and 
could not migrate back to their country because 
of the Vietnam War).
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 For this study the researcher chose Viet Kieu communities in Udon Thani, Nong Khai, Sakhon 
Nakorn and Nakorn Phanom. Their traditional living conditions are detailed in the following table. 

Table 1. Viet Kieu communities in the northeastern provinces of Isan 

Identity Details

Houses

Udon Thani Province Usually build bamboo sheds or cabins and roofs 
from Lalang leaf. Bathrooms were built outside 
the house. Viet Kieu build ancestral shrines in 
the middle of the house. 

Nong Khai Province Usually build brick houses

Sakhon Nakorn Province Usually build bamboo sheds or cabins, plastered 
walls with plaster and roofs with Lalang leaf. 
Bathrooms and kitchens were built outside the 
house. 

Nakhon Phanom Province Single storey house, roof with roofing tiles.

Languages

Udon Thani Province Vietnamese

Nong Khai Province

Sakhon Nakorn Province

Nakhon Phanom Province Vietnamese, Thai

Clothes

Udon Thani Province The Vietnamese dress like the Chinese in daily 
life and “Ao Yai” dress in ceremonies. Nong Khai Province

Sakhon Nakorn Province

Nakhon Phanom Province

Cuisine

Udon Thani Province Viet Kieu people did not like spicy food and 
cooked with vegetables, beans, pork and 
chicken.

Nong Khai Province

Sakhon Nakorn Province Due to famine and starvation Viet Kieu in Sakhon 
Nakorn eat dog meat (Phillips, 2009)

Nakhon Phanom Province They often plant vegetables and raise pigs and 
chickens at home for food. In Nakhon Phanom 
they do not eat sticky rice. 
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Religion

Udon Thani Province Buddhism, Christianity

Nong Khai Province

Sakhon Nakorn Province

Nakhon Phanom Province

Belief

Udon Thani Province The Viet Kieu believe in the supernatural. They 
believe in amulets to bring luck and protect 
against evil. In addition, they also believe in the 
medium of Len Do.

Nong Khai Province

Sakhon Nakorn Province

Nakhon Phanom Province

Traditions 
and rituals

Udon Thani Province Vietnamese new year, Kongtek ceremony, 
funeralNong Khai Province

Sakhon Nakorn Province Wedding ceremony, funeral

Nakhon Phanom Province

 There are a number of areas of lifestyle in which the Viet Kieu communities in the provinces 
of Northeastern Isan share similarities. Most notably, the language, dress and religion are the same in 
each of the four provinces (with the exception of Thai spoken by the Viet Kieu of Nakhon Phanom 
Province. Other than these categories, there are similarities in two or three provinces for the remainder 
of the categories, most commonly Udon Thani and Nong Khai Province, largely due to their proximity.
Present situation and problems in living of Viet kieu in the northeast of Thailand
 The researcher compiled data about the present situation and problems in the lifestyles of 
Viet Kieu people in Isan. The results are presented in the following tables.

Table 2. Viet Kieu communities in Mueang District, Udon Thani Province

Identity Present situation Problems

Houses
Commercial buildings and modern 
homes

Traditional houses are less popular

Languages
Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese. 
Modern Viet Kieu do not speak 
Vietnamese

Modern Viet Kieu cannot speak 
Vietnamese

Clothes

 Modern clothes and “Ao Yai” dress 
in ceremonies. 

Traditional clothes are less 
popular. Modern Viet Kieu dress 
internationally, both in daily life and 
on special occasions.
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Cuisine

Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese 
and western cuisine

Cuisine and eating style has changed 
according to era and cultural 
transmission

Religion
Buddhism, Christianity Christians and Buddhists are explicitly 

separated 

Belief
Believe in the supernatural Supernatural things are unacceptable 

in the modern Viet Kieu era

The traditions and 
rituals

Vietnamese new year, Kongtek 
ceremony, funeral

Ceremonies held only by a small 
group of people. Traditional festivals 
are less popular due to western and 
Thai cultural transmissions

Table 3. Viet Kieu communities in Mueang District, Nong Khai Province.

Identities Present situation Problems

Houses
Commercial buildings and modern 
homes

Traditional houses are less popular.

Languages

Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese. 
Modern Viet Kieu do not speak 
Vietnamese

Modern Viet Kieu cannot speak 
Vietnamese

Clothes

 Modern clothes and “Ao Yai” dress 
in ceremonies. 

“Ao Yai” is used not only in rites 
but other traditional festival. 
Moreover, the modern “Ao Yai”     
is adapted to be more fashionable. 

Cuisine
Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese 
and western cuisine

Changed according to era and 
cultural transmission

Religion
Buddhism, Christianity Christians and Buddhists are 

explicitly separated according to the 
different beliefs and attitudes

Belief
Believe in the supernatural Supernatural things are 

unacceptable in the modern Viet 
Kieu era

The traditions and 
rituals

Wedding ceremony, funeral held as 
western ceremonies

Ceremonies held only by a small 
group of people. Traditional festivals 
are less popular due to western and 
Thai cultural transmissions
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Table 4. Viet Kieu communities in Mueang District, Sakhon Nakorn Province

Identity Present situation Problems

Houses
Commercial buildings and modern 
western homes

Traditional houses are less popular.

Languages

Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese. 
Modern Viet Kieu do not speak 
Vietnamese

Modern Viet Kieu cannot speak 
Vietnamese

Clothes
 Modern clothes Traditional clothes are less popular, 

“Ao Yai” is used only for rites 

Cuisine
Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese 
and western cuisine

Changed according to era and 
cultural transmission

Religion
Buddhism, Christianity Christians and Buddhists are 

explicitly separated according to the 
different beliefs and attitudes

Belief
Believe in the supernatural Supernatural things are 

unacceptable in the modern Viet 
Kieu era

The traditions and 
rituals

Wedding ceremony, funeral held as 
western ceremonies

Ceremonies held only by a small 
group of people. Traditional festivals 
are less popular due to western and 
Thai cultural transmissions

Table 5. Viet Kieu communities in Mueang District, Nanorn Phanom Province

Identity Present situation Problems

Houses
Commercial buildings and modern 
western homes

The house area is limited as the 
houses have been converted into 
restaurants 

Languages

Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese. 
Modern Viet Kieu do not speak 
Vietnamese

Modern Viet Kieu cannot speak 
Vietnamese

Clothes
 Modern clothes and “Ao Yai” dress 
is adapted and redesign to be more 
fashionable. 

 Traditional national costume was 
modified to be more fashionable, 
leading to a lack of identity.
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Cuisine
Vietnamese, Thai, Thai-Isan, Chinese 
and western cuisine

Changed according to era and 
cultural transmission

Religion
Buddhism, Christianity Christians and Buddhists are explicitly 

separated according to the different 
beliefs and attitudes

Belief
Believe in the supernatural Supernatural things are unacceptable 

in the modern Viet Kieu era

The traditions and 
rituals

Wedding ceremony, funeral held as 
western ceremonies

Ceremonies held only by a small 
group of people. Traditional festivals 
are less popular due to western and 
Thai cultural transmissions

Table 6. The identity and cultural adaptation of Viet Kieu communities in the northeast of Thailand

Identity Details Adaptation

Houses

Usually build bamboo sheds or cabins 
and roofs from Lalang leaf. Bathrooms 
were built outside the house. Viet Kieu 
build ancestral shrines in the middle of 
the house. 

Commercial buildings and 
modern home

Languages
Vietnamese Vietnamese, Thai, Thai-Isan, 

Chinese, English and French 

Clothes
The Vietnamese dress like the Chinese 
in daily life and wear “Ao Yai” in 
ceremonies. 

Modern “Ao Yai” is adapted 
to be more modern and 
fashionable.

Cuisine
Viet Kieu people do not like spicy food 
and cook with vegetables, beans, pork 
and chicken.

The modern Viet Kieu turn their 
knowledge in cuisine into careers

Religion Buddhism, Christianity

Belief

The Viet Kieu believe in the supernatural. 
They believe in amulets to bring luck and 
protect against evil. In addition, they also 
believe in the medium of Len Do.

Obey traditional Thai beliefs in 
Buddhism and Karma

The traditions and 
rituals

Vietnamese new year, Kongtek ceremony, 
funeral

The Viet Kieu hold grand 
celbrations on their important 
days and let other people join 
their festivals
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Discussion
 The Viet Kieu in the north east of Thailand 
can be divided into two groups, old Viet Kieu and 
those who immigrated during World War II. The old 
Viet Kieu lived in bamboo cabins or commercial 
buildings and dress like the Chinese. They can 
use both Vietnamese and Thai as their national 
languages. The Viet Kieu cuisine is mostly made 
from vegetables. The Viet Kieu believe in the 
supernatural. They believe in amulets that bring 
luck and protect against evil. In addition, they also 
believe in the medium of Len Do. This is related to 
the research of Atthanak (2000), which concerned 
Thai-Vietnamese life in Mukdahan Province. 
Atthanak found that the Vietnamese in Mukdahan 
could be divided into two groups: Vietnamese 
with Thai nationality and those who immigrated 
to Thailand during World War II. It is also related 
to the work of Phoungpak (1989), which showed 
that Thailand nationality law grants citizenship to 
children of Vietnamese immigrants who were born 
in the country. Some Vietnamese got certificates of 
alien registration without going through the process 
of government monitoring by breaching the law. 
Moreover, the Vietnamese used this breach of 
the law to facilitate their careers and businesses.
 The results show that the modern 
Vietnamese communities face a loss of culture and 
traditions due to the lack of pride in their national-
ity. Vietnamese traditional cuisine, clothes, religion 
and faith has been changed and adapted to be 
more modern. This corresponds to the findings of 
Wansiri (1997). The Vietnamese in Thailand have 
adapted to Thai culture for example by building 
Thai-style houses, eating Thai cuisine and speak-
ing the Thai language. Moreover they interweave 
their cultural and traditional ceremonies with Thai 
culture.

Conclusion
 Based on the results of the investigation, 
the identity and cultural adaptation of Viet Kieu 
communities in the northeast of Thailand can be 
categorized in seven groups:
 1) Houses - cabins have been adapted 
into modern buildings for both living and business
 2) Languages - The old Viet Kieu speak 
only Vietnamese but these days modern Viet 
Kieu can use Thai, Vietnamese, Chinese and other 
languages.
 3) Clothes - “Ao Yai” or national Vietnamese
dress was used in traditional important rites or 
festivals in the past but nowadays the national 
clothes have been adapted and decorated in order 
to be used on more occasions.
 4) Cuisine - The Viet Kieu do not like spicy 
food, so most of their national food is made from 
vegetables but after years of cultural transmission 
they have developed the variety of their national 
food to be more popular.
 5) Religion - Viet Kieu in Thailand are both 
Buddhists and Christians.
 6) Beliefs - The old Viet Kieu believe in 
the supernatural. They believe in amulets that 
bring luck and protect against evil. Nevertheless, 
the faith in supernatural things is unacceptable 
for modern Viet Kieu, since they believe in Karma 
and Buddhism. 
 7) Traditions and rituals - Viet Kieu have 
their own traditional celebrations that have been 
inherited over time but, due to cultural transmission,
the ceremonies are usually held according to Thai 
traditions.

Suggestions
 Thai people living abroad can use these 
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results as information on where and how to preserve traditional Thai culture. Local cultural centres 
should be set up to both document and preserve the rich history of the Viet Kieu presence in Thai 
communities. These centres could also act as physical reminders of traditional heritage and prevent 
the total assimilation of the rich Viet Kieu culture. Government departments can also use this study to 
support and solve immigration problems. Further research should study the conservation and inheritance 
of culture and traditions in other immigrant communities, study the effect of immigration on the local 
economies and culture of Thai communities, study the support of human rights for the immigrants and 
study the improvement of tourism support in immigrant communities.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาการใช้ไตรองศะในงานศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาแนวทาง
การนำาไตรองศะมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะไทยรัตนโกสินทร์และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านงานจิตรกรรมแนวคิด ไตรอง
ศะ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 
ศิลปกรรมในวัด 9 วัดมีความสอดคล้องกันจากอิทธิพลของจิตรกรรม ฝีมือชั้นครู ในการนำา สี เส้นและรูปทรง เรื่องราว มา
ใชใ้นการสรา้งสรรค์จติรกรรม ผูว้จิยัไดท้ำาการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมตามแนวคิดไตรองศะขึน้และคัดเลือกผลงาน ทีด่เีดน่
จำานวน 10 ชิ้น จัดแสดงนิทรรศการ 3 ครั้ง พบว่าผู้ชมนิทรรศการมีความเข้าใจงานศิลปะด้านจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ของ
ผู้วิจัย โดยประเมินจากการตีความหมายของภาพจิตรกรรมได้ใกล้เคียงส่ิงที่ผู้วิจัยนำาเสนอ และมีความพึงพอใจ ข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมคือ สำาหรับผู้ชมโดยทั่วไป ควรมี คำาบรรยายใต้ภาพส้ันๆ พอสังเขป เป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจ คุณค่า 
ความงาม และความหมายได้ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับรูปแบบศิลปกรรมไทยรัตนโกสินทร์จากบรรพกาล เช่น ลายใน
รูปสามเหลี่ยม ที่นำาไปใช้ในงานจิตรกรรมไทย ได้แก่ กนก นารี กระบี่ คชะ ตามหลักการเรียนศิลปะไทย การสร้างสรรค์ 
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Abstract
 This research study aimed to study 
Tri-Ongsa art and its application in Thai art and its 
place in the creation of new art-work. The study 
was done through qualitative data collection from 
interviews, observations, group discussions and 
workshops. Data collected at nine Rattanakosin-era 
temples shows that Tri-Ongsa was developed for 
use in paintings, sculptures and architecture. The 
triangular figures and shapes were associated with 
morality, wellness, religion and strategies concerning
Heaven, the Earth, and the Underworld. The 
general public may be unaware of the message 
in the pictures and were aided by short captions 
that guide them to understand the beauty and 
meaning. The researchers selected ten outstanding
pieces of the Tri-Ongsa method for three art 
exhibitions. It was found that the audiences who 
visited those three exhibitions were impressed and 
understood the Tri-Ongsa Rattanakosin art-work
being shown. The researchers feel that the 
Tri-Ongsa art of the Rattanakosin period should be 
recognized by the ten ASEAN countries. Thailand 
would then be acknowledged for the exposure of 
Tri-Ongsa on the international art stage.

Keywords: Buddhist art, creativity, Rattanakosin, 
temple art, Tri-Ongsa

Introduction
 Observation is extremely important in 
the valuation of art because it allows humans 
to make a subjective judgment on meaning and 
beauty. Observation permits aesthetics, ‘critical 
reflection on art, culture and nature’ (Kelly, 1998, 
p.ix). Understanding of how to observe art is taught 
throughout school education, from primary level 

to higher level. The reason for incorporation of 
aesthetics and artistic theory into art lessons 
and curricula is that the value and meaning of 
art cannot purely be understood without some 
appreciation and knowledge of art history and the 
philosophy of art (Kunpisan, 1987). Art education 
also includes elements of cognitive experience 
from art critique and art history, which enable the 
learner to recognize the personal relevance of 
artistic beauty, value and meaning (Leder, Gerger, 
Brieber & Schwarz, 2014).
 Experience in art critique teaches the 
individual how to consider the cause and effect 
of art and how to distinguish between beauty and 
ugliness (Soep, 2005). It also enables the observer 
to transfer those feelings and perceptions into 
spoken or written descriptions and explanations 
that enable others to understand their cognitive 
process and conclusions. Another dimension of art 
history and understanding of art through the ages 
is its ability to educate people in the evolution 
of human culture. As art is a reflection of culture 
(Hatcher, 1999) it can be used to analyze beliefs, 
the influence of the surrounding environment, the 
economy, society, politics and lifestyle in different 
periods of history. In this respect, it is important 
for art curricula to treat learners and observers as 
artists, art critics and art historians in order to generate
maximum benefit from the subject (Fleming, 2012).
 Many theorists have worked on ways 
to understand the process of art critique. Mittler 
(1986) considered the teaching and learning of 
art critique as a perceptual evaluative process. 
Meanwhile, Broudy (1972) argued that for learners 
to effectively develop as art critics they must treat 
art in four areas: aesthetics, art history, art critique 
and practice. Other perspectives consider art
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criticism as the culmination of a series of steps 
(Eu-anan, 1986). Inclusion of art theory into school 
art classes enables learners to develop their 
cognitive processes as well as their practical skill 
(Kunpisan, 1987).
 Triangles are symbols of power in Thai 
art that signify a greater artistic intention than pure 
aesthetics (Sutti, 1992). The inclusion of triangular
symbols in Thai art encourages the observer 
to consider the meaning of the artwork more 
than they would ordinarily do. This art, known 
as Tri-Ongsa, thus carries a special significance. 
Consequently, the researchers were interested in 
analyzing the ‘power of three’ in Thai art of the 
current Rattanakosin Kingdom and how artists use 
it in their creations to attract and engage observers.

Research Methodology
 This is a qualitative investigation that 
incorporates both document research and fieldwork.
There were three study objectives: 1) To study 
Tri-Ongsa art in the Rattanakosin Kingdom; 2) To 
study the methods for applying Tri-Ongsa principles 
in Rattanakosin art-work; 3) To analyze observer 
reaction to art based on Tri-Ongsa principles.
The research area was purposively selected as 
Bangkok because of its place as the capital city 
of the Rattanakosin Kingdom and the widespread 
presence of prominent paintings, sculptures and 
architecture. The research process was divided 
into three stages. During stage one, the researchers 
analyzed documents concerning Tri-Ongsa art, art 
theory and the history of art in the Rattanakosin 
era. During stage two, the researchers conducted 
fieldwork to gather data relating to Tri-Ongsa art 
in the Rattanakosin era and identified thirty pieces
of influential Tri-Ongsa art. During stage three, 

the researchers organized three art exhibitions 
to showcase ten of the pieces recommended by 
informants. The reactions of observers to the art 
and its meaning were evaluated and analyzed. 
The investigation took twelve months from 2011 
to 2012.
 The researchers purposively selected 
temples in Bangkok for this investigation because 
temples are the home of Tri-Ongsa art-work. From 
a possible choice of 69 Rattanakosin-era temples in 
Bangkok, the nine most prominent temples were 
chosen as the research sample. The nine temples 
were: Wat Kalayanamitr, Wat Chanasongkhram, Wat 
Pho, Wat Phra Kaew, Wat Rakhang, Wat Suthat, Wat 
Arun, Wat Bowonniwet Vihara and Wat Saket. The 
informants for the investigation were divided into 
three groups. The key informants were six national 
artists: Dr. Prateung Emjaroen, Professor Preecha 
Taotong, Professor Wichok Mukdamaneem, Emeritus
Professor Aree Suttipan, Wichian Kamjaroen and 
Assistant Professor Padung Sirirat. The casual 
informants were twenty people responsible for the 
creation and analysis of Tri-Onsa art, including artists,
teachers and students. The general informants
were thirty art observers.
 Tools used for data collection during field 
study were interview, observation, workshop and 
art exhibition. Interviews were conducted in three 
parts. The first part asked respondents for personal 
details relating to the interview, the second part 
covered methods for including Tri-Ongsa principles
in the creation of art-work and the third part concerned
the creation of new Tri-Ongsa art-work. Observation 
of existing art and practicing artists was conducted 
at each of the nine selected temples. A workshop 
was then held to discuss the findings of interviews 
and observations at the nine temples. Finally, 
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the researchers selected ten outstanding pieces 
of the Tri-Ongsa method for three art exhibitions 
in Bangkok and Nonthaburi. The first one was at 
Wat Arun Ratchawararam, the second as at Ban 
Tri-Ongsa in Nonthaburi, and the third was at the 
former Nonthaburi City Hall. Observer reactions 
were recorded and evaluated. All findings were 
validated using a triangulation method and the 
data was analyzed according to the three research 
objectives by analytic induction and typological 
analysis. The results are here presented as a 
descriptive analysis.

Results
 Tri-Ongsa art is art that includes triangular
forms or principles of three. These are often 
clearly visible, although their deeper meaning 
may be obscured. Tri-Ongsa was developed for 
use in paintings, sculptures and architecture. It was 
found that at least three different colors are used 
in color line painting. The figures and shapes are 
developed in triangular patterns, such as with spiral 
roofs and are associated with morality, wellness 
and religion. The objective of the art is to present 
morality to all Buddhists. Rattanakosin art was 
inspired and influenced by the Tri-Ongsa art that 
is found in the structures and pictures of the nine 
temples. Tri-Ongsa art also includes components 
of cultural studies that can be developed or built 
upon. These components are often manifested in 
groups of three, including: 1) stories of the three 
worlds (Heaven, Earth and Hell); 2) Trailokya (the 
three realms of desire, form and formlessness); 
3) Trailaksana (the three marks of existence); 
4) Traiwawarn (the three gates); 5) The Buddhist 
precepts, concentration and wisdom; 6) Birth, life 
and death; 7) Movement, sight and hearing; 8) 

Moral thought, moral speech and moral actions. 
The content of the art-work can include letters and 
symbols as well as images and can be concrete 
(real), semi-concrete (almost real) or abstract (with 
no physical representation, such as anger or love). 
Tri-Ongsa art can also take contemporary form 
with images from modern society, such as the 
triangular Eiffel Tower or the Bermuda Triangle. 
The inclusion of traditional concepts and cultural 
representations in Tri-Ongsa art allows the mean-
ings to be recognized because they are concepts 
present in the everyday lifestyle of observers. 
This cultural aspect also makes the Tri-Ongsa art 
a distinctive form of traditional Thai knowledge. 
The paintings, sculptures and architecture of the 
nine Rattanakosin temples all adopt the patterns 
of Tri-Ongsa art and are very similar in style.
 Despite the clear depictions of cultural 
concepts in Tri-Ongsa art, the intentions and meanings
of the artist may become obscured by a lack of 
cultural knowledge on the part of the observer. 
For this reason, short captions or commentaries 
are required to fully explain the elements of the 
art and the reasons behind their inclusion and 
depiction. These descriptions enhance the beauty 
and value of the art for the observer because they 
can then fully understand the cause and effect 
of the piece. With some explanation, Tri-Ongsa 
art is compatible with modern tastes and can be 
used to create an identity for the ASEAN Economic 
Community in much the same way as the triangular
kanok pattern has become a feature of Thai 
contemporary art.
 In order to assess the potential of contemporary
Tri-Ongsa art, the researchers selected ten outstanding
pieces of the Tri-Ongsa method for three art 
exhibitions in Bangkok and Nonthaburi. The first 
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one was at Wat Arun Ratchawararam, the second 
as at Ban Tri-Ongsa in Nonthaburi, and the third 
was at the former Nonthaburi City Hall. The aim 
of the exhibitions was to record and evaluate the 
responses of observers to Tri-Ongsa principles 
in contemporary art. The ten pieces of art are 
described below.
 Contemporary Tri-Ongsa art used during 
the exhibitions
 Image one (Figure 1) was a Tri-Ongsa 
cockerel, which emphasized the relationship 
between red, black and white and how the colors 
range from strong (black), faded (red) and weak 
(white). The size of the image was 50x65cm and it 
was created using black, white and red spray-paint
on canvas. Triangles were used to create the eyes, 
mouth, feathers and comb of the cockerel. The 
picture caption read: “Cockerel – a symbol of light, 
good, truth and beauty (people in the East believe 
that a cockerel’s crow is a signal for the sun to 
rise and that it banishes darkness and inauspicious 
spirits). Light, shadow and darkness are a trinity in 
Tri-Ongsa art.”

Figure 1. The Tri-Ongsa Cockerel

 

 Image two (Figure 2) was an abstract 
painting of repeating triangles. The painting 
incorporated small, medium and large triangles 
that could be used limitlessly, according to the 
imagination of the observer. The size of the image 
was 100x150cm and it was created using red, yellow
and white acrylic paint. The picture caption 
read: “Three sizes of shapes, large, medium and 
small, superimposed upon one another convey 
meaning of the Buddhist precepts, concentration 
and wisdom, according to the experiences of the 
observer.”

Figure 2. Abstract Repeating Triangles
 

 Image three (Figure 3) was a composition 
of Tri-Ongsa triangles that focused on three sizes of 
line, small, medium and large in a similar pattern 
to a set of weighing scales. The size of the image 
was 25x36cm and it was created using white, grey 
and black ink on paper. The picture caption read: 
“Triangles connected to form a set of balanced 
scales that reveal the nature of too much, too 
little and just enough.”
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Figure 3. Balanced Scales
 

 

 Image four (Figure 4) was a Tri-Ongsa 
bell based on the bells in the hall of a temple 
and created using a composition of different-sized 
triangles. The different sizes of the triangles refer 
to the variation of sounds a bell can make, from 
loud to quiet. The size of the image was 22x26cm 
and it was created using acrylic paints on canvas. 
The picture canvas read: “A bell that resonates 
clearly when struck. This reveals the three grades 
of volume: loud, quiet and just right.”

Figure 4. The Tri-Ongsa Bell
 

 Image five (Figure 5) was a three-dimensional
triangle created using acrylic paints on Papier-
mâché. The size of the image was 22x26cm. The 
caption read: “Triangles colored according to the 
artist’s mood and creative imagination.”

Figure 5. Three-Dimensional Triangle
 

 Image six (Figure 6) was an abstract 
painting of different sized white and red Tri-Ongsa 
triangles. The size of the image was 100x150cm 
and it was created using spray-paint on canvas. The 
picture caption read: “Harmonious connection of 
triangles and a variety of forms and blends convey 
the meaning of good, evil and neutrality.”

Figure 6. Abstract White and Red Triangles
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 Image seven (Figure 7) was a represen-
tation of platapiensan, a type of ornamental fish 
created using traditional Thai knowledge. The image
was created using lines in groups of three and 
three colors: red, white and black. The structure 
of the painting allows the observer to visualize a 
platapiensan or any other image that they may see 
in the formation of the triangles. The size of the 
image was 100x150cm and it was created using red, 
white and black spray-paint. The picture caption 
read: “Harmony of three-colored triangles of three 
sizes, small, medium and large. This conveys
the image of the platapiensan, a traditional Thai 
cultural handicraft that reveals the essence of 
being Thai.”

Figure 7. The Platapiensan
 

  Image eight (Figure 8) was a painting of 
Tri-Ongsa stars to represent space. The stars were 
painted in three sizes (small, medium and large), 
three intensities of color (bold, normal and faint) 
and at three levels of distance (near, medium and 
far). The stars were created by combining triangles. 
The size of the image was 44x62cm and it was 
created from a mixture of spray-paint and ink. The 
picture caption read: “In the sky, there are stars 

made of triangles. This painting shows the trinity 
of distance: near, medium and far.”

Figure 8. Tri-Ongsa Stars
 

 Image nine (Figure 9) was a collection of 
triangles and lines in black and white using different 
intensities of shading to create a third color, grey. 
This was an abstract image created by combination 
of concrete forms (triangles and lines). The size was 
100x150cm and it was created using spray-paint. 
The picture caption read: “A composition of three 
levels of triangle to reflect the past: near, median 
and far.”

Figure 9. Triangles and Lines in Black and White
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 Image ten (Figure 10) was a collection 
of triangles, circles and squares in black, red and 
green and laid out artistically. The size of the image 
was 44x62cm and it was created using red, green 
and black spray-paint. The picture caption read: 
“A combination of lines, colors and spots to form 
an artistic structure that emphasizes the nature of 
three.”

Figure 10. Tri-Ongsa Triangles, Circles and Squares

Results of observer evaluation
 Incorporation of Tri-Ongsa principles in 
contemporary art is a combination of fine arts and 
culture that can, at the very least, reveal the es-
sence of being Thai. The Tri-Ongsa art emphasizes 
the importance of the trinity, or three, whether 
in the form of shapes, colors or concepts. The 
arrangement and blend of Tri-Ongsa principles 
create aesthetic beauty, abstract feelings and 
personal meaning beyond the original intentions 
of the artist. They are relevant to contemporary art.
 From the art exhibitions, observers 
commented that the Tri-Ongsa art is a collection 
of different shapes and colors that can be difficult 
to interpret. They recommended that there should 

be a format for helping observers to understand 
Tri-Ongsa art. The observers felt that the images 
encouraged artistic thinking and critique, which 
helped them to relax. Each picture incorporated 
triangles, which is the essence of Tri-Ongsa art. 
Observers noted that this helped them realize 
the art-work was Tri-Ongsa and suggested that any 
projects concerning Tri-Ongsa art should be based 
upon the foundations of triangular shapes. The 
observers concluded that Tri-Ongsa art delivers an 
unclear meaning, which is open to interpretation. 
The observers realized that most of the pictures 
carried an underlying meaning (although they were 
not necessarily able to ascertain the intentions of 
the artist) and they commented that each of the
images was interesting in its own right. The aesthetic
beauty of the Tri-Ongsa art varied from piece to 
piece and observer to observer. Some pieces were 
described as beautiful, while others were described 
as chaotic and undecipherable. The images that 
attracted the most positive comments were images 
with clear representations of mathematical shapes. 
Below is a selection of comments from observers 
at the art exhibitions regarding the contemporary 
Tri-Ongsa images:
 1. They showcase the beauty of Thai art.
 2. In order for Thai artists to develop, 
they must include Thai identity in their work, as 
these paintings have.
 3. The contemporary Tri-Ongsa paintings 
bring the art of the past into the present.
 4. The meanings of the paintings should 
be easier to understand so that they appeal to all 
age groups in society.
 5. The mixture of art and religion gives 
the paintings an added importance.
 6. These paintings would have great 
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effect if they were printed onto products and 
fabrics because they would be an everyday way 
of promoting Thai culture.
 7. The commentaries next to the paintings
are vital for the understanding of the observer.
 8. There is very little presence of this kind 
of painting online. If there really is an intention 
to bring the art of the past in line with modern 
society, artists must use modern media to do so, 
not only paints and canvas.

Discussion
 The art-works in the nine temples share 
similar characteristics and all display the traits of 
Tri-Ongsa art, which are a combination of aesthetic
beauty and cultural meaning. The stories told in 
the art place importance on the nature of the 
trinity, or three. These findings support those 
of Yammuang et al. (2008), who recognized the 
importance of combining simple shapes, such as 
triangles, circles and squares, to signify deeper 
meaning and cultural understanding.
 The number three has a continuous and 
immovable presence in nature and its relationship 
with Buddhist and Thai culture is the foundation 
for Tri-Ongsa art. This is a strong foundation that 
will enable further development of Tri-Ongsa art 
and aid its acceptance in the contemporary art 
scene and by wider society. Three is recognized 
by the Pythagorean school of philosophy and 
mathematics as the noblest of the numbers because
it is the first prime number, the only number to 
equal the sum of those numbers before it and 
the only number, when added to the numbers 
before it, that equals the product of those same 
numbers (Hemenway, 2005). Importantly, when 
considering the significance of Tri-Ongsa art in the 

wider community and specifically the ASEAN
community, the number three is significant in 
many world religions, including Christianity, 
Hinduism, Buddhism and Taoism. Padung Sirirat 
(2006) actually found that many of the artistic 
interpretations in the Rattanakosin temples were 
influenced by foreign concepts during the reign of 
King Rama IV, so using these works of art as the 
basis for a contemporary revival of Tri-Ongsa may 
be well-received outside Thailand. Nevertheless, 
this foreign influence does not detract from the 
representation of Thai nature because much of 
the Tri-Ongsa art was based on art created during 
the reigns of Rama I-III (Chanonarot, 1981).
 Aesthetic theory highlights the importance
of experience in understanding the value and 
significance of art because the art is a reproduction
of that experience. Current society is driven by 
technology and many of the experiences in peoples’
lives involve technology in some way. It was 
interesting to note that observers at the exhibitions 
identified a lack of Internet presence as a factor 
holding back the progress of Tri-Ongsa art and the 
researchers feel that greater emphasis must be
placed on the use of modern media by artists 
and the Fine Arts Departments of the government
and universities to promote Tri-Ongsa art. Art 
historians argue that there is no specific path 
for art and that all art is part of a much larger 
and limitless canvas. The same can be argued 
about the direction of Thai art and the place of 
Tri-Ongsa principles in shaping the future of Thai 
art. Interactive multimedia is certainly a direction 
that contemporary Tri-Ongsa art could take to be 
developed in the future.
 Theories of art criticism highlight the 
importance of reading about art and learning from 
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the written and spoken word about the meaning 
of art and the philosophies behind it. Many of the 
observers at the exhibitions found the art difficult 
to understand without the accompanying captions. 
This highlights the importance of language in 
understanding art and also in conveying the message 
of art accurately to other people.
 To enable the general public to understand
and realize the value of Tri-Ongsa art, descriptive 
statements or captions should be shown to describe
the pictures and the story. The researchers 
feel that the creation of Thai art, especially the 
Tri-Ongsa art in the Rattanakosin period should be 
recognized by the ten ASEAN countries, which may 
create contemporary art inspired from the original 
style. Thailand would then be recognized as one 
of the stimuli for the exposure of Tri-Ongsa on the 
international art stage.

Conclusion and Recommendations
 Tri-Ongsa was developed for use in paintings,
sculptures and architecture. The triangular figures 
and shapes were associated with morality, 
wellness, religion and strategies concerning Heaven,
the Earth, and the Underworld. The general public 
may be unaware of the message in the pictures 
and are aided by short captions that guide them 
to understand the beauty and meaning. The 
researchers selected ten outstanding pieces of 
the Tri-Ongsa method for three art exhibitions. It 
was found that the audiences who visited those 
three exhibitions were impressed and understood 
the Tri-Ongsa Rattanakosin art-work being shown. 
The researchers feel that the Tri-Ongsa art of the 
Rattanakosin period should be recognized by the 
ten ASEAN countries. Thailand would then be 
acknowledged for the exposure of Tri-Ongsa on 

the international art stage.
 The findings of this investigation have 
led the researchers to make a number of rec-
ommendations for future research. Firstly, there 
should be a comparative study of the impact of 
different forms of Tri-Ongsa art on observers, such 
as paintings, sculptures and architecture. Secondly, 
future research should consider methods for 
development of Tri-Ongsa art into handicraft 
products that can be identified with Thailand and 
used to boost tourism and local cottage indus-
tries. Thirdly, further research should consider the 
impact of Tri-Ongsa art on people with different 
educational, socio-economic and geographical 
backgrounds to better understand the ways in 
which traditional Thai art affects different people.
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บทปริทัศน์หนังสือ 
(Book Review) 

บทนำา 

 ท่ามกลางกระแสอนัเชีย่วกรากของวตัถนิุยมในสงัคมเมอืง การศกึษาวเิคราะห์ วจิารณ์งานวรรณกรรมสร้างสรรค์
ที่มีโครงเรื่องโดยใช้ เมือง อันมีลักษณะเป็น มหานคร เป็นฉากหลักนั้น อาจสะท้อนปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ สุรเดช โชติ
อุดมพันธ์  ได้เรียบเรียงบทความวิชาการนำาเสนอในงานประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความ
สมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมและภาพยนตร์ทีแ่สดงนยัสำาคญัเกีย่วกบัภาพแทนของพืน้ทีแ่ห่งวถิชีีวติของผู้คนสังคมเมอืง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ได้แก่ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ทุนโครงการเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทุนศึกษาต่อหลังปริญญาเอกของสถาบันฮาร์วาร์ด-
เยนชิง ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ให้ได้เขียนและนำาเสนอบทความแต่ละบท และรวบรวมเป็นหนังสือเรื่อง “อ่านเมือง เรื่อง
คนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่” อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ข้อทบทวนแก่ผู้อ่าน 
ทั้งผู้ที่สนใจวรรณกรรม สังคม และการพินิจความหมายของชีวิตเพื่อสามารถดำารงตนในสังคมเมืองหรือเข้าใจบริบทของ
สงัคมเมอืงได้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภวิตัน์ทีผู่ค้นต่างพากนัแสวงหาความสขุ ความสำาเรจ็ในชวีติ อนัม ีกรอบสถานภาพ
ทางสังคมเป็นตัวชี้วัด อาทิ ครอบครัว อาชีพการงาน ทรัพย์สิน จนอาจนำาพาให้ละเลย หรือหลงลืมการทบทวนตนเองและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรู้จักมาตรวัดความสุขที่จริงแท้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปที่ไม่หยุดนิ่ง
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 หนังสือ “อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่” โดย สุรเดช โชติอุดม
พันธ์ ได้นำาทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นแนวทางกะเทาะให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคม ชาติพันธุ์ รวม
ถึงเพศสถานะจากวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ล้วนมี กรุงเทพมหานคร เป็นฉากหลักทั้งสิ้น ด้วยในฐานะที่เป็นเมืองหลวง
ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นมหานครอนัเป็นศนูย์กลางความเจรญิทางวตัถ ุในขณะเดยีวกนั มผู้ีคนต่างต่างถิน่ฐาน ต่างชาตพินัธุ ์มาพำานกั
อาศัย มาท่องเที่ยว หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ส่งผลให้มหานครแห่งนี้เป็นฉากขนาดใหญ่ที่มีมิติทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ในประเด็น การดำาเนินชีวิต และ การเห็นชีวิตผู้คน ฉากมหานครแห่งนี้สะท้อนการค้นหาความหมายของชีวิตในแง่การได้
รับการยอมรับ หรือการได้รับความรักจากบุคคล จากสังคม การได้ครอบครองทรัพย์ การมีอำานาจ อันเป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อ
ว่าคือสูตรสำาเร็จแห่งความสุข ความสำาเร็จของชีวิต
 ในส่วนของ “บทนำา” ของหนังสือเล่มนี้รวมถึงส่วนของการวิเคราะห์วรรณกรรมและภาพยนตร์ที่เลือกศึกษา
ผู้เขียนได้กล่าวอ้างถึงทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังที่กล่าวข้างต้น มาเชื่อมโยงสู่การศึกษาวิเคราะห์ “จาก
ชนบทสูเ่มอืงในมมุมองทฤษฎี” จงึแสดงทีม่าของการศกึษาไว้อย่างน่าสนใจ เกีย่วกบั “สาขาวชิานครศึกษา” อนัเป็นศาสตร์
ที่มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ อาทิ postmodern condition, gender studies (2559, 12)  ถือเป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่นำามาใช้เป็นหลักประกอบการวิเคราะห์ วิจักษ์ วิพากษ์วิจารณ์งานวรรณกรรม ตลอดจนภาพยนตร์อย่างค่อนข้าง
แพร่หลายในปัจจุบัน
 งานศึกษาวิเคราะห์นี้แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ที่มีความทับซ้อนและสัมพันธ์กัน ส่วนที่หนึ่ง คือ บทที่ 1 ถึง บทที่ 
4 เป็นการศึกษาวิถีความสัมพันธ์ของคนเมืองท่ีปรากฏในตัวบทวรรณกรรมไทยร่วมสมัย โดยเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมหานครกับผู้คนทั้งในระดับและทิศทางที่หลากหลาย บทที่ 1 เป็นการศึกษาภาวะความเป็น
ปัจเจกบุคคลในพื้นที่เมือง โดยศึกษาจากนวนิยายสองเล่มคือ 29 กุมภาฯ ของเกรียงไกร วชิรธรรมพร และ เด็กกำาพร้าแห่ง
สรวงสวรรค์ ของภาณุ ตรัยเวช บทที่ 2 เป็นการศึกษาปริมณฑลส่วนตัวอันเกี่ยวเนื่องกับการสานความสัมพันธ์ในเมือง โดย
พิจารณาจากเรื่องสั้นของนักเขียนไทยร่วมสมัย อาทิ อุทิศ เหมะมูล  นิวัติ พุทธประสาท และนฆ ปักษนาวิน ส่วนบทที่ 3 
เป็นการศึกษาอิทธิพลของกระแสบริโภคนิยมอันเป็นส่วนหน่ึงของวิถีเมืองที่ผลักดันให้ผู้คนในเมืองต้องบริโภค โดยศึกษา
ผ่านเรื่องสั้นของนักเขียนไทย อาทิ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ ปริทรรศ หุตางกูร และนวนิยายเรื่อง หมานคร ของคอยนุช ส่วน
บทที่ 4 เป็นการพิจารณาการเดินทางท่องเที่ยวข้ามพรมแดนเมืองเมื่อตัวละครกลายเป็นพลเมืองโลก ลักษณะดังกล่าวส่ง
ผลอันมีนัยสำาคัญต่อจิตใจและทัศนคติของตัวละคร ในบทนี้วรรณกรรมหลักที่ใช้ศึกษาคือ เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล ของ
ปราบดา หยุ่น และ ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ ของอนุสรณ์ ติปยานนท์ (2559, 16-17)
 เนื้อหาส่วนที่สองเป็นการศึกษาภาพแทนของเมือง ผ่านทั้งวรรณกรรมและภาพยนตร์ ทั้งจากของไทยและต่าง
ชาติ บทที่ 5 เป็นการศึกษาภาพแทนของกรุงเทพฯ ผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย บทที่ 6 เป็นการศึกษาภาพแทนของกรุงเทพฯ 
เช่นเดยีวกนั โดยวเิคราะห์จากนวนยิายสบืสวนสอบสวนของจอห์น เบอร์เดตต์ นกัเขยีนขององักฤษทีม่ชีือ่กรงุเทพฯ ปรากฏ
อยูใ่นชือ่ทัง้สามเรือ่ง คอื Bangkok 8, Bangkok Haunts และ Bangkok Tattoo ส่วนบทที ่7 เป็นการศกึษาตวับทภาพยนตร์
สามเรื่องคือ The Hangover Part II, Only God Forgive และ Lost in Thailand (2559, 17)
 ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงนำาเสนอประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่ง : วิถีความสัมพันธ์ ประกอบ
ด้วยบทวิเคราะห์ “วรรณกรรมเมือง” ที่แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ จำานวน 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 วรรณกรรมเมือง ปัจเจกบุคคล
และความต่าง ที่กล่าวถึงประเด็นวิถีชีวิตในเมือง/ครอบครัว เครือข่าย โศกนาฏกรรม และคนเมือง เด็กกำาพร้า ความขัด
แย้ง บทที่ 2 วรรณกรรมกับสัมพันธภาพคนเมือง ที่กล่าวถึงประเด็นเมือง การเคลื่อนที่ การสานสัมพันธ์/การลดทอนขนบ
ความสมัพนัธ์ของคนเมอืง/การปฏเิสธรกักบัอตัลกัษณ์คนเมอืงใหญ่ บทที ่3 การบรโิภค เมอืง วรรณกรรม ทีก่ล่าวถงึประเดน็
เมอืงในฐานะพืน้ทีแ่ห่งการบริโภค/บ้านกบัการครอบครองในโลกทนุนยิม/ศนูย์การค้าในฐานะแหล่งมอมเมา/กองขยะความ
ปรารถนา และการต่อรอง บทที่ 4 ความเป็นพลเมืองโลกกับการเดินทางในโลกวรรณกรรม ที่กล่าวถึงประเด็นความเป็น
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พลเมอืงโลกกบัการเมอืงเรือ่งการท่องเทีย่ว/เมอืงโลกและพืน้ทีแ่ห่งความหลากหลาย/ความไม่แน่นอนของความรูแ้ละความ
ปรารถนาที่จะควบคุมโชคชะตา/ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์และจริยศาสตร์ของความเป็นพลเมืองโลก โดยผู้เขียนได้
อธิบายว่า การศึกษาในประเด็นที่แตกต่างกันดังกล่าวไม่ได้มุ่งหาข้อสรุปอันเป็นสากลเกี่ยวกับการดำารงอยู่ในเมืองผ่าน
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย หากผู้เขียนมุ่งศึกษาการนำาเสนอความซับซ้อนและความแตกต่างหลากหลายของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนกับพื้นที่เมืองผ่านตัวบทวรรณกรรมที่สะท้อนและอภิปรายความซับซ้อนดังกล่าว (2559, 17)
 ส่วนที่สอง : ภาพแทนของพื้นที่ ผู้เขียนได้นำาเสนอ ได้แก่ บทที่ 5 “กรุงเทพมหานคร” ในวรรณกรรมไทยร่วม
สมัยที่กล่าวถึงประเด็น โลกาภิวัตน์กับการเคลื่อนที่ : กรุงเทพฯ ในฐานะพื้นที่แห่งความแปลกแยก/การท่องเที่ยวกับการ
ปะทะสงัสรรค์ข้ามชาต ิ: กรงุเทพฯ ในฐานะพืน้ทีโ่ลก/บรโิภคนยิมการทำาให้เป็นสินค้า : กรงุเทพฯ ในฐานะมหานครทนุนยิม 
บทที่ 6 “กรุงเทพมหานคร” ในนวนิยายชุดของจอห์น เบอร์เดตต์ นำาเสนอประเด็น การเดินทางและปฏิสัมพันธ์ : อ่าน
ความปรารถนาและเรอืนร่าง/มลูเหต ุปรศินา และความยตุธิรรมเชิงวรรณศิลป์ บทที ่7 “เมอืงไทย” ในภาพยนตร์นานาชาติ
ร่วมสมัยโดยนำาเสนอประเด็น ภาพเหมารวมกับพื้นที่/ภาพเหมารวมประเทศไทย : ขั้วต่างและการปฏิเสธ/ความเป็นชาย
ผิวขาวกับภาวการณ์ถูกคุกคาม และบทสรุป ทั้งนี้พบว่าวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ผู้เขียนคัดสรรมาศึกษานี้ต่างนำาเสนอ
พื้นที่เมืองต่างๆ ในประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนนี้มีนัยสำาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากตัวบทที่ประพันธ์หรือสร้างสรรค์
ขึน้จากสายตาคนต่างชาตย่ิอมผ่านกระบวนการสร้างภาพเหมารวมทำาให้พืน้ทีต่่างๆ ในประเทศไทยไม่เพยีงนำาเสนอ “ความ
เป็นไทย” หากแต่ยังเป็นความไทยที่ถูกลดทอดความหลากหลายและถูกขับเน้นเฉพาะในบางด้าน การสร้างภาพเหมารวม
ดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับการสร้างอัตลักษณ์และการนิยามตัวตน ประเด็นชาติพันธุ์และเพศสถานะจึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในการวิเคราะห์ ต่างจากภาพแทนที่นำาเสนอโดยนักเขียนไทยที่มักนำาเสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำาวัน อาทิ 
ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกจิ วตัถนุยิม รวมถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมในพืน้ทีเ่มอืง เป็นสิง่ทีน่กัเขยีนไทยเหน็
ว่าสำาคัญและพึงกล่าวถึงมากกว่า (2559, 17-18)
 เนื้อหาแต่ละบทของแต่ละส่วน ได้แสดงข้อมูลที่ปรากฏปรากฏการณ์ด้านสังคมเมืองอันหลากมิติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 “ส่วนทีห่นึง่ : วถิคีวามสมัพนัธ์” ได้หยิบยกทฤษฎด้ีานมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมานษุยวทิยาของปราชญ์ 
นักวิชาการทั้งไทยและต่างชาติ มาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์วรรณกรรม อาทิ ปรีชา คุวินทร์, มักซ์ เวเบอร์, อีมิล เดอร์ไคม์, 
โจนาทาน ราบัน, โรลองด์ บาร์ตส์ โดยเชื่อมโยงสู่การวิพากษ์สภาพสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีการขับเคลื่อนวิถีการ
ดำาเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ เมื่อ กรุงเทพฯ ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแบบก้าวกระโดด เป็นเมืองที่มีประชากรล้นหลาม
และหลากหลายนั้น ได้นำาไปสู่กระแสทุนนิยมที่กอปรด้วย ลัทธิบริโภคนิยม เสรีภาพ และความเป็นปัจเจก อันส่งผลต่อการ
หล่อหลอมลักษณะนิสัย พฤติกรรม รวมถึงโลกทัศน์ของชาวมหานคร
 บทที ่1 “วรรณกรรมเมอืง ปัจเจกบคุคลและความต่าง” ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึแนวคิดของ ซมิเมล เกีย่วกบั “วถิชีวีติ
ในเมือง” ไว้ว่า “หากชีวิตที่เน้นผัสสะจนเกินพอดีทำาให้คนรู้สึกด้านชาเพิกเฉยเพราะเส้นประสาทถูกกระตุ้นให้ตอบสนอง
มากทีส่ดุจนกระทัง่ไม่สามารถสร้างปฏกิริยิาได้อกีต่อไป... ซมิเมลเหน็ว่าคนเมอืงไม่สามารถตอบสนองต่อสิง่กระตุน้ต่อผสัส
ะได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากในพื้นที่เมืองมีสิ่งกระตุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดเวลา อาทิ ป้ายโฆษณา... ไม่ว่าสิ่งกระตุ้นนี้จะเกิด
ด้วยเหตผุลทางโฆษณาหรือไม่กต็าม คนเมอืงมกัจะรูส้กึเพกิเฉย ไม่ยนิดยีนิร้าย เพือ่รกัษาสภาพจติใจของตนให้เป็นปกต ิไม่
แกว่งไปตามสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาสัมผัส ซิมเมลเห็นว่าลักษณะดังกล่าวถึงแม้ว่าจะดูไม่เป็นมิตร แต่เป็นลักษณะสำาคัญที่ทำาให้
คนเมืองดำารงความเป็นปกติอยู่ได้ เป็นการท้ิงระยะห่างจากสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์
โดยไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องซิมเมล” (1971, 329)
 จากแนวคิดดังกล่าวของซิมเมล ผู้เขียนจึงแสดงมุมมองเกี่ยวกับการมีอิสรภาพของคนเมืองนั้นมีข้อเสียและข้อดี
ไปพร้อมกัน กล่าวคือ ในด้านที่คนเมืองจะมีความปัจเจกทางความคิดและพฤติกรรม จึงอาจไม่สนใจการละเมิดจารีตสังคม 
หรืออาจความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายด้านอัตลักษณ์ หรือมุมมองที่มีต่อเชื้อชาติ เพศสถานะ และชนชั้นทางสังคม
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ผู้เขียนนำาเสนอประเด็น “ครอบครัว เครือข่าย โศกนาฏกรรม” สู่” คนเมือง เด็กกำาพร้า ความขัดแย้ง” ซึ่ง ปรากฏจากเรื่อง 
29 กุมภาฯ ไว้อย่างน่าสนใจว่า ความร้าวฉานในสถาบันครอบครัวในเมืองใหญ่เห็นได้ชัดเจนในนวนิยายเรื่อง 29 กุมภาฯ 
ซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวละครที่สัมพันธ์กัน 5 ตัวด้วยกัน ซึ่งต่างเกิดวันเดียวกันในวันที่ 29 กุมภาพันธ์และต่างก็เป็นคนเมือง
ที่แปลกแยก นำาไปสู่การแตกเป็นประเด็น คนเมือง เด็กกำาพร้า ความขัดแย้ง ดังที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า 29 กุมภาฯ เป็น
เรื่องเล่าที่นำาเสนอปรากฏการณ์คนเมืองในพื้นที่เมืองทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา อาจกล่าวได้ว่าตัวละครทั้งห้าเป็น “เด็ก
กำาพร้า” เนื่องจากขาดผู้นำาที่คอยชี้ทางสว่างในการดำารงอยู่ในเมืองใหญ่อย่างปกติสุข นวนิยายเรื่อง เด็กกำาพร้าแห่งสรวง
สวรรค์ ของภาณุ ตรัยเวชนำาเสนอประเด็น “เด็กกำาพร้า” ที่เป็นคนเมืองที่หลงทางและโหยหาความหมายเช่นเดียวกันผ่าน
ตัวละครจำานวน 5 ตัว คือ โชติ ช่วง ยอด พลอย และส้มหวาน โดยผู้แต่งใช้ธาตุต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
เล่าเรื่อง ตัวละครแต่ละตัวต่างผูกพันอยู่กับธาตุหลักทั้งห้า ได้แก่ ดิน นำ้า ลม ทอง และไฟ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและ
ทัศนคติของตัวละคร กลวิธีการเล่าเรื่อง เด็กกำาพร้าแห่งสรวงสวรรค์ คล้ายคลึงกับ 29 กุมภาฯ เนื่องจากนวนิยายทั้งสอง
เล่มประกอบด้วยเรื่องเล่าขนาดเล็กของตัวละคนที่แตกต่างหลากหลาย (2559, 37-45) แต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันในแง่
ของการวิเคราะห์เจาะจงที่ตัวละคร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของชีวิตในพื้นที่เมืองได้เป็นอย่าง
ดี
 ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สรุปประเด็น “วรรณกรรมเมือง ปัจเจกบุคคลและความต่าง” จากวรรณกรรมที่เลือกศึกษาไว้
อย่างน่าขบคิดว่า ภาวะความเป็นปัจเจกและความแตกต่างในพื้นที่เมืองเป็นประเด็นสำาคัญของนวนิยายท้ังสองเรื่อง โดย
นวนิยายทั้งสองเรื่องต่างแสดงให้เห็นว่าอิสรภาพนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดีเสมอไป เนื่องจากคนเมืองยังคงโหยหาสัมพันธภาพ
ระหว่างมนษุย์ แต่ความปรารถนาทีจ่ะมสีมัพนัธภาพทีส่มบรูณ์และชวีติทีเ่ตมิเตม็กลับไม่บรรลุผลเนือ่งจากจะทำาให้คนเมอืง
ไม่สามารถสร้างภาวะความเป็นปัจเจกท่ีแตกต่างและหลากหลายได้ ด้วยเหตุนี้ ชะตาชีวิตของคนเมืองในนวนิยายทั้งสอง
เรื่องจึงตกอยู่ในสภาพ “กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง” ที่ในด้านหนึ่งก็มีชีวิตที่ทันสมัย รายล้อมไปด้วยความก้่าวหน้าทางวัตถุ แต่ใน
ด้านหนึง่กลบัเตม็ไปด้วยความเหงาและความโดดเดีย่ว (2559, 50) ซ่ึงการได้ข้อสรปุนีเ้น้นยำา้ในเรือ่งวรรณกรรมทีม่กีรงุเทพฯ 
เป็นฉากหลักอันมีตัวละครที่มีความซับซ้อนต่างกันไป ทำาให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์ด้านปัจเจกบุคคลและความต่าง
ดังกล่าว
 ใน บทที่ 2 “วรรณกรรมกับสัมพันธภาพคนเมือง” ได้หยิบยกเรื่องสั้นของนักเขียนไทย อาทิ ปริญญา พิพัฒน์พร  
อุทิศ เหมะมูล  ประชาคม ลุนาชัย  นฆ ปักษนาวิน ดังที่กล่าวข้างต้น และนำาเสนอประเด็น “เมือง การเคลื่อนที่ การสาน
สัมพันธ์” สู่ “การลดทอนขนบความสัมพันธ์ของคนเมือง” และ  “การปฏิเสธรักกับอัตลักษณ์คนเมืองใหญ่” ไว้อย่างมีนัย
สำาคัญ โดยได้กล่าวถึงรูปแบบและปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมไทยร่วม
สมัย เช่น ในเรื่อง “The Next Station Is…” ของปริญญา พิพัฒน์พร ที่นำาเสนอการพบปะและการสานความสัมพันธ์ของ
คนเมอืงโดยมรีถไฟฟ้าเป็นเงือ่นไขสำาคญั แสดงให้เหน็ว่ารถไฟฟ้ากลายมาเป็นเงือ่นไขสำาคญัทีก่ำาหนดการเคล่ือนทีข่องคนใน
เมืองและควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในเมือง นำาไปสู่ประเด็น “การลดทอนขนบความสัมพันธ์ของคนเมือง” ที่ได้เลือก
ผลงานของ อุทิศ เหมะมูล เรื่อง “วิกล วิกาล” วรรณกรรมไทยร่วมสมัยได้บันทึกภาพความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ไว้
อย่างน่าสนใจ โดยเรือ่งนีไ้ด้นำาเสนอความสมัพนัธ์ของบทบาทชายและหญงิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในสงัคมเมอืงปัจจบุนั ในขณะ
ทีต่วัละครหลกัชายเป็นนกัเขยีนและทำางานทีบ้่าน ส่วนตวัละครหญงิทำางานเป็นออร์กาไนเซอร์และต้องออกเดนิทางไปต่าง
จังหวัดอยู่บ่อยครั้ง (2559, 59)  ผู้เขียนได้กล่าวว่าในขณะที่อุทิศนำาเสนอภาพความเป็นชายที่เปลี่ยนแปลงไปใน “วิกล 
วิกาล” ประชาคม ลุนาชัย ได้นำาเสนออำานาจของผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาท้าทายผู้ชายใน “ละครคนเมือง” ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
เรื่องสั้นที่วิพากษ์วิจารณ์สภาพของคนในมหานครท่ีคบกันเพียงเปลือกนอก มีการแสวงหาคู่ครองที่ภาพลักษณ์ทางสังคม
และฐานะทางเศรษฐกิจ โดยทั้งเรื่อง “วิกล วิกาล” และ “ละครคนเมือง” ต่างสื่อถึงภาพความสัมพันธ์และบทบาททางเพศ
สถานะระหว่างชายและหญิงที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ตัวละครหญิงกลายเป็นผู้ที่มีบทบาท สามารถควบคุมสถานการณ์
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และเป็นฝ่ายเลือก ในขณะที่ตัวละครชายกลายเป็นผู้ที่ถูกควบคุม ถูกกำาหนดความเป็นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ปรากฏการณ์ดังกล่าว นำาไปสู่ภาพพฤติกรรมของชาวมหานครในงานวรรณกรรม “การปฏิเสธรักกับอัตลักษณ์
คนเมืองใหญ่” ที่ได้ข้อสังเกตจากเรื่องสั้นท้ังสองว่าต่างไม่ได้ตั้งคำาถามกับความรัก หากแต่มองว่าความรักเป็นส่ิงจำาเป็นท่ี
ทุกคนแสวงหา ในแง่นี้ความรักพึงประสงค์คือความรักแบบโรแมนติก (romantic love) ซึ่งหมายถึงความรักที่แฝงไว้ด้วย
อารมณ์ปรารถนาอันเร่าร้อนและมักเกิดขึ้นและพัฒนาไปจนถึงการแต่งงานในที่สุด ทั้งสองเรื่องเห็นว่าความรักแบบโรแมน
ตกิเป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึนโดยธรรมชาตแิละเป็นสิง่ทีค่นในเมอืงโหยหา (2559, 65)  กระนัน้วรรณกรรมไทยหลายเรือ่งยงัคงตัง้ถาม
ประเด็นของการมีความรักแบบโรแมนติกกับการครองคู่ว่าอาจเป็นส่ิงท่ีไม่ได้ดำาเนินไปด้วยกัน นอกจากเรื่องส้ันสองเรื่อง
ดังกล่าว ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างคือเรื่องสั้นเรื่อง “My Funny Valentine” ของนิวัต พุทธประสาท เรื่องราวของสัมพันธภาพ
ทางใจต่างวยัระหว่างตวัละครชายทีอ่ายมุากกว่าตวัละครหญงิร่วมสบิปี ตวัละครฝ่ายชายทีเ่ป็นผูใ้หญ่กว่าสร้างเกราะบงัคบั
ใจตนเองไม่ให้หลงรกัฝ่ายหญงิ ทำาให้ฝ่ายหญงิปล่อยให้โชคชะตาชวีติอนัผนัผวนนำาพาเธอให้ไปจากเขา ทีท้่ายทีสุ่ดต่างแยก
ย้ายไปมีสัมพันธภาพทางกายกับตัวละครอื่น ทั้งที่ส่วนลึกตัวละครคู่นี้ยังคงคิดถึงกันละกัน ความแตกต่างดังกล่าวอาจเป็น
ปัญหาของคนในเมืองใหญ่เมื่อสถานการณ์และความผันผวนของชีวิตทำาให้คนสองคนที่คิดว่ารักกัน แต่ไม่สามารถอยู่ด้วย
กันได้ (2559, 68)
 นอกจากเรื่อง “My Funny Valentine” ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่อง “กฎแห่งคู่แปด” ของ นฆ ปักษนาวิน ว่าได้นำา
เสนอปัญหาความรกัเช่นเดยีวกนั เนือ้เรือ่งกล่าวถงึความพงึใจของตวัละครฝ่ายชายทีช่ือ่ปาริสทุธิท์ีม่ต่ีอหญงินรินามจนได้มี
สัมพันธ์ลึกซึ้งกัน หากแต่หญิงนิรนามนี้ไม่ได้ “ให้ค่า” กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ผู้เขียนสรุปไว้ว่า ตัวละครหญิง
จากทัง้สองเร่ืองต่างเป็นคนทีไ่ม่สามารถรักใครได้เนือ่งจากตรรกะของสังคมหานครร่วมสมยัทีผ่ลกัดนัความเป็นปัจเจกทำาให้
พวกเขาสูญเสียความสามารถที่จะยอมรับให้คนอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมชีวิตได้ การปฏิเสธความรักในเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องเกิด
จากการรับเอาตรรกะดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกลไกป้องกันส่วนตัว เร่ืองส้ันทั้งสองเรื่องในส่วนนี้นำาเสนอให้เห็นว่า
ความรักและสัมพันธภาพของคนในเมืองใหญ่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ความแตกต่างหลากหลายของกระแสวัฒนธรรมและ
พลวัตของการเคลื่อนที่ของคนในเมืองทำาให้เกิดรูปแบบความรักที่แตกต่าง หากแต่คนในเมืองกลับถูกนำาเสนอว่าปฏิเสธ
ความรัก ทั้งนี้เนื่องจากลัทธิปัจเจกนิยมได้เข้ามาหล่อหลอมให้พวกเขาเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง และด้วยเหตุนี้จึง
ไม่สามารถสร้างสานสัมพันธ์ที่พึงประสงค์กับคนรอบข้างได้ (2559, 71-72)
 ประเด็น “การบริโภค เมือง วรรณกรรม” ที่นำามาเรียบเรียงในบทที่ 3 เป็นประเด็นที่นำาเสนอว่าวรรณกรรมที่ผู้
เขียนเลือกวิเคราะห์นี้ ให้ภาพแห่งกระแสทุนนิยมแห่งยุคโลกาภิวัตน์ โดยกรุงเทพฯ นับว่าเป็นพื้นที่ที่รองรับการหล่ังไหล
เข้ามาของวัฒนธรรมแบบทุนนิยมตะวันตก ส่งผลให้คนในสังคมถูกครอบงำาด้วยระบบบริโภคนิยม นำาไปสู่ประเด็น “เมือง
ในฐานะพื้นที่แห่งการบริโภค” ที่มีระบบทุนนิยมเป็นกลไกขับเคลื่อน สัญญะแห่งการบริโภคที่เด่นชัดคือภาพ เสียง อันกระ
ตุ้นผัสสะจากโฆษณา ที่เสริมเน้นการบริโภค ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ จับจ่าย เพื่อบริโภค น้ันแฝงอยู่ภายใต้
กระแสการนิยมบริโภคสินค้านั้นๆ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวอ้างถึงงานวรรณกรรมร่วมสมัยอย่าง บ้านทรายทอง ของ 
ก.สุรางคนางค์ และ ปราสาทมืด ของจุลดา ภักดีภูมินทร์ ที่สะท้อนประเด็น “บ้านกับการครอบครองในโลกทุนนิยม” โดย
กล่าวไว้ว่าในนวนิยายทัง้สองเรือ่งนีเ้นือ่งนบัเป็นสญัลกัษณ์ทีน่่าสนใจในประเดน็ท่ีว่า บ้านเป็นเสมอืนเครือ่งมอืในการต่อรอง
อำานาจ อย่างไรก็ตาม นวนิยายทั้งสองเรื่องไม่อาจกล่าวได้ว่ามีการต่อสู่ของตัวละครเพื่อพบกับความสุขสบายในบั้นปลาย 
ด้วยเพราะตัวละครเอกฝ่ายหญิงของทั้งสองเร่ืองต่างมีชาติกำาเนิดที่สูงส่งและมีสิทธิ์โดยชอบธรรมต่อบ้านและทรัพย์สินใน
เรื่อง ในแง่นี้ บริบทของตัวละครจึงต่างจากเรื่อง “ผีอยู่ในบ้าน” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ที่ได้นำาเสนอประเด็นครอบครัว
เล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่ต้องหารายได้มาชำาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำาไปซื้อบ้านในฝัน ฝ่ายสามีจึงต้องทำางานหนักจนไม่มีเวลาให้
ครอบครวันำาไปสูค่วามกนิแหนงแคลงใจกบัภรรยา ด้วยเพราะความระแวงว่าฝ่ายสามนีอกใจ ในตอนท้าย เมือ่ตวัละครฝ่าย
ชายถงึภาวะกดดนัจนควบคมุสตอิารมณ์ไม่ได้ เขาจงึพลัง้มอืฆ่าภรรยาตนเอง “ผีอยูใ่นบ้าน” จงึอาจไม่ได้ส่ือถงึวญิญาณของ
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ภรรยาที่ถูกฆาตกรรม หากแต่ต้องการสื่อว่า “ผี” คือระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมที่สังคมสร้างกรอบขึ้น ให้คนในสังคม
ต้องได้ ต้องมี เฉกเช่นมาตรฐานสังคมกำาหนด
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น เกี่ยวร้อยกับประเด็น “ศูนย์การค้าในฐานะแหล่งมอมเมา” สู่ “กองขยะ ความ
ปรารถนา และการต่อรอง” โดยผู้เขียนได้อ้างอิงข้อมูลของ มาร์กาเร็ต ครอวฟอร์ต (2004, 126) ที่เสนอว่าศูนย์การค้าคือ
การย่อโลกลงมาอยู่ในพื้นที่จำากัดโดยเน้นการนำาเสนอสินค้าแปลกใหม่จากต่างถิ่นให้มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ 
วอลเตอร์ เบนจามิน (1997, 37) นักปรัชญาชาวเยอรมันได้พัฒนาแนวคิดเรื่องผู้เดินเตร็ดเตร่ในเมือง และเสนอว่าผู้ที่เดิน
เตร็ดเตร่ในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์การค้าที่กำาลังเกิดขึ้นใหม่ในขณะนั้นมักใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเสมือนบ้าน และมัก
รูส้กึว่าตนเองเป็นผูท่ี้ตกอยูใ่นภวงัค์เช่นเดยีวกบัผูท้ีต่ดิยาเสพตดิ การจ้องมองและถกูยัว่ยดุ้วยสนิค้ารอบตวัทำาให้ภาพสนิค้า
รอบตัวกลายเป็นเหมือนภาพที่จินตนาการขึ้นในความฝันและมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตลอดเวลาและไม่คงที่ตายตัว
 จากการสังเขปแนวคิดข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกวิเคราะห์ เรื่องสั้น “เพลิงรัก ลานแค้น” ของปริทรรศ หุตางกูร มา
เป็นกรณศีกึษา เป็นเรือ่งราวเก่ียวกบัไพชยนต์ ชายหนุม่ทีเ่ดนิเตรด็เตร่อยูใ่นศูนย์การค้าแห่งหนึง่ แล้วบงัเอญิถกูกลุ่มคนร้าย
เลือกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์โจรกรรมและปล้นทรัพย์สินกลางศูนย์การค้า นอกจากไพชยนต์แล้ว ยังมีชายชรา หญิง
สาว และเด็กวัยรุ่น ที่ตกเป็นตัวประกันด้วย แต่กลายเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉากเพื่อการโฆษณาของโครงการบ้าน
จัดสรร ไพชยนต์กับชายชราต้องการฟ้องศาล แต่เมื่อได้กลุ่มผู้บริหารได้ตกลงว่าจะให้ค่าตอบแทนรายละสองแสนบาท ไพ
ชยนต์จงึยอมรบัเงนิจำานวนนัน้ไว้ ทำาให้ชายชราต้องเสยีใจทีสุ่ดท้ายไพชยนต์ไม่ยอมต่อสู้เพือ่ปกป้องศักดิศ์รขีองตน จากเนือ้
เรือ่งโดยสงัเขปนี ้แสดงให้เหน็ว่าศนูย์การค้ากลายเป็นพืน้ทีเ่ชงิสญัญะ การโฆษณาและการโจรกรรมต่างมสีารตัถะทีค่ล้ายคลงึ
กัน กล่าวคือ ท้ังคู่เป็นกระบวนการท่ีคนกลุ่มหน่ึงต้องการจะหลอกล่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเสียทรัพย์สิน แต่ในขณะที่การ
โจรกรรมเป็นการหลอกล่อทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน การโฆษณาเป็นการหลอกล่อทีซ่บัซ้อนทีค่นส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนกัถงึ การ
เชื่อมโยงเหตุการณ์โจรกรรมกับการจำาลองเหตุการณ์เพื่อเป็นการโฆษณาในพื้นที่ศูนย์กรค้าจึงเป็นการบอกใบ้ให้ผู้อ่านเห็น
ถงึสภาพของศนูย์การค้าทีพ่ยายามหลอกล่อให้ผูท้ีห่ลงเข้าไปตายใจและสญูเสยีทรพัย์สนิเพือ่สิง่ทีต่นไม่ต้องการอย่างแท้จรงิ 
จึงไม่น่าแปลกที่ตอนจบไพชยนต์เลือกรับเงินสองแสนบาทแทนการร่วมมือกับชายชรายื่นฟ้องศาลเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของ
ตนเอง
 ในแง่นี้ ไพชยนต์จึงกลายเป็น สินค้า ด้วยเช่นกัน เนื่องจากคุณค่าของเขาสามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้และ
เขายินดีให้คนอื่นตีค่าเขาเป็นเช่นนั้น เพลิงรัก ลานแค้น จึงนำาเสนอความสัมพันธ์สองระดับด้วยกัน ระดับแรกคือความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุ และระดับท่ีสองคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน กระแสบริโภคนิยมนอกจากทำาให้
มนุษย์มองวัตถุในแง่ที่เป็น สินค้า ซึ่งมีทั้งประโยชน์ใช้สอยในตัวและมีคุณค่าหรือค่านิยมที่แฝงมาด้วยแล้ว ความสัมพันธ์
ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ด้วยกันเองแปรเปลีย่นไปเช่นกันเมือ่มนษุย์มองมนษุย์ด้วยกนัในฐานะทีเ่ป็น สนิค้า แม้กระทัง่ศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ก็สามารถถูกตีค่าเป็นเงินได้ด้วยเช่นกัน (2559, 89)
 ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนนำาเสนอว่านวนิยายขนาดสั้นเรื่อง มหานคร ของคอยนุช ได้วิพากษ์วิจารณ์การบริโภค
ในสังคมเมืองไว้ด้วยเช่นกัน สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นในเรื่องนี้ ภูเขาพลาสติก อันเป็นสถานที่ที่ป๊อดและจิน ตัวละครเอกชาย
หญิง ตัดสินใจมีชีวิตร่วมกัน กองขยะที่เพิ่มพูนจนเป็นภูเขาพลาสติกเกิดจากการที่จินเริ่มสะสมขวดนำ้าที่มีผู้คนในเมือง
บริโภคและทิ้งอยู่ตามถังขยะ กองขวดนำ้าลามจากในบ้านของจินจนออกมาข้างนอกและกลายเป็นกองขยะสูงเทียมภูเขา 
การพรรณนาภูเขาพลาสติกในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปในเชิงลบ หากแต่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของสีหลากสีที่สะท้อน
ออกมา ซึ่งบางครั้งยังสวยงามมากกว่าภูเขาตามธรรมชาติที่มีเพียงสีเขียว ในที่น้ีผู้เขียนกล่าวว่า มหานคร อาจเป็นการ
เชื้อเชิญให้ผู้อ่านพยายามมองหาความสวยงามในระบบบริโภคนิยมในเวลาเดียวกับท่ีต้องต่อรองและแสวงหาทางออก 
การบริโภคอาจไม่ได้หมายถึงการทำาลายและมนุษย์ในโลกแห่งการบริโภคอาจไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อ หากแต่การบริโภค
อาจเป็นเวทีที่มอบอำานาจกลับไปให้กับผู้บริโภคโดยเน้นถึงบทบาทของผู้บริโภคในฐานะผู้ที่มีอำานาจคิด สร้างสรรค์ และ
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ตัดสินใจก็เป็นได้ (2559, 96)
 งานทั้งสามเรื่องนี้ ผูเขียนได้วิเคราะห์ว่าทั้งกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  ปริทรรศ หุตางกูร และคอยนุช ต่างนำาเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคในพื้นที่เมืองและผลกระทบที่กระแสดังกล่าวมีต่อความสัมพันธ์ของคนในเมืองด้วยกัน ทั้งสาม
เรื่องต่างชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิงลบที่กระแสบริโภคมีต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความแปลกแยกหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
จากความต้องการหรือความปรารถนาที่ถูกล่อลวงและยั่วยุให้เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน หรือเป็นการตีค่าสิ่งต่างๆ อันรวมไปถึง
ศกัดิศ์รขีองมนษุย์ด้วยเงนิตรา กระแสบรโิภคนยิมจงึไม่ได้มอีทิธพิลต่อลักษณะทางกายภาพ เช่น การกำาเนดิของศูนย์การค้า
และกองขยะภูเขาเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจต่อมนุษย์ด้วยกัน โดยได้สรุปประเด็นศึกษา “การบริโภค เมือง 
วรรณกรรม” ไว้ว่า  การบริโภคจึงครอบงำาวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งในปริมณฑลสาธารณะและปริมณฑลส่วนตัว เป็นตัวกำาหนด
ระบบศีลธรรมและจารีตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ท่ีดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกดังจะเห็นได้จากจุดจบอันน่า
เศร้าของ ผีอยู่ในบ้าน และ  เพลิงรัก ลานแค้น ความรักในมวลมนุษย์ด้วยกันใน หมานคร อาจจะเป็นแค่ความหวังที่แสดง
ให้เหน็ถงึศกัยภาพของมนษุย์ในการทีจ่ะต่อรองและสร้างความหมายใหม่ให้แก่กระแสบรโิภคนยิมจากภายในระบบ ถงึแม้ว่า
ความหวังดังกล่าวจะเลือนรางหรือริบหรี่อย่างไรก็ตาม (2559, 97-98)
 ประเด็นเชิงสังคมผ่านวรรณกรรมใน บทที่ 4 “ความเป็นพลเมืองโลกกับการเดินทางในโลกวรรณกรรม” ตามที่
กล่าวไว้เบื้องต้นว่าผู้เขียนได้เลือกศึกษานวนิยายขนาดสั้น เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล ของปราบดา หยุ่น และ  ลอนดอน
กับความลับในรอยจูบของอนุสรณ์ ติปยานนท์ โดยเชื่อมโยงแนวคิด ความเป็นพลเมืองโลก (cosmopolitanism) ว่า ได้
กลายมาเป็นประเดน็สำาคญัในการศกึษาเรือ่งเมอืงและโลกาภวิตัน์ เนือ่งจากประเดน็ดงักล่าวเชือ่มโยงกบัความสมัพนัธ์ของ
มนุษย์ในสังคมเมืองที่ก้าวเกินขอบเขตของชาติ (2559, 99) โดยนวนิยายทั้งสองเรื่องนี้มีลักษณะเหมือนกันตรงที่มีตัวละคร
หลักชายจากทางประเทศตะวันออก คือ ประเทศญี่และประเทศไทย ตัวละครหลักทั้งคู่อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นพลเมือง
โลกที่เดินทางออกจากประเทศของตนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาตัวตน การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทั้งสองเรื่องจะ
ทำาให้เห็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผลงานดงักล่าวกลบักลุม่แนวคดิทฤษฎเีรือ่งความเป็นพลเมอืงโลกทีม่กัเขยีนขึน้โดยนกัทฤษฏี
ชาวตะวันตก
 จากการพินิจนวนิยายสองเรื่องน้ี ผู้เขียนได้นำาเสนอประเด็น “ความเป็นพลเมืองโลกกับการเมืองเรื่องการท่อง
เทีย่ว” ไว้ว่า ถงึแม้ว่าโครงเรือ่งของนวนยิายสองเรือ่งจะแตกต่างกนั แต่ทัง้สองเรือ่งต่างนำาเสนอวิถีชวีติของคนในสังคมเมอืง
ร่วมสมัยที่การเดินทางข้ามชาติหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา นวนิยายทั้งคู่ต่างใช้
การเดินทางเป็นกุญแจสำาคัญในการดำาเนินเรื่อง (2559, 103) และค้นพบว่า การเดินทาง อันเป็นกุญแจสำาคัญดังกล่าว 
นำาไปสู่ภาพสะท้อนที่น่าสนใจ กล่าวคือ การนำาเสนอการเมืองเรื่องชนชั้นมีมิติเพศสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน เนื่องจาก
ตัวละครหญิงใน เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล เป็นคนจากชนช้ันที่แตกต่างกัน สาเหตุหน่ึงที่ผลักดันให้น้อยต้องเดินทางไป
ญีปุ่น่คอืปัญหาทางการเงนิ ไม่ใช่เป็นเพราะต้องการแสวงหาความหายของชีวติเหมอืนตัวละครชายทัง้สอง สำาหรบัน้อยแล้ว 
การเดินทางเป็นไปเพื่อการอยู่รอด ความตายของจุนฮีใน ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ อาจเน้นยำ้าถึงความเป็นไปไม่ได้
ของการปรากฏขึ้นของตัวละครหญิงชนชั้นกลางที่เป็นพลเมืองโลก
 ในนวนิยายทั้งสองเล่มนี้จะเห็นได้ว่าสถานะชนชั้นกลางที่เป็นพลเมืองโลกถูกมอบให้ฝ่ายชาย การวิเคราะห์
ในทิศทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการนำาเสนอภาพแทนในมิติของชนชั้นและเพศสถานะมักจะเชื่อมโยงกัน ซึ่งส่งผลต่อการ
เดินทางและการประกอบสร้างทัศนคติของการเป็นพลเมืองโลกในที่สุด
 การนำาเสนอประเด็น “เมืองโลกและพื้นที่แห่งความหลากหลาย” “ความไม่แน่นอนของความรู้และความ
ปรารถนาที่จะควบคุมโชคชะตา” และ “ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์และจริยศาสตร์ของความเป็นพลเมืองโลก” ผ่าน
วรรณกรรมทั้งสองเรื่องของผู้เขียน ส่องสะท้อนถึงบริบทของความเป็นพลเมืองโลกที่มีนัยสำาคัญเกี่ยวกับชาติพันธุ์และเพศ
สถานะ โดย ผูเ้ขยีนได้สรุปว่า นวนยิายทัง้สองนำาเสนอความเป็นไปได้ทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์เพือ่ทีจ่ะรกัษาสภาพจติใจของ
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พลเมืองโลก เน่ืองจากการสร้างความสัมพันธ์เป็นหนทางที่จะทำาให้คนรู้สึกผูกพันและสร้างรากเหง้าเพื่อยึดโยงอีกครั้ง... 
นวนยิายทัง้สองต่างเป็นเรือ่งแนวโรมานซ์ทีต่วัละครหลกัเป็นนกัเดนิทาง การเดนิทางนัน้แฝงด้วยนยัทางการเมอืง โดยเฉพาะ
เรื่องชนชั้นและเพศสถานะ ความแปลกแยกของตัวละคร ความเป็นพลเมืองโลกในนวนิยายทั้งสองจึงไม่ได้ถูกนำาเสนอใน
เชิงบวก แต่เป็นเชิงวิพากษ์ให้ตัวละครต้องหารากเหง้าในพื้นที่ที่การสร้างสานสัมพันธ์แทบจะเป็นไปไม่ได้ (2559, 121)
เนื้อหา “ส่วนที่หนึ่ง : วิถีความสัมพันธ์” ที่ประกอบด้วยบทวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทยทั้ง 4 บท ข้างต้น ได้นำาเสนอ
ให้เห็นภาพรูปแบบความสัมพันธ์ของคนเมือง (กรุงเทพฯ) ข้อมูลที่ปรากฏทำาให้ผู้อ่านปฏิเสธไม่ได้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว
แสดงถงึภาพตวัละครอนัเปน็ภาพแทนของคนในสงัคมเมอืง วา่ต่างมคีวามเป็นปัจเจกนยิมในความคดิ การแสดงพฤตกิรรม
ต่าง ๆ อันส่งผลให้ว่ามีความแตกต่างหลากหลายและมีมิติทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำาคัญ
 “ส่วนทีส่อง : ภาพแทนของพืน้ที”่ ได้กล่าวถงึวรรณกรรมไทยร่วมสมยั  ภาพยนตร์ไทยและนานาชาต ิมาประกอบ   
การวิเคราะห์ โดยใน บทที่ 5 “กรุงเทพมหานคร” ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย” ได้นำาเสนอข้อมูลว่า ในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่
ผ่านมากรงุเทพมหานครขยายตวัไปอย่างมากทัง้ในด้านเศรษฐกจิและวัฒนธรรม นกัท่องเทีย่วจากท่ัวโลกเลอืกเดนิทางมายงั
กรุงเทพฯ ... ถนนข้าวสารได้ถูกดัดแปลงให้เป็นถนนคนเดินและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์
ต่างชาติหลายเรื่อง เช่น The Beach และ The Hangover Part II อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดีถนนข้าวสารอยู่ไม่ไกล
จากสถานที่สำาคัญหรือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อาทิ วัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบเป็นที่พักพิงทาง
จิตใจให้แก่ชาวกรุงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2379 ก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์ (2559, 
124-125)
 กรณีศึกษาจาก เรื่องสั้นทั้ง “แม่มดบนตึก” และ “เคว้ง” ต่างนำาเสนอสภาพการดำารงชีวิตของแรงงานอพยพใน
เมอืงใหญ่เช่นกรงุเทพฯ อทิธพิลของการะแสโลกาภวิตัน์เหน็ได้ชดัเจน เนือ่งจากตวัละครหลกัของทัง้สองเรือ่งต่างอพยพเข้า
มาจากภาคเหนือและภาคอีสานตามลำาดับด้วยหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ความฝันและความปรารถนาของตัวละครถูกอุ้มชูใน
พื้นที่มหานครที่รายล้อมไปด้วยภาพและข้อมูลจากสื่อสารมวลชนที่กระตุ้นเร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม การอพยพ
ย้ายถิ่นกลับถูกนำาเสนอว่าเป็นปัญหาและไม่ใช่เรื่องง่ายในทั้งสองเรื่อง (2559, 133) ถือเป็นการไขความในประเด็น “โลกา
ภิวัตน์กับการเคลื่อนที่ : กรุงเทพฯ ในฐานะพื้นที่แห่งความแปลกแยก” ได้อย่างเห็นภาพชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกเรื่อง
สั้นเรื่อง “อัศวินผิวขาวคนใหม่ในเมืองสวรรค์” และเรื่อง “สิ่งมหัศจรรย์”  มาสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็น “การท่อง
เที่ยวกับการปะทะสังสรรค์ข้ามชาติ : กรุงเทพฯ ในฐานะพื้นที่โลก” โดยได้ผลการศึกษาว่า กรุงเทพฯ ทั้งในเรื่องสั้นเรื่อง 
“อัศวินผิวขาวคนใหม่ในเมืองสวรรค์” และเรื่อง “สิ่งมหัศจรรย์” ถูกนำาเสนอเป็นพื้นท่ีที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับ
ความรักและการสูญเสีย สำาหรับคนผิวขาวเช่นฮานส์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่คนตกหลุมรักและหมดศรัทธาในความรัก 
เนื่องจากคิดว่าตนถูกหญิงชาวไทยหลอก สำาหรับคนท้องถิ่นนิรนามในเรื่อง “สิ่งมหัศจรรย์” กรุงเทพฯ กลายเป็นสถานที่ที่
เขาเรียนรู้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรมของชีวิตและได้เพ่งพินิจว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของเขานั้นเป็นเพียง
แค่ส่วนเสีย้วน้อยทีเ่กดิขึน้ในฉากของกรงุเทพฯ ซึง่มปีระวตัยิาวนานและรองรบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีย่ิง่ใหญ่กว่ามากมาย (2559, 
141)
 “บริโภคนิยมการทำาให้เป็นสินค้า : กรุงเทพฯ ในฐานะมหานครทุนนิยม” ก็เป็นประเด็นที่ผู้เขียนมองเห็นจาก
สภาพการณ์ที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงมายาวนานกว่าสองศตวรรษย่อมเป็นเมืองที่เปิดกว้างต่อระบบ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม ทั้งนี้ ปรากฏมีวรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่นำาเสนอประเด็นบริโภคนิยมในพื้นที่เมืองเช่นเดียวกัน  
ตัวอย่างสำาคัญคือจากเรื่องสั้นเรื่อง “เคว้งคว้างกลางนาคร (สตูดิโอสยามสแควร์)” ของ จำาลอง ฝั่งชลจิตร อีกทั้งผู้เขียน
พิจารณาเห็นว่าในขณะท่ีจำาลองใช้องค์ประกอบคือลักษณะเหนือจริงนำาเสนอเสียดสีตรรกะระบบทุนนิยมที่ทำาให้ทุกอย่าง
เป็นสินค้า เรื่องสั้นเรื่อง “เอาท์ดอร์ พันธุ์สะโอด” ของ ผาด พาสิกรณ์ ใช้อารมณ์ขันในการนำาเสนอปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 
ตวัละครเอกเพิง่ซือ้รถยนต์ “ออฟโรด” ด้วยความทีเ่ขาต้องการจะสร้างภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นคนสมบกุสมบนัและเป็นคนชอบลยุ
เขาตกหลมุรกัรถคนัดงักล่าวตัง้แต่แรกเหน็เมือ่จอดรถแสดงอยูใ่นศูนย์การค้า... อย่างไรกต็าม เมือ่เขาซือ้รถมาใช้กลับไม่กล้า
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ขับออกไปไหน ... เป็นเพราะเขาคิดว่าบุคลิกของเขาไม่เหมาะกับลักษณะของรถ ด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้เวลาร่วมเดือนปรับเป็น
บุคลิกภาพ... (2559, 145)
 จากการวเิคราะห์ข้างต้น ทำาให้ผูเ้ขยีนได้พบว่า ทัง้เรือ่ง “เคว้งคว้างกลางนาคร (สตดูโิอสยามสแควร์)” และเรือ่ง 
“เอาท์ดอร์ พันธุ์สะโอด” ทำาให้ผู้อ่านเห็นว่ากรุงเทพฯ กลายเป็นสังคมแห่งการบริโภคที่ทุกอย่างดำาเนินตามตรรกะเขิงบริ
โภคนิยม... จากมุมมองของนักเขียนกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ไม่ได้เป็น เมืองสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและ
สนุทรยีะแบบตะวนัออก หากแต่เป็นมหานครทีซ่บัซ้อนและเตม็ไปด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นสถานทีท่ีช่นชัน้
กลาง แรงงานต่างชาติ และคนที่อพยพเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของคน
หลายกลุม่ในกรุงเทพฯ ไม่ได้เรยีบเนยีนหากแต่ได้รบัอทิธพิลจากความสมัพันธ์เชงิอำานาจทีไ่ม่เท่าเทยีมทัง้จากภายนอกพืน้ที่
และในพื้นที่
 วรรณกรรมเทศ บทที ่6 “กรงุเทพมหานคร” ในนวนยิายชดุของจอห์น เบอร์เดตต์ เป็นการนำาเลอืกสรรนวนยิาย
ชดุทีม่กีรุงเทพฯ เป็นฉากหลกั ทีไ่ด้เผยให้เหน็นยัสำาคญัเรือ่งความเป็นตะวนัตกกบัตะวนัออก เพศสถานะอนัได้แก่ ชาย หญงิ 
รวมถงึสตรข้ีามเพศ โดยได้นำาเอาแนวคดิของซาอดี (1995, 206-207) มาประยกุตฺใ์ช้ในการวเิคราะห์นวนยิายชดุของจอห์น 
เบอร์เดตต์ซึ่งจะประกอบไปด้วยนวนิยายสามเรื่อง ได้แก่ Bangkok 8 ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.2003 เรื่อง Bangkok Tattoo ซึ่ง
ตีพิมพ์สองปีถัดมาและ Bangkok Haunts ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.2007 อันเป็นนวนิยายที่มีกรุงเทพฯ เป็นฉากหลัก
 ผูเ้ขยีนนำาเสนอประเด็น “การเดนิทางและปฏสิมัพนัธ์ : อ่านความปรารถนาและเรือนร่าง” ทีแ่สดงภาพ กรงุเทพฯ 
ว่ากลายเป็นแหล่งกำาเนิดของอาชญากรรมวิปริตต่าง ๆ เรื่อง Bangkok 8 ปรากฏการฆาตกรรมทหารเรือสหรัฐ ที่ถูกพบ
เสยีชวีติในรถยนต์ทีเ่ตม็ไปด้วยงพูษิ อนัมตีวัละครทีเ่ป็นสตรข้ีามเพศชาวเมยีนมาชือ่ฟาตมิาเป็นตัวไขปรศินา เรือ่ง Bangkok 
Tattoo กรุงเทพฯ เป็นฉากหลักของการฆาตกรรมเช่นกัน ผู้ที่เสียชีวิตเป็นชาวอเมริกันที่ถูกแล่ผิวหนังตั้งแต่ไหล่ไปจนถึง
ช่วงบนของด้านหลัง เรื่อง Bangkok Haunts ที่ปรากฏการใช้ไสยศาสตร์เพื่อการแก้แค้นและความปรารถนาในเรื่องทาง
เพศของดำารง หญิงสาวชาวกัมพูชา โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงกลวิธีการผูกเรื่องว่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้เล่าเรื่องที่เป็นลูกครึ่ง
หรอืการเลอืกสรรตวัละครผูร้้ายไม้ให้กระทบความรูส้กึของคนไทยเจ้าของประเทศ กลับยิง่เน้นความแตกต่างระหว่างตะวนั
ออกและตะวนัตกให้มากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากกระบวนการสร้างภาพเหมารวมยังคงดำาเนนิต่อไปอย่างเข้มข้น แม้ว่าเหยือ่ใน
การสร้างภาพนัน้จะไม่ได้เป็นคนไทยแต่ก็ถกูผลกัไสให้ตกไปอยูก่ลุม่ทีม่ ี“ความเป็นตะวนัออก” มากขึน้ไปอกี กรงุเทพฯ ใน
แง่นีจ้งึเป็นพืน้ทีแ่ห่งการปะทะสงัสรรค์อย่างแท้จรงิและผลทีเ่กดิขึน้จากการปะทะสังสรรค์คือความระมดัระวงัของผู้แต่งใน
การนำาเสนอหรอืให้ค่าความเป็นอืน่แก่ตวัละครชาวไทย หากแต่ผลทีไ่ด้รบัในเวลาเดยีวกนัคือการมอบหมายให้ความเป็นอืน่
แก่ชาติพันธุ์และเพศสถานะอื่นๆ ที่ดำารงสถานะชายขอบมากขึ้นไปนั่นเอง (2559, 162)
 ประเด็น “มูลเหตุ ปริศนา และความยุติธรรมเชิงวรรณศิลป์” ได้กล่าวถึงสาเหตุของอาชญากรรมที่นำามาสู่
ฆาตกรรมเพื่อแก้แค้นในลักษณะต่างๆ โดยปรากฏความไม่เท่าเทียมกันในการที่ตัวละครแต่ละตัวได้ล้างแค้นตามแผนการ
ที่ตั้งใจไว้ผู้เขียนได้สรุปไว้ว่าภาพแทนของกรุงเทพฯ และปฏิสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆ ในพื้นที่แห่งการปะทะสังสรรค์นี้
สามารถวเิคราะห์เชือ่มโยงกบัความสมัพนัธ์เชงิอำานาจในกรอบอาณานคิมอย่างมนียัสำาคัญ ถึงแม้ว่าขัว้ต่างระหว่างตะวนัตก
กับตะวันออกจะถูกซ่อนเร้นไว้ภายใต้กลวิธีการประพันธ์ต่างๆ ที่นักเขียนใช้อย่างชำ่าชอง ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นตำารวจ
ลูกครึ่งหรือการนำาเสนอให้ตัวละครหญิงไทยไม่ใช่ผู้ร้าย แต่การนำาเสนอโลกตะวันออกในฐานะที่ เป็นอื่น ยังคงดำาเนินต่อไป
อย่างเข้มข้น โดยย้ายไปดินแดนที่เป็นชายขอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชายแดนเมียนมาหรือกัมพูชา ตัวละครที่มากจากพื้นที่
ดงักล่าวมกัจะโหดร้ายและเหีย้มเกรยีม รวมไปถงึมอีทิธฤิทธิเ์วทมนตร์ในการปลกุเสกสิง่ต่าง ๆ  ทีก้่าวเกนิระบบเหตุผลนยิม 
เบอร์เดตต์ในแง่นีจ้งึเป็นนักเดนิทางทีพ่ยายามทำาความเข้าใจกรงุเทพฯ และโลกตะวนัออก แต่ในขณะเดียวกนังานเขยีนของ
เขาซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวรรณกรรมการเดินทางกับนวนิยายสืบสวนสอบสวน กลับตอกยำ้ามายาคติความแตกต่าง
ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกอย่างหลีกเลี่ยงได้ไม่
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 ในส่วนของบทสุดท้าย ผู้เขียนได้นำาภาพยนตร์มาเป็นเครื่องมือศึกษา โดยในบทที่ 7 “เมืองไทย” ในภาพยนตร์
นานาชาติร่วมสมัย” ได้กล่าวถึงภาพยนตร์สามเรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่เรื่อง The Hangover Part II, Only God Forgives 
และ Lost in Thailand นำาไปสูป่ระเดน็“ภาพเหมารวมกบัพืน้ทีสู่ภ่าพเหมารวมประเทศไทย : ขัว้ต่างและการปฏเิสธ” และ 
“ความเป็นชายผิวขาวกับภาวการณ์ถูกคุกคาม” ท่ีอาจกล่าวได้ว่าภาพของความเป็นชายถูกนำาเสนอให้แตกต่างจากความ
เป็นหญิงอย่างชัดเจน ภาพความเป็นชายนั้นผูกติดกับความทันสมัย โลกทัศน์ทุนนิยม และความก้าวหน้าทางวิทยาการ ใน
ขณะทีค่วามเป็นหญงินัน้ผกูตดิกบัความลกึลบั มติทิางจติวญิญาณ และครอบครวั ขัว้ต่างนีสั้มพนัธ์กบัมิติสถานที ่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปรียบเทียบต่างพื้นที่ของประเทศไทยกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีน ในแง่ที่ประเทศทั้งสองเป็น
แหล่งที่สร้างความเป็นชาย ประเทศไทยถูกสร้างให้สนับสนุนมิติความเป็นหญิง ผ่านความแปลกแบบ เอ็กโซติก (exotic)
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เมืองไทย ถูกสร้างให้กลายเป็นภาพ
เหมารวมอย่างมีนัยสำาคัญ ภาพเหมารวมดังกล่าวเชื่อมโยงกับมิติชาติพันธุ์และมิติเพศสถานะในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
คนไทยและเมืองไทยถูกสร้างภาพให้เป็นพื้นที่ที่ความเอ็กโซติก เป็นตัวแทนของโลกทางจิตวิญญาณ หากแต่ในทางกลับกัน
ก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความรุนแรง เป็นภาพของพ้ืนที่อปกติที่ตรงกันข้ามกับพื้นท่ีของโลกตะวันตกและ
ประเทศจีน ซึ่งเต็มไปด้วยความทันสมัยและถูกขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม นอกจากนั้นพื้นที่ เมืองไทย ยังมีนัยของความ
เป็นสตรเีพศทีร่อคอยการค้นพบและการค้นหาของชาวตะวนัตกและชาวจนีทีเ่ป็นเพศชาย หากความเป็นชายไม่ได้เป็นความ
เป็นชายตามแนวขนบท่ีเต็มไปด้วยความเข้มแข็งกำายำาพร้อมที่จะสยบสตรีเพศ แต่เป็นความเป็นชายในยุคปัจจุบันที่ถูก
คุกคาม มีปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความยอกย้อนและความซับซ้อนของพัฒนาการความเป็นชาย จึงต้องใช้พื้นที่ เมืองไทย 
เป็นสิ่งที่พิสูจน์อำานาจของตน (2559, 187) ดังที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว
 ผู้เขียนได้สรุปท้ายประกอบการตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษาวรรณกรรมและภาพยนตร์ใน 7 บท ดังกล่าว เปรียบ
เสมือนการสำารวจปรากฏการณ์ “เมือง” ในมิติที่แตกต่างกัน ทำาให้เห็นความซับซ้อนของปรากฏการณ์ดังกล่าวที่แทรกซึม
เข้าไปอยูใ่นวถิชีวีติประจำาวนัของคนในสงัคมเมอืงร่วมสมยั ในแง่หนึง่การศกึษาเรือ่งเมอืงยงัสามารถพฒันาต่อไปได้อกีผ่าน
การศึกษาตัวบทอื่นๆ อาทิ ตัวบทของภาพยนตร์ไทย โดยเฉพาะในช่วงหลังที่มีภาพยนตร์ไทยเป็นจำานวนมากที่นำาเสนอวิถี
ชวีติของผูค้นในสงัคมเมอืง หรอืตวับทวรรณกรรมต่างชาตทิีเ่ขยีนเกีย่วกบัเมอืงไทยซึง่ทวจีำานวนมากขึน้และยงัขาดผูศ้กึษา
วเิคราะห์และจัดระบบ โดยได้กล่าวเพิม่เตมิว่าการศึกษาของผูเ้ขียนนี้เปรียบเสมอืนการเริม่ต้นและการเรยีกร้องใหผู้้คนหัน
มาให้ความสนใจกับปรากฏการณ์อันซับซ้อนของการอ่านเมืองที่ไม่ได้เป็นฉากหลัง หากแต่เป็นส่วนสำาคัญที่กำาหนดวิธีคิด 
วิถีชีวิต และสภาพจิตใจของคนกรุงร่วมสมัย (2559, 190)

บทสรุป
 งานวรรณกรรมร่วมสมัย ภาพยนตร์แนวสร้างสรรค์ เสมือนกระจกสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นอยู่เนืองๆ  
ขึ้นอยู่กับว่า ผู้อ่านแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงความหมายในตัวบทนั้นได้มากน้อยเพียงใด หนังสือ อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : 
วรรณกรรม วถิคีวามสมัพนัธ์ และภาพแทนของพืน้ทีข่อง สรุเดช โชตอิดุมพนัธ์ ได้นำาทฤษฎทีัง้ด้านมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์
และมานุษยวิทยา มาเป็นแนวทางกะเทาะให้เห็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนมายาคติทางสังคม ชาติพันธุ์ รวมถึงเพศสถานะ
จากวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ได้คัดสรรข้างต้น ซึ่งทุกเรื่องล้วนมีกรุงเทพฯ เป็นฉากหลัก อันแสดงนัยสำาคัญที่ชวนอ่าน
ชวนพินิจตาม ในบทวิเคราะห์ผู้เขียนได้นิยามฉากหลักนี้ว่าคือ “เมือง” ที่ได้แนวคิดมาจากทฤษฎีนครศึกษา น่าฉุกคิดว่าใน
อนาคตอนัไม่ไกลนี ้เมอืงใหญ่ๆ ในประเทศไทยทีม่ปีระชากรหนาแน่น มนีกัท่องเทีย่วมาจากทัว่สารทศิ เช่น เชยีงใหม่ พทัยา 
สมุย อาจเกิดปรากฏการณ์ความเป็น “เมือง” ดังเช่นกรุงเทพฯ ที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่มีสถานที่ดังกล่าว
เป็นฉากหลัก อันมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับการเติบโตและความเจริญทางวัตถุ ที่นำามาสู่กระแสทุนนิยม บริโภคนิยม ผู้คนต่างมี
อิสรภาพทางความคิดและพฤติกรรมที่ยึดเอาความปรารถนาของตนเป็นพื้นฐาน นำาไปสู่มิติทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศ
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สถานะที่จำาแนกแยกย่อยได้แผกไปจากกรอบของจารีตหรือศีลธรรม เป็นข้อฉุกคิดที่ชวนตรึกตรองว่า หากวันนั้นมาถึง วัน
ทีเ่มืองหลายเมืองในประเทศไทย มีมติแิละปรากฏการณ์ดงัเช่น “เมอืง” ในวรรณกรรมทีผู่เ้ขยีนเลอืกศึกษา คนในสงัคมนัน้ ๆ
หรือสังคมที่เกี่ยวข้องจะมีปฏิกิริยาและรับมือต่อปรากฏการณ์ที่ (อาจ) อุบัติขึ้นอย่างไร
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he is a lecturer at the program in Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: oddoostic13@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิ
ทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาการจัดการธุรกิจ
บริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 Assistant Professor Dr.Thitinan Chankoson holds a Degree of Master of International Business (MIB),
University of Wollongong, Australia and a Degree of Doctor of Science (D.Sc) Program in International
Service Business Management, North Eastern University. At the present, he works as an Assistant Professor 
at Faculty of Applied Arts, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 
 E-Mail Address: thitinanc@kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Dr. Bunsanoe  Triwiset holds A Degree of Doctor of Philosophy Program in 
Thai from The Faculty of Humanities Kasetssart University. At present, he is a assistant Professor in The 
Thai language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: triwiset-0169@hotmail.com

นางบุษกร โกมลตรี

 นางบุษกร โกมลตรีสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ศศ.ด) สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำา
หลักสูตรภาษาและภาษาไทยประยุกต์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 Mrs. Busakorn Komoltree holds a Degree of Master of Arts Program in Thai language, from 
Srinakharinwirot University and now works for a Degree of Doctor of Philosophy Program in Arts and 
Culture Research, Srinakharinwirot University. At present, she works as a lecturer at the program in 
Language and Applied Thai, Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Arts, Prince of 
Songkla University.
 E-Mail Address: busakorn.k@psu.ac.th

นางประนอม ไชยวิชิต

 นางประนอม ไชยวิชิต สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาภาวะผู้นำาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mrs. Pranom Chaiwichit  holds a Degree of Master of Education (M.Ed.) Program in English, 
Faculty of Education, Mahasarakham University and now she works for Degree of Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) Program in Leadership for Professional Development, Graduate School, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: chaiwicitp@yahoo.com

นางปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

 นางปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Mrs. Palita Phonpradapphet holds a Degree of Bachelor of Political Science (B.Po.Sc.) Program 
in Politics and Governments with Second Class Honors from the Faculty of Political Science, Thammasat
University and a Degree of Master of Arts Program in Thai from the Faculty of Arts, Chulalongkorn
University. At present, she works as a lecturer in the Thai Language program, the Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: um_palita@hotmail.com

นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์

 นายพงศ์ธวชั จรญูฐิตวิฒัน ์สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และกำาลงัศึกษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันรับราชการครู 
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
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 Mr. Phongthawat Charoonthitiwat holds a Degree of Bachelor of Arts (B.A.) Program in Thai 
from the Faculty of Human and Social Sciences, Mahasarakham University. At present, he works for a 
Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham 
University. At present, he is a teacher at Dongmafai phitthaykom School, Sai Mun District, Yasothon 
province.
 E-Mail Address: phongthawat4@gmail.com

นายพรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์

 นายพรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
 Mr. Pornchok Pechaya Usomboon holds a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Thai, 
Faculty of Humanities, Kasetsart University and now works for a Degree of Doctor of Art  (D.A.) Program 
in Thai. School of Liberal Arts, University of Phayao. Currently, he is a Lecturer in the Thai Program, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhaibarni Rajabhat University
 E-Mail Address: pornchokusomboon@yahoo.co.th 

พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์)

 พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์) สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร 
 Phrarachapariyatmoli (Suthat) holds a Degree of Master of Education (M.Ed.) Program in 
Educational Administration from Dhonburi Rajabhat University and now works for a Degree of Doctor of 
Philosophy (Ph.D.) Program in Cultural Science, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University. 
At present, he is a an Abbot of Wat Molilokyaram, Bangkok.
 E-Mail Address: pmoli165@hotmail.com

นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวนิช

 นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวนิช สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Pallapa Lertcharoenwanich holds a Degree of Bachelor of Arts (B.A.) Program in English 
from Silpakorn University and works for a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in English, Graduate 
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School, Khonkaen University. Currently, she works as a lecturer at the Business English Program, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: pallapa@kkumail.com

นางไพวรรณ วรปรีดา

 นางไพวรรณ วรปรีดา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
รฐัศาสตร(์การบรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ระดับปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
 Mrs. Phaiwan Woraprida holds a Degree of Bachelor of Arts (B.A.) Program in Political 
Science and a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Political Science, Faculty of Political Science, 
Ramkhamhaeng University. At present, she is a lecturer at the Public Administration Program, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: paiwan.w@gmail.com

นายภัทรพล ทศมาศ

 นายภัทรพล ทศมาศ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขา
วิชานโยบายสาธารณะ คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Phattharaphon Thotsamat holds a Degree of Master of Public Administration (M.P.A.) 
Program in Public Policy, College of Politics and Governance, Mahasarakham University. At present, 
he is a lecturer at the Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram 
Rajabhat University.
 E-Mail Address: Pattara.pon@hotmail.com

นายยศนันท ์แย้มเมือง

 นายยศนันท์ แย้มเมือง สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำา สาชาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
 Mr. Yossanan Yammuang holds a Degree of Master of Fine Arts Program in Art Education, Faculty 
of Fine Arts, Srinakharinwirot University and a works for a Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in 
Cultural Science, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University. Currently, he works as a Lecturer 
at the Fine Arts Program, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunanta Rachaphat University.
 E-Mail Address: yyammuang184@gmail.com



364 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

นางวิลาวัณย์ ประวาสุข

 นางวิลาวัณย์  ประวาสุข สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชานาฏศิลป์ 
คณะครศุาสตร ์วทิยาลยัครสูรุนิทร ์และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสำาโรง-โคกเพชร ตำาบล
ท่าสว่าง อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 Mrs. Wilawan Prawasook holds a Bachelor of Education (B.Ed.) Program in Dramatic Arts, 
Faculty of Education, Surin Teachers College, and now works for a Degree of Master of Arts Program 
in Research for Community Development, Surindra Rajabhat University. At present, she is a teacher of 
Senior Professional Level at Ban Samrong-Khokphet School, Thasawang Sub District, Mueang District, 
Surin Province.
 E-Mail Address: wilawan.pra@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำา

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.) 
สาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูน่า ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปูน่า ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Associate Professor Dr. Wilaisak Kingkham holds Degree of Bachelor of Buddhism Program in 
Education from Mahachulalongkornrajavidyalaya University, a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in 
Linguistics, Poona University, India, and a Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Linguistics, 
Poona University, India. At present, he serves as a Vice President for Chaloemphrakiat Sakonnakhon 
Province Campus of Kasetsart University.
 E-Mail Address: fhumwsk@ku.ac.th 
 

นายวีระศักดิ์ อรุณโน

 นายวรีะศกัดิ ์อรณุโน สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาการ
บรหิารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบรุ ีและกำาลงัศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกหลกัสตูรศกึษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบันรับราชการครู
ตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 Mr. Virasak Arunno holds a Degree of Master of Education (M.Ed.) Program in Educational 
Administration from Bangkokthonburi  University, and is working for a Degree of Doctor of Education, 
Bangkokthonburi  University. At present, he work as teacher of senior professional level at Watthayiam 
school under Buriram Primary Education Service Area Office 4.
 E-Mail Address: Veerasukda@hotmail.com
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นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์

 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 Miss Sirilak Charoenram holds a Degree of Bachelor of Arts (B.A.) Programs in Thai from 
the Faculty of liberal Arts, Thammasat University, a Degree of Master of Education (M.Ed.) Program in 
Educational Administration, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University. At present, she is works for 
a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Teaching Thai as a Foreign Language, Faculty of Humanities,
Srinakharinwirot University.
 E-Mail Address: ars_longa_vita_brevis_tu48@hotmail.com

นายสถิตย์ ภาคมฤค

 นายสถิตย์ ภาคมฤค สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ศศ.ด) สาขาวชิาภาษาไทย จากคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ปจัจบุนัเปน็ประธานหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 Mr.Sathit Phakmaluek holds a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Thai, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasakham University, and works for a Degree of Doctor 
of Art  (D.A.) Program in Thai, Faculty of Liberal Arts, University of Phayao. Currently, he is a Chairperson 
of the Program in Thai, Faculty of Education, Sakon Nkhon Pajabhat University.
 E-Mail Address: satitpakmaluk@gmail.com

นางสมจิต มุ่งกลาง

 นางสมจิต มุ่งกลาง  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการสอน
ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการโรงเรียน
โคราชพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
 Mrs. Somjit Mungklang holds a Degree Master of Science (M.Sc.) Program in Teaching Biology, 
Faculty of Science, Chiang Mai University, and works for a Degree of Doctor of Education (D.Ed.) 
Program in Educational Administration, Faculty of Education, Vongchavalitkul University. At present, 
she is a Director of Khoratphittayakhom School under the Secondary Educational Service Area Office 31.
 E-Mail Address: somjit.pc@gmail.com
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ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ

 นายสมศักดิ์ พันธศิริ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาวิชาภาษา
สันสกฤต จากวิทยาลัยวิเวกานันทะ มหาวิทยาลัยมัทราส ระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต จากวิทยาลัยวิเวกานันทะ มหาวิทยาลัยมัทราส  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาสันสกฤต วิทยาลัยภาษาสันสกฤตและภาษาอินเดียอื่นๆ มหาวิทยาลัยมัท
ราส ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Somsak Phansiri holds a Degree of Bachelor of Arts Program in Sanskrit from Vivekananda 
College, University of Madras, a Degree of Master of Arts Program in Sanskrit from Vivekananda College, 
University of Madras, a Degree of Doctor of Philosophy Program in Sanskrit from Department of Sanskrit 
School of Sanskrit and Other Indian Languages, University of Madras, India. At present, he is a lecturer 
at the Program in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: spariyat@gmail.com.

นายสากล พรหมสถิตย์

 นายสากล พรหมสถิตย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเกริก ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Sakon Phromsathit holds a Degree f Bachelor of Arts Program in Political Science, Sukhothai 
Thammathirat Open University, a Degree of Master of Arts (M.A.) Program in Organizational Administration, 
Graduate School, Krirk University. At present, he is a lecturer at the Program in Public Administration, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: nokas_pst@hotmail.com

นายสุนทร พรรณรัตน์

 นายสุนทร พรรณรัตน์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 Mr. Sunthon Phannarat holds a Degree of Master of Arts Program in Development Strategy, 
Faculty of Humanities, Udon Thani Rachaphat University and works for a Degree of Doctor of Philosophy 
Program in Cultural Science, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University. Currently, he works 
as a cultural specialist at the Institute of Art and Culture, Udon Thani Rachaphat University.
 E-Mail Address: spunnarat205@hotmail.com
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นายสินทรัพย์ ยืนยาว

 นายสินทรัพย์ ยืนยาว สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา
ไทย จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Mr. Sinsup Yuenyaw holds a Degree of Bachelor of Arts Program in Thai from Mahasarakham 
University, a Degree of Master of Arts Program in Thai from Mahasarakham University and now works 
for a Degree of Doctor of Arts  (D.A.) Program in Thai, University of Phayao. At present, he is a lecturer 
at the Program in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: sinsup.bru@gmail.com.

ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น

 นางสาวสวุลกัษณ ์หว่งเยน็ สำาเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาโท สาขาวชิานเิทศศาสตรธ์รุกจิ ภาควชิานเิทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาการจัดการการสื่อสาร 
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑิต คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
 Miss Suwalak Huangyen holds a Degree of Master of Arts Communication Arts, Department 
of Business Communication Arts, Dhurakij Bundit University, and a Degree of Doctor of Management 
(D.M.) Program in Communication Management, Suan Dusit University, At present, she is a lecturer at 
the program in communication Arts, Faculty of Management, Suan Dusit University
 E-Mail Address: suwaluk33@hotmail.com

นางสาวอุภาวัณณ์ นามหิรัญ

 นางสาวอุภาวัณณ์ นามหิรัญ สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ และสำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรอกัษรศาสตร
มหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Uphawan Namhiran holds a Degree of Bachelor of Arts in Thai from the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Thaksin University and a Degree of Master of Arts Program in Thai from 
the Faculty of Arts, Silpakorn University.  At present, she is a head of the Thai Program, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Buriram   Rajabhat University.
 E-Mail Address: dinsor_jha@hotmail.com
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Mr. Sopheak Pen

 นายโสเพียก เพญ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
จากมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์เมียนเจย ประเทศกัมพูชา
 Mr. Sopheak Pen holds a Degree of Bachelor of Science Program in Computer from Royal 
University of Phnom Penh, Cambodia. Currently, he is works for a Degree of Master of Science (M.Sc.) 
Program in Geo-informatics, Faculty of Geo-informatics, Burapha University. At present, he is a lecturer 
at the Faculty of Science, Mean Chey University of Computer Science, Cambodia.
 E-Mail Address: sopheakgeo@gmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร

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

ส่วนประกอบของบทความ
	  บทความวชิาการ หวัขอ้และเนือ้หาควรชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอใหช้ดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะ
สมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้
 1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
 2. บทคดัยอ่ (Abstract) สรปุเนือ้หาของบทความใหไ้ดใ้จความชัดเจน และควรมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ จำานวนคำาไม่เกิน 250 คำา
 3. คำาสำาคัญ (Keyword) ระบุคำาเป็นคำาสำาคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้เป็นคำาค้นในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
 4. บทนำา (Introduction) เปน็สว่นแนะนำาและปพูืน้เรือ่งเพือ่ใหผู้อ้า่นทราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของเนือ้หา รวมทัง้
ระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
 5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมี
การจัดเรียงลำาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
 6. บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
 7. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style)



370 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

	  บทความวิจัย ควรมีการนำาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
  2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว
ไมเ่กนิ 1 หนา้กระดาษ (การเขยีนบทคดัยอ่ คือ การสรปุสาระสำาคญัของเรือ่งโดยเฉพาะวตัถปุระสงค ์วธิกีารและผลการวจิยั)
  3. คำาสำาคญั (Keyword) ระบคุำาเปน็คำาสำาคญัของเนือ้หา เหมาะสมสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็คำาคน้ในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
  4. บทนำา (Introduction) เป็นการอธิบายถงึทีม่าและความสำาคญัของปญัหา และเหตุผลทีน่ำาไปสูก่ารวจิยั 
มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  5. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
  6. วิธีการวิจัย (Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำาเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
  7. ผลการวจัิย (Result) เสนอผลการวจิยัทีต่รงประเดน็ตามลำาดบัข้ันของการวจิยั การใชต้ารางหรอืแผนภมู ิ
ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
  8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
  9. บทสรุป (Conclusion) สรุปสาระสำาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำาผลการวิจัยนั้นไป
ใช้ประโยชน์
  10. เอกสารอา้งองิ (Reference) เขยีนในรปูแบบ APA (American Psychological Association Citation 
Style)

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

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

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

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

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

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

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

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

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

  ■	 หนังสือ

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


วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมุทรปราการ:
เดอะบุ๊คพลัส พับลิชชิง.

  ■	 วารสาร

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

  ■ หนังสือพิมพ์

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

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

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

  ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

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

  ■	 วิทยานิพนธ์

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานชิชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคต. วิทยานพินธป์รญิญา
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.  

  ■	 รายงานการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์.:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวีประชาชนในร้อยกรอง
 ของ ประเสริฐ จันดำา. บุรีรัมย์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

  ■	 สื่อโสตทัศน์

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

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

  ■	 ฐานข้อมูลออนไลน์

   ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

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

   ● สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันเดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก 
 http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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Guideline for submission of the academic article or research article 

to be published in the Romayasan Academic Journal

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

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

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

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

 rectified by the language expert before submission to the editor.

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

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

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

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

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

 5. The article should not be published elsewhere.

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

in writing form from the copyright owner must be obtained.

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

not exceed than 1 page of A4 paper.

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

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

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

publication, but will not return the manuscript.

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

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

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

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

  followed by English title in the subsequent line.

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

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

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

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

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

  in which the scope of the article should be specified.

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

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

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

  concluding of the Pros and Cons content should be presented.

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

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

follows:

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

  by English in subsequent line.

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

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

  essence of content especially objective , method and result).

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

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

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

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

  and theory.

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

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

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

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

  by a clear interpretation and analysis.

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

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

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

  the use of research finding.

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

Guideline for preparation of the manuscript of the article

 1. Set the paper to the A4 size

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

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

  margin.

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

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

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

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

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

   font size, Center, should be used.

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

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

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

  ■ Indentation 1.27. cm.

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

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

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

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

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

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

   of publication should be mentioned. For example :

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

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

 o Writing Reference 
  ■ Book

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

 Place of Publication : Publisher.

Worawat Sriyaphai. (2012). Organizing Effective Meeting and Training (3rd Education). Bangkok: 

 Samutprakan : The book Plus Publishing.

  ■ Journal

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

Page.

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

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

  ■ News Paper

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

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

  ■ Book with responsible person in each chapter and section

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

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

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

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

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

(Page). Place of Publication: Publisher.

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

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

  ■ Thesis

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

University or Institution.

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

 Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate School, 

 Buriram Rajabhat Institution.

  ■ Research

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

Publication:Publisher.

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

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

  ■ Television

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

Production. 

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

 Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
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  ■ Interview

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

Interview.

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

  ■ Online database

   ● Online book from website

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

URL.

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

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

   ● Other information from internet

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

 URL.

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

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