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วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ สู่ส าธารณชนมาอย่า งต่อ เนื่อ ง ในปัจ จุบัน การเปลี่ยนแปลงทางการศึก ษามีม ากขึ้น
การศึก ษาและการค้น คว้า ด้า นต่า งๆ ของงานวิช าการก็ม ีช่อ งทางในการสืบ ค้น ที ่ห ลากหลา ย ดัง นั ้น
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งให้กับ ท่านที่ส นใจ
ได้สืบค้นและนาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกองบรรณาธิการได้จัดทาวารสาร
ทางวิชาการฉบับนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือ กบทความเพื่อนามาตีพิม พ์เ ผยแพร่
จึงมีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพน่าสนใจหลายเรื่องที่มีองค์ความรู้และคุณค่าทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาและท้องถิ่นควรค่า
แก่การศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างยิ่ ง
ขอขอบพระคุณ ผู้ท รงคุณวุฒิใ นการพิจ ารณาบทความ คณะกรรมการกองบรรณาธิก าร และ
เจ้า ของบทความวิช าการทุก ๆท่า น ตลอดจนท่า นที ่ส นใจ ติด ตามวารสารวิช าการมนุษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์มาโดยตลอด จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดคณะกรรมการขอ
น้อมรับนาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

อาจารย์ ดร.สุริยา คากุนะ
บรรณาธิการ

บทบาทหน้าทีท่ างสังคมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของแตรวงคณะพลังหนุม่ คลองเขื่อน
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฆ้อง มงคล, วิรินทร์ญา กิตติ, คุณนพวัชร์ จรัญ ยินยอม......................................................

1

การสารวจความต้องการในการอนุรกั ษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ตุลาภรณ์ แสนปรน……………….…...……….……………………………...…….................................

18

สูตรสาเร็จในนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัว
ทัตพิชา สกุลสืบ, ประภาษ เพ็งพุ่ม, วนิดา บารุงไทย..........................................................

32

การอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์, บัญชา ศรชัย..................................................................................

48

การประเมินองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณี : อาเภอน้าปาด
วจี ปัญญาใส, พิมผกา ธรรมสิทธิ, วานิสสา จันทรานุสรณ์, ฐิติมา หิรัญรักษ์,
คฑาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ์.........................................................................................................

64

หลักการทางกฎหมายในการป้องกันอุทกภัยของประเทศไทย
วราภรณ์ อัศวลาภสกุล………………………...................................................................

80

การพัฒ นารูป แบบการดาเนินกิจ กรรมด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมที่มีต่อ การพัฒ นาชุม ชน :
กรณีศึกษาฝ่ายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วราภรณ์ อัศวลาภสกุล, ชัยภูมิ ชนะภัย, ปาริชาติ บุญเรือง, วราภรณ์ อู่ทรัพย์
, วิชัย เชื้อพิสทุ ธิ์กลุ ……………………………………………………………………………………….….........

93

ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านคุณภาพการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปของนักศึก ษาเข้าใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาเริง ถึงคุณ, สุรพล สิงห์เนตร, ชาริสร์ เสนาป่า, อุบลรัตน์ พูลทรัพย์, ลลิตา สัมฤทธิตานนท์
, ปาณธีร์ สัตยาภรณ์……………………………………………………………………………………….….........

110

คาแนะนาสาหรับผู้ส่งบทความวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

129

บทบาทหน้าที่ทางสังคมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Social Functions and Knowledge Transfer of the Folk Brass band: Palung Num
Klong Kheun
ฆ๎อง มงคล*, วิรินทร๑ญา กิตติ**, คุณนพวัชร๑ จรัญ ยินยอม***
Qong Mongkon*, Wilinya Kitti**, Kunnoppawa Jaran Yinyom***
(Received : September 13, 2020 / Revised : November 18, 2020 / Accepted : December 11, 2020)

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทหน๎าที่ทางสังคมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลังหนุํม
คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของแตรวง
คณะพลังหนุํมคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาบทบาทหน๎าที่ทางสังคมของแตรวง
คณะพลังหนุํมคลองเขื่อน และ 3) ศึกษาการถํายทอดทักษะความรู๎ด๎านการบรรเลงแตรวงของแตรวงคณะพลัง
หนุํมคลองเขื่อ นสูํนักดนตรีรุํนใหมํ โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตามวิธีการทางมานุษยดุริยางควิ ทยา
(Ethnomusicology Research) ซึ่งข๎อมูลหลักที่ได๎นั้นเป็นข๎อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Field Work) เป็น
สาคัญ เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วยการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัม ภาษณ๑อ ยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ กลุํมตัวอยํางที่ ใช๎ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วงดนตรีแตรวง
ชาวบ๎านคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 18 คน
ผลการวิจัยพบวํา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนกํอตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2518 โดยนักดนตรีแตรวงที่มี
ภูมิลาเนาอยูํในตาบลคลองเขื่อน สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อแรกเริ่มกํอตั้งมีนักดนตรี 13
คน รับบรรเลงในงานอุปสมบทเป็นหลัก เป็นแตรวงที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นวงดนตรีลูกทุํงได๎อีกด๎วย ตํอมามี
สมาชิกเพิ่มขึ้นและรับงานหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 18 คน
บทบาทหน๎าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลั งหนุํมคลองเขื่อนแบํงออกเป็น 1) บทบาทหน๎าที่ในการ
บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมตํางๆ ภายในชุมชนคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งงานอุปสมบท งานมงคล
สมรส งานศพ และงานรื่นเริงตํางๆ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังได๎ขยายขอบเขตการรับงานไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล๎เคียงอีกด๎วย 2) บทบาทหน๎าที่ในการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาในท๎องถิ่นทั้งด๎าน
การบรรเลงแตรวง เรื่องมารยาทการปฏิบัติตัวในฐานะนักดนตรี รวมทั้งเรื่องจริยธรรม
....................................................................................................................................................................................................
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การถํายทอดองค๑ความรู๎ทางแตรวงของคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน มีทั้งองค๑ความรู๎ด๎านบทเพลงและ
การบรรเลง และองค๑ความรู๎ด๎านสังคม ทางด๎านบทเพลงและการบรรเลงนั้นแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนมี
การฝึกซ๎อมและตํอเพลงโดยใช๎ 3 วิธีการคือ 1) การบอกด๎วยปากเปลําและเรียนรูจ๎ ากประสบการณ๑จริง 2) การ
ใช๎โน๎ตดนตรีไทยที่เขียนเป็นตัวอักษร 3) ใช๎โน๎ตสากลแบบบรรทัดห๎าเส๎น ในด๎านการถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎าน
สังคมนั้น ผู๎อาวุโสในวงได๎มีการอบรมเกี่ยวกับความเป็นนักดนตรีในสังคมผํานกิจวัตรประจาวันของวง ได๎แกํ
การรํวมซ๎อม การออกแสดงและการใช๎เวลาอยูํรํวมกัน
คาสาคัญ : แตรวง, แตรวงชาวบ๎าน, บทบาทหน๎าที่ทางสังคม, กระบวนการถํายทอด

Abstract
This qualitative research based on ethnomusicology aimed to study 1) the
background, 2) the social roles and 3) the knowledge transfers of “Palung Num Klong
Khuen” the folk brass band located in Amphoe Klong Khuen, Chachoengsao Province. The
main data was obtained from field work with the use of participant observations and
interviews. The sampling of this research is the folk brass band “Palung Num Klong Khuen”,
Amphoe Klong Khuen, Chachoengsao Province which consisted of 18 members.
The results according to the research objectives were as follows:
1) The folk brass band “Palung Num Klong Khuen” was established in 1975 by Mr.
Nipon Tancharoen and Mr. Pratuan Lueacharoen who invited other music lovers in
the community to join the band, most of whom worked in agriculture. At the
beginning, the band consisted of 13 musicians and mainly played in ordination
ceremony. Besides performing as a traditional folk brass band, they can alternatively
play in Thai country music style. Currently, the band accepted more variety of jobs
and consisted of 18 members.
2) The social roles of the folk brass band “Palung Num Klong Khuen” were divided into
2 main roles. First, the role as performers in various rituals including the ordination
ceremony, wedding ceremony, funeral and various festivities within the community
of Klong Khuen district and Chachoengsao Province. Later, the work has also
expanded to other areas in Chachoengsao and nearby provinces. Secondly, the folk
brass band “Palung Num Klong Khuen” played a role in preserving and inheriting the
local wisdoms in terms of musicianship, musicians’ etiquettes and ethical behaviors.
2
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3) The transfers of knowledge of the folk brass band “Palung Num Klong Khuen”
comprised of the transfers of music and performance knowledge and social
knowledge. In terms of music and performance, there were 3 types of knowledge
transfers including 1) transferring through an oral tradition 2) transferring through a
literary tradition in Thai traditional musical notes format and 3) transferring through a
literary tradition in universal notes format. In the transferring of social knowledge, the
elders in the band taught younger generations on how to be a musician in society
through the daily routine of the band including rehearsals, music performances and
spending time together through other daily activities.

ความสาคัญของปัญหา
ชาวไทยมีประเพณีทาบุญและเฉลิมฉลองในโอกาสตํางๆ มากมาย ทั้งงานประเพณีทางศาสนาตาม
เทศกาล เชํนในการเข๎าพรรษา ออกพรรษา ตลอดจนประเพณีทางศาสนาอื่นๆ และวาระสาคัญตํางๆ ในชํวง
ชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย เชํน พิธีโกนจุก พิธีบวช พิธีแตํงงานและพิธีศพ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีดนตรีและนาฏศิลป์เข๎า
มาเกี่ยวข๎องอยูํด๎วยเป็นสํวนสาคัญของเทศกาลหรือประเพณีเหลํานั้น จึงนับวํา ชีวิตไทยตั้งแตํโบราณมาเป็นวิถี
ชีวิตที่ผูกพันอยูํกับดนตรีและนาฏศิลป์เป็นอันมาก (คึกฤทธิ์ ปราโมช 2522:3)
ดนตรีไทยใช๎เ พื่ อ บรรเลงประกอบพิธีก รรมทางศาสนาเพื่อให๎พิธีก รรมนั้นมี ผลทางใจสมบูร ณ๑ขึ้น
(ปัญญา รุํงเรือง 2546:10) โดยในบรรดาวงดนตรีของไทยนั้น แตรวงเป็นวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช๎บรรเลง
ควบคูํไปกับวงปี่พาทย๑ในงานพิธีกรรมตํางๆ ของชาวบ๎ าน มีที่มาจากแตรวงทหารที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระองค๑ เพื่อให๎ทันสมัยและมีความทัดเทียมกับชาติตะวันตก และ
ตํอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อทหารแตรได๎ถูกสํงไปประจาการตามภูมิภาค
ตํางๆ วัฒนธรรมแตรวงจึงได๎ถูกนาไปเผยแพรํและถํายทอดสูํชาวบ๎าน จนเกิดเป็นแตรวงชาวบ๎านประจาท๎องถิน่
ที่สามารถทาหน๎าที่เป็นวงขบวนแหํและบรรเลงประกอบมหรสพได๎ (พูนพิศ อมาตยกุล 2559:41-43) แตรวง
ชาวบ๎านเชํนนี้ได๎รับใช๎สังคมไทยโดยการเลํนประกอบพิธีกรรมและการบันเทิงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
อาเภอคลองเขื่อน เป็นสํวนหนึ่งของเขตปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบลุํมแมํน้า มีแมํน้าบางปะกงเป็นแมํน้าสายหลัก ซึ่งที่ราบลุํมแมํน้าบางปะกงและสาขานี้เป็นสํวนหนึ่ง
ของที่ราบฉนวนไทยอันกว๎างใหญํ อันเป็นแหลํงผลิตข๎าวเพื่อการค๎าที่ สาคัญของภาคตะวันออก ประชากรใน
อาเภอคลองเขื่อนสํวนมากประกอบเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เป็นสังคมชนบทที่ผู๎คนสํวนใหญํดาเนินชีวิต
ตามคติความเชื่อแบบชาวพุทธ (ที่มา: สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563) วงดนตรีอยํางปี่พาทย๑และแตรวงจึง
ยังเป็นที่ต๎องการของสังคม เพื่อดารงบทบาทสาคัญในประเพณีและพิธีกรรมตํางๆของชาวคลองเขื่อน
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แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน เป็นแตรวงคณะหนึ่งที่ได๎รับความนิยมมากในอาเภอคลองเขื่อนและ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎รับการติดตํอจ๎างงานเพื่อแสดงในพิธีกรรมทางศาสนาตํางๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล
ไมํวําจะเป็นงานบวช งานบุญ หรืองานศพ มายาวนานกวํา 40 ปี ด๎วยเหตุนี้จึงทาให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาบทบาท
หน๎าที่ท างสัง คมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลัง หนุํมคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและนาไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให๎แตรวงชาวบ๎านยังคงรักษาบทบาทหน๎าที่
ทางสังคมในท๎องถิ่น ดารงอยูํได๎ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถถํายทอด
องค๑ความรู๎ให๎กับรุํนลูกหลานได๎สืบไปไมํสูญหายไปตามกาลเวลา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแตรวงคณะพลัง หนุํม คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาบทบาทหน๎าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน
3. เพื่อศึกษาการถํายทอดทักษะความรู๎ด๎านการบรรเลงแตรวงของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน สูํ
นักดนตรีรุํนใหมํ

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องบทบาทหน๎าที่ทางสังคมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลังหนุํม
คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู๎วิจัยได๎กาหนดขอบเขตการวิจัยไว๎ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนีผ้ ู๎วิจัยได๎กาหนดขอบเขตเนื้อหาวิจัยไว๎ 3 ด๎าน คือ
1) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแตรวงคณะพลังหนุมํ คลองเขื่อน
2) บทบาทหน๎าทีท่ างสังคม เฉพาะในงานศพ งานบวช งานแตํงงานและงานรื่นเริง
3) กระบวนการถํายทอดองค๑ความรู๎
ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎กาหนดขอบเขตของประชากรที่จะศึกษาเป็นสมาชิกปัจจุบันที่ยังเลํนดนตรี
กับแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนทั้งสิ้น 18
คน
ขั้นดาเนินการศึกษา
การศึกษาค๎นคว๎าเรื่องบทบาทหน๎าที่ทางสังคมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลัง
หนุํมคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู๎วิจัยได๎กาหนดวิธีการศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ระเบียบวิธี
4
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วิจัยเชิงคุณภาพตามวิธีการทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology Research) โดยการรวบรวมข๎อมูลจาก
เอกสาร และการสัมภาษณ๑เชิงลึก โดยผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1) การเก็บ รวบรวมข๎อ มูล ที่เ กี่ยวข๎องเพื่อนาข๎อมู ลมาประกอบการวิจัย ประกอบด๎วยข๎อมู ลจาก
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความ และวรรณกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด๎าน
มานุษยดุริยางควิทยา ความรู๎ทั่วไปที่เกี่ ยวข๎องกับแตรวงชาวบ๎าน และงานวิจัยเกี่ยวกับแตรวง
ชาวบ๎าน
2) การเก็บข๎อมูลภาคสนามจากการสังเกต (Observation) โดยผู๎วิจัยเลือกใช๎วิธีการสังเกตแบบไมํมี
สํวนรํวม เป็นการสังเกตที่ผู๎วิจัยเฝ้าดูกิจกรรมของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนในฐานะคน
นอก เพื่อมีให๎เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานหรือการซ๎อมของวง
3) การเก็ บ ข๎อ มูล จากการสัม ภาษณ๑ (Interview) โดยแบํง เป็นการสัม ภาษณ๑แบบเป็นทางการ
(Formal interview) เป็นการสัมภาษณ๑ที่มีการเตรียมคาถามไว๎ลํวงหน๎า ทั้งคาถามแบบเจาะจง
และคาถามแบบปลายเปิด การสัมภาษณ๑อีกประเภทหนึ่งคือการสัมภาษณ๑แบบไมํเป็ นทางการ
(Informal interview) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมกับวิธีการสังเกตที่เลือกใช๎ในการศึกษา
โดยสัมภาษณ๑ทั้งนักดนตรีในวงพลังหนุํมคลองเขื่อน ชาวบ๎านในตาบลคลองเขื่อนรวมถึงผู๎ที่เคย
วําจ๎างแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนไปแสดง
4) การใช๎เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม ประกอบด๎วยสมุดจดบันทึกข๎อมูล เครื่องบันทึกเสียง
และกล๎องถํายภาพ เพื่อใช๎ในการจดบันทึกและเก็บข๎อมูลในรายละเอียดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับแตร
วงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน ตาบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
5) ขั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ การนาข๎อมูลจากการศึกษาภาคสนามมาจาแนก จัดระเบียบ จัดประเภท
ของข๎อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห๑ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎กาหนดไว๎ ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎
กาหนดหัวข๎อของการวิเคราะห๑ ได๎แกํ ประวัติความเป็นมาของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน
บทบาทหน๎าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน และการถํายทอดทักษะความรู๎ด๎าน
การบรรเลงแตรวงของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนสูํนักดนตรีรุํนใหมํ

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องบทบาทหน๎าที่ทางสังคมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลังหนุํมคลอง
เขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลตามลาดับวัตถุประสงค๑ของการวิจัยได๎ดังตํอไปนี้
1. ประวัติความเป็นมาของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน
ประวัติความเป็นมาของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนพบวํา มีจุดเริ่มต๎นมาจากนายปาน มงคล ชาว
ตาบลคลองเขื่อน (ในขณะนั้น) ซึ่ง เป็นหัวหน๎าวงปี่พาทย๑ประจาตาบลคลองเขื่อน อาเภอบางคล๎า จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา มาตั้ง แตํราวปีพ.ศ. 2480 วงปี่พาทย๑ของนายปานนั้นเป็นวงดนตรีประกอบพิธีกรรมและงาน
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ประเพณีตํางๆ เชํน งานบวช งานทาขวัญนาค งานศพ งานเทศน๑มหาชาติ รวมถึงมหรสพ คือลิเก ให๎ชาวตาบล
คลองเขื่อนและตาบลใกล๎เคียงเรื่อยมาจนถึงราวปี พ.ศ. 2520
ระหวํางนั้นนักดนตรีและลูกศิษย๑หลายคนในวงปี่พาทย๑ของนายปานก็ได๎แยกออกไปตั้งวงดนตรีของ
ตนเอง ในจานวนนั้นมีสองคนที่ได๎แยกไปตั้งคณะแตรวง คือ 1) นายพร มงคล ตาแหนํงปี่ ซึ่งเป็นน๎องชายของ
นายปาน ได๎กํอตั้งแตรวงชื่อ คณะนายพร ขึ้นในปีพ.ศ. 2508 โดยจ๎างครูจากโรงเรียนในอาเภอบางคล๎า จังหวัด
ฉะเชิงเทรามาสอน โดยคณะนายพรจะรับงานควบคูํไปกับวงปี่พาทย๑ของนายปาน เพราะผู๎วําจ๎างมักจะจ๎างวงปี่
พาทย๑และแตรวงเพื่อแสดงในงานเดียวกัน 2) นายสนิท ตาแหนํงนักระนาดเอก ผู๎เป็นลูกศิษย๑ของนายปาน ได๎
แยกตั ว มากํ อ ตั้ ง แตรวงชื่ อ คณะสนิ ท โชว๑ ซึ่ ง รั บ งานแสดงอยูํ ใ นตาบลคลองเขื่ อ นและละแวกใกล๎ เ คี ย ง
เชํนเดียวกับแตรวงคณะนายพร
สาหรับการกํอตั้งแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนนั้นมีที่มาจากนักดนตรีสองคนจากแตรวงคณะสนิท
โชว๑และคณะนายพร คือ นายนิพนธ๑ ตันเจริญและนายประทวน เหลือเจริญ ชาวตาบลคลองเขื่อน อาเภอบาง
คล๎าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน โดยนายนิพนธ๑เลํนดนตรีเป็นนักยูโฟเนียมอยูํในวงสนิทโชว๑ สํวน
นายประทวนเลํนแซ็กโซโฟนอยูํในแตรวงคณะนายพร เมื่อทั้งคูํมีอายุครบบวชในปีพ.ศ. 2517 นายนิพนธ๑และ
นายประทวนจึงได๎เข๎าอุปสมบทพร๎อมกัน ณ วัดคลองเขื่อน หลังจากลาสิกขาแล๎ว ทั้งสองจึงชวนกันกํอตั้งคณะ
แตรวง ใช๎ชื่อวํา "พลังหนุํมคลองเขื่อน" ขึ้นในปีพ.ศ. 2518 และยังได๎ชวนเพื่อนฝูงที่มีใจรักในการเลํนดนตรีอีก
หลายคน ผู๎ซึ่งประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มารํวมวงด๎วย
วงพลังหนุํมคลองเขื่อนเมื่อแรกเริ่มนั้นมีนักดนตรี 13 ตาแหนํ ง ได๎แกํ ทรัมเป็ต (2), ทรอมโบน (2),
แซ็กโซโฟน (2), กลอง (1), ฉิ่ง (1), ฉาบ (1) กีตาร๑เบส (1), กลองชุด (1) และนักร๎อง (2) โดยนักร๎องนักดนตรี
ทั้ง 13 ตาแหนํงนี้ สามารถรวมวงได๎เป็น 2 รูปแบบด๎วยกันคือ แตรวงที่ใช๎สาหรับแหํและบรรเลงประกอบ
พิธีกรรม (จานวน 9 คน) และวงดนตรีลูกทุํงที่ใช๎บรรเลงเพื่อความบันเทิง (จานวน 13 คน) โดยวงพลังหนุํม
คลองเขื่อนในสมัยแรกนั้นรับบรรเลงในงานบวชเป็นหลัก เมื่อเวลาผํานไปวงก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและรับงานที่
หลากหลายขึ้นตามลาดับ ปัจจุบันคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนมีสมาชิกจานวน 18 คน รับบรรเลงในงานบวช
งานศพ และงานมงคลสมรสเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีบริการวงดนตรีลูกทุํงสาหรับบรรเลงในงานรื่นเริงอีกด๎วย
สมาชิกแตํละคนมีรายได๎จากการเลํนดนตรีเฉลี่ยอยูํที่ 7,000 - 8,000 บาทตํอเดือน โดยในบางชํวงของปีที่มี
งานชุก จะมีรายได๎ถึงกวํา 10,000 บาทตํอเดือน สํงผลให๎นักดนตรีเ ยาวชนรุํนใหมํให๎ความสนใจเข๎ารํวมวงอยูํ
ตลอดเวลา เพราะเห็นวําสามารถสร๎างรายได๎ที่ดี ซึ่งทางวงได๎มีการทดสอบผู๎สมัครทั้งด๎านความสามารถทาง
ดนตรีและทางจริยธรรมกํอนที่จะรับเข๎าเป็นสมาชิกวง โดยมีที่ทาการวงอยูํที่บ๎านของนายสุชาติ เสนํหา อดีต
กานันตาบลคลองเขื่อน ซึ่งเป็นผู๎ให๎การสนับสนุนสถานที่สาหรับการฝึกซ๎อม
ผู๎วิจัยพบวําคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนเป็นแตรวงที่มีชื่อเสียงที่ดีและได๎รับความนิยมอยํางมาก การ
ดาเนินงานและเศรษฐกิจของวงมีความก๎าวหน๎า มีแนวโน๎มไปในทางที่เจริญขึ้น สํวนหนึ่งเป็นเพราะทางวงตั้ง
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ปณิธานในการนาเสนอความงามไพเราะของศิลปะแหํงการบรรเลงแตรวงแกํผู๎ฟัง ไมํเน๎นการเลํนเสียงดังอึกทึก
อีกทั้งยังเข๎ารํวมแสดงและได๎รับรางวัลในการประกวดแตรวงระดับภูมิภาคอยูํเนืองๆ เป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎
จังหวัดฉะเชิงเทราและทางวงอีกด๎วย
สมาชิกของวงในปัจจุบันมีดังตํอไปนี้
ตาราง 1 รายชื่อนักดนตรีแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนในปัจจุบัน (2563)
ชื่อ
อายุ ตาแหน่ง
ที่อยู่
อาชีพ
1. นายนิพล ตันเจริญ
66
Alto
121 หมูํ 3 ต.คลองเขื่อน เกษตรกร (เลี้ยงกุ๎ง, ทา
(ประธานวง)
Saxopho อ.คลองเขื่อน จ.
สวน)
ne
ฉะเชิงเทรา
2. นายสมคิด ภาษิต
45
Alto
68 หมูํ 4 ต.คลองเขื่อน อ. เกษตรกร (ทานา)
(หัวหน๎าวง)
Saxopho คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
ne/Sopra
no
Saxopho
ne/ขลุํย
3. นายประทวน เหลือ
66
Alto
55/2 หมูํ 5 ต.คลองเขื่อน เกษตรกร (ทานา, เลี้ยงกุ๎ง)
เจริญ
Saxopho อ.คลองเขื่อน จ.
ne
ฉะเชิงเทรา
4. นายราชณเรนทร๑
15
Alto
103/2 หมูํ 8 ต.บางกระ กาลังศึกษาอยูํชั้น
พิมพาทอง
Saxopho เจ็ด อ.บางคล๎า จ.
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ne
ฉะเชิงเทรา
เทศบาล 1 วัดแจ๎ง
5. นายนพพงษ๑ ปิ่นแก๎ว
23
Tenor 14 หมูํ 1 ต.คลองเขื่อน อ. บวชเป็นพระภิกษุสงฆ๑อยูทํ ี่
Saxopho คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา วัดคลองเขื่อน
ne
6. นายบุญยืน เขตรเขื่อน

55

7. นายมีชัย รุํงสอาด

22

Trumpet 61 หมูํ 5 ต.คลองเขื่อน อ. เกษตรกร (ทานา)
คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
Trumpet/ 25 หมูํ 4 ต.ก๎อนแก๎ว อ. ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนเกาะ
Clarinet/ คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โพธิ์ จังหวัดชลบุรี
Keyboard
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8. นายปิยะพงษ๑ กลํอมอูํ

23

9. นายอดิศักดิ์ ตังเฮงฮวด

20

ชื่อ
10. นายสุพจน๑ ฉ่าสมบูรณ๑

อายุ ตาแหน่ง
ที่อยู่
อาชีพ
50 Trombon 50/2 หมูํ 5 ต.คลองเขื่อน เกษตรกร (ทานา)
e
อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
56 Trombon 50/1 หมูํ 5 ต.คลองเขื่อน เกษตรกร (ทานา)
e
อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา

11. นายพยนต๑ นิ่มเจริญ

12. นายจีรายุทธ ยศเกตุ

26

13. นายวีรวัฒน๑ สุวรรณ
เวสสะ

16

14. นายสิริวัฒน๑ บุญสวน

22

8

Trumpet 43 หมูํ 1 ต.บางคล๎า อ.
บางคล๎า จ.ฉะเชิงเทรา

ครูอัตราจ๎าง วิทยาลัย
เทคโนโลยีเกวลิน
บริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
Trumpet 48 หมูํ 2 ต.คลองประเวศ กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ 3
อ.บ๎านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สาขาดนตรีสากล คณะ
มนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร๑
ฉะเชิงเทรา

Bass
guitar/
Trombon
e
Trombon
e

114/1/4 หมูํ 17 ต.ทําไขํ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

41/2 หมูํ 3 ต.บางเลํา อ.
คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ครูอัตราจ๎าง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแจ๎ง

กาลังศึกษาอยูํชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ฉะเชิงเทรา
Guitar/Ba 66/1 หมูํ 5 ต.บางแก๎ว อ. พนักงานประจาร๎านหมํอม
ssDrum เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ถนัดแดก
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15. นายอรรณพ อินดี

21

16. นายธัญพิสิษฐ๑ เพิ่มชาติ

20

17. นายกฤษณะ อิทธิยา
ภรณ๑

18. นายอมรวรรณ ธน
ธรรม

Drum ที่อยูํ 43/3 หมูํ 13 ต.
Set/เครื่อง คลองประเวศ อ.บ๎านโพธิ์
จังหวะ จ.ฉะเชิงเทรา
(ฉาบ)

Bass
Drum/
เครื่อง
จังหวะ
(ฉาบเล็ก)
19 Percussio
n (Conga,
Bongo)/
กลองทรี
โอ/กลอง
สองหน๎า/
กลองแขก
15 เครื่อง
จังหวะ (ฉิง่
,คาวเบล)

ค๎าขายไขํไกํ

59 หมูํ 1 ต.วังตะเคียน อ. เกษตรกร (เลี้ยงปลา)
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

62 หมูํ 4 ต.คลองเขื่อน อ. รับจ๎าง
คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

84 หมูํ 4 ต.คลองเขื่อน อ. กาลังศึกษาอยูํชั้น
คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดจุกเฌอ

ปัจจุบันคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนเป็นวงที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในอาเภอคลองเขื่อนและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และได๎เข๎ารํวมในการประกวดแตรวงอยูํเสมอ และได๎รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดแตรวง ทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทราในปีพทุ ธศักราช 2558
2. ได๎เข๎ารอบชิงชนะเลิศการประกวดแตรวงที่อาเภอศรีประจันต๑จังหวัดสุพรรณบุรี แตํการแขํงขันในรอบ
ชิงชนะเลิศได๎ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการแขํงขันในวันที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นวันเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
3. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึง่ ในการประกวดแตรวงในเทศกาลกินปลาทูแมํกลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม ปีพุทธศักราช 2560
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
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4. รางวัลชนะเลิศการประกวดแตรวงในเทศกาลกินปลาทูแมํกลองจังหวัดสมุทรสงครามปีพทุ ธศักราช
2561
2. บทบาทหน้าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน
ผลการวิจัยพบวํา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนมีบทบาทหน๎าที่ท างสังคมที่ เดํนชัด 2 ประการ
ดังตํอไปนี้
2.1 บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน
แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนเป็นวงดนตรีที่ได๎รับความนิยมจากคนในชุมชนอาเภอคลองเขื่อนให๎
บรรเลงบทเพลงเพื่อประกอบพิธีกรรมตํางๆ มาเป็นเวลากวํา 40 ปีแล๎ว ปัจจุบันนอกจากการรับงานในชุมชน
แล๎วยังขยายขอบเขตไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัดใกล๎เคียงด๎วย ลักษณะงานที่รับแบํง
ออกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ และงานรื่นเริงอื่นๆ
2.1.1 งานอุปสมบท
การบรรเลงดนตรีแตรวงในงานบวชของคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน แบํงออกเป็น 3 ชํวง ได๎แกํ1) ชํวง
นั่งบรรเลง เป็นชํวงที่เลํนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวช เชํน เพลงคําน้านม จิ๊กโก๐ลาบวช บวชพระดีกวํา 2)
ชํวงบรรเลงในขบวนแหํนาค โดยปรับรูปแบบวงดนตรีให๎เป็ นวงขบวนแหํ บรรเลงบทเพลงไทยเดิม และเพลง
ลูกทุํงที่มีจังหวะสนุกสนาน รวมถึงเพลงที่กาลังได๎รับความนิยมในขณะนั้น และ 3) ชํวงพิธีทาขวัญนาค เป็น
การบรรเลงบทเพลงประกอบพิธีและขั้นตอนการทาขวัญนาค แบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ ช่วงเชิญเทพ เริ่มด๎วย
บรรเลงเพลงสาธุการ จากนั้นวงดนตรีมีหน๎าทีเ่ ลํนรับเพลงที่หมอทาขวัญร๎อง เชํน เพลงเคารพคุณ วงดนตรีเลํน
รับด๎วยเพลงเขมรปากทํอ หรือเพลง เจ็บท๎อง รับด๎วยเพลงแขกลพบุรี และ ช่วงสอนนาค หมอขวัญจะแหลํ
เพลงอีแซว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวชและพระคุณพํอแมํ วงดนตรีมีหน๎าที่เลํนประกอบคาแหลํของหมอขวัญ
รวมถึงเพลงอื่นๆ ที่หมอขวัญร๎องมา ซึ่งอาจจะบรรเลงรับด๎วยเพลงเชํน โยสลัมและต๎อยตะริด เป็นต๎น
จากนั้นหากทางเจ๎าภาพวําจ๎างให๎มีวงดนตรีลูกทุํงในงานเลี้ยงฉลองนาค คณะพลังหนุํมคลองเขื่อน ก็
จะปรับ รูปแบบจากแตรวงเป็นวงดนตรีลูก ทุํ งโดยเพิ่มเครื่องดนตรี กลองชุด กีตาร๑เ บ สไฟฟ้า กีตาร๑ไฟฟ้า
คีย๑บอร๑ดไฟฟ้าและเครื่องประกอบจังหวะ รวมถึงเพิ่มนักร๎องชายและหญิงเข๎าไป โดยใช๎นักดนตรีชุดเดิมของวง
สลับสับเปลี่ยนหน๎าที่กันทาหน๎าที่บรรเลงให๎ความรื่นเริงใจแกํแขกเหรื่อผู๎ทมี่ ารํวมงานฉลองอุปสมบท มักจะเริ่ม
ด๎วยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมงคลเชํน เพลงล๎นเกล๎าเผําไทย หลังจากนั้นบรรเลงเพลงลูกทุํงอมตะ
และเพลงลูกทุํงยอดนิยม เชํน สาวนครชัยศรี เรารอเขาลืม บอกรักฝากใจ กระเป๋าสมปอง เป็นต๎น
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ภาพที่ 1 แตรวงคณะพลังหนุมํ คลองเขื่อนบรรเลงดนตรีในงานอุปสมบท
ที่มา: ฆ๎อง มงคล. (2563 ก)
2.1.2 งานมงคลสมรส
ในการบรรเลงดนตรีในงานมงคลสมรสนั้น วงดนตรีจะไปพร๎อมกันที่บ๎านงานในเวลาเช๎า เมื่อประกอบ
พิธีไหว๎ครูแล๎ว ก็เริ่มบรรเลงบทเพลงประเภทสนุกสนาน เชํน กราวนอก คลื่นกระทบฝั่ง เพลงกลองยาว หรือ
เพลงจังหวะสามชํา เชํน 30 ยัง แจ๐ว จั๊กกิ้ มกับต๏กโต เป็นต๎น จากนั้นพัก ผํอนตามอัธยาศัย เมื่ อถึงชํวงแหํ
ขันหมาก ทางวงก็ตั้งขบวนแหํและเดินบรรเลงบทเพลงตามระยะทางที่ได๎ตกลงกับเจ๎าภาพไว๎ โดยเลือกใช๎บท
เพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เชํน จังหวะกราว จังหวะราวงรวมถึงเพลงลูกทุํงทั้งใหมํและเกํา บรรเลงจนขบวนแหํ
มาถึงบ๎านและเจ๎าบําวเข๎าไปในบ๎านจึงเป็นอันหยุด หากเจ๎าภาพได๎มีการวําจ๎างวงดนตรีลูกทุํงสาหรับบรรเลงใน
งานเลี้ยงฉลองสมรสในตอนค่า คณะพลังหนุํมคลองเขื่อนก็จะปรับรูปแบบของวงให๎เป็นวงดนตรีลูกทุํงเพื่อ
บรรเลง ให๎ความรื่นเริงแกํแขกผู๎มารํวมงานเชํนเดียวกับในงานฉลองอุปสมบท

ภาพที่ 2 แตรวงคณะพลังหนุมํ คลองเขื่อนบรรเลงดนตรีในงานมงคลสมรส
ที่มา: ฆ๎อง มงคล. (2563 ข)
2.1.3 งานศพ
ในการบรรเลงดนตรีในงานศพ วงดนตรีมักได๎รับการวําจ๎างให๎บรรเลงแบบสองเวลา หมายถึง การไป
บรรเลงสองวัน คือในวันสวดพระอภิธรรมคืนสุดท๎าย และในวันฌาปณกิจ มีขั้นตอนดังนี้
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วงดนตรีพร๎อมกันที่งานเวลา16:00น. ประกอบพิธีไหว๎ครูและเริ่มบรรเลงเพลงไทยเดิมอยํางเดียว เป็น
การนั่งบรรเลง เริ่มด๎วยเพลงนางหงส๑สองชั้น และประเภทเพลงเถา เชํน แขกขาวเถา โสมสํองแสงเถา โหมโรง
คลื่นกระทบฝั่ง ลาวเสี่ยงเทียนเถา เพลงสองชั้นเชํน เขมรไทรโยค นกเขาขะแมร๑ โดยบรรเลงสลับหยุดพักเป็น
ชํวงๆ
วันฌาปนกิจ วงดนตรีจะเริ่มบรรเลงแตํเช๎าเป็นการบรรเลงเพลงไทยเดิมสลับการทาพิธีสงฆ๑ หลังจาก
นั้นบรรเลงในชํวงพระฉัน และบรรเลงรับ สํง พระภิกษุสงฆ๑เมื่อพระสงฆ๑มาถึงหรือออกจากบริเวณพิธี เพลงที่
เลํนก็เป็นเพลงไทยเดิมชั้นเดียวและสองชั้นเชํนเพลงกระตํายเต๎น หลังจากพระสงฆ๑แสดงธรรมมเทศนา ก็ปรับ
รูปแบบของวงให๎เป็นวงขบวนแหํ เพื่อบรรเลงในขบวนแหํศพ บรรเลงเพลงธรณีกันแสง

ภาพที่ 3 แตรวงคณะพลังหนุมํ คลองเขื่อนบรรเลงดนตรีในงานศพ
ที่มา: ฆ๎อง มงคล. (2563 ค)
2.1.4 งานรื่นเริงอื่นๆ
นอกจากงานอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานศพแล๎ว คณะพลังหนุํมคลองเขื่อนก็ยังรับงานรื่นเริง
ประเภทอื่นด๎วย เชํน งานขบวนแหํตํางๆ ไมํวําจะเป็นแหํกฐิน ผ๎าป่า หรือแหํเทียนพรรษา โดยจัดวงในรูปแบบ
วงขบวนแหํ บรรเลงบทเพลงไทยเดิม และเพลงลูกทุงํ จังหวะสนุกสนานในลักษณะเดียวกับการบรรเลงในขบวน
แหํนาค สํวนการแสดงในงานรื่นเริงตํางๆ เชํน งานแสดงสินค๎าหรืองานวัด จะจัดวงเป็นแบบวงดนตรีลูกทุํง
บางครั้งเป็นแบบนั่งบรรเลง มีกลองชุด เครื่องดนตรีไฟฟ้าและนักร๎องชายหญิงบรรเลงเพลงลูกทุํงและเพลงที่
กาลังได๎รับความนิยม ลักษณะเดียวกับการบรรเลงในงานฉลองอุปสมบทและฉลองสมรสนั่นเอง
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ภาพที่ 4 บรรเลงดนตรีในงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอรํอย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 16
ที่มา: ฆ๎อง มงคล. (2563 ง)
2.2 บทบาทหน้าที่ในการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น
จากการศึกษาวิจัยพบวํา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนนั้นมีจุดเดํนในเรื่องของสมาชิกที่มีทั้ งคนรุํน
เกําและคนรุํนใหมํอยูํรํวมกัน แม๎จะมีสมาชิกที่ออกจากวงไป แตํก็มีสมาชิกที่เข๎ามาใหมํเสมอ และในปัจจุบันยัง
มีสมาชิกหลายคนที่เป็นสมาชิกรุนํ แรกตั้งแตํกํอตั้งวง เมื่อมีสมาชิกวงเข๎ามาใหมํกต็ ๎องมีการตํอเพลงและฝึกซ๎อม
กับทางวง บทเพลงและรูปแบบการแสดงรวมถึงภูมิปัญญาด๎านดนตรีซึ่งมีมายาวนานกวํา 40 ปีจึงยังไมํสูญหาย
และสามารถสํงตํอไปสูํคนรุํนใหมํ นอกจากการถํายทอดความรู๎เรื่องบทเพลงและการเลํนดนตรีแล๎ว ผู๎อาวุโสใน
วงยังได๎สั่งสอนอบรมในเรื่องมารยาท การปฏิบัติตัวในฐานะนักดนตรี รวมทั้งเรื่องจริยธรรมให๎กับสมาชิกในวง
อีกด๎วย
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางแตรวงของคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน
ผลการวิจัยเรื่องการถํายทอดองค๑ความรู๎ของแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน แบํงออกเป็น 2 ด๎าน
ดังนี้
3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบทเพลงและการบรรเลง
นับตั้งแตํแรกเริ่มกํอตั้งวงเป็นต๎นมา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนมีการฝึกซ๎อมและตํอเพลงโดยใช๎
3 วิธีการ คือ
3.1.1 การบอกด้วยปากเปล่า เป็นการตํอเพลงกันแบบตัวตํอตัว รวมทั้งการเรียนรู๎จากประสบการณ๑
จริง กลําวคือ เมื่อรับสมาชิกใหมํเข๎ามา ก็จะให๎สมาชิกใหมํเข๎ารํวมวงและบรรเลงในงานด๎วยเลย แม๎จะยังเลํน
บทเพลงบางเพลงไมํได๎ก็ตาม แตํหลังจากนั้นเมื่อรํวมบรรเลงไปได๎สักพักก็จะสามารถเลํนได๎เอง
3.1.2 การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้ โน้ตแบบโน้ตดนตรีไ ทย โน๎ตชนิดนี้ทางสมาชิก วง
เรียกวํา โน๎ตตาราง โดยแรกเริ่มนั้นมีการจดบันทึกเพีย งแคํตัวอักษรที่บอกระดับเสียงเทํานั้น มีลักษณะเป็น
ตัวอักษรโดดๆ เชํน “ด ร ม ซ ล” มิได๎มีการบอกจังหวะ หรือความยาวของตัวโน๎ตแตํอยํางใด จุดประสงค๑ก็
เพื่อชํวยให๎จดจางําย และงํายตํอผู๎ฝึกสอน ตํอมาภายหลังจึงได๎เขียนลงในตารางเหมือนโน๎ตดนตรีไทยทั่วไป
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

13

3.1.3 การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้โน้ตสากล ตํอมาในราวปี 2554 มีสมาชิกวงบางคนซึ่ง
เป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมในขณะนั้ น ได๎ เ รี ย นวิ ช าดนตรี ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมตามหลั ก สู ต รดนตรี ส ากลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎เริ่มนาการบันทึกโน๎ตแบบสากลบนบรรทัดห๎าเส๎น มาใช๎ในการบันทึกเพลง และฝึกหัด
เพลงให๎สมาชิกในวง ตํอมาหลังจากนั้นก็มีสมาชิกในวงอีกหลายคนที่ได๎เรียนดนตรีในโรงเรียนมัธยมหรือจาก
มหาวิทยาลัยได๎ใช๎ความรู๎ในการบันทึกโน๎ตสากล มาชํวยในการฝึกซ๎อมและการตํอบทเพลง
ด๎วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน การซ๎อม การตํอเพลงใหมํ และการฝึกหัดของสมาชิกใหมํของแตรวงคณะพลัง
หนุํมคลองเขื่อน จึงใช๎วิธีการ 3 วิธี คือ 1) การบอกด๎วยปากเปลํา 2) โน๎ตตาราง หรือโน๎ตดนตรีไทย 3) โน๎ต
สากล ตามแตํวําใครจะสะดวกแบบใด
นอกจากนี้ สมาชิกวงที่มีความรู๎เ รื่องทฤษฎีดนตรีสากลและการบันทึกโน๎ตสากลไมํวําจากโรงเรียน
มัธยมหรือมหาวิทยาลัยก็ได๎ทดลองใช๎โน๎ตเสียงประสานแบบคอร๑ดสากลเพิ่มเข๎าไปในเพลงที่เลํน จากเดิมที่ใช๎
การประสานสานวนทานอง (Idiomatic Heterophony) แบบดนตรีไทยเพียงอยํางเดียว ทาให๎เกิดเสียงแบบ
ใหมํที่มีลักษณะเป็นคอร๑ดด๎วย แตํจะเลือกใช๎การประสานเสียงแบบคอร๑ดนี้ไมํให๎มากเกินไป ใช๎เป็นบางสํวน
เฉพาะเทําที่จาเป็น และฟังไพเราะเทํานั้น
3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคม
คณะพลังหนุํมคลองเขื่อนอาศัยบ๎านของผู๎ใหญํสุชาติ เสนํหา อดีตกานันตาบลคลองเขื่อนเป็นที่ทาการ
และสถานที่ฝึกซ๎อมของวง สมาชิกในวงอยูํรํวมกันเหมือนครอบครัวใหญํ มีสมาชิกตั้งแตํอายุ 15 ปีจนถึง 66 ปี
จากการสังเกตและสัมภาษณ๑พบวํา สมาชิกที่อายุน๎อยมีความเคารพตํอผู๎อาวุโสในวง สํวนสมาชิกผู๎อาวุโสก็ให๎
การยอมรั บ นั ก ดนตรี รุํ น เด็ ก ยอมรั บ เทคนิ ค วิ ธี ก าร ใหมํ ๆ ที่ นั ก ดนตรี รุํ น ใหมํ น ามาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ และ
นอกเหนือจากฝึกหัดดนตรีแล๎วมีการขัดเกลาทางสังคมเป็นกิจวัตรจากรุํนพี่หรือผู๎อาวุโส โดยผํานการอบรมใน
ด๎านจริยธรรม ทัศนคติตํอวิชาชีพ ดนตรี บุคลิก มารยาท และการเป็นนัก ดนตรีที่ดี รวมถึงสอดแทรกอยูํใน
กิจกรรมตํางๆ ของทางวงทั้งการซ๎อม การออกแสดงและการใช๎เวลาอยูํรํวมกัน อีกทั้งเมื่อมีสมาชิกใหมํเข๎ามา
นอกจากจะต๎องทดสอบทักษะการเลํนดนตรีแล๎วต๎องผํานการทดสอบเรื่องจริยธรรมด๎วย เชํน หัวหน๎าวงจะ
แกล๎งวางเงินทิ้งไว๎แล๎วคอยสังเกตวําสมาชิกใหมํจะขโมยเงินหรือไมํ เป็นต๎น หรือในกรณีที่สมาชิก บางคนที่ยัง
เป็นเยาวชน ทางวงก็มีบริการรับฝากเงินคําตัวที่เลํนได๎ในแตํละงานเอาไว๎ และสามารถเบิกไปใช๎ได๎ตามความ
จาเป็น เป็นการชํวยปลูกฝังเรื่องการออมเงินให๎สมาชิกที่เป็นเยาวชน
จากการสัมภาษณ๑ผู๎ปกครองของสมาชิกที่เป็นเยาวชนพบวํา ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจและเต็มใจให๎
ลูกหลานมาเลํนดนตรีรํวมกับวงดนตรีแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน เพราะมั่นใจวําสังคมของแตรวงคณะ
พลังหนุํมคลองเขื่อนนั้นปลอดภัยจากอบายมุขและยาเสพติด
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จะเห็นได๎วํา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนนั้นนอกจากจะดารงวัฒนธรรมแตรวงด๎วยการถํายทอด
บทเพลงและการบรรเลงสูํคนรุํนใหมํ แล๎วยังทาหน๎าที่ถํายทอดทักษะการใช๎ชีวิต และจริยธรรมในการดาเนิน
ชีวิตในฐานะนักดนตรีตํอคนรุํนใหมํอีกด๎วย

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยบทบาทหน๎าที่ทางสังคมและกระบวนการถํายทอดความรู๎ของแตรวงคณะพลังหนุํม
คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปและอภิปรายประเด็นที่สาคัญ และเชื่อมโยง
ตามวัตถุประสงค๑การวิจัยได๎ดังนี้
ผลการศึกษาทาให๎เห็นวําคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนเป็นแตรวงที่มีกาเนิดและสืบทอดองค๑ความรู๎จาก
นักดนตรีท๎องถิ่นในอดีตของอาเภอคลองเขื่อนมาเป็นเวลายาวนาน โดยตลอดมานั้นนักดนตรีเกือบทั้งหมดเป็น
ผู๎ที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และเป็นผู๎มีใจรักในการดนตรีมาฝึกซ๎อมรํวมกัน สอดคล๎อง
กับผลการวิจัยของสมบัติ เวชกามา (2554) ที่ศึกษาแตรวงชาวบ๎านรํวมสมัยใน จ.อุตรดิตถ๑และพบวํานักดนตรี
ในวงสํวนมากนั้นเป็นผู๎ที่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม นอกจากนี้ นัก ดนตรีในคณะพลัง หนุํม คลองเขื่อนยัง
ประกอบด๎วยสมาชิกที่มีอายุแตกตํางหลากหลายตั้งแตํ 15 ถึง 66 ปี และมีนักดนตรีเยาวชนรุํนใหมํสนใจสมัคร
เข๎ารํวมวงอยูํตลอด ซึ่งตํางจากผลการวิจัยของพรสวรรค๑ จันทะวงศ๑ (2561) ที่ศึกษาแตรวงคณะน๎อย ตาบล
ธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปางพบวําสมาชิกสํวนใหญํของวงมีอายุมาก และมีเยาวชนเข๎ารํวมน๎อยเพราะคิด
วําเป็นอาชีพที่ไมํมั่นคงและมีรายได๎ต่า
ในด๎านบทบาทหน๎าที่ทางสังคม คณะพลังหนุํมคลองเขื่อนเป็นแตรวงที่นอกจากจะบรรเลงในขบวนแหํ
หรือนั่งบรรเลงในงานพิธีตํางๆแล๎ว ยังสามารถปรับปรุงวงให๎เป็นวงดนตรีลูกทุํงหรือบิ๊กแบนด๑ได๎ด๎วย เป็นการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เหตุเพราะการบรรเลงแบบแตรวงอยํางเดียวนั้นได๎เสื่อมความนิยมลงไป
ตามความเห็นของอานันท๑ นาคคง (2557) ที่กลําววําในปัจจุบันแตรวงชาวบ๎านมีความเปลี่ยนไป การปรับตัว
ของคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนนี้ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ รณชัย รัตนเศรษฐ(2557) ที่ศึกษาแตรวงใน อ.
พานทอง จ.ชลบุรี พบวําแตรวงในพื้นที่มีความพยายามปรับปรุงวงให๎ตอบสนองกับความต๎องการของผู๎วําจ๎าง
ทั้งในด๎านโครงสร๎างของวงและบทเพลงที่ใช๎บรรเลงเชํนกัน
การถํายทอดองค๑ความรู๎ท างด๎า นการบรรเลงแตรวงของคณะพลัง หนุํม คลองเขื่อนนั้นแตํเ ดิม ได๎
ถํายทอดสืบตํอกันมาด๎วยวิธีมุขปาฐะ (Oral tradition) สอดคล๎องกับความมุํงหมายของกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในด๎านการให๎ความชานาญหรือทักษะเฉพาะอยําง (skills) ซึ่ง “วิธีเรียนรู๎มักเกิดจากการเลียนแบบ
ถํายทอดกันลงมานับชั่วอายุคน” (ปฬาณี ฐิติวัฒนา 2523:28) ภายหลังจึงได๎นาโน๎ตแบบดนตรีไทยและโน๎ต
สากลแบบบรรทัดห๎าเส๎นมาใช๎บันทึกโน๎ตและตํอเพลง อีกทั้งยังนาวิธีการประสานเสียงแบบคอร๑ดมาใช๎ซึ่งทาให๎
เกิดเสียงใหมํๆ เป็นการหยิบยืมวิธีก ารของดนตรีตะวันตกมาใช๎ ซึ่ง ปัญญา รุํงเรือง (2546:4) กลําววําการ
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แลกเปลี่ยนและประสมประสานทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเชํนนี้เป็นไปโดยนัยยะตามทฤษฎีแหํงการ
แพรํกระจาย
จะเห็นได๎วํา แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนมีบ ทบาทหน๎าที่ที่ สาคัญตํอชุม ชนอาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงในพื้นที่ใกล๎เคียง เป็นแตรวงชาวบ๎านที่สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต๎องการ
ทางดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างนักดนตรีรุํน
ใหมํที่มีคุณภาพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น การปรับตัวให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงและการสํงตํอความรู๎ให๎
คนรุํนหลังเชํนนี้ จะทาให๎แตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อนยังดารงอยูํเพื่อสืบสานศิลปะแหํงการบรรเลงแตรวงสูํ
อนาคตตํอไป

ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยแตรวงคณะพลังหนุํมคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ สามารถ
นาไปใช๎เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน และสํงเสริมวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ตลอดจนการประกอบอาชีพเสริม
ด๎านดนตรีแตรวงชาวบ๎าน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนตํอไป
2. งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมของแตรวงและกระบวนการ
ถํายทอดทักษะการบรรเลงแตรวง ทั้งในสํวนของท๎องถิ่นรวมถึงจังหวัดใกล๎เคียงได๎
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การสารวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
A Need Survey for Preserving the Palm Leaf Manuscripts of Temples
in Mae Ta District, Lampang Province
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และจัดทาแผน
ที่ข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ผลการวิจัย พบว่า วัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง มีจานวนทั้งสิ้น 68 วัด มีวัดที่ต้องการสารวจ จานวน 25 วัด และวัดที่ไม่ต้องการให้สารวจ จานวน 43
วัด จากการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้สูงอายุ เรื่องการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ พบว่าควรตระหนักถึง คุณค่าและความสาคัญ โดยเฉพาะคุณค่าทางองค์ความรู้ที่ เป็นประ โยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยการ ศึกษาค้นคว้า การทารายงาน การทาวิจัย ตลอดจนการสารวจ ดูแล การจัดเก็ บ
รักษา เพื่อคงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป นอกจากนี้ ควรมีการการใช้ประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนา
เทศมหาชาติ ประเพณี พิธีกรรม อนึ่ง การจัดทาแผนที่ข้อมูลคัมภีรใ์ บลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผู้วิจัยได้จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แผนที่แสดงความต้องการสารวจใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง 2) แผนที่แสดงข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
คาสาคัญ : คัมภีร์ใบลาน, แผนที่ข้อมูลคัมภีร์ใบลาน, อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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Abstract
This research is to survey the palm leaf manuscripts of temples in Mae Ta district,
Lampang province. The result found that the temples in Mae Ta district has 68 temples.
There are 25 temples want to survey and 43 temples do not want to survey. From the
interview among monks, local wisdoms, community intellectuals, and elders about ancient
documentary found that it should realize the values and importance especially values of
knowledge that was useful to them and society by study, report, research, including survey,
care, preservation for being national heritage. In addition, it should be used for Buddhist
sermon, Mahajati sermon, tradition, and ritual. However, the map of palm leaf manuscripts
information of Mae Ta district, Lampang province. The information was divided into 2 types
were 1) map of need for survey palm leaf manuscripts in Mae Ta district, Lampang province.
and 2) map of palm leaf manuscripts in Mae Ta district, Lampang province.
Keywords: Palm leaf manuscript, Map of palm leaf manuscript information, Mae Ta district,
Lampang Province

ความสาคัญของปัญหา
คัมภีร์ใบลาน จัดเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ที่มีค่าและความสาคัญยิ่ง เป็นหลักฐานที่เป็นภาษา
และตั ว หนั ง สื อ แต่ เ ก่ า ก่ อ นโดยใช้ วิ ธี ก ารจาร เป็ น เอกสารที่ บั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ ข องบรรพชนไทยด้ า น
ประวัติศาสตร์ของชาติ อารยธรรมของสัง คมกลุ่ม ต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึง วรรณกรรม วัฒ นธรรม
จริยธรรม และคุณธรรม ถือเป็นเอกสารชั้นต้นที่สาคัญในวงวิชาการที่ใช้บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ในอดีต มีการเขียนหรือจารด้วยพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ที่เคยบวชเรียน คัมภีร์ใบลาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ใบลานยาว เรียกว่า หนังสือผูก ส่วนใบลานสั้น เรียกว่า หนังสือก้อม
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ทาให้มีการจารและคัดลอกคัมภีร์
ใบลานถวายไว้ตามวัดต่างๆ เป็นจานวนมาก ชาวล้านนามีความเชื่อว่า การจารคัมภีร์ใบลานด้วยตนเองหรือ
แม้แต่จ้างวานให้ผู้อื่นจารแล้วนาไปถวายไว้กับวัดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เหมื อนกับสร้างพระพุทธรูป
และในการถวายแต่ละครั้ง ผู้จารหรือผู้ถวายจะจารึกชื่อของตน พร้อมคาอธิษฐานให้ตนเองได้เข้าสู่นิพพานใน
ภายภาคหน้าไว้ด้วย (พระดิเรก วชิรญาโณ, 2545 : 2)
นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัยของ ตุลาภรณ์ แสนปรน (2555) เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมคัมภีร์ใบ
ลานล้านนา จากชุมชนวัดพิชัย หมู่ 1 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เป็นการศึกษาเพื่อปริวรรตเนื้อหา
ในคัม ภีร์ใบลานเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ ต่อยอดมาจากการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
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ปริวรรตคัม ภีร์ใบลานล้ านนา เพื่ อ การศึก ษาเรียนรู้บูร ณาการกั บ การเรียนการสอนรายวิชาวิวัฒ นาการ
อักษรไทย ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคัมภีร์ใบลานชุมชนวัดพิชัย หมู่ 1 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง จาแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก จาแนกตามวัสดุที่ใช้รองเขียน ได้แก่ ใบลาน ที่สมบูรณ์ทั้งหมด
จานวน 71 ผูก นอกจากนั้นเป็นคัม ภีร์ใบลานที่ ไม่ส มบูรณ์ ลัก ษณะที่ส อง จาแนกตามเนื้อหาที่ป รากฏใน
เอกสาร จ าแนกได้ 3 หมวด ได้แก่ หมวดพระพุท ธศาสนา หมวดจริย ศาสตร์ และหมวดภาษาศาสตร์
นอกจากนี้ ผู้ วิจัยได้แบ่ง วรรณกรรมในขอบเขตที่ ศึก ษา โดยอาศั ยการปริวรรตและพิม พ์เ ผยแพร่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ให้นักวิชาการ ผู้สนใจนาไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย วรรณกรรม
ในขอบเขตที่ศึก ษามี ทั้ ง หมด 71 ผูก ในแต่ละเรื่องมี เ นื้อหาเฉพาะแตกต่างกั นออกไป โดยสามารถแบ่ง
วรรณกรรมทั้ง 71 ผูกได้ โดยอาศัยเนื้อหาและแก่นเรื่องที่คล้ายกัน และวรรณกรรมหลายเรื่องมีชื่อซ้ากันและ
คาดว่าเป็นเรื่องเดียวกัน โดยสรุปแล้วมีทั้งหมดจานวน 37 เรื่อง และวรรณกรรมตานานจากคัมภีร์ใบลานใน
ขอบเขตที่ศึกษา โดยใช้วิธีการปริวรรต ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ด้านเนื้อหามากที่สุด มีจานวน 2
เรื่อง คือ ตานานมหาเจ้าทะโค้ง และปทุมมกุมมารชาดก
นอกจากนี้ ยังมีโครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์ใบลานเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกสาร
โบราณล้านนา วัดสันฐาน ตาบลปุาตัน อ าเภอแม่ ท ะ จัง หวัดล าปาง (2557) การวิจัยนี้มี วัตถุป ระสงค์ 3
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตาบลปุาตัน อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง ประการที่สอง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานแก่พระภิกษุ
สามเณร โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสันฐาน ตาบลปุาตัน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และประการที่สาม
เพื่อส ารวจและจัด ท าฐานข้อ มู ล คัม ภีร์ ใบลาน ของวัดสัน ฐาน ตาบลปุาตัน อาเภอแม่ ท ะ จัง หวัดล าปาง
ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 ผลการสารวจข้อมูลบริบทชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เอกสารโบราณวัดสันฐาน พบว่า ชาวบ้าน พระสงฆ์ โรงเรียน ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ตระหนักถึง
คุณค่าและความสาคัญด้านองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนสารวจ ดูแล จัดเก็บรักษา
นอกจากนี้ ควรมีการฟื้นฟู ศึกษาตัวอักษร ฝึกอ่าน เขียน ปริวรรต ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดต้นฉบั บ การใช้
ประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลาน ประการที่สอง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม พบว่า การถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของวัด
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมโครงการที่วัดและ
ชุมชนต้องการดาเนินการร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุน ประการที่สาม
ผลการศึกษา สารวจ รวบรวม เอกสารโบราณล้านนาวัดสันฐาน พบเอกสารโบราณ รวมทั้งสิ้น 394 ชื่อเรื่อง
รวมจานวนผูก 972 ผูก เนื้อเรื่องของคัมภีร์ใบลานที่ปรากฏในเอกสาร สามารถจาแนกได้ 8 หมวด ได้แก่
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หมวด A พระไตรปิฎก, หมวด C ตานาน , หมวด D อานิสงส์ , หมวด E จริยศาสตร์ , หมวด K ภาษาศาสตร์,
หมวด P กวีนิพนธ์, หมวด Q บทสวด, คาไหว้ต่างๆ และหมวด R ปกิณกะ
งานวิจัยเรื่อง การสารวจความต้องการในการอนุรัก ษ์ คัม ภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ท ะ จังหวัด
ลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สารวจ ระบุวัดที่มีการจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน และการสารวจความต้องการในการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยนาข้อมูลมาจัดทาในรูปของแผนที่แสดงความต้องการสารวจใบลาน และ แผนที่แสดง
ข้อมูลคัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อจัดทาแผนที่ข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากการสารวจ สัมภาษณ์ นาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสารวจ การอนุรักษ์ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลาน ที่ผ่านมา โดยการศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม
2. การส ารวจและเก็บ รวบรวมข้อมู ล ภาคสนาม โดยการศึก ษาในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยมีขั้นตอน คือ
1) ส ารวจวัดในเขตอ าเภอแม่ท ะ จัง หวัดล าปาง โดยใช้ แบบส ารวจความต้องการการสารวจ
อนุรักษ์ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานล้านนา
2) การสัมภาษณ์ สัม ภาษณ์พ ระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้ องถิ่น ผู้สูงอายุ เพื่อทราบบริบ ท
ชุมชนเรื่องการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
3) รวบรวมผลการสารวจและจัดทาแผนที่ข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
3. จัดทารายงานและนาเสนอผลการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
วัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 68 วัด
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ผลการวิจัย
จากผลการดาเนินงาน การสารวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแผนการดาเนินงานสามารถแสดงผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
จากการสารวจรายชื่อวัด ในเขตอาเภอแม่ทะ จัง หวัดลาปาง พบว่ามีจานวนวัดทั้ง สิ้น 68 วัด แบ่ง
ออกเป็นตาบลได้ดังต่อไปนี้
1. ตาบลดอนไฟ จานวน 6 วัด ได้แก่ วัดดอนไฟ, วัดนากวาง, วัดนาบง, วัดนาฟาน, วัดบ้านใหม่, วัด
บ้านเอียก
2. ตาบลนาครัว จานวน 9 วัด ได้แก่ วัดน้าโท้ง, วัดบ้านหลวง, วัดบ้านหลุก,วัดบ้านเหมี้ยง, วัดบ้าน
ฮ่อม, วัดพรหมพิราม, วัดศรีถ้อย, วัดศรีอ้วน, วัดหล่ายทุ่ง
3. ตาบลน้าโจ้ จานวน 8 วัด ได้แก่ วัดต๋อแก้ว, วัดน้าโจ้, วัดบ้านหนอง, วัดปุาจ้า, วัดปุาม่วง, วัด
ม่อนแสนศรี, วัดแม่ปุง, วัดฮ่องห้า
4. ตาบลบ้านกิ่ว จานวน 5 วัด ได้แก่ วัดกิ่วหลวง, วัดนาต๋ม , วัดแม่ อิบ, วัดสันดอยน้อย, วัดสันนา
รินทร์
5. ตาบลบ้านบอม จานวน 6 วัด ได้แก่ วัดบอมธาตุ, วัดบอมหลวง, วัดบ้านด่าน, วัด โปุง แน่ , วั ด
พระบาทแม่ไทย, วัดสันปุาเปา
6. ตาบลป่าตัน จานวน 6 วัด ได้แก่ วัดนากว้าว, วัดนาคตหลวง, วัดปงหอศาล, วัดปุาตันหลวง,
วัดสบทะ, วัดสัณฐาน
7. ตาบลแม่ทะ จานวน 4 วัด ได้แก่ วัดท่าแหน, วัดบ้านจว๊าก, วัดแม่ทะ, วัดแม่ทะหลวง
8. ตาบลวังเงิน จานวน 5 วัด ได้แก่ วัดทุ่งตอน, วัดนาดง, วัดนาดู่หลวง, วัดบ้านพิมาย, วัดพระธาตุ
สันดอน
9. ตาบลดอนแก้ว จานวน 6 วัด ได้แก่ วัดบ้านเด่น, วัดบ้านอ้อ, วัดแม่ทาน, วัดแม่วะ, วัดสบแม่นาง,
วัดสันดอนแก้ว
10. ตาบลหัวเสือ จานวน 9 วัด ได้แก่ วัดดอนมูล, วัดนายาบ, วัดบ้านก้อม, วัดบ้านทุ่ง, วัดผาแมว,
วัดสบไร่, วัดสามขา, วัดห้วยมะเกลือ, วัดหัวเสือ
11. วัดสาคัญ จานวน 3 วัด ได้แก่ วัดถ้าพระสบาย, วัดปุาเพิ่มพูน, วัดเวียงสวรรค์
ผลการสารวจความต้องการในการสารวจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานล้านนา ผู้วิจัยดาเนินการสารวจ
อยู่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 จัดทาแบบสารวจความต้องการในการสารวจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลาน
ล้านนา ไปตามวัดต่างๆ ในเขตอาเภอแม่ทะ จัง หวัดลาปาง ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายนัก ศึกษาในรายวิชา
วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย ลงพื้นที่สัมภาษณ์พระสงฆ์ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ในเขตอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง นาผลที่ได้มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปต่อไป
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ผลการศึกษา พบว่า มีวัดในเขตอาเภอแม่ ทะ จัง หวัดลาปาง จ านวนทั้ งสิ้น 68 วัด มีวัดที่ ต้องการ
สารวจ จานวน 25 วัด และวัดที่ไม่ต้องการให้สารวจ จานวน 43 วัด โดยมีเหตุผล คือ ได้มีการสารวจและจัด
หมวดหมู่ไว้แล้ว และบางวัดเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่มีคัมภีร์ใบลาน และมีบางวัดคัมภีร์ใบลานถูกไฟไหม้ ส่วน
เหตุ ผ ลที่ วั ดต้ อ งการส ารวจ อนุรั ก ษ์ ฟื้ น ฟู คั ม ภี ร์ ใ บลานล้ า นนา เพราะเห็ นว่ า คัม ภี ร์ใ บลานล้ านนามี
ความสาคัญเนื่องจาก เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตได้ถูกบันทึกด้วยอักษรล้านนาซึ่งมีคุณค่าทางด้าน
จิตใจ อีกทั้ ง คัม ภีร์ใบลานยัง เป็นของคู่บ้านคู่เ มื องที่ ได้จ ารึก หลัก ธรรมคาสอน คาบอกเล่าประวัติห มู่บ้าน
ประวัติบุคคล ตารายา สมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และเป็นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ ได้รับ การตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงเห็นควรที่ จะให้มีก ารอนุรัก ษ์ไว้ให้
ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต สามารถสรุปเป็นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการสารวจความต้องการ การสารวจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู คัมภีร์ใบลานล้านนา
ลาดับ
ตาบล
วัด
ต้องการ ไม่ต้องการ
หมายเหตุ
1 ตาบลดอนไฟ
วัดดอนไฟ
/
วัดนากวาง
/
วัดนาบง
/
วัดนาฟาน
/
วัดบ้านใหม่
/
วัดบ้านเอียก
/
2 ตาบลนาครัว
วัดน้าโท้ง
⁄
วัดบ้านหลวง
⁄
วัดบ้านหลุก
⁄
วัดบ้างเหมี้ยง
⁄
วัดบ้านฮ่อม
⁄
วัดพรหมพิราม
⁄
วัดศรีถ้อย
⁄
วัดศรีอ้วน
⁄
สารวจและจัดหมวดหมู่แล้ว
วัดหล่ายทุ่ง
⁄
3 ตาบลน้าโจ้
วัดต๋อแก้ว
⁄
วัดน้าโจ้
⁄
วัดบ้านหนอง
⁄
วัดปุาจ้า
⁄
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ลาดับ

4

ตาบลบ้านกิ่ว

5

ตาบลบ้านบอม

6

ตาบลป่าตัน

7

8

24

ตาบล

ตาบลแม่ทะ

ตาบลวังเงิน

วัด
วัดปุาม่วง
วัดม่อนแสนศรี
วัดแม่ปุง
วัดฮ่องห้า
วัดกิ่วหลวง
วัดนาต๋ม
วัดแม่อิบ
วัดสันดอยน้อย
วัดสันนารินทร์
วัดบอมธาตุ
วัดบอมหลวง
วัดบ้านด่าน
วัดโปุงแน่น
วัดพระบาทแม่ไทย
วัดสันปุาเปา
วัดนากว้าว
วัดนาคตหลวง
วัดปงหอศาล
วัดปุาตันหลวง
วัดสบทะ
วัดสันฐาน
วัดท่าแหน
วัดบ้านจว้าก
วัดแม่ทะ
วัดแม่ทะหลวง
วัดบ้านกิ่ว
วัดทุ่งตอน
วัดนาดง

ต้องการ ไม่ต้องการ
⁄
⁄
/
⁄
⁄
⁄
⁄
/
/
/
/
/
/
/
/
⁄
/
⁄
/
/
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
/
/
/
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หมายเหตุ

ถูกไฟไหม้
ไม่มีใบลานแล้ว

สารวจและจัดหมวดหมู่แล้ว
สารวจและจัดหมวดหมู่แล้ว
สารวจและจัดหมวดหมู่แล้ว

สารวจและจัดหมวดหมู่แล้ว

ลาดับ

9

10

11

ตาบล

วัด
วัดนาดู่หลวง
วัดบ้านพิมาย
วัดพระธาตุสันดอน
ตาบลดอนแก้ว
วัดบ้านเด่น
วัดบ้านอ้อ
วัดแม่ทาน
วัดแม่วะ
วัดสบแม่นาง
วัดสันดอนแก้ว
ตาบลหัวเสือ
วัดดอนมูล
วัดนายาบ
วัดบ้านก้อม
วัดบ้านทุ่ง
วัดผาแมว
วัดสบไร่
วัดสามขา
วัดห้วยมะเกลือ
วัดหัวเสือ
วัดสาคัญ
วัดถ้าพระสบาย
วัดปุาเพิ่มพูน
วัดเวียงสวรรค์
รวมทั้งสิ้น

ต้องการ ไม่ต้องการ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25
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หมายเหตุ

ไม่มีใบลาน

ใบลานสูญหาย
ไม่มีใบลาน

วัดสร้างใหม่

จัดหมวดหมู่แล้ว

25

รูปภาพ 1-3 แสดงการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ที่มา : นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 (2557)
ผลจากการสัมภาษณ์ พระสงฆ์ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เรื่อง
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการนาข้อมูลมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วัดสันฐาน ตาบลปุาตัน อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง ซึ่งถือเป็นวัดต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ท่านพระครูปริยัติสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันฐานได้เล็งเห็นความสาคัญของอักษรธรรมล้านนา จาก
การสังเกตของท่านพระครู พบว่า ชาวบ้านมีความนิยมฟังตัวธรรมเพราะหนังสือธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้ง
ท่านพระครูยังมีองค์ความรู้เกีย่ วกับอักษรล้านนาในแบบโบราณจึงทาให้สามารถเปรียบเทียบสาเนียงภาษาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จากความสนใจและมีความต้องการที่จะอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ท่านพระครู
ปริยัติสุนทร จึงได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนา รวมทั้งสิ้นจานวน 394 เรื่อง ดังนั้นวัดสันฐาน ถือเป็นวัด
ต้นแบบของการอนุรัก ษ์ คัม ภีร์ใบลานล้านนา นอกจากนี้ พระสงฆ์แ ละสามเณรวัดสัณฐานมี ส่วนร่วมใน
กระบวนการอนุรั ก ษ์คัม ภีร์ใบลานตั้ง แต่กระบวนสารวจคัม ภีร์ใบลานเพื่อนาผลจากการสารวจมาจัดเป็น
หมวดหมู่
2. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงความรู้ด้านคัมภีร์ใบลาน เข้ามามีส่วนร่วมในการอ่านคัมภีร์ใบลานและให้
ความรู้รวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในขั้นตอนของการสารวจ
3. เทศบาลตาบลปุาตันนาครัว ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการดาเนินงานโดยมีความต้องการที่จะส่งเสริมวิธีการต้มใบลานให้กับวัดและชุมชนเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยชุมชนอย่างแท้จริงด้านการอนุรักษ์อักษรล้านนาและคัมภีร์ใบลานนั้น ชุมชนยังมีความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาด้วยการสารวจผู้ที่มีความรู้ด้านอักษรล้านนามาเป็นผู้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจอักษรล้านนาให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนที่สนใจ อีกทั้งยังต้องการให้สถานศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้นาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านอักษรล้านนาเข้าไปให้ความรู้และเป็นผู้
ถ่ายทอดอักษรล้านนาที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน อีกทั้งชุมชนควรหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายอักษรล้านนาและ
26

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

คัมภีร์ใบลานในพื้นที่ตาบลปุาตันและตาบลนาครัว รวมถึงควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลปุาตันนาครัว ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์อักษรล้านนา จึงส่งเสริมให้มีการนาอักษรล้านนามาเป็นหลักสูตรเสริมให้กับทุกโรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลปุาตันนาครัว หรือกาหนดให้เป็นหลักสูตรภาษาล้านนาสาหรับภาคฤดูร้อน
นอกจากนี้ วัดสันฐานจะเป็นต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาในเขตอาเภอแม่ทะ รวมถึงการ
เป็นสถานที่ในการหล่อหลอมและปลูกฝังให้ชุมชนได้เห็นความสาคัญของอักษรล้านนาหรือภาษาเมือง และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านอักษรล้านนาที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้รากเหง้าของตน
ดังนัน้ ผลการศึกษาการถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานล้านนาภายใต้โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้คัมภีร์
ใบลานเพื่อนาไปสู่การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูเอกสารโบราณล้านนา วัดสันฐาน ตาบลปุาตัน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
(2557) จึงสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของวัด ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดกิจกรรมโครงการที่วัดและชุมชนต้องการดาเนินการร่วมกัน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุน เช่น โครงการต้มใบลาน โครงการหลักสูตรฤดู
ร้อนภาษาล้านนา เป็นต้น

รูปภาพที่ 4-5 การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหล่ายทุง่ นายทองหล่อ เถาว์ยศ
ที่มา : นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 (2557)
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รูปภาพที่ 6 สัมภาษณ์ คณะกรรมการวัดนาคตหลวง
ที่มา : นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 (2557)
การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน แสดงให้เห็นถึงข้อมูลของวัดที่มีคัมภีร์ใบลานและจานวน
วัดที่ต้องการสารวจใบลาน กล่าวคือ
4.1 แผนที่แสดงความต้องการสารวจใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

รูปภาพที่ 4 แผนที่แสดงความต้องการสารวจใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ที่มา : อ.วารินทร์ วงศ์วรรณ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2557)
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4.2 แผนที่แสดงข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

รูปภาพที่ 5 แผนที่แสดงข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ที่มา : อ.วารินทร์ วงศ์วรรณ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2557)

สรุปผลการวิจัย
การสารวจความต้องการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่า
มีวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวนทั้งสิ้น 68 วัด มีวัดที่ต้องการสารวจ จานวน 25 วัด และวัดที่ไม่
ต้องการให้สารวจ จานวน 43 วัด โดยมีเหตุผล คือ ได้มีการสารวจและจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว และบางวัดเป็นวัดที่
สร้างขึ้นใหม่ ไม่มีคัมภีร์ใบลาน และใบลานถูกไฟไหม้
ผลการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้สูงอายุ เรื่องการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ พบว่าควรตระหนักถึง คุณค่าและความสาคัญ โดยเฉพาะคุณค่าทางองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยการ ศึกษาค้นคว้า การทารายงาน การทาวิจัย ตลอดจนการสารวจ ดูแล การจัดเก็ บ
รักษา เพื่อคงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป นอกจากนี้ ควรมีการการใช้ประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนา
เทศมหาชาติ ประเพณี พิธีกรรม
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การจัดท าแผนที่ข้อมูล คัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ท ะ จังหวัดลาปาง ผู้วิจัยได้จ าแนกเป็น 2
ประเภท คือ 1) แผนที่แสดงความต้องการสารวจใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง 2) แผนที่แสดง
ข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การสารวจความต้องการในการอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอาเภอแม่ท ะ
จังหวัดลาปาง มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล คือ ผลจากการสารวจการอนุรักษ์คัมภีร์ลานของวัดในเขต
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการศึกษา รวบรวม การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อให้
เกิดแนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในจังหวัดลาปางอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การนาไปใช้ประโยชน์ คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนงาน
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเป็นแนวทางในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล ของวัดใน
เขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ขยายผลเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานของจังหวัดลาปาง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการปริวรรตคัมภีร์ใบลานให้ครบทุกวัดในเขตอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานล้านนา
3. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ภูมิปญ
ั ญาทีป่ รากฏในคัมภีร์ใบลานของแต่ละวัด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรสาเร็จของนวนิยายรักแนวปลอมตัว -สลับตัว จานวน 8 เรื่อง
ซึ่งคัดเลือกจากความถี่ในการผลิตซ้าอย่างน้อย 6 ครั้งขึ้นไป ได้แก่ ผู้กองยอดรัก ผู้ใหญ่ลีกับนางมา แสงสูรย์
คมพยาบาท จาเลยรัก ทัดดาว บุษยา ปราสาทมืด และดาวพระศุกร์ วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของพาเมลา เรจิส
8 ขั้นตอน คือ สภาพสังคมกาหนด การพบปะ อุปสรรค แรงดึงดูด การประกาศตัว ความสัมพันธ์ถึงทางตัน
การยอมรับซึ่งกันและกัน และการให้คามั่นสัญญา ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายที่ศึกษามีสูตรสาเร็จจานวน 19
สูตร นวนิยายที่มีสูตรครบ 8 ขั้นตอน มีจานวน 1 เรื่อง นวนิยายที่มีสูตรไม่ครบ 8 ขั้นตอน มีจานวน 7 เรื่อง
ขั้น ตอนหลั ก ของสู ต ร ได้ แ ก่ สภาพสั ง คมก าหนดและอุ ป สรรค สู ต รที่ มี ขั้ น ตอนน้อ ยที่ สุ ด มี 3 ขั้ น ตอน
ประกอบด้วย สภาพสัง คมก าหนด อุ ป สรรค และความสัม พันธ์ถึง ทางตัน สูตรที่ มี ขั้นตอนมากที่ สุดมี 12
ขั้นตอน ได้แก่ สภาพสังคมกาหนด การพบปะ อุปสรรค 1 แรงดึงดูด 1 อุปสรรค 2 การยอมรับซึ่งกั นและกัน
การให้คามั่นสัญญา อุปสรรค 3 อุปสรรค 4 อุปสรรค 5 ความสัมพันธ์ถึงทางตัน และการเปิดตัวคบหา สูตรที่
ยาวขึ้นมาจากการปรากฏซ้าของขั้นตอนที่สัมพันธ์กับความซับซ้อนของโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง
คาสาคัญ : สูตรสาเร็จ, นวนิยายรัก, การปลอมตัว, การสลับตัว
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Abstract
The objective of this research was to study the formulas of 8 disguised character
romance novels selected from at least 6 times of reproduction were Pu Kong Yod Rak, Pu
Yai Lee Kap Nang Ma, Saeng Soon, Khom Payabat, Cham Lei Rak, Taddao Butsaya, Prasat
Mued and Dao Prasuk analyzing by the concept of Pamela Regis consisting of 8 steps:
Society Defined, Meeting, Barrier, Attraction, Declaration, Ritual Death, Recognition and
Betrothal. The result found that the studied novels had 15 formulas. The novels having 8
steps were 1 title. The novels having incomplete 8 steps were 7 titles. The basic
composition of formula was society defined, and barrier. The least step of formula had 3
steps: Society Defined, Barrier, and Ritual Death. The most step formula had 12 Steps:
Society Defined, Meeting, Barrier1, Attraction1, Barrier 2, Recognition, Betrothal, Barrier 3,
Barrier 4, Barrier 5, Ritual Death, and Declaration. The longer formula came from the
reoccurring of some steps relating to the complexity of main and sub plot.
Keywords: Formula, Love Novel, Disguising, Switched

ความสาคัญของปัญหา
เมื่อกล่าวถึงนวนิยายรักตามความเข้าใจทั่วไป คือ ผลงานที่นาเสนอเรื่องราวความรักระหว่างชายและ
หญิงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรค จนกระทั่งสมหวังในตอนจบ แต่ในความเป็นจริง เรื่องราวความรักที่นาเสนอผ่านนว
นิยายมีความหลากหลายกว่านั้น ทั้งรักสุข รักโศก รักซ้อน และแอบรัก เหตุผลที่นวนิยายรักมักครองใจผู้อ่าน
อยู่เสมอนั้นเป็นเพราะอารมณ์รักเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงและรับรูไ้ ด้ สอดคล้องกับวนิดา บารุงไทย (2544, น. 92)
ที่กล่าวว่า “เรื่องฝันเฟื่องเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ยิ่งกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายอารมณ์” ในขณะเดียวกัน วอลเตอร์ แนช เห็นว่าความนิยมของนวนิยายรักมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เป็นเพราะว่าผู้อ่านนวนิยายรักไม่ได้ต้องการอ่านเรื่องเดิมซ้าแต่ต้องการอ่านเรื่องใหม่ในแนวเดียวกันเพิ่มขึ้น ”
(Walter Nash, 1990, p. 2) ด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้ ทาให้นักเขียนมีอิสระที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา
สู่ผู้อ่านเพราะมีการตอบรับอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันนัก เขียนต้องสร้างสรรค์ผลงานให้แปลกใหม่ที่ทาให้
ผู้อ่านเดาทางไม่ได้เพื่อสร้างความสนใจใคร่รู้
พาเมลา เรจิส (Pamela Regis, 2003, p. 30-31) ได้ตั้งข้อสังเกตและสรุปสูตรสาเร็จเกี่ยวกับนว
นิ ย ายรั ก ไว้ 8 ประการ ได้ แ ก่ สภาพสั ง คมก าหนด การพบปะ อุ ป สรรค แรงดึ ง ดู ด การประกาศตั ว
ความสัมพันธ์ถึงทางตัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และการให้คามั่นสัญญา โดยขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นในลาดับ
ใดก็ได้ และมีหลายขั้นตอนที่เกิดได้ 2-3 ครั้งในฉากหรือเหตุการณ์อันเดียวกัน ส่วนขั้นการประกาศตัวและการ
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ให้คามั่นสัญญามักจะเกิดพร้อมกัน เช่น ในขณะที่ ตัวละครเอกทั้งชายหญิงประกาศความรักต่อกันก็จะนาไปสู่
การขอหมั้นหมายในคราวเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ ขั้นตอนแต่ละอันสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งและก็
อาจถูกตัดทอนลงได้ ดังนั้น นักเขียนไม่จาเป็นต้องแสดงขั้นตอนเหล่านี้จนครบทั้งหมด อย่างไรก็ดี ขั้นตอน
เหล่านี้สามารถขยายได้มากตามต้องการเพื่อลงรายละเอียดของการกระทาหรือบทสนทนา ความยืดหยุ่น
เหล่านี้อาจพบได้ในนวนิยายประเภทอื่นเช่นกัน แต่การมองเห็นรายละเอียดเหล่านี้จะทาให้เข้าใจถึงวิธีการผูก
เรื่องของนวนิยายเรื่องต่าง ๆ
สูตรสาเร็จของพาเมลา เรจิส จึงแตกต่างจากแนวคิดเรื่องสูตรสาเร็จของนวนิยายรักของไทยที่อาศัย
แนวเรื่อง แนวคิดและพฤติก รรมตัวละครเป็นข้อสรุป เช่น แนวซินเดอเรลลา แนวชีวิตต้องสู้ แนวแม่ ผัว
ลูก สะใภ้ นอกจากนี้ อิ ร าวดี ไตลัง คะ (2543, น. 15) ได้เสนอแนวทางการวิเ คราะห์โ ครงเรื่องบันเทิ ง คดี
ประเภทพาฝันที่ไม่ ซับ ซ้อนด้วยแนวคิดโครงสร้างนิท านไว้ 3 ประเภท คือ โครงเรื่องนางเอกถูก บังคับ ให้
แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รัก โครงเรื่องทายาทเศรษฐีถูกสลับตัวกับลูกคนจน และโครงเรื่องพระเอกนางเอกไม่รัก
กันแต่ต้องแต่งงานกันและเกิดความเข้าใจผิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะรู้ตัวว่ารักกัน
กล่าวเฉพาะนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวถือเป็นอีกแนวเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
แม้ จ ะมี ก ารวิพ ากษ์วิจ ารณ์จ ากคนบางกลุ่ม ในแง่ความสมจริง แต่ด้วยเพศสภาพและเพศวิถีของคนในยุค
ปัจจุบันที่มีอย่างหลากหลายอาจกลายเป็นตัวอย่างที่ทาให้ผู้อ่านและผู้ชมมองข้ามประเด็นนี้ไปหรือเกิดการ
ยอมรับได้โดยปริยาย งานวิจัยนี้สันนิษฐานว่าแนวคิดเกี่ยวกับการปลอมตัว-สลับตัวอาจคลี่คลายมาจากนิทาน
นิยายจักรๆ วงศ์ๆ เป็นความบันเทิงที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน ดังนั้น การที่ผู้อ่านจะเปิดรับนวนิยายที่มีแนวเรื่อง
ลักษณะนี้ย่อมเป็นไปได้ง่าย
กลุ่มตัวอย่างที่ นามาศึก ษาในครั้งนี้คัดเลือกมาจากความถี่ในการผลิตซ้าในสื่อรูป แบบต่าง ๆ เช่น
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครวิทยุ ทุกเรื่องล้วนเป็นแนวปลอมตัว-สลับตัว แต่รายละเอียดของเรื่องราวกลับ
แตกต่างกันไป การวิจัยครั้งนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันแนวคิดของพาเมลา เรจิ สที่ว่านวนิยายรัก มีศิลปะในการ
เรียงร้อยเรื่องราวให้แปลกใหม่ไปจากเดิมแม้จะอยู่ภายใต้แนวเรื่องอย่างเดียวกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสูตรสาเร็จของนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัว

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมรายชื่ อ นวนิย ายรัก แนวปลอมตัว -สลับ ตัว ที่ มี ก ารผลิตซ้าในสื่อ ประเภทต่าง ๆ เช่ น
ภาพยนตร์ ละครเวที ละครวิท ยุ ละครโทรทัศน์ จานวน 6 ครั้ง ขึ้นไป ผลการรวบรวมและวิเ คราะห์พบว่า
นวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวพร้อมข้อมูลการผลิตซ้าในสื่อต่าง ๆ มีจานวน 8 เรื่อง ดังนี้
34
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1.1 ผู้กองยอดรัก กาญจนา นาคนันทน์ ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 6 ครั้ง และภาพยนตร์ 1 ครั้ง
1.2 คมพยาบาท สุข หฤทัย
ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 6 ครั้ง และภาพยนตร์ 1 ครั้ง
1.3 จาเลยรัก ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 5 ครั้ง และภาพยนตร์ 2 ครั้ง
1.4 ผู้ใหญ่ลีกับนางมา กาญจนา นาคนันทน์ ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 6 ครั้ง และภาพยนตร์ 1
ครั้ง
1.5 ทัดดาว บุษยา ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 5 ครั้ง และภาพยนตร์ 2 ครั้ง
1.6 ดาวพระศุกร์ ข.อักษราพันธ์
ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 3 ครั้ง และภาพยนตร์ 3 ครั้ง
1.7 ปราสาทมืด จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 4 ครั้ง และภาพยนตร์ 2 ครั้ง
1.8 แสงสูรย์ จินตะหรา
ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ 4 ครั้ง และภาพยนตร์ 2 ครั้ง
2. ศึกษาแนวคิดสูตรสาเร็จของพาเมลา เรจิส (2003, p. 30-38) จานวน 8 ขั้นตอนเพื่อนามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดที่สรุปและเรียบเรียงได้ดังนี้
2.1 สภาพสังคมกาหนด (Society Defined)
ขั้นตอนสภาพสังคมกาหนดจะอยู่ตอนเริ่มต้นของนวนิยาย เป็นสภาพสังคมแวดล้อมตัวละครเอก
ชายและหญิง ในขณะคบหาดูใจกั นซึ่ง ก าหนดขึ้นเพื่อให้ข้อมู ลแก่ ผู้อ่าน บางเรื่องอาจเป็นสภาพสัง คมอัน
บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือเสื่อมโทรม ที่สร้างความกดดันให้แก่ตัวละครเอกชายและหญิง
2.2 การพบปะ (The Meeting)
โดยทั่วไป ขั้นตอนนี้จะปรากฏในตอนต้นของเรื่องราว แต่บางคราวอาจพบได้ในลักษณะของการ
เล่าเรื่องย้อนต้น (Flashback) หมายถึง การพบปะกันครั้งแรกของตัวละครเอกชายหญิง ซึ่งอาจมีนัยของความ
ขัดแย้งระหว่างตัวละครเอกปรากฏขึ้นด้วย
2.3 อุปสรรค (The Barrier)
ขั้นตอนของอุปสรรคจะปรากฏอยู่ตลอดเรื่องเพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจถึงสาเหตุที่ตัวละครเอกชายหญิงยัง
ไม่สมหวังในความรัก อุปสรรคถือเป็นตัวดาเนินเรื่องของนวนิยายรัก อุปสรรคภายนอก หมายถึง สถานการณ์
แวดล้อมตัวละครเอกชายหญิง เช่น สภาพสัง คม ครอบครัว เศรษฐกิจ รวมถึง ฉากทางภูมิศาสตร์และฉาก
กายภาพ ตลอดจนเหตุประจวบต่าง ๆ ส่วนอุปสรรคภายใน หมายถึง สถานการณ์ภายในจิตใจของตัวละคร
เอกทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ทัศนคติ การควบคุมอารมณ์ ค่านิยม ความเชื่อ
2.4 แรงดึงดูด (The Attraction)
ขั้นตอนของแรงดึงดูดจะปรากฏอยู่ตลอดเรื่องเช่นกั นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดตัวละครถึง
ต้องการที่จะแต่งงานกัน แรงดึงดูดเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ตัวละครเอกชายหญิงต้องการเอาชนะอุปสรรค
แรงดึงดูดอาจมีพื้นฐานมาจากเพศสัมพันธ์ มิตรภาพ เป้าหมายหรือความรู้สึกที่มีร่ว มกัน ความคาดหวังทาง
สังคม และประเด็นทางเศรษฐกิจ
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2.5 การประกาศตัว (The Declaration)
ขั้นตอนของการประกาศตัว หมายถึง การเปิดเผยความในใจของตัวละครเอกฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่าย
ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการเล่าเรื่อง ขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้เขียนสามารถสร้างโครงเรื่ องได้อย่าง
หลากหลายภายใต้ความเป็นไปได้เพื่อจะเปิดเรื่องสู่ความเป็นนวนิยายรัก หากการประกาศตัวเกิดขึ้นพร้อมกับ
ขั้นตอนของการพบปะจะทาให้เกิดสถานการณ์ “รักแรกพบ” ขึ้น แต่ถ้าการประกาศตัวปรากฏในตอนท้าย
เรื่อง หลังจากตัวละครเอกชายหญิงเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของ
อุปสรรค
2.6 ความสัมพันธ์ถึงทางตัน (Point of Ritual Death)
ขั้นตอนของความสัมพันธ์ถึงทางตัน หมายถึง ช่วงเวลาที่คู่รักพบว่าทางออกของปัญหานั้นไม่อาจ
เป็นไปได้ อุปสรรคที่มียังคงอยู่และใหญ่โตกว่าที่คิด การจะลงเอยอย่างมีความสุขกลายเป็นความเสี่ยง ขั้นตอน
นี้จึงมีหน้าที่เพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านให้เข้าสู่อารมณ์โศกเศร้าและเอาใจช่วยตัวละคร
2.7 การยอมรับซึ่งกันและกัน (The Recognition)
ขั้นตอนการยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นโอกาสให้การเอาชนะอุปสรรค
หรือการที่ตัวละครเอกชายหญิงสานึกตนหรือเห็นคุณค่าที่แท้จริงของอีกฝ่ายจนสามารถกาจัดอุปสรรคและยอม
ที่จะเข้าพิธีหมั้นหมายเพื่อก้าวไปข้างหน้า
2.8 การให้คามั่นสัญญา (The Betrothal)
ขั้นตอนการให้คามั่นสัญญา หมายถึง เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งขออีกฝ่ายแต่งงาน
แล้วสมหวัง หรืออาจหมายถึง การยอมรับอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่จะลงเอยกัน ดังนั้น อาจแบ่งออกเป็นเหตุการณ์
การขอแต่งงาน และการยอมรับการขอแต่งงาน ซึ่งเป้าหมายของนวนิยายมักจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาขัดขวาง
ระหว่างสองเหตุการณ์นี้
3. วิเคราะห์ข้อมูลของนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัว เพื่อสังเคราะห์สูตรสาเร็จ
4. นาเสนอสูตรสาเร็จของนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวที่พบ นาเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
พร้อมอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่านวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวที่มีสูตรสาเร็จครบทุกขั้นตอน มีจานวน 1 เรื่อง
และสูตรสาเร็จที่ไม่ครบทุกขั้นตอน มีจานวน 7 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สูตรสาเร็จของนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวครบทุกขั้นตอน
จาเลยรัก
นวนิยายเรื่อง จาเลยรัก มีหฤษฎ์และโศรยาเป็นตัวละครเอก ศันสนีย์เป็นลูกพี่ลูกน้องของโศรยา หริณ
เป็นน้องชายของหฤษฎ์ เขาฆ่าตัวตายเพราะผิดหวัง จากศันสนีย์ หฤษฎ์มาขอพบศันสนีย์ แต่เธอให้โศรยา
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รับหน้าแทน หฤษฎ์เข้าใจผิดว่าโศรยาคือ ศันสนีย์ จึงลักพาตัวไป เมื่อเห็นว่าโศรยาเป็นคนดี จึงส่งเธอกลับบ้าน
จากนั้นหฤษฎ์แสร้งทาเป็นชอบพอศันสนีย์เพื่อให้บทเรียนแก่หญิงสาว
นวนิยายเรื่องนี้มีสูตรสาเร็จ จานวน 3 สูตร ดังนี้
โศรยา-หริณ
การวิเคราะห์สูตรสาเร็จเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของโศรยาและหริณ สภาพสังคมกาหนดให้โศรยา
เป็นเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยร่วมกับหริณ การพบปะกันบ่อยครั้งเข้าทาให้ทั้งสองชอบพอกัน แต่แล้ว อุปสรรค
กลับเกิดขึ้นเมื่อหริณได้พบกับศันสนีย์ ลูกพี่ลูกน้องของโศรยา เขาเปลี่ยนไปจากโศรยาไปคบหากับศันสนีย์ จน
ในที่สุดความสัมพันธ์ถึงทางตัน โศรยาต้องเก็บงาความผิดหวังไว้เพียงผู้เดียว
โศรยา-หฤษฎ์
สภาพสังคมกาหนดให้ศันสนีย์มีอ านาจเหนือกว่าโศรยาจึง สั่ง ให้เธอออกไปรับ หน้าหฤษฎ์ ในการ
พบปะกันครั้งแรก หฤทธิ์ออกอุบายลักพาตัวเธอไปยังนครศรีธรรมราช โศรยาคิดจะหนีแต่มี อุปสรรคเพราะ
หฤษฎ์ขู่ให้เธอหวาดกลัวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ต่อมาเมื่อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น หฤษฎ์เกิด แรงดึงดู ด
เพราะรู้สึกประทับใจความเป็นกุลสตรีของโศรยา แต่มีอุปสรรคเพราะบุญทาย ภรรยาเก่าของเขายังคงตาม
ตอแย และยุให้คนงานปลุกปล้าโศรยา แม้ชายหนุ่มจะตามมาช่วยได้ทัน แต่เขากลับยิ่งเป็นห่วงโศรยา ดังนั้น
หฤษฎ์จึงสารภาพรักแก่โศรยา ทั้งสองเกิด การยอมรับซึ่งกันและกัน หฤษฎ์ให้คามั่นสัญญาว่าจะตามไปหา
เขามอบสร้อยแก่โศรยาไว้ดูต่างหน้า อุปสรรคต่อมาเกิดขึ้นเมื่อศันสนีย์ได้พบหฤษฎ์จนธวัชชัยหึงหวง อุปสรรค
ที่ทาให้ปัญหารุนแรงขึ้น คือ หฤษฎ์มีท่าทีสนใจศันสนีย์เช่นกัน โศรยาถูกพ่อแม่ของศันสนีย์บังคับให้คอยกันท่า
หฤษฎ์ อุปสรรคต่อมาศันสนีย์ถอนหมั้นธวัชชัยและรอให้หฤษฎ์มาสู่ขอ ความสัมพันธ์ของโศรยาและหฤษฎ์จึง
ถึงทางตัน โศรยาลากลับบ้านพร้อมความผิดหวัง แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อหฤษฎ์ประกาศตัวว่าพาผู้ใหญ่
มาสู่ขอโศรยาและตามไปปรับความเข้าใจกับโศรยาจนสาเร็จ
หฤษฎ์-ศันสนีย์
สภาพสังคมกาหนดให้หฤษฎ์ไปรอต้อนรับธวัชชัยที่มาท่องเที่ยวภาคใต้พร้อมคู่หมั้น การพบปะครั้งนี้
ทาให้หฤษฎ์แปลกใจมากที่ศันสนีย์ไม่ใช่โศรยา หฤษฎ์แสดงท่าทีสนใจศันสนีย์ตามขั้นตอนแรงดึงดูด ทั้งที่มี
อุปสรรคคือธวัชชัยในฐานะคู่หมั้น หฤษฎ์ตามศันสนีย์ขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อประกาศตัวกับครอบครัวของเธอ แม่
ของศันสนีย์ไม่พอใจมากสั่งให้โศรยาคอยกันท่าเป็น อุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างหฤษฎ์และศันสนีย์ วัน
หนึ่ง ศันสนีย์ประกาศว่าเธอถอนหมั้ นกั บธวัชชัยแล้วเพราะหฤษฎ์ ให้คามั่นสัญญาว่าจะมาสู่ขอ แต่สุดท้าย
หฤษฎ์กลับส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอโศรยาทาให้ความสัมพันธ์ถึงทางตัน หฤษฎ์เล่าเรื่องราวของหริณให้ศันสนีย์ฟังและ
ยอมรับว่าสิ่งที่ทาลงไปเพียงเพื่อต้องการให้บทเรียนแก่ศันสนีย์
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2. สูตรสาเร็จของนวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวไม่ครบทุกขั้นตอน
นวนิยายรักแนวปลอมตัว-สลับตัวที่มีสูตรสาเร็จไม่ครบทุกขั้นตอน มีจานวน 7 เรื่อง ดังนี้
2.1 ผู้กองยอดรัก
นวนิยายเรื่อง ผู้กองยอดรัก กล่าวถึงความรักต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในกรมทหาร พัน น้าสุพรรณเป็น
ทนายที่ปลอมตัวมาเป็นพลทหารเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตและได้พบรับกับฉวีผ่อง แพทย์ทหาร ลูกสาวของ
ผู้พันผวน เจ้าของบ้านที่พันไปอาศัยอยู่ด้วยในฐานะเด็กรับใช้
สูตรสาเร็จของเรื่องเป็นดังนี้
สภาพสังคมกาหนดให้พั นสมัครเป็นทหารเกณฑ์เพราะต้องการประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่
ต่อมาในขั้นการพบปะพันได้พบกับผู้กองฉวีผ่อง แพทย์สาวประจากรมทหาร แรงดึงดูดทาให้พันอาสาเป็น
พลขับของผู้กองฉวีผ่องเพื่อเกี้ยวพาราสี แต่อุปสรรคเกิดขึ้น เพราะพ่อของฉวีผ่องไม่ชอบพัน วันหนึ่งทั้งสอง
คนขับรถไปธุระต่างจังหวัด รถเกิดเสียทาให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แต่โชคร้ายชาวบ้านที่พบ
เป็นโจร ฉวีผ่องจึงตกอยู่ในอันตราย พันปกป้องเธอจนตนเองได้รับบาดเจ็บ หลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งสองจึง
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ในขั้นตอนของการประกาศตัว พันพาพ่อแม่มาสู่ขอฉวีผ่อง ปรากฏว่าพ่อของทั้ง
สองเป็นเพื่อนเก่ากันแม้จะไม่ลงรอยกันนัก แต่ก็ยินดีที่จะให้พันและฉวีผ่องได้คบหากัน วันหนึ่งพันขออนุญาต
แม่ ของฉวีผ่อ งไปเที่ ยวกั นตามล าพั ง พอกลับ มาบ้านฉวีผ่องกลับ ถูก ลงโทษเธออย่างรุนแรงจนกลายเป็น
อุปสรรคสาคัญของความรัก พ่อ ของเธอยัง คงมีปากเสียงกับพันเป็นระยะจนหญิง สาวเบื่อหน่ายจึงขอย้าย
ออกไปอยู่หอพักแพทย์ ทาให้เป็นอุปสรรคมากขึ้นอีก พันตามไปง้อฉวีผ่องที่หอพักแพทย์และมี การให้คามั่น
สัญญาระหว่างกันว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปให้ได้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดเข้ามาอีกก็ตาม
2.2 คมพยาบาท
นวนิยายเรื่อง คมพยาบาท มีตัวละครเอก 2 ช่วงชั้น คือ ตัวละครเอกรุ่นพ่อแม่ และตัวละครเอก
รุ่นลูก ความเดิมเริ่มจากเย็นเป็นภรรยาลับของอุทัย ต่อมาเขาถูกบังคับให้แต่งงานกับวณี อุทัยจึงทาตัวเย็นชา
ใส่วณีและไปมาหาสู่เย็นสม่าเสมอ แต่ไม่นานความดีของวณีทาให้อุทัยเปลี่ยนใจและเบื่อหน่ายเย็น ความแค้น
ทาให้เย็นยอมลงให้เพื่อรอเวลาที่จะขโมยลูกสาวของพวกเขาไป เวลาผ่านไปสิบแปดปี เย็นกลับมาพร้อมเด็ก
สาวสองคนคือ เปีย และน้อย เย็นแจ้งว่าเปียคือลูกของอุทัยและวณี ส่วนน้อยคือ หลานสาวตนเอง นิสัยใจคอ
ของเปียค่อนข้างดุร้าย เอาแต่ใจ ส่วนน้อยจิตใจดี หัวอ่อน เปียอิจฉาน้อยและอยากให้เลอสรรเลือกตน เปียจึง
ผลักน้อยตกน้าเพราะอยากให้น้อยตาย เย็นควบคุมเปียไม่ได้เหมือนก่อนจึงขู่จะบอกความจริงว่าน้อยคือลูกสาว
ตัวจริงของครอบครัวนี้ เปียกลัวความลับถูกเผยจึงวางยาในอาหารให้เย็นกินและยิงตัวตายตาม
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นวนิยายเรื่องนี้มีสูตรสาเร็จ จานวน 4 สูตร ดังนี้
อุทัย-เย็น
สภาพสังคมกาหนด เย็นเป็นภรรยาลับของอุทัย แต่มีอุปสรรค คือ แม่ของเขาไม่พอใจ จึงบังคับให้
อุทัยแต่งงานกับวณี อุทัยให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนใจจากเย็น แต่สุดท้ายอุทัยก็ทาไม่ได้ ความสัมพันธ์จึง
ถึงทางตัน เย็นแค้นใจมากและเฝ้ารอโอกาสที่จะได้เอาคืน
อุทัย-วณี
สภาพสังคมกาหนด อุทัยถูกบังคับให้แต่งงานกับวณีโดยไม่เต็มใจ แต่วณีมีความเป็นกุลสตรีและ
อ่อนโยนทาให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างเขาและเธอ เพียงไม่นานทั้งสองก็เกิด การยอมรับซึ่งกันและกัน ที่ทาให้
เย็นทนไม่ได้ เฝ้าทวงคาสัญญาที่อุทัยเคยให้ไว้ อุปสรรคในความสัมพันธ์ของอุทัยและวณีเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
เริ่มจากครั้งแรก แม่ของอุทัยไล่เย็นออกจากบ้านเพราะไม่หยุดรังควานอุทัย อุปสรรคที่สอง วณีเห็นใจเย็นจึง
ยอมให้อยู่ต่อ อุปสรรคที่สาม เย็นเห็นโอกาสแก้แค้นอุทัยและวณีจึงลักพาตัวลูกสาวของพวกเขาไป ส่งผลให้
เกิดอุปสรรคที่สี่ คือ ชีวิตครอบครัวของอุทัยและวณีเริ่มมีปัญหาระหองระแหงเนื่องจากเย็นหลอกลวงเรื่อง
การส่ง ลูก คืนหลายครั้ง จนกระทั่ ง วันที่ ได้ลูก คืนมา ทั้ง สองดีใจและคิดว่าความทุ ก ข์โ ศกคงจะหมดไป แต่
อุปสรรคยังคงมีอยู่ เพราะเปียสร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องช้าใจและมีปากเสียงกันหลายครั้ง สุดท้ายอุทัยและวณี
ต่างปลงตกและคิดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างมีส่วนผิด จึงเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อร่วมมือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากและเปีย จึงได้พบความสุขในชีวิตคู่
น้อย-เลอสรร
สภาพสังคมกาหนดให้น้อยติดตามเย็นเข้ามาอยู่ในบ้านของอุทัย และได้พบกับ เลอสรรลูกเลี้ยง
ของวณี ในการพบปะกัน หลายครั้ง เลอสรรพยายามจะชวนน้อยพูดคุยแต่น้อยไม่อยากมีปัญหากับเปียจึง
พยายามหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ ตาม เลอสรรแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจน้อยตามขั้นตอนของ แรงดึงดูด
อุปสรรคเริ่มรุนแรง เมื่อเปียบังคับให้วณีบงการเลอสรรแต่ไม่สาเร็จ อุปสรรคร้ายแรงขึ้นอีก เมื่อเปียผลักน้อย
ตกจากเรือที่กาลังแล่นในทะเล เลอสรรกระโดดลงไปช่วยได้ทัน ทุกคนต่างตาหนิเปีย โดยเฉพาะเย็น เปียกลัว
ว่าเย็นจะเปิดเผยความจริง จึงวางยาฆ่าเย็น จากนั้นหนีความผิดด้วยการยิงตัวตาย การตายของเปียทาให้
อุปสรรคในความสัมพันธ์ของน้อยและเลอสรรหมดไป ทั้งสองจึง ประกาศตัวคบหากัน
เปีย-เลอสรร
สภาพสังคมกาหนด เปียเป็นลูกสาวของอุทัยและวณีตามความเข้าใจเบื้องต้น ส่วนเลอสรรเป็น
ลูกเลี้ยงของวณี การพบปะเกิดขึ้นเมื่อเลอสรรกลับจากต่างประเทศ เปียตกหลุมรักเลอสรรในทันที และถือ
โอกาสใกล้ชิดเลอสรรในฐานะที่มีสถานะเท่าเทียมกัน แต่ อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ เลอสรรไม่ชอบนิสัยใจคอของ
เปีย อุปสรรคที่ ส าคัญ กว่านั้น คือ เลอสรรรู้สึก สนใจน้อย ท าให้เ ปียโกรธแค้นน้อยมากกว่าเดิม และบีบ
บังคับวณีให้ช่วยเหลือทาให้เลอสรรอึดอัดมากขึ้น จนกระทั่งเปียฆ่าตัวตาย ความสัมพันธ์จึงถึงทางตัน
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2.4 ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
นวนิยายเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา เล่าเรื่องราวความรัก ระหว่างสาวชาวกรุงกับหนุ่มลูกทุ่ง มาลินี
เป็นนางแบบที่มีชีวิตหรูหราอยู่ในเมืองใหญ่ วันหนึ่งมีจดหมายแจ้งว่าเธอได้รับมรดกจากยายเป็นบ้านพร้อม
ที่ดินในต่างจังหวัด หากมาลินีไม่ต้องการรับมรดกนั้นให้ขายแก่ผู้ใหญ่ลีเท่านั้น หญิงสาวยังลังเลใจ และสงสัยว่า
ผู้ใหญ่ลีคือใคร จึงอยากค้นหาคาตอบ ประกอบกับเธอมีปัญหากับประดิษฐ์ คนรักจอมเจ้าชู้ มาลินีจึงตัดใจ
กลับมาอยู่บ้านเดิมของยายและได้พบรักกับผู้ใหญ่ลี
สูตรสาเร็จของเรื่องเป็นดังนี้
สภาพสังคมกาหนด คือ การที่มาลินีได้มรดกจากยาย ขณะที่เธอเดินสารวจไปทั่วพื้นที่นั้น มาลินี
ได้พบกับผู้ใหญ่ลี การพบปะครั้งนี้มาลินีเข้าใจว่าผู้ใหญ่ลีเป็นคนงานในไร่ เพราะเขายังหนุ่ม ไม่เหมือนกับที่เธอ
คิดไว้ว่า ผู้ใหญ่ลีคงจะเป็นคนมีอายุ ชายหนุ่มไม่ได้แก้ไขความเข้าใจผิดนั้น จนกระทั่งมารู้ความจริงภายหลัง
มาลินีเสียหน้าแต่กลับเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันเพราะที่ผ่านมาผู้ใหญ่ลีช่วยดูแลเธอเป็นอย่างดี ขณะที่ความรัก
ของคนทั้ง สองดาเนินไป อุปสรรคแรกเกิดขึ้น เมื่อประดิษฐ์ตามมาง้อมาลินี และยังมีป ทุม สาวชาวบ้านมา
ตอแยผู้ใหญ่ลีร่วมด้วย อุปสรรคซับซ้อนขึ้น เมื่อประดิษฐ์กับปทุมวางแผนทาลายความรักของคนทั้งคู่ ผู้ใหญ่ลี
มาหลบฝนที่บ้านมาลินี ทั้งสองคนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่ลีจึงสารภาพความในใจแก่หญิงสาว แต่
อุปสรรคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกในขณะที่ผู้ใหญ่ลีบวชเป็นพระ ปทุมโพนทะนาว่าเธอตั้งท้องกับเขา
ครั้งที่สอง ประดิษฐ์ล่อลวงน้องสาวของผู้ใหญ่ลีไปถ่ายทาภาพยนตร์ลามก มาลินีตามไปช่วยได้ทันเวลา ครั้งที่
สาม ผู้ใหญ่ลีต้องรอให้ครบพรรษาจึงจะสึกออกมาแก้ต่างได้ ท้ายที่สุดปทุมยอมสารภาพว่ากุเรื่อ งขึ้น เมื่อพ้นคา
ครหาแล้ว ผู้ใหญ่ลีขอมาลินีแต่งงาน และให้คามั่นสัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไป
5. ทัดดาว บุษยา
นวนิยายเรื่อง ทัดดาว บุษยา เป็น ความรักระหว่างหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นเด็กหนุ่มกับ ชายหนุ่มสูง
ศักดิ์ เรื่องราวเริ่มต้นจากความหลังฝังใจในรุ่นพ่อแม่จนกระทั่งถึงการทวงสิทธิ์ตามพินัยกรรมในรุ่นลูก ดังนี้
ความเดิมเริ่มต้นจากเด่นและจิตรีครองรักกัน แต่คุณหญิงบุษย์ แม่ของเด่นไม่ยอมรับ จึงจัดแจงให้
ลูกชายแต่งงานใหม่กับเดือน หญิงสาวหมดทางเลือก จึงย้ายออกจากบ้านไปอยู่เชียงใหม่พร้อมกับมีลูกติดท้อง
ไปด้วย เดือนมีลูกติดท้องมาแต่ปิดบังไว้ คือ ต้อม หลังแต่งงานจึงลูกกับเด่นเพิ่มอีกคนคือ แต้ม ส่วนจิตรีคลอด
ลูกสาวชื่อ ทัดดาว เด่น พร้อมกับพ่วง คนรับใช้ ลอบมาพบทัดดาวอยู่เสมอและยืนยันว่าทัดดาวเป็นเจ้าของ
ทุกอย่างตามพินัยกรรม ทัดดาวอยากหนีการแต่งงาน จึงปลอมตัวเป็นผู้ชายชื่อ สุทัศน์ เที่ยง พี่เลี้ยงของทัดดาว
รู้จักกับบาง คนสนิทของเจ้าน้อย จึงขอเดินทางร่วมไปกับเจ้าน้อย ทัดดาวบอกเจ้าน้อยว่าตนเองเป็นลูกของ
เด่นต้องการจะไปทวงมรดก เจ้าน้อยซึ่งเป็นเพื่อนกับวิธูร น้องสาวเดือน จึงพาทัดดาวเข้าบ้านบุษยาในฐานะ
คนรับใช้ เจ้าน้อยหลงรัก เต็มเดือน แต่เต็มเดือนปฏิเสธและแต่งงานกับสินทอง เจ้าน้อยอกหัก ทัดดาวเฝ้า
ปรนนิบัติ ต้อมแสดงท่าทีสนใจเจ้าน้อยอย่างเปิดเผยแต่เจ้าน้อยไม่สนใจ ต่อมาเจ้าพัฒนาและจิตรีมาเยี่ยมหา
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เจ้าน้อยที่บ้านบุษยาพร้อมกับเจ้าแสงคา จิตรีเห็นทัดดาวปลอมก็จาได้ ส่วนทัดดาวจึงหนีกลับ เชียงใหม่ เดือน
วางยาต้อมกับเจ้าน้อ ยเพื่อใส่ความ ต้อมเป็นพยานว่าเจ้าน้อยไม่ผิด ทัดดาวกลับไปบ้านบุษยาเพื่อคลี่คลาย
ความขัดแย้ง เจ้าน้อยเฝ้ารอเวลาที่ทัดดาวให้อภัยและปรับความเข้าใจกันในที่สุด
นวนิยายเรื่องนี้มีสูตรสาเร็จ จานวน 3 สูตร ดังนี้
เด่น-จิตรี
สภาพสังคมกาหนด เด่นครองรักกับจิตรี แต่มีอุปสรรค เพราะแม่ของเขาไม่พอใจจิตรีที่ไม่มีคุณสมบัติ
ของการเป็นแม่ศรีเรือน เธอจึงสนับสนุนให้เด่นแต่งงานใหม่ ความสัมพันธ์จึงถึงทางตัน เพราะจิตรีหนีออก
จากบ้านกลับไปอยู่เชียงใหม่
เจ้าพัฒนา-จิตรี
สภาพสังคมกาหนด จิตรีขอให้ทัดดาว ลูกสาวของตน แต่งงานกับเจ้าพัฒนาเพื่อแลกกับการชาระหนี้
พนัน แต่มีอุปสรรคสาคัญ คือ ลูกของทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอม และยังพากันหลบหนีไปในวันแต่งงาน เจ้าพัฒนา
จึงขอให้จิตรีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแต่งงานแทนลูกสาว จึงกลายเป็นการประกาศตัวของคนทั้งสอง เมื่อ
เหตุก ารณ์วุ่นวายผ่านไป จิตรีปรับ ปรุง ตัวและกลายเป็นแม่ศรีเรือนทาให้เจ้าพัฒนาประทั บใจและเกิ ด การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ภายหลัง เดือนที่ขึ้นมาเยี่ยมเจ้าพัฒ นาที่เ ชียงใหม่ส ร้างอุปสรรคด้วยการโปรยเสน่ห์
จนกระทั่งเจ้าพัฒนามีปากเสียงกับจิตรี แต่เจ้าน้อยเล่าพฤติกรรมของเดือนเตือนสติพ่อ ทาให้เจ้าพัฒนาได้สติ
และปรับความเข้าใจกับจิตรีได้ทันเวลา และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น
ทัดดาว-เจ้าน้อย
สภาพสังคมกาหนด ทัดดาวและเจ้าน้อยไม่พอใจการแต่งงานที่จะถูกจัดขึ้นเพื่อชาระหนี้ตามข้อตกลง
ระหว่างจิตรีและเจ้าพั ฒนาจึงหนีอ อกจากบ้าน ในขั้นตอนการพบปะ ทัดดาวปลอมตัวเป็นชายชื่อ สุทัศน์
ติดตามเจ้าน้อยไปยังบ้านบุษยาความใกล้ชิดทาให้เจ้าน้อยและทัดดาวสนิทสนมกันมากขึ้นทุกขณะตามขั้นตอน
ของแรงดึงดูด แต่อุปสรรคที่พบ คือ เพศสภาพของทัดดาว เจ้าน้อยหลงรักเต็มเดือน และยังมีอุปสรรคเพิ่มขึ้น
อีก เมื่อต้อมตามตอแยเจ้าน้อย ความสัมพันธ์ถึงทางตัน เมื่อเจ้าน้อยทราบความจริงว่าสุทัศน์คือทัดดาว และ
เดือนกล่าวหาว่าเจ้าน้อยล่วงเกินต้อม เจ้าน้อยรอเวลาจนกระทั่งทัดดาวให้อภัย ทั้งสองจึงได้เปิดใจยอมรับซึ่ง
กันและกัน
6. ดาวพระศุกร์
นวนิยายเรื่อง ดาวพระศุกร์ เป็นเรื่องราวความรักต่างวัยระหว่างหนุ่มใหญ่เจ้าของธุรกิจและ เด็กสาว
จากซ่องโสเภณีที่มีประวัติความเป็นมาอันโชกโชน เริ่มเรื่องจากดาวพระศุกร์ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหลังคลอด
ต่อมามีคนรับอุปการะแต่ทารุณทุบตีจนดาวพระศุกร์ทนไม่ไหว หนีออกจากบ้านไปร่อนเร่ข้างถนน ต่อมาดาว
พระศุกร์ไปอาศัยอยู่ในซ่องโสเภณี เธอเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดจากการขายบริการ จนกระทั่งได้พบกับภาคย์ เขา
ไถ่ตัวให้และนามาชุบ เลี้ยง ภาคย์มีคู่หมายชื่อ มาหยารัศมี ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับดาวพระศุกร์ ศศิประภา
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ยินดีที่ได้พบลูกสาวอีกครั้งแต่ดาวพระศุกร์หมางเมินและไม่ยอมรับแม่ ภาคย์พาดาวพระศุกร์ออกงานทาให้รู้จัก
กับอรรถ ศศิประภาพยายามขัดขวางแต่กลับเหมือนยิ่งยุ อรรถมอบเงินให้ดาวพระศุกร์เพื่อไถ่ตัวจากภาคย์
ภาคย์หึงหวงจึงปลุกปล้าดาวพระศุกร์ หญิงสาวแยกตัวออกมาอยู่ลาพัง ดาวพระศุกร์ตกลงแต่งงานกับอรรถ
ศศิประภาจึงยอมสารภาพว่าดาวพระศุกร์และอรรถเป็นพ่อลูกกัน ดาวพระศุกร์หนีความจริงไปอยู่กบั พิกลุ อดีต
พี่เลี้ยงที่ราชบุรี ภาคย์ตามมาปรับความเข้าใจและคืนดีกัน
นวนิยายเรื่องนี้มีสูตรสาเร็จ จานวน 4 สูตร ดังนี้
ศศิประภา-อรรถ
สภาพสังคมกาหนด ศศิประภาเป็นลูกสาวนายพลกับคุณหญิง อรรถเป็นเด็กที่มาอาศั ยอยู่ในบ้านทั้ง
สองลอบได้เ สียกั นจนศศิป ระภาตั้ง ครรภ์ อุปสรรคในความสัม พันธ์ของคนทั้ งคู่คือ สถานะทางสัง คม เมื่ อ
ความสัมพันธ์ถึงทางตันแล้ว นมแม้นบังคับให้ศศิประภาคลอดลูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล
อรรถ-ดาวพระศุกร์
สภาพสังคมกาหนด ดาวพระศุกร์ไปออกงานราตรีร่วมกับภาคย์ การพบปะเกิดขึ้นเมื่ออรรถเดินเข้า
มาขอเต้นรากับหญิงสาว แรงดึงดูด อรรถรู้สึกรักดาวพระศุกร์ตั้งแต่แรกเห็น ส่วนดาวพระศุกร์รู้สึกสบายใจที่ได้
พูดคุยกับเขา อุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อศศิประภาคอยขัดขวางไม่ให้ทั้งสองได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน การยอมรับซึ่งกัน
และกัน อรรถอยากให้หญิงสาวได้เป็นอิสระจึงมอบเงินให้ดาวพระศุกร์นาไปไถ่ตัว และขอดาวพระศุกร์แต่งงาน
ดาวพระศุกร์เห็นอรรถเป็นที่พึ่งจึงยอมรับความช่วยเหลือ แต่ต่อมาความจริงถูกเปิดเผยว่า มีสายเลือดเดียวกัน
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจึงถึงทางตัน
ภาคย์-มาหยารัศมี
สภาพสังคมกาหนด ภาคย์เป็นลูกพี่ลูกน้องของศศิประภา ส่วนมาหยารัศมีเป็นน้องสาวของ นาย
พลพีระยุทธ ความสนิท สนมของสองครอบครัวทาให้เ กิดความคาดหวังว่ามาหยารัศมีจะได้เป็นคู่ครองของ
ภาคย์ด้วย แต่อุปสรรคสาคัญคือ ภาคย์ยังไม่รู้สึกชอบพอมาหยารัศมีมากพอที่จะตกล่องปล่องชิ้น ต่อมาเขาได้
พบกับดาวพระศุกร์ และติดใจชื่อนี้เนื่องจากศศิประภาเคยขอร้องให้เขาตามหา ภาคย์จึงรับอุปการะเด็กสาว
นานวันเข้าภาคย์ถล าตัวหลงรักดาวพระศุก ร์ท าให้ ความสัมพันธ์ร ะหว่างภาคย์และมาหยารัศมี ถึงทางตัน
ภายหลังเธอจึงเปลี่ยนไปคบหากับอรรถ
ภาคย์-ดาวพระศุกร์
สภาพสังคมกาหนด ภาคย์รับอุปการะดาวพระศุกร์ ในฐานะผู้ปกครองเขาให้การดูแล อบรมสั่งสอน
และขอให้แม่นม ศศิประภา ตลอดจนมาหยารัศมีอบรมบ่มนิสัยดาวพระศุกร์ร่วมด้วย นานวันเข้า ดาวพระศุกร์
ยิ่งรู้สึกผูกพันกับภาคย์เกินกว่าสถานะของผู้ปกครอง แต่ไม่สามารถเผยความรู้สึกได้เพราะมีมาหยารัศมี เป็น
อุปสรรคสาคัญในฐานะคู่หมายของภาคย์ ดาวพระศุกร์ออกงานกลางคืนร่วมกับภาคย์ เธอสวมชุดราตรีคว้าน
ลึกจึงมีผู้ชายหลายคนอยากทาความรู้จัก โดยเฉพาะอรรถที่แสดงท่าทีอย่างชัดเจน ตามหลักของ แรงดึงดูด
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ภาคย์หึงหวง ขากลับจึงแกล้งขับรถตากลมเล่นจนดาวพระศุกร์เป็นไข้ แรงดึงดูดต่อมา คือ ภาคย์สานึกผิดจึง
คอยดูแลหญิงสาวจนหายเป็นปกติ ทั้งสองมีความรู้สึกดีต่อกัน แต่มีอุปสรรคคือ มาหยารัศมี และอรรถ จึงยังไม่
อาจสารภาพความในใจต่อกั นได้ อุปสรรคเริ่ม รุนแรงขึ้น เมื่ออรรถมอบเงินให้ห ญิง สาวไปไถ่ตัวจากภาคย์
อุปสรรคพัฒนาถึงขั้นสุดเมื่อภาคย์ปลุกปล้าดาวพระศุกร์ และยังไม่มีการพูดคุยถึงความรับผิดชอบ หญิงสาวจึง
ขอแยกตัวออกมาจากบ้านของเขา และตกลงแต่งงานกับอรรถ ศศิประภาทราบเรื่องรีบเข้ามาขัดขวางและ
สารภาพความจริง เมื่อเรื่องในอดีตคลี่คลายลง กลับมีอุปสรรคเกิดขึ้นอีกครั้ ง เมื่อดาวพระศุกร์น้อยใจภาคย์
และหนีไปอยู่ต่างจังหวัดกับพิกุล พี่เลี้ยงสมัยเด็ก ภาคย์ตามมาปรับความเข้าใจกับดาวพระศุกร์จนเกิด การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
7. ปราสาทมืด
นวนิยายเรื่อง ปราสาทมืด เป็นเรื่องราวความรักแนวลึกลับระหว่างนายแพทย์ภะรตและท่านหญิงอุมา
รังสีที่ปลอมตัวเป็นครูสอนพิเศษ เรื่องราวเริ่มต้นที่อุมารังสีประท้วงการแต่งงานใหม่ของแม่จึงเก็บของออกจาก
บ้าน ระหว่างทางได้พบกั บภะรต อุ มารังสีปกปิดสถานะตนเองบอกเพียงว่าชื่ออุมา ภะรตชวนอุมาไปสอน
หนังสือให้น้องสาวของเขาคือ แจ๋ว อุมารังสีตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ภะรตตามมาช่วย
ได้ทุกครั้ง ต่อมาแช่ม คนรับใช้บอกอุมารังสีว่าภะรตรักกับกัญญา จึงขอให้อุมารังสีหลีกทาง หญิงสาวจึงลาออก
จากงาน และลงไปทางานภาคใต้ แจ๋วล้มเจ็บเพราะคิดถึงอุมารังสี ประกอบกับมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นใน
บ้าน ภะรตจึงไปตามอุมารังสีกลับมาดูใจ ภะรตเล่าความลับของปราสาทมืดให้อุมารังสีฟัง หญิงสาวช่วยหา
หนทางแก้ไข ในที่สุดจึงได้ครองรักกัน
สูตรสาเร็จของเรื่องเป็นดังนี้
สภาพสังคมกาหนด อุมารังสีออกจากวังไปหาเลี้ยงตัวเองเพราะไม่ยอมรับสามีใหม่ของแม่ ต่อมาการ
พบปะเกิดขึ้นขณะอยู่บนรถไฟ โดยภะรตชักชวนให้อุมารังสีรับจ้างสอนพิเศษให้น้องสาวของเขา ภะรต เอาใจ
ใส่อุมารังสีอย่างดี แต่กลับทาให้ กัญญา ญาติที่หมายปองภะรตไม่พอใจ กลายเป็นอุปสรรคที่ทาให้อุมารังสีอึด
อัดใจ อีกทั้งความลับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่ภะรตยังไม่ยอมอธิบายยิ่งกลายเป็นอีกหนึ่ง อุปสรรคที่ทาให้ภะรต
และอุมารังสีไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกต่อกันได้ อุมารังสีถูกชด คนงานลวงไปลอบทาร้าย ภะรตตามไปช่วย
ได้ทัน ทาให้อุมารังสีเกิดความประทับใจ แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทาให้ภะรตเป็นห่วงอุมารังสีมาก คอยเตือนให้หญิง
สาวระวังตัวระหว่างที่เขาไม่อยู่ ต่อมาชด หลอกให้อุมาไปช่วยภะรตที่ถูกยิงอยู่กลางป่า เพราะหวังจะฆ่าเธอทิ้ง
แต่ภะรตตามมาช่วยไว้ทันอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้อุมาล้มเจ็บ แรงดึงดูดทาให้ภะรตเอาใจใส่ดูแลอุมาจนหายดี
ขณะที่ความรู้สึกดีของทั้งสองที่มีให้กันงอกงามขึ้น แช่มหลอกอุมารังสีว่าภะรตและกัญญารักกันขอให้หญิงสาว
เป็นฝ่ายไป ทาให้อุมารังสีขอลาออก ภะรตรู้ตัวว่ามีชนักอีกหลายเรื่อง จึงไม่ทัดทาน ทาให้ อุปสรรคมากขึ้น อุ
มารังสีได้งานทาแห่งใหม่ที่ภาคใต้ หญิงสาวได้พบภะรตอีกครั้ง เขาเล่าถึงอาการป่วยของแจ๋ว อุมารังสีจึงตาม
ขึ้นมาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งสองยังคงมีแรงดึงดูดใจต่อกัน แต่ไม่กล้าแสดงออก แช่มใส่ความภะรตว่าฆ่าประ
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วิญ ภรรยาเก่า ภะรตจึงเล่าความจริงทั้งหมดแก่อุมารังสี หญิงสาวเห็นใจและเกิด การยอมรับซึ่งกันและกัน อุ
มารังสีจึงช่วยภะรตพิสูจน์ความจริงของเขาจนกระทั่งได้ครองรักกันหลังการประกาศตัว
8. แสงสูรย์
นวนิยายเรื่อง แสงสูรย์ เป็นเรื่องราวการช่วงชิงความรักและมรดกระหว่างฝาแฝดไอศูรย์และภาสวร ที่
มีติรกาและโชติรสเป็นตัวแปรสาคัญ เริ่มต้นจากไอศูรย์และภาสวรเป็นฝาแฝดกัน ในวันหมั้นระหว่างไอศูรย์
และติรกา ชายหนุ่มถูกเรียกเกณฑ์ทหารกะทันหันทาให้การหมั้นต้องยุติลง จากนั้นข่าวคราวของไอศูรย์หาย
เงียบไปจนทุกคนคิดว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ติรกา อดีตคนรักจึงเปลี่ยนใจรับหมั้นภาสวร แฝดน้องที่แอบรักเธออยู่
เช่นกัน ต่อมาไอศูรย์รอดชีวิตทาให้ติรกาไม่ยอมแต่งงานกับภาสวร ภาสวรเสียใจจึงไปมีเพศสัมพันธ์กับกานดา
ส่วนติรกากลับไปอยู่บ้านของตน ไอศูรย์ถูกหม่อมย่าบังคับให้ช่วยน้องชายด้วยการไปตามติรกากลับมาแต่งงาน
โชติรสซึ่งเคยพบไอศูรย์มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อได้พบกันอีกครั้งรู้สึกสงสารเขาที่เป็นฝ่ายถูกกระทา จึงเสนอตัว
ปลอมเป็นคนรักของไอศูรย์เพื่อให้เขาสามารถชักชวนติรกากลับวังได้สาเร็จ ต่อมากานดานาลูกสาวของตนกับ
ภาสวรมาทิ้งไว้ที่วัง ติรกาจึงถือเหตุนั้นถอนหมั้นกับเขา ไอศูรย์และโชติรสต้องรับเลี้ยงเด็กคนนั้นแทน ภาสวร
วางแผนฆ่าพี่ชายเพื่ อ สวมรอยเป็นไอศูรย์ โชติร สจับ สัง เกตได้ว่าไม่ใช่ไอศูร ย์ตัวจริง จึงส่ง คนไปช่วยเหลือ
ภาสวรวางยาหม่อมย่าแต่ถูกจับได้จึงดื่มเหล้าจนเมามายและขับรถประสบอุบัติเหตุ จนกลายเป็นคนพิการ ติร
กาคลุ้มคลั่งเผาวังจนเสียชีวิต เมื่อเรื่องราวเลวร้ายจบลง ไอศูรย์จึงได้สมหวังครองรักกับโชติรส
นวนิยายเรื่องนี้มีสูตรสาเร็จ จานวน 3 สูตร ดังนี้
ไอศูรย์-ติรกา
สภาพสังคมกาหนด ไอศูรย์ ทายาทวังแสงสูรย์หมั้นหมายกับติรกา ดาวเด่นในสังคมชั้นสูง แต่แล้ว
อุปสรรคเกิดขึ้น เพราะไอศูรย์ถูกเรียกตัวไปเป็นทหารกลางงานหมั้น จากนั้นมีข่าวลือว่าไอศูรย์ตายแล้วทาให้
ความสัมพันธ์ถึงทางตัน
ภาสวร-ติรกา
สภาพสังคมกาหนด ภาสวรขอหมั้นติรกาหลังมีข่าวว่าไอศูรย์ตายในสนามรบ ติรกายอมรับหมั้น แต่
ต่อมาไอศูรย์กลับมา กลายเป็นอุปสรรคที่ทาให้ติรกาลังเลไม่ยอมแต่งงานกับภาสวร ภาสวรน้อยใจติรกาจึงไปมี
ความสัมพันธ์กับกานดาแต่อ้างชื่อเป็นไอศูรย์ทาให้อุปสรรคซับซ้อนขึ้นอีก ต่อมากานดานาลูกที่เกิดกับภาสวร
มาทิ้งไว้ที่วัง ติรกาถือเหตุนี้ถอนหมั้นภาสวรและกลับบ้านไปทาให้ ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ภาสวรฆ่าปิดปาก
ไอศูรย์แล้วสวมรอยเป็นไอศูรย์เพื่อสานสัมพันธ์กับติรกาอีกครั้ง ติรกาเห็นว่าไอศูรย์กลับมาแล้วจึง ประกาศตัว
คบหากันอย่างเปิดเผย ต่อมาอุปสรรคปรากฏชัดขึ้น เมื่อติรกาจับสังเกตได้ว่าภาสวรเป็นตัวปลอม จึงโน้มน้าว
ให้เขาครอบครองวังเพียงผู้เดียว ภาสวรเห็นด้วยตามขั้นตอน การยอมรับซึ่งกันและกัน ภาสวรจึงวางยา
หม่อมย่าแต่ถูกจับได้ ต่อมาชายหนุ่มกังวลจนขับรถประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นคนพิการ ติรกาพลาดหวังเป็น
ครั้งที่สอง พร้อมกับความสัมพันธ์ถึงทางตัน
44
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ไอศูรย์-โชติรส
สภาพสังคมกาหนด ไอศูรย์เป็นแฝดพี่ของภาสวร หม่อมย่ารักน้องของเขามากกว่า ดังนั้น ไอศูรย์จึง
ต้องเสียสละให้แก่น้องอยู่เสมอ เช่น การหลีกทางให้น้องชายได้คบหากับติรกา ส่วนโชติรสพบภาสวรมาก่อน
ในชื่อไอศูรย์ ดังนั้น ในการพบปะ ทั้งสองครั้ง จึงทาให้โชติรสเห็นใจชายหนุ่มทีถ่ ูกเอาเปรียบเสมอมา และเสนอ
ตัวช่วยเหลือเขาในการตามตัวติรกากลับวังแสงสูรย์ให้สาเร็จ การประกาศตัวคบหากันระหว่างไอศูรย์และโชติ
รสทาให้หม่อมย่าไม่พ อใจไล่โชติรสไป แต่ไม่นานก็ตามกลับมาอีกครั้งเพราะต้องการให้ติรกาหมดหวังจาก
ไอศูรย์ ต่อมาภาสวรทากานดาท้อง เมื่อคลอดแล้วหญิงสาวนาลูกมาทิ้งไว้ที่วัง โชติรสและไอศูรย์เห็นตรงกันว่า
ควรรับเลี้ยงและช่วยเหลือลูกของภาสวรรวมถึงเด็กกาพร้าคนอื่นด้วยเช่นกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ทาให้
ทั้งสองตั้งมู ลนิธิดูแลเด็กขึ้น โดยโชติร สรับหน้าที่ สอนหนัง สือ ต่อมาภาสวรปลอมตัวเป็นไอศูรย์ ท าให้เกิ ด
อุปสรรคขึ้น เพราะเขาต้องการจะปิดมูลนิธิ อุปสรรคต่อมาโชติรสเห็นท่าทางไอศูรย์แปลกไป จึงสืบหาความ
จริงและช่วยเหลือเขา ไอศูรย์รอดชีวิตกลับมาพบโชติรส เขาซาบซึ้งใจมากตามการยอมรับซึ่งกันและกัน
อุปสรรคสุดท้ายของความสัมพันธ์ คือ ติรกาจับตัวโชติรสขังไว้ในห้องแล้วเผาวังแสงสูรย์ ไอศูรย์มาช่วยไว้ได้ทัน
สุดท้ายไอศูรย์จึงได้ครอบครองวังแสงสูรย์ และประกาศตัวคบหากับโชติรส

สรุปอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์พบว่าสูตรสาเร็จในนวนิยายรักแนวปลอมตัวสลับตัว จานวน 8 เรื่อง พบสูตรสาเร็จ
20 สูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สูตรสาเร็จครบทุกขั้นตอน
นวนิยายเรื่อง จาเลยรัก มีสูตรสาเร็จครบทุกขั้นตอน 1 สูตร และสูตรสาเร็จไม่ครบทุกขั้นตอน 2 สูตร
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของโศรยาและหฤษฎ์ มีสูตรสาเร็จครบทุกขั้นตอนประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนดการพบปะ-อุปสรรค-แรงดึงดูด-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน -การให้คามั่นสัญญา-อุปสรรค-อุปสรรคอุ ป สรรค-ความสั ม พั น ธ์ ถึ ง ทางตั น -การประกาศตั ว สู ต รส าเร็ จ ในความสั ม พั นธ์ ข องโศรยาและหริ ณ
ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน สูตรสาเร็จในความสัมพันธ์
ของศันสนีย์และหฤษฎ์ ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-แรงดึงดูด-อุปสรรค-การประกาศตัวอุปสรรค-การให้คามั่นสัญญา-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน
2. สูตรสาเร็จไม่ครบทุกขั้นตอน
นวนิย ายจ านวน 7 เรื่ อ งมี สู ตรส าเร็ จ แตกต่า งกั น ไป กล่า วคื อ นวนิย ายเรื่ อง ผู้ กองยอดรัก มี
สูตรสาเร็จ 1 สูตรของความสัมพันธ์ระหว่างพันและฉวีผ่อง ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-แรงดึงดูดอุป สรรค-การยอมรับ ซึ่ ง กั น และกั น -การประกาศตั ว -อุ ป สรรค-การให้ คามั่ นสั ญ ญา ส่ว นนวนิ ยายเรื่ อ ง
คมพยาบาท มีสูตรสาเร็จ 3 สูตร ได้แก่ ความสัมพันธ์ของอุทัยและเย็น ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนดอุปสรรค-การให้คามั่นสัญญา-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ของอุทัยและวณี ประกอบด้วย สภาพ
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สัง คมก าหนด-การยอมรับ ซึ่ง กั นและกั น -อุ ป สรรค-อุป สรรค-อุป สรรค-อุปสรรค-การยอมรับซึ่ง กันและกั น
ความสัมพันธ์ข องน้อยและเลอสรร ประกอบด้วย สภาพสัง คมก าหนด-การพบปะ-แรงดึง ดูด -อุป สรรคอุปสรรค-การประกาศตัว ความสัม พันธ์ของเปียและเลอสรร ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุป สรรคอุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน สาหรับนวนิยายเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา มีสูตรสาเร็จ 1 สูตร ประกอบด้วย
สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-แรงดึงดูด-อุปสรรค-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน-อุปสรรค-การให้คามั่น
สัญญา นวนิยายเรื่อง ทัดดาว บุษยา มี สูตรสาเร็จ 3 สูตร ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ข องเด่นและจิตรี
ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ของเจ้าพัฒนาและจิตรี
ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-การประกาศตัว-การยอมรับซึ่งกันและกัน-อุปสรรค-การยอมรับซึ่ง
กันและกัน ความสัมพันธ์ของทัดดาวและเจ้าน้อย ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-แรงดึงดูดอุปสรรค-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน-การยอมรับซึ่งกันและกัน ส่วนนวนิยายเรื่อง ดาวพระศุกร์ มีสูตร
สาเร็จ 4 สูตร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างศศิประภาและอรรถ ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรคความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถและดาวพระศุกร์ ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-การ
พบปะ-แรงดึงดูด-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาคย์และ
มาหยารัศมี ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาคย์
และดาวพระศุกร์ ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-แรงดึงดูด-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน
ส าหรั บ นวนิ ยายเรื่ อ ง ปราสาทมื ด มี สู ตรส าเร็จ 1 สู ตร คื อ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างภะรตและอุ ม ารั ง สี
ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-อุปสรรค-อุปสรรค-แรงดึงดูด-แรงดึงดูด-อุปสรรค-แรงดึงดูด-การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน-การประกาศตัว และนวนิยายเรื่อง แสงสูรย์ มีสูตรสาเร็จ 3 สูตร ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างไอศูรย์และติรกา ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์
ระหว่างภาสวรและติรกา ประกอบด้วย สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน -การ
ประกาศตัว-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ความสัมพันธ์ระหว่างไอศูรย์และโชติ
รส ประกอบด้ว ย สภาพสัง คมก าหนด-การพบปะ-การประกาศตัว -การยอมรับ ซึ่ง กั นและกั น -อุ ป สรรคอุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน-อุปสรรค-การประกาศตัว
จากสูตรสาเร็จที่วิเคราะห์ได้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่านวนิยายรักทั้งหมดจะเป็นประเภทเดียวกัน คือ
แนวปลอมตัว-สลับตัวจานวน 8 เรื่อง แต่นักเขียนสามารถพลิกแพลงสูตรสาเร็จในการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน
ได้มากถึง 20 สูตร และมีเพียงสูตรเดียวที่ซ้ากัน คือ สูตรความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังซึ่งมีขนาดสั้นที่สุดเพียง 3
ขั้นตอน ได้แก่ สภาพสังคมกาหนด-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน ดังตัวอย่างที่ปรากฏในความสัมพันธ์ของ
ตัวละคร 3 คู่ กล่าวคือ เด่น-จิตรี อรรถ-ศศิประภา และไอศูรย์-ติรกา
ส่วนสูตรสาเร็จที่ยาวที่สุดในการศึกษานวนิยายรักแนวปลอมตัว -สลับตัวครั้งนี้มี 12 ขั้นตอน ได้แก่
สภาพสังคมกาหนด-การพบปะ-อุปสรรค-แรงดึงดูด-อุปสรรค-การยอมรับซึ่งกันและกัน -การให้คามั่นสัญญา46

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

อุปสรรค-อุปสรรค-อุปสรรค-ความสัมพันธ์ถึงทางตัน-การประกาศตัว ซึ่งจานวนสูตรที่ยาวขึ้นนี้ เกิดจากการซ้า
ขั้นตอนบางขั้นตอนของสูตร เช่น แรงดึงดูด อุปสรรค และการพบปะ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อ การสร้างสูตรสาเร็จพบ 2 ขั้นตอนส าคัญ คือ สภาพสังคมกาหนดและอุป สรรค โดยไม่
จาเป็นต้องมีขั้นตอนของการพบปะเป็นพื้นฐาน เนื่องจากนวนิยายบางเรื่อง สภาพสังคมกาหนดให้ครองรักกัน
แล้วจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องต่อจากนั้น
สูตรสาเร็จตามแนวคิดของพาเมลา เรจิส ถือเป็นกลวิธีสาคัญของการสร้างปมปัญหาย่อยที่สามารถ
ประยุกต์เข้ากับการเล่าเรื่องตามโครงสร้างของนวนิยาย และช่วยให้ผู้เขียนสามารถสร้างสรรค์เรื่องเล่าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแตกต่างจากสูตรอื่นที่จะไม่สลับลาดับกันเป็นอันขาด เช่น ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์
พรอพพ์ (Vladimir Propp) (อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น. 13) ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงความหลากหลายในการสร้างสรรค์เรื่องราวของนวนิยายรักซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในลักษณะนี้มาก่อน
นอกจากงานวิจัยของภาณุวัฒน์ สกุลสืบ (2562) ที่ใช้วิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน คือ ใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิทาน
ของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ในการวิเคราะห์เรื่องสัน้ จานวน 65 เรื่อง พบแบบเรื่องจานวน 8 แบบ แต่ในงานวิจัยนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่างเพียง 8 เรื่องแต่ค้นพบสูตรสาเร็จได้มากถึง 20 แบบด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ
1. แนวคิดสูตรส าเร็จ ของพาเมลา เรจิส เป็นประโยชน์ต่อการศึก ษาและการวิจ ารณ์วรรณกรรม
ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนวนิยายให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน
2. แนวทางการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้แนวคิดนี้วิเคราะห์นวนิยายรักแนวสลับร่างของไทยเพื่อพิจารณา
ความหลากหลายของสูตรสาเร็จ
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การอนุรกั ษ์ภูมปิ ัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Conservation of folk wisdom: “Sor Pun Fai” Laplae District, Uttaradit Province
พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์*, บัญชา ศรชัย**
Phasitsuta Mahayosanan*, Buncha Sronchuy**
(Received : September 8, 2020 / Revised : October 18, 2020 / Accepted : November 27, 2020)

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาฟ้อนซอปั้นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบของฟ้อนซอปั้นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ฟ้อนซอปั้น ฝ้าย อํ าเภอลับ แล จัง หวัดอุ ต รดิตถ์ เป็ นการวิจัย เชิง คุณภาพและปริม าณ เครื่องมื อการวิจั ย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ชาวบ้านและบุคคลในหน่วยงานท้องถิ่น
นําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปผลโดยใช้แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ผลการวิจัย
1) ประวัติความเป็นมาการแสดงชุด ฟ้อนซอปั่นฝ้าย พบว่า การแสดงฟ้อนซอปั้นฝ้าย เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
2553 จากนายสมชาย ปงศรีชัย ที่มีแนวคิดในการถ่ายทอดกรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และ
เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการเล่าเรื่องราวการทอผ้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ออกมาเป็นผืนผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งนายสมชาย ปงศรีชัย ได้นําเอาทํานองเพลงซอล่องน่าน และเนื้อร้องที่เป็นภาษาคํา
เมืองของนายไชยลังกา เครือเสน ช่างซอศิลปินแห่งชาติ (2448 - 2535) มาใช้ประกอบในการแสดงชุดนี้
นอกจากนั้นนายสมชาย ปงศรีชัย ได้แต่งเนื้อร้องเพิ่มเติม
2) รูปแบบของฟ้อนซอปั้นฝ้าย พบว่า เป็นรูปแบบการฟ้อนที่เป็นการแสดงกระบวนท่ารําที่แสดงให้เห็น
ถึงขั้นตอนการทอผ้าตีนจก เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง และการแปลแถวของการแสดง โดยท่าฟ้อนจะมีการ
เลียนแบบท่าจากธรรมชาติของการทอผ้าและไม่เน้นการจีบหรือการตั้งวงแบบนาฏศิลป์ไทย ซึ่งในการฟ้อนจะมีผู้
แสดงทั้งหญิงและชายแสดงร่วมกัน ชุดการแต่งกายของการแสดงฟ้อนซอปั่นฝ้ายเป็นลักษณะของชาวไทยยวน
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ในแบบโบราณ ส่วนเนื้อหากล่าวถึงขั้นตอนการทอผ้า และอุปกรณ์ประกอบการ
แสดงที่ใช้ผ้าท้อของจริง
3) กระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย พบว่า การดําเนินการในลักษณะการสืบ
ทอดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้ายที่ดี และควรเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน
ต่างๆ เก็บประวัติความเป็นมา รูปแบบและกระบวนการ โดยผ่านการสังเคราะห์แล้วนํามาสืบสานต่อ ซึ่งนํามา
....................................................................................................................................................................................................
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*,**Lecturer of Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University
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บูรณาการผ่านการจัดการเรียนการสอน การอบรมระยะสั้น ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หรือผู้สูงวัยในตําบล ตลอดจนกลุ่มที่สนใจในมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย เป็นต้น
คาสาคัญ : ฟ้อนซอปั่นฝ้าย, อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

Abstract
The research aimed at (1) studying the history of Fon Sor Pun Fai in Laplae, Uttaradit
Province, (2) its formation, and (3) its conservation process. This is both qualitative and
quantitative research. The research tools were questionnaire and depth interview the local
wisdom people, local leader, villagers, and personnel in local authority. The data would be
content analysis and descriptive statistic.
The results were;
1.The history of Fon Sor Pun Fai performance stated in 2553 B.A. from Mr. Somchai
Pongsrichai who had a thought of teaching Teen Jok weaving, a unique of Laplae wisdom,
through oral tradition of weaving. From the very first step of weaving to the last, Mr.
Somchai Pongsrichai presented in the form of the song Sor Long Nan, the Northern local
dialect lyrics of Mr. Chaiyalanga Kruesen, the national artist of Sor (2448-2535), presented in
the performance and more lyrics were added by Mr. Somchai Pongsrichai.
2. The form of Fon Sor Pun Fai was in the form of performance which presented the
step of Teen Jok weaving, the song of performance, and the line movement. The
performance of dance was the natural step of weaving and not emphasized on courting or
the form of Thai dancing art. The dancing performance would be men and women joined
together dressed the style of Thai Yuan of historical Laplae. The performance component
and the step of weaving used the real materials.
3. The conservation of local wisdom of Fon Sor Pun Fai was the process of inherit its
best practice and should collect the past history, the formation, and the process by
synthesized and inherited. Those would be integrated in teaching, short time training for
general interested people who interested in the conservation of local wisdom of Fon Sor
Pun Fai.
Keyword: Folk dance performances, Somchai Pongsrichai
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ความสาคัญของปัญหา
ศิลปวัฒนธรรมของไทย มีความสําคัญอย่างยิ่งในการหลอมรวมคนในชาติ และสร้างมรดกทางสังคมให้
เป็นที่ประจักษ์ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประจําชาติจํานวนมาก จากความหลากหลายของเชื้อชาติ หนึ่งใน
วัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และเป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะความงดงามอย่างมี
คุณค่า คือ นาฏศิลป์ไทย ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรมครู
และชนชาติไทยในอดีตที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์และให้กําเนิดศิลปะการฟ้อนรํา การขับร้อง ทํานองเพลง หรือ
แม้กระทั่งองค์ประกอบด้านจิตรกรรมเครื่องแต่งกาย และความวิจิตรงดงามด้านต่างๆ ของศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเด่นชัดจากช่วงเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น ถึงวิวัฒนาการใน
สังคมไทยได้อย่างทรงคุณค่า เพราะผลจากการบ่มเพาะวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ไทยได้กําเนิดบุคคลสําคัญ และ
ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย จนได้รับการสืบสาน สืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
ทําให้นาฏศิลป์ไทยมีการสืบสาน สืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงาน และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเรียน การสอนนาฏศิลป์ไทย (นงลักษณ์ ศรีเพ็ญ, 2542, น. 6)
การแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั การแสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจําเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงทําให้การแสดงพื้นเมือง มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ เพื่อ
ความสนุกสนานรื่นเริง และพักผ่อนหย่อนใจ (กิตติศักดิ์ ฉายรัตน์, 2556, น. 8)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึง
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลงานประเพณี
ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มี ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งยังคงปรากฏ
ร่องรอยให้เห็นอยู่จ นปัจ จุบัน จัง หวัดอุ ตรดิตถ์แบ่ง การปกครองออกเป็น 9 อําเภอ ซึ่ง มี ความหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้ง ไทยกลาง ล้านนาและล้านช้าง อําเภอลับแล เป็นอําเภอหนึ่ง ที่มีความเก่ าแก่ม าตั้ง แต่สมั ย
อาณาจักรสุโขทัย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งทางด้านเหนือและตะวันตกของเมืองกัมโพช
ปัจจุบันคือ ตําบลทุ่งยั้ง มีภูมิประเทศเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศ เยือกเย็นยามพลบค่ําแม้ตะวันจะยัง
ไม่ตกดินก็จะมืด เพราะมีดอยม่อนฤๅษีเป็นฉากกั้นแสงอาทิตย์ ป่านี้จึงได้ชื่อว่า ป่าลับแลง ซึ่งแลง เป็นภาษา
ล้านนาแปลว่า เวลาเย็น ต่อมาเพี้ยนเป็น ลับแล ซึ่งกลายมาเป็นชื่ออําเภอลับแลในสมัยปัจจุบัน อําเภอลับแลมี
วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมการกินอยู่ การอาศัย พิธีกรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สะท้อน
ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างปกติสุขมีความปรองดองสมานฉันท์ อีกทั้งยังมีศิลปะการแสดงที่แสดงออกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, 2559, น. 10)
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ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ที่โดด
เด่นที่สุดคือ การทอผ้าซิ่นตีนจก ที่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมานาน การทอผ้าของสาวชาวลับแลนั้นมีความ
ประณีต และละเอียดทุกขั้นตอน แต่กําลังจะ สูญหายและขาดการถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ตามสภาพบริบท
ของสัง คมและความเหลื่ อ มล้ํา ทางวั ฒ นธรรม มี เ พียงคนเฉพาะกลุ่ ม เท่ า นั้นที่ มี ความสนใจ และอนุรัก ษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชุดนี้ ให้คงอยู่สืบไป ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจาก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยี มีความทันสมัย เป็นโลก
ไร้ พ รมแดน ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให้ ค นไทยในปั จ จุ บั น หั น ไปให้ ค วามสนใจกั บ การแสดงต่ า งประเทศ
มากขึ้น เช่น การเต้นบัลเล่ต์ การเต้นแจ๊ส เป็นต้น จะสังเกตเห็นว่าคนไทยนั้นหลงลืมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ซึ่งจัดว่า เป็นรากเหง้าของความเป็นไทย (สมชาย ปงศรีชัย, 2552)
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาประวัติเรื่องราวและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของการทอผ้าโดยผ่านกระบวนท่ารําของการแสดงชุดนี้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ควรค่าต่อการสืบค้นและหาแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ฟ้อนซอปั้นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อศึกษารูปแบบของฟ้อนซอปั้นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุครดิตถ์
3. เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั้นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมได้มีการให้ความหมายจากนักวิชาการองค์การหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ การอนุรักษ์(Conservation) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําให้วัฒนธรรมนั้นเข้มแข็ง
คงอยู่ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติการ อย่างใด การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หา
ดูได้ยาก หรือกําลังจะสูญหายไป และไม่สามารถคลี่คลายพัฒนาได้อีก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังใน
การที่จะติดตาม ศึกษาค้นคว้า หาร่องรอยความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีต (ประเวศ วะสี.2546:30)
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญ
“ภูมิปัญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Wisdom มีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ
ความสามารถทางพฤติก รรม และความสามารถในการแก้ ปัญหาของมนุษย์ (นงลัก ษณ์ ศรีเพ็ญ ,2542 :12)
ความรู้และความคิดของมนุษย์นั้น เมื่อได้รับการถ่ายทอด สั่งสม ปรับปรุง ดัดแปลง และสืบทอดกันมาหลายชัว่
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บรรพบุรุษ เป็นที่ ยอมรับกั นโดยทั่ วไปว่ามีคุณค่า ละเอียด ประณีต มี ลักษณะแสดงความเป็นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวของกลุ่มชนหรือชนชาตินั้น ๆ เรียกว่า “ภูมิปัญญา” แม้ว่าตามศัพท์ ภูมิปัญญา จะแปลว่า พื้นความรู้
ความสามารถ แต่โดยความหมายที่แท้จริงก็คือ ต้องเป็นสิ่งที่มีการสั่งสม ยอมรับ และสืบทอดมาสู่สังคมมนุษย์
นั้น ๆ แสดงถึงอัจฉริยภาพของกลุ่มชนหรือชนชาตินั้น ๆ “ภูมิปัญญา” คือ พื้นความรู้ของประชาชนในสังคม
นั้น ๆ และโดยสังคมนั้น ๆ ปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อใจ เข้าใจร่วมกัน รวมเรียกว่ า ภูมิปัญญา ฉะนั้นภูมิ
ปัญ ญาท้ องถิ่นจะหมายถึง ความรอบรู้ของชาวบ้านที่เ รียนรู้และมี ประสบการณ์ต่อกั นมาทั้ง ทางตรง คือ
ประสบด้วยตนเองหรือทางอ้อมโดยการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ความรอบรู้สะสมเหล่านี้เรียกว่า ภูมิปัญญา (อัษนัย
กางมูล, 2552, น. 12)
“ภูมิปัญญา” คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอยู่ใน ท้องถิ่นโดย
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยนั่นเอง บุคคลที่
สามารถปรับแผนชีวิตนี้เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” Local Wisdom ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม
และสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี , 2546, น. 3)
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” Local Wisdom หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ชีวิตของคนเราที่ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปัญหาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่
ประกอบขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่องโดยไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา จึงจัดเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัวในการดําเนิน
ชีวิต (ประภาศรี อึ่งกุล และคณะ, 2557, น. 18)
แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการแสดงที่
สะท้อน ให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง มักเป็นการเล่นเพื่อความรื่นเริงในฤดูเทศกาลต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคือ เพลงพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงอีแซว ลําตัด เพลงโคราช กันตรึม หมอลํา
ฟ้อนเล็บ สะล้อซอซึง ลิเกป่า และโนราเป็นต้น การแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การแสดงจะ
ออกมารูป แบบใดนั้น ขึ้นอยู่กั บ สภาพทางภูมิ ศาสตร์ สิ่ง แวดล้อม อาชีพ และความจําเป็นทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น จึงทําให้การแสดงพื้นบ้าน มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและพักผ่อนหย่อนใจ (เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์, 2555, น. 9-10)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือ วิธีการที่ใช้รวบรวม พัฒนา และการ
แบ่งปัน องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งผลที่ได้จากวิธีการนี้จะทําให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายจาก
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การใช้องค์ความรู้ที่ได้มา การจัดการองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่ายิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไป
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (กาญจนรัตน์ แปลกวงศ์, 2554, น. 15) ลักษณะการจัดการ
ความรู้มีดังนี้
1. รูปแบบการจัดการความรู้
รูปแบบการจัดการความรู้ในประเทศไทย มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่การนํา มาใช้นั้น องค์กร
ต่างๆ ก็มีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองในครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการจัดการความรู้ที่
ได้รับความนิยม ในประเทศไทย 2 รูปแบบ คือ Tuna Model และ Xerox Model และอีก1 รูปแบบที่จะ
กล่าวถึงเป็น Model ที่น่าสนใจที่คิดค้นและ พัฒนาโดยนายณัฐพล รําไพ คือ i-cando Model
2. กระบวนการจัดการความรู้
จากการศึกษารูปแบบของการจัดการความรู้ข้างต้นพบว่า นักวิชาการและ หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันไป ความแตกต่างของแต่ละองค์กรจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ
จัดการความรู้ขององค์กร และคนในองค์กรที่เน้น บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อม ที่
มีการรวบรวม และนําความรู้ของแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าความผูกพันต่อ
องค์กรได้อีกด้วย
3. แนวคิดและทฤษฎี การถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน
กระบวนการถ่า ยทอดศิ ล ปะการแสดงพื้นบ้ าน เริ่ ม ต้ นจากมนุษย์ มี ก ารเรียนรู้อ ยู่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนไหวสรีระในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้าน
สติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดค่านิยมทางสังคมหรือค่านิยมของตนเองจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ ซึ่งเรียกว่า การเรียนรู้ (Learning)
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ เช่น ประวัติ ผลงาน และแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์การแสดง
พื้นบ้านชุด ฟ้อนซอปั่นฝ้าย ของนายสมชาย ปงศรีชัย รูปแบบการแสดงฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงฟ้อนซอปั่นฝ้ายของอํา เภอลับแลสู่อนุชนรุ่นหลัง
ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้ง นี้
เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลบุคคล จากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการศึกษาค้นคว้าโดยเสนอตามลําดับดังนี้
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลบุคคล จากปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
แบ่งการสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. ปราชญ์ชาวบ้าน
จํานวน 3 คน
2. ผู้นําชุมชน
จํานวน 1 คน
3. ชาวบ้านที่เคยชมการแสดงฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จัง หวัด อุ ตรดิ ตถ์ ที่ มี อ ายุ 45 ปีขึ้ น ไป
จํานวน 10 คน
4. ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัย
จํานวน 10 คน
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 3 คน
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมอนุรักษ์ การแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย
โครงสร้างคําถามในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา
ส่วนที่ 2 แนวคําถามเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์
ส่วนที่ 3 ผู้วิจัยมีก ารนําแบบคําถามในการสัมภาษณ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูก ต้องและ
เหมาะสม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ การศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของและสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุสงค์การวิจัยในครั้งนี้
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ศึกษาวิธีการสร้างคําถามในการสัมภาษณ์จากเอกสารงานวิจัยเพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหา เพื่อความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้
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2. การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม
2.1 ผู้วิจัยมีการกําหนดคําถามเพื่อให้ตรงประเด็นและครอบคลุมกับเรื่องที่จะสัมภาษณ์ ก่อนเริ่ม
ทําการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดการเกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ รวมไปถึงชาวบ้านร่วมกั นแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และทางผู้วิจัยได้ขออนุญาต
บันทึกภาพและเสียงในขณะที่มีการสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติ
2.2 ในขณะที่สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสัน้ ๆ เฉพาะประเด็นที่สําคัญ และเมื่อจบการ
สัมภาษณ์ จะทําการบันทึกข้อมูลอื่นๆทันที เช่น การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และยังมีการ
บันทึก ปัญหา อุปสรรค ในการสัมภาษณ์ระหว่างการเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
2.3 ข้อมูลที่ได้มาจากการบันทึกเสียง ผู้วิจัยจะนํามาถอดเทปและบันทึก เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่
ชัดเจนหรือ ไม่ถี่ถ้วน เพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
หาข้อสรุป โดยวิเ คราะห์เ นื้อ หา (Content Analysis) และหาข้อสรุป โดยใช้เชิง พรรณนา (Descriptive
Statistic)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมมาจาก
หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ นั้นแล้วนําข้อมูลทั้ง 2 ประเภท มาตีความ จัดหมวดหมู่ สังเคราะห์
และวิเคราะห์ตามประเด็นที่กําหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมารูปแบบและองค์ประกอบของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่น
ฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ประวัติความเป็นมาของการแสดงชุด ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
การฟ้อนซอปั่นฝ้ายเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2553 ชุดการแสดงพื้นบ้านอันมาจากนาย
สมชาย ปงศรีชัย ซึ่งเกิดแนวคิดที่อยากจะถ่ายทอดกรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนจก ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิ
ปัญญาการทอผ้าของชาวลับ แล จังหวัดอุ ตรดิตถ์ ผ่านการเล่าเรื่องราวการทอผ้า ตั้ง แต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ออกมาเป็นผืนผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งอาจารย์สมชาย ปงศรีชัย ได้นําเอาทํานองเพลงซอล่องน่าน และเนื้อร้องที่เป็น
ภาษาคําเมือง ของนายไชยลังกา เครือเสน ช่างซอศิลปิ นแห่งชาติ (2448 - 2535) มาประกอบในการแสดง
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นอกจากนั้น อาจารย์สมชาย ปงศรีชัย ได้แต่งเนื้อร้องเพิ่มเติม เนื่องจากเนื้อร้องอาจารย์สมชาย ปงศรี ได้ให้
ข้อมูลว่า ในเนื้อเพลงที่กล่าวถึงขั้นตอนการทอผ้าบางส่วนไม่ครบกระบวนการทอผ้า อาจารย์สมชาย ปงศรีชัย
จึงได้เรียบเรียงและแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาแทรกในทํานองเพลงเดิม และได้มีการไปบันทึกเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นได้นํากลับมาคิดและประดิษฐ์ท่าฟ้อนให้สอดคล้องกับเพลง โดยได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่าฟ้อน
คือ การเลียนแบบท่าธรรมชาติของการทอผ้าจริงๆ ไม่เน้นการจีบ หรือการตั้งวงแบบนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้อง
โดยอาจารย์สมชาย ปงศรีให้เหตุผลว่า ต้องการสื่อให้เห็นถึงกระบวนการทอผ้าที่เสมือนจริงทีส่ ุด ในครั้งแรกที่มี
การนําไปแสดงคือ ที่จัง หวัดอุ ทั ยธานี ในงานจุล กฐินมีก ารถ่ายทอดการแสดงชุดนี้ให้กับ นัก เรียนโรงเรียน
เทศบาลศรีพนมมาศ
2) ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์
2.1 การวิเคราะห์แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การแสดง
ชุดฟ้อนซอปั่นฝ้าย จากนายสมชาย ปงศรีชัย อาจกล่าวได้ว่า ท่ารําหลักคือท่ารําของกระบวนการของการทอ
ผ้าตีนจกในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ การปั่นฝ้ายจนกระทั้งการทอได้มาเป็นผืนและมีท่ารําแบบง่ายๆ ที่เห็นกันเป็น
ประจําจากวิธีความเป็นอยู่นํามาเป็นท่าเชื่อม เช่นท่าสอดสร้อยมาลาแปลง ท่าเสือลากหาง เป็นต้น
2.2 การวิเคราะห์รูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย
จากรูปแบบในการแสดงชุดฟ้ อนซอปั่นฝ้าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่ ารํา เพลงที่ใช้ประกอบการ
แสดง และการแปลแถวของการแสดง เป็นรูปแบบการฟ้อนที่เป็นการแสดงกระบวนท่ารําที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการทอผ้าตีนจกที่มีทั้งหญิงและชายแสดงร่วมกัน ในช่วงแรกยังไม่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนถือได้ว่าเป็น
ตามวิถีของชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ เมื่อหมดฤดูการเกษตรหญิงชาวลับแลก็มีเวลาทอผ้าเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 การวิเ คราะห์องค์ประกอบการแสดงพื้นบ้า น ฟ้อนซอปั่นฝ้า ย อาเภอลับแล จังหวั ด
อุตรดิตถ์
2.3.1. โอกาสที่ใช้ในการแสดง
การแสดงชุดฟ้อนซอปั่นฝ้าย นิยมใช้การแสดงประกอบการนําเสนอผ้าซิ่นตีนจกของอําเภอ
ลับแลในงานต่างๆรวมทั้งได้มีการนํามาแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในงานสําคัญๆ จังหวัดอุตรดิตถ์ และใน
ปี พ.ศ. 2558 ได้นํามาแสดงถวายสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ประกอบการขั้นตอนกระบวนการทอผู้ตีน
จก ในงานเปิดห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี
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2.3.2. การแต่งกายของการแสดง
1. ผ้าซิ่นตีนจก
2. เสื้อพื้นเมือง
3. สไบ
4. ทรงผม คือ ทรงหลักวัว

ภาพที่ 1 การแต่งกายฟ้อนซอปั้นฝ้ายเดี่ยว
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ข)

ภาพที่ 3 การแต่งกายฟ้อนซอปั้นฝ้ายแบบสไบ
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ง)

ภาพที่ 2 การแต่งกายฟ้อนซอปั้นฝ้าย กลุ่มชุมชน
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์. (2562 ค)

ภาพที่ 4 การแต่งกายฟ้อนซอปั้นฝ้ายเสื้อแขนยาว
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 จ)

2.3.3 ดนตรีที่ใช้ในการแสดง
จากการศึกษาดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงพบว่า การแสดงชุดฟ้อนซอปั้นฝ้ายจะใช้เครื่อง
ดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีนั้นเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวล้านนา ทีเรียกว่าวงสะล้อซอซึงมาบรรเลงเพลง
ประกอบการแสดงทํานองดนตรีและเพลงร้องนั้นจะมีทํานองทีส่ ม่าํ เสมอกันตลอดทั้งเพลง แสดงให้เห็นถึงความ
เรียบง่ายในการใช้ชีวิตของชาวลับแลที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดที่ว่า ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ ศิลปะการแสดงร่ายรําประกอบดนตรี ได้แก่ ระบํา รํา ฟ้อน
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ต่าง ๆ ที่นิยมเล่นกัน หรือ แสดงกันในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อม ความ
เชื่อ ศาสนา ภาษา อุปนิสัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

ภาพที่ 5 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง วงสะล้อ ซอ ซึง
ที่มา : ดนตรีไทย (2562)
2.3.4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย ของนายสมชาย ปงศรีชัย มีการใช้
อุปกรณ์ประการแสดงทุกชิ้น สําหรับงานใหญ่ เช่น แสดงต้อนรับสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ในงานเปิด
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี หรือ งานประจําปี เป็นต้น
2 การแสดงโดยทั่วไปจะมีการใช้อุปกรณ์เป็นบางชิ้น (ชิ้นเล็กๆ) เช่น งานต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมืองเป็นต้นอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีดงั นี้
- หีบ / อีด
- ก๋งดีดฝ้าย
- กวักฝ้าย
- เปี๋ย
- เผี๋ยขอ
- กี่ / หูก
- กระสวย
- ละกว๊าง
3. กระบวนการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กระบวนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การ
รวบรวมข้ อมู ล ในด้า นของ ประวัติ ความเป็น มา รู ป แบบและองค์ ป ระกอบนี้ ผ่า นการสั ง เคราะห์ แล้ วได้
ดําเนินการอนุรักษ์ดังนี้
3.1 สืบ ทอดโดยการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ อาจารย์ป ระจํา
สาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้นํารูปแบบท่ารําจากนายสมชาย ปงศรีชัย
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มาถ่ายทอดมาในการเรียนการสอน การแสดงชุดฟ้อนซอปั่นฝ้ายให้กับนักศึ กษาสาขาวิชานาฏชั้นปีที่ 3 เพื่อ
เป็นการสืบทอดท่ารําต่อไป

ภาพที่ 6 พิธีการฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อขอถ่ายทอดท่ารําจากนายสมชาย ปงศรีชัย
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ก)
3.2 การอบรมระยะสั้น ให้กับผู้ทสี่ นใจ ทั้งกลุม่ ผูส้ ูงอายุในตําบล กลุม่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่
สนใจในภูมิปญ
ั ญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพที่ 8 กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมการอบรมถ่ายท่ารําฟ้อนซอปัน่ ฝ้าย
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ช)
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ภาพที่ 7 กลุ่มผูส้ ูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงฟ้อนซอปั้นฝ้าย
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ฉ)

ภาพที่ 9 การแสดงฟ้อนซอปั้นฝ้ายของกลุ่มเยาวชน
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ซ)

ภาพที่ 10 การแสดงฟ้อนซอปั้นฝ้ายกลุ่มนักศึกษาสาชานาฏศิลป์
ที่มา : พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ (2562 ฌ)

อภิปรายผล
ประวัติความเป็นมาของการแสดงชุด ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการฟ้อนซอ
ปั่นฝ้ายเป็นผลงานในปี พ.ศ. 2553 ชุดการแสดงพื้นบ้านอันมาจากนายสมชาย ปงศรีชัย ซึ่งเกิดแนวคิดที่
อยากจะถ่ายทอดกรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนจก ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการเล่าเรื่อ งราวการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงออกมาเป็นผืนผ้าซิ่นตีนจกซึ่งนาย
60
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สมชาย ปงศรีชัย ได้นําเอาทํานองเพลงซอล่องน่าน และเนื้อร้องที่เป็นภาษาคําเมือง ของนายไชยลังกา เครือ
เสน ช่างซอศิลปินแห่งชาติ (2448 - 2535) มาประกอบในการแสดง นอกจากนั้นนายสมชาย ปงศรีชัย ได้แต่ง
เนื้อร้องเพิ่มเติมเนื่องจากเนื้อร้อง นายสมชาย ปงศรี ได้ให้ข้อมูลว่า ในเนื้อเพลงที่กล่าวถึงขั้นตอนการทอผ้า
บางส่วนไม่ครบกระบวนการทอผ้า นายสมชาย ปงศรีชัย จึงได้เรียบเรียงและแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาแทรกใน
ทํานองเพลงเดิม และได้มีการไปบันทึกเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้นํากลับมาคิดท่าฟ้อนให้สอดคล้องกับ
เพลง โดยได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่าฟ้อนคือ การเลียนแบบท่าธรรมชาติของการทอผ้าจริงๆ ไม่เน้น
การจีบหรือการตั้งวงแบบนาฏศิลป์ไทยที่ถูกต้อง โดยนายสมชาย ปงศรีชัยให้เหตุผลว่า ต้องการสื่อให้เห็นถึง
กระบวนการทอผ้าที่เสมือนจริงที่สุด และสามารถสะท้อนความเหมือนและแตกต่างในแบบวิถีชีวิต ความเชื่อ
ของคนในชุมชนตลอดจนอุปนิสัยของชาวลับแล ซึ่งสอดคล้องกับ(เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ ม, 2555, น. 9-10) ที่
กล่าวไว้ว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ ศิลปะการแสดงร่ายรําประกอบดนตรี ได้แก่ ระบํา รํา ฟ้อนต่าง ๆ ที่
นิยมเล่นกัน หรือ แสดงกั นในแต่ล ะท้ องถิ่นที่มี ความแตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพแวดล้อม ความเชื่อ
ศาสนา ภาษา อุปนิสัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น และสอดคล้องกับ (ระวิวรรณ วรรณวิ
ไชย, 2560, น. 2) กล่าวถึง นาฏศิลป์พื้นบ้าน คือ การรําพื้นเมืองเป็นการรําที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละ
ภาค อันเนื่องมาจากพิธีกรรมต่างๆ งานรื่นเริง จารีตประเพณีการเกี้ยวพาราสี และงานอาชีพต่างๆ
รูปแบบของฟ้อนซอปั้นฝ้าย พบว่า เป็นรูปแบบการฟ้อนที่เป็นการแสดงกระบวนท่ารําที่แสดงให้เห็น
ถึงขั้นตอนการทอผ้าตีนจก เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง และการแปลแถวของการแสดง โดยท่าฟ้อนจะมีการ
เลียนแบบท่าจากธรรมชาติของการทอผ้าและไม่เน้นการจีบหรือการตั้งวงแบบนาฏศิลป์ไทย ซึ่งในการฟ้อนจะมี
ผู้แสดงทั้งหญิงและชายแสดงร่วมกัน ชุดการแต่งกายของการแสดงฟ้อนซอปั่นฝ้ายเป็นลักษณะของชาวไทย
ยวน อํา เภอลับ แล จัง หวั ดอุ ตรดิต ถ์ในแบบโบราณ ส่วนเนื้ อหากล่า วถึง ขั้นตอนการทอผ้า และอุป กรณ์
ประกอบการแสดงที่ใช้ผ้าท้อของจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ (เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ , 2555, น. 9-10)
ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็ นการแสดงที่
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างมักเป็นการเล่นเพื่อความรื่นเริงในฤดูเทศกาลต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคือ เพลงพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงอีแซว ลําตัด เพลงโคราช กันตรึม หมอลํา
ฟ้อนเล็บ สะล้อซอซึง ลิเกป่า และโนราเป็นต้นการแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การแสดงจะ
ออกมารูป แบบใดนั้น ขึ้นอยู่กั บ สภาพทางภูมิ ศาสตร์ สิ่ง แวดล้อม อาชีพ และความจําเป็นทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่ นจึงทําให้การแสดงพื้นบ้าน มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่มี
จุดมุ่ง หมายเดียวกันคือ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและพักผ่อนหย่อนใจและสอดคล้องกับ สุมิตร เทพวงษ์
(2548, น. 2) กล่าวถึง ระบํา ปรับปรุงจากพื้นบ้านว่า ระบําปรับปรุงจากพื้นบ้าน หมายถึง ระบําที่คิดประดิษฐ์
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สร้างสรรค์ขึ้นมา จากแนวทางความเป็นอยู่ของคนพื้นบ้านการทํ ามาหากิน อุตสาหกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นมาแสดงออกเป็นรูปแบบระบํา เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นของตน
ในกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย ผู้วิจัยพบว่า การดําเนินการในลักษณะการ
สืบทอดได้แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลในด้านของ ประวัติความเป็นมา รูปแบบและกระบวนการการอนุรกั ษ์ภูมิปญ
ั ญาพื้นบ้าน ได้ผ่าน
การสังเคราะห์แล้วนํามาสืบสานต่อ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอน การอบรมระยะสั้น ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้ง
กลุ่มผู้สูงอายุในตําบล กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสอดคล้องกับชมพูนาฏ ชมพูพันธ์ และคณะ (2560, น. 11) ได้กล่าว ไว้ว่าการถ่ายทอด
ทางวั ฒ นธรรม คือ การสอนให้ค นรุ่น หลั ง รู้ ถึง ระบบสั ญ ลั ก ษณ์ ของสั ง คม ซึ่ ง เคยได้มี ก ารตกลงกั น ไว้ ว่ า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยจากการที่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ จะต้องทําการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาเพื่อถือเป็นหลักแกนกลาง ในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม ความเชื่อ และ
การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการดํารงชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าถูกต้องดีงาม และได้
ยึดถือเป็นกรอบในการประพฤติป ฏิบัติสืบ ต่อกันมา ดัง นั้น จึง มีความจําเป็นที่ มนุษย์จะต้องเรียนรู้และทั้ ง
จะต้องมีการถ่ายทอด ส่งต่อกันไปคนรุ่นหลัง ซึ่งการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมในสังคมเดียวกัน คือ การสืบทอดวัฒนธรรมในแนวตั้งจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เช่น ในกระบวนการเรียนรู้ทพี่ ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากสังคม
หนึ่งไปสู่สังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมในแนวนอน คือการที่สังคมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมของ
สัง คมอื่นโดยที่ ผ่านรับ วัฒ นธรรมใหม่ ได้จ ะทิ้ ง วัฒ นธรรมของตัวบางส่วน และทํ าให้เ กิ ดผลกลมกลื นทาง
วัฒนธรรมจนทํ าให้สูญ เสียเอกลัก ษณ์เดิม ดังนั้น ผลของการถ่ายทอดทางวัฒ นธรรมอาจจะก่อให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปได้บ้างตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลักใหญ่ที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมยังคง
อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับเอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ (2555, น. 20) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไว้โ ดยสรุปว่า ศิล ปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านคิดขึ้น
แสดงออกถึงความเชื่อ
ถึงวิถีก ารดําเนินชีวิต มีก ารสืบ ทอดต่อจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง สัง คมยอมรับ และมี การ
เปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นเรื่องของชาวบ้านรุ่นหนึ่งถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน
อีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการหลายลักษณะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติของแต่ละชุมชน เป็น
กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทําให้มี ชีวิต มี
พลัง โดยมี ภูมิ ปัญ ญาอยู่ เ คีย งคู่กั บ ชุม ชน ขณะเดีย วกั นก็ ส ามารถปรั บ ตัวให้ส อดคล้อ งกั บ สภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงและการรุกล้ําของวัฒนธรรมตะวันตก
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึก ษาถึง สถานภาพปัจ จุบันของการแสดงชุดนี้ รวมไปถึง ลัก ษณะของกระบวนการ
สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านชุดนี้ไว้ โดยมีการนําเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหรือ
ในโรงเรียน
2. ควรมีการเก็บรวบรวมเอกสารโดยการทําเป็นหนังสือ หรืองานวิจัย ไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หรือ
แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป
3. ชุดการแสดง ควรมีจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หรือแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ามาชมได้
4. สามารถต่อยอดงานงานวิจัยนี้ โดยการจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือ หลักสูตรการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพื่อสังเคราะห์และประเมินสถานภาพองค์ความรู้ของอ้าเภอน้้า
ปาด รวมทั้งศึกษาวิสัยทัศน์และโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด และจังหวัดอุตรดิตถ์ การด้าเนินการ
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการประมวลผลจัดระบบองค์ความรู้และวิสัยทัศน์การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาดจาก
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ จัดเวทีประชาคม เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวทาง และวิสัยทัศน์การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ ประเมินและ
ตรวจสอบองค์ความรู้ โดยการประชุม สนทนากลุ่ม อภิปรายกลุ่ม ใช้แบบส้ารวจ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นายอ้าเภอ
น้้าปาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายก อบต นายกเทศบาล ก้านันและตัวแทนชุมชน
ผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้อ้าเภอน้้าปาด ได้ข้อสรุปที่ส้าคัญ คือ องค์ค วามรู้อ้าเภอน้้าปาด
จ้าแนกเป็นด้านต่างๆ 11 ด้าน และองค์ความรู้โดยรวม ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
การพัฒนา รวมถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด นอกจากนี้ยังท้าให้ทราบถึงสถานภาพของข้อมูลอ้าเภอ
น้้าปาด จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นข้อมูล ที่มีค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนา ข้อมูลที่มีค่อนข้างน้อย ได้แก่ ข้อมูลด้านสาธารณสุข การเกษตร และด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส้าหรับประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยต่อเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ จ้าแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น
แนวทางวิจัยเร่งด่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอ้าเภอน้้าปาด กลุ่มที่ 2 เป็นแนวทางวิจัยที่จะน้าไปสู่การพัฒนา
อ้าเภอน้้าปาด และจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอไว้เป็นแนวทาง 15 รายการ ผู้สนใจสามารถศึกษาจากองค์
ความรู้ด้านต่างๆ น้าไปใช้ในการก้าหนดประเด็นการวิจัยเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง
ค้าส้าคัญ : การประเมินองค์ความรู้, อ้าเภอน้้าปาด
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Abstract
The purpose of the study is to synthesis and assessment the knowledge on Nam Pad
District, Including both the vision and problems to be research for Nam Pad District
development as well as Uttaradit province. The research question is divided into 2 parts
The first part is the processing code, organized , knowledge system. And the vision of
Nam Pad District. From the study of documents, interviews, and setting up a Community
forums about various knowledge, guideline and vision for the development of Nam Pad
District. The other Part is an analysis , interpretation , synthesis , assessment and examination
of knowledged by meeting, small – group discussion, field servey work presentation through
experts and small group meetings the sample were, the sheriff, Head of department,
President of the tambon Adiministrative organization,Villegs headman and Community
representative.
The results of Nam Pad District’s knowledge assessment were classified in 11 areas
and overall knowledge , the analysis of weakness, strength , opportunities and threats in
development , including the vision of Nam Pad District development. It also shows
information on the status of NamPad district. According to this studies , it found that,
education data is quite sufficient for use as database for development , but relatively few
information such as health , agriculture , science and technology. Outcome Research from
this study, divided into 2 groups. The first group is an Urgent research approach to
strengthen in NamPad District. Group 2 is a research guideline for the development of
NamPad District and Uttaradit Province, researcher proposed 15 items. Those interested
could learn from various of knowledge, and used them to define additional research
toppics.
Keyword: Knowledge assessment, Nam Pad District
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บทน้า
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อน
ประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์ ”
หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองต้านานแม่ม่ายลับแลและเมืองถิ่นก้าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยา
พิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร
และโดยทางรถไฟ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ (ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ : 2554)
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดแพร่
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย
สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ; (ส้านักงานวัฒนธรรม:2540)
1) ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และล้าน้้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าน่าน
สภาพพื้น ที่ส่ว นใหญ่เป็ นพื้น ที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอ้าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล และอ้าเภอทองแสนขัน (ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)
2) ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้านเหนือและ
ด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้าปาด คลองแม่
พร่อง ห้วยน้้าไคร้ และล้าธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล
น้้าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ้าเภอบ้านโคก (ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)
3) เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ อ้าเภอน้้าปาด ฟากท่า ท่าปลา ละอ้าเภอบ้านโคก (ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด) พื้นที่ทั้งหมด
7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของ
ประเทศ การใช้ที่ดิน (พ.ศ. 2557) ใช้เป็น พื้นที่การเกษตร 1,248,198 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยใช้เป็น พื้นที่ท้านา 680,842 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของพื้นที่การเกษตร และ พื้นที่ท้าพืชไร่
314,762 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.22 ของพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังเป็น พื้นที่ท้าสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
153,599 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.31 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ 12,663 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1 ของพื้นที่การเกษตร และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 86,332 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.92 ของพื้นที่การเกษตร
ประชากร จ้านวนประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 459,768 คน แยกเป็น ชาย
225,805 คน หญิง 233,963 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 59 คนต่อตารางกิโลเมตร และอ้าเภอที่มีความหนาแน่น
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ของประชากรมากที่สุด คือ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีความหนาแน่น 196 คนต่อตารางกิโลเมตร และอ้าเภอ
ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อ้าเภอบ้านโคก 14 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางสังคม สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนาล้านช้าง
และภาคกลาง เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ มีลักษณะ
ผสมผสาน ประชากรบางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูดภาษา
ลาว เป็นต้น การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 310 แห่ง มีจ้านวนห้องเรียน 3,136 ห้อง มี
ครู/อาจารย์ จ้านวน 3,414 คน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 51,824 คน ซึ่งอัตราส่วน นักเรียนต่อ ครู/อาจารย์
เป็น 15 : 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเป็น 17 : 1
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ในทุกอ้าเภอ ดังนี้ (ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด : 2560)
 อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์ดาบ
เหล็กน้้าพี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก) หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ วัดกลางธรรมสาคร วัด
ใหญ่ท่าเสา หอวัฒนธรรมจังหวัด น้้าตกจ้ายาง และจุดชมวิวเขาพลึง
 อ้าเภอลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดเจดีย์วิหาร
วัดดอนสัก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อนุสาวรีย์พระศรี
พนมมาศ น้้าตกแม่พูล วัดดงสระแก้ว และวัดห้องสูง
 อ้าเภอพิชัย เมืองพิชัย วัดหน้าพระธาตุ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และศาลพระยาพิชัยดาบหัก
 อ้าเภอตรอน บึงทับกระดาน สวนนกเขาเหล็ก และประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
 อ้าเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้้าพี้ และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้้าพี้
 อ้าเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ (เจดีย์กลางน้้า) อุทยานแห่งชาติล้าน้า
น่าน บ้านท่าเรือ และภูพญาพ่อ
 อ้าเภอน้้าปาด วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้้าตกคลองตรอน ยอดดอยภูเมี่ยง
อ่างเก็บน้้าห้วยแมง อุทยานแห่งชาติภูสอยอย น้้าตกภูสอยดาว ถ้้าแสนหาญ
 อ้าเภอฟากท่า สุสานหอย มะค่าโมงยักษ์ และบ้านมนุษย์แมงป่อง
 อ้าเภอบ้านโคก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ศักยภาพที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์
1. ด้านเกษตรกรรม มีพื้นที่ท้าการเกษตรจ้านวนมาก (ร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด) ส่วนใหญ่เป็นนา
ข้าวและสวนผลไม้ เป็นแหล่งผลิตอาหารส้าคัญของประเทศ
2. ด้านการค้าชายแดน มีชายแดนติดต่อประเทศลาว 145 กิโลเมตร มีการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ ซึ่งได้รับยกระดับเป็นจุดผ่านแดน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา
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06.00 – 20.00 น. และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่นๆ อีก เช่น ช่องห้วยต่าง และช่องมหาราช มูลค่าการค้า
ชายแดนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบริ เวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ให้มีความพร้อม
ยิ่งขึ้น ในการให้บ ริ การกับ ผู้ป ระกอบการ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ มีเส้ นทาง
เชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านได้โดยสะดวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้อ งถิ่นระยะเวลา 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส้าคัญ คือ
วิสัยทัศน์ : สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส้าคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์คือ: 1)บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น 2)บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมและกีฬา 3)บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์คือ: 4)ผลิตครูที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ 5)บัณฑิตดีมีคุณภาพ 6)พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
7)สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์คือ: 8)พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสห
วิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 9)พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 10)พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์คือ: 11)ร่วมก้าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 12) สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท้างานตามพันธกิจ 13)จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศ
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
จากการวิจัยของ ฉัตรนภา พรหมมาและคณะ (2540) ได้ท้าการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด ศูนย์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
จะน้าไปพัฒนาดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท้าโครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนโยบายในการเลือกพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ 1 คณะ 1 อ้าเภอ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตาม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นโจทย์เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ทรัพยากรบุคคล และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา การท่อง เที่ยว
สังคมวัฒนธรรมและศาสนา และการสาธารณสุข
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ของจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดท้าแนวทางน้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เป้าหมาย อ้าเภอน้้าปาดและจังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่ อ จั ด ท้า ยุ ทธศาสตร์ งานวิ จั ยและข้ อเสนอเชิ งนโยบายด้ านการวิจั ยและพั นธกิ จสั มพั น ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สนองต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ได้แก่ การจัดการความรู้และทฤษฎีการประเมิน

วิธีการด้าเนินงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล (อบต.) จ้านวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) อบต. แสนตอ 2) อบต. บ้านฝาย 3) อบต. เด่นเหล็ก 4) อบต. น้้า
ไผ่ 5) อบต. ห้วยมุ่น 6) อบต. น้้าไคร้ 7) อบต. ท่าแฝก และ 1 เทศบาล คือ เทศบาลต้าบลน้้าปาด โดยมีผู้ให้
ข้อมูลหลักในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ นายก อบต. 7 แห่ง จ้านวน 7 คน นายกเทศมนตรีเทศบาลจ้านวน 1 คน
ปลัด อบต. จ้านวน 7 คน ปลัดเทศบาล จ้านวน 1 คน นายอ้าเภอน้้าปาด 1 คน ก้านันประจ้าต้าบล 7 ต้าบล
จ้านวน 7 คน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านต้าบลละ 5 คน 7 ต้าบล รวมตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน 35 คน ตัวแทนชุมชนต้าบล
ละ 10 คน รวม 70 คน ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ในอ้าเภอน้้าปาด จ้านวน 46 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก
จ้านวน 115 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สภาพทั่วไป
2. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. ชุมชน ทรัพยากรบุคคล และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การเมืองการปกครอง
6. เศรษฐกิจ
7. การเกษตร
8. การศึกษา
9. การท่องเที่ยว
10. สังคม วัฒนธรรม และศาสนา
11. การสาธารณสุข
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
1. ต้าบลแสนตอ
2. ต้าบลบ้านฝาย
3. ต้าบลเด่นเหล็ก
4. ต้าบลน้้าไคร้
5. ต้าบลน้้าไผ่
6. ต้าบลห้วยมุ่น
7. ต้าบลท่าแฝก 8.เทศบาลต้าบลแสนตอ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา : เมษายน – กันยายน 2561
5. เครื่องมือที่ใช้
1. แบบส้ ารวจข้อมูล สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ ละแนวทางพัฒนาโครงการประเมิน
สถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
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2. แบบรายงานผลการส้ารวจข้อมูลประชาชนในภาวะยากล้าบาก และกลุ่มเปราะบางทางสังคม
3. แบบรายงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน
4. แบบสัมภาษณ์
5. แบบบันทึกการสังเกต
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ประเมิ น องค์ ค วามรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด อุต รดิต ถ์ มี ขั้น ตอนด้ าเนิ นการที่ ส อดคล้ อ งตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยจ้าแนกการด้าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด โดยประมวล และจัดระบบองค์
ความรู้ ดังนี้
1. แสวงหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอ้าเภอน้้าปาด จากแหล่งผู้รู้ และเอกสารงานวิจัยที่ส้าคัญทุก
ประเภท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง แม่นตรงของข้อมูล
2. ประมวลและจัดระบบองค์ความรู้อ้าเภอน้้าปาด ที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 โดยจ้าแนกหมวดหมู่
ตามขอบเขตของการศึกษา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาจังหวัดในอนาคต
3. ศึกษาความเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์ ประชุม และสัมมนากลุ่ม
จากผู้น้าท้องถิ่นต่างๆ คือ
3.1 ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ
3.2 องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และการเมือง
3.3 องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
การกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรมและกลุ่มต่างๆ
3.4 นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและช้านาญการต่างๆ
3.5 องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัทห้างร้าน และนักธุรกิจ
ตอนที่ 2 การศึกษา สังเคราะห์และประเมินสภาพองค์ความรู้ และพัฒนาประเด็นปัญหาที่ควรวิจัย
เกี่ยวกับอ้าเภอน้้าปาด โดยศึกษา วิเคราะห์ ตีความองค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งการสัมภาษณ์
และประชุมสนทนากลุ่มจากผู้รู้ (Key information) ดังนี้
1. เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพอุตรดิตถ์ในอดีต
ปัจจุบัน ปัญหาแนวโน้มการพั ฒนาวิสัยทัศน์ และประเด็นที่ควรศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนา
ระดับอ้าเภอและระดับจังหวัด ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นายอ้าเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
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2. การรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยด้าเนินการโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการ ก้านัน นายกอบต
นายกเทศมนตรี ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าชุมชนและตัวแทนชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ รวบรวมเอกสาร และ
รายงานผลการวิจัย รวมทั้งใช้เทคนิคการสนนากลุ่ม (Focus Group)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ จ้าแนกตามประเด็น และสังเคราะห์ผล
เพื่อเสนอแนะการน้าไปใช้ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ควรวิ จัยต่อไป การวิเคราะห์และตีความงานที่ศึกษาเน้น
เรื่องต่อไปนี้
3.1 กรอบความคิด ทฤษฎีที่ใช้
3.4 ขอบเขต
3.2 วิธีการศึกษา
3.5 ข้อค้นพบที่ส้าคัญ
3.3 ประเด็น หรือค้าถามหลักของการศึกษา
4. ประเมินองค์ความรู้ โดยประเมินคุณค่าความเชื่อถือได้ของข้อความรู้แต่ละด้า นจากแหล่งข้อมูล
หลายทางในการพัฒนา และประเด็นค้าถามส้าคัญที่ควรศึกษาค้นคว้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์
5. ตรวจสอบผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ โดยจัดประชุมเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับร่างต่อ
สาธารณะ และใช้แบบสอบถามจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวัดอุต รดิตถ์ ได้แก่ นายอ้าเภอทุกอ้าเภอใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแทนส่วนราชการในทุกอ้าเภอรวมถึงตัวแทนสมาคม ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ น้าไปปรับปรุงรายงานผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้อ้าเภอน้้าปาดดังนี้
ประเด็นที่ศึกษา
ผลการศึกษา
1.สภาพทั่วไป
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าระหว่างเชิงเขาและมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง มี
ที่ราบเชิงเขาในต้าบลน้้าไผ่ ต้าบลท่าแฝกและต้าบลน้้าไคร้
2.ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า มีล้าน้้าไหลผ่านโดยเฉพาะแม่น้าปาดไหล
ผ่านเป็นแม่น้าสายหลัก พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย
โดยเฉพาะในต้าบลน้้าไผ่ที่มีป่าไผ่อยู่เป็นจ้านวนมาก แต่ในหน้าแล้งทุกพื้นที่มี
ปัญหาการขาดแคลนน้้าในการอุปโภค บริโภค พื้นทีท่ ้ากินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าสงวน ประชาชนขาดเอกสารสิทธิในการท้ากิน
3.ชุมชน/ภูมิปัญญา
ทุกพื้นทีม่ ีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรวมตัวเพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่ม
แปรรูปอาหารชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
สวัสดิการชุมชน เครือข่ายจัดการน้้าและกลุ่มอาสาป้องกันภัยชุมชน
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4.การเมือง/การปกครอง

5.ด้านเศรษฐกิจ

6.การเกษตร

7.การศึกษา

8.การท่องเที่ยว

9.สังคม วัฒนธรรม
ศาสนา

10.สาธารณสุข

มีองค์การบริหารส่วนต้าบล 7 ต้าบล เป็นหน่วยการปกครองในท้องถิ่นและใน
ต้าบลแสนตอ มีหน่วยงานปกครองคือ เทศบาลต้าบลแสนตอ ในต้าบลบ้าน
ฝาย มีหน่วยทหารพัฒนา(นพค) และค่าย ตชด. 316 ส่วนในต้าบลห้วยมุ่นมี
ค่าย ตชด. 316 (หน่วยย่อย) ประจ้าอยู่ด้วย
รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรได้จากการขายสินค้าจากพืชเศษฐกิจเป็นหลัก
เช่น ในต้าบลแสนตอและต้าบลบ้านฝายมีการท้าไร่อ้อย ปลูกหอม ปลูก
กระเทียมและปลูกผัก และในทุกต้าบลมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่ม
จักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มปลูกหอม กระเทียม กลุ่มปลูกผัก กลุ่มแปรรูปกล้วย(มี
มากในต้าบลน้้าไผ่) กลุ่มจักสานไม้กวาดและกลุ่มแปรรูปสับปะรด(มีมากใน
ต้าบลห้วยมุ่น) กลุ่มนวดสมุนไพร (มีมากในต้าบลเด่นเหล็ก) และกลุ่มท้า
น้้าพริก (มีมากในต้าบลแสนตอ)
ทุกพื้นที่มีการปลูกข้าวโพด กระเทียมและหอมแดง (ต้าบลแสนตอ ต้าบลปาก
ฝาย ต้าบลเด่นเหล็ก) ปลูกกล้วย (ต้าบลน้้าไผ่) ในต้าบลห้วยมุ่นเป็นแหล่งปลูก
สับปะรดและไม้ผลที่สร้างชื่อเสียงให้กับอ้าเภอน้้าปาดและการปลูกอ้อยมีพื้นที่
ปลูกมากในต้าบลแสนตอ เทศบาลบ้านฝายและต้าบลเด่นเหล็ก
ทุกพื้นที่มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนในต้าบลแสน
ตอจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมประจ้าอ้าเภอ โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนและส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
พื้นที่ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นน้้าตก ถ้้า อุทยานแห่งชาติในต้าบลน้้าไผ่
และต้าบลน้้าไคร้ มีท่าเรือน้้าลึกในต้าบลท่าแฝก นอกจากนี้ยังมีเขื่อนและ
พิพิธภัณฑ์ ในต้าบลแสนตอ มีร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 10 แห่ง
ทุกพื้นที่มีประเพณีแห่ต้นผึ้ง แห่ดอกไม้ แห่ปราสาทผึ้ง แห่ข้าวพันก้อน เลี้ยง
ศาลปู่ตาและในต้าบลแสนตอมีบวงสรวงพญาปาดทุกปี ต้าบลบ้านฝายบุญข้าว
หลามและบุญข้าวจี่ ในต้าบลห้วยมุ่นจะมีประเพณีบั้งไฟใบไผ่ถักหวายและ
ประเพณีต๋านสลากในต้าบลท่าแฝก
ทุกพื้นที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต) ประจ้าทุกต้าบล ต้าบลละ 2
แห่ง ในต้าบลแสนตอเป็นพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอ 1 แห่ง (30
เตียง)
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11.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มีศูนย์เฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่ม (อุทยานแห่งชาติคลองตรอน) ในต้าบลน้้าไผ่
และมีโรงการสูบน้้าด้วยกระแสไฟฟ้าในต้าบลบ้านฝาย ต้าบลเด่นเหล็กและ
ต้าบลน้้าไคร้

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน ที่สนองต่อการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้
1.ผลการวิเคราะห์ SWOT ของอ้าเภอน้้าปาดโดยรวม
ผลการวิเคราะห์
1.จุดแข็ง
1.เป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่มีผู้น้าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและเสียสละ
(strength)
2.ชุมชนมีความเข็มแข็ง
3.มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพอย่างหลากหลาย
4.มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
2.จุดอ่อน
1.ขาดแคลนเอกสารสิทธิ์ในการท้ากิน
(weakness) 2.ขาดแคลนน้้าในหน้าแล้ง
3.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท้าให้การคมนาคมไม่สะดวก
3.โอกาส
1.มีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ทุกพื้นที่
(opportunity) 2.มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย
3.มีชุมชนเข็มแข็ง
4.อุปสรรค
1.ประชาชนวัยแรงงานไปท้างานต่างถิ่นจ้านวนมาก
(threats)
2.ราคาผลผลิตตกต่้า
3.ขาดแคลนเอกสารสิทธิ์ในการท้ากิน
4.การคมนาคมไม่สะดวก
2. ปัญหาเร่งด่วนที่พื้นที่ต้องการการแก้ไข
2.1.ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่้าโดยเฉพาะข้าวโพด
2.2.ขาดศูนย์กลางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.3.ขาดแคลนเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในแต่ละต้าบล
2.4.ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละต้าบล
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด
การท่องเที่ยว วิถีชีวิตเชิงเกษตรปลอดภัย ไปที่เดียวเที่ยว 2 แผ่นดิน
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4. ยุทธศาสตร์การวิจัยอ้าเภอน้้าปาด
4.1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งและมีคุณภาพ
4.2.พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีการบริการด้าน
การตลาดให้มีประสิทธิภาพ
4.3.เพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยสรุปประเด็นการอภิปราย เป็น 3 ประเด็น คือ ผลการ
ประเมินสถานภาพองค์ความรู้ กระบวนการด้าเนินงาน และข้อสังเกตเกี่ยวกับประโยชน์ และข้อจ้ากัดในการ
วิจัย
1.ผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้
ผลการประเมินองค์ความรู้อ้าเภอน้้าปาด ได้มีการจ้าแนกองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไว้ อย่างเป็นระบบทุก
ต้าบล ท้าให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน้าไปสู่ประเด็นการพัฒนาได้เป็นอย่างดี คัดจุดเด่น
ในการน้าเสนอ ประวัติความเป็นมาของชุมชนในแต่ละต้าบล มีที่มาคล้ายคลึงกัน คือ การอพยพเพื่อหาพื้นที่ที่
ดีกว่าในการตั้งรกราก ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเป็นสังคมเครือญาติ ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการแบ่งปัน และ
ความเชื่อคล้ายคลึงกัน น้าไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน เชื่อมโยงไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่น การมี
ส่วนร่วมในชุมชน และด้านการเมืองการปกครองได้ การสรุป วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุ ปสรรคท้า
ให้ความเข้าใจในสภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ น้าไปสู่การก้าหนดโดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ
แนวทางการก้าหนดประเด็นปัญหา วิธีการและพัฒนาร่วมกัน
2.กระบวนการด้าเนินงาน
จุ ด เด่ น อี ก ประการหนึ่ ง ของงานวิ จั ย นี้ คื อ กระบวนการท้ า งานวิ จั ย ที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
กระบวนการวิจัยมีกิจกรรมในการสร้างนักวิจัยเชิงพื้นที่ใหม่ๆ ในคณะครุศาสตร์ โดยทางผู้วิจัยพยายามที่จะ
เชิ ญ ชวนอาจารย์ ใ หม่ ๆ ในคณะที่ ยั ง ไม่ คุ้ น เคยกั บ งานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การลงพื้ น พี่ ช่ ว งจั ด เวที
ประชาคม เพื่อการเก็บข้อมูลรอบแรก (วันที่ 12 พฤษภาคม 2561) หรือ การคืนข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อ ค้นหา
ปัญหาเชิงด่วน และวิธีแก้ไขปัญหาที่มีแนวคิดและเป็นข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลจะ
ประกอบด้วย นายก อบต. ปลัดอบต. ทั้ง 7 ต้าบล ก้านันทุกต้าบล ผู้ใหญ่บ้าน ต้าบลละ 3 คน ปลัดอ้าเภอน้้า
ปาด และตัวแทนส่วนราชการในอ้าเภอ (วันที่ 3 สิงหาคม 2561) งานวิจัยนึ้จึงเป็นการท้างานวิจัยที่มีเครือข่าย
ความร่วมมือสูงมาก การด้าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ เริ่มจากการที่ผู้วิจัยร่วมกับคณบดี
คณะครุศาสตร์ เข้าไปพบนายอ้าเภอน้้าปาด ในขณะนั้น (นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม วันที่ 10 พฤษภาคม 2561)
เพื่อชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย และการเก็บข้อมูล โดยการจัดเวทีให้นักวิจัยพบหัวหน้า
ส่วนราชการ ก้านันผู้ใหญ่บ้าน และปลัด อบต. ทั้ง 7 อบต. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นการเก็บข้อมูล
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ทั้งที่เป็นเอกสารที่ส่วนราชการต่างๆ มอบให้ และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และเก็บ
ข้อมูลจากแบบส้ารวจต่างๆ จนท้าให้ ได้ข้อมูลเบื้องต้นของอ้าเภอน้้าปาดในทุกๆ ด้าน เมื่อรวบรวมข้อมูล
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกๆ ด้าน แล้ว พบว่า ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้รับความ
ร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการลงพื้นที่ทั้ง 7 ต้าบล และ 1 เทศบาล เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และหาข้อมูล
ยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ แล้วน้ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ท้าการวิเคราะห์ SWOT ทุกต้าบล
และ SWOT รวมของอ้าเภอน้้าปาด และท้าการคืนข้อมูลครั้งที่ 1 ในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอ้าเภอต่างๆ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และในการคืนข้อมูลครั้งนี้ ทาง
อ้าเภอได้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มเติมข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ที่สามารถน้าไปสู่ประเด็นการพัฒนาได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิจและคณะ (2548) และฮูและคณะ (Hou et al. (2008 : อ้างถึงใน
สุริโย กัณหา(2558, หน้า 16) ที่กล่าวว่ากระบวนการการจัดการความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แรงงาน และในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นักวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ในด้านสาธารณสุข และด้านเกษตร ได้ท้าการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปลัดอ้าเภอน้้าปาด เพื่อขอ
ความเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณืของข้อมูล เนื่องจากปลัดอ้าเภอท่านนี้ เป็นคนในพื้นที่อ้าเภอน้้าปาด มีคุ ณพ่อ
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการตีมีด ของอ้าเภอ มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของประชาชนชาวอ้าเภอน้้าปาด เป็น
อย่างดี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้ลงพื้นที่เพื่อคืนข้อมูลแด่ตัวแทนส่วนราชการ และนายกอบต.ทั้ง 7
ต้าบล ของอ้าเภอน้้าปาด ในวันประชุมประจ้าเดือน ของอ้าเภอโดยได้สรุปข้ อมูลที่วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แล้ว ในรูปเอกสาร แจกให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน เพื่อให้ท้าการยืนยันข้อมูล และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัย ได้น้านักวิจั ยหน้าใหม่ของคณะครุศาสตร์ จ้านวน 7 คน ลงพื้นที่ เพื่อท้ากิจกรรม
Problem tree และ Objective tree เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขในอันดับแรก รวมถึง
แนวทางการแก้ไข โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนจาก อบต. ทั้ง 7 แห่ง ในอ้าเภอน้้าปาด ประกอบด้วย รอง
นายก อบต. ปลัด อบต. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน ร่วมกันก้าหนดทิศทางของปัญหาเร่งด่วน และ
แนวทางแก้ไข ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูล องค์ความรู้ของอ้าเภอน้้าปาด และน้าเสนอต่อที่
ประชุมของทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มาร่วมประชุมที่ห้องประชุม ครม. ชั้น 4 อาคาร ICIT วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ต รดิ ต ถ์ ใ นวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 หลั ง จากเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน คือ ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เด่น แหล่งท่องเที่ยวเด่นในแต่ละต้าบล เพื่อน้ามาเสริมในการน้าเสนอเส้นทาง
การท่องเที่ยว ในอ้าเภอน้้าปาด ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาที่มีภูมิล้าเนาในเขต
อ้าเภอน้้าปาด ที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้ด้านการวิจัย เชิงพื้นที่ จนได้ข้อมูลเชิงลึกด้านแหล่งท่องเที่ยว และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท้าให้องค์ความรู้สมบูรณ์มากขึ้น สามารถที่จะก้าหนดประเด็นด้านการท่ องเที่ยว และพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ได้ตามความต้องการของชุมชนได้ สอดคล้องกับ พจมาน หงส์ทอง(2553) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ พบว่า ทีมจัดการความรู้สมองคลังความรู้ด้านการผลิต
ขององค์กรได้ท้าให้คะแนนความพึงพอใจของการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับสูง
3.ประโยชน์และข้อจ้ากัดในการวิจัย
การด้าเนินการประเมินสถานภาพองค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีอ้าเภอน้้าปาด ในครั้งนี้ มีข้อจ้ากัด
หลายประการ ประการแรก คือ ระยะทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงอ้าเภอน้้าปาด ซึ่งมีเขตการ
ปกครอง 7 ต้าบล บางต้าบลมีภูมิป ระเทศเป็นภูเขาสูง ท้าให้การเดินทางสู่พื้นที่ค่อนข้างล้าบาก จึงใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริง ต้องใช้เวลามาก ข้อมูลเบื้องต้นในช่วงแรกของการจัดเวทีประชาคม จึง
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว เป็นข้อมูลที่ต้องลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภู มิจากพื้นที่ใหม่ ท้าให้ใช้
เวลา และทรัพยากรบุคคลในการเก็บข้อมูลมากกว่าเดิม ประการที่ 2 ข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยค่อนข้าง
น้อย และเก่ามาก ผู้วิจัยจึงต้องใช้การเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงให้มากขึ้น ในข้อมูลแต่ละด้าน ท้าให้ใช้เวลา และ
ก้าลั งคนในการลงพื้น ที่มากขึ้น ประการที่ 3 ข้อมูล บางส่ ว น เช่น ด้านสาธารณสุ ข ด้านการเกษตร ด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่อนข้างน้อย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีข้อมูลเบื้องต้นมากนัก ท้าให้ข้อมูลด้าน
ดังกล่าวมีน้อย ซึ่งต้องท้าการศึกษาเฉพาะด้าน ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะได้ข้อค้นพบเชิงวิชาการแล้ว ยังก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ บุคคล และองค์กรท้องถิ่น เป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการวิจัยมีทั้งการ
สนทนากลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต โดยการร่วมกิจกรรม และการศึกษาสภาพจริงใน
แหล่งท่องเที่ย ว และสถานประกอบการต่างๆ ท้าให้ผู้ วิจัยได้เห็นภาพชัดเจน เกี่ยวกับองค์ความรู้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการเชื่อมโยงประเด็นปัญหา กับสภาพท้องถิ่น เสนอเป็นประเด็นการพัฒนาที่น่าจะตรงประเด็น
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การลงพื้นที่พบปะผู้คนในชุมชนในการเก็บข้อมูลด้านประวัติชุมชน ศิลปะ วัฒ นธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น ท้าให้ผู้วิจัยเห็นว่า คนในชุมชนท้องถิ่นมีความรัก และภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และมีความ
มั่นคงในการยึดมั่นปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของท้องถิ่นตน รวมถึงความพยายามที่จะปลูกฝังให้
เยาวชนรุ่นใหม่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีดังกล่าว ไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอการน้าผลวิจัย ไปใช้จากประเด็นการอภิปรายผล และข้อสั งเกตเกี่ยวกับประโยชน์และ
ข้อจ้ากัดของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้
1.1.ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องระดับอ้าเภอและระดับจังหวัด
ผลการศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ควรน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอ้าเภอน้้าปาดที่ส้าคัญ
ได้แก่ องค์ความรู้ที่จ้าแนกเป็นด้านต่างๆ ได้องค์ความรู้ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ ความขาดแคลน ปัญหาและ
ความต้องการในแต่ละด้านอย่างชัดเจน น้าไปสู่การวางแผนในการพัฒนาพื้นที่แต่ละต้าบลได้
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1.2.ข้อเสนอแนะต่อแหล่งสนับสนุนการวิจัย
สถานศึกษาและแหล่งทุนควรน้าข้อเสนอประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย โดยบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน และการน้าผลไป
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยควรสนับสนุนทั้งเชิงวิชาการ และทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อให้มีการด้าเนินงานใน
เชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสังเกตผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
2.ข้อเสนอแนะเป้าปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอ้าเภอน้้าปาดและชุมชน ซึ่ งเป็น
ผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถิ่นน้้าปาด โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการหา
ข้อสรุปร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างผู้วิจัยกับหัวหน้าส่วนราชการตัวแทน อบต. และผู้น้าชุมชนท้องถิ่น ท้องที่
ในอ้าเภอน้้าปาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 มีการตรวจสอบข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิร ะดับ จังหวัด 2 ครั้ ง (วัน ที่ 6 มิถุนายน 2561 และวันที่ 3 สิงหาคม 2561) ท้าให้ ได้ข้อสรุป
ประเด็นปัญหาที่ควรวิจัย จ้าแนกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก กลุ่มปัญหาเร่งด่วนที่ควรด้าเนินการวิจัยเพื่อสรุปความเข้มแข็งให้ แก่อ้าเภอน้้าปาด ส่วนที่ 2
เป็นประเด็นปัญหาที่น้าไปสู่การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านต่างๆ แนวทางประเด็น
ปัญหาที่ควรวิจัยของแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
2.1. กลุ่มประเด็นปัญหาเร่งด่วน เพื่อความเข้มแข็งให้แก่อ้าเภอน้้าปาด
1. รูปแบบการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ้าเภอน้้าปาด
2. การพัฒนารูปแบบ/เครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนากลไกการตลาด
3. การพัฒนา/รูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
ตกต่้า
4. รูปแบบ/เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อ้าเภอน้้าปาด
2.2. กลุ่มประเด็นปัญหาที่น้าไปสู่การพัฒนาอ้าเภอน้้าปาด และจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอน้าเสนอ
บางประเด็นไว้พอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์
2. รูปแบบ/การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ของเยาวชน
3. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาหลักการทางกฎหมายในการปูองกันอุทกภัยของประเทศ
ไทย โดยดําเนินการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการทางกฎหมายในการปูองกันอุทกภัย ของประเทศไทย
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร (Document Research) ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายที่ใช้ใน
การปูองกันอุทกภัยของประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาจแยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก หลักการทางกฎหมายใน
การปูองกันอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบไปด้วยกฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรต่าง ๆ ของรัฐเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินภารกิจ ซึ่งปกติองค์กรเหล่านั้นย่อมมีฐานอํานาจตาม
กฎหมายเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานทั่วไปตามปกติในแต่ละด้าน แต่ในการดําเนินภารกิจ
ด้านอุทกภัยนั้นมีความจําเป็นต้องอาศัยอํานาจพิเศษบางประการและความร่วมมือจากทุกฝุาย รัฐจึงมีความ
จําเป็นต้องอาศัยกฎหมายพิเศษที่เป็นกฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
และอํานาจหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ เหล่านั้นให้สามารถดําเนินภารกิจด้านอุทกภัยไปในทิศทางเดี ยวกันเพื่อความ
เป็นเอกภาพ ได้แก่ กฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานที่กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอํานาจและ
หน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ในรัฐพร้อมกับให้อํานาจพิเศษบางประการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ภายใต้ ส ถานการณ์ฉุก เฉิ นเพื่ อ ให้ ส ามารถดําเนินภารกิ จ ให้ ลุ ล่วงไปอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ส่วนที่สอง คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และกฎหมายอื่น ที่กล่าวถึงการจัดการปูองกันอุทกภัยที่อาจมีความเกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการอุทกภัยบางส่วน เช่น เกี่ยวข้องในด้านการปูองกันหรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นต้น
คาสาคัญ : หลักการทางกฎหมาย, การปูองกัน, อุทกภัย
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Abstract
The purpose of this research to study the legal principles of flood prevention in
Thailand. This research is a qualitative study. There are studies of theories, concepts, and
legal principles for flood prevention in Thailand. This study applied a qualitative research
method with document research.
The result found the flood protection law in Thailand at present may be divided into two
parts. The first part the legal principles for flood prevention in Thailand consist of central
laws or basic laws. These laws are applied to the management of various government
organizations that cooperate and perform commissions. Generally, each organization has a
specific legal base to execute general operations for each area. However, the operations of
the flood responsibilities must require special dominances and cooperation from all parties.
The government has to administer special laws that are central or basic laws to manage
each organisation and authority. Additionally, all organisations are able to perform flood
commissions in the same direction for unity. Is the central laws or the basic laws which
establish the regulations for managing dominances and functions of various organizations.
Moreover, providing special dominances for government officials to operate any tasks under
emergencies for completing commissions efficiently, such as the Public Disaster Prevention
and Mitigation Act, B.E. 2550. The second part is the Government Administration Act, B.E.
2534, and other laws. These laws are related to flood prevention management, which will
be involved in certain flood management processes, such as prevention or assistance.
Keyword: Legal Principles, Prevention, Flood

ความสาคัญของปัญหา
นับ ตั้ ง แต่ สัง คมมนุ ษย์อุ บัติขึ้ นและพัฒ นาการจนมาถึง การก่ อกํ า เนิด รัฐสมั ยใหม่ สิ่ ง ที่ คุ ก คามต่ อ
เสถียรภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์มาโดยตลอด นั่ นคือ ภัยจากธรรมชาติซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยมีความจริงประการหนึ่ง ที่ปรากฏคือ มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะหรือควบคุมได้จึงนํามาซึ่งความสั๋ น
คลอนต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของมนุษย์การเรียนรู้ที่จะจัดการเหตุร้ายที่เกิดจากธรรมชาติจึงเกิดควบคู่
กับมนุษย์มาตั้งแต่ต้น วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการภัยธรรมชาติจึงไม่ใช่การเอาชนะ แต่เป็นการปูองกันการ
เตรียมความพร้อม การเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างชาญฉลาด รวมถึงการคิดหาวิธีในการซ่อมแซมและทํา
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ให้สิ่งที่เ สียหายต่างๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม ให้มากที่สุด และคิดหาหนทางในการรับ มือกับ เหตุการณ์ที่ อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการจัดการดังกล่าวในรัฐสมัยใหม่เรียกว่ากระบวนการจัดการภัยพิบัติ
สําหรับประเทศไทย ได้เผชิญกับสาธารณภัยตลอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและพบว่าภัยต่างๆ เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุท กภัยซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อชุมชน สังคม และประเทศไทย
โดยรวมตลอดมา การจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมาเน้นในเชิงตั้งรับยังไม่เพียงพอ ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่
ดี รวมทั้งการดําเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม
สังคมไทยยังมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันสาธารณภัยอยู่ในขอบเขตที่ จํากั ด จึงมี ความจําเป็นในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ต่อ สาธารณะเพื่อ ให้เกิ ดความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ ตลอดจนวิธีป ฏิบัติในการ
ปูองกันโดยสามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนในระดับภาครัฐและภาคการพัฒ นาของ
ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วน
จึงควรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถช่วยกันสร้างสังคมที่มีความพร้อม รู้รับ และปรับตัว เพื่อลดโอกาสสูญเสีย
ใด ๆ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2554 (กั นยายน-ตุล าคม) นั้นถือว่าได้รับ ผลกระทบไม่น้อยในหลายจัง หวัดโดยเฉพาะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงบริเวณรอบเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย สิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่เคย
เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสาธารณภัยทางธรรมชาติต่างๆ อย่างสมัยก่อนกาลปัจจุบันเป็ น
เรื่องที่แปลกอย่างมากเมื่อได้พบเห็น แต่ระยะหลังมานี้สาธารณะภัยทางธรรมชาติเริ่มมีความถี่และรุนแรงมาก
ขึ้น ดูเหมือนว่าสังคมยิ่งเจริญทางวัตถุและโภคทรัพย์มากเท่าใด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยแก่มวล
มนุษย์ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่ง ขึ้นเท่านั้น 1 ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ ก ว่า 74 จัง หวัด รวมทั้ ง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเกิดผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 5,247,125 ครัวเรือน ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมินความเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง 23,839,219,356 บาท
นิติรัฐในมิติของการปูองอุทกภัยนั้น นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในแง่ของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนจากการดําเนินการของรัฐ ซึ่งนอกจากจะต้องมีกฎหมายที่มีความแน่นอน ชัดเจน เพียงพอ ที่
จะทําให้ประชาชนในสังคมสามารถทราบว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ต้องคํานึงถึงหากเขาจะกระทําการอัน
ใดอัน หนึ่ ง และกฎหมายดั ง กล่ า วได้ กํ า หนดข้ อ เรี ยกร้อ งอย่า งใดไว้ บ้า ง ซึ่ง จะทํ า ให้ ป ระชาชนสามารถ
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กําหนดการกระทําของตนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแล้ว 2 รัฐยังจะต้องดําเนินภารกิจด้านการ
ปูองอุทกภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างเสมอภาคอีกด้วย
ปัญหาในทางกฎหมายนั้น ระบบกฎหมายในประเทศไทยมีการพัฒนากลไกทางกฎหมายรองรับปัญหา
ภัยคุกคามจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติขนาดใหญ่ไว้เป็นอย่างดี ดังที่เคยมีพระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพล
เรือน พ.ศ. 2522 ก็ได้พัฒนามาเป็นพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ก็เพราะ
เป็นที่ยอมรับกันว่าการปูองกันเผชิญหน้าและบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่นั้นไม่อาจใช้มาตรการเฉพาะเรื่อง
เฉพาะราว โดยอาศัยเพียงแต่ประสบการณ์ความสามารถหรือไหวพริบเฉพาะตัวแต่เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้อง
มองการพัฒนาแนวทางการใช้อํานาจบริหารราชการ มีระบบ มีแผนงานที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีมีการ
ฝึกฝนทักษะมีการประสานงานและสื่อสารทางสังคมในการเผชิญเหตุร้ายอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ แต่ก็น่า
คิดว่ากรอบทางกฎหมายเหล่านี้เพียงพอต่อการรับมือกับสาธารณภัยร้ายแรงชนิดต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะทวีความ
ร้ายแรงและสลบซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ได้ดีเพียงใด ในการนี้สังคมจะต้องร่วมกันประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือระเบียบบริหารงานของฝุายปกครองและการดําเนินมาตรการต่าง ๆ ในการ
เผชิญเหตุเหล่านี้ว่าสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์นับตั้งแต่กระบวนการเตรียมการปูองกันการประเมิน
ความเสี่ยง การประสานงาน การสื่อสารและการบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ของสังคมและความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติได้ดีเพียงใด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสาธารณภัยประเภทอุทกภัย มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียหายในหลายด้าน จึงทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาหลักการทางกฎหมายในการปูองกัน
อุทกภัยของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาหลักการทางกฎหมายในการปูองกันอุทกภัยของประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยเรื่อง หลักการทางกฎหมายในการปูองกันอุทกภัยของประเทศไทย เป็นการศึกษา
การวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นไปตามกรอบแนวคิด ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย ดังนี้
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1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ สื่อสารสนเทศ เอกสารกฎหมาย ตลอดถึงเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยทําการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ต่าง ๆ ประกอบด้วยหนังสือ งานวิจัย
บทความ เอกสารกฎหมาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ประมวลผลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล การบรรยายเชิงวิเคราะห์ และการสรุปตีความ
ดังนี้
1) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้ศึกษา
นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา และภาษาเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตรวจตามความ
เข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ และสามารถวัดได้ตรงกับเรื่องที่ต้องศึกษา แล้วนํามาปรับปรุงให้เหมาะสม มีความถูก
ต้อง
2) วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารโดยรวบรวมประเด็น ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และจัดทําบทสรุปเพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยเน้นที่แนวทางเชิงปรัชญา และบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลัก

ผลการวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 ได้มี การกําหนดหลักการคุ้ม ครองสิท ธิของ
ประชาชนในทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ว้ โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม ที่ สําคัญ คือ ต้องจั ดให้มี แผนการบริ ห ารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่ อส่วนรวม รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
การจัด สรรทรั พ ยากรธรรมชาติห รือการบริ ห ารจัด การทรัพยากรธรรมชาติข องประเทศให้กั บ
ประชาชน เป็นภารกิจประเภทหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องจัดทําและดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเป็นและสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน
มากที่สุดนั่นก็คือ น้ํา ที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐจึงต้องให้ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรน้ําให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้สามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะยังมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหาร
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จัดการน้ํา คือ ปัญหาเกี่ยวกับการมีกฎหมายหลายฉบับ ในการบริห ารจัดการน้ํา ในปัจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยู่ด้วยกันหลายฉบับ ซึ่งบางฉบับเกี่ยวข้องกับเรื่อง
น้ําโดยตรง บางฉบับมิได้เกี่ยวข้องมากนัก บางฉบับไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ทําให้ไม่สามารถควบคุมในเรื่องการบริหารจัดการน้ําได้ทั้งระบบ และไม่สามารถ
ควบคุมได้ทุกเรื่องทุกกรณี อีกทั้ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยมีความ
กระจัดกระจาย มิได้มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เป็นเพราะได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ของหน่ วยงานหรือ องค์ก รต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง จึง ทํ า ให้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เรื่ องบริ ห ารจั ดการน้ํา มี
วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะเรื่องแตกต่างกันออกไป ทําให้ไม่มีความเชื่อมโยง ขาดความเป็นระบบและขาด
ความเป็นเอกภาพ เพราะไม่สามารถใช้กฎหมายเพียงฉบับเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา
ได้ทั้งหมด จึงไม่สอดคล้อ งกับกับ เจตนารมณ์ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ กํา หนดให้รัฐจะต้องจัดให้มี
แผนการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

อภิปรายผล
รัฐบาลควรส่งเสริม การดําเนินการของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครให้เป็นระบบที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยเร็ว และบูรณา
การการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
1) พัฒนากลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเพิ่มบทบาทของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสั่งการ โดยนายกรัฐมนตรีจะสามารถเข้า
บัญชาการและสั่งการได้อย่างทันที และกํา หนดให้เ ป็นศูนย์ก ลางข้อมูล ภัยพิบัติที่ มีก ารเชื่อมโยงข้อมู ลกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน โดยให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดทํา แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานภายใต้“พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2550” และแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาเพื่อให้
เกิดบูรณาการในภาพรวม รวมทั้งให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเร่งรัดดําเนินการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน และการดําเนินงานตามแผนระยะยาวด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูบู รณะหลังการ
เกิดภัยพิบัติ
2) ส่งเสริมระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง เหตุการณ์พิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่
ผ่านมา อาสาสมั ครภาคประชาชนรวมทั้ ง หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆมี บ ทบาทที่ สําคัญ ในการกู้ ภัย การ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การค้นหาผู้รอดชีวิต และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยเป็นกําลังหนุน
ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีกําลังเจ้าหน้าที่จํากัด อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินที่เกิดความวุ่นวาย ขาดการสั่ง
การอย่างเป็นระบบการให้ความช่วยเหลือและประสานงานจึงเป็นไปโดยขาดการบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลควรวาง
ระบบเพื่อพัฒนางานอาสาสมัครให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ และมีมาตรฐานตามหลักสากล
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3) ควรจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยมุ่ ง เน้ น การรวมพลั ง ของชุ ม ชน แม้ ว่ า ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเกิ น ขี ด
ความสามารถในการรับมือโดยชุมชน แต่จากการศึกษา พบว่า ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และผู้ที่รอดชีวิตจากภัย
พิบัติจํานวนหนึ่ง ได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ประสบภัยมาเป็นผู้ร่วมกอบกู้วิกฤติ และกลายเป็นกําลังสําคัญของ
การค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเนื่องจากเป็นผู้ที่รู้จักบุคคลในชุมชน สภาพทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่ดีที่สุดนอกจากนั้น การสร้างโอกาสในการจัดการเพื่อช่วยเหลือกันเองในค่ายที่พั กชั่วคราว และการ
ฟื้นฟูบูรณะชุมชน จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคตดังนั้น จึงควรมี
การวางระบบการฝึกอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติต่างๆ โดยมีชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนาที่สําคัญ
4) ควรส่งเสริมการผนึกกําลังของภาคส่วนต่างๆ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งเหตุการณ์ธรณี
พิบั ติ ภัย สึ นามิ และอุ ท กภัย ในปี 2553 ที่ ผ่ า นมา ทํ า ให้เ กิ ดการรวมพลั ง ของภาคส่ว นต่ างๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน สื่อมวลชน กองทัพ ประชาสังคม และอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งล้วนมีลักษณะภารกิจบทบาทและหน้าที่
ที่แตกต่างกัน เช่น บุคลากรของกองทัพมีความเข้มแข็งและมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ภาคเอกชน เช่น
สื่อมวลชนบริษัท ต่างๆ มีงบประมาณช่วยเหลือที่ส ามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีก ารบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่วนภาคประชาสังคมไม่มีระบบจัดตั้ง เป็นการรวมตัวกันด้วยจิตอาสาที่มีพลั งและมีความยั่งยืน
ดังนั้น การผนึกกําลังทั้ง 3 ส่วนจึงเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์ที่จําเป็นต้องดําเนินการอย่างจริงจัง โดยรัฐควรให้
การสนับสนุนและช่วยประสานเชื่อมโยงพลังของกลุม่ ต่างๆ เพื่อทางานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องมี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นที่มีการรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น ความเร็วลม ปริมาณ
น้ํา ปริมาณฝนเพื่อ นํามาบูรณาการและติดตามเฝูาระวัง เพื่อนํามาประเมินสถานการณ์ที่ถูก ต้อง สามารถ
พิจารณาการออกประกาศเตือนภัยได้ทันเวลา
5) ควรผนวกมาตรการด้านการจัดการสาธารณภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนามาตรการที่
ช่วยให้ชุมชนมี ความเข้ม แข็งและมี ภูมิ ต้านทาน จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการปรับ ตัวและช่วยลด
ผลกระทบได้ โครงการที่เ พิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมู ล ระบบการ
สื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบอย่างดีคํานึงถึงความเสี่ยงด้านภั ยพิบัติรวมทั้ งงานศึก ษาวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญ
วิทย์ ชัยกันย์ (2558)
ประกอบกับหลักการทางกฎหมายในการปูองกันอุทกภัยของประเทศไทย ประกอบไปด้วยกฎหมาย
กลางหรือกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ของรัฐเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินภารกิจ
ซึ่งปกติองค์กรเหล่านั้นย่อมมีฐานอํานาจตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานทั่วไป
ตามปกติในแต่ละด้านอยู่แล้ว แต่ในการดําเนินภารกิจ การปูองกันอุทกภัยหรือการจัดการอุทกภัยนั้นมีความ
จําเป็นต้องอาศัยอํานาจพิเศษบางประการและความร่วมมือจากทุกฝุาย ที่มีอํานาจหน้าที่แตกต่างกันไม่ว่าจะใน
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ด้านการวิทยาศาสตร์ การเทคโนโลยี การสังคม การเศรษฐกิจ การสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ฯลฯ รัฐจึงมี
ความจําเป็นต้องอาศัยกฎหมายพิเศษที่เป็นกฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและอํานาจหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ เหล่านั้นให้สามารถดําเนินภารกิจด้านการปูองกันอุทกภัยไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพ ดังนั้นกฎหมายที่ใช้ในการปูองกันอุทกภัยในประเทศไทยจึงประกอบไปด้วย
กฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้นกฎหมายที่ใช้ในการปูองกันอุทกภัย
ของประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาจแยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก ได้แก่ กฎหมายกลางหรือกฎหมายพื้นฐานที่
กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอํานาจและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ในรัฐพร้อมกับให้อํานาจพิเศษบาง
ประการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติเพื่อให้สามารถ
ดําเนินภารกิจให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่สอง ได้แก่ กฎหมายอื่นที่กล่าวถึงการปูองกันอุทกภัยใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ าจมี ความเกี่ ยวข้องในกระบวนการปูองกั นอุท กภัยบางส่วน เช่น เกี่ยวข้องในด้านการ
ปูองกันหรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นต้น
1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการอุทกภัย ทั้งใน
เวลาก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยหลายฉบับแต่กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการอุทกภัย
ในภาพรวมของประเทศที่ชัดเจนมีอยู่เพียงฉบับเดียว ได้แก่ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ
และบริหารจัดการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย มีเอกภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าในพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ถ้อยคําในกฎหมายว่าการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
โดยมิได้กําหนดนิยามศัพท์ ว่าการปูองกั นและบรรเทาอุทกภัย มีความหมายครอบคลุมกระบวนการจัดการ
อุทกภัยก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลัง ภัยสิ้นสุด ทั้งหมดหรือไม่แต่โดยการใช้ถ้อยคําดังกล่าวทําให้
เข้าใจไปได้ว่ากฎหมายต้องการให้คําว่า การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
2) กฎหมายอื่นที่ฝุายบริหารนํามาใช้ในการปูองกันอุทกภัย
ปัจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการอุทกภัยโดยเฉพาะนั้นคือ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 แต่ในทางข้อเท็จจริงนั้นยังมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอื่นที่ฝุายบริหารได้นํามาใช้ในการบริหาร
จัดการอุทกภัยร่วมกับพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ
หลักการทางกฎหมายในการปูองกั นอุทกภัยของประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับในการปูองกั น
อุทกภัย ผู้เขียนเห็นว่า ควรจัดให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการการปูองกันอุทกภัยแต่เพียงฉบับเดียว
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โดยเฉพาะ เพื่อ เป็นกฎหมายหลัก หรือกฎหมายแม่ บทในการปูองกันอุทกภัยและเป็นหลัก ปฏิบัติ สําหรับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยอาจมี หลัก เกณฑ์ ขั้นต่ํา เช่น มีห มวดการจัดผังเมือง หมวดการบริหา รจัดการน้ํา
หมวดการปูองกันและแก้ไขภาวะน้ําท่วม หมวดความรับผิด หมวดบทลงโทษ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
ชาญวิทย์ ชัยกันย์. (2558) ความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของญี่ปุน
และไทย. สํานักงานศาลปกครอง : กรุงเทพฯ.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์.กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545).
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, โดยชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์.
การปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น , กองปู อ งกั น ภั ย ฝุ า ยพลเรื อ น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร 2538.
กิตติ บุนนาค, “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสําหรับนักบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554), กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, “การลดความเสี่ยง
จากภั ยพิ บัติ สู่ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ”, (กรุง เทพมหานคร : กรมปูองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย, 2557).
กิตติศักดิ์ ปรกติอดิศักดิ์, “หลักกฎหมายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย: หลักสําคัญที่ถูกมองข้าม (Disaster
Management Act: Neglected Main Principles)”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555)
กิตติศักดิ์ ปรกติอดิศักดิ์, Research Fellow of Alexander von Humboldt Foundation, Germany, ใน
หัวข้อ “รับมืออย่างไรกับภัยน้ําท่วม” จัดโดยสํานักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554.
ขุนหลวงพระยาไกรสี,พระราชบัญญัติการดับเพลิงไหม้ กฎหายไทยเล่ม 7 ( พระนคร : โรงพิมพ์วิชาการ 2442 )
คทาวุธ สุวรรณแก้ว จุฑาสินี คมสัน และพิมประไพขาวขํา. (2550). การวิเคราะห์และจัดกลุ่มปัจจัยเชิงพื้นที่ภัย
แล้งและอุทกภัยกรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร.
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ , แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2553 – 2557.
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, “แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2553-2557 (กรุงเทพมหานคร: กรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2552).
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย, โดย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. พิมพ์ครั้งที่ 1.

88

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

คําอธิบายกฎหมายปกครอง, โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2547, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. พิมพ์ ครั้งที่ 9.
คําบรรยายกฎหมายปกครอง, โดย ประยูร กาญจนดุล , 2549, กรุง เทพฯ : โรงพิม พ์แห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 5.
คําบรรยายกฎหมายปกครอง, โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล, 2549, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
คําอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป, โดยมานิตย์ จุมปา, 2554, สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 3.
คําอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร, โดย มานิตย์ จุมปา, 2551, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
คําบรรยายกฎหมายปกครอง, โดยประยูร กาญจนดุล, 2538, กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, โดย มานิตย์ จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ, โดยสมคิด เลิศไพฑูรย์,
2547, คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล และคณะ. 2551. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2: รายงานหลักโครงการนําร่องการ
บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ํานองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดําริ “แก้มลิงพื้นที่บางบาล (1)”. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชู เ กี ย รติ ทรั พ ย์ ไ พศาล และไตรรั ต น์ ศรี วั ฒ นา. 2529. การปู อ งกั น น้ํ า ท่ ว มและการระบายน้ํ า ของ
กรุ ง เทพมหานคร. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมทรั พ ยากรน้ํ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูเ กี ยรติ ทรัพ ย์ไพศาล และ ทวีวงศ์ ศรีบุรี. (2550). โครงการนําร่องการบริห ารจัดการและพัฒ นาพื้นที่
การเกษตรเป็นพื้ นที่ รับ น้ํานองเพื่ อการบรรเทาอุท กภัยขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ของพื้นที่ ลุ่ม น้ํา
เจ้าพระยาตามแนวพระราชดํา ริ “แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)”.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ทฤษฎีบริการสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส โดย รังสิกร อุปพงศ์, 2531, วารสารนิติศาสตร์ 18.
เทพพรรณี เสตสุบรรณ. ภัยพิบัติจากธรรมชาติในเขตร้อน .กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียน สโตร์, 2541.
ไทยภักดิ์ ธรรมมงคล. อุทกภัย. ชมรมนักอุทกวิทยาไทย 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์, (2555) “มาตรฐานใหม่ของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย”, บริษทั
พี.เพรส จํากัด.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

89

นิรวัชช์ ปุณณกันต์ , “การปูอ งกันภัยฝุายพลเรือนของประเทศไทย”, (วิท ยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530).
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส, โดย โภคิน พลกุล, สิงหาคม 2530, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6
ตอน 2.
แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย เล่ม 2 (หน้า 412-413), โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ,
2544,
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.(พิมพ์ครั้งที่ 10).กรุงเทพ ฯ : จามจุรี
โปรดักท์.
ประพนธ์ เครือ ปาน. (2548). การศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยฝายพับได้.โครงงาน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้า งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี.
ประสาน อิทธิพรกุล และคนอื่นๆ. (2540). การปูองกันอุทกภัยในเมืองใหญ่ของประเทศไทยโดยใช้โครงการแก้ม
ลิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: เอกสารประกอบการสัมมนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา : ศึกษากรณีเพื่อการชลประทาน , โดย อําพร ฮกเจริญ,
2550, วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ภาวิกร ศรีรัตนบัลล์ “เหลียวหลังแลหน้า : บทเรียนจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติและแนวคิดการรับมือภัยพิบัติใน
อนาคต” อ้างใน ชูวงศ์ อุบาลี “การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ : กรณีศึกษา
อาคารเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์ 2551).
มานิตย์ จุมปา คําอธิบายกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 3 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2554).
รายงานการศึก ษาเบื้อ งต้น การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูร ณะหลัง การเกิ ดภัย กรณีศึก ษาไทยและ
ต่างประเทศ, โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554,
รายงานการวิจยั เรื่อง ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม, โดย เมธี สูตรสุคนธ์ และคณะ,
2549, สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
รัฐสภาสาร, โดย โภคิน พลกุล, 2528, ฉบับ 33 กันยายน 2528.
เล็ก จินดาสงวน. 2545. วิกฤตการณ์น้ําท่วมและภัยแล้งในประเทศไทย. วารสารชมรมนักอุทกวิทยาไทย.
วัชรี วีระพันธ์. 2533. อุทกภัย. ในภัยธรรมชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารการประชุมวิชาการ
ประจําปี 2533 โดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.
วิไลวรรณ สุปรียาพร. ชีวสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 4 . ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2543.
90

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ, การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมและแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โฟรเพซ 2550 ).
ศิวพล สงวนนวล. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างระบบปูองกันน้ําท่วมในเขต
กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.
ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย.
เศกสิน ศรีวัฒ นานุกูล กิจ . การจัดการสาธารณภัย. เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาควิชา
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม : ปัญหา – อุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศไทย, โดย นริศ ชํานาญชานันท์ , 2537, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สมเกียรติ ผาสุกวงษ์. รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์ , 2543.
สมชัย เบญจชย. น้ําท่วมเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่เมื่อปี 2548. เชียงใหม่: สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่
16, 2548.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “รายงานผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ”, กรกฎาคม
2551. หน้า 96.
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, การเมืองอเมริกา , พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2542).
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, “รายงานผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ”, กรกฎาคม
2551.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สํานักงานภาค. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion). ค้น
เมื่อ 4 เมษายน พ.ศ.2560 จาก:
http://www.vijai.org/Tool_ vijai/12/02.asp
สัญญาทางปกครอง แนวคิดและหลัก กฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย, โดย บุบผา อัครพิมาน, 2545,
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง.
สัญญาทางปกครอง แนวคิดและหลัก กฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย, โดย บุบผา อัครพิมาน, 2545,
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง.
เสรี ศุภราทิตย์. (2554). การบริหารจัดการอุทกภัยในอนาคต. ศูนย์วิจัยธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยรังสิต.
หัสยา ไทยานนท์, “แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติอย่างยั่งยืน ,” (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, 2555).
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

91

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, โดย สมยศ เชื้อไทย, 2553, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. พิมพ์ครั้งที่ 6.
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์ , 2547, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
วิญญูชน. พิมพ์ครั้งที่ 3.
องค์การสวนพฤกษศาสตร์, “คู่มือการบริหารความเสีย่ ง 2554”, (กรุงเทพมหานคร : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554).
องค์ก ารมหาชนตามพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 : ศึก ษาเปรียบเที ยบอํานาจหน้าที่ ก าร
ดําเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ , โดย รัฐณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ , 2548, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ , โดย
ชาญชัย แสวงศักดิ์, ข 2549.
อัญชนา ณ ระนอง, “การจัดการความเสี่ยง”, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, 2553),
60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน, โดย ส่วนอุทกวิทยา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา, 2550, บริษัท แอร์
บอร์น พรินต์ จํากัด.
80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ํา ร้อยใจเป็นหนึ่ง สร้าง 8 หมื่นฝายต้นน้ํา ถวายในหลวง, โดย
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ , 2550, พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2550 สํานักบริหารกลาง กรม
ทรัพยากรน้ํา.
Cabinet Office, Government of Japan, Disaster Management in Japan, แปลโดย สุพร รัตนนาคินทร์
, (กรุงเทพมหานคร : กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2552).
DISASTER COUNTER MEASURES BASIC ACT (Japan)
ESCAP. 1984. Proceeding of the Seminar on Flood Vulunerability Analysis and on the Principles
of Floodplain Management for Flood Loss Prevention. In Water Resources Series No.58.
New York: United Nations.
ESCAP. 1991. Manual and Guidelines for Comprehensive Flood Loss Prevention and
Management. New York: United Nations Development Programme.
Nan D. Hunter, The Law of Emergencies : Public Health and Disaster Management, (Burlington,
MA : Butterworth – Heinemann, 2009) .
Smith, K. and Ward.R. Floods Physical Processes and Human Impacts. New York : John
Wiley&Sons,1998.
92

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมด้าน
ความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมของหลั ก สูต รสาขานิติ ศาสตร์ที่ มี ต่อ ชุม ชน กรณีศึ ก ษาฝายชะลอน้าตามแนว
พระราชดาริ ตาบลนาอิ น อาเภอพิ ชัย จัง หวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึก ษาความสอดคล้องของแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Concept) ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับแนวคิดการพัฒนาชุมชน 3)
เพื่อศึกษาหลักพัฒนารูปแบบ (CSR Pattern) และกระบวนการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอ
พิชัย จัง หวัดอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ชุด มีทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดย
คณะนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในตาบลนาอิน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีม่ ีต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ
86.2 กล่าวคือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.4 แยกเป็นรายข้อ คือ ความเหมาะสมของช่วงเวลา มีความพึงพอใจอยู่ใน
....................................................................................................................................................................................................
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ระดับ “มากที่ สุด” ด้วยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.6 เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน
โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27คิดเป็นร้อยละ 85.4 แยกเป็นรายข้อ
คือความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากรในการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2 การอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.0 แยกเป็นรายข้อ คือ การ
ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากในการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอฯ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2 ตามลาดับ
คาสาคัญ : รูปแบบ, การดาเนินกิจกรรม, สังคม

Abstract
The objectives of this research are 1) to examine the community to the law
program’s social responsibility activity for community: case of check dams in royal thought
in Na-In sub-district, Phichai district, Uttaradit province, 2) to study the compatibility between
the higher education institution’s concept of CSR and the concept of community
development, and 3) to study main development the CSR pattern and the process of law
program’s social responsibility activities for community: case of check dams in royal thought
in Na-In sub-district, Phichai district, Uttaradit province. The population and the sample of
this research are the locals, community leaders, and local administrative organization. There
are 2 sets of research tools: a survey forms and structured interviews. The data is collected
by the researchers themselves and analyzed with a statistical software.
The results show that the overall satisfaction level of the Na-In locals with the
development of social responsibility model for community development: case of check
dams in royal thought is at “most satisfied” with the average score of 4.31, which is equal to
86.2%. The overall satisfaction level with the process and service is at “most satisfied” with
the average score of 4.32, which is equal to 86.4%. Divided by category, the overall
satisfaction level with the appropriateness of the time is at “most satisfied” with the average
score of 4.38, which is equal to 87.6%. The overall satisfaction level with the coordinating
agents is at “most satisfied” with the average score of 4.27, which is equal to 85.4%. Divided
by category, the overall satisfaction level with the knowledgeability of the instructor’s
material of the check dams building activity is at “most satisfied” with the average score of
4.56, which is equal to 91.2%. The overall satisfaction level with the facilitation is at “most
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satisfied” with the average score of 4.25, which is equal to 85.0%. Divided by category are
the new knowledge, idea, and experience gained. With the check dams building activity, the
satisfaction level is at “most satisfied” with the average score of 4.56, which is equal to
91.2%.
Keyword: Model, Activity, Society

ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (Corporate Social Responsibility
(CSR)) ได้เ กิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่ วโลกซึ่ง สร้างความตื่นตัวให้แก่บ รรดากลุ่มสถาบันการศึก ษาทั้ง ระดับ
นานาชาติแ ละระดับ ชาติใ นการแสวงหาแนวทางการดาเนิ นธุ ร กิ จ ที่ มี ความรับ ผิด ชอบต่ อสั ง คมและให้
ความสาคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจ CSR ในองค์กรอย่างจริงจัง มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม
และสิ่ง แวดล้อ ม ในปี ค.ศ. 2000 องค์ก รความร่วมมื อด้านเศรษฐกิ จ และการพัฒนา( Organisation for
Economic Co-operation and Development - OECD) ได้บรรจุเรื่อง CSR ไว้ในแนวทางปฏิบัติสาหรับ
กลุ่มวิสาหกิจข้ามชาติ (Guidelines for MNEs-revision 2000) ซึ่งไม่เพียงให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ข้ามชาติคานึงถึง CSR ในองค์กรเองแล้ว ยังเสนอให้กลุ่มวิสาหกิจเหล่านี้ติดต่อค้าขายและทาธุรกรรมกับเฉพาะ
คู่ค้าที่มี CSR เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจ ใดที่ไม่มี กระบวนการ CSR อาทิ สถาบันการศึก ษานั้นมีส่วนรู้เห็น/
สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การค้ามนุษย์
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สถาบันการศึกษานั้นจะไม่สามารถติดต่อ
ค้าขายกับกลุ่มวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสมาชิก OECD ได้อีกต่อไป
แนวคิดและกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษาได้กลายเป็นข้อกาหนดทาง
การค้ายุคใหม่ที่สร้างกระแสให้สถาบันการศึกษาตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเพราะตัวแปรด้านราคา
ปริมาณ และคุณภาพ (ความเก่ง) ไม่ใช่ตัวกาหนดความได้เปรียบทางการค้าที่เบ็ดเสร็จและมั่นคงอีกต่อไป แต่
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ง แวดล้อม และการทาธุร กิจ ที่เ ป็นธรรม (ความดี) ต่างหากที่ส ามารถ
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
สาหรับ ประเทศไทย หลัง จากมี การนาแนวคิดธรรมาภิบ าลและองค์ก ารระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐาน (The International for Standardization - ISO) ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนแล้ว แนวคิดที่มีอยู่ดั้งเดิม คือ “จิตสานึกแห่งการให้ ” ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือแบ่งปัน
เพื่อพัฒนาสังคม รวมไปถึง “การท าบุญ ให้ท าน” ก็ เป็นสิ่งที่ป รากฏอย่างต่อเนื่องภายใต้ป รัชญาทางพุท ธ
ศาสนาและแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงได้มีกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ร่วมกัน
ดาเนินการผลักดันแนวคิดและกระบวนการ CSR ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจัดตั้ง
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Social Venture Network Asia (Thailand) เครือข่ายความรู้ CSR
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สถาบันไทยพัฒน์ (Thai Corporate Social Responsibility) และสถาบันธุร กิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Institute: CSRI) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเห็นว่าแนวคิด
CSR จะเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความเจริญเติบโตที่มีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคธุรกิจและการพัฒนา
สังคม
การบริหารสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมงานทั้ง 5 ด้าน
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน และ การ
บริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน นั้น สาหรับการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บ
ชุมชน เป็นงาน 1 ใน 5 ของการบริหารในสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาย่อมสัมพันธ์กับชุม ชน เพราะ
ผู้เรียนในสถานศึกษามาจากครอบครัวที่อยู่ในชุมชน สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือจัด
การศึกษา ในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้กาหนดให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์กั บ
ชุมชนด้วย ซึ่งกาหนดไว้หลายมาตราด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 29 กล่าวว่า "ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์ก รชุม ชน องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิท ยาการต่างๆ เพื่ อ พั ฒ นาชุมชนให้ส อดคล้องกั บ สภาพปัญ หาและความต้องการ รวมทั้ ง หาวิธีก าร
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน"
ในหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 กล่าวว่า "ให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์การชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา…."
ความสาคัญในการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นงานบริหารการศึกษา
1 ใน 5 งาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพหรือเป็นคนเก่งคนดีได้ เช่น การสอนให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ที่
บ้านหรือนาไปใช้ในชุมชน ไม่ใช่สอนให้ท่องจา ไม่ใช่สอนให้นาความรู้ไปสอบสอบแล้วก็ลืมหมด หรือการสอน
ให้ผู้เ รียนนาความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้ หรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมชนมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ย่อมจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จะต้องดาเนินงานไปพร้อมๆกับการบริหารงานอีก 5 ด้าน คืองานวิชาการ งานธุรการ งานบุคคล และงาน
กิจการนักศึกษา และบริหารงานทั้ง 5 ด้านนี้เท่าเทียมกัน จึงจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือเป็นทั้งคนเก่ง
และคนดีได้
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ประกอบกั บ นัก ศึก ษา คณาจารย์ หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้มีการดาเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ในพื้นที่ตาบล
นาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (CSR) เพื่อ
ประโยชน์ทั้ง ต่อ การพัฒนาระบบการศึก ษาและการพัฒนาสัง คมแต่ก ารดาเนินการตามแนวคิด CSR ของ
สถาบันการศึกษาดังกล่าว มีข้อที่น่าสังเกตอยู่บ้างว่า เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์/การเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับสถาบันการศึกษา หรือเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง จาก
ประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มีต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ ว่ามีการดาเนินการในลักษณะอย่างไร สอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ที่มีต่อชุมชน กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่ อ ศึก ษาความสอดคล้ อ งของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR Concept) ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับแนวคิดการพัฒนาชุมชน
3) เพื่ อศึก ษาหลักพั ฒ นารูปแบบ (CSR Pattern) และกระบวนการดาเนินกิ จ กรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ที่มีต่อชุมชน กรณี ศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ
ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มตี ่อการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดวิธีการศึก ษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลเรียงตามลาดับการศึกษา ดังนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาทาการสารวจและสัมภาษณ์ เพื่อค้นหาผู้ให้ข้อมูลสาคัญมาเป็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้น จึง
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น
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ส่วนที่ 1 ศึก ษาค้นคว้าข้อ มูลจาก เอกสาร บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการ
พัฒ นาชุม ชน แนวคิดการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน แนวความคิดความพึง พอใจในการดาเนินกิ จ กรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาชุมชนในการสร้างฝายกักเก็บน้าตามแนวพระราชดาริ
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เพื่อให้ได้รูปแบบ (CSR Pattern) และ
กระบวนการดาเนินกิ จกรรมด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมที่ มีต่อชุมชน โดยเก็บ ข้อมูลจากผู้บ ริหารระดับ
หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Concept) ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทและการได้รับประโยชน์จาการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (Survey research Instrument) มี 2 แบบ ได้แก่ แบบสอบถาม
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์ สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) แบบสัมภาษณ์เ ชิง ลึก (In - depth Interview) เพื่อให้ได้รูปแบบ (CSR Pattern) และ
กระบวนการดาเนินกิ จกรรมด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมที่ มีต่อชุมชน โดยเก็บ ข้อมูลจากผู้บ ริหารระดับ
หลักสูตรสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR
Concept) ของสถาบันการศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษากั บ แนวคิ ดการพัฒ นาชุม ชนที่ เ ป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ได้ข้อมูล เกี่ ยวกั บความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ
บทบาทและการได้รับประโยชน์จาการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีดังนี้
1) ศึก ษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้ องเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ (CSR Pattern) และ
กระบวนการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชน
2) ศึกษาตัวอย่างแบบสารวจที่เกี่ยวข้อง
3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยร่วมกันพิจารณาระหว่างผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัย
จากภายนอก
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4) นาแบบสอบถามฉบับร่าง ไปทดสอบก่อนการลงภาคสนาม (Try out)
5) หาค่าคุณภาพทั้งฉบับและรายข้อ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
6) ปรับปรุงให้เป็นแบบสารวจฉบับสมบูรณ์
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทและการได้รับประโยชน์จาการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามของคณะผู้วิจัย สร้างขึ้นโดยสารวจความคิดเห็ นของชุมชนต่อรูปแบบ (CSR Pattern) และ
กระบวนการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชน โดยมีนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเป็น
ผู้เก็บข้อมูล
ทั้งนี้แบบสอบถามประกอบไปด้วยส่วนสาคัญดังต่อไปนี้
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็ บ ข้อ มูล ครั้ง นี้ จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับ ประชาชน
ประกอบด้วยคาถาม 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การประเมินความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อบทบาทและการได้รับประโยชน์จ าการ
ดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยได้ก าหนดค่าคะแนนคาตอบในแต่ล ะข้อของคาตอบ
(Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบแต่ละข้อดังนี้
ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง = 1 คะแนน
ความพึงพอใจระดับน้อย
= 2 คะแนน
ความพึงพอใจระดับปานกลาง = 3 คะแนน
ความพึงพอใจระดับมาก
= 4 คะแนน
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด
= 5 คะแนน
การวิเคราะห์คะแนนตัวแปร “ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อบทบาทและการได้รับ
ประโยชน์จาการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ” ในแต่ละความต้องการจะมี
การคิดค่าคะแนนของตัวแปร “ความพึงพอใจของประชาชน ” โดยนาค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านมาหาค่า
คะแนนเฉลี่ยสาหรับคิดคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแปรผลโดยใช้เกณฑ์ของเบส (Best, 1977)
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น
= คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.80
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โดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็นความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทและการ
ได้รับประโยชน์จาการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 = มีความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 = มีความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด
การแปรผลค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทและการได้รับประโยชน์จา
การดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ในรูปแบบอัตราร้อยละ หลังจากที่ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ(คะแนนต่าสุดถึงสูงสุดระหว่าง 1 - 5 คะแนน) แล้วจะมีการแปรค่าคะแนนเป็น
อัตราร้อยละ ตามสูตรการคานวณ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
3) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิดจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ และ
การจัดกลุ่มปัญหาและข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยดัดแปลงขึ้นจาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏวิทยาของโคไลซี่ (Colaizzi) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางการพยาบาลเชิงปรากฏการณ์วิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับ วิธีการที่ผู้ศึกษาใช้ใน
การตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
1) อ่ า นคาบรรยายหรือ ข้อ มู ล ทั้ ง หมดของผู้ที่ ใ ห้ข้อ มู ล หลาย ๆ ครั้ง เพื่ อให้ เ ข้า ใจเนื้อหาหรื อ
ปรากฏการณ์ที่สาคัญ (Acquired or Feeling for Them)
2) ดึงข้อความหรือประโยคสาคัญ (Extract Significant Phrase or Statement) ที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
3) น าข้อ ความ หรือ ประโยคที่ ส าคั ญ มาก าหนดความหมายในแต่ล ะประโยค (Formulating
Meaning) และนาไปตรวจสอบความตรงกับผู้ให้ข้อมูลนั้น
4) อธิบ ายปรากฏการณ์ การดูแลอย่างละเอียดครบถ้วน (Exhaustive Description of the
Phenomenon) โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่างข้อความหรือประโยคความหมายและ
หัวข้อต่าง ๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องพยายามตัดข้อมูลหรือหัวข้อที่ไม่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องออกไป
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5) ตรวจสอบความตรงของปรากฏการณ์ (Final Validating Step) เป็นการตรวจสอบปรากฏการณ์ที่
ประกอบด้วยปรากฏการณ์จริงที่สาคัญ ๆ ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยนาข้อสรุปของปรากฏการณ์ไปตรวจสอบ
ข้อมูลว่า มีความเป็นจริงตามที่บรรยาย และอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายที่สมบูรณ์และเป็นข้อ
ค้นพบที่ได้จากประสบการณ์จริงของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และเลือกใช้สถิติ ใน
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายตัวแปรต่าง ๆ ที่
ศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนตาบลนาอินมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนา
อิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.31 คิด
เป็นร้อยละ 86.2 แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.4 แยกเป็นรายข้อ คือ ความเหมาะสมของช่วงเวลา (9.00 – 16.00 น.,ช่วงเดือน
มกราคม) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.6
รองลงมาคือ การจัดลาดับขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.2 รองลงมาคือความเหมาะสมของระยะเวลา (จานวน 3 วั น)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.4
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.4 ตามลาดับ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คิด
เป็นร้อยละ 85.4 แยกเป็นรายข้อ คือความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากรในการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝาย
ชะลอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2
รองลงมาคือ การตอบคาถาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50
คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ ความเหมาะสมของผู้ประสานงาน
ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด ” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ
88.4 ตามลาดับ
การอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิด
เป็นร้อยละ 85.0 แยกเป็นรายข้อ คือ การได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากในการ
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ดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2 รองลงมาคือ การได้รับประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝาย
ชะลอฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.0
รองลงมาคือ การนาสิ่งที่ได้รับจากในการดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอฯนี้ สามารถนามาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเป็น
ร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ การดาเนินกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอฯ ครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ ตามลาดับ
โดยภาพรวมทั้งหมดในการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการ
พัฒ นาชุม ชน : กรณีศึก ษาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จัง หวัดอุตรดิตถ์
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.4

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษา รู ป แบบและกระบวนการด าเนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
สถาบั น การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนของหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์นา “ฝายชะลอน้า” มาเป็นเครื่องมื อในการขับ เคลื่อนการดาเนินกิจ กรรม CSR ภายใต้
โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1” เนื่องจากฝายชะลอน้าสามารถสร้างความชุ่ มชื้น
ให้กับทั้งดินและป่า สามารถลดระดับความรุนแรงจากปัญหาไฟไหม้ป่า การลดการทาลายป่า ลดมลพิษจาก
ควั น ไฟ รวมถึ ง ท าให้ ต้ น ไม้ น้ อ ยใหญ่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โต ส่ ง ผลให้ ร ะบบนิ เ วศมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
ขณะเดียวกันก็ส่งผลไปสู่การช่วยรักษาชั้นบรรยากาศที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
ก็ตาม สาเหตุที่ทาให้หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นาฝายชะลอน้ามาเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม ผู้ศึกษาวิเคราะห์/ตีความได้ 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีชุดความรู้เ รื่อ งฝายชะลอน้าเป็นอย่างดี โดยที่ห ลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทาการศึกษาหาความรู้ เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี (เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้นไป) อีกทั้งเพื่อขยายผลแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกสู่สาธารณชนว่า “น้าคือ
ชีวิต” (Water is life)
ประเด็นที่ 2 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของแนวคิด CSR กล่าวคือ การดาเนินธุรกิจที่ดีจะต้องประกอบ
ไปด้วยเป้าหมายหลัก 3 ประการ (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2551) ดังนี้ 1) เพื่อความยั่งยืนของกิจการ 2) เพื่อ
ความยั่งยืนของสังคม และ 3) เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
ประเด็นที่ 2 (ความยั่งยืนของสังคม)
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และประเด็นที่ 3 (ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม) ในส่วนของประเด็นที่ 1 เพื่อความยั่งยืนของกิจการนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ถือได้ว่า หลักสูตรนิติศาสตร์ มีความตระหนักถึงการทางานร่วมกับชุมชน
เป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่า การที่หลักสูตรนิติศาสตร์ นาฝายชะลอน้ามาเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมนั้น
เปรียบเสมือนหนึ่ง “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” เพราะกระบวนการที่หลักสูตรนิติศาสตร์ดาเนินการอยู่นั้น
สามารถตอบโจทย์เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างน้อย 2 เป้าหมาย กล่าวคือ ด้านสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อมวิธีการ คือ การนาเอา “ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนมาเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน/สังคม” โดยมี
ภูมิ ปัญ ญาซึ่ง ครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจัดการความสัม พันธ์ท างสังคมและความสัม พันธ์
ระหว่างสังคมกับธรรมชาติ ซึ่งมักปรากฏให้เห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู้การสร้างสรรค์ การผลิตใหม่ และ
การถ่ายทอดความรู้ผ่านทางองค์กรทางสังคมในท้องถิ่นเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
(อานันท์ กาญจนพันธ์ , 2538, น. 21) การดาเนินกิจกรรม CSR ในทานองนี้ อาจนาไปสู่เป้าหมายของการ
ดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน/สังคมที่ “แท้จริงและยั่งยืน” ได้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ชุมชนจะมีพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย แต่
กิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลต่อการดาเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้าเลยในขณะเดียวกัน กลุ่มต่าง ๆ อาทิ
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนนาอินเป็นต้น กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่มี
ส่วนในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้าโดยตรง แต่เป็นเพียงการหนุนเสริมซึ่งกันและกันเท่านั้น
เพราะกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ แบ่งหน้าที่กันทาอย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากหมวด แม้จะทาหน้าที่ในการรวมตัวกันของ
ชาวบ้านอย่างหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ แต่ก็ทรงพลัง กล่าวคือ เมื่อชุมชนมีกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ภายในชุมชน
หมวด ก็ จ ะท าหน้ าที่ ดึง การมี ส่วนร่ วมของชาวบ้านให้ออกมาท ากิ จ กรรมร่วมกั นจนบรรลุผ ลส าเร็จ จาก
การศึกษา รูปแบบการดาเนินกิจกรรม CSR ของหลักสูตรนิติศาสตร์ กรณีส่งเสริมสนับสนุนการสร้างฝาย
ชะลอน้ า คื อ การด าเนิ น กิ จ กรรม CSR ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยการด าเนิ น กิ จ การที่ พ ยายามลดผลกระทบต่ อ
“สิ่งแวดล้อม” (Environment) ควบคู่ไปกับการดาเนินกิจกรรม CSR ในประเด็นการพัฒนาชุมชน/สังคม
(Social and economic of development of the community) การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาชุมชน โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน เป็นการดาเนินกิจกรรม CSR ที่อาศัย “พลังการขับเคลื่อน (Drive)” จากคนภายนอก (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์) สู่คนภายใน(ชุมชนนาอิน) โดยการดาเนินการในระยะแรกนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หรือคนภายนอกจะดาเนินการในลักษณะของการช่วยเหลือในแบบสงเคราะห์ หรือ การบริจาค (Corporate
Philanthropy) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง (Strategy) ที่ใช้ในการลดแรงเสียดทานจากการต่อต้านทาง
ชุมชน/สังคมได้เป็นอย่างดี อาทิ การบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน วิธีการนี้หากมอง
ในแง่ของเชิงคุณค่าทางธุรกิจ (Corporate Value) พบว่า การบริจาคเงิน วัตถุ สิ่งของนั้นเป็นการใช้ทรัพยากร
ที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น หลังจากดาเนินการสร้างเป็นผลสาเร็จ ในเวลาไม่นานก็
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กลายเป็นเพียงอนุสาวรีย์เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่แท้จริงได้หากมองใน
ทัศนะเชิงสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะเป้าหมายในเชิงการพัฒนาชุมชนนั้น คือ การสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงได้
ต้องอาศัยฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน/สังคมนั่นเอง
ดังนั้น เมื่อนาประเด็นทั้ง 3 มารวมกัน นอกจากการดาเนินกิจกรรม CSR ของหลักสูตรนิติศาสตร์จะ
ประสบผลสาเร็จแล้วนั้น สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนาไปสู่ความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต หากเป็นการทางานบนฐานของกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มงุ่ เน้น
การสร้างการเรียนรูท้ ี่สามารถทาให้ชุมชนเกิดการมองเห็นและตระหนักถึงปัญหา คิดหาแนวทาง เรียนรู้การทา
เพื่อแก้ไขปัญหา และทบทวนในสิ่งที่ทาเพื่อนาไปปรับปรุงบนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นการทางาน
บนฐานการสร้างความร่วมมื อของคนในชุมชนไม่ ว่าจะเป็นการคิด การทา การรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างพลังชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการอื่น ๆ ต่อไปได้ในส่วน ความสอดคล้องของแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (CSR Concept) กับแนวคิดการพัฒนาชุมชน (CD Concept) จาก
การศึก ษา พบว่ากระบวนการดาเนินกิ จ กรรม CSR ของหลักสูตรนิติศาสตร์ที่ ดาเนินการในชุม ชนนาอิน
จัง หวั ดอุตรดิตถ์ มี ความสอดคล้อ งกั บ แนวคิดและกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชนในลัก ษณะ “กระบวนการ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา” ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชน แต่มิใช่เป็นความสอดคล้องในแง่ของ “แนวคิด
และทฤษฎีการพัฒนา” ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนั้นตั้งอยู่บนฐานของชุดความรู้และกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยมี
ประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ด้านแนวคิด เป้าหมาย หลักการ สาหรับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา
(CSR) มุ่งเน้นในเรื่องคน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือของสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
ในขณะที่ แนวคิดการพั ฒนาชุม ชน (CD) มุ่ งเน้นการพัฒ นา “คน” และ“กลุ่ม คน” ให้มีศัก ยภาพ การให้
ความสาคัญกับการสร้างสังคมที่อยู่รว่ มกันได้บนพื้นฐานการพึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงการอยู่ร่วมกันและไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นที่มีความแตกต่างนั้น คือ
แนวคิดการพั ฒ นาชุม ชนเป็นการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้นทุ ก มิ ติทั้ ง เศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง สิ่ง แวดล้อม และ
วัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องไปด้วยกัน ขณะที่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (CSR)
มุ่งเน้นในเรื่องคน ชุมชน สิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญมุ่งเน้นความยั่งยืนของสถาบันการศึกษาและการดาเนินการ
พัฒนาควบคู่ไปกับสังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเป็น “กระบวนการสนับสนุน ” ของกิจกรรมการพัฒนา
เท่านั้น
ในขณะที่ด้านเป้าหมาย ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (CSR) ครอบคลุม
ถึง ความยั่งยืนกิจ การ (Profit) ความยั่งยืนสัง คม (People) และความยั่งยืนสิ่ง แวดล้อม (Planet) โดย
เป้าหมายที่มุ่งสู่การสร้างความยั่งยืนทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมที่มี
การดารงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และช่วยเหลือกันมีการใช้ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดาเนินไป
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ได้อย่างสมดุล ในขณะที่การมีคนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อกันได้รวมถึงการสร้างการพึ่งตนเอง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันการศึกษา (CSR) มีเป้าหมายตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัย
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทต้องดารงอยู่ได้ ในขณะที่เป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชนนั้น มุ่งเน้นการพั ฒนาคนและองค์กรชุมชนให้มีการพึ่ ง พาตนเองและมีความสุขในวิถีของชุมชน การ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญา การพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ในแง่ของหลักการตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันการศึกษานั้ น มุ่งเน้น
การเอาใจใส่ต่อกระบวนการดาเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทใน
การพัฒนาสังคม โดยมีฐานคิดที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” ส่วนหลักการ
ของแนวคิดการพั ฒ นาชุม ชนนั้น มุ้ ง เน้นไปที่ ก ารเสริม สร้างให้ชุม ชนมี พลัง (Power) ความสามารถที่ จ ะ
ดาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยการตัดสินใจของตนเอง การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็นทั้งกระบวนการและ
เป้าหมายการทางานที่จะต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องและถือเป็นหัวใจในการทางานกับชุมชนทุกขั้นตอน
2) ด้านวิธีการในการดาเนินกิจกรรม CSR ของหลักสูตรนิติศาสตร์ กรณีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
สร้างฝายชะลอน้านั้น พบว่า ก่อนการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้า หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้
ทาการศึกษาชุม ชนว่าชุม ชน (ส่วนใหญ่) ประสบกั บ ปัญ หาอะไร จากประสบการณ์ที่ห ลัก สูตรนิติศาสตร์
ดาเนินการทางศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลาหลายปี พบว่า
ชุมชน (ส่วนใหญ่) ประสบกับปัญหาหลัก 2 ประการ กล่าวคือ 1) สภาพป่าเสื่อมโทรมอันเกิดการไฟไหม้ป่าและ
การตัดไม้ทาลายป่า 2) ชุมชนขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งและน้าท่วมชุมชนในช่วงฤดูฝนจากการศึกษาสภาพ
ปัญหาดังกล่าว หลักสูตรนิติศาสตร์ พบว่า “ฝายชะลอน้า” น่าที่จะเป็นบันไดในการนาไปสู่วิธีแก้ปัญหาสาหรับ
ชุมชนในระยะเบื้องต้น อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องไฟ ป่าด้วย
วิธีการสร้าง “ฝายชะลอน้า” เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงมีความประสงค์เพื่อการขยายผลแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกสู่สาธารณชน หลักสูตรนิติศาสตร์จึง ได้ดาเนินงานด้วย
วิธีก ารส่ง อาจารย์เ ข้าไปนาเสนอแนวความคิดกั บชุม ชนก่ อน หลัก สูตรนิ ติศาสตร์ใช้วิธีก าร “เปิดตัวเอง”
หมายถึง การเข้าหา“ผู้นา” ชุมชน ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า หลักสูตรนิติศาสตร์กาลังใช้ความพยายามอย่างมากใน
การท างานกั บ ชุ ม ชนด้ว ยกระบวนการพั ฒ นาชุม ชน ซึ่ง ถื อได้ว่า เป็น มิ ติ ใหม่ ในการท างานกั บ ชุ ม ชนของ
สถาบันการศึก ษา โดยการพยายามให้คนในชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในทุ กขั้นตอนของการดาเนิน
กิจกรรม โดยเห็นได้จากการเชิญให้ชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเวทีชุมชน”เพื่อบอกวัตถุประสงค์ว่า
หลักสูตรนิติศาสตร์อยากทาอะไร ทาไปทาไม ทาเพื่ออะไรชุมชนสนใจหรือไม่ ถ้าเห็นว่าชุมชนสนใจหลักสูตร
นิติศาสตร์จึงจะดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนั้น ๆ
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อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของวิธีการทั้ง 2 แนวคิดนั้นก็มีเช่นกัน กล่าวคือ โดยแนวคิดการพัฒนา
ชุม ชนมุ่ ง เน้นการมี ส่วนร่วมในทุ ก ขั้นตอนของการพัฒนา อาทิ ชุม ชนเป็นผู้ริเริ่ม ค้นหาปัญ หาด้วยตนเอง
วางแผน ตัดสินใจ เป็นต้น ในขณะที่แนวคิ ด CSR เฉพาะที่หลักสูตรนิติศาสตร์ดาเนินการกับชุมชนนาอินนั้น
พบว่า ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม ค้นหาปัญหา
ด้วยตนเอง แต่เป็น การมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการของคนนอกชุมชน ที่เข้ามากระตุ้น เร่งเร้า
3) ด้านการเสริม สร้างพลังอานาจ การดาเนินกิจกรรม CSR ของหลัก สูตรนิติศาสตร์ในด้านการ
เสริมสร้างพลังอานาจชุมชน (Empowerment) ขณะที่หลักสูตรนิติศาสตร์ดาเนินกิจกรรมอยู่นั้น พบว่า มีการ
เสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะ “กระบวนการสนับสนุน” แต่มิใช่กระบวนการที่
เกิดขึ้นทั้งหมดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะด้านกระบวนการมีสว่ นร่วมเมือ่ พิจารณาถึงรายละเอียดอย่างรอบด้าน จะ
เห็นได้ว่า โครงการ คือ ตัวแปรส าคัญที่ทาให้ทราบว่ากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมยังบกพร่องอยู่
เพราะโครงการถูกก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชุ ม ชนไม่ มีสิท ธิ์ในการเลือกและตัดสินใจ เมื่ อ
โครงการถูกกาหนดโดยหลักสูตรนิติศาสตร์ว่า หลักสูตรนิติศาสตร์อยากจะทา/สนับสนุนเรื่องนี้ กระบวนการมี
ส่วนร่วมในขั้นการคิดริเริ่มการพั ฒนาเพื่ อหาปัญ หาและหาวิธีแก้ ปัญ หาจึงดูบ กพร่องอยู่บ้าง เพราะความ
ต้องการในการแก้ปัญหาไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน แต่เกิดจากกระตุ้น/เร่งเร้า/ปลูก
จิตสานึกจากหลักสูตรนิติศาสตร์ ข้อสังเกตในเบื้องต้นการกระตุ้น/เร่งเร้า/ปลูกจิตสานึก อาจสร้าง “ความเป็น
เจ้าของ” (Sense Of Belonging) ได้ในระดับหนึ่ง ปริมาณความรักและหวงแหนในทรัพยากรของตนเองจึง
อาจค่อนข้างน้อยตามไปด้วย ในขณะที่การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชนของแนวคิดการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้น
“พลังที่มาจากภายใน” และขยายออกเป็น “กลุ่มการเรียนรู้” และการมีส่วนร่วมในทุก ๆ มิติ
โดยสรุป เมื่อมองผ่านมุมที่เป็นศาสตร์ทางด้านสังคม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงอาจกล่าวได้
ว่า ความสาเร็จ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันการศึกษาที่ ดาเนินกิ จกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในลักษณะของการพัฒนาชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใด หรือกระบวนการดาเนินกิจกรรมจะถูกหรือผิด มิใช่
เป็นสิ่งที่ นามาวิพากษ์แบบจับผิดหรือประณามหากเพียงแต่ต้องพิจารณาให้แยบยลและรอบด้านว่า การที่
สถาบันการศึก ษาในระบบเศรษฐกิ จตลาดเชิงสัง คม (Social Market Economy) เข้ามามี ส่วนในการ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันอยู่ในตัว (Paradox)
เนื่องจากตลอดระยะเวลาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุมชนสาหรับภาคสถาบันการศึกษานั้นอย่างมากก็เพียง “การ
บริ จ าค” (Corporate Philanthropy) หรื อ ช่ว ยเหลื อวั ส ดุ อุป กรณ์ ต่ าง ๆ เท่ านั้ น ในขณะเดีย วกั น
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มักคิดว่าการพัฒนาชุมชน/สังคมเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากหน้าที่ (Duty) แม้ถ้าเรื่อง
การบริจาค ก็เพื่อการพัฒนาที่อยู่ในมุมผลประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ (Corporate
Image) องค์กรเสียเป็นส่วนมาก (สฤณี อาชวานันทกุล, 2550) ดังนั้น การที่สถาบันการศึกษาเข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนชุมชน/สังคมในลักษณะการพัฒนาชุมชนจึงทาให้ต้องถูกพิจารณาในทุก มิติ ทุกขั้นตอน เพราะการที่
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องค์ธุรกิจเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนชุมชน/สังคมด้านการพัฒนา แต่ขาดการพิจารณาอย่างรอบด้าน ด้วยจิตหวัง
ดีดังกล่าว อาจกลายเป็นว่า “ยิ่งพัฒนา ยิ่งด้อยพัฒนา”(เสรี พงศ์พิศ, 2549, น. 77)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
1) รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบายให้ชัดเจนในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ทาดีและส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการกับสถาบันการศึกษาเพื่อเอื้อให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการดาเนินงานในรูป CSR
2) กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาแห่งชาติ ควรส่งเสริมการดาเนิน
กิจกรรม CSR ให้ครอบคลุมในทุกมิติและควรมีขยายผลออกไปสู่สาธารณชนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงาน
อื่น ๆ
ข้อเสนอแนะระดับชุมชน
1) ชุมชนควรมีการร่วมทางานอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนรวมทั้งภาคีอื่น
อาทิ วัด โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ โดยรอบ โดยใช้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
เป็นองค์กรชุมชนที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
2) ชุมชนควรเร่งแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ทาความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้
เห็นความสาคัญของป่า โดยอาจใช้กลไกภาครัฐหรือองค์กรอื่น โดยใช้รูปแบบ CSR เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชนอื่นๆ ให้มองเห็นความก้าวหน้า อันจะนาไปสู่จิตสานึกที่รักและหวงแหนตลอดจนชุมชนควร
มีการสร้างผู้นา ชุมชนรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะระดับสถาบันการศึกษา
1) สถาบันการศึกษาสร้างโอกาสให้ชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน
อย่างเป็นระบบ และบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาของตนเองในทุก ๆ ด้าน เกิดการเปลี่ยน
แนวคิด และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ขอ
ความสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรมกับชุมชน
2) สถาบันการศึกษา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการดูแลรักษาป่า เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานก่อนวางแผนที่จะส่งเสริม และทางานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการทรัพยากรป่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ผู้นาที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจต่อชาวบ้าน
และสภาพความพร้อ มของชุม ชน ตลอดจนข้ อจ ากั ด และอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงความคิด ไปสู่การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเองในการทาดูแลรักษาป่า
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ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไป
1) ควรมี การศึกษาถึงปัจ จัยที่ส่งผลให้ก ารดาเนินกิ จกรรม CSR เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ในการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นความสาเร็จ
2) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินการกิจกรรม CSR ที่สถาบันการศึกษาดาเนินการในพื้นที่
ต่างๆ ที่ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ กิจกรรม เช่น ป่าไม้ ท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพ
การเขียนความเรียงตามกรอบอ้างอิ งความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโ รป(CEFR) เพื่อ ศึก ษาปัญ หา
ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนความเรียงนักศึกษาเข้าใหม่ และเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนความเรียงของนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปที่กาหนดไว้ งานวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากงานเขียนความเรียง
ภาษาอังกฤษของนัก ศึกษาเข้าใหม่ จานวน 54 คน สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 4 สาขา ได้แก่
สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ สาขาวิชาภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล สาขาวิชาภาษาอัง กฤษธุร กิ จ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
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ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยภาพรวมของความสามารถเทียบเท่าระดับ A1
ส่วนด้านปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ความสามารถควบคุมความรู้ภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ปัญหา
การควบคุมความถูกต้องของไวยากรณ์ ปัญหา ความสามารถควบคุมการใช้คาและการควบคุมภาพรวมของ
งานเขียน แนวทางในการพัฒนา คือ ให้ความรู้พื้นฐานด้านรูปแบบงานเขียนความเรียงภาษาอังกฤษในระดับ
....................................................................................................................................................................................................
*Dr. of Arts Program Department of English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University
**, ***, ****, *****, ******Lecturer of Arts Program Department of English, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Uttaradit Rajabhat University
*Corresponding author e-mail: aj.ubolrat@gmail.com

A1 A2 และ B1 แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ (Competency-based curriculum)
ของทั ก ษะการเขี ย น การพั ฒ นาการเรีย นการสอนหลัก สู ตรที่ ใช้ ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ น ฐาน (Outcome-based
curriculum) เป็น การบูร ณาการความรู้ (knowledge) สมรรถนะ (Competency) และการปรับ ตั ว
(orientation) เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นเหตุและผลที่เหมาะสมในสถานการณ์จริง
คาสาคัญ : ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพ, กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป, ความเรียงภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this study were 1) to determine the levels of communicative
language competence in the essay writing with the standard criteria as in the Common
European Framework of Reference Languages (CEFR), 2) to examine the problems of the
first-year students’ language competence, and 3) to propose an additional finding to
improve the students’ language proficiency associated with CEFR. The data collection was
conducted through the essays in English written by the 54 students in English programs. The
students are majoring in English, English for Communication and Translation, Business English
in Bachelor of Arts, and English in Bachelor of Education in the first semester of the
academic year 2020.
The findings of the study revealed that the students’ communicative language
competence in the essay writing with the standard criteria as in the Common European
Framework of Reference Languages (CEFR) was equivalent to CEFR’s A1 level, overall.
Moreover, the problem with the essay writing mostly found was the application of linguistic
knowledge classified into three parts 1) the problem of grammatical accuracy, 2) the
problem of word choice, and 3) the problem of overall writing proficiency. In this regard, the
development approach is to provide basic knowledge of the essay writing in accordance
with CEFR’s levels of A1, A2, and B1 for the students. Another approach is the teaching and
learning development based on the competency-based curriculum and the outcome-based
curriculum to improve the skill. It is the integration of knowledge, competency, and
orientation to learn and understand reasonable thinking in real situations.
Keyword: Communicative Language Competence, Common European Framework of
Reference Languages, English Essay Composition
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ความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยประเด็นหนึ่งที่มุ่งเน้นอย่างยิ่งคือการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
นโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนาไปดาเนินการ โดยหนึ่งในแนวปฏิบัติดัง
กล่าวคือใช้การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นกรอบความคิดหลักในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โดยเริ่มประกาศใช้เป้าหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 CEFR
คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่จัดทาขึ้นโดยสหภาพยุโรปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กาหนดให้ใช้กรอบ
อ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง CEFR ได้รับ
ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลาดับความสามารถทางภาษาของบุคคล โดยการวัดระดับ
ความรู้ความสามารถตามกรอบ CEFR สามารถแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ A1 และ A2 (ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน)
B1 และ B2 (ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ) และ C1 และ C2 (ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ระดับ ความสามารถทางภาษาของผู้เ รียนในระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดัง นี้ ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ
ประถมศึกษา (ป.6) กาหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน A1 ผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
กาหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน A2 และผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 / ปวช.) กาหนด
เป้าหมายไว้ที่ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ B1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นักศึก ษาส่วน
ใหญ่จ ะมาจากในจัง หวัดอุ ตรดิตถ์และจัง หวัดใกล้เ คียงเช่น แพร่ น่าน สุโ ขทั ย และบางพื้นที่ ของจัง หวัด
พิษณุโลก สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนตั้งแต่ขนาดใหญ่ในตัวจังหวัดที่มี
ความพร้อมสูงไปจนถึงโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่มีความพร้อมน้อย ทาให้ระดับความรู้
ความสามารถของนักศึกษานั้นมีความแตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม
หากเป็ น ไปตามเป้ า หมายเบื้ อ งต้ น ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนด นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาเรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1 ซึ่งก็คือผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 / ปวช.) ควรจะต้องมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (B1) ตามกรอบ CEFR กล่าวคือ สามารถเข้าใจประเด็นสาคัญของ
ข้อความทั่ว ๆ ไปที่เป็นหัวข้อที่คุ้นเคยที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในที่ทางาน โรงเรียน หรือในเวลาว่าง สามารถ
รับมือสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถ
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สร้างข้อความที่ ไม่ ซับซ้อนแต่มี ความเชื่อ มโยงกั นในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือที่ เป็นความสนใจส่วนตัว สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง และความใฝ่ฝัน และให้เหตุผลและคาอธิบายคร่าว ๆ
สาหรับความคิดเห็นหรือแผนการได้ และสาหรับเป้าหมายระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2562 โดยให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ตั้ ง แต่ ปีก ารศึ ก ษา 2562 เป็ นต้ น ไป ซึ่ ง แต่ ล ะปี ก ารศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาในคณะและสาขาวิชาเอกที่แตกต่างหลากหลาย
ประกาศฉบับ นี้กาหนดเป้าหมายให้นักศึกษาทุกหลัก สูตรต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงผลกับ CEFR ไม่น้อยกว่าระดับ B1 ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรสาขา
วิชาเอกด้านภาษาอังกฤษจ านวน 4 สาขาวิชาเอก นั่นคือ นั กศึก ษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงผลกับ CEFR ไม่น้อยกว่า
ระดับ B2 และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมี
ผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน แต่อย่างไรก็ ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรีสาขาวิชาภาษาอัง กฤษ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส ถาบันอุดมศึก ษาที่ จัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2562 ซึ่งตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. 1)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้านความรู้ไว้ข้อหนึ่งคือให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ C1
ในบรรดาทักษะภาษอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอันได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยทักษะที่ยาก
ที่สุดในการเรียนรู้นั้นก็คือ ทักษะการเขียน สอดคล้องกับ ขวัญตา มากมูล (2555 : 16) กล่าวว่าทักษะการ
เขียน เป็นทักษะทางการสื่อสาร ทักษะที่ยากที่สุดเพราะต้องใช้กระบวนการคิดและผลิตภาษาที่นานกว่าทักษะ
ด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ ตาม ทั ก ษะการเขี ยนนับ ว่าเป็นทั ก ษะที่ ส าคัญ มากส าหรับ มวลมนุษยชาติเ นื่องจาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎี และเหตุการณ์สาคัญ อันนามาซึ่งเป็นพื้นฐาน แนวคิด
สาหรับการพัฒนาวิทยากร ความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปัจจุบนั สาหรับทักษะการเขียน
การเขียนภาษาอั ง กฤษ ปาริฉัตร พิ นิจ วิญ ญูภาพ และ กชกร ธิปัต ดี (2020) กล่าวว่า ภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่สาคัญที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในด้านใช้ทักษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของคาในประโยค
และไวยากรณ์จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนามาพิจารณา เพราะถ้าเขียนผิดจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิด
การพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาจึงเป็นประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา และการพัฒนานักศึกษา
นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องรู้และเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนที่มีก่อนเข้าศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุด
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และสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้ถูกต้อง ปัญหาที่ผ่านมาสาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียน
ความเรียงของนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า
ปัญหาคุณภาพงานเขียนเป็นปัญหาที่สาคัญ ดังนั้น การวัดความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ก่อนจะทาให้หลักสูตรทราบว่า
การพัฒนาทักษะการเขียนควรเริ่มพัฒนาพื้นฐานด้านใดเป็นอันดับแรกและควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ใดที่จะนามาซึ่งคุณภาพงานเขียนที่ดี (หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 2563)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
เลือกเรียนในสาขาวิชาเอกด้านภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งมีเปิดสอนใน 4 สาขา
วิชาเอก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดย 2 คณะ และ 1 วิท ยาลัย นั่นคือ หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล สังกัดหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งเน้นไปที่การศึกษา
และพัฒนาทักษะด้านการเขียนของนักศึกษา เนื่องจากทักษะด้านการเขียนถือเป็นทักษะที่ยากและซับซ้อน
ที่สุดในบรรดาทักษะด้านการสื่อสารทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเขียนสามารถสะท้อนความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาจากการใช้ทักษะการฟัง พูด และอ่าน ได้ และสามารถบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ
ที่ผู้เรียนมีอยู่ในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านคาศัพท์และความหมายรวมถึงการสะกดคา ความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่าน
การเลือกใช้ถ้อยคาและสานวนภาษาที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่าน เป็นต้น โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะยังนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงตามกรอบ
อ้างอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโ รป (CEFR) ของนักศึก ษาเข้าใหม่ สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เพื่อศึกษาปัญหาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนความเรียงนักศึกษาเข้าใหม่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 หลักสูตร ที่ศึกษากาลังในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนความเรียง
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปที่กาหนดไว้
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สมมติฐานงานวิจัย
นักศึกษาที่เข้าใหม่มีความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงในระดับ
ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (ระดับ B1) ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยได้ใช้ก รอบอ้ างอิ งความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ตัวย่อ CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages)

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านคุณภาพการเขียนความเรียงตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปของนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิจัยได้มีการดาเนินงาน ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กรอบหลัก ได้แก่
1.ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงของนักศึกษาเข้าใหม่ตาม
กรอบมาตรฐาน (CEFR) ของนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สาหรับ
ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (ระดับ B1) จาก Council of European, 2011 มีเกณฑ์การประเมินงานเขียนความ
เรียง ดังนี้
1.1 ความตรงประเด็นสามารถเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับตนเองหรือความรู้ที่ตนเองมีได้
1.2 ความสามารถในการเขียนความเรียงสั้นๆ ในหัวข้อที่สนใจหรือคุ้นเคย สามารถสรุป และให้
ความคิดเห็นของตนเอง หรือข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันที่ผู้เรียนคุ้นเคยและเรื่องอื่นๆ
ในสาขาของผู้เรียนได้อย่างค่อนข้างมั่นใจ
1.3 ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านกิจกรรมทางความรู้ภาษาศาสตร์
1.3.1 ขอบเขตด้านภาษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
(1) ขอบเขตของคาศัพท์ สามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งรอบๆ ตัว คาศัพท์ที่ ใช้
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน มีความรู้ในการใช้คาศัพท์ที่เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของผู้เรียนเอง
มีความวกวกของคาที่ใช้ปรากฏในปริมาณที่ไม่มากนัก
(2) ขอบเขตของความรู้ภาษาศาสตร์ทั่ วไป มี ความรู้ท างภาษาที่ เ พียงพอที่ ในการใช้
คาศัพท์ที่จะแสดงความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งอาจจะมีความลังเลและพูดวกวนบ้าง ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครอบครัว
งานอดิเรก ความสนใจ งาน การเดินทางและเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยข้อจากัดในเรื่องคาศัพท์ อาจจะทาให้
ผู้เรียนพูดวกวน หรือแม้แต่การเรียบเรียงคาพูดที่ไม่เหมาะสม
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1.3.2 การควบคุมความรู้ภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมความถูกต้องทางไวยากรณ์ สื่อสารข้อมูลด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็น เหตุ
เป็นผลในหัวข้อที่คุ้นเคย มีความสามารถในการควบคุมการสื่อสารที่สังเกตได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาษาแม่
มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แต่สามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้
(2) การควบคุมคาศัพท์ที่ใช้ หมายถึงความสามารถใช้คาศัพท์ได้ดีในระดับพื้นฐาน ยังพบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ในประโยคแสดงความคิดที่ซับซ้อนหรือในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
1.3.3 การควบคุมภาพรวมของงานเขียน สามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารได้ในภาพรวม
การสะกดคา ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ วรรคตอนส่วนใหญ่มีความถูกต้อง รูปแบบ
ถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนความเรียง ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
ระดับความสามารถด้านภาษา
ตามกรอบอ้างอิง CEFR
ความสามารถในการเขียนความ
เรียงสั้นๆ ในหัวข้อที่สนใจ

ความตรงประเด็นสามารถ
เชื่อมโยงหัวข้อ
ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในการเขียนความเรียง (มิติด้านคุณภาพ)

เชิงภาษาศาสตร์
ด้านขอบเขตด้านภาษา

คาศัพท์

ด้านการควบคุมคุณภาพ

ความรู้ภาษาศาสตร์

ความถูกต้องทาง

ทั่วไป

ไวยากรณ์

คาศัพท์ที่ใช้

ภาพรวมของ
งานเขียน

ภาพที่ 1 กรอบความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารในการเขียนความเรียง ของนักศึกษาตามตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (ระดับ B1)
ที่มา Council of European, 2011
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 6 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิน้
จานวน 120 คน แบ่ง ออกเป็นนัก ศึก ษาสัง กั ดหลัก สูตร ดัง นี้ (1)หลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 23 คน (2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 15 คน (3) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิทยาลั ยนานาชาติ จานวน 10 คน และ (4) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 72 คน โดยนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ตามความคาดหวั ง และระดั บ ความสามารถด้ า นภาษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โรป ควรอยู่ในระดับผู้ใช้ภาษาขั้น
อิสระ (ระดับ B1)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 15 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล จานวน 6 คน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 5 คน สังกัดคณะวิทยาลัยนานาชาติ และ
หลัก สูตรสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ จานวน 28 คน สังกั ดคณะครุศาสตรบัณฑิต ซึ่ง ใช้วิธีการสุ่ม แบบเจาะจง
(Purposive sampling)
ระยะเวลาในเก็บข้อมูล
ใช้เวลาในเก็บข้อมูลที่เป็นการทดสอบความสามารถด้านการเขียนความเรียงของนักศึกษาเป็นเวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที โดยกาหนดให้นักศึกษาทาการสอบวัดระดับในสัปดาห์ที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนความเรียง โดยใช้โจทย์คาถามดัดแปลงจากข้อสอบ วัด
ความสามารถด้านการเขียน IELTS (Ferguson, 2020) โดยนาหัวข้อดังกล่าวมาเทียบเคียงให้ใกล้เคียงกับ
ระดับความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียนความเรียงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล ในระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิส ระ (ระดับ B1) โดยอาจารย์ประจาหลัก สูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จานวน 6 ท่านคัดเลือกหัวข้อได้ทั้งสิ้น จานวน 5 หัวข้อ ได้แก่
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1.1 Some People believe that children shouldn’t be given homework every day
while others believe that they must get homework every day in order to be successful at
school.
1.2 Global warming is one of the biggest threats to our environment.
1.2.1 What are causes of global warming?
1.2.1 What solutions are there to these problems?
1.3 “Violence in the media promotes violence in the society” What’s your
opinion?
1.4 The best way to improve health is to exercise daily. What’s your opinion?
1.5 Most societies have their own homeless people. Some people think that the
best way to help them is to give them money.
2. ตารางวิเคราะห์ความสามารถด้านคุณภาพการเขียนความเรียงของนักศึกษา (Essay writing of
written production under Communicative Language Competency dimension) ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR สาหรับระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (B1) จาก Council of European, 2011
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.จัดการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถด้านการเขียนความเรียงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย
นักศึกษาเขียนความเรียง 1 หัวข้อ โดยเลือกหัวข้อ 1 จากจานวนทั้งสิ้น 5 หัวข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
โดยกาหนดให้นักศึกษาทาการสอบวัดระดับในสัปดาห์ที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. วิเคราะห์และระบุความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารในการเขียนความเรียงของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR (Essay writing of written production under Communicative Language
Competency Dimension) สาหรับระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (B1) จาก Council of European, 2011
3. แปรความถี่ของความสามารถด้านการสื่อสารของการเขียนความเรียงที่พบตามกรอบมาตรฐาน
CEFR
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาความถี่และค่าร้อยละของกรอบความสามารถด้านการ
สื่อสารของการเขียนความเรียงที่พบตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นาผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการนาเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
ตามกรอบอ้างอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปของนัก ศึก ษาเข้าใหม่ สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของภาพรวมระดับ ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพ
การเขียนความเรียงตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ของนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับความสามารถด้านคุณภาพการเขียนความเรียง
1. Beginner (A1)
2. Elementary user (A2)
3. Intermediate users (B1)
รวม

ความถี่
8
3
5
16

ร้อยละ
50.00
18.75
31.25
100.00

ตารางที่ 2 แสดงความถี่และร้อยละของรายข้อของระดับความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพ
การเขียนความเรียงตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ของนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่าระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ (ระดับ B1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
A1

1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
ภาพรวมด้าน Written Production
ความตรงประเด็น
สามารถเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับตนเองหรือ
ความรู้ที่ตนเองมีได้
ความสามารถในการเขียนความเรียงสั้นๆ
ในหัวข้อที่สนใจหรือคุ้นเคย
สามารถสรุ ป และให้ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ตนเอง หรื อ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันที่ผู้เรียนคุ้นเคย
และเรื่องอื่นๆ ในสาขาของผู้เรียนได้อย่าง

A2

B1
ระดับ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

20
12

37.04
22.22

17
19

31.48
35.19

17
23

31.48
42.59

A1
B1

18

33.33

13

24.07

23

42.59

B1

14

25.93

16

29.63

24

44.44

B1
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ค่อนข้างมั่นใจ
รายการประเมิน

A1

ความรู้ทางภาษาศาสตร์
5. สามารถใช้ ค าศั พ ท์ ถ่ า ยทอดเกี่ ย วกั บ
ตนเองหรื อ สิ่ ง รอบๆ ตั ว ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน มีความรู้ในการใช้
ค าศั พ ท์ ที่ เ พี ย งพอในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวของผู้เรียนเอง
6. มี ค วามวกวนของค าที่ ใ ช้ ป รากฏใน
ปริมาณที่ไม่มากนัก
7. มีความรู้ทางภาษาที่เพียงพอที่ ในการใช้
คาศัพท์ ที่จ ะแสดงความรู้สึกของผู้เรียน
ซึ่งอาจจะมีความลังเลและพูดวกวนบ้าง
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครอบครัว งานอดิเรก
ความสนใจ งาน การเดิ น ทางและ
เหตุการณ์ปัจ จุบัน ด้วยข้อ จากัดในเรื่อง
คาศั พ ท์ อาจจะท าให้ ผู้ เ รี ย นพู ด วกวน
หรื อ แม้ แ ต่ ก ารเรี ย บเรี ย งค าพู ด ที่ ไ ม่
เหมาะสม
8. มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แต่สามารถ
เข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้
9. สื่อสารข้อมูลด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็น
เหตุเป็นผลในหัวข้อที่คุ้นเคย
10. มีความสามารถในการควบคุมการสื่อสาร
ที่สังเกตว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาษาแม่
11. สามารถใช้คาศัพท์ได้ดีในระดับพื้นฐาน
12. ยั ง พบข้ อ ผิ ด พลาดเป็ น ส่ ว นใหญ่ ใ น
ประโยคแสดงความคิดที่ซับ ซ้อนหรือใน
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A2

B1
ระดับ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

18

33.33

15.

27.78

21

38.89

B1

22

40.74

13

24.07

19

35.19

A1

20

37.04

13

24.07

21

38.89

B1

20

37.04

19

35.19

15

27.78

A1

21

38.89

17

31.48

16

29.63

A1

20

37.04

15

27.78

19

35.19

A1

15
13

27.78
24.07

20
21

37.04
38.89

19
20

35.19
37.04

A2
A2
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หัวข้อหรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
13. สามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารได้ 23
ในภาพรวม
14. การสะกดคา ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
17
15. เครื่องหมายและสั ญ ลัก ษณ์ วรรคตอน 24
ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
16. รูปแบบถูกต้องตามองค์ประกอบของการ 25
เขียนความเรียง ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
เฉลี่ยรวม
18.8

42.59

13

24.07

18

33.33

A1

31.48
44.44

19
13

35.19
24.07

18
17

33.33
31.48

A2
A1

46.30

13

24.07

16

29.63

A1

34.72 16.2 30.09

19

35.18

1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงตามกรอบ
อ้างอิง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโ รป (CEFR) ของนัก ศึก ษาเข้าใหม่ สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่นักศึกษามีจานวนความถี่ของเกณฑ์ประเมินที่มากที่ สุด
จานวน 8 ข้อ เทียบเท่าอยู่ที่ระดับ A1 รองมาจานวน 5 ข้อ เทียบเท่าอยู่ที่ระดับ B1 และน้อยที่สุดจานวน 3
ข้อ เทียบเท่าอยู่ที่ระดับ A2 ซึ่งสามารถอธิบายแตกประเด็นในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้
1.1 ระดับ A1 พบว่า ข้อที่พบความถี่ของความสามารถด้านการเขียนของนักศึกษาที่ปรากฏมาก
ที่สุด คือ (1) รูปแบบถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนความเรียง ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง จานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.30 (2) เครื่องหมายและสัญลักษณ์ วรรคตอนส่วนใหญ่มีความถูกต้อง จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.44 (3) ความสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารได้ในภาพรวม จานวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.59 (4) มีความวกวนของคาที่ใช้ปรากฏในปริมาณที่ไม่มากนัก จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 (5)
การสื่อสารข้อมู ลด้วยไวยากรณ์ที่ถูก ต้องเป็นเหตุเ ป็นผลในหัวข้อที่ คุ้นเคย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
38.89 (6) ส่วนมีความสามารถในการควบคุมการสื่อสารที่สังเกตได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาษาแม่ (7) ความ
ตรงประเด็น (8) ข้อ ผิดพลาดทางไวยากรณ์แต่สามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ มี จานวนที่เ ท่ากั น คือ
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04
1.2 ระดับ A2 พบว่า ข้อที่พบความถี่ของความสามารถด้านการเขียนของนักศึกษาที่ปรากฏมาก
ที่สุด คือ (1) ยังพบข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ในประโยคแสดงความคิดที่ซบั ซ้อนหรือในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่
ไม่คุ้นเคย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 (2) สามารถใช้คาศัพท์ได้ดีในระดับพื้นฐาน จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.04 (3) การสะกดคา ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19
1.3 ระดับ B1 พบว่า ข้อที่พบความถี่ของความสามารถด้านการเขียนของนักศึกษาที่ปรากฏมาก
ที่สุด คือ (1) ความสามารถสรุปและให้ความคิดเห็นของตนเอง หรือข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจวัตร
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ประจาวันที่ผู้เรียนคุ้นเคยและเรื่องอื่นๆ ในสาขาของผู้เรียนได้อย่างค่อนข้างมั่นใจ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.44 (2) ความสามารถเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับตนเองหรือความรู้ที่ตนเองมีได้ และสามารถเชื่อมโยงหัวข้อ
เข้ากับตนเองหรือความรู้ที่ตนเองมีได้มีความถี่ของจานวนเท่ากัน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 (3)
ความสามารถใช้คาศัพท์ถ่ายทอดเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งรอบๆ ตัว คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน มีความรู้
ในการใช้คาศัพท์ ที่เ พี ยงพอในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บตัวของผู้เรียนเอง และมีความรู้ท างภาษาที่
เพียงพอที่ ในการใช้คาศัพท์ที่จะแสดงความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งอาจจะมีความลังเลและพูดวกวนบ้าง ในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ครอบครัว งานอดิเรก ความสนใจ งาน การเดินทางและเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยข้อจากัดในเรื่อง
คาศัพท์ อาจจะทาให้ผู้เรียนพูดวกวน หรือแม้แต่การเรียบเรียงคาพูดที่ไม่เหมาะสม มีความถี่ของจานวนเท่ากัน
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89
2. ผลการวิเคราะห์งานเขียนของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางกรอบความสามารถทางภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้านคุณภาพการเขียนความเรียงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล (CEFR) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ ด้านการควบคุมความรู้ภาษาศาสตร์
เนื่องจากระดับ ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักศึก ษาเทียบเท่าระดับ A1 มีผลความถี่ที่
ปรากฏมากที่สุด รองลงมา ด้านขอบเขตด้านภาษาและความสามารถภาพรวมด้าน Written Production
ตามลาดับ โดยสามารถสรุปเป็นปัญหาด้านการเขียนความเรียงได้ ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาการควบคุมความรู้ภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น การควบคุมความถูกต้อง
ของไวยากรณ์และการควบคุมภาพรวมของงานเขียน ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด
2.1.1 ปัญหาด้านคุณภาพงานเขียน โดยสามารถจัดลาดับปัญหา ได้ดังนี้
(1) รูปแบบถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนความเรียง ปัญหาและข้อผิดพลาดที่
พบ งานเขียนความเรียงของนักศึกษาไม่เป็นไปตามรูปแบบและองค์ประกอบของการเขียนความเรียง เช่น ขาด
บทนาและประโยคหรือข้อความที่เป็น Thesis statement ขาดประโยคหรือข้อความที่เป็น Supporting
sentences ไม่สามารถอธิบายและให้รายละเอียดสนับสนุนที่สมเหตุสมผล อธิบายและเสนอคาตอบเป็นราย
ข้อคาตอบในลักษณะการเรียงลาดับ และขาดข้อความหรือประโยคที่เป็น Concluding sentence
(2) เครื่อ งหมายและสัญ ลัก ษณ์ วรรคตอนส่วนใหญ่มี ความถูก ต้อง ปัญ หาและ
ข้อผิดพลาดที่พบ ไม่พบเครื่องหมายมหัพภาค (Full stop) เมื่อจบประโยค และจุลภาค (Comma) ที่ใช้คั่น
ประโยค กลุ่ม คา และคา นอกจากนี้ปัญ หาที่พบในเรื่องของเครื่องหมายและสัญ ลัก ษณ์ (Orthographic
control) คือ ปัญหาการขึ้นต้นประโยคด้วย Capital letters โดยนัก ศึกษามักจะไม่ขึ้นต้นด้วยอักษรด้วย
Capital letters ดังตัวอย่าง
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- exercise should be coupled with healthy diet.
- i think some people don’t want homework, because they want free
time for playing games. and Maybe they are lazy
- it has deforestation
- it has co2 gas very much
(1) ด้านความสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่อง สื่อสารได้ในภาพรวม ปัญหาและข้อผิด
พลาดที่พบในงานเขียนความเรียงของนักศึกษา คือ ไม่สามารถอธิบายและเสนอความคิดเห็นของตนเองได้
อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกัน เป็นการนาเสนอแบบเป็นกลุ่มก้อนของความคิด และข้ามไปนาเสนอหรือ
เขียนความคิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบการให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผลเช่นกัน ดังตัวอย่าง
- I think children shouldn’t be given homework every day because
homework is limit learning.
- In Asia children must study and more homework because patents
believe that is true.
- And also resulting in a clean looking city.
2.1.2 ปัญหาความถูกต้องทางไวยากรณ์ โดยสามารถจัดลาดับปัญหา ได้ดังนี้
(1) ด้านการสื่อสารข้อมูลด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลในหัวข้อที่คุ้นเคย
ปัญ หาและข้อ ผิดพลาดที่พ บ คือ นัก ศึกษาไม่ ส ามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ภายใต้โ ครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล แม้จะเป็นหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย ดังตัวอย่าง
- I don’t like doing homework because homework do me so sad.
ฉันไม่ชอบการบ้านเพราะการบ้านทาให้ฉันเศร้ามาก
- Household chores and other chores just won’t do because I doing
homework. งานบ้านและงานอย่างอื่นไม่สามารถทาได้เพราะทาการบ้าน
(2) ด้านข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แต่สามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ ปัญหา
และข้อผิดพลาดที่พบ โครงสร้างประโยคไม่ถูกต้อง ขาดภาคประธานหรือภาคแสดง ประธานและกริยาไม่
สอดคล้องกัน รูปพจน์ไม่สัมพันธ์กับ article (a, an, the) การใช้บุพบทไม่ถูกต้อง การใช้คาไม่ถูกตาแหน่งหรือ
ชนิดของคา ดังตัวอย่าง
- You can … successful at school. ขาดคากริยาแท้ ‘be’
- Everyone have this in their life. คากริยาแท้ใช้ has และ possessive
adjective จาก their เป็น his/ her
- I believes everyone can be successful. ประธานและกริยาไม่สอดคล้อง
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(3) ด้านความสามารถในการควบคุมการสื่อสารที่สังเกตได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาษาแม่ (L1 Interference) พบการถ่ายโอนความคิดมาจากภาษาแม่แบบตรงตัว ดังตัวอย่าง
- Many people think it not true in do like this.
หลายคนคิดว่ามันไม่จริงในการทาเช่นนี้
- I don’t like doing homework because homework do me so sad.
ฉันไม่ชอบการบ้านเพราะการบ้านทาให้ฉันเศร้ามาก
- A lot of homework it make children have not time to learn other.
การบ้านเยอะทาให้เด็กๆ ไม่มีเวลาเรียนอย่างอื่น
- Homework enough can make children successful.
การบ้านที่พอเพียง (อิทธิพลจากภาษาแม่)
(4) ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้คาศัพท์ได้ดีในระดับพื้นฐาน ปัญหาที่พบ
คือ นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ใช้คาศัพท์พื้นฐาน ซึ่งเป็นคาศัพท์ที่อยู่ในกรอบ CEFR ระดับเทียบเท่า A1 และ A2
และการควบคุมคาศัพท์ที่ใช้อยู่ในระดับยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังตัวอย่าง
- Exercise daily every day will make to body is healthy.
ใช้คาศัพท์ซ้อนความหมาย daily กับ every day
- Homework is 1 of success. (ควรใช้ one)
(5) ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้คาศัพท์ พบข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ใน
ประโยคแสดงความคิดที่ซับซ้อนหรือในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ปัญหาที่พบ คือ ภาพรวมนักศึกษา
ใช้คาศัพท์พื้นฐาน ถ่ายทอดความคิดที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังพบข้อผิดพลาดอยู่ในปริมาณความถี่
ค่อนข้างมาก ดังตัวอย่าง
- Exercise is exercise. ใช้โครงสร้างความเดียวแต่ไม่สามารถสื่อสารความคิดได้
- I have many friends on high school but some of day.
ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดได้
(6) การสะกดคา ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง ปัญหาที่พบคือ จานวนคาที่สะกดผิด พบใน
งานเขียนทุกฉบับ ซึ่งบางคาเป็นคาศัพท์พื้นฐาน เช่น accordig (according), allway (always), fo (of),
groub (group), belive (believe), happness (happiness), successfull (successful), childrent
(children), vihicle (vehicle), stong (strong), massage (message), form (from) เป็นต้น
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความสามารถของนักศึกษาที่เข้าใหม่เทียบเท่า ระดับ A1 ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในเฉพาะมิติด้านคุณภาพเท่านั้น กล่าวคือ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (Council of European, 2011) มีมติในการวัด 2 ด้าน อันประกอบด้วยมิติด้านปริมาณและมิติ
ด้านคุณภาพ ในทั้ง 2 มีองค์ประกอบรองที่เข้ามาวัดระดับความสามารถทางภาษาด้วยเช่นกัน นั่นหมายความ
ว่า การประเมินในมิติอื่น ๆ ย่อมมีผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ด้านคุณภาพของงานเขียน
ความเรียงภาษาอังกฤษ สะท้อนภาพความสามารถที่สาคัญของนักศึ กษาที่เข้าใหม่ ในการพัฒนาทักษะการ
เขี ย นให้ เ ป็ น ไปตามกรอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ ร และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดไว้
ใน มคอ.1 ในด้านความรู้ กาหนดให้นักศึกษามีความสามารถด้านการเขียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient users) ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาปัญหาให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยนากรอบ CEFR มาวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการเขียนความเรียงของ
นักศึกษา และนามาสู่การเข้าใจปัญหาด้านคุณภาพงานเขียนของนักศึกษาที่มมี ากกกว่าด้านไวยากรณ์ โดยสรุป
ได้ว่าเป็น ปัญหาการควบคุมความรู้ภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น การควบคุมภาพรวมของงานเขียน
การควบคุม ความถูกต้องของไวยากรณ์ และการควบคุมคาศัพท์ที่ ใช้ โดยสามารถสรุป ประเด็นปัญ หาและ
ข้อผิดพลาดที่พบ ได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านการควบคุมภาพรวมของงานเขียน ได้แก่ รูปแบบถูกต้องตามองค์ประกอบของการ
เขียนความเรียง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ วรรคตอน การสะกดคา และด้านความสามารถเขียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง การสื่อสารได้ในภาพรวม สอดคล้องกับ ธนิกาญจน์ ซิงค์ (2550) ในเรื่องของการสะกดคาผิดในที่นี่
คือเรื่องของการขึ้นต้นประโยคด้วย capital letters และการไม่ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เมื่อจบประโยค
และเครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อคั่นระหว่างกลุ่มคาหรือคา เป็นต้น อาจมีอิทธิพลมาจากการแทรกแซงของ
ภาษาแม่ คือภาษาไทย
2. ปัญหาความถูกต้องทางไวยากรณ์ ได้แก่ ด้านการสื่อสารข้อมูลด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องเป็นเหตุ
เป็นผลในหัวข้อที่คุ้นเคย ด้านข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ที่ไม่สามารถสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อิทธิพลมาจากภาษาแม่ ปัญหาเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2552)
และ นวพร สรรพานิช (2553) นักศึกษาที่มีระดับความสามารถไวยากรณ์ต่า จะไม่แน่ใจหรือไม่รู้กฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ที่ตนต้องการใช้สื่อความหมาย และอิทธิพลของภาษาแม่มีพบได้ในทุกภาษา ซึ่งอาจส่งผลต่องาน
เขียนทั้ง ในรูป แบบของโครงสร้างและการสื่อความหมายของโครงสร้างในทางลบ ( Negative transfer)
(Watcharapunyawong และ Usaha 2552 อ้างถึงใน กะรัตเพชร คงรอด, 2560)
3. ปัญหาการควบคุมคาศัพท์ที่ใช้ เช่นเดียวกันกับปัญหาด้านความถูกต้องทางไวยากรณ์ สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของแพรวพรรณ พริ้งพร้อม (2552) และ นวพร สรรพานิช (2553) นักศึกษาที่มีความรู้ด้านการใช้
คาศัพท์ต่า จะไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าควรใช้คาใดในการสื่อสารความหมายให้ถูกต้องและเหมาะสมในภาษาที่ 2

ข้อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนความเรียงของนักศึกษา
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาที่เป็นสากลที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาที่
สะท้อนจากปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบ เสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง ดังนี้
1. ด้านการใช้ภาษาเป็นเครื่อ งมื อเพื่อถ่ายทอดความคิดเชิง สร้างสรรค์ นามาสู่แนวคิดในการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านรูปแบบงานเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ ซึ่งในการอธิบายตามกรอบ CEFR ไม่ได้
ระบุความรู้ดังกล่าวไว้ในระดับ A1 A2 และ B1 ควรจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึ กษาได้เรียนรู้
พื้นฐาน องค์ประกอบการเขียนความเรียง โดยให้อิสระทางกรอบเนื้อหาเพื่อนักเรียนจะได้มีความมั่นใจและ
สร้างความคิดและถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการใช้คาศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อสื่อความหมาย (Semantic and pragmatic)
นามาสู่แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ของทักษะ
การเขียนหรือเชิงปฏิบัติการในด้านการควบคุมความรู้ทางไวยากรณ์และการใช้คา โดยยึดหลักด้านมิติทาง
ปริมาณของกิจกรรมตามกรอบ communicative activities ในกรอบ CEFR ซึ่งปรากกฎในส่วนของ Spoken
production (Council of European, 2011)
3. ด้านทักษะความคิดและการเชื่อมโยงความรู้ ด้านความสามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่อง นามาสู่
แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนความเข้าใจกระบวนการของการถ่ายโอนภาษาแม่สู่ภาษาที่ 2 (การแปล
ไทย-อังกฤษ)
4. ด้านทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ นามาสู่แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรแบบเน้นผลิตผล (Outcome-based curriculum) หรือหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (วารีรัตน์ และ
คณะ, 2547) เป็นหลักสูตรที่มิได้เน้นเพียง ความรู้ ทักษะ เจตคติหรือด้านใดด้านหนึ่ง แต่รวมถึงการแสดงให้
เห็นความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ (knowledge) สมรรถนะ (Competency) และการปรับตัว
(orientation) ๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นเหตุและผลที่เหมาะสมในสถานการณ์จริง
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คาแนะนาสาหรับผู้สง่ บทความ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.....................................................................................................................................................................
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริม
และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจซึ่งครอบคลุม
วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม –
ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิชาการ และ
บทความวิชาการผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง
ประเภทบทความ
1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์
ทัศนะแนวคิดเดิมหรือนาเสนอเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมาสู่ความคิดของผู้เขียน ซึ่งบทความวิชาการเน้นการให้ความรู้เป็นสาคัญและต้องอาศัยข้อมูลทาง
วิชาการ เอกสารอ้างอิ ง และเหตุผ ลที่ พิ สูจ น์ได้ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ ได้และอาจมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. บทความวิ จั ย (Research Article) หมายถึ ง บทความที่ เ ขีย นขึ้ น จากงานศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์
(Empirical Study) หรือที่เรียกว่างานวิจัย สาระของบทความสะท้อนให้เห็นขั้นตอนการดาเนินการศึกษาซึ่ง
ได้แก่การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญ หา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎี
กรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและต้องมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
แสดงข้อค้นพบความสัมพันธ์กันหรือผลวิจัยและการบอกความหมาย ความสาคัญของผลที่ได้จากการศึกษา
ในทางทฤษฎี และปฏิบัติโดยเป็นการนาเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ
3. บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ
(State of The Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง
และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่าและ
คุณูปการของหนังสือ บทความโดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อ
ผู้แต่งปีที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จานวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วยโดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจ
อันเหมาะสม
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การเตรียมต้นฉบับ
1. ผลงานวิชาการ/บทความที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยวโดยจัดหน้ากระดาษ
ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5
เซนติเมตร) ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก
3. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK 16 สาหรับภาษาไทย และ TH SarabunPSK 16 สาหรับ
ภาษาอังกฤษ
4. จานวนหน้าของบทความอยู่ระหว่าง 10 – 15 หน้า (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง)
5. บทความภาษาไทย มีอ งค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทาตาม
คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
5.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
5.2 ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ชิดริมขวาของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. อยู่ถัดลงมา
จากชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ (Asterisk) ด้านบน ท้ายนามสกุล
5.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
5.4 ในกรณี เ ป็ น บทความภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น (ภาษาอั ง กฤษ) พิ ม พ์ ไ ว้ ชิ ด ริ ม ขวาของ
หน้ากระดาษ ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ (Asterisk)
ด้านบน ท้ายนามสกุล
5.5 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา เป็น
ข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาไทยไม่ควรเกิน 300 คา และต้องให้มีคาสาคัญ
(Keywords) ประมาณ 3-5 คา ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ
5.6 Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
เป็นข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 300 คา และต้องให้มี
คาสาคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 คา ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ
5.7 หัวข้อ ความส าคัญ ของปัญ หา วัตถุป ระสงค์ก ารวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงพิมพ์ไว้ชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
สาหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา
6. การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลัก การใช้คาศัพท์ และชื่อบัญ ญัติตามหลัก ของราชบัณฑิ ตยสถานควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น กรณีจาเป็นควรให้เขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามด้วย
ในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคาแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและคาที่เ หลือทั้ง หมดให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคาให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์คา
เดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้คาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ต่อไปใช้เฉพาะคาศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
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7. ตาราง รูป ภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and
Graphs) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องอาจจัดท าเป็นขาวดาหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ แผนภูมิ
และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งคาอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
8. เอกสารอ้างอิง
การส่งต้นฉบับ
1. ผู้เขียนส่งบทความฉบับพิมพ์1ชุดพร้อมข้อมูล (File) บทความมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอิ นใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จัง หวัดอุตรดิตถ์ 53000 หรือส่งทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ http://johuru.com/index.php/johuru/index ถึ ง กองบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ช าการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ต้นฉบับให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตาแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทางานของ
ผู้เขียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ที่กองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้สะดวก
การพิจารณาต้นฉบับ
กองบรรณาธิการจะตอบรับต้นฉบับ ภายใน 1 สัปดาห์ และจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1เดือน
การพิจารณาบทความเพื่อ ตีพิม พ์จ ะคานึงถึงความหลากหลายและเหมาะสม ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจของ
บรรณาธิ ก าร โดยบทความที่ แ ก้ ไ ขต้ น ฉบั บ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นจะได้ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ก่ อ น
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์ จะพิจารณา
บทความต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้ว และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จานวนอย่าง
น้อย 2 คน เพื่อพิจารณาบทความ โดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1417 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1420
ส่งบทความได้ที่ http://johuru.com/index.php/johuru/index
E-mail: hssurujournal@gmail.com
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).............................
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง
สาหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการ
เขียนอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association)
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแทรกในเนือ้ เรื่อง
1.1 อ้างอิงจากเอกสารต่างๆ
1.1.1 รูปแบบ (อ้างอิงไว้หน้าข้อความ)
ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พมิ พ์,/น./เลขหน้า)
ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พมิ พ์,/p./เลขหน้า)
ตัวอย่าง (ภาษาไทย)
พิบูล ทีปะปาน (2549) ได้ให้ความหมายของ....................................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
พิบูล ทีปะปาน (2549, น. 22-23) ได้ให้ความหมายของ...................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
เซอร์คิน (Sirkin, 1991) ได้เสนอแนะว่า............................................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
เซอร์คิน (Sirkin, 1991, น. 1-2) ได้เสนอแนะว่า................................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ (2546, น. 5-7) กล่าวว่า...........
(ผู้แต่ง 2 คน)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ (2539, น. 5-7) ได้สรุปดังนี้.............................. (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)
Sirkin (1991)......................................................................................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
Sirkin (1991, p. 11-12).....................................................................................
(ผู้แต่ง 1 คน)
Thomas and Eileen Elliott (2002)................................................................
(ผู้แต่ง 2 คน)
Thomas and Eileen Elliott (2002, p. 11-12)..............................................
(ผู้แต่ง 2 คน)
Dyckman, et al (1992).................................................................................... (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
Dyckman, et al (1992, p. 11-12)................................................................... (ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
กรณีต้องการอ้างอิง 2 ฉบับ ผู้แต่งคนเดียวกัน เรื่องต่างกัน แต่พิมพ์ปีเดียวกัน หรือพิมพ์คนละปี
วิชาญ กอบกุล (2557 ก) ………………………………….……….……...…...…....
วิชาญ กอบกุล (2557 ข) ……………………………………………...……………….
1.1.2 รูปแบบ (อ้างอิงไว้ท้ายข้อความ)
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พมิ พ์,/น./เลขหน้า)
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พมิ พ์,/p./เลขหน้า)
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ตัวอย่าง (ภาษาไทย)
.................................................(พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์, 2536)……………………….
(ผู้แต่ง 1 คน)
.................................................(พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์, 2536, น. 10-11)……….
(ผู้แต่ง 1 คน)
....................(สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ, 2546, น. 5-7)
(ผู้แต่ง 2 คน)
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกิจ, 2539, น. 5-7) (ผู้แต่ง 3-6 คน)
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2539)
(ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2539, น. 5-7)
(ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)
...................................(Nocholas, 1998)………………………………..…………..
(ผู้แต่ง 1 คน)
...................................(Nocholas, 1998, p. 10-12)……………………..….….
(ผู้แต่ง 1 คน)
...................................(Dyckman, & Elliott, 2002, p. 11-12)………..…….
(ผู้แต่ง 2 คน)
...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991)……………..
(ผู้แต่ง 3 คน)
...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991, p. 11-12)...... (ผู้แต่ง 3 คน)
...................................(Dyckman et al., 1992)……………………………..
(ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
...................................(Dyckmanet et al., 1992, p. 11-12)………….
(ผู้แต่งมากกว่า 6 คน)
1.1.3 รูปแบบ ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( [สกว.], 2540, น. 20) ………… (ครั้งแรกอ้างชื่อเต็ม)
…………………….. (สกว.,2540, น. 30)……………………………..…………. (อ้างต่อไปใช้ชื่อย่อ)
1.1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ประเภท บทความ ให้ลงชื่อ บทความแทนชื่อผู้แต่ง กรณีชื่อบทความยาวให้ใส่เฉพาะคา
แรกใน “………..”เช่น
สงครามเศรษฐกิจในสมัยการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์
(ชื่อบทความ)
………….(“สงคราม”, 2540)………
(อ้างอิงระบุ)
1.1.5 การอ้างอิงที่ไม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้ ให้อ้างจากเล่มที่พบใช้คาว่า “อ้างถึงใน” หรือ
ใช้ “as cited in”
..……....……เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างถึงใน จันทรา ทองคาเภม, 2540)........ (อ้างถึงใน)
…………caffeine Richard Eberhart (as cited in Browh, 1968)…………....…...
………….เกศินี หงสนันท์ (วิจารณ์ใน สวัสดิ์ สุคนธรังสี, 2517, 379-381)…...…(อ้างถึง วิจารณ์)
…………degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof, 2002)
…………(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 3)……………………........…(อ้าง บทที่)
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………….(Wilmarth, 1980, chap. 1)……………………………………………………….......
………….(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, ดูตารางที่ 5)…………….......(อ้าง ตารางที่)
………….(Wilmarth, 1980, see Table 1)………………………………………………...
………….(สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ, 2548, ดูภาพที่ 2)……………..........(อ้าง ดูภาพที่)
………….(Wilmarth, 1980, see Figure 2)…………………………………………………………...
1.1.6 ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ อ้างอิง และภิกษุ
………….(แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2544, น. 20)……………………………..….……….……….
………….(Glasgow, Sir, 1947, p. 12)………………………………………………………..………….
………….(พระมหาไสว เทวปัญโญ, 2548, น. 20)……………………………….…………………….
1.1.7 หนังสือแปล มีชื่อผู้แต่งและผู้แปล ให้ใส่ปีที่พิมพ์ต้นฉบับและปีที่พิมพ์ฉบับแปล
…………..(ซองด์, 1872/2547, น. 20)…………………………………………………..………………..
……………(Laplce, 1814/1951)…………………………………………………………………….……..
1.2 การอ้างอิงข้อความที่คัดลอก
1.2.1 อ้างถึงหลังข้อความคัดลอกข้อความสั้นๆ (ประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 คา)
ตัวอย่าง
“การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีน แต่ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจของ
จีน และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริม่ เกิดปัญหา” (นฤมิตร สอดสุข, 2548, น. 20)
……...She stated, “Students often had difficulty using APA style,” (Jones, 1998, p. 199)
1.2.2 อ้างถึงก่อน ข้อความคัดลอกข้อความสั้นๆ (ประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 คา)
ตัวอย่าง
นฤมิตร สอดสุข (2548) พบว่า “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีนแต่ใน
ระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริม่ เกิดปัญหา” (น. 20)
According to Jones (1998) “Students often had difficulty using APA style,
especially when it was their first time citing sources. (p. 199)
1.2.3 การคัดลอกข้อความยาวกว่า 40 คา หรือ 4 บรรทัด
ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้าเข้าไปจากบรรทัดบน หรือกั้นหน้า 5 ตัวอักษร และเว้น
จากกั้นหลังเข้ามา 5 ตัวอักษร

ตัวอย่าง
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พินิจ สุขมาก (2548) กล่าวว่า
/ / / / / ยอดการค้าของจีนเมือ่ รวมกับ NICs หรือสี่เสือแห่งเอเชียแล้ว จะมียอดเท่ากับของ/ / / / /
ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวต่อไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเป็น
ไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นในเมืองใหญ่ของจีนเป็นจานวนมาก สิง่ นี้
จะกลายเป็นพลังส่งผลต่อรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124)
1.3 การอ้างอิงรูปภาพและตาราง
1.3.1 ตัวอย่าง การอ้างอิงรูปภาพ

ภาพที่ 1 การประชุมครอบครัว
ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)
ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)

(หรือ)
1.3.2 ตัวอย่าง ตาราง
ตารางที่ 1 ………………………………………….

1.4 อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(อ้างจาก [บันทึกภาพ])
(อ้างจาก ออนไลน์)

รูปแบบ
(ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์.)
(กรณีมผี ู้แต่ง)
(ชื่อเรื่อง,/ปีพิมพ์)
(กรณีไม่มผี ู้แต่ง)
ตัวอย่าง
(สมศักดิ์ รุง่ เรือง, 2550)
(Rubin, 1999)
1.5 การสัมภาษณ์ ติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมาย บันทึก หรือการสื่อสารส่วนบุคคล (อ้างอิงในเนื้อหา)
วิจิตร สาระสันท์ (จดหมาย, 2549)…….………………………...…...(จดหมาย, บันทึก, โทรศัพท์)
………………..(วิจิตร สาระสันท์, จดหมาย,2549)………………………………………...……….
M. W. Edleman (personal communication, 2001)……………………………..………..
………………... (M.W. Edleman, personal communication, 2001)………………….
สุวิทย์ รุ่งวิสัย (สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2550)…….......................…........……..……. (สัมภาษณ์)
K. W. Schaie (personal communication, 28 April 2006)…………………………….............
………. (K. W. Schaie, personal communication, 28 April 2006)………………...............
1.6 หนังสือ หนังสือโฆษณา (Brochure) รายงาน ให้ใส่ชื่อเต็ม
…............จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)…. (หนังสือโฆษณา)
2. การเขียนบรรณานุกรม
2.1อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ
ผู้แต่ง./(ปีที่พมิ พ์)./ชื่อเรือ่ ง./ครัง้ ที่พมิ พ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.
(ภาษาไทย)
สกุล,/ชื่อ/ชื่อกลาง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานทีพ่ ิมพ์:/โรงพิมพ์.(ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
(ผู้แต่ง 1 คน)
เกษตรศาสตร์.
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ. (2546). เริม่ ต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 (ผู้แต่ง 2 คน)
ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: อินโฟเพรส.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกิจ. (2539). การบริการการตลาด(ผู้แต่ง 3-6 คน)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

141

ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
DeSacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information (ผู้แต่ง 1 คน)
Services. 2nd ed. London: Facet.
Dyckman, Thomas R. & De Sacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for (ผู้แต่ง 2 คน)
Libraries and Information Services. 2nd ed. London: Facet.
Stanton, William J., Buskirk H. & Spiro, Rosam L. (1991). Sale Management.8th (ผู้แต่ง 3-6 คน)
ed. Homewood, IL: Irwin.
สาหรับผู้แต่งมากกว่า 6 คน ใส่ชื่อทั้ง 6 คน โดยใช้คาว่า และ ก่อนชื่อคนสุดท้ายในรายการภาษาไทย
ใช้เครื่อง &ในรายการภาษาต่างประเทศ
2.2 หนังสือไม่ปรากฏ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ผลงานและอนาคต. ม.ป.ท.:ม.
ป.พ.
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
= (ม.ป.ป.)/(n.d.)
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ = (ม.ป.ท.)/N.P.
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ = (ม.ป.พ.)/n.p.
2.3 อ้างอิงจากบทความวารสาร / หนังสือพิมพ์
2.3.1 รูปแบบ (วารสาร)
ผู้เขียน./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/หน้า.
ตัวอย่าง
น้าทิพย์ วิภาวิน. (2547). ศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร. วารสารห้องสมุด, 48(2), 23-39.
Sirkin, Ariene Farber. (1991). Marketing Planning for Maximum Effectiveness.
Special Libraries, 82(1), 1-6.
-กรณีไม่มีปีทพี่ ิมพ์ เช่น
การประกันคุณภาพการศึกษา. (2545, มกราคม-มีนาคม). วารสารรามคาแหง, 443, 3-4.
2.3.2 รูปแบบ (นิตยสาร)
ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.
2.3.3 รูปแบบ (หนังสือพิมพ์)
ผู้เขียน./(ปีที่ตีพมิ พ์,/วันที่/เดือน)./ชื่อหัวข้อ/ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า.
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ตัวอย่าง
อธิชัยต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน สารวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว. มติชน, น.34
Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13.
2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์, วารสาร, หนังสือพิมพ์
2.4.1 รูปแบบ (เว็บเพจ)
ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ./สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/ปี, จาก : URL ของเว็บไซต์ที่ใช้สืบค้น
ตัวอย่าง
มีชัย ฤชุพันธ์. (2549). ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ . สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2550, จาก
http://www. meechai thailand.com.
Brown, H. (1994). Citing Computer Reference. Retrieved April 28, 2006, from http://neal.
ctstatue.edu/history/cite.html
2.4.2 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียนและปีที่จัดทา
ปัญหาชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.) สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www.
meechai thailand.com.
2.4.3 บทความ อิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์)
พิทยา ดาเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายทีเ่ วียงเชียงใหม่. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์].
วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25.
พิทยา ดาเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายทีเ่ วียงเชียงใหม่. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์].
มติชน. สืบค้นเมือ่ 9 กรกฎาคม 2549, จาก http://www.matichon.co.th/
2.4.4 บทความอิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (ที่ไม่ได้จัดทาวารสารฉบับพิมพ์)
สันต์ ธรรมบารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกทีส่ าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, สืบค้นเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2549, จาก
http://arcbs.bsru
2.4.5 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์
ทินพันธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับอานาจอธิปไตย. [ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์]. มติชน. สืบค้นเมือ่ 9 กรกฎาคม 2549, จาก
http://www.matichon.co.th/
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2.5 สื่อโสตทัศนวัสดุ บันทึกทึกภาพ และอื่นๆ ซีดี, วีซีด,ี ดีวีด,ี ภาพยนตร์, หรือ [CD], [VCD ],
[DVD ], [MOVIE ]
2.5.1รูปแบบ
ผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./สถานทีผ่ ลิต:/หน่วยงานที่ผลิต.
ตัวอย่าง
ภูวนาม คุณผลิน. (2532). เจ้าไม่มีศาล [ซีดี]. กรุงเทพฯ: จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่
สรยุทธ สุทัศนจินดา. (ผู้จัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนต-เอเนต. [รายการถึงลูกถึงคน]
กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท.
สมชาย งามยิ่ง. (2550, 1 เมษายน). พิธีแห่เทียนพรรษา. [บันทึกภาพ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
2.6 วิทยานิพนธ์
2.6.1 รูปแบบ
ผู้แต่ง./(ปีพมิ พ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิต(สาขาวิชา......... ชื่อสถาบันการศึกษา). สถานที่: ชื่อสถาบัน/แหล่งที่อยู่
ตัวอย่าง
ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ์. (2549). การดาเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคาชมเชย
ของผู้ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.7 งานวิจัย
ชื่อนามสกุลผู้วิจัย./(ปี)./ชื่องานวิจัย(ประเภทของงานวิจัยเช่นรายงานวิจัย)./สถานที่พมิ พ์:/
สานักพิมพ์.
ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส: เด็กทางาน (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.8 การประชุมวิชาการ
ชื่อนามสกุลผู้เขียนบทความ./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง…/(หน้า)./สถานที่
พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ประภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ……
. ในการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ 10 (น. 573 - 581). อุตรดิตถ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
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2.9 การสัมภาษณ์/E-mail
2.9.1 รูปแบบ
ผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/วันที่/เดือน )./[สัมภาษณ์โดย]./สถานที่.
ตัวอย่าง
สมพิศ สุขแสน. (2550, 1 ธันวาคม). [สัมภาษณ์โดย รัตนะ อินจ๋อย]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
Cartwright Jennifer. (2006, April 28). [interview with Pisit Chotsawad].
สุวิทย์ รุ่งวิจัย. (2551, 20 มิถุนายน). [จาก อีเมล์ E-mail: tayart@hotmail.com]
B.J. Kemp (2008, September 30). [from E-mail: tayart@hotmail.com]
2.10 ผลงานทางศิลปะ
กมล ทั ศนาญชลี (จิตรกร). (1991). หนังใหญ่ อเมริกันอินเดียน 1991. [ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการ
ศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 37. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www.art-centre.su.ac.th/
2.11 การอ้างอิงของผู้แต่งคนเดียวกัน มากกว่า 1 รายการ
ตัวอย่าง
ยืน ภู่วรวรรณ. (2532 ก). เทคนิคการใช้งานฮาร์ดดิสก์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
ยืน ภู่วรวรรณ. (2532 ข). การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
Robinson, Danie N. (1976 a). An Intellectual History of Psychology. New York: Macmillan.
Robinson, Danie N. (1976 b). Psychology :Traditions and Perspective. New York: D.Van Nostrand.
หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึงระยะการเว้นวรรค
2.12 การอ้างอิง ชื่อเมืองที่มีชื่อเสียง ไม่ต้องลงชื่อรัฐ
เช่น London, Mosco, New York, Sydney
2.1.2 ผู้จัดพิมพ์
1. ไม่ต้องระบุชื่อสานักพิมพ์ กรณีโรงพิมพ์ ให้ลงคาว่าโรงพิมพ์
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ลงว่า ไทยวัฒนาพานิช
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด
ลงว่า ซีเอ็ดยูเคชั่น
โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ ลงว่า โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
2. ถ้าเป็นสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยให้ลงคาว่าสานักพิมพ์
McGraw-Hill Company
ลงว่า McGraw-Hill
Brooks/Cole Publishing Company
ลงว่า Brooks/Cole
Oxford University Press
ลงว่า Oxford University Press
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3. ถ้าจัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ หรือเอกชน ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้น
ภาควิชาประวัติศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิธีเรียงบรรณานุกรรม
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ฦ ฦา ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อะ อัว อัวะ อา อา อี อึ อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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