
 



    

 

เจ้าของ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 
27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 53000 
โทรศัพท ์05541 6601-20 ต่อ 1428 

ก าหนดการพิมพ์ : วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)ี 
 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน) 
 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

สาขาและขอบเขต วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าวารสารสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิชาการ บทความวิชาการ และบทความวิจยั 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท าผลงานวิชาการ 
 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเผยแพรสู่่สาธารณชน 

 4. เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกัน 

ที่ปรึกษา 
 อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

บรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.สรุิยา  ค ากุนะ     คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 2. ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร.สมบตัิ  กาญจนกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.จริวัฒน์  พิระสันต ์    มหาวิทยาลยันเรศวร 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาต ินภาศร ี    มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  เวชกามา    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพญ็  เฉิดเจมิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
 
 
 



 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เจมิสิทธิประเสริฐ   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ  รักษ์มณ ี    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรฐั    มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บณุยเสนอ ตรีวิเศษ    มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ ์ไม้เจริญ    มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน    มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บตุรน้อย    มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภมูิจิต เรืองเดช    มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
11. รองศาสตราจารยส์ธน  โรจนตระกลู    มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
12. รองศาสตราจารย์กวี ครองแกว้    มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
13. รองศาสตราจารยส์งบ บุญคลอ้ย    มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
14. รองศาสตราจารย์กันย์กญัญา  ใจการวงค์สกุล   มหาวิทยาลยัพะเยา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  อานี    มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตร ีกรรพุมมาลย์   มหาวิทยาลยันเรศวร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคก์รรณ รอดทรัพย์   มหาวิทยาลยันเรศวร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์  ศรียาภยั   มหาวิทยาลยัพะเยา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิ ไวกวี    มหาวิทยาลยัพะเยา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ค ายอด    มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา  มหาวงศ์    มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญัณณ์ภัทร์ เจริญพานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี   มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพนัธ์ อุทยานุกูล   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินธ์ุ พูนนารถ    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ ์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
33. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบญุส่ง    มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
34. อาจารย์ ดร.สุธีรา  คณะธรรม     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ออกแบบและจดัพิมพ ์
โรงพิมพม์หาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
รูปปกวารสาร ที่มา : สัญลักษณ์คณะ, บทความวิชาการ, กิจกรรมคณะ 

หมายเหต ุ
1. บทความทุกเรือ่งทีต่ีพิมพ์ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองประเมินจากผูท้รงคุณวุฒอิย่างน้อย 3 ท่าน 
2. เนือ้หา ขอ้ความ ข้อคิดเห็นต่างๆ ในบทความวารสารฉบับนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความเองทัง้นี้ไม่ถอืเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ  



 

 

 
 

  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็น

วารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งฉบับนี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท่านที่สนใจได้สืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมกองบรรณาธิการได้จัดท าวารสารทางวิชาการฉบับนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา

กลั่นกรองและคัดเลือกบทความเพ่ือน ามาตีพิมพ์เผยแพร่ จึงมีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ

หลายเรื่องท่ีมีองค์ความรู้และคุณค่าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาทางด้านการศึกษาและท้องถิ่นควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ และเจ้าของ

บทความทุกๆท่าน ตลอดจนท่านที่สนใจ ติดตามวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาโดยตลอด 

ในนามบรรณาธิการของวารสารขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ดียิ่งขึ้นคณะกรรมการขอน้อมรับน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

  
 
 
                                                
                                                                             อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ 
                                                                                     บรรณาธิการ 
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 ชัยภูมิ ชนะภัย, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์…………………………………............................................... 1 
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บทคัดย่อ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าจากการบุกรุก และทรัพยากรป่าถูกลักลอบขโมยไปใช้ประโยชน์ เกิดจาก
ประชาชนที่อยู่อาศัยรอบ ๆ ป่า   แม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507  พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  เป็นต้น  แต่ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเอาแนวคิดการ
จัดให้มีพ้ืนที่กันชนรอบๆป่าโดยการและมีกระบวนการด าเนินการตั้งแต่การก าหนดพ้ืนที่กันชน การได้มาซึ่ง
พ้ืนที่ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะได้ค าตอบมาจัดท าเป็นกฎหมาย
ต้นแบบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่กันชนเพื่อพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า 
 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย คือ ร่างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่
ป่า  ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม  โดยกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดพ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษา
พ้ืนที่ป่า มีประโยชน์ หลายด้าน คือด้านการคุ้มครองพ้ืนที่ป่า  ท าให้พ้ืนที่ป่าได้รับการป้องกันการบุกรุก โดยมี
พ้ืนที่กันชนเป็นพื้นที่แนวเขตสุดท้ายก่อนเข้าถึงพ้ืนที่อนุรักษ์   ด้านสิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีการพ้ืนที่ป่าไม้ ได้รับ
การป้องกันการบุกรุกแล้ว ย่อมท าให้พ้ืนที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลให้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีสภาพที่ดี ขึ้น
ตามไปด้วย   ด้านประโยชน์ของประชาชน มีผลท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันพ้ืนที่ป่า 
และมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าได้ตามสมควร ด้านความมั่นคงของประเทศ คือ เมื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ ประชาชนก็จะมีความอยู่ดีกินดี มีผลท าให้ความมั่นคงประเทศมีความ
มั่นคงมากขึ้น  
ค าส าคัญ : ที่พ้ืนที่กันชน, พ้ืนที่ป่า, กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่กันชน  
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Abstract  
 The objective of this research is to establish a model law on buffer area 
management to protect forest areas  to resolve the problem of reduced forest areas from 
encroachment And forest resources have been stolen to be exploited Caused by the people 
living around the forest. Forests, although there are several forest area protection laws such 
as National Parks Act, B.E. 2562, National Reserved Forests Act, B.E. 1964 Wildlife 
Preservation and Protection Act, B.E. 2562, etc. But it can not be used to force it effectively. 
Adopting the concept of providing buffer areas around the forest through the process of 
determining the buffer area. Area acquisition Management Public participation Management 
through cooperation between government agencies and people Benefits that people will 
receive This is an issue that will be answered in the form of a law on the management of 
buffer areas to protect forest areas. 
 The output from this research is a draft law on the management of buffer areas for 
forest conservation. Which has appropriate legal measures. The model law on the allocation 
of buffer areas to protect forest areas has many benefits, namely forest protection Making 
forest areas protected from invasion With the buffer area being the last zone before reaching 
the conservation area Environment is when the forest area. Intrusion has been prevented. 
Naturally makes the forest area fertile As a result, various environments have improved 
conditions as well. Public interest Resulting in the public participation in conservation 
Protect forest areas And have the opportunity to take advantage of the forest area as 
appropriate. The security aspect of the country is when the natural resources are intact. 
People will have a good living. Resulting in the security of the country more stable. 
Keywords: Buffer areas, Forest areas, Model law on the management of buffer areas. 

บทน า 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก มีปัญหาที่ส าคัญคือ การเกิดภาวะมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนเกิดสภาวะ

โลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง  และเป็นสาเหตุในเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  ปัญหาดังกล่าวส่งผลประทบไปทั่วโลก   ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมตัวของประชากร และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนมากโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ จึงปัจจัยในการท าลายพ้ืนที่ป่า ประเทศไทยเป็น
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ประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบปัญหาเรื่องอากาศ  การลดลงของประชากรสัตว์ป่า  การท าลายป่า การชะล้าง
พังทลายของดิน การขาดแคลนน้ า ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะมลพิษต่าง ๆ และสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิในประเทศ 
 พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ ความหลากลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า สิ่งเหล่านี้เป็น
แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการละเมิดต่อพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติ  เช่นการจับสัตว์ป่า การตัดไม้   การ
แผ้วถางท าลายเพ่ือใช้ถือครองที่ดิน  การแสวงหาทรัพยากรจากใต้ดิน  การจัดท าพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการบุกรุกหรือท าลายพื้นที่ป่า และทรัพยากรป่า การละเมิดดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้นยังกระทบถึงแหล่งน้ า  แร่ธาตุที่
อาจจะต้องสูญเสียจากการลดลงของพ้ืนที่ป่า หรือความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบ
ดังกล่าวนี้ภาครัฐเองก็ตระหนักเป็นอย่างดีจึงได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองหรืออนุรักษ์ป่าไม้หลายฉบับและมี
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
 จากปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้เห็นความส าคัญของปัญหาและได้พยายามที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีนโนบาย ในการจัดการผู้ที่บุกรุกป่า  และมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
ให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  
นอกจากนั้นรัฐยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพ้ืนที่ป่า ที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์  ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง 
และมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ นอกจากนโยบายการแก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่า ตาม
แนวนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐยังได้มีการส่งเสริมการปลูกป่า และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่
ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้ลดลงพ้ืนที่ป่ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่ามี
สาเหตุที่ส าคัญ เกิดจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือต้องการเป็นที่ท ากิน การไม่ได้น า
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในเชิงของพ้ืนที่เพ่ิมต้นไม้ในป่าให้มากขึ้น  แต่มีการน าเอาป่า
เสื่อมโทรมมาใช้ในการจัดที่ดินให้ประชาชนท ากินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ท าให้พ้ืนที่ป่าไม่เพ่ิมขึ้น แต่กลับท า
ให้พ้ืนที่ป่าลดลง และอีกสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่า คือ การที่นายทุนต้องการพ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ท าเป็น
สถานที่ตากอากาศ และท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือต้องการทรัพยากรไม้     
 จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นการวิจัยจึงมีแนวคิดในเชิงการป้องกันโดยการจัดการพ้ืนที่รอบพ้ืนที่ป่า 
ด้วยการก าหนดให้มีพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone)  โดยเหตุที่พ้ืนที่ที่ต้นไม้ หรือพ้ืนที่ที่มีสัตว์ป่าเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในลักษณะของการเป็นป่านั้น ตามกฎหมายได้ก าหนดพ้ืนที่เหล่าเป็น ป่าไม้   ป่า
สงวน  อุทยานแห่งชาติ เขตรักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์ มีเป้าหมายแตกต่างกันในการจัดการและดูแลพื้นที่  การใช้แนวทางการปราบปรามก็ไม่สามารถที่
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จะรักษาสภาพป่าให้มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ยังคงมีการลักลอบตัดไม้และลักลอบบุกรุกป่าอยู่เป็นประจ า แม้จะ
มีกฎหมายที่ใช้บังคับที่มีลักษณะการก าหนดโทษที่รุนแรง ที่มีทั้งอัตราโทษจ าคุก โทษปรับ  และความรับผิดที่
จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  แต่ผู้กระท าความผิดก็ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เนื่องจากผลประโยชน์
ที่จะได้รับเป็นการตอบแทนของผู้กระท าความผิดมีมากกว่า ปัญหานี้จึงมีอยู่ต่อเนื่องไม่สามารถลดลงไปได้  
การวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีการกันพื้นที่รอบบริเวณป่าให้เป็นพื้นท่ีกันชน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
 แนวคิดของพ้ืนที่กันชน คือ การให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ ป่าได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่า รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของป่า ซึ่งเป็นการให้ประชาชนดูแลจัดการและควบคุม
ประชาชนด้วยกันเองจึงเท่ากับมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมักจะอ้างเสมอว่า มีบุคคลากรจ านวนน้อยและ
งบประมาณมีไม่เพียงพออยู่เสมอ ๆ ปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าจึงยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพราะกฎหมายได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในการพิทักษ์รักษาป่า 
 การใช้พ้ืนที่กันชนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่ามีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์       
20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  พ.ศ. 2562 ด้านการจัดการจัดป่า  
กล่าวคือ จากแผนและนโยบายข้างต้น ได้มีเป้าหมายที่จะรักษาพ้ืนที่ป่า  หยุดยั้งการท าลายพ้ืนที่ป่า และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกป่า การสร้างจิตส านึกในกา
รักษาป่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น  และยังรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับเป้า
เหมายดังกล่าวด้วย พื้นที่กันจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่า โดยการ
ก าหนดพ้ืนที่รอบเขตพ้ืนที่ป่าที่มีการคุ้มครองตามกฎหมายให้เป็นพ้ืนที่กันชน และให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่กันชนและดูแลพ้ืนที่กันชน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่กันชนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐก าหนด 
 ในการจัดการพ้ืนที่กันชนมีกระบวนการ คือ การได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือท าการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน ที่ดินใน
การจัดตั้งพ้ืนที่กันชน มีที่ดินอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ที่ดินที่อยู่ในการครอบครองหรือดูแลของรัฐ ซึ่งเป็นที่
สาธารณะประโยชน์  ที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน  ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ที่ดินเหล่านี้มีกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐ
ในการดูแลและใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแต่ประเภทของที่ดินของกฎหมายแต่ละฉบับ และที่ดินของเอกชนที่มี
การครอบครองโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้ครอบครอง เมื่อมีการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน
แล้วจะต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดการพ้ืนที่กันชนและดูแลรักษาพ้ืนที่กันชน จากแนวคิด
พ้ืนที่กันชนที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าอันเป็นการช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้นองค์กรภาครัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐในราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
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ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการพ้ืนที่กันชนและดูแลรักษาพ้ืนที่กันชน การ
ด าเนินการในพ้ืนที่กันชนเป็นกระบวนการในการได้มาซึ่งพ้ืนที่กันชน การบริหารจัดการพ้ืนที่กันชน และ
มาตรการที่จะน ามาใช้ในพื้นที่กันชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิจัย หลักการ แนวคิดและปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ ของไทย 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและการจัดการพ้ืนที่กันชนของต่างประเทศ  
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ ประเภทและการได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน องค์กร และ 

วิธีการบริหารจัดการ และมาตรการที่จะน ามาใช้ในพ้ืนที่กันชนเพ่ือการรูปแบบการจัดท าเป็นรูปแบบการ
จัดการพ้ืนที่กันชนของไทย  

5. เพ่ือจัดท ากฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์
จากตัวบทกฎหมาย ต ารา หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ    
ที่พักแรม แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ สัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) บุคคล ซึ่ง
เกี่ยวข้อง จากนั้น ผู้วิจัยได้จัดท าประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในโครงสร้างของกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดการ
พ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า ที่จะน าไปเป็นแนวทางก าหนดโครงสร้างกฎหมายต้นแบบ และเพ่ือเป็น
การยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นผู้ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายดังกล่าว การวิจัยจึงได้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบ (Participatory Design ,Co-design) จากนั้น จึงร่างกฎหมายต้นแบบไปสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น (Hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จนปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. การได้ซึ่งที่ดินในการจัดท าพื้นที่กันชน ที่ดินที่จะน ามาจัดท าเป็นพ้ืนที่กันชน จากการศึกษาพบว่า
มีที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ที่ดินของรัฐ 
ที่ดินของรัฐ เช่น ที่ปฏิรูปที่ดิน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน เป็นต้น  โดยที่ดิน

ดังกล่าวมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแล และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ตามแต่กฎหมายแต่ละฉบับจะให้อ านาจ ใน
การน าที่ดินดังกล่าวมาใช้เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่กันชนพบว่า จะต้องให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลเป็น
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ผู้ด าเนินการประกาศ หรือก าหนดให้เป็นพื้นที่กันชน แต่การก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้กับประชาชนในการดูแล
รักษา เฝ้าระวัง และการตรวจสอบการใช้ประโยชน์นั้น ไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อ านาจที่จะกระท าได้ และ
ปัญหาในการจัดตั้งพ้ืนที่กันชนจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นผู้มีอ านาจในการดูแลพ้ืนที่นั้น ท าให้
จะต้องมีการขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การจัดพ้ืนที่กันชนท าได้ยากและเป็นได้ช้า และจะมี
ปัญหาในการจัดการพ้ืนที่เนือ่งจากกฎหมายแต่ละฉบับให้อ านาจหน้าที่ต่างกัน 

1.2 ที่ดินของเอกชน 
ที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดินที่มีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

จากการศึกษาในการน าที่ดินของเอกชนมาจัดท าเป็นพ้ืนที่กันชนสามารถท าได้โดย การเวนคืนที่ดินของเอกชน 
และเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมให้น าที่ดินมาจัดท าเป็นพ้ืนที่กันชน  ซึ่ งทั้ ง  2 วิธี  ย่อมเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชน    การใช้วิธีที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้น าที่ดินมา
จัดท าเป็นพื้นที่กันนั้น ถ้าไม่มีสิ่งทดแทนการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในที่ดินโอกาสที่จะได้รับความมือจาก
เจ้าของที่ดินได้ยาก การยินยอมของเจ้าของที่ดินจึงจ าเป็นที่เจ้าของที่ดินจะต้องได้รับสิทธิบางประการ เช่น 
การเช่าที่ดินเพ่ือจัดท าเป็นเพ่ือกันชน  สิทธิได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น  ดังนั้นการที่จะน าที่ดินของเอกชน
มาเพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนกันชนควรใช้วิธีเวนคืนที่ดิน ที่จะท าให้ที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แล้วน ามาจัดตั้งเป็น
พ้ืนที่กันชน 
 2. องค์กรควบคุมดูแลพื้นที่กันชน 
จากการศึกษาพบว่า ที่ดินของรัฐมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา จึงมีการยากที่จะให้หน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่กันชน และเป็นการยากที่จะจัดตั้งเป็นพ้ืนที่กันชน 
ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการให้องค์กรที่มีหน้าที่ดูแลดังนี้ 

2.1 ระดับชาติ  ให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดการพ้ืนที่กันชนแห่งชาติ   โดยคณะกรรมการ
จัดการพ้ืนที่กันชนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) พิจารณาเก่ียวกับการขอจัดตั้งพื้นที่กันชน การขยายเขตพ้ืนที่กันชน หรือการเพิกถอนพื้นกันชน 
2) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน 
3) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการพ้ืนที่กันชนในจังหวัด 
4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย

มอบหมาย 
2.2 ระดบัจังหวัด ให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชนจังหวัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งพ้ืนที่กันชน การขยายเขตพ้ืนที่กันชน หรือการเพิกถอนพ้ืนที่       

กันชน 
2) ให้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการจัดตั้งพ้ืนที่กันชน 
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3) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการพ้ืนที่กันชนในจังหวัด 
4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบาย

มอบหมาย 
2.3 ระดับพ้ืนที่  ให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1) บริหารจัดการพ้ืนที่กันชน  
2) ออกระเบียบข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีกัน  
3) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการพ้ืนที่กันชน 
4) เฝ้าระวังไฟป่า และ การบุกรุกป่า 
5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจังหวัดมอบหมาย  

3. การจัดตั้งพื้นที่กันชน  
จากการศึกษาพบว่า ในการจัดท าพ้ืนที่กันชนในต่างประเทศมีวิธีการจัดตั้งพ้ืนที่กันชนโดยประชาชนที่

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่รวมตัวในรูปคณะกรรมจัดการ ยื่นค าร้องพร้อมแผนการจัดการพ้ืนที่กันชนต่อ
หน่วยงานที่มีอ านาจให้อนุญาตในการจัดตั้งพื้นที่กันชน ในประเทศไทยการจัดตั้งพ้ืนที่กันชนจะต้องมีการจัดตั้ง
ที่มีความเหมาะกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการจัดตั้งพื้นที่กันชนดังนี้ 

3.1 การจัดตั้งโดยประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่กันชน โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่กัน
ชน ในการจัดตั้งด้วยวิธีดังกล่าวจะท าให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่มีหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่ของตัวเอง 
เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการร่วมกันดูแลพื้นที่ป่า 

3.2 การตั้งโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เป็นพ้ืนที่กันชน โดยการ
ดูแลของคณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชน  ในการจัดตั้งด้วยวิธีดังกล่าวก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะ
ก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่กันชน ซึ่งรัฐอาจเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดต้องเนื่องจากมีความ
เสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่า โดยรัฐก าหนดให้คณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษา 

4. มาตรการส่งเสริมพื้นที่กันชน 
จากการศึกษาพบว่าในการจัดท าพ้ืนที่กันชนจะต้องมีมีมาตรการต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาใช้ในพ้ืนที่กัน

ชน ซึ่งพ้ืนที่กันชนมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ คือ การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีความ
เข้มงวดในการใช้ประโยชน์ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงสามารถเข้าท าประโยชน์
ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐก าหนด  แต่พื้นทีก่ันชนเป็นพ้ืนที่ที่มีความเข้มงวดในการใช้ประโยชน์น้อยกว่า และพ้ืนที่กัน
ชนมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ย่อมสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์  ดังนั้นในการใช้มาตรการส่งเสริมพ้ืนที่กัน ผู้วิจัยได้เสนอดังนี้ 

4.1 การใช้ประประโยชน์ในพื้นท่ีกัน 
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โดยในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กันชน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และต้องเป็นเพื่อส่งเสริม รักษาพ้ืนที่ป่าให้คงอยู่ จึงมีการส่งเสริมในพ้ืนที่กันชนดังนี้ 

1) ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตพ้ืนที่กันชน 
2) ประชาชนเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่า หรือเขตอนุรักษ์ 
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในเขตพ้ืนที่กันชน  
4) การให้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในพื้นท่ีกันชนเพ่ือการยังชีพ 
4.2 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่กันชน 

 ในการใช้มาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ในพ้ืนที่กันชน ย่อมท าพ้ืนที่กันชนมีประสิทธิภาพในการป้องการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนจาก
การศึกษาพบว่าการตรวจสอบเป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลพ้ืนที่กันชน ที่จะต้องได้รับความรับมือจากทุกภาค
ส่วน ซึ่งโดยปกติแล้วการตรวจสอบมักจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐก็จะประสบ
ปัญหาในเรื่องงบประมาณและก าลังคนท าให้การตรวจสอบไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร   โดยผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กันชนโดยให้ภาครัฐ และภาคประชาชนมีส่วนในการ
ตรวจสอบดังนี้ 
 1) ภาครัฐ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่กันชนจังหวัดประเมินผลการด าเนินงานรายปี
เสนอคณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชนแห่งชาติ  
 2) ภาคประชาชน ตรวจสอบโดยคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่กันชนประเมินผลด าเนินงานตาม
แผนการงานของตนเองทุกปี และรายงานคณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชนจังหวัด 
ในการตรวจสอบที่มีการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ และท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่กันชน 

4.3 การเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีกันชนและการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
จากการศึกษาพบว่า การเฝ้าระวังเป็นวิธีการในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์วิธีหนึ่ง โดย

ปกติการเฝ้าระวังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าให้การเฝ้าระวังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการเฝ้าระวังจึงควรเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนและให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง เนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว และเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐที่ขาดแคลน
งบประมาณและก าลังคน  โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กันชนและการบุก
รกุพ้ืนที่อนุรักษ์ ดังนี้ 

1) ภาครัฐ เฝ้าระวังโดยรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ และการบุกรุก
พ้ืนที่อนุรักษ์ และด าเนินการตามกฎหมาย 
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2) ภาคประชาชน เฝ้าระวังโดยเจ้าของที่ดิน หรือผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด าเนินการ คณะกรรมการจัดการ
พ้ืนที่กันชนมีอ านาจในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ด าเนินการในการการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กันชนและการบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและภาคประชาชน ย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กันชนและ
การบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ และท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่กันชน 

4.4 สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่กันชน 
จากศึกษาพบว่าการจัดท าพ้ืนที่กันชน ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าพ้ืนที่กันชนจะเสียสิทธิใน

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การที่ใช้ที่ดินในการปลูกป่าหรือท าเป็นแนวเขตพ้ืนที่กันชน และต้องมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ และเฝ้าระวังในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่กันชนตลอดจนการเฝ้าระวังการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่พ้ืนที่กันชนก าหนดให้ประชาชนมีหน้ามี่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมจาก
การด ารงชีวิตปกติ  ดังนั้นรัฐจะต้องมีกระบวนการชดเชยการเสียประโยชน์และตอบแทนในการท าหน้าที่ของ
ประชาชน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่กันชน 
ดังนี้ 

1) สิทธิท ากินในเขตพ้ืนที่กันชนโดยไม่ล่วงล้ าเข้าพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์   
2) แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ของป่า ในพ้ืนที่กันชนเพื่อการยังชีพ  
3) ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่กันชน  
4) สิทธิในการเข้าถึงแหล่งทุนทางการเกษตร 
5) สิทธิการเข้าเข้าอบรมพิเศษในการประกอบอาชีพ 
6) การได้เข้าร่วมกิจกรรมพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
จากแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่กันชน จะเป็นวิธีการ

ที่ชดเชยประโยชน์ของประชาชนที่เสียสิทธิบางประการไป และท าให้เป็นแรงจูงใจที่ประชาชนจะยินยอมให้น า
ที่ดินของตนเองมาจัดท าเป็นพ้ืนที่กันชน 

โครงสร้างกฎหมายต้นแบบว่าด้วยจัดการพื้นที่กันชนเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่า 
กฎหมายต้นแบบว่าด้วยจัดการพ้ืนที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า เป็นการจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือ

ก าหนดหลักเกณฑ์จัดตั้งพ้ืนที่กันชน องค์กรควบคุมดูแล และวิธีการด าเนินการ โดยกฎหมายต้นแบบที่จัดท า
ขึ้นมานี้มีโครงสร้างกฎหมาย ดังนี้ 

โครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการจัดการพ้ืนที่กันชน พ.ศ. ..  มีดังนี้ 
1) บันทึกหลักการและเหตุผล 
2) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
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3) ค าปรารภ 
4) บทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
5) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
6) วันบังคับใช้ 
7) บทยกเลิกกฎหมาย 
8) บทนิยาม 
9) สาระหรือเนื้อหาที่ก าหนดใช้บังคับ 

(1) หมวด 1 บททั่วไป  
(2) หมวด 2  คณะกรรมการนโยบายจัดการพ้ืนที่กันชนแห่งชาติ 
(3) หมวด 3  คณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชนจังหวัด 
(4) หมวด 4 คณะกรรมการจัดการพื้นที่กันชน 
(5) หมวด 5 การจัดตั้งป่าพื้นที่กันชน 
(6) หมวด 6 การจัดการพื้นที่กันชน 
(7) หมวด 7 การควบคุมดูแลพื้นที่กัน 
(8) หมวด 8 บทก าหนดโทษ 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “กฎหมายต้นแบบว่าด้วยจัดการพื้นที่กันชนเพ่ือพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่า” เป็นกฎหมายที่

ให้อ านาจในการจัดตั้งพ้ืนที่และจัดการพ้ืนที่กันชน เพื่อแก้ไชปัญหาการลดลงและการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ซึ่งอาจ
ไปสู่การการแก้ไขกฎหมายอื่นๆ ในเรื่องการจัดการพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน  เขตอุทยาน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งรัฐได้น าไปจัดสรรให้ประชาชนท ากิน
ในหลายรูปแบบ  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าลดลงจาการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนท ากิน หรืออาจใช้
เป็นพื้นที่ในปลูกป่า โดยให้ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่า   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 8 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 11 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.( 2556).หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน.ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
เกษม  จันทร์แก้ว.(2547).การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ไพโรจน์  โลกนิยม และคณะ.(2551).มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและ 

เขตพ้ืนที่ป่า.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
วรพจน์  วิศรุตพิชญ์.(2543).สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์.(2550).การจัดการพ้ืนที่กันชนปะเทศไทย.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.   
ศศินา ภารา.(2550).ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.บริษัท ส.เอเซียเพรส(1989) จ ากัด. 
สุนีย์ มัลลิกามาลย์.(2545).รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
สวัสดิ์ โนนสูง.(2543).ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
อ านาจ เจริญศิลป์.(2543).การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

George A .Boyen.(2003). What is Publice Service  Improvement.Article  in Public  
Admpnistration.Gibson,J.L.,IvancevichJ.M.andDonnelly 

H.(1973).Organization:Structure,Processes,BehaviorKaplan  R.and Norton D.(1997).The 
Balanced  

Scorecard – Measures that Drive Performance.New York : McGraw-Hill,Inc. 
Price,J.L.(1968).Organization Effectiveness: An Inventory  of Proposition Homewood,  
III:Richard D  

Irwin,Inc. 
The United Nation Conference on Human Environment  (UNCHE),1972  
Buffer Zone Management Rules,2052 (1996)  (Nepal) 
Law on the System of Protected Territories 1996 (Georgia, U.s.a.) 
National Environmental Management: Protected Areas Act, 2003 (South Africa) 
 



 

 
 
 
 

.................................................................................................................................................................................................... 
*นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
**ศาสตราจารย์ ดร., คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Corresponding author e-mail: thammasak007@gmail.com 

กฎหมายต้นแบบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน  
Model Law for the Prevention and Suppression on Corruption 

in the Private Sectors 
ธรรมศักดิ์ เสนามิตร* 

Thammasak Senamitr* 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์** 

Sunee Mallikamarl** 
 (Received : July 11, 2021 / Revised : July 21, 2020 / Accepted : October 29, 2020) 

บทคัดย่อ 
วิจัยเรื่อง กฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน มี วัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาถึงสภาการณ์ของปัญหาการทุจริตภาคเอกชนในประเทศไทย ความหมาย รูปแบบและกระบวนวิธีการ
ของการทุจริตภาคเอกชน องค์กรและมาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน รวมถึง
การเยียวยาความเสียหายจากทุจริตภาคเอกชน โดย ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศ เพ่ือจัดทําเป็นกฎหมาย ต้นแบบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน   
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการมีส่วนร่วม ออกแบบ-ร่วมออกแบบ 
(Participatory design-Co design) เพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดทําเป็น ต้นแบบของกฎหมายเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน และนําไปรับฟังความ คิดเห็นจากประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (public 
hearing) เพ่ือจัดทําเป็นกฎหมายต้นแบบเพื่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน 

การทุจริตภาคเอกชนเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น องค์กรและมาตรการในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีหลายองค์กรและทับซ้อนกันทั้งในด้านของอํานาจและหน้าที่ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการเพ่ือให้สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ผู้กระทําการทุจริตได้มาเพ่ือ คืนให้แก่ผู้เสียหายได้โดย
ทันท่วงที การดําเนินคดีใช้เวลานาน ผู้กระทําความผิดสามารถยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินออกไปให้พ้นจากการ
ติดตามเอาคืนจนยากเกินกว่าที่จะนํามาชดใช้เยียวยาแก่ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   
คําสําคัญ : การทุจริตภาคเอกชน,การป้องกัน, การปราบปราม   
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Abstract  
 The research; Model Law for the Prevention and Suppression on Corruption in the 
Private Sectors has purposes to study the current situation of problems on the corruption in 
the private sectors in Thailand, definition, methods and procedures of corruption in the 
private sectors, organizations and measures for prevention and suppression on the 
corruption in the private sectors, includes the remedy to recover the damages from the 
corruption in the private sectors in comparison with the international law, and foreign law 
for preparing the Model Law for the Prevention and Suppression on Corruption in the Private 
Sectors 

This research is the Qualitative research comprises of the Documentary research, In-
depth interview, and Participatory design- Co design to be the guidelines for preparing the 
model of Law for prevention and suppression on corruption in the private sectors then, 
Public hearing the opinions with the related population for preparing the Model Law for the 
Prevention and Suppression on Corruption in the Private Sectors. 

The research result is the current situation of corruption in the private sectors in 
Thailand is consisted with the methods, procedures, and effects on the people which be 
affected to the peace and order of social, economic, and state security. The current Thai 
laws was legislated for solving problems on corruption in the private sectors for any one 
method only, the organizations and measures for prevention and suppression on corruption 
are too complicated and overlap in terms of power and duty which be unable to seize and 
freeze the properties obtained by crime for returning back to the injured party in time. The 
action on the case (case proceeding) takes time, the corrupter could syphon the properties 
away from tracking and retrieving beyond the efficiently recovery for the injured people.  
Keywords: corruption in the private sectors, prevention, suppression  

บทนํา  
การทุจริตภาคเอกชน เป็นการกระทําของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชน เช่น ผู้บริหาร 

ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ด้วยการสร้างรูปแบบและกระบวนวิธีการฉ้อโกง เช่น ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ การสร้าง
ราคาหลักทรัพย์ (ปั่นหุ้น) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือการฉ้อโกงทางบัญชี เป็นต้น และ
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โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับใน การใช้อํานาจหน้าที่ในการทุจริตนั้น จนทําให้ผู้ทุจริตได้ไปซึ่ง
เงินหรือทรัพย์สินจากประชาชนกลุ่ม ที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อในการทุจริต  

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การทุจริตไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างเป็นอุปสรรค ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศ โดยในส่วนของการทุจริตภาคเอกชนนั้นเป็นเรื่องที่รัฐไม่ได้ให้ ความสําคัญกับการแก้ปัญหามาก
เท่าท่ีควร ทั้งนี้เพราะรัฐอาจคิดว่าการทุจริตภาคเอกชนเป็นเรื่อง การฉ้อโกงระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง รัฐ
จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย แตกต่างกับการทุจริตภาครัฐหรือ ภาครัฐเกี่ยวเนื่องกับภาคเอกชนที่รัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง
จากการทุจริต เพราะเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้ว ย่อมเป็นการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะตัวแทนของ รัฐ ใช้อํานาจหน้าที่ที่รัฐมอบให้ไว้แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายทําให้ เจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ไปซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ซึ่งเป็นของรัฐหรือที่รัฐควรได้เป็นเจ้าของ 
ดังนั้น รัฐจึงออกกฎหมายหลายฉบับ จัดตั้งองค์กรขึ้นหลากหลายองค์กร เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. เป็น ต้น และ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางสังคม เพ่ือปราบปรามและ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ในขณะที่การทุจริตภาคเอกชนนั้น แม้รัฐจะออก กฎหมายรวมถึงจัดตั้งองค์กรและ
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ ตาม แต่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวต่าง ๆ ว่า 
สภาการณ์ของการทุจริตภาคเอกชนในปัจจุบัน ยังคงมีอยู่ มีรูปแบบและกระบวนวิธีการที่ซับซ้อน หลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ง่าย และรวดเร็วโดยอาศัยช่องทางการติดต่อสื่อสารไร้สายและไร้ขอบเขต ขณะที่
กฎหมายที่มีอยู่เป็น เพียงกฎหมายที่ออกบังคับใช้เพ่ือปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนเฉพาะรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เท่านั้น ทําให้เมื่อเกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ขึ้นจึงไม่อาจนํากฎหมายเฉพาะนั้นไปบังคับใช้ได้ กรณี 
ดังกล่าวทําให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะบังคับใช้ได้เป็นการทั่ วไป เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา เพื่อปราบปรามและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวไม่ สอดคล้องกับลักษณะและบริษ
ทของความผิด เช่น กฎหมายกําหนดโทษไว้น้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับลักษณะของการกระทําและความ
เสียหายที่เกิดข้ึน ทําให้ผู้กระทําความผิดไม่เข็ด หลาบหรือเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ และยังสร้างวรจรให้มีผู้ที่
ยินยอมที่จะเสี่ยงกระทําการทุจริต อยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะอาจเล็งเห็นแล้วว่า หากตนเองทําการทุจริตสําเร็จ
จนได้ทรัพย์สินเงินทอง จํานวนมากแล้วก็ย่อมคุ้มกับโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมและดําเนินคดี เพราะเมื่ อพ้น
โทษแล้ว ตนเองก็ยังคงมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการยักย้ายถ่ายเทไปในระหว่างเวลาที่กระทําความผิดที่ สามารถ
นํามาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างสบาย ๆ ตลอดชีวิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ข้อจํากัดในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่สามารถติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากผู้กระทําความผิดเพื่อ การชดใช้เยียวยาความเสียหายให้แก่
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาการทุจริตอย่างทันท่วงที   

ดังนั้น เมื่อเกิดการทุจริตภาคเอกชนขึ้นแล้ว ผลจากการทุจริตย่อมสร้างความเสียหายแก่ ประชาชนที่
หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อในการทุจริตนั้น ซึ่งหากความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชน เป็นวงกว้างหรือสร้าง
ความเสียหายเป็นเงินจํานวนมหาศาลแล้ว ย่อมกระทบต่อความสงบและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
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และเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นของรัฐในที่สุด ดังนั้นผลจากการทุจริตภาคเอกชนจึงสร้างความ
เสียหายให้แก่รัฐไม่แตกต่างไปจากการทุจริต ภาครัฐที่ต้องถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการทุจริต
ภาคเอกชนด้วย  

วัตถุประสงค์การทําวิจัย  
วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความหมายและองค์ประกอบของการทุจริต ภาคเอกชน รูปแบบ

และกระบวนวิธีของการทุจริต กฎหมาย องค์กร และมาตรการเพ่ือการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาคเอกชนของประเทศไทย โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือให้ได้ต้นแบบของกฎหมายเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาคเอกชน ประกอบด้วยคํานิยาม กฎหมาย องค์กร และมาตรการทั้งในการป้องกัน 
ปราบปราม และการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตภาคเอกชน เพ่ือนําไปสู่การจัดทําเป็น 
กฎหมายต้นแบบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน   
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตํารา บทความ งานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ประกอบด้วยทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่เป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องเฉพาะกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน เช่น ผู้พิพากษา พนักงาน
อัยการ เจ้าพนักงานตํารวจ พนักงาน สืบสวนสอบสวนในหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสื่อสารมวลชนจากสํานักข่าว สาธารณะ และ
วิธีการวิจัยที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ (Participatory design-Co design) ซึ่งเป็น
วิธีการเก็บข้อมูลโดยให้บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) จาก กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม
กระบวนการยุติธรรม กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มนักลงทุน และประชาชน ร่วมกันหาคําตอบในประเด็นต่าง ๆ 
ที่ผู้วิจัยกําหนดตามวัตถุประสงค์ของ การศึกษา คําตอบที่ได้จะช่วยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าประเด็นกฎหมายที่
สําคัญได้ผ่านการ เสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยตรง ทั้งจากบุคคลที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคคล
ที่จะ ถูกบังคับหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้เพ่ือนําไปสู่การจัดทําเป็นต้นแบบของกฎหมายเพ่ือการ ป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ก่อนนําไปรับฟังความคิดเห็นจากประชากรที่มีส่วน เกี่ยวข้อง (Hearing) 
เพ่ือจัดทําเป็นกฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคเอกชน   

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า การทุจริตภาคเอกชน หมายถึง “การทุจริตในองค์กรภาคเอกชนซึ่ง ไม่ใช่การทุจริต

ภาครัฐ ที่ไม่ว่ากระทําในรูปแบบหรือกระบวนวิธีการใดก็ตามโดยบุคคลที่มีอํานาจ หน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองค์กรภาคเอกชนนั้น ทําให้ผู้กระทําได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจาก ประชาชนผู้เสียหาย” โดยรูปแบบและ
กระบวนวิธีการของการทุจริตนั้นอาจทําโดยวิธีการใดก็ได้ เช่น หลอกลวงไม่ว่าด้วยการโฆษณา ประกาศ ทําให้
ปรากฏ ชักชวนหรือเสนอต่อประชาชนด้วย การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งและทําให้ประชาชน หลงเชื่อตามที่หลอกลวงนั้น หรือกระทําการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เช่น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ลงทุนและตลาดทุน การเผยแพร่ข้อมูลอัน 
เป็นเท็จ การบิดเบือนข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนรู้มาทําการซื้อขายหลักทรัพย์โดยฝ่า ฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หรือการใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นทําการใด ๆ อันนําไปสู่การกระทําอัน ไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือตกแต่ง ปลอม แปลง สร้างเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ วิธีการทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการ
ทุจริต หรือเพ่ือหลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจผิด ใน สาระสําคัญ โดยสามารถกําหนดองค์ประกอบความผิดฐาน
ทุจริตภาคเอกชนได้ว่า ประกอบด้วย ผู้กระทํา ได้แก่ บุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร
ภาคเอกชน การกระทํา ได้แก่ การ ทุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ และจากการทุจริตนั้นเป็นผลให้ผู้กระทําได้ไป
ซ่ึงเงินหรอืทรัพย์สนิ ผูเ้สยีหาย ได้แก่ ประชาชนท่ีหลงเชือ่และตกเป็นเหยือ่ของการทุจรติ  

สําหรับกฎหมาย องค์กรและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาคเอกชนนั้น พบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเพ่ือการปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนเป็นการ
เฉพาะ หากเป็นกฎหมายที่ออกเพ่ือปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
เช่น พระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. 2527 เพ่ือปราบปรามแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น 
ส่วนองค์กรที่มีหน้าที่ดําเนินการ เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
ภาคเอกชน มีหลาย องค์กร แต่ละองค์กรมีอํานาจและหน้าที่ที่แตกต่างกันและทับซ้อนกัน โดยต่างบังคับใช้
มาตรการ ที่กฎหมายได้ให้อํานาจไว้ในลักษณะที่เป็นเอกเทศจากกัน ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายซับซ้อน 
และผ่านการพิจารณาและตัดสินใจจากหลายองค์กร เช่น คดีการทุจริตภาคเอกชนอาจเริ่มต้นการ สืบสวน
สอบสวนโดยเจ้าพนักงานตํารวจประจําท้องที่ แต่อาจได้รับโอนคดีให้ไปอยู่ในความ รับผิ ดชอบของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ แล้วจึงพิจารณาส่งสํานวนการสอบสวนและความเห็นไปยัง พนักงานอัยการเพ่ือสั่งฟ้อง
หรือไม่ฟ้อง เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวเป็นช่องว่างให้ผู้กระทําความผิด อาจอาศัยความซับซ้อนของการดําเนินคดี
เป็นช่องทางในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา ระหว่างการทุจริตให้พ้นจากการถูกตรวจสอบเพ่ือติดตามเอา
คืน เพื่อที่จะทําให้ผู้กระทําความผิด สามารถกลับมาครอบครองและใช้สอยทรัพย์สินนั้นได้ภายหลังพ้นโทษใน
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กรณีหากถูกดําเนินคดี ถึงที่สุดให้ต้องโทษจําคุก ส่วนในฝ่ายของประชาชนที่เสียหายก็มิอาจได้รับเงินคืนเต็ม
เม็ดเต็ม หน่วย ส่วนมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกําหนดให้การทุจริตเพียงบางรูปแบบเป็นความผิดมูล ฐาน 
ไม่ครอบคลุมลักษณะของการกระทําทุจริต ทั้งมาตรทางกฎหมายในการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินที่ได้จากการ
กระทําความผิดฐานทุจริตภาคเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) หรือตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับคดีอาญา ยัง ขาดประสิทธิภาพในด้านความรวดเร็ว
ทันเวลาที่จะเข้าไประงับยับยั้งการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ของผู้กระทําความผิด จนเป็นสาเหตุสําคัญที่รัฐไม่
อาจดําเนินการนําทรัพย์สินกลับมาคืนให้แก่ ประชาชนผู้เสียหายเพ่ือเยียวยาความเสียหายได้อย่างทันท่วงที
และเต็มเม็ดเต็มหน่วย   

สําหรับกฎหมาย องค์กรและมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นพบว่า อนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) เป็นกฎหมายระหว่าง ประเทศ ที่ได้
บัญญัติโดยมุ่งเน้นให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยเน้นไปที่
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นกรณีการ ทุจริตภาครัฐเกี่ยวเนื่องกับภาคเอกชน 
ไม่ใช่กรณีการทุจริตภาคเอกชนโดยตรง อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฉบับนี้ กําหนดให้รัฐภาคีต้องดําเนินการอย่าง
จริงจังในการดําเนินมาตรการป้องกันการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน กําหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทาง
อาญาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้สัดส่วนและมีผลเป็นการยับยั้งสําหรับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
ส่วนองค์กร และมาตรการในกฎหมายต่างประเทศที่ทําการศึกษาได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตบริหาร 
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ บัญญัติกฎหมาย องค์กรและ มาตรการตาม
รูปแบบของการทุจริตภาคเอกชนเช่นเดียวกันกับประเทศไทย แต่มิได้บัญญัติแบ่งแยกกรณีการทุจริต
ภาคเอกชนเป็นการเฉพาะ แต่พบว่ากฎหมายของแต่ละประเทศดังกล่าว ข้างต้นได้กําหนดลักษณะของการ
กระทําความผิดอาญาที่ถือได้ว่าเป็นการทุจริตภาคเอกชนที่มี ความครอบคลุมและกว้างกว่าที่กฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ เช่น การฉ้อโกงทางบัญชี การฉ้อโกง ผ่านระบบธนาคาร การฉ้อโกงธนาคาร เป็นต้น  

สําหรับต้นแบบของกฎหมายที่นําไปสู่การจัดทํากฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาคเอกชนนั้น ประกอบด้วย คํานิยาม กฎหมายที่ประกอบด้วย องค์ประกอบของความผิดฐานทุจริต
ภาคเอกชน องค์กรเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคเอกชน มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ได้แก่มาตรการทาง อาญา มาตรการทางแพ่ง และมาตรการในการติดตาม
เอาทรัพย์สินจากทุจริตคืนให้แก่ประชาชน ผู้เสียหาย  

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการวิจัย พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

ภาคเอกชนเป็นการเฉพาะ ทําให้เมื่อเกิดการทุจริตภาคเอกชนขึ้น รัฐจะบังคับใช้กฎหมาย ในสองลักษณะคือ 
ลักษณะแรกคือ การบังคับใช้กฎหมายกรณีที่รูปแบบของการทุจริตมีกฎหมาย บัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น พระ
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ราชกําหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ที่ ใช้สําหรับกรณีแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น อีก
ลักษณะหนึ่งคือ ในกรณีที่การทุจริตภาคเอกชนรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งนั้นยังไม่มีกฎหมายเฉพาะแล้ว รัฐก็จะ
บังคับใช้กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้เป็นการ ทั่วไป เช่น มาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น ซึ่ง กฎหมายดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายที่แม้จะสามารถนํามาบังคับใช้ได้กับ
การทุจริตภาคเอกชนทุก รูปแบบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ รูปแบบ กระบวนวิธีการ ความเสียหายที่
รุนแรงและมี จํานวนเงินความเสียหายเป็นจํานวนมหาศาลที่เกิดข้ึนจากการทุจริตภาคเอกชนแล้ว การบังคับใช้ 
บทบัญญัติในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญากับการทุจริตภาคเอกชน อาจไม่
เหมาะสมทั้งในด้านขององค์ประกอบความผิดรวมถึงโทษที่ผู้กระทําความผิดควรได้รับจาก การทุจริตนั้น 
นอกจากนั้น ในส่วนของมาตรการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากการกระทํา ความผิดที่มีลักษณะเป็นการ
ทุจริตภาคเอกชนนั้น พบว่ารัฐยังไม่อาจติดตามเอาทรัพย์สินจาก ผู้กระทําความผิดมาคืนให้แก่ประชาชนที่
ได้รับความเสียหายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและ ทันท่วงที ทั้งนี้เพราะมีองค์กร ขั้นตอนและกระบวนการของ
กฎหมายที่ซับซ้อนทําให้แต่ละองค์กร ดําเนินการในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างบังคับใช้กฎหมายที่ตนมีอํานาจ
ดําเนินการรวมถึงพบว่าโทษ ทางอาญาสําหรับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญายังไม่
เหมาะสมกับ ลักษณะและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตภาคเอกชน ดังนั้นเมื่อเกิดการทุจริตภาคเอกชนใน 
รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นแล้ว รัฐจึงไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ผู้กระทําความผิดมี
โอกาสหลุดพ้นจากการดําเนินคดีและรับโทษในที่สุด หรือแม้จะถูกดําเนินคดีและต้องโทษจําคุกในที่สุดแล้วก็
ตาม แต่หลายกรณีพบว่าหลังจากพ้นโทษแล้วผู้กระทําความผิดยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี ซึ่งแตกต่างกับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ จากการทุจริตที่ต้องสูญเสียเงินทองและทรัพย์สินไป มี
หนี้สินและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ลําบากยากจน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าในระหว่างการทุจริตนั้นผู้กระทํา
ความผิดสามารถยักย้ายถ่ายเท ทรัพย์สินของเหยื่อออกไปและพ้นจากการติดตามเอาคืนของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้
เพราะมีกฎหมายที่ มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ให้อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามเอาทรัพย์สินคืนจาก
ผู้กระทําความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้นการมีกฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนเป็น การเฉพาะจึง
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่จะช่วยให้รัฐสามารถผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ที่ต้องตกเป็นเหยื่อและ
ต้องเสียหายจากการทุจริตภาคเอกชนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสามารถ นําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้
อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถติดตามยึดและอายัดทรัพย์สินจากการกระทําความผิดหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตภาคเอกชนเพ่ือนํามาคืน ให้แก่ประชาชนผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ทั้งจะช่วยป้องปรามและตัดโอกาสมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดและทําให้เกิดความ
หลาบจําแกบุ่คคลอื่นที่จะไม่เอาอย่าง   
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กฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ประกอบด้วย คํา นิยามของ
การทุจริตภาคเอกชน องค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตภาคเอกชน องค์กรเพ่ือการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาคเอกชน มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคเอกชน รวมถึงมาตรการในการเยียวยา
ผู้เสียหายจากการทุจริตภาคเอกชน   

การทุจริตภาคเอกชน หมายถึง “การทุจริตในองค์กรภาคเอกชนซึ่งไม่ใช่การทุจริต ภาครัฐ ที่ไม่ว่า
กระทําในรูปแบบหรือกระบวนวิธีการใดก็ตาม ที่กระทําโดยบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ ในองค์กรภาคเอกชนหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชนนั้น และจากการทุจริตทําให้ ผู้กระทําได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจาก
ประชาชนผู้เสียหาย” การทุจริตภาคเอกชนจึงเป็นการ ทุจริตที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุจริตใน
ฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่การทุจริตที่เป็น การฉ้อโกงกันเองระหว่างภาคเอกชนด้วยกันในลักษณะที่เป็นการ
ฉ้อโกงทั่วไป แต่เป็นการฉ้อโกง ประชาชนที่ทําโดยสร้างรูปแบบหรือกระบวนวิธีการทุจริตอย่างใด ๆ โดยอาศัย
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ของประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชน เช่น เข้าไปลงทุนหรือออมเงินใน
องค์กร ภาคเอกชนนั้น แต่ต้องตกเป็นเหยื่อโดยต้องสูญเสียเงินหรือทรัพย์สินไปเพราะการทุจริตใน ภาคเอกชน
นั้น ทั้งนี้ไม่ว่าการทุจริตนั้นจะเกิดขึ้นในองค์กรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าในรูปแบบ ใด และไม่ว่าจะเป็น
องค์กรที่มุ่งแสวงหากําไรจากการดําเนินงานหรือไม่ก็ตาม หรือองค์กรที่ ผู้กระทําการทุจริตมีเจตนาจะจัดตั้งขึ้น
เพ่ือทําการทุจริตโดยเฉพาะ เช่น บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท มหาชนจํากัด กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ เป็นต้น   

สําหรับองค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตภาคเอกชนนั้น คือ (1) ผู้กระทําการทุจริต ได้แก่ บุคคลที่
มีอํานาจในองค์กรภาคเอกชนหรือเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม เช่น ผู้บริหาร ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น (2) การกระทํา หมายถึง การทุจริตไม่ว่าด้วยรูปแบบ
หรือกระบวนวิธีการใดก็ตาม เช่น หลอกลวงไม่ว่าด้วยการ โฆษณา ประกาศ ทําให้ปรากฏ ชักชวนหรือเสนอต่อ
ประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและทําให้ประชาชน
หลงเชื่อตามท่ีหลอกลวงนั้น หรือ กระทําการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตกแต่ง ปลอม 
แปลง หรือสร้าง เอกสารอันเป็นเท็จ (3) ผู้เสียหาย ได้แก่ ประชาชนที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของการทุจริต
นั้น และ (4) ผลของการกระทํา คือ ความเสียหายที่เป็นเงินหรือทรัพย์สิน   

ในด้านองค์กรเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนนั้น จากการวิจัย พบว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีรูปแบบเป็นการทุจริต
ภาคเอกชนหลายองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดที่เข้าลักษณะเป็นการทุจริต ภาคเอกชนแต่ละรูปแบบ ทําให้การดําเนินการขององค์กรไม่เป็น
เอกภาพและทับซ้อนกัน ส่งผล ให้เกิดความล่าช้าในการทํางานเพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน
เพ่ือนําตัวผู้กระทํา ความผิดมาลงโทษหรือเพ่ือให้การดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ผู้กระทําความผิดได้ไป
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จาก การกระทําความผิดกลับคืนมาเพ่ือคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหายเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น กฎหมายจึง
ต้องจัดให้มีองค์กรเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนเป็นการ เฉพาะ โดยจัดตั้งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเป็น
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเพ่ือการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนเป็นการ
เฉพาะ 

สําหรับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนของกฎหมายต้นแบบเพ่ือ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชนนั้น ประกอบด้วย มาตรการทางอาญา ได้แก่ ให้ กําหนดโทษทางอาญา
แก่ผู้กระทําความผิดฐานทุจริตภาคเอกชนในอัตราที่สูงกว่าโทษในความผิด ฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา โดยพิจารณาถึงจํานวนประชาชนที่ได้รับความ เสียหาย และบัญญัติให้การทุจริตภาคเอกชน
เป็นความผิดอันยอมไม่ได้ แก้ไขเพ่ิมเติมโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ในความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชนให้หนักข้ึน ทั้งนี้เพ่ือป้อง ปรามผู้กระทําความผิดให้หลาบจํา 

ส่วนมาตรการในการเยียวยาประชาชนผู้ได้ความเสียหายจากการทุจริตภาคเอกชนนั้น พบว่าปัจจุบัน
เมื่อเกิดการกระทําที่เข้าลักษณะเป็นความผิดฐานทุจริตภาคเอกชนขึ้นแล้ว มาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์
รวมถึงการติดตามเอาทรัพย์สินที่ผู้กระทําความผิดได้ไปจากการ กระทําความผิดเพื่อกลับมาคืนให้แก่ประชาชน
ผู้เสียหายเป็นไปอย่างล่าช้า ใช้เวลานานและไม่ สามารถนําเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ประชาชนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ดังนั้นกฎหมายต้นแบบเพ่ือการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน จึงกําหนดมาตรการในการ
เยียวยาประชาชน ผู้เสียหายโดยให้นํามาตรการเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจากผู้กระทําความผิดและ
บุคคล ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 ในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด บุคคลที่กระทําความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต
ภาคเอกชน คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและการตรวจสอบทรัพย์สินของ คณะกรรมการ การฟ้องร้อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด มาปรับใช้กับ การทุจริตภาคเอกชนโดยอนุโลม ทั้งนี้
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสามารถยึดหรืออายัด ทรัพย์สินที่ได้มาหรือสงสัยว่าจะได้มาจากการกระทํา
ความผิดหรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา ความผิด ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดก็
ตาม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้อง ปรามมิให้ผู้กระทําความผิดอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน จําหน่ายจ่ายโอนหรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้พ้นจากการตรวจสอบติดตามของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่และสามารถกลับเข้ามาครอบครองใช้ทรัพย์สินนั้นได้อีกภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้โดย บัญญัติให้ถือเอา
อายุความในคดีอาญาเป็นกําหนดอายุความเพ่ือให้อํานาจแก่พนักงานบังคับคดี ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
นั้นต่อไป   

นอกจากนี้ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในส่วนที่ว่าด้วย การยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายมาใช้บังคับกับการยื่นคําขอรับชําระหนี้ของ ประชาชนผู้เสียหายจาก
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การทุจริตภาคเอกชน เพ่ือให้ประชาชนผู้เสียหายในฐานะเดียวกับเจ้าหนี้ ในคดีล้มละลายเข้าเฉลี่ยทรัพย์เพ่ือ
การชดใช้เยียวยาความเสียจากการทุจริตภาคเอกชน  

ข้อเสนอแนะ  
การวิจัยเรื่อง “กฎหมายต้นแบบเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน” นี้อาจนําไปสู่

การศึกษาวิจัยในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตทางบัญชีและ
การเงิน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาคเอกชนโดยมุ่งสร้างเครื่องมือ
ทางกฎหมายเฉพาะส่วนของการทุจริตที่เกิดขึ้นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มู ลนิธิ สมาคม หรือ
สหกรณ์ เป็นต้น   
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา“ดร.วิกันดา-ชลา”: อัตลักษณ์ตัวละครเอกหญิงในนวนิยาย
ประชันเรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย” ของกฤษณา อโศกสิน-ทมยันตี จากข้อมูลนวนิยาย 2 เรื่อง คือ “เมีย
หลวง” ของกฤษณา อโศกสิน และ “เมียน้อย” ของทมยันตี โดยใช้แนวคิดในการวิจัย 2 แนวคิด คือ แนวคิด
ความรู้ในตัวบทและแนวคิดความรู้นอกตัวบท ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการประกอบสร้างตัวละคร ดร.วิกันดา
กับชลาที่แสดงออกให้ผู้อ่านเห็นชัดเจนมี 2 ประการ ได้แก่ การสร้างตัวละคร และการน าเสนอตัวละคร 
ประเด็นอัตลักษณ์ตัวละคร ดร.วิกันดา และชลา ผลการศึกษาจ าแนกได้ 3 ประการ คือ อัตลักษณ์เมียหลวง 
ของตัวละคร ดร.วิกันดา อัตลักษณ์เมียน้อยของตัวละคร ชลา และ ดร.วิกันดา-ชลา  ความเหมือนและความ
ต่างของตัวละคร เมียหลวง-เมียน้อย 

ค าส าคญั :อัตลักษณ์ตัวละครเอกหญิง,นวนิยายประชันเรื่อง“เมียหลวง-เมียน้อย”,กฤษณา อโศกสิน -ทมยันตี 
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Abstract 
This research article aimed to study “Dr. Wikanda – Chala”: The Identities of the Key 

Female Characters in the Competitive Novels “Principal Wife – Mistress” by Krisna Asoksin – 
Thommayanti based on the data of the two novels, i.e., “Principal Wife” by Krisna Asoksin 
and “Mistress” by Thommayanti. The textual and contextual knowledge were the two 
concepts used in the research. The findings revealed that there were two apparent design 
techniques for the characters of Dr. Wikanda and Chala, i.e., character design and character 
presentation. For the identities of the key female characters of Dr. Wikanda and Chala, the 
findings were divided into three issues, i.e., the identity of the principal wife represented by 
Dr. Wikanda, the identity of the mistress represented by Chala, and Dr. Wikanda and Chala 
representing the similarities as well as dissimilarities between the characters in “Principal 
Wife – Mistress.” 

Keywords: The Identities of the Key Female Characters, Fiction Championship, “Mialong-
Mianio”, Krisna Asoksin – Thommayanti 

บทน า 
 นวนิยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ให้ตัวละครมีชีวิตเฉกเช่นมนุษย์จริงในสังคม แม้ผู้อ่านจะทราบว่า
เรื่องราวในนวนิยายเป็นเรื่องสมมุตขิึ้นหรือมิใช่เรื่องจริงก็ตาม แต่ในนวนิยายมีการหยิบยกสภาพชีวิตของคนใน
สังคมมาสะท้อนไว้ ท าให้เห็นแนวคิดท่ีมีการตัดสินหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหาของสังคม และน าชีวิต
บางแง่มุมมาเสนอต่อผู้อ่าน โดยใช้ตัวบุคคลในนวนิยายจะเรียกว่าตัวละครเป็นเครื่องมือ   
 สรณัฐ ไตลังคะ (2560,น. 83) กล่าวว่า ตัวละครเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนวนิยาย เพราะมีขนาดความ
ยาวมากพอที่ผู้เขียนจะพรรณนาบุคลิกลักษณะและนิสัยใจคอของตัวละครได้ละเอียด ผู้อ่านจะรู้สึกเหมือนตัว
ละครมีตัวตน หรือไม่ก็ท าให้นึกถึงคนที่เราเคยรู้จัก ในนวนิยายบางเรื่อง เราจะจดจ าตัวละครได้ดี กว่า
องค์ประกอบอื่นๆ เพราะผู้ประพันธ์ท าให้เรารู้สึก ชื่นชม หมั่นไส้ สมเพช และตัวละครนั้น  

ในนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน มีตัวละครเอก คือ ดร.วิกันดา และ “เมียน้อย” 
ของทมยันต ีมีตัวละครเอก คือ ชลา ผู้ประพันธ์กล่าวสมมุติตัวละครขึ้น โดยมุ่งเสนอมุมมองภาพสะท้อนสังคม 
ผ่านตัวละคร ดร.วิกันดา และตัวละครชลา ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์ 
ที่มีลักษณะการประพันธ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอ่ืน ส่งผลให้คุณสุภัทร สวัสดิรักษ์  บรรณาธิการนิตยสารสกุล
ไทย เลือกนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” กับ “เมียน้อย” มาตีพิมพ์พร้อมกัน มีนัยให้ประชันกันในนิตยสารสกุล
ไทยรายสัปดาห์ฉบับเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง 
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 ตัวละคร ดร.วิกันดา เป็นตัวละครหญิงที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นในลักษณะแบบสมจริง (realistic) ในช่วง
ต้นเธอเป็นเหมือนผู้หญิงที่จ านนยอมรับพฤติกรรมการมีเมียน้อยของสามีเรื่อยมา แต่เมื่อเนื้อเรื่องด าเนินมาถึง
ระยะเวลาหนึ่ง เหตุการณ์เหล่านั้นได้หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนเย็นชา สามารถตอบโต้กับเหล่าบรรดาเมีย
น้อยได้อย่างมีอรรถรส ส่วนชลา เป็นตัวละครหญิง ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นให้มีอุปนิสัยและความคิดต่อสู้เพ่ือสิทธิ
สตรีในฐานะเมียน้อย แต่ทนยอมรับสภาพที่ผู้หญิงตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายไม่ได้ นอกจากนี้ชลายังเป็นเด็กที่มี
ความคิดพยายามให้ตนเองหลุดพ้นสภาพเมียน้อย และอยู่อย่างมีเกียรติ พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง 
(สรณัฐ ไตลังคะ, 2560,น.95) 

ในนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน ซึ่งมีตัวละครเอกคือ ดร.วิกันดา ส่วนนวนิยาย
เรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี ซึ่งมีตัวละครเอกคือ ชลา ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครขึ้นอย่างมีอัตลักษณ์ โดย
พฤติกรรมของ ดร.วิกันดา และชลา ต่างเสนอมุมมองภาพสะท้อนสังคมที่แตกต่างในป๎ญหาสังคมเดียวกัน คือ
ป๎ญหาสังคมครอบครัวที่ฝ่ายชายมีเมียน้อย ทั้งนี้นักประพันธ์นวนิยายซึ่งเป็นนักประพันธ์หญิง อายุรุ่นราวคราว
เดียวกัน มีฝีมือการประพันธ์นวนิยายไม่เด่นและด้อยไปกว่ากัน เมื่อกฤษณา อโศกสิน สร้างตัวละครเอกคือ ดร.
วิกันดา ขึ้นให้มีบทบาทเป็นเมียหลวง ส่วนทมยันตีสร้างตัวละครเอกคือชลา ให้มีบทบาทเมียน้อย แต่ตัวละคร
ทั้งสองตัวต่างก็มีป๎ญหาชีวิตให้ประคับประคองและแก้ไขให้ดีที่สุด   

 จากการศึกษารวบรวมเอกสารและข้อมูลการศึกษานวนิยายทั้งเรื่อง “เมียหลวง” และ “เมียน้อย”
ตลอดทั้งนวนิยายเรื่องอ่ืนของกฤษณา อโศกสิน และทมยันตี รวมทั้งนวนิยายเรื่องอ่ืนๆ ของบรรดานัก
ประพันธ์ไทย จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษากลวิธีประกอบสร้างและเปรียบเทียบสังเคราะห์อัตลักษณ์ของตัว
ละครเอกหญิง ในนวนิยายประชัน เรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน และเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ตัวละคร ดร.วิกันดา ในนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” 
ของกฤษณา อโศกสิน และตัวละครชลา ในนวนิยายเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี ซึ่งเป็นนวนิยายที่ผู้ประพันธ์
แต่งข้ึนมาเพ่ือประชันกัน ในประเด็นต่อไปนี้ 
 1. กลวิธีประกอบสร้างตัวละคร  
            2. อัตลักษณ์ตัวละคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เอกสารหรือตัวบท แล้วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลตัวบทนวนิยายที่จะศึกษาและศึกษาเบื้องต้น ดังนี้ 
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  1.1 นวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” แต่งโดยกฤษณา อโศกสิน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2555 
โดยส านักพิมพ์เพ่ือนดี เป็นหนังสือขนาด 16 หน้ายกปกติ จ านวน 672 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 98 บท  
  1.2 นวนิยายเรื่อง “เมียน้อย” แต่งโดยทมยันตี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2552 โดย
ส านักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม เป็นหนังสือขนาด 16 หน้ายกเล็ก แบ่งเป็น 2 เล่ม เล่มที่ 1 เริ่มจากหน้า 1-
413 มีเนื้อหาตั้งแต่ตอนที่ 1-26 เล่มที่ 2 เริ่มจากหน้า 414-802 มีเนื้อหาตั้งแต่ตอนที่ 27-48 รวม 2 เล่ม 
จ านวน 802 หน้า 
 2. อ่านท าความเข้าใจตัวบทนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” และ “เมียน้อย” อย่างละเอียด 
 3. เก็บข้อมูลกลวิธีประกอบสร้างตัวละครและอัตลักษณ์ตัวละคร ทั้ง 2 ตัว จากนวนิยายทั้ง 2 เรื่อง 
คือ ดร.วิกันดา จากเรื่อง “เมียหลวง” และชลา จากเรื่อง “เมียน้อย” 
 4. วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละคร ดร.วิกันดา จากเรื่อง “เมียหลวง” และชลา จากเรื่อง “เมียน้อย” เชิง
เปรียบเทียบและสังเคราะห์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
  4.1 กลวิธีประกอบสร้างตัวละคร 
  4.2 อัตลักษณ์ตัวละคร 
 5. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบกลวิธีประกอบสร้างตัวละคร ดร.วิกันดา จากนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศก
สิน และตัวละครชลา จากเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี 
 2. ทราบและเข้าใจอัตลักษณ์ตัวละคร ดร.วิกันดา จากนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศก
สิน และตัวละครชลา จากเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี 
 3. เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยบันเทิงคดีแนวประชันประเด็นเรื่องต่อไป  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยกลวิธีประกอบสร้างตัวละครและอัตลักษณ์ตัวละคร ดร.วิกันดา-ชลา ในนวนยิายประชัน 
เรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย” ของกฤษณา อโศกสิน- ทมยันตี ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้   
 1. กลวิธีประกอบสร้างตัวละคร “ดร.วิกันดา-ชลา” ในนวนิยายประชันเรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย”  
  ตัวละครเป็นคนหรือเทียบเท่าคนก็ได้ เช่น สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ และสิ่งของ เป็นตัวละครที่คิดและมี
พฤติกรรมอย่างคน ศิลปะในการแต่งเรื่องนวนิยายนั้น ตัวละครในเรื่องมีความสัมพันธ์กับผู้แต่งอย่างยิ่ง คือ ผู้
แต่งเป็น “ผู้สร้าง” ตัวละครในเรื่องอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ให้ชื่อ ก าหนดรูปร่าง หน้าตา เพศวัย ก าหนดนิสัยใจ
คอ บุคลิกภาพ ก าหนดบทบาท และก าหนดแม้แต่โชคชะตาให้ตัวละครนั้น จึงเท่ากับผู้แต่งท าให้ตัวละคร มี
ชีวิตอย่างแท้จริงจนผู้อ่าน รักหรือชัง สงสาร เห็นใจตัวละครเหล่านั้น (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2560,น.111) 
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             การประกอบสร้างตัวละคร ดร.วิกันดา กับชลา ที่แสดงออกให้ผู้อ่านเห็นชัดเจน มี 2 ประการ ได้แก่ 
การสร้างตัวละคร และการน าเสนอตัวละคร มีรายละเอียดังนี้ 
    1.1 การสร้างตัวละคร ตัวละคร ดร.วิกันดา ใน “เมียหลวง” และตัวละครชลา ใน “เมียน้อย” 
ผู้ประพันธ์คือกฤษณา อโศกสิน และทมยันตี สร้างขึ้นให้เป็นตัวละครที่มีความสมจริง (realistic) คือ มีลักษณะ
เป็นไปตามธรรมชาติของปุถุชนมีชีวิตจริงอยู่ในสังคมจริง กล่าวรายละเอียดตามเนื้อหาในตัวบทนวนิยายได้ดังนี้ 
   1.1.1 ตัวละคร ดร.วิกันดา ใน “เมียหลวง” มีความเป็นจริงตามลักษณะของบุคคลที่เป็น
เมียหลวง ในที่นี้จะกล่าว 5 ประการ ดังนี้ 
    1) ท างานนอกบ้านและในบ้านได้ดี ตัวละครดร.วิกันดาในฐานะ “เมียหลวง”ผู้ประพันธ์
ต้องการสื่อให้ผู้อ่านรู้ว่า “เมียหลวง”นั้นมีคุณสมบัติที่ดีมาก คือใจคอเยือกเย็นแม้รู้ว่าสามีไปมีหญิงอ่ืน
ตลอดเวลาที่ครองเรือนกันมา เมียหลวงก็มั่นคงข่มใจไม่ตอแยไม่ระรานต่อว่าต่อขาน ขอแต่เ พียงว่าให้เขา
รับผิดชอบบุตรภรรยาตามหน้าที่บิดาและสามีก็พอใจแล้ว ส่วนหน้าที่ต้องดูแลสามีและลูกซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ภรรยาหลังจากแต่งงานแล้วดร.วิกันดากับดร.อนิรุทธิ์เดินทางไปท างานและกลับบ้านด้วยกัน แต่ระยะเวลา
ต่อมา  ดร.อนิรุทธิ์มักมีข้ออ้างเรื่องกลับบ้านค่ า ซี่งเป็นป๎ญหาที่เธอจะต้องรับผิดชอบในฐานะ เมียหลวง ส่วน
ต าแหน่งหัวหน้ากองเป็นหน้าที่ส าคัญในที่ท างาน แต่เมื่อกลับถึงบ้าน ก็จ าเป็นต้องปลดความยิ่งใหญ่ที่เป็นเพียง
หัวโขนออกเหลือแต่หน้าที่ของภรรยาและแม่ของลูกดังข้อความว่า“...อาจจะเป็นเพียงเมียที่ขมขื่น หรือ เป็นแม่
ทีห่ัวป๎่นยิ่งกว่ากังหันเคราะห์ยังดีอยู่บ้าง ที่ฐานะของเราอ านวยให้มีบริวารได้หลายคน แต่กระนั้นก็เถอะ เราก็
ยังต้องยุง่เรื่องบริวารเหล่านี้ ยิ่งบริวารมาก ก็ยิ่งยุ่งมาก” (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.4)   
    จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ดร.วิกันดา เป็นภรรยาที่ดีโดยเป็นภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่
แต่งงานแล้วจะต้องปฏิบัติคือการดูแลบุตรและครอบครัว นอกจากเธอจะออกมาท างานนอกบ้านแล้วเป็นการ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจากสามีแล้วยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวโดยการช่วยดู แลงานใน
บ้านแม้ว่าจะมีบริวารคอยช่วยดูแลแต่ก็ไม่พ้นหน้าที่ท่ีจะต้องควบคุมดูแล  
    2) เป็นแม่ที่ดี ดร.วิกันดาในเรื่องการเป็นแม่ของลูก เป็นบทบาทส าคัญที่จะต้องเลี้ยงดูลูก
ให้เจริญเติบโตไม่ทอดทิ้ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเมียและแม่ดังข้อความว่า... ส่วนคนเลี้ยงลูกก็
มักจะปล่อยให้เด็กสกปรกเมื่อลับตานายจ้าง เมื่อดร.วิกันดา บ่นเรื่องนี้ให้อนงค์นารถฟ๎ง  หล่อนก็จะบอกว่า
“เฮ่ย! คนเลี้ยงลูกของเธอยังดี ยังไม่แย่งกับข้าวลูกเธอกิน ไปดูคนเลี้ยงลูกข้างบ้าน ฉันสิ เห็นกับตาเลย...เช้าขึ้น
พ่อแม่ท้ิงลูกไปท างานกันหมด เหลือไว้แต่คนใช้กับลูกเล็ก ๆ เวลาเขาป้อนข้าวเด็กเขาเอากับข้าวใส่ปากจานเสีย
มองไม่เห็นข้าวทีเดียว แต่หน่อยแน่ะ...ไอ้ที่ให้เด็กกินน่ะ มันข้าวเปล่า ๆ นะจ๊ะเธอ ส่วนไอ้ที่ป้อนเข้าปากตัว 
เองน่ะกับข้าวล้วน ๆ” (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.4)  
 จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นว่า ดร.วิกันดาเป็นภรรยาและการเป็นแม่ของลูกนั้นเป็นหน้าที่ของ
ลูกผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานและมีลูกแล้วต้องท าหน้าที่แม่ไห้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีฐานะดี สามารถจ้างคนมาช่วยดูแล
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ลูกทั้งสองคนได้ก็จริงแต่ก็จะต้องควบคุมดูแลพ่ีเลี้ยงของลูกอีกด้วย เพ่ือให้การเลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการและ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีของสังคม  ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหน้าที่เมียหลวงกับบทบาทหน้าที่
ของแม่ต้องท าหน้าที่ให้ดี แม้ว่าจะมีบริวารคอยช่วยดูแลแต่ก็ไม่พ้นภาระหน้าที่ของเมียจะต้องควบคุมดูแล     
         3) ให้ความสุขกายและใจแก่สามีได้ดี ดร.วิกันดาในฐานะ “เมียหลวง” เรื่องการมี
เพศสัมพันธ์กับสามี เป็นบทบาทส าคัญที่ภรรยาต้องดูแลสามีมิให้บกพร่องในเรื่องนี้ซึ่งการให้ความสุขกับสามี
อันพึงมีดังที่ชายกับหญิงจะปฎิบัติต่อกันเมื่อแต่งงานกันแล้วดร.วิกันดา ได้มอบใจและร่างกายให้ดร.อนิรุทธิ์ได้
เชยชมสมใจตามที่คู่สามีภรรยาทุกคู่พึงเป็นโดยมิได้บกพร่องต่อหน้าที่ของภรรยา ดังข้อความว่า...ฉันรับรู้
ความรู้สึกได้ว่าอ้อมแขนของเขาสวมกอดเข้ามาทางด้านหลังนั่นแหล่ะฉันจึงหันไป ตาเราพบกันในความสว่าง
ของดวงไฟกลางห้อง  เขาก้มลงจูบฉัน...จูบ  และจูบ  และจูบ“คุณสวยเหลือเกิน จริง ๆ นะ วิสวยยังกับตุ๊กตา 
ท าไมถึงสวยมากอย่างนี้ก็ไม่รู้”“ฉันไม่ชอบเป็นคนสวยนักหรอกค่ะ รุทธิ์” “ท าไมล่ะ”“ฉันอยากงามมากกว่า
สวย”“คุณทั้งสวยทั้งงาม” เขาตอบอย่างภูมิใจ ฉันรู้ว่า เราก็ต่างภาคภูมใจในกันและกัน“เราจะมีลูกด้วยกันสัก
ครึ่งโหลนะ” เขาบอก เราอ่ิมเอิบซาบซ่านเป็นสุขในรสรักอย่างมีความสุขสมใจอย่างบุคคลทั้งหลาย (กฤษณา 
อโศกสิน,2555 ,น.10-11) 
 จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นว่า ดร.วิกันดา เป็นภรรยาที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและสามารถให้
ความสุขกับสามีได้อย่างมีความสุขสมปรารถนา ดร.วิกันดา มิได้ปฏิเสธที่จะหลับนอนกับสามีอย่างดร.อนิรุทธิ์ 
เพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องปรนนิบัติให้สามีเต็มที่และไม่อยากให้เกิดความบกพร่องต่อหน้าที่
ภรรยาที่ดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าดร.วิกันดาท าหน้าที่ภรรยาที่ดีได้อย่างชัดเจน 
 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ดร.วิกันดา เป็นภรรยาที่มีความเป็นแม่บ้าน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีของเมียหลวงอย่างเต็มที่โดยดร.วิกันดา อาจไม่ต้องลงมือไปเข้าครัวท าอาหารเอง  เพราะมีคนรับใช้คอย
ช่วยเหลือท าอาหารให้ เนื่องจากฐานะทางบ้านร่ ารวย แต่ดร.วิกันดาก็ยังท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลวางแผน
รายการอาหารในแต่ละวัน เพ่ือให้คนรับใช้ท าอาหารและจัดโต๊ะอาหารให้สามีและลูก ๆ ของตนรับประทาน 
    5) มีความอดทนอดกลั้นที่ดี ดร.วิกันดาในฐานะ “เมียหลวง”เป็นภรรยาที่มีความอดทน 
อดกลั้น เก็บความรู้สึกผิดหวังและเสียใจ ที่ดร.อนิรุทธิ์มีผู้หญิงหลายคน เพราะความรักลูก เกียรติยศ ชื่อเสียง
และหน้าตาทางสังคมจึงท าให้เธอต้องอดทน ดังข้อความว่า “ฉันไม่ใช่เหล็กไหลหรอกค่ะ รุทธิ์ แค่นี้ฉันก็รู้สึกว่า
ต้องอดทนเพ่ือคุณมากมายอยู่แล้ว... คิดดูซิ ....แต่แรก...ฉันวาดชีวิตแต่งงานของเราไว้เสียหรูหราสูงลิบ ครั้น
แต่งงานเข้าจริง ๆ มันกลับกลายเป็นเพียงวิมานเมฆเท่านั้นเอง” ฉันพูดอย่างท้อแท้ “เราอยู่ด้วยกันยัง ไม่ถึงสี่ปี่
เลย ฉันก็เบื่อหน่ายเสียจนอยากจะบอกเลิก...หลายต่อหลายหน...” (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.43) 
 จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นได้ว่า ดร.วิกันดา เป็นภรรยาที่มีความอดทน ต่อความเจ้าชู้ของสามีคือ 
ดร.อนิรุทธิ์ สะท้อนให้เห็นว่าเมียหลวงอย่างดร.วิกันดาเสียสละอดทนต่อความเจ็บปวดที่สามีท าให้ไม่รู้จักพอแต่
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ดร.วิกันดามีความรักและห่วงใยลูกอย่างแท้จริง กลัวว่าหากพ่อกับแม่ต้องหย่าขาดกันเพราะความเจ้าชู้ของพ่อ
เธอก็กังวลว่าลูกจะขาดความอบอุ่นทีไม่มีพ่อ เธอจึงอดทนอดกลั้นเพ่ือลูกและศักดิ์ศรีและหน้าตาของตนเอง... 
   1.1.2 ตัวละครชลา ใน “เมียน้อย”  มีความเป็นจริงตามลักษณะของบุคคลที่เป็นเมียน้อย 
ในที่นี้จะกล่าว 5 ประการ ดังนี้ 
    1) ไม่มีความประสงค์เป็นเมียน้อย ตัวละครชลาในฐานะ “เมียน้อย” เป็นตัวละครที่ไม่ได้
มีความต้องการที่จะเป็นเมียน้อยแต่ชะตาชีวิตและป๎ญหาชีวิต...รุมเร้าให้ต้องกลายมาเป็นเมียน้อย โดยไม่เต็มใจ 
ชลาก็เช่นกันอยากอยู่อย่างมีเกียรติและพรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อยากเป็นเมียน้อยแต่ชะตาชีวิตท า
ให้เธอต้องตกเป็นเมียน้อยอย่างไม่เต็มใจ และได้รับความขมขื่นมาโดยตลอด ดังข้อความว่า...ส าหรับฉันทาง
แยกในชีวิตเกิดจากความสะเพร่าเผอเรอ ของพ่อเพียงนิดเดียว พ่อเป็นนักบัญชี และพ่อก็เคยพูด ให้ฉันกับแม่
ฟ๎งเสมอว่า “อาชีพนักบัญชีน่ะ ขาข้างหนึ่งเท่ากับมันใส่ไว้ในตรวน ถ้าเผลอ เมื่อไหร่มีหวังเข้าตะรางเมื่อนั้น ” 
แต่พ่อก็เผลอจนได้...ความเผลอครั้งเดียวของพ่อ ส่งผลท าให้ทางชีวิตของฉันผิดพลาดโดยสิ้นเชิง !(ทมยันตี, 
2546,น.7-8) 
 จากตัวอย่างดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า ชลาไม่ต้องการเป็น “เมียน้อย”แต่ ชลา เป็นลูกสาวที่ดีมีความ
กตัญํู เมื่อพ่อกับแม่ได้รับความทุกข์เพราะ มีป๎ญหาครอบครัวทางด้านการเงินที่โดนเสี่ยโกง ดังนั้นชลา ใน
ฐานะลูกสาวคนโตจึงเสียสละด้วยการไปเป็นเมียน้อยของเสี่ยเพ่ือช่วยพ่อกับแม่และน้องให้อยู่อย่างมีความสุข 
       2) เป็นผู้อดทนต่อสู่ชีวิต ตัวละครชลาในฐานะ “เมียน้อย” เป็นตัวละครที่ต้องอดทนและสู้
ชีวิตเพราะต้องการเงินชลาต้องอดทนต่อความขมขื่นและเจ็บปวดเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักประกันในการด ารงชีวิต
ในอนาคต เพ่ือให้พ่อแม่และน้องสุขสบาย ชลาจึงยอมท าทุกอย่างเพียงเพ่ือแลกกับเงิน ที่เป็นที่พ่ึงในยามแก่
เฒ่า ดังข้อความว่า...เราดีกว่าผู้หญิง “ขายตัว”ตรงที่เรามีรายได้ จากผู้ชายคนเดียวเป็นรายเดือน และจะมีใคร
รู้บ้าง ไหมหนอว่าคุณค่าของเราต้องแลกกับอะไรบ้าง! เงินก้อนแรกในชีวิตสอนให้ฉันรู้ว่า เราจะหาเงิน ก้อน
ต่อไปได้อย่างไร “เรากลัวจน กลัวว่าแก่ลงจะไม่มีกิน แก่ลงจะไม่มีใครเลี้ยงเรา”( ทมยันต,ี 2546,น.90) 
 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ชลา ต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าที่เธอต้องมาเป็นเมียน้อยก็เพราะมี
ป๎ญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขและเพ่ือการหาเลี้ยงชีพเท่านั้น อย่าลงโทษว่ากล่าวพวกเราที่เป็น เมียน้อยนักเลย 
เราเป็นเพียงผู้หญิงเล็ก ๆ ที่ถูกสังคมประทับตราให้เป็นผู้หญิงที่เป็นเมียอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง  
    3) ถือคติไม่ให้อภัย ตัวละครชลาในฐานะ “เมียน้อย” เป็นตัวละครที่มีความอาฆาต
พยาบาทเสี่ยชูชัยผู้ที่ท าให้ครอบครัวของชลาต้องล าบาก และส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัวจากการ
กระท าของเสี่ยชูชัยผู้ซึ่งมีแต่เล่ห์เหลี่ยม ขี้โกง ท าให้ชลาไม่ได้เรียนหนังสือต่อในระดับมหาวิทยาลัยและไม่
สามารถเป็นอาจารย์สอนหนังสือได้ดังความฝ๎นที่ชลาเคยฝ๎นไว้ แต่ชลาต้องกลายมาเป็นเมียน้อย ดังข้อความว่า 
    ...“อะไรที่ผ่านมาแล้ว พ่ออย่าพูดถึงเลย” 
    “แต่อะไรที่จะมาถึงต่างหากที่ส าคัญกว่า” 
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    “จ าได้ไหมจ๊ะ...ชลาสัญญากับพ่อไว้ว่า” 
    “สักวันหนึ่งชลาจะตอบแทนคนท่ีท ากับพ่อให้สมใจทีเดียว” 
    “ตอนนี้พ่อคอยอีกหน่อยนะจ๊ะ” 
    “เพราะอีกไม่นานเวลาของชลาก็จะมาถึงแล้ว”(ทมยันตี,2546, น. 217) 
    จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ชลา มีความอาฆาตพยาบาทต้องการจะแก้แค้นเสี่ยชูชัยที่มี
แต่เล่ห์เหลี่ยม และเป็นคนขี้โกงไม่มีศีลธรรม มีแต่กิเลสตัณหามักมากฝ๎กใฝ่ในกามโลกีย์ ชลาตั้งใจจะแก้แค้น
เสี่ยให้สาสมกับที่ได้ท าไว้กับครอบครัวของเธอ เธอเจ็บแค้นที่ต้องทนทุกข์ทรมานทุกครั้งที่ต้องอยู่กับเสี่ยชูชัย 
    4) มีความซื่อสัตย์ กล้าพูดความจริง ตัวละครชลาในฐานะ “เมียน้อย”เป็นตัวละครที่มี
ความซื่อสัตย์กล้าพูดความจริงเกี่ยวกับป๎ญหาของชีวิตเธอให้ท่านฯผู้เป็นสามีอีกท่านหนึ่งของชลาฟ๎ง ท่านฯรัก
และเอ็นดูชลาในความเป็นคนตรงไปตรงมาและซ่ือสัตย์ กล้าพูดความจริงเป็นสิ่งที่ท าให้ท่านเห็นความกล้าหาญ
และเป็นลูกที่กตัญํูต่อพ่อแม ่ดังข้อความว่า 
    “ดิฉันเข้ากรุงเทพฯ ก่อนเข้าประกวดค่ะ” ฉันค่อยๆ เรียบเรียงค าพูดอย่างระมัดระวัง 
และเม่ือตอบอย่างนั้นเริ่มต้นแล้ว จะไม่มีวันถอยหลังเป็นอันขาด  
    “เข้ามาเรียนต่อยังไง?” 
    “ท่าน”หันไปจุดบุหรี่ ท าท่าเตรียมพร้อมที่จะฟ๎งเต็มท่ี  
    “ชลาไม่ได้เรียนค่ะ แต่เป็นตัวขัดดอกให้เสี่ยเขา” (ทมยันตี,2546,น.448) 
    จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นได้ว่า ชลา มีความซื่อสัตย์ เป็นคนพูดความจริงตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังเรื่องที่ชลาเคยตกเป็นเมียน้อยของเสี่ย ไม่เหมือนหญิงสาวที่เป็นเมียน้อยทั่วไปของท่าน มักจะบอก
ท่านไม่เคยผ่านผู้ชายแต่ ชลากลับพูดความจริงของชีวิตเธอว่าเธอเคยตกเป็นเมียน้อยของเสี่ยมาแล้วเพราะชลา
ต้องเป็นตัวขัดดอกให้พ่อแม่ท่ีถูกเสี่ยโกงท าให้ท่านประทับใจ ที่ชลามีความกล้าหาญที่พูดความจริง  
    5) อดทนอดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกขมขื่น ตัวละครชลาในฐานะ “เมียน้อย”เป็นตัวละครที่
มีความอดทนอดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกขมข่ืนและเสียใจเมื่อถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็น “เมียน้อย”ที่คอยตามจับ
ผู้ชายเพ่ือทรัพย์สินเงินทองและ ความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ที่จริงแล้ว เมียน้อยอย่าง ชลา ก็มีความรักความ
ภักดีให้กับท่านฯด้วยเหมือนกันในยามที่ท่านเจ็บป่วยก็อยากดูแลแต่ไม่สามารถท าได้ ต้องเก็บซ่อนความรู้สึก
เป็นห่วงไว้ข้างในจิตใจ  ดังข้อความว่า... 
   “ไม่มีประโยชน์หรอก ชลา ที่จะไปที่บ้านท่าน ที่นั่นคนใหญ่ๆ โตๆ คงจะรุมกันเต็มไปหมดละ 
คนเล็กอย่างเราเข้าไม่ถึงหรอก”  
   คนพูดพยายามเตือนสติฉันทางอ้อม เตือนให้ฉันรู้ว่าฉันตก อยู่ในฐานะอะไร! ความขมขื่นดูจะ
พลุ่งพล่านขึ้นมาจับหัวใจฉันทันที  ฐานะ “เมียน้อย”ต่างกับ “เมียหลวง” ที่ว่าในยามดีเราต้องหลบซ่อน และ
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ในยามเจ็บป่วยเราไม่มีสิทธิ์แม้จะเข้าไปดูอาการ ในขณะที่ “เมียหลวง”จะบอกทุกคนได้เต็มปากว่า “พยาบาล
กันสุดฝีมือแล้วค่ะ” (ทมยันตี,2546, น.628) 
   จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ชลา มีความน้อยใจและเสียใจที่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกขมขื่นที่
ไม่สามารถไปดูแลเยี่ยมเยียนท่านฯได้ในยาม เจ็บป่วยด้วยความรักและภักดีต่อท่าน ซึ่งชลาเองก็ได้ชื่อว่าเป็น
เมียของท่านเหมือนกัน เพียงแค่เป็น “เมียน้อย” จะมีก็แต่ “เมียหลวง”เท่านั้นที่สังคมยอมรับ ส่วนเมียน้อย
อย่างพวกเราแม้ว่าจะมีความรักและห่วงใยท่านเพียงใดอยากทดแทนบุญคุณของท่านแต่ก็ไม่สามารถท าได้ 
  1.2 การน าเสนอตัวละคร จากการอ่านวิเคราะห์นวนิยายเรื่องนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” 
และนวนิยายเรื่อง “เมียน้อย” โดยมุ่งวิเคราะห์การน าเสนอตัวละครเอก ได้แก่ ตัวละคร ดร.วิกันดา ในเรื่อง 
“เมียหลวง” กับตัวละครชลา ในเรื่อง “เมียน้อย” พบกลวิธีการน าเสนอตัวละครของนักประพันธ์ 3 กลวิธี คือ 
การเสนอข้อมูลของตัวละครเอกโดยผู้ประพันธ์ ตัวละครเอกเสนอข้อมูลของตนเองผ่านความนึกคิดและการ
สนทนากับตัวละครอื่น และตัวละครอื่นน าเสนอข้อมูลของตัวละครเอก    
   1.2.1 การเสนอข้อมูลของตัวละครเอกโดยผู้ประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน และทมยันตี ใน
ฐานะเป็นผู้ประพันธ์บรรยายหรือ พรรณาถึงตัวละครเอกในตัวบทนวนิยายที่ประพันธ์ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

   1) ดร.วิกันดา พันธ์ภากร ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครเอก มีคุณลักษณะความสวยสง่าดัง
ข้อความว่า... อยู่ในชุดกระโปรงบานยาวสีชมพูสด ป๎กด้วยแก้วผลึกรูปหยดน้ าทั้งตัว ผมเกล้าสูงเปิดให้เห็นดวง
หน้าผุดผ่องมีสง่า นัยน์ตาด าใหญ่  จมูกโด่ง  ริมฝีปากบางงาม สวยงามสง่าทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์
สมบัติ มีเรือนหอเป็นเรือนหอตึกใหญ่โต ตั้งตระหง่านอยู่ริมซอยหนึ่งของถนนสุขุมวิท มีรถยนต์สองคัน ของเขา
คันหนึ่งและของฉันคันหนึ่งพร้อมคนรับใช้หญิงชายอีกสามสี่คน   (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น. 8-9) 

   2) ชลา ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครเอก มีคุณลักษณะเป็นสตรีร่างระหงผิวค่อนข้างคล้ า 
หากคิ้วและหางตาคมเข้ม ผมยาวเกล้าพันตลบไว้อย่างง่าย ๆ เปิดให้เห็นรูปหน้าค่อนข้างเรียวมีลักษณะเป็น
สง่าแปลกตา ส าหรับชลาทางแยกในชีวิตเกิดจากการสะเพร่าเผอเรอของพ่อเพียงนิดเดียว  พ่อเป็นนักบัญชี 
และพ่อก็เคยพูดให้ฉันกับแม่ฟ๎ง“อาชีพนักบัญชีน่ะ ขาข้างหนึ่งเท่ากับมันใส่ไว้ในตรวน  ถ้าเผลอเมื่อไร มีหวัง
เข้าตารางเม่ือนั้น”แต่พ่อก็เผลอเข้าจนได้...ความเผลอเพียงครั้งเดียวของพ่อท าให้ทางชีวิตของฉันผิดพลาดโดย
สิ้นเชิง!  (ทมยันตี, 2546,น.8 ) 
       1.2.2 ตัวละครเอกเสนอข้อมูลของตนเองผ่านความนึกคิดและการสนทนากับตัวละครอ่ืน 
เมื่อวิเคราะห์ตัวละคร ดร.วิกันดา ในเรื่อง “เมียหลวง” และตัวละครชลา ในเรื่อง “เมียน้อย” ตอนครุ่นคิด
เรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเมื่อสนทนากับตัวละครอื่น ต่างก็ได้เสนอข้อมูลหรือเรื่องราวของตนเองเอาไว้ มี
รายละเอียดดังนี้   

   1) ดร.วิกันดา ครุ่นคิดว่าท าไมสามีของเราจึงชอบเสาะแสวงหารสชาติชีวิตกับผู้หญิงอ่ืน
ตามที่เขาปรารถนา ไม่รู้จักพอและอ่ิมเอมในรสรักและกิเลสตัณหา ท าตัวเป็นหนุ่มเจ้าส าราญไม่รู้จักพอ ดัง
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ข้อความว่า... บางครั้งเมื่ออยู่ตามล าพัง ฉันต้องถามตัวเองทั้งน้ าตา ว่าผู้หญิงชั้นสูงและชั้นต่ าผิดกันตรงไหน 
หญิงชั้นสูง หายใจไม่ได้หรือ หรือว่าเลือดในกายของหล่อนเป็นสีขาว!  หล่อนจึงจ าเป็นต้องเสพความสุขลม ๆ
แล้ง ๆบนหิ้งบูชา ขณะเดียวกับหญิงที่สามีกล่าวว่าเป็นหญิงขั้นต่ า ไม่คู่ควร กับต าแหน่งการงาน แต่กลับได้ร่วม
เรียงเคียงหมอน  เริงรื่นชื่นชมกับความเป็นตัวตนของเขาเช่นเดียวกับสัตว์โลก... และในส่วนดร.วิกันดาที่ได้
สนทนากับตัวละครอ่ืนฉวีเพ็ญเพ่ือนของดร.วิกันดาดังข้อความว่า...  ฉันจ าได้ว่า วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ ฉวีเพ็ญ
มาหาฉันแต่เช้าท่าทางกระหืดกระหอบ  บอกฉันว่า “เมื่อวานตอนค่ า ฉันเห็นคุณรุทธิ์ของเธอไปกินข้าวกับ
ผู้หญิงคนหนึ่งจ้ะ... ขาว ๆ อวบๆ..แต่งตัวทันสมัยเปี๊ยบเลยทีเดียว.”  พอได้ยินเท่านั้น...ฉันชาวาบตั้งแต่ศรีศระ
จรดปลายเท้า ตะลึงไปครู่หนึ่ง  (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.19-20)      

จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นได้ว่าดร.วิกันดามีความครุ่นคิดเรื่องราวของตนเองกับฉวีเพ็ญว่าเพราะเหตุ
ใด ดร.อนิรุทธิ์สามีของฉันมิได้เป็นของฉันเพียงคนเดียวแต่เขาเป็นของผู้หญิงคนอ่ืนด้วย  เขาจึงท าตัวเป็นบุรุษ
เจ้าส าราญ ชอบกินของแปลกรสใหม่ เบื่อความซ้ าซากจ าเจของชีวิตประจ าวันทุกด้าน 

   2) ชลา ครุ่นคิดเรื่องราว ชีวิตเมียน้อยอย่างเราว่า เป็นชีวิตที่ต้องคุ้มครองตัวเองทั้งโดย
พฤตินัยและนิตินัย ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นหลัก ประกันให้เราอุ่นใจและไม่มีใครเลยที่จะให้เรายึดเหนี่ยวได้...
ฉันรู้ดีว่าฉันก าลังถูก “โอน”จากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งและการโอนครั้งนี้คงจะมีค่าตอบแทนกันพอดู ในขณะที่
เนื้อหนังมังสาของ “เมียหลวง”เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะใครจะละเมิดไม่ได้นั้น  เนื้อหนังมังสาของ “เมียน้อย”กลับ
ตีราคาแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ยศหรือต าแหน่งถ้าหากผู้โอนรู้จักแสวงหา! (ทมยันตี,2546,น. 210 ) 
ในส่วนที่ชลาสนทนากับตัวละครอ่ืนก็คือคุณระเบียบแม่บ้านดังข้อความว่า“วันนี้มีคนมาหาคุณ”ฉันอ่อนใจจน
ได้แต่มองแม่ระเบียบเป็นเชิงค าถาม “ผู้ชาย อายุมากแล้ว”“ใครกัน”ฉันพึมพ าอย่างสงสัย “เห็นว่ามาจากชล” 
ประโยคนี้ท าให้ฉันลุกทะลึ่งพรวดขึ้นมาทันที “พ่อมั้ง...”และพอแม่ระเบียบบอกไม่อยู่ก็กลับไป ค าตอบนั้นท า
ให้ฉันแทบจะร้องไห้ “แล้วสั่งอะไรไว้หรือเปล่า”“เปล่าค่ะ” (ทมยันตี,2546,น. 210 ) 

จากตัวอย่างดังกล่าวเราเห็นได้ว่าชลา มีความครุ่นคิดเรื่องราวของตนเองกับคุณระเบียบแม่บ้านถึง
ความไม่แน่นอนของชีวิตเมียน้อย ว่าไม่ควรประมาทไม่มีสิ่งใดยึดมั่นเป็นหลักในอนาคตได้ เราก็จะต้องกอบโกย
เอาไว้เราสามารถเก็บหอมรอมริบได้ไว้ใช้ยามขัดสนเวลาที่ไม่มีคนดูแลจะไม่ล าบากหากต้องอยู่คนเดียว 
    1.2.3 การให้ตัวละครอ่ืนกล่าวถึงตัวละครตัวนั้น เมื่อตัวละครอ่ืนในเรื่อง “เมียหลวง” 
กล่าวถึงตัวละคร ดร.วิกันดา และตัวละครอ่ืนในเรื่อง “เมียน้อย” กล่าวถึงตัวละครชลา มีรายละเอียดของตัว
ละครดังกล่าวดังนี้  

   1) ดร.วิกันดา  ตัวละครอรอินทร์กล่าวถึงดร.วิกันดาเมื่อเธอเข้ามาอาศัยอยู่บ้านดร.วิกัน
ดาเป็นเวลาหลายวัน แต่ดร.วิกันดาก็มิได้ว่าอะไร จนเธอต้องกล่าวถึงดร.วิกันดา ดังข้อความว่า... “อรเห็น
จะต้องเอาค่าอาหารมาให้คุณพ่ีเสียแล้วละ”หล่อนกลายเป็น “ส่วนหนึ่ง”ในครอบครัวฉันไปตั้งแต่เมื่อใดฉัน
เกือบไม่รู้สึก อดลองคิดเล่น ๆ ไม่ได้อีกเหมือนกันว่า สักวันฉันคงพบหล่อนมีห้องหับห้องใดห้องหนึ่งภายใต้
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ชายคาบ้านฉันกระมัง “อรรักคุณพ่ีจัง รักตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะ”หล่อนบอก ฉันพยายามค้นหาความจริงจากใจ
หล่อน  แต่สีหน้าและแววตาของหล่อนไปกันได้ดีกับค าพูดเสมอ (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.89) 
 จากตัวอย่างเราจะเห็นว่าการทีต่ัวละครอื่นกล่าวถึงตัวละครดร.วิกันดานั้น  หมายถึงอรอินทร์ในเรื่อง 
“เมียหลวง”เป็นน้องสาวของถาวรที่เข้ามาชอบพอกับ  ดร.อนิรุทธิ์ ไม่ได้มีความเกรงใจ ดร.วิกันดาเลยมาอาศัย
บ้านของดร.วิกันดา และไม่มีทีท่าว่าจะกลับบ้านจึงกล่าวกับดร.วิกันดาดังข้อความ...ว่าหล่อนอยากมีห้องพักที่
บ้านของดร.วิกันดาอย่างถาวรโดยการออกปากขออย่างไม่เกรงใจ ดร.วิกันดา และอรอินทร์ยังท าตัวสนิทสนม
เหมือนเป็นเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งอย่างหน้าตาเฉย ไม่เกรงใจดร.วิกันดาซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน  

   2) ชลา ตัวละครกฤษณะ กล่าวถึงชลาเมื่อชลาเมื่อเวลาเจอกันครั้งแรกที่คุณคณินทร์
พาชลา เข้ามารับใช้กฤษณะ เหมือนผู้หญิงทั่ว ๆ ไป ระหว่างที่สนทนากันกับชลากับกฤษณะก็พูดถึงชลาว่าชลา
เป็นคนซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังว่า ชลา เคยเป็นเมียน้อยเสี่ยมาแล้วและชลาพูดความจริงกับท่านและ
ท่านพูดกับชลาว่า “เธอเป็นคนแรกที่พูดกับฉันอย่างนี้ ส่วนใหญ่ที่มาหน้าม้ากับเจ้าตัวมักบอกเสมอว่า มัน
บริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นต์บางที... ฉันก็รู้ว่ามันเละเทะกันมาแค่ไหน แต่ไม่อยากพูด เพราะเราต้องให้เกียรติ
เขาบ้าง ถ้าเราไม่พอใจก็...ทดแทนเขาไป แล้วก็เลิกกัน บางคนหวังมาพ่ึงจริง ๆ ก็เลี้ยงเอาไว้...แต่ส าหรับเธอคิด
ว่าฉันควรจะท ายังไง?”ความว่า “กฤษณะเป็นฝ่ายซื้อค่ะ  กฤษณะจะซื้อหรือไม่สุดแต่ท่าน” คราวนี้รอยยิ้ม
ค่อนข้างกรุ่มกริ่มเล็กน้อย “ราคาของเธอไม่ได้อยู่ที่ตัวของเธอหรอก  มันอยู่ที่นี่...”“กฤษณะ” เคาะขมับช้า ๆ 
“เธอเป็นคนฉลาด...และฉันก็ผ่าน....” (กฤษณา อโศกสิน,2555, น.448) 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ากฤษณะพูดถึงชลา ว่าเป็นคนซื่อตรงและฉลาดจากการที่ชลาต้องไป
เป็นเมียน้อย ของกฤษณะชลาก็กล้าหาญที่จะบอกกฤษณะว่าชลาเคยเป็นเมียน้อยของเสี่ยมาแล้ว กฤษณะจึง
แปลกใจที่ชลาไม่ปิดบังเหมือนคนอ่ืนที่มักจะบอกท่านว่าไม่เคยผ่านผู้ชายมา ก็มีแต่ชลานี่หละ ที่กล้าถามท่าน
ว่าจะซื้อ หรือไม่ซื้อนับได้ว่าชลา กล้าหาญที่จะพูดความจริง กฤษณะรู้สึกพอใจมาก 
 

2. อัตลักษณ์ตัวละคร “ดร.วิกันดา-ชลา” ในนวนิยายประชันเรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย” ของ
กฤษณา อโศกสิน–ทมยันตี  
 จากการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์นวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน และเรื่อง “เมีย
น้อย” ของทมยันตี ในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ ดร.วิกันดา และชลา ผลการศึกษาจ าแนกได้ 3 ประการ 
คือ อัตลักษณ์เมียหลวงของตัวละคร ดร.วิกันดา อัตลักษณ์เมียน้อยของตัวละครชลา และ ดร.วิกันดา-ชลา: 
ความเหมือนและความแตกต่างของตัวละครเมียหลวง-เมียน้อย กล่าวรายละเอียดตามล าดับได้ดังนี้ 
 2.1 อัตลักษณ์เมียหลวงของตัวละคร ดร.วิกันดา 
  จากการวิเคราะห์ตัวละคร ดร.วิกันดา จากนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน โดย
เปรียบเทียบเชิงสังเคราะห์กับอัตลักษณ์ตัวละครชลา จากนวนิยายเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี สามารถ
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อธิบายอัตลักษณ์ได้ 7 ด้าน คือ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังของครอบครัว การศึกษา ชีวิตครอบครัว การ
ประกอบอาชีพของตัวละคร ความรู้สึกนึกคิดท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรม และคุณธรรมจริยธรรม กล่าวรายละเอียด
แต่ละด้านได้ดังนี้ 
  2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  
  ดร.วิกันดาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครดร.วิกันดา เป็นตัวละครที่มีดวงหน้าผุดผ่องมีสง่า นัยน์ตา
ด าใหญ่ จมูกโด่ง ริมฝีปากบางงามรูปร่างดี เหมือนนางแบบในแมกกาซีน(กฤษณา อโศกสิน. 2555: 12) 
ลักษณะการแต่งกายของดร.วิกันดามิดชิดไม่เน้นสีสันที่สดใส แต่งหน้าที่เน้นสีอ่อนโทนสีสุภาพ ดร.วิกันดาเป็น
คนหัวคิดทันสมัย ประพฤติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ ลักษณะภายนอกมีลักษณะเข้มแข็ง แต่ภายในมีลักษณะอ่อนแอ
และมีลักษณะของความสุขุมเย็นชา (กฤษณา อโศกสิน, 2555 ,น. 8) 
  2.1.2 ภูมิหลังของครอบครัว  
 ดร.วิกันดา ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละคร ดร.วิกันดามาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย บิดามารให้ความ
รักความอบอุ่นเลี้ยงดูมาดี ดังข้อความว่า... เพ่ือนของเธอชื่ออนงค์นารถกล่าวว่าเธอนะสบายมาแต่เกิดแล้วมี
พร้อมทุกอย่าง มีเรือนหอเป็นตึกใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ริมซอยหนึ่งของถนนสุขุมวิทมี รถยนต์สองคันและมีคน
รับใช้หญิงชายอีกสามสี่คน(กฤษณาอโศกสิน.2555: 9) 
  2.1.3 การศึกษา 
 ดร.วิกันดา ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครดร.วิกันดาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษา
จากสหรัฐอเมริกา ดังข้อความว่า... ฉันจบปริญญาเอกทางวิชาการศึกษา...นานมาแล้ว  โอ้อนิจจา ! ฉันไม่
อยากจะเอ่ยค านี้เลยดุษฎีบัณฑิตเป็นเพียงกระดาษเปล่า (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.7) 
  2.1.4 ชีวิตครอบครัว  
  ดร.วิกันดาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครดร.วิกันดา แต่งงานกับ ดร.อนิรุทธิ์ ในช่วงแรกหลังแต่งงาน
ทั้งสองคนมีความสุขสมหวังในรสรักอ่ิมเอบซาบซ่านเป็นสุขในรสรักอย่างคู่สามีภรรยาทั่วไป...ดังข้อความว่า 
ดร.วิกันดากับดร.อนิรุทธิ์ ครองรักกันอยู่ด้วยกันมาได้สามเดือนดร.วิกันดา ก็ตั้งครรภ์ลูกคนแรกเป็นผู้ชายและ
ต่อมาก็มีลูกสาว ดร.อนิรุทธิ์เห่อลูกพักใหญ่ เขาไม่แวะเวียนไปไหนหลังเลิกงาน ได้แต่ขับรถตรงดิ่งกลับบ้าน 
หยอกล้อกับทารกในรถเข็น เขาซื้อรถเข็นคันใหญ่บุหนังราคาสองพันกว่าบาทเป็นของขวัญลูกสาว เวลานั้น
บ้านเราเต็มไปด้วยของขวัญฉันสดชื่นอบอุ่นอยู่ท่ามกลางสามี ลูกและญาติมิตร เมื่อลูกชายอายุได้ขวบเศษ
นั่นเอง ชะตากรรมของฉันก็เริ่มต้นขึ้น (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น. 8) 
  2.1.5 การประกอบอาชีพของตัวละคร  
  ดร.วิกันดาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครดร.วิกันดา ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นหัวหน้ากองใน
กระทรวงศึกษาธิการดังข้อความว่า “เขาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ส่วนฉันรับราชการเป็นหัวหน้ากอง
ในกระทรวงศึกษาธิการ แรกทีเดียวเมื่อเวลาไปท างาน เขาอาสาไปส่งฉันก่อน แล้วจึงเลยไปมหาวิทยาลัย  
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เป็นอันว่ารถที่มีอยู่สองคัน มีโอกาสใช้งานหนักเพียงคันเดียว แต่ต่อมาระยะหลังฉันมีงานต้องติดต่อนอก
สถานที่ ไม่สะดวกในการใช้รถหลวงน้ ามันหลวงฉันก็เลยแยกทางกับเขาด้วยการขับรถคนละคัน” (กฤษณา 
อโศกสิน, 2555, น.19) 
    2.1.6 ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม  
  ดร.วิกันดาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครดร.วิกันดา มีความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเรื่องต่าง ๆของตนเองเพ่ือเป็นการพิจารณาว่า “ฉันจะประพฤติอย่างไร”
คือตัวดร.วิกันดา จะท าอย่างไรจึงจะเอาชนะสามีเจ้าชู้ได้ บางทีการที่เราหาทาง “สู้”แล้วจนสุดความสามารถก็
เป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งได้เหมือนกัน แต่ดร.วิกันดา มีความทระนงอยู่ในใจ...ความข้อความว่า “ถ้าเรา
ต้องแพ้ เราจะแพ้อย่างดร.วิกันดา!” ความดีแบบผิวบางของนางเอกในนิยายเริงรมย์สมัยเก่า  หมดสิ้นไปแล้ว
จากโลกยุคใหม่...โลกยุคนี้มีแต่การชิงชัยทุกยิบตา ส่วน “แบบ”หรือ “วิธี”หรือ “ชั้นเชิง”การต่อสู้จะเป็นไปใน
ลักษณะใด ก็สุดแต่กมลสันดานของแต่ละบุคคลผู้ร้ายย่อมต่อสู้อย่างผู้ร้าย  ผู้ดีก็ย่อมต่อสู้อย่างผู้ดี  ฉันถือหลัก
ที่ว่านี้ตลอดมา  ก่อนแต่งงาน ฉันเคยคิดอยู่อย่างเดียวว่า “ถ้าเขาไม่ซื่อตรงต่อเมื่อใด  ก็ขอแยกทางกันเมื่อนั้น”
แต่หลังจากแต่งงาน ฉันเพิ่งรู้ว่า  การแยกทางทั้ง ๆ ที่มีลูกพะรุงพะรังไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  และจะยากยิ่งขึ้นไปอีก 
หากว่า “เรายังรักเขาอยู่”เวรกรรมปางใดหนอท่ีท าให้ฉัน “ต้อง”รักเขาถึงกับจ าเป็นต้องกลายเป็นนักสู้ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า และแต่ละครั้งที่สู้ก็มิใช่จะสู้เพ่ือน าเขากลับมาเป็นของฉัน หากสู้เพ่ือน าเขากลับมาเป็นของหญิงคน
ต่อไป(กฤษณา อโศกสิน, 2555,น. 113 ) 
  2.1.7 คุณธรรมจริยธรรม 
  ดร.วิกันดาผู้ประพันธ์สร้างให้ดร.วิกันดาเป็นตัวละครที่เป็นคนที่มคีุณธรรมจริยธรรมคุณธรรม 
คือ ความดีงามท่ีถูกปลูกฝ๎งขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตส านึกที่ดี จริยธรรม คือการประพฤติปฏิบัติตามความดีงาม
แห่งคุณธรรมนั้นซึ่งดร.วิกันดามีความเมตากรุณา เมื่อดร.อนิรุทธิ์ผู้เป็นสามี สารภาพให้เธอรับรู้เรื่องนวลรัตน์
คนเลี้ยงลูกว่า เขาได้หล่อนเป็นภรรยาแล้ว ใจหนึ่งดร.วิกันดาก็หึง อยากจะไล่แม่สาวตาคมคนนั้นออกจากงาน
ทันที  แต่อีกใจหนึ่งก็นึกเวทนาเมื่อนึกถึงใจเขาใจเราเธอก็ยุติความคิดนั้นเพราะกลัวบาป! จากเหตุการณ์นี้อาจ
กล่าวได้ว่าดร.วิกันดาได้แสดงออกถึงความเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตาลูกผู้หญิงด้วยกันรู้สึก
สงสารเห็นใจผู้อ่ืนรู้สึกถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันรู้จักแบ่งป๎นและ  ให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ...ดัง
ข้อความว่า... หล่อนเป็นเพียงเลขหลังจุดทศนิยมเท่านั้นแหละ เหมือนนงคราญ เหมือนอีกหลายคนที่เราไม่รู้...  
แต่บางทีเธอก็นึกเวทนาเขา และลงท้ายก็เวทนาตนเอง  เพราะอะไรหรือ...เพราะเขาลืมคิดไปว่าเศษสตางค์นั้น
เมื่อรวมกันเข้ามาก ๆก็จะเป็นหนึ่งบาท...หรือสิบบาท หรือร้อยบาทก็ได้ เศรษฐีเป็นเศรษฐี เพราะเห็นค่าของ
เศษสตางค์มาแล้วดังข้อความว่า“วิเขาเป็นบ้าอะไรนะนิ่งอยู่ได้ เห็นอยู่ต าหูต าตาว่าแม่สาวใช้เข้ามาระริกระรี้
กับผัว คุณผู้ชายคะคุณผู้ชายขา ก็ยังไม่เห็นสะดุ้งสักที ท าเป็นแม่พระไปได้นีนา”  (กฤษณา อโศกสิน.2555: 
    2.2 อัตลักษณ์เมียน้อยของตัวละครชลา 
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 จากการวิเคราะห์ตัวละครชลา จากนวนิยายเรื่อง “เมียน้อย” ของทมยันตี โดยเปรียบเทียบเชิง
สังเคราะห์กับอัตลักษณ์ตัวละคร ดร.วิกันดา จากนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง” ของกฤษณา อโศกสิน สามารถ
อธิบายอัตลักษณ์ได้ 7 ด้าน คือ ลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังของครอบครัว การศึกษา ชีวิตครอบครัว การ
ประกอบอาชีพของตัวละคร  ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม และคุณธรรมจริยธรรม กล่าว
รายละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  2.2.1 ลักษณะทางกายภาพ    
  ชลา เป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างให้ ชลา เป็นตัวละครที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ดวงหน้าเรียว ริม
ฝีปากเหยียดตรง ผิวคล้ าเนียน  ปากคอคิ้วคางคมเข้ม ผิวสีน้ าผึ้ง ผมหยักศก ขนตาสวยเหมือนใส่ขนตาปลอม
ดังข้อความว่า... “เพราะผู้ที่ก้าวออกมามีดวงหน้าค่อนข้างเรียว ร่างระหง ผิวค่อนข้างคล้ า หากคิ้วและดวงตา
คมเข้มผมยาวเกล้าพันตลบไว้อย่างง่าย ๆ เปิดให้เห็นรูปหน้าค่อนข้างเรียว มีลักษณะเป็นสง่าแปลกตา” (ทม
ยันตี, 2546,น. 1 ) 
  2.2.2 ภูมิหลังของครอบครัว  
  ชลาเป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างให้ ชลา เป็นตัวละครที่ มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน มี
ความรู้น้อย คุณพ่อคุณแม่เป็นคนหาเช้ากินค่ า บิดาท างานเป็นสมุห์บัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลังมารดาเป็นแม่บ้าน ครอบครัวอบอุ่น ดังข้อความว่า... พ่อเป็นสมุห์บัญชีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง  ที่
ชลบุรี ฉันเองก็เกิดที่นั่นแม่เลยตั้งชื่อเอาง่าย ๆ ว่า ชลา เรามีบ้านพักใกล้ ๆกับโรงงาน ในวัยเด็กภาพที่เจนตา
ฉันคือภาพไร่ที่ยาว สุดลูกหูลูกตา และกลิ่นบูด ๆ ของแป้งที่จมูกรวมทั้งแสงแดดในตอนกลางวัน  (ทมยันตี
,2546,น. 9 ) 
  2.2.3 การศึกษา 
    ชลาเป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างให้ ชลา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่หก... ดังข้อความว่า 
ฉันไม่ได้ท าให้พ่อกับแม่ผิดหวังเลยในด้านการเรียน เพราะฉันข้ามชั้นเสียสองครั้ง เพียงอายุสิบสี่ฉันก็ขึ้นไปนั่ง
เรียนป๋ออยู่ในชั้นมัธยมหก พ่อเอาเรื่องนี้ไปคุยหัวตลาดจรดท้ายตลาดเพราะพ่อมีส่วนเสียนิดเดียวคือชอบดื่ม
เหล้าแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อเมามาก เวลาเมาพ่อยังอารมณ์ดีเสียด้วยถ้าไม่เล่านิทานก็มักร้องเพลงตลกๆ(ทมยันตี
,2546, น.11 ) 
  2.2.4 ชีวิตครอบครัว  
      ชลาเป็นตัวละครที่ ผู้ประพันธ์สร้างให้ชลา เป็นตัวละครที่ ไม่ได้แต่งงานเหมือนหญิงสาวทั่วไปที่
จะมีชีวิตครอบครัวเพราะชลาถูกส่งตัวมาขัดดอกเป็น “เมียน้อย”ของเสี่ยชูชัยตั้งแต่อายุ 14 ปี ดังนั้นจึงไม่
เรียกว่าเป็นครอบครัว  ต่อมาได้เป็นเมียน้อยของท่านฯ แต่พอท่านฯเสียชีวิต ชลาอยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
อีกครั้งกับตุลาเพ่ือสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่ตุลาก็ผิดหวังจากการมีครอบครัวของเขาเช่นกัน 
ตุลาจึงจึงกล่าวกับชลาเป็นส านวน...ความว่า “ตราบใดที่คุณยังไม่เห็นมนุษย์ทั้งโลกเป็นศัตรู คุณจะยิ่งมีโอกาส 
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ที่จะเชื่อใคร รักใคร และศรัทธาใครเสมอ ผมเอง...ก็ไม่ใช่คนเชื่อคนง่าย ผมเคยถูกทรยศ ถูกหักหลัง เคย
สูญเสียความรัก แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะไม่เชื่อหน้าผู้หญิงคนไหน ผมบอกตัวผมเองอยู่เสมอว่า สักวัน...ผมจะ
พบที่ผู้หญิงที่ยามตาย ผมจะกลับมาตายกับเขาได้!” (ทมยันตี, 2546,น.737 ) 
  2.2.5 การประกอบอาชีพของตัวละคร  
     ชลาผู้ประพันธ์สร้างให้ชลา เป็นตัวละครที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะอาชีพเธอคือ “เมียน้อย”ซึ่ง
จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนเหมือนผู้หญิงคนก่อน ๆที่เคยเป็น “เมียน้อย”ของเสี่ยชูชัย เสี่ยยื่น
ให้ชลาแล้วกล่าวว่า สองพันที่เสี่ยให้นี้เป็นเงินเดือนของหนูชลา...ดังข้อความว่า “เงินเดือนของหนู”ส าหรับฉัน
ซึ่งเคยได้รับแต่เพียงเงินค่าขนมไปโรงเรียนประจ าวันดังนั้นเงินจ านวนนี้นับว่ามากพอดู แล้วเสียงแม่ระเบียบ
เล่า ยังแจ๋ว ๆติดหู “แม่นั่นได้ตั้งสามพัน”ถ้าแม่นั่นหรือแม่คนไหนเคยได้ ฉันก็ควรจะต้องได้เหมือนกัน!ฉันตั้งใจ
ไว้ว่า เงินจ านวนนี้ฉันจะส่งกลับบ้านแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะส่งไปได้อย่างไร นอกจากจะใส่ตู้ลั่นกุญแจแล้วนั่ง
หวาดระแวงว่าจะหาย... (ทมยันตี,2546, น.103 ) 
    2.2.6 ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม  
 ชลาผู้ประพันธ์สร้างให้ชลาเป็นตัวละครมีความรู้สึกนึกคิดท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมคือเป็นสร้างให้ชลา 
เป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทโดยคิดหาทางแก้แค้นส่งผลให้ไปเป็นเมียน้อยเสี่ยชูชัย ที่เป็นคนท าให้ 
ครอบครัวเธอพังพินาศ ดังข้อความว่า...“สักวันหนึ่งเธอจะรู้ฤทธิ์ฉัน  แต่แล้ววันนั้นเธอ ต้องร้องไห้ ฮือ ฮือ...” 
ตานพร้องเพลงประกอบเสียงแจ้ว ๆ น่าแปลก...ที่บทเพลงซึ่งตานพมาร้องเล่น กลับจดจ าอยู่ในส่วนลึกของ 
หัวใจฉันได้นาน  เห็นจะเป็นเพราะฉันเองหมายมาด ไว้ว่า “สักวันหนึ่ง”ฉันจะท าให้คนซึ่งน าชีวิตฉันไปสู่

ความพิ 
พินาศได้ “รู้ฤทธิ์ฉัน”เช่นกัน (ทมยันตี,2546,น.41 ) 
   2.2.7 คุณธรรมจริยธรรม  
 ชลาผู้ประพันธ์สร้างให้ชลาเป็นตัวละคร ที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูก
ปลูกฝ๎งขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตส านึกที่ดี มีความกตัญํู ต่อบิดามารดา เมื่อบิดาถูกเสี่ยชูชัยโกง เงินสดขาด
หายไปจากบัญชีห้าหมื่นบาทบิดาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินในบัญชี ชลาเคยช่วยพ่อท าบัญชีเลยมั่นใจว่าพ่อถูก
เสี่ยชูชัยโกง เพราะเสี่ยอยากได้ชลามาเป็นเมียน้อยจึงท าทุกอย่างตามแผนที่ได้วางไว้โดยหากพ่อของชลาไม่มี
เงินมาจ่ายให้กับเสี่ยชูชัย ชลาก็ต้องเป็นตัวขัดดอกเพราะเสี่ยต้องการชลาไปเป็นเมียน้อย ชลา เป็นลูกที่ดีจึง
กล่าวว่า พ่อเป็นพ่อของชลา มีหน้าที่ให้ความสุขแก่ชลา แก่นพ แก่แม่แต่ชลาเองก็มีหน้าที่เหมือนกัน  เป็น
หน้าที่ ที่ลูกจะกตัญํูต่อพ่อแม่ ดังนั้นชลายินดีจะไปอยู่กับเสี่ยชูชัยเพ่ือให้พ่อกับแม่และน้องได้อยู่สุขสบายชลา
เองเป็นฝ่ายเสียสละเมื่อได้ตกลงกับเสี่ยชูชัยแล้วเสียชูชัยจึงได้น าเงินมาให้... ดังข้อความว่า เงินตั้งกองใหญ่ถูก
ยกมาวางตรงหน้า ฉันมองด้วยความรู้สึกปลาบแปลบ เพราะมันหมายถึง “ค่าของชีวิต”ทั้งหมดของฉัน! “หนู
นับเสียซิ”ฉันนับช้า ๆ มือไม้สั่นใจไม่ได้ตื่นเต้นยินดี น่าแปลก...ที่กระดาษแผ่นเล็ก ๆเพียงไม่กี่ใบ สามารถพลิก
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ชีวิตคนจากมุมหนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ “ครบไหมหนู”ฉันหยิบกระกาษปากกาที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะ
ขึ้นมา  “เสี่ยเซ็นบัญชีได้ค่ะ  ฉันจะเซ็นใบรับเงินให้เสี่ย”มืออวบอูมขาวซีด เซ็นชื่อในบัญชีแล้วเอ้ือมมือมารับใบ
รับเงินจากฉัน  อย่างราวกับกลัวว่าฉันจะหนีหายไปเสีย ต่อหน้าต่อตากระดาษเล็ก ๆแผ่นนั้นเองที่พลิกชีวิตฉัน
ลงอย่างสิ้นเชิง(ทมยันตี,2546,น. 41 ) 
 2.3 ดร.วิกันดา-ชลา: ความเหมือนและความแตกต่างของตัวละครเมียหลวง-เมียน้อย 
  2.3.1 ความเหมือนกันของตัวละครเมียหลวง-เมียน้อย: กรณี ดร.วิกันดา-ชลา 
   1) ลักษณะทางกายภาพ    
   ดร.วิกันดา-ชลา มีความเหมือนกันในด้านลักษณะทางกายภาพคือมีดวงตาด าคมเข้ม
เหมือนกันและนิยมท าทรงผมเกล้าสูงตลบเปิดให้เห็นดวงหน้าที่สวยงามเหมือนกัน...ดังข้อความว่า ทั้งดวงหน้า
และทรงผมนิยมผมเกล้าสูงเปิดให้เห็นดวงหน้าผุดผ่องมีสง่าดวงตาด าใหญ่  จมูกโด่ง ริมฝีปากบางงาม(กฤษณา
อโศกสิน,255,น.8) ส่วนชลา เป็นสตรีร่างระหงผิวค่อนข้างคล้ า หางคิ้วและดวงตาคมเข้ม ผมยาวเกล้าตลบไว้
อย่างง่ายๆเปิดให้เห็นรูปหน้าค่อนข้างเรียว มีลักษณะแปลกตา(ทมยันตี,2546,น. 1 )  
   2) ภูมิหลังของครอบครัว  
   ดร.วิกันดา-ชลา มีความเหมือนกันด้านภูมิหลังของครอบครัวคือการได้รับความรักความจาก
ครอบครัวดร.วิกันดา-ชลาได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นจากบิดามารดาเหมือนกันดังข้อความว่า...ดร.วิกันดา
มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี บิดามารดาให้ความรักความอบอุ่นในการเลี้ยงดูมาดีดังที่เพ่ือนของเธอชื่ออนงค์นา
รถดัง...ข้อความว่าเธอนะสบายมาแต่เกิดแล้วมีพร้อมทุกอย่าง มีเรือนหอเป็นตึกใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ริมซอย
หนึ่งของถนนสุขุมวิทมีรถยนต์สองคันและมีคนรับใช้หญิงชายอีกสามสี่คน(กฤษณาอโศกสิน,2555,น.9)ส่วนชลา
ครอบครัวมีฐานะยากจนมีความรู้น้อย คุณพ่อคุณแม่เป็นคนหาเช้ากินค่ า บิดาท างานเป็นสมุห์บัญชี ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังมารดาเป็นแม่บ้าน ครอบครัวอบอุ่น พ่อเป็นสมุห์บัญชีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง  
ที่ชลบุรี ฉันเองก็เกิดท่ีนั่น (ทมยันตี,2546,น. 9 ) 
   3) การศึกษา  
   ดร.วิกันดา - ชลา มีความเหมือนกันในด้านการศึกษาคือได้รับการศึกษาเหมือนกันดร.วิกันดา
ผู้ประพันธ์สร้างให้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา...ดังข้อความว่าฉันเป็น 
ด็อกเตอร์ทางวิชาการศึกษา...นานมาแล้ว โอ้อนิจจา! ฉันไม่อยากจะเอ่ยค านี้เลยดุษฎีบัณฑิตเป็นเพียงกระดาษ
เปล่า (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.7) ส่วนชลา ชลาเป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างให้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่หก... ความว่า ฉันไม่ได้ท าให้พ่อกับแม่ผิดหวังเลยในด้านการเรียน เพราะฉันข้ามชั้นเสียสองครั้ง 
เพียงอายุสิบสี่ฉันก็ขึ้นไปนั่งเรียนป๋ออยู่ในชั้นมัธยมหก พ่อเอาเรื่องนี้ไปคุยหัวตลาดจรดท้ายตลาดเพราะพ่อมี
ส่วนเสียนิดเดียวคือชอบดื่มเหล้าแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อเมามากพ่อมักจะร้องเพลงตลกๆ(ทมยันตี,2546,น.11 ) 
   4) ชีวิตครอบครัว  
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   ดร.วิกันดา- ชลา มีความเหมือนกันในด้านชีวิตครอบครัวคือดร.วิกันดา แต่งงานกับดร.อนิ
รุทธิ์ ส่วนชลา แต่งงานกับตุลาภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต...ดังข้อความว่า ในช่วงแรกหลังแต่งงานดร.วิกันดา
กับดร.อนิรุทธิ์ทั้งสองคนมีความสุขสมหวังในรสรักอ่ิมเอบซาบซ่านเป็นสุขในรสรักอย่างบุคคลผู้ประมาท
ทั้งหลาย เมื่ออยู่ด้วยกันมาได้สามเดือนดร.วิกันดา ก็ตั้งครรภ์ลูกคนแรกเป็นผู้ชายและต่อมาก็มีลูกสาว เขาเห่อ
ลูกพักใหญ่ เขาไม่แวะเวียนไปไหนหลังเลิกงาน ได้แต่ขับรถตรงดิ่งกลับบ้าน เวลานั้ นบ้านเราเต็มไปด้วย
ของขวัญฉันสดชื่นอบอุ่นอยู่ท่ามกลางสามี ลูกและญาติมิตร เมื่อลูกชายอายุได้ขวบเศษนั่นเอง ชะตากรรมของ 
ฉันก็เริ่มต้นขึ้น (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น. 8) ส่วนชลา ผู้ประพันธ์สร้างให้เป็นตัวละครที่ ไม่ได้แต่งงาน
เหมือนหญิงสาวทั่วไปในตอนแรก แต่ต่อมาเม่ือเจอตุลาเธอก็ได้แต่งงานตุลาเขากล่าวกับชลาเป็นส านวน...ความ
ว่า “ตราบใดที่คุณยังไม่เห็นมนุษย์ทั้งโลกเป็นศัตรู คุณจะยิ่งมีโอกาส ที่จะเชื่อใคร รักใคร และศรัทธาใครเสมอ 
ผมเอง...ก็ไม่ใช่คนเชื่อคนง่าย ผมเคยถูกทรยศ ถูกหักหลัง เคยสูญเสียความรัก แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะไม่เชื่อ
หน้าผู้หญิงคนไหน ผมบอกตัวผมเองอยู่เสมอว่า สักวัน...ผมจะพบที่ผู้หญิงที่ยามตาย ผมจะกลับมาตายกับเขา
ได้!” (ทมยันต,ี2546,น.737 )    
   5) การประกอบอาชีพของตัวละคร  
   ดร.วิกันดา -ชลา มีความเหมือนกันในด้านการประกอบอาชีพตัวละครดร.วิกันดาท างานรับ
ราชการหัวหน้ากองกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน ตัวละคร ชลาประกอบอาชีพ เมียน้อย...ดังข้อความว่า “เขาเป็น
อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ส่วนฉันรับราชการเป็นหัวหน้ากองในกระทรวงศึกษาธิการ แรกทีเดียวเขาอาสา
ขับรถไปส่งฉันก่อน แล้วจึงเลยไปมหาวิทยาลัย  เป็นอันว่ารถที่มีอยู่สองคัน มีโอกาสใช้งานหนักเพียงคันเดียว 
แต่ต่อมาระยะหลังฉันมีงานต้องติดต่อนอกสถานที่ ไม่สะดวกในการใช้รถหลวงน้ ามันหลวงฉันก็เลยแยกทางกับ
เขาด้วยการขับรถคนละคัน” (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.19) ส่วนชลา อาชีพของเธอคือ “เมียน้อย”ซึ่งจะ
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนเหมือนผู้หญิงคนก่อน ๆที่เคยเป็น “เมียน้อย”ของเสียชูชัย...ดังข้อความ
ว่า สองพันที่เสี่ยให้นี้เป็นเงินเดือนของหนูชลา “เงินเดือนของหนู”ส าหรับฉันซึ่งเคยได้แต่เพียงเงินค่าขนมไป
โรงเรียนประจ าวันเงินจ านวนนั้นนับว่ามากพอดู แต่เสียงแม่ระเบียบเล่า ยังแจ๋ว ๆติดหู “แม่นั่นได้ตั้งสามพัน”
ถ้าแม่นั่นหรือแม่คนไหนเคยได้ ฉันก็ควรจะต้องได้เหมือนกัน!ฉันตั้งใจไว้ว่า เงินจ านวนนี้ฉันจะส่งกลับบ้านแต่ก็
ยังนึกไม่ออกว่าจะส่งไปได้อย่างไร นอกจากจะใส่ตู้ลั่นกุญแจแล้วนั่งหวาดระแวงว่าจะหาย... (ทมยันตี, 2546,น.
103 ) 
     6) ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม  
  ดร.วิกันดา-ชลา มีความไม่เหมือนกันในด้านความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมคือความรู้สึก
นึกคิดของดร.วิกันดาท่ีจะกระท าต่อดร.อนิรุทธิ์เอาชนะเชิงบวกส่วนความรู้สึกนึกคิดของชลาอาฆาตเป็นการแก้
แค้นเชิงลบที่จะกระท าต่อเสี่ยชูชัย...ความว่า “ฉันจะประพฤติอย่างไร”จึงจะเอาชนะสามีเจ้าชู้ได้ การต่อสู้จะ
เป็นไปในลักษณะใด ก็สุดแต่กมลสันดานของแต่ละบุคคลผู้ร้ายย่อมต่อสู้อย่างผู้ร้าย  ผู้ดีก็ย่อมต่อสู้อย่างผู้ดี  
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ฉันถือหลักท่ีว่านี้ตลอดมา  ก่อนแต่งงาน ฉันเคยคิดอยู่อย่างเดียวว่า “ถ้าเขาไม่ซื่อตรงต่อเมื่อใด  ก็ขอแยกทาง
กันเมื่อนั้น”แต่หลังจากแต่งงาน ฉันเพิ่งรู้ว่า  การแยกทางทั้ง ๆ ที่มีลูกพะรุงพะรังไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  และจะยาก
ยิ่งขึ้นไปอีก หากว่า “เรายังรักเขาอยู่”เวรกรรมปางใดหนอที่ท าให้ฉัน “ต้อง”รักเขาถึงกับจ าเป็นต้องกลายเป็น
นักสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า และแต่ละครั้งที่สู้ก็มิใช่จะสู้เพ่ือน าเขากลับมาเป็นของฉัน หากสู้เพ่ือน าเขากลับมาเป็น
ของหญิงคนต่อไป(กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.113)ส่วนชลาความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมคือเป็น
สร้างให้ชลาเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทโดยคิดหาทางแก้แค้นเสี่ยชูชัย ที่เป็นคนท าให้ครอบครัวเธอพัง
พินาศ... ดังข้อความว่า “สักวันหนึ่งเธอจะรู้ฤทธิ์ฉัน  แต่แล้ววันนั้นเธอ ต้องร้องไห้ ฮือ ฮือ...” ตานพร้องเพลง
ประกอบเสียงแจ้ว ๆ น่าแปลก...ที่บทเพลงซึ่งตานพมาร้องเล่น กลับจดจ าอยู่ในส่วนลึกของหัวใจฉันได้นาน  
เห็นจะเป็นเพราะฉันเองหมายมาดไว้ว่า “สักวันหนึ่ง”ฉันจะท าให้คนซึ่งน าชีวิตฉันไปสู่ความพินาศได้ “รู้ฤทธิ์
ฉัน”เช่นกัน! (ทมยันตี,2546,น.41 ) 
   7) คุณธรรมจริยธรรม  
  ดร.วิกันดา-ชลา มีความเหมือนกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมคือดร.วิกันดาเป็นตัวละครที่มี
คุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมคือมีความดีงามที่ถูกปลูกฝ๎งขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตส านึกที่ดี จริยธรรม คือการ
ประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้นซึ่งดร.วิกันดามีความเมตากรุณา เมื่อดร.อนิรุทธิ์ สารภาพให้
เธอรับรู้เรื่องนวลรัตน์คนเลี้ยงลูกว่า เขาได้หล่อนเป็นภรรยาแล้ว ใจหนึ่งดร.วิกันดาก็หึง อยากจะไล่แม่สาวตา
คมคนนั้นออกจากงานทันที  แต่อีกใจหนึ่งก็นึกเวทนาเมื่อนึกถึงใจเขาใจเราเธอก็ยุติความคิดนั้นเพราะกลัว
บาป! จากเหตุการณ์นี้อาจกล่าวได้ว่าดร.วิกันดาได้แสดงออกถึงความเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคว าม
เมตตาลูกผู้หญิงด้วยกันรู้สึกสงสารเห็นใจผู้อ่ืนรู้สึกถึงการให้อภัยซึ่งกันและกัน ... ดังข้อความว่า “วิเขาเป็นบ้า
อะไรนะ  นิ่งอยู่ได้ เห็นอยู่ต าหูต าตาว่าแม่สาวใช้เข้ามาระริกระรวยกับผัว คุณผู้ชายคะคุณผู้ชายขา ก็ยังไม่เห็น
สะดุ้งสักที  ท าเป็นแม่พระไปได้นีนา”  (กฤษณา อโศกสิน,2555,น. 59)ส่วนชลามีจิตส านึกท่ีดี เป็นลูกที่มีความ
กตัญํู ต่อบิดามารดา เมื่อบิดาถูกเสี่ยชูชัยโกง เงินสดขาดหายไปจากบัญชีห้าหมื่นบาทบิดาถูกกล่าวหาว่า
ยักยอกเงินในบัญชี ชลาเคยช่วยพ่อท าบัญชีเลยมั่นใจว่าพ่อถูกเสี่ยชูชัยโกง เพราะเสี่ยอยากได้ชลามาเป็นเมีย
น้อยจึงท าทุกอย่างตามแผนที่ได้วางไว้หากพ่อของชลาไม่มีเงินมาจ่ายให้กับเสี่ยชูชัย ชลาก็ต้องเป็นตัวขัดดอก
เพราะเสี่ยต้องการชลาไปเป็นเมียน้อย ชลา เป็นลูกที่ดีจึงกล่าวว่า พ่อเป็นพ่อของชลา มีหน้าที่ให้ความสุข
แก่ชลา แก่นพ แก่แม่แต่ชลาเองก็มีหน้าที่เหมือนกัน  เป็นหน้าที่ ที่ลูกจะกตัญํูต่อพ่อแม่ ดังนั้นชลายินดีจะไป
อยู่กับเสี่ยชูชัยเพื่อให้พ่อกับแม่และน้องได้อยู่สุขสบายชลาเองเป็นฝ่ายเสียสละเมื่อได้ตกลงกับเสี่ยชูชัยแล้วเสีย
ชูชัยจึงได้น าเงินมาให้ กระดาษเล็ก ๆแผ่นนั้นเองที่พลิกชีวิตฉันลงอย่างสิ้นเชิง(ทมยันตี,2546,น.41 ) 
  
  2.3.2 ความต่างกันของตัวละครเมียหลวง-เมียน้อย: กรณี ดร.วิกันดา-ชลา 
   1) ลักษณะทางกายภาพ    
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    ดร.วิกันดา-ชลา มีความต่างกันของตัวละครด้านลักษณะทางกายภาพคือทางด้าน
การแต่งกายดร.วิกันดามีลักษณะการแต่งกายที่มิดชิดไม่เน้นสีสันสดใสต่างกันกับชลาการแต่งกายเน้นสีสัน
สดใสมากกว่าอาจเป็นเพราะชลายังมีอายุน้อยและอาชีพเธอต้องแต่งกายให้ทันสมัยและสดใสสวยงามอยู่เสมอ 
...ดังข้อความว่าดร.วิกันดา เป็นตัวละครที่มีลักษณะการแต่งกายมิดชิดไม่เน้นสีสันที่สดใส แต่งหน้าที่เน้นสีอ่อน
โทนสีสุภาพ ดร.วิกันดาเป็นคนหัวคิดทันสมัย ประพฤติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ ลักษณะภายนอกมีลักษณะเข้มแข็ง 
แต่ภายในมีลักษณะอ่อนแอและมีลักษณะของความสุขุมเย็นชา(กฤษณา อโศกสิน ,2555,น. 8) ส่วนชลาการ
แต่งกายนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส...ดังข้อความว่า ... “ขอเสื้อสีแดงตัวใหม่ซิ เสื้อที่น าเข้ามาให้ชลาใส่ มีสี
แดงฉานและสีน้ าเงินคาดเอวลงมา  มองดูฉูดฉาดน่ากลัว ” (ทมยันตี, 2546.น.233 ) 
   2) ภูมิหลังของครอบครัว  
   ดร.วิกันดา-ชลา มีความต่างกันของตัวละครด้านภูมิหลังของครอบครัวคือครอบครัวของดร.วิ
กันดาเกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย  เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติบ้านเป็นเรือนหอตึกใหญ่ มีคนรับใช้
มากมายแต่ชลาเกิดมาจากครอบครัวฐานะยากจนมีบ้านพักเป็นบ้านหัวหน้าคนงานในโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
ดังข้อความว่า...ดร.วิกันดามาจากครอบครัวที่มีฐานะดี บิดามารดาให้ความรักความอบอุ่นในการเลี้ยงดูมาดี
ดังที่เพ่ือนของเธอชื่ออนงค์นารถกล่าวว่าเธอนะสบายมาแต่เกิดแล้วมีพร้อมทุกอย่าง มีเรือนหอเป็นตึกใหญ่ ตั้ง
ตระหง่านอยู่ริมซอยหนึ่งของถนนสุขุมวิทมีรถยนต์สองคันและมีคนรับใช้หญิงชายอีกสามสี่คน(กฤษณาอโศกสิน
,2555น.9)ส่วนชลาเป็นตัวละคร ที่มาจากครอบครัวฐานะยากจน บิดาท างานเป็นสมุห์บัญชี ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังมารดาเป็นแม่บ้าน ครอบครัวอบอุ่น เรามีบ้านพักใกล้ ๆกับโรงงาน ในวัยเด็ก
ภาพที่เจนตาฉันคือภาพไร่ที่ยาว สุดลูกหูลูกตา และกลิ่นบูด ๆ ของแป้งที่จมูกรวมทั้งแสงแดดในตอนกลางวัน  
(ทมยันต,ี 2546,น.9 ) 
   3) การศึกษา  
   ดร.วิกันดา- ชลา มีความต่างกันของตัวละครด้านการศึกษาระดับสูงสุด คือดร.วิกันดาจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแตกต่างกับชลาที่เรียนน้อยกว่าจบการศึกษา
เพียงแค่ระดับมัธยมศึกษาปีที่หก และไม่ได้เรียนต่อเพราะต้องออกมาเป็นเมียน้อยเสี่ยชูชัย...ดังข้อความว่า ฉัน
จบปริญญาเอกทางวิชาการศึกษา...นานมาแล้ว  โอ้อนิจจา! ฉันไม่อยากจะเอ่ยค านี้เลยดุษฎีบัณฑิตเป็นเพียง
กระดาษเปล่า (กฤษณา อโศกสิน, 2555,น.7) ส่วนชลา ชลาเป็นตัวละครที่ผู้ประพันธ์สร้างให้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่หก ดังข้อความว่า ฉันไม่ได้ท าให้พ่อกับแม่ผิดหวังเลยในด้านการเรียน เพราะฉันข้ามชั้น
เสียสองครั้ง เพียงอายุสิบสี่ฉันก็ขึ้นไปนั่งเรียนป๋ออยู่ในชั้นมัธยมหก พ่อเอาเรื่องนี้ไปคุยหัวตลาดจรดท้ายตลาด
เพราะพ่อมีส่วนเสียคือชอบดื่มเหล้าแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อเมามากพ่อจะร้องเพลงตลกๆ(ทมยันตี,2546,น.11 ) 
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   4) ชีวิตครอบครัว  
   ดร.วิกันดา - ชลา มีความเหมือนกันของตัวละครด้านชีวิตครอบครัวคือ คือดร.วิกันดาได้ 
แต่งงานกับดร.อนิรุทธิ์ ส่วนชลา ได้แต่งงานกับกับตุลา..ดังข้อความว่าดร.วิกันดาแต่งงานกับ ดร.อนิรุทธิ์ เป็น
ครอบครัวที่มีความสุขมาก ในช่วงแรกหลังแต่งงานทั้งสองคนก็สุดแสนจะมีความสุขสมหวังในรสรักอ่ิมเอบ
ซาบซ่านเป็นสุขอย่างบุคคลผู้ประมาททั้งหลาย (กฤษณา อโศกสิน ,2555,น.11) ส่วนชลาได้แต่งงานกับตุลา
เหมือนหญิงสาวทั่วไปที่อยากจะมีครอบครัวเพราะชลาถูกส่งตัวมาขัดดอกเป็น “เมียน้อย”ของเสี่ยชูชัยตั้งแต่
อายุ 14 ปี ดังนั้นครอบครัวของดร.วิกันดาจึงมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในช่วงแต่งงานปีแรกแต่ต่อมาชีวิต
ครอบครัวก็เริ่มมีป๎ญหาเพราะความเจ้าชู้ของดร.อนิรุทธิ์ซึ่งต่างกับชลา ชีวิตครอบครัวในตอนแรกไม่มีความสุข
สมหวัง ต่อมาเม่ือชลาพบกับตุลาต่างก็เข้าใจกันและกันตุลาเคยผิดหวังจากการมีครอบครัวเขา จึงกล่าวกับชลา
เป็นส านวน...ดังข้อความว่า “ตราบใดที่คุณยังไม่เห็นมนุษย์ทั้งโลกเป็นศัตรู คุณจะยิ่งมีโอกาส ที่จะเชื่อใคร รัก
ใคร และศรัทธาใครเสมอ ผมเอง...ก็ไม่ใช่คนเชื่อคนง่าย ผมเคยถูกทรยศ ถูกหักหลัง เคยสูญเสียความรัก แต่ผม
ก็ไม่เคยคิดว่าผมจะไม่เชื่อหน้าผู้หญิงคนไหน ผมบอกตัวผมเองอยู่เสมอว่า สักวัน...ผมจะพบที่ผู้หญิงที่ยามตาย 
ผมจะกลับมาตายกับเขาได้!” (ทมยันตี,2546,น.737 )  
   5) การประกอบอาชีพของตัวละคร  
   ดร.วิกันดา -ชลา มีความเหมือนกันด้านการประกอบอาชีพคือดร.วิกันดาคือรับราชการเป็น
หัวหน้ากองกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน ตัวละครชลาประกอบอาชีพ เป็นเมียน้อยความว่าดร.วิกันดาประกอบ
อาชีพรับราชการ เป็นหัวหน้ากองในกระทรวงศึกษาธิการ ...ดังข้อความว่า “เขาเป็นอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัย ส่วนฉันรับราชการเป็นหัวหน้ากองในกระทรวงศึกษาธิการ แรกทีเดียวเขาอาสาไปส่งฉันก่อน 
แล้วจึงเลยไปมหาวิทยาลัย  เป็นอันว่ารถที่มีอยู่สองคัน มีโอกาสใช้งานหนักเพียงคันเดียว แต่ต่อมาระยะหลัง
ฉันมีงานต้องติดต่อนอกสถานที่ ไม่สะดวกในการใช้รถหลวงน้ ามันหลวงฉันก็เลยแยกทางกับเขาด้วยการขับรถ
คนละคัน” (กฤษณา อโศกสิน,2555,) ส่วนชลา เป็นตัวละครที่ประกอบอาชีพเพราะอาชีพของเธอคือเมียน้อย
...ดังข้อความว่า “เมียน้อย”ซึ่งจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนเหมือนผู้หญิงคนก่อน ๆที่เคยเป็น 
“เมียน้อย”ของเสี่ย เพียงแตเ่งินค่าขนมเพ่ือไปโรงเรียนประจ าวันเงินจ านวนนั้นนับว่ามากพอดูส าหรับฉัน  
(ทมยันต,ี2546,น,103 ) 
     6) ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม  
   ดร.วิกันดา-ชลา มีความต่างกันของตัวละครด้านความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมคือ
ดร.วิกันดา “เมียหลวง”มีความรู้สึกคิดลบต่างกับชลา “เมียน้อย”ในเรื่องของความรู้สึกที่คิดบวก...เรื่องราวที่
เกิดข้ึนกับดร.วิกันดาในฐานะเมียหลวงที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับสามีของตนที่มีความหิวกระหายที่จะเสพสุขจาก
โลกีย์ไม่สิ้นสุด...ดังข้อความว่า น้ าตาร่วงพรูพร้อมกับเรื่องราวในอดีตแสนสวยสดที่ล่วงลับไป ลับไปยิ่ง กว่า
อาทิตย์อัสดง เพราะอัสดงของดวงอาทิตย์ยังมีวันแปรเป็นอรุโณทัยที่บริสุทธิ์แจ่มจ้าเพียงแต่ผู้คอยอดทนคอย 
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แต่ส าหรับฉันสิ ชีวิตแสนหวานที่ล่วงลับไป เหมือนดวงมณีหล่นลงสู่มหาสมุทร  ถูกกลืนสิ้นไปกับกาลเวลา ด้วย
การเผาไหม้ของโลกีย์ ด้วยอารมณ์ผันผวนของสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์ (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.8) ส่วนชลา
ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครชลามีความรู้สึกนึกคิดต่างกับดร.วิกันดาตรงที่ความรู้สึกของชลามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมคือชลาเป็นตัวละครที่คิดดีเกี่ยวกับตัวเองเพ่ือให้มีความหวังและให้ก าลังใจตัวเองให้ต่อสู้เพ่ืออนาคต
...ดังข้อความว่า...แต่ส าหรับฉันเมื่อวานคือบทเรียน และพรุ่งนี้คือสิ่งที่ต้องท าให้ดีที่สุด เพราะวันนี้ของฉันถูก
ตราหน้าเสียแล้วว่าเป็นเมียน้อยฉันเป็นผู้หญิงที่ปราศจากค่าคนหนึ่ง (ทมยันตี,2546,น.41) 
    7) คุณธรรมจริยธรรม  
    ดร.วิกันดา-ชลา มีความต่างกันของตัวละครด้านคุณธรรมจริยธรรมคือดร.วิกันดาผู้ประพันธ์
สร้างให้เป็นตัวละครที่มีคุณธรรมจริยธรรม “เมียหลวง”อย่างดร.วิกันดาต้องอดทนต่อความเจ้าชู้ของดร.อนิ
รุทธิ์ สามีเพ่ือลูกและหน้าตาทางสังคม ต่างกับชลาที่เป็น “เมียน้อย”ไม่ต้องเสแสร้งอดทนต่อสามีอย่างเสี่ยชูชัย 
เป็นเพราะดร.วิกันดายังคงมีความโกรธและเสียใจเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่มีสามีเจ้าชู้...ดังข้อความว่า  “คุณคิดว่า
ฉันเป็นอะไร...ถูกสร้างขึ้นมาจากพลาสติกงั้นสิ !  อ้อ...ถ้าฉันมีเกียรติสูงแล้วละก็  ฉันต้องนิ่งงั้นหรือคะ  รุทธิ์”
น้ าตาของฉันพรูลงอาบแก้ม เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงาน  ที่ได้รับความสะเทือนใจสูง ฉันไม่อยากลดตัวลงไป
คู่เคียงกับผู้หญิงเสิร์ฟอะไรนั่นดอก แต่ท าไมหนอ ถ้าฉันสวดอิติปิโสได้ละก็  จ าเป็นด้วยหรือที่ฉันจะต้องเข้าถึงอิ
ติปิโส! (กฤษณา อโศกสิน,2555,น.25) อิติปิโส คือบทสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆ
คุณเป็นบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ส่วนชลาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครชลาซึ่งเป็น “เมียน้อย”ไม่รู้สึกต้อง
อดทนหรือเสียใจกับสามีที่ตนไม่ได้รักต่างกับดร.วิกันดา “เมียหลวง”ที่ต้องเสียใจและท าใจไม่ได้แม้จะนึกถึง
ธรรมะโดยการสวดอิติปิโสได้แต่ไม่อาจท าใจได้  ส่วนชลา “เมียน้อย”ไม่สนใจว่าเสี่ยชูชัย จะมีความสัมพันธ์
หรือมีเพศสัมพันธ์กับใคร ชลาก็ไม่สนใจไม่เสียใจกลับดีใจที่เสี่ยไม่มา...ดังข้อความว่า คนเรานั้น...ถ้ารังเกียจ
อะไรแล้ว ดูจะขยะแขยงไปเสียทุกอย่างนับตั้งแต่เนื้อขาว ๆ นุ่ม ๆ ระคนกลิ่นเหงื่อลมหายใจ หรือแม้กระทั่ง
เสียงพูด สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคืออย่าให้ได้พบได้เห็น หรือได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อย! (ทมยันตี, 2546,น. 127 ) 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา อัตลักษณ์ตัวละครหญิงในนวนิยายประชัน เรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย”ของกฤษณา 
อโศกสิน-ทมยันต”ี สรุปได้ 2 ประเด็น  

1.1 กลวิธีประกอบสร้างตัวละคร  
 กลวิธีการประกอบสร้างตัวละครดร.วิกันดา ในนวนิยายเรื่อง “เมียหลวง”ผู้ประพันธ์ กฤษณา อโศก
สิน สร้างดร.วิกันดาข้ึนให้เป็นตัวละครที่มีความสมจริง คือเป็นไปตามธรรมชาติของปุถุชนคนทั่วไป และมีความ
เป็นจริงตามลักษณะของบุคคลที่เป็นเมียหลวง 5 ประการดังนี้ 1)การท างานนอกบ้านและในบ้านได้ดี 2)การ
เป็นแม่ที่ดี3)ให้ความสุขกายและใจแก่สามีได้ดี4)ดูแลความเป็นอยู่ของสามีกับลูกได้ดี 5)มีความอดทนอดกลั้น 
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ส่วนชลา ในนวนิยายเรื่อง “เมียน้อย”ผู้ประพันธ์ทมยันตี สร้าง ชลา ขึ้นให้เป็นตัวละครที่มีความเป็นจริงตาม
ลักษณะเมียน้อย 5 ประการดังนี้1)ไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นเมียน้อย 2)เป็นผู้ที่อดทนต่อสู้ชีวิต 3) ถืออคติ
ไม่ให้อภัย 4) มีความซื่อสัตย์ กล้าพูดความจริง 5) อดทนอดกลั้นซ่อนความรู้สึกขมชื่น 

1.2 อัตลักษณ์ตัวละคร 
 อัตลักษณ์ตัวละครเมียหลวง “ดร.วิกันดา -ชลา”ในนวนิยายประชันเรื่อง “เมียหลวง-เมียน้อย”ของ
กฤษณา อโศกสิน-ทมยันตี ผลการศึกษาจ าแนกได้ 3 ประการ คือ อัตลักษณ์เมียหลวงของตัวละครดร.วิกันดา   
อัตลักษณ์เมียน้อยของตัวละคร  ชลา และ ดร.วิกันดา - ชลา ความเหมือนและความแตกต่างของตัวละครเมีย
หลวง – เมียน้อย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ อัตลักษณ์เมียหลวงของตัวละครดร.วิกันดาจากนวนิยาย เรื่อง “เมีย
หลวง”ของกฤษณา อโศกสิน โดยเปรียบเทียบเชิงสังเคราะห์กับอัตลักษณ์ตัวละครชลา จากนวนิยายเรื่อง 
“เมียน้อย”ของทมยันตี สามารถอธิบายอัตลักษณ์ได้ 7 ด้าน คือ1) ลักษณะทางกายภาพ 2)ภูมิหลังของ
ครอบครัว 3)การศึกษา 4) ชีวิตครอบครัว 5)การประกอบอาชีพของตัวละคร 6) ความรู้สึกนึกคิดที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรม 7) คุณธรรมจริยธรรม 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “ดร.วิกันดา-ชลา”:อัตลักษณ์ตัวละครหญิงในนวนิยายประชัน เรื่อง “เมียหลวง-เมีย
น้อย” ของกฤษณา อโศกสิน- ทมยันตี ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับ กลวิธีการประกอบสร้างตัวละครตาม
แนวคิดของกุหลาบ มัลลิกะมาส (2560, น. 111) คือผู้ประพันธ์เป็นผู้ก าหนดให้ตัวละครเป็นผู้มีบทบาทในเรื่อง 
โดยก าหนดชื่อ รูปร่าง หน้าตา เพศ วัย นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท รวมทั้งโชคชะตาที่ต้องประสบพบเจอ 
จึงท าให้ตัวละครเหมือนมีชีวิตอย่างแท้จริง จนผู้อ่านรัก ชัง สงสาร และเห็นใจตัวละครเหล่านั้น สอดคล้องกับ 
สายทิพย์ นุกูลกิจ(2543น.122) ที่กล่าวว่าการตั้งชื่อเรื่องของนวนิยายนั้นเป็นไปตามลักษณะของเรื่อง เมื่อ
ผู้อ่านเห็นชื่อเรื่องก็อาจนึกออกทันทีว่า เนื้อเรื่องจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ดังชื่อเรื่อง “เมียหลวง”กับ 
“เมียน้อย”นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังได้สร้างให้ตัวละครเอกให้เป็นผู้เล่าเรื่องราวของตนเอง โดยใช้สรรพนาม
บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่าท านองว่าเรื่องราวต่าง ๆเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผู้เล่าเอง(2543,น.123) 
 ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่องเมียหลวง สะท้อนให้เห็นถึงหญิงที่ดีโดยผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละคร
หญิงแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อย มิดชิดด้วยโทนสีสุภาพ มีความสัมพันธ์กับผู้ชายได้เพียงคนเดียวตลอดทั้งชีวิต ไม่
บกพร่องหน้าที่ความเป็นเมีย และเป็นแม่หากไม่เป็นไปตามกรอบนี้จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี เหมือนดังที่ดร.
วิกันดา ถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงดีจากดร.อนิรุทธิ์  จึงได้เป็นเมียหลวง  ส่วน ชลาผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละคร
หญิงแต่งหน้าและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใจ มีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนจึงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากคุณสมบัติ
ดังกล่าว ชลา จึงเป็นเพียง เมียน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชิดชฎา อ่อนคง และ พรรษา รอดอาตม์
(2560,น.40-48)ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความเป็นจริงในสังคมของผู้หญิงในนวนิยาย ว่า ผู้หญิงในนวนิยายที่
มีเนื้อหาครอบครัวแตกแยก ยังคงถูกสร้างในลักษณะการเป็นเมียและเป็นแม่ที่ดี ตลอดจนการเป็นผู้หญิงที่ดี  
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ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงอุดมการณ์ปิตาธิปไตย(patriarchy) ทฤษฎีทางสังคมวิทยามาตรฐานที่สะท้อนให้เห็น
ความแตกต่างเชิงอ านาจระหว่างชายกับหญิง 
 ผู้ศึกษาพบว่ากลวิธีการประกอบสร้างตัวละครผู้ประพันธ์มีวิธีการน าเสนอความรู้ตามหลักธรรม ว่า
ด้วยด้วยทิศ 6  แสดงให้เห็นว่าการประพฤติปฎิบัติตนในหน้าที่ของดร.วิกันดา และชลา เป็นไปตาม หลักธรรม 
ว่าด้วยทิศ6 คือบุคคลต่าง ๆที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัวเรา กล่าวคือ ดร.วิกัน
ดา ปฏิบัติตนในหน้าที่เมียและแม่ได้ดีดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์(2548,น,265)กล่าวว่าการเป็นเมียและเป็นแม่
เป็น ทิศที่ 3 ป๎จฉิมทิศ(2548,น.193) หรือ ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะมีขึ้น
ภายหลังและคอยเป็นก าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง คือ ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามีดังนี้ 1) จัดงานบ้านให้
เรียบร้อย 2)สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายได้ดี 3)ไม่นอกใจ 4)รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 5)ขยันไม่เกียจ
คร้านในงานทั้งปวง เป็นคุณสมบัติของดร.วิกันดา ซึ่งเป็นเมียหลวงที่ได้ปฏิบัติตามหลักได้ดี ทิศที่ 4 ตัวละคร
อุตตรทิศ  (2548,น.194) ดร.วิกันดา ผู้ประพันธ์ก็ได้สร้างให้เธอมีทิศเบื้องซ้ายคือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย 
เพราะเป็นผู้ช่วยให้เธอข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นก าลังสนับสนุน ให้บรรลุความส าเร็จ ในเรื่องเรื่อง 
ฉวีเพ็ญ เป็น มิตรสหายที่ดีของเธอดังที่บุคคลพึงบ ารุงมิตรสหาย ผู้เป็นมิตรเบื้องซ้ายดังนี้ 1)เผื่อแผ่แบ่งป๎น 2) 
พูดจามีน้ าใจ 3)ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4)มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 5) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน และ ทิศที่ 5 
เหฎฐิมทิศ(2548,น.195)  คือ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยท าการงานต่าง ๆ เป็น
ฐานก าลังให้ ดังที่ ดร.วิกันดา ท าดีกับนวลรัตน์ คนรับใช้ที่ได้เสียเป็นเมีย ดร.อนิรุทธิ์ อีกคนซึ่งดร.วิกันดาเองก็มี
คุณธรรมจริยธรรมไม่ไล่นวลรัตน์ออกไปจากบ้านเพราะเธอมีหลักธรรมต่อทิศเบื้องล่าง คือ 1) จัดการงานให้ท า
ตามความเหมาะสมกับก าลังความสามารถ 2) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 3) จัดสวัสดิการ
ดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น 4) ได้ของแปลก ๆ พิเศษ ก็แบ่งป๎นให้ 5) ให้มีวันหยุดและพักผ่อน
หย่อนใจตามโอกาสอันควร  ส่วน ชลา ตัวละครในเรื่องเมียน้อย ผู้ประพันธ์ก็สร้างให้ ชลา มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นไปตามหลักธรรม(2548,น,193)ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่าทิศที่หนึ่งปุรัติถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า  
คือทิศตะวันออก ได้แก่ มารดา  บิดา  เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน ดังที่ปรากฏไว้ในหลักธรรมว่าบุตร
ธิดาพึงบ ารุงบิดมารดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้  1) ท่านเลี้ยงเรามา เราต้องเลี้ยงท่านตอบ 2) ช่วยท าการงาน
ของทาน 3) ด ารงวงศ์สกุล 4) พฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 5)เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศ
ให้ท่าน  ดังที่ชลา ได้กระท าตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่มีความกตัญํูต่อพ่อแม่และดูแลน้อง ให้มีความสุขทิศที่ 4 
อุตตรทิศ  (2548,น.194) ชลา ผู้ประพันธ์ก็ได้สร้างให้เธอมีทิศเบื้องซ้ายคือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะ
เป็นผู้ช่วยให้เธอข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นก าลังสนับสนุน ให้บรรลุความส าเร็จ ในเรื่องก็คือ คุณ
อ้อย เป็นมิตรสหายที่ดีของเธอดังที่บุคคลพึงบ ารุงมิตรสหาย ผู้เป็นมิตรเบื้องซ้ายดังนี้ 1)เผื่อแผ่แบ่งป๎น 2) 
พูดจามีน้ าใจ 3)ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4)มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 5) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน และ และ ทิศที่ 5 
เหฎฐิมทิศ(2548,น.195)  คือ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยท าการงานต่าง ๆ เป็น
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ฐานก าลังให้ ดังที่ คุณระเบียบ แม่บ้าน คนรับใช้ที่ดีรักและห่วงใยคอยช่วยเหลือ ชลา ตลอดเวลาซึ่งชลาเองจึง
กล่าวได้ว่าชลา เธอมีหลักธรรมต่อทิศเบื้องล่าง คือ 1) จัดการงานให้ท าตามความเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถ 2) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 3) จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลใน
ยามเจ็บไข้ เป็นต้น 4) ได้ของแปลก ๆ พิเศษ ก็แบ่งป๎นให้ 5) ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอัน
ควร 
 หลักธรรม ว่าด้วยทิศ 6 เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้บุคคคลจะต้องปฎิบัติต่อกันอย่างดี ครบถ้วนตาม
หน้าที่ แล้วจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยตัวละครหญิงในเรื่อง เมียหลวงกับเรื่อง เมียน้อย 
ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละคร ทั้ง 2 ตัวมีหลักธรรมในการการด าเนินชีวิต เหมือนกัน คือ ทิศที่ 4 อุตตรทิศ คือ
เรืองของมิตรสหาย ดร.วิกันดา และ ชลา มีมิตรสหายที่ดีจึงช่วยเหลือดูแลกัน ทิศที่ 5 เหฎฐิมทิศ  ทิศเบื้องล่าง
คือ คนรับใช้  ตัวละครทั้ง 2 ตัว มีคนรับใช้ที่ดีสามารถดูแลช่วยเหลือกันได้ ส่วน ดร.วิกันดา  กับชลา ไม่
เหมือนกัน คือ ทิศที่ 3 ป๎จฉิมทิศเบื้องหลัง คือ ได้แก่ บุตรภรรยา  ส่วน ชลา ปุรัติถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า บิดา
มารดา กล่าวคือ ดร.วิกันดาบทบาความเป็นเมียหลวง ประพฤติตนปฏิบัติตนดีในหน้าที่เมียและแม่ ส่วน ชลาก็
มีความประพฤติปฏิบัติดีในฐานะลูกท่ีกตัญํูต่อบิดามารดา จึงกล่าวได้ว่าตัวละครหญิงทั้ง 2 มีหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตเป็นไปตามหลักพุทธธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาลักษณะร่วมและเฉพาะของนวนิยายเชิงประชันเรื่องอ่ืน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมือน
และความแตกต่างของตัวละคร กลวิธีประกอบสร้างนวนิยายเชิงประชันชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อนยุค เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม เพ่ือพัฒนารูปแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย
กิจกรรมร าวงย้อนยุค ในกลุ่มอาสาสมัคร จ านวน 43 คน ที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบร าวงย้อนยุค และใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน เพื่อประเมินระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นประวัติและความเป็นมาของร าวงย้อนยุคในบ้านพลายชุมพล ที่มีพัฒนาการ
มาจากท่าร าประกอบเพลงร าวงพ้ืนบ้านราว 100 ปีก่อน โดยที่ปัจจุบันบทเพลงและท่าร าของเพลงร าวง
พ้ืนบ้านเหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก ต่อมาได้มีการจัดตั้งวงดนตรีในหมู่บ้านโดยมีกลอง 2 ลูก ฉิ่ง ฉาบ 
เป็นเครื่องดนตรีประกอบอย่างง่ายจนมีการพัฒนาขึ้นและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รูปแบบร าวงย้อนยุคที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการออกก าลังกายของผู้สูงอายุนี้ เป็นการน าเอาเพลงร าวงพ้ืนบ้าน เพลงลูกทุ่งสมัยนิยม 
รวมถึงท่าร า ท่าเต้น ที่ยังคงปรากฏอยู่ในพ้ืนที่มาประกอบเป็นชุดการออกก าลังกาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ของการออกก าลังกาย คือ 1) ช่วงอบอุ่นร่างกาย ประกอบด้วยบทเพลงและท่าร าของเพลงเดิน ย่าง ย่อง ร า 
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และเพลงพวงมาลัย 2) ช่วงออกก าลังกาย ประกอบด้วยเพลงลูกทุ่งและท่าเต้นประกอบจังหวะ และ 3) ช่วง
ผ่อนคลาย ประกอบไปด้วยบทเพลงและท่าร าของเพลงร าวงพ้ืนบ้าน ส าหรับผลการวิจัยในส่วนคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตตามเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัย
โลก (WHOQOL-BREF-THAI) อยู่ในระดับที่ดี และมีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันทั้งก่อนและหลังกิจกรรม
ร าวงย้อนยุค อันเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงปกติตามวัย และรู้สึกเป็นอิสระโดยที่ไม่ต้อง
พ่ึงพาผู้อ่ืน ท าให้มีก าลังที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย การปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้พบว่าผลการวิจัยยังส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางจิตสังคม โดยในด้านจิตใจ และอารมณ์ได้ส่งผลให้เกิด
การผ่อนคลายความเครียด เกิดความสนุกสนาน มีความสุข เพลิดเพลินกับดนตรี ในด้านสังคมได้ส่งผลให้เกิด
การพบปะกับผู้คนที่หลากหลาย เกิดการรวมกลุ่มและเป็นสังคมมากข้ึน 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, ร าวงย้อนยุค 

Abstract 

The development of quality of life promoting model for the elderly using local 
traditional dance was a participatory action research using mixed research methods in order 
to develop a model to promote the quality of life for the elderly with local traditional 
dance activities. The 43 participants were the members of the Plai Chumpol Senior School, 
Phlai Chumphon Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The research used in-
depth interviews, group conversation and qualitative analysis for the development of local 
traditional dance styles and used questionnaires and basic data analysis to examine the 
quality of life of the elderly. 

The research showed the background and history of local traditional dance in Ban 
Phlai Chumphon that has developed from choreography and folk dance songs about 100 
years ago. Until now, the little remain of the songs and choreography of these folk dance 
songs were found. Later, a music band was established in the village, with two drums, 
cymbals, simple cymbals, until the development and inheritance until today. This local 
traditional dance form developed for exercise in the elderly. It was the introduction of folk 
dance music popular country songs, including dance moves and choreography that still 
appear in the area, It was assembled into exercise set which was divided into 3 exercise 
sessions which were 1) Warm up period Consisting of the songs and dances of the music, 
walking around, dancing and pleang puang malai  2) Exercise period consisting of Thai 
country music and rhythmic dance moves and 3) The relaxation period consisted of songs 
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and dance moves of folk dance music. For the research on the quality of life of the elderly, 
it was found that most participants were female and had the quality of life according to the 
quality of life indicators of the World Health Organization (WHOQOL-BREF-THAI) at a good 
level and the quality of life was not different before and after the local traditional dance 
activities because the elderly had a healthy body that was healthy and feels independent 
without having to rely on others. Moreover, they had the energy to be able to move the 
body that can perform various activities by oneself as well. In addition, it was found that the 
research results also cause psychosocial well-being Psychologically and emotions can result 
in stress relaxation, fun, happy, enjoy music in terms of society, resulting in meeting with a 
variety of people that created more integration and socialization. 
Keywords : Promoting for Quality of Life, Elderly, Local Traditional Dance 

บทน า 
 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศ
ไทยนั้นจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 10.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 และประมาณ 14.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 
อีกทั้งแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุนี้จะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพ่ิมขึ้น จากสถิติเดิมในปี พ.ศ. 
2553 พบว่ามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3.3 ล้านคน หรือร้อยละ 39.7 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 
11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 ในปี พ.ศ. 2583 ทั้งนี้มาจากแนวโน้มการเจริญเติบโตของประชากรเมืองที่เพ่ิม
มากขึ้นนั่นเอง (วิราภรณ์ โพธิศิริ, 2555)     การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุอาจส่งผลให้เกิดลักษณะของภาวะพ่ึงพิง
กับกลุ่มประชากรในวัยท างานที่มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีประมาณร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 16 ในปี 
พ.ศ. 2568 การเกิดภาวะพ่ึงพิงย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชากร การออม การลงทุน รวมไปถึง
รายจ่ายของภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นด้านสุขอนามัย การดูแลสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมถึง
การประกันสังคม (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, 2549)      การค านวณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน
ปี พ.ศ. 2556 พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐภายใต้การดูแล 3 กองทุน ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 2.8  ในปี 2565 โดยเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2565 
และค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจะเพ่ิมสูงขึ้นตามลักษณะอายุ โดยจะสูงในช่วงวัยแรกเกิด จากนั้นจะลดต่ าลงในช่วง
หนุ่มสาว แล้วจะกลับสูงในวัยกลางคน และสูงที่สุดในวัยสูงอายุ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมีปัจจัยหลักมาจาก การ
เพ่ิมอัตราการใช้บริการ อัตราค่าบริการและค่ายา และพบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืน
นั้นเกิดจากประชากรกลุ่มนี้มีโอกาสเสียชีวิตในช่วงอายุนั้นสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน จึงมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก่อน
การเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ (ศุภ
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กิจ ศิริลักษณ์, 2557) ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เช่น ภาวะทางอารมณ์ อาจจะมีการซึมเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล รวมไป
ถึงนอนไม่ค่อยหลับเวลากลางคืน ภาวะทางความคิด มักจะคิดซ้ าซาก ลังเล หมกมุ่นเรื่องของตัวเอง ทั้งเรื่องใน
อดีตและรวมถึงปัจจุบัน กลัวถูกทอดทิ้งจากลูกหลาน ภาวะทางความจ า มักจ าเหตุการณ์ปั จจุบันไม่ค่อยได้ 
หลงลืม ภาวะทางพฤติกรรมอาจมักเอาแต่ใจตัวเอง จู้จี้ หรือเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมเพราะคิดว่าตัวเองแก่แล้ว 
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่ภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุจะลดน้อยลง ท าให้
ผู้สูงอายุถูกมองข้ามไปจากสังคม โดยคนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่แข็งแรงและมีความสามารถลด
น้อยลงจึงไม่ให้ความส าคัญ การสูญเสียบทบาทจากการเคยเป็นผู้น าครอบครัวที่กลายเป็นเพียงผู้อาศัยใน
สมาชิกของครอบครัว อันจะส่งผลกระทบทางจิตใจเกิดความไม่ม่ันใจในตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง 
ๆ นี้จะส่งผลเชื่อมโยงกันในหลายด้านส าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นสิ่งส าคัญที่จะช่วยลดภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ การ
ที่จะท าให้ผู้สูงอายุไม่กลายเป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาตินั้นคือการท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ
ที่ดี ปรับตัวและช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนมีสุขภาวะที่ดีทางด้านจิตสังคม การดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุข
ภาวะจึงกลายเป็นสิ่งส าคัญและเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการปูองกันปัญหาทางด้านสุขภาพ จิตสังคมและภาวะ
พ่ึงพิงที่ดีท่ีสุดของผู้สูงอายุ 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นจังหวัดส าคัญใน
การขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2540 ท าให้พิษณุโลกมี
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานในเขตเมืองและ
เทศบาลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นซึ่งกระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
จังหวัด โดยพบมากที่สุดในเขตอ าเภอเมือง ร้อยละ 17.61 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2559) ซึ่ง
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลกนี้ควรได้รับการวางแผน การจัดการ และ
การดูแลมติิสุขภาพอย่างจริงจังเพ่ือปูองกันและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 
 เทศบาลต าบลพลายชุมพลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตพ้ืนที่ที่
รบัผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับสังคมของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากจ านวน
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบมีมากถึงประมาณ 1,143 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 7,157 คน 
(เทศบาลต าบลพลายชุมพล, 2559) มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือโรงเรียน
ผู้สูงอายุขึ้น (โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล) มีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งมาจากทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลพลายชุมพล มีกิจกรรมและการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้
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อย่างมีความสุขกับกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย 
ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้ อมและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทุกมิติ รวมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานที่ดี
ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ตลอดมา 
 จากการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลพลายชุมพล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพลนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางหน่วยงานให้การสนับสนุนและพยายามพัฒนาให้มี
ความต่อเนื่องและหลากหลาย เหมาะสม เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างความสุขให้กับกลุ่มเปูาหมายมาก
ที่สุด โดยกิจกรรมร าวง    ย้อนยุคเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นแนวทางที่ท าให้
ผู้สูงอายุได้ท าร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีการร้องร าท าเพลง การออกก าลังกายด้วยการเต้นร าตามจังหวะเพลง 
ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรง               การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ สามารถท างาน
ประสานกันได้ดี ลดความเครียด วิตกกังวล เพิ่มความรู้สึกการมีคุณค่าในตัวเอง เกิดความสุขสนุกสนาน เกิดสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การเสริ มสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนากิจกรรม
การร าวงย้อนยุคที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล อันจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุและหน่วยงานต่าง ๆ ในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไปได้ใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมร าวงย้อนยุค 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix Method Research) ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนวิจัย ดังนี้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นต ารา คู่มือ 
หนังสือ วารสารบทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มิติสุขภาวะจิตสังคมและสุขภาพแบบองค์รวม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุค โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
 4. การสังเกต (Participant Observation) เพ่ือใช้เก็บข้อมูลภาคสนามแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุค  
 5. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ในการเก็บข้อมูลจากการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อคิดเห็น โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนา เพ่ือที่จะระดมความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย  
 6. การน าไปใช้และการประเมินผล ผู้วิจัยน ากิจกรรมร าวงย้อนยุคที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมกับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และมีการประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในแต่ละด้าน 
 ระยะเวลา  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 
 พื้นที่วิจัย  
  พ้ืนที่ในการวิจัย คือ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพลายชุมพล (โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล) 
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 กลุ่มอาสาสมัครและให้ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล เป็นกลุ่มอาสาสมัครโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 43 คน ตามคุณสมบัติที่ก าหนด คือ  

1) เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
2) เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุคตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป 
3) เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ยินดีให้ข้อมูลและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ภาพรวมและรายด้าน ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 วิธีการด าเนินการวิจัย          
วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งได้ดังนี้ 

 1. ส่วนของการพัฒนารูปแบบร าวงย้อนยุค 
 1.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ประวัติร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล 

ความรู้สึกและมุมมองเก่ียวกับร าวงย้อนยุค จากอาสาสมัครในโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล จ านวน 25 คน  
 1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ด้วยข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบ

ร าวงย้อนยุคเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ความต้องการสืบสานร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล ความ
ต้องการพัฒนาร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน จากอาสาสมัครใน
โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล จ านวน 10 คน 

 1.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบร าวงยุคบ้านพลายชุมพล
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในประเด็นของท่าร า เพลงประกอบท่าร า 
และเวลา โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 ท่าน  ได้แก่ 

1.3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี จ านวน 2 ท่าน 
1.3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จ านวน 2 ท่าน  
1.3.3 ตัวแทนผู้สูงอายุ จ านวน 3 ท่าน   
1.3.4 นักกายภาพบ าบัด จ านวน 1 ท่าน  
1.3.5 รองนายกเทศมนตรีพลายชุมพล จ านวน 1 ท่าน    
1.3.6 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล จ านวน 1 ท่าน  
1.3.7 พยาบาลประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล จ านวน 1 ท่าน  
1.3.8 ผู้แทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เทศบาลต าบลพลายชุมพล จ านวน 4 ท่าน  
 1.4 การประเมินผลรูปแบบร าวงย้อนยุคที่พัฒนาขึ้น โดยการน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนผู้สูงวัย

พลายชุมพล จ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งจะมีการประเมินผลด้วยตัวแทนทีมผู้ให้ข้อมูล
ในข้อ 3 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ รองนายกเทศมนตรีพลายชุมพล พยาบาล
ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล และผู้แทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลต าบลพลายชุมพล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากที่สุดให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   
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2. ส่วนของการประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ใช้วิธีการส ารวจ  (Survey) 

โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

2.1 ด้านร่างกาย 
2.2 ด้านจิตใจ 
2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม 

3. เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
(เครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) (World 
Health Organization, 1996 & Mahatnirunkul, Tuntipivatanakul, & Pumpisanchai, 1998) โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

4. กลุ่มอาสาสมัคร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 43 คน 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบประเมิน การสัมภาษณ์ การ
สนทนา โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของประเมิน และน าไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล โดยเสนอตารางประกอบการ
บรรยาย 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และอันดับ ในการอธิบายลักษณะของ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเสนอตารางประกอบการบรรยาย 

6.3 ใช้สถิต ิt-test เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร  
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 7. ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลแต่ละด้าน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลแต่ละด้าน 

ระดับค่าเฉลี่ย ( x ) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

x =5.00 มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมาก 

4.00 < x <5.00 มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.00 < x < 4.00 มีระดับคุณภาพชีวิตน้อย 

2.00 < x <3.00 มีระดับคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด 

1.00 = x < 2.00 มีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเลย 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อนยุค มีผลการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยส่วนของการพัฒนารูปแบบร าวงย้อนยุค 
 1.1 สภาพอดีตและปัจจุบันร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล 
 ร าวงย้อนยุคเป็นท่าร าประกอบเพลงพ้ืนบ้านของบ้านพลายชุมพลมีมานานเกือบ 100 ปี ต้น
ตระกูลของผู้ที่เป็นนางร า ยังคงสืบทอดการร าให้ปรากฏเห็นบ้างในปัจจุบัน แต่ก็ถือว่าน้อย เมื่อเทียบกับใน
อดีตที่ผ่านมา  ร าวงย้อนยุคก่อนนั้น เกิดจากการลงแขกท านา ซึ่งมีคนมาช่วยกันจ านวนมาก เมื่อท านาเสร็จก็
จะมีการกินดื่มและมีการร้องร าท าให้เกิดเป็นเพลง โดยสมัยก่อนมีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นใช้เพียง กลอง 2 ลูก ฉิ่ง 
ฉาบ  ต่อมาได้มีการจัดตั้งวงดนตรีขึ้น และมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ณ บ้าน
พลายชุมพล พบปัญหาขาดผู้สืบทอดท่าร าวงย้อนยุค เพราะผู้ที่สามารถร าวงย้อนยุคนั้นส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุ 
และรวมถึงผู้ที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลงก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีจ านวนน้อยมาก 
 1) ประเภทของเพลงที่ขับร้อง ได้แก่ เพลงร าวง (เช่น เพลงเดินไปเถิด เพลงเรียมเชิญร า เพลง
พวงมาลัย เพลงช่อมะปรางปลิง เพลงร าเคียวเกี่ยวข้าว เพลงฮินเลเล)  เพลงกล่อมลูก (เช่น เพลงขวัญของลูก 
เพลงกาหว่า เพลงพระคุณแม่) เพลงฉ่อย เพลงบวชนาค เพลงเห่เรือ เพลงล าตัด เป็นต้น โดยจังหวะเพลงที่ใช้
ในท่าร าวงย้อนยุค ได้แก่ ตะลุง ออฟบิท คองก้า ม้าย่อง สามช่า โซล ซานตาน่า   วาทูซี  ปาทังกา ร าแคน เป็น
ต้น 
  2) ความรู้สึกและมุมมองเก่ียวกับร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพลของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ผลการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าการร าวงย้อนยุคในอดีตมีจังหวะที่เหมาะสม ท่าร าที่สวยงาม 
แตกต่างจากการร าวงย้อนยุคในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเพลงที่เป็นที่นิยมเล่นส าหรับร าวงย้อนยุค 
คือ เพลงของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้จะประกอบด้วยล าโพง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุด
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คาราโอเกะ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีสมัยใหม่กับดนตรีสมัยเก่า  ซึ่งผู้สูงอายุที่โรงเรียนนี้ให้การ
ยอมรับและสนุกสนานทุกครั้งที่มีการร้องร าท าเพลง โดยมีมุมมองเกี่ยวกับร าวงย้อนยุคว่ามีประโยชน์ ช่วยด้าน
การส่งเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า  

  “...ร าวงกันก็สนุกสนาน หัวเราะกันได้ ไม่เครียด...” 
ปูาเล็ก (นามสมมุติ)  

  “...เวลามาโรงเรียนนี่ดี สนุกนะ ได้ร้องเพลง ได้ร า หลายคนก็สนุกกัน...” 
   ลุงดี (นามสมมุติ)  

  1.2 การสืบสานร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพลและความต้องการพัฒนาร าวงย้อนยุคบ้านพลาย     
ชุมพล 
  1) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานสืบสานหรือพัฒนาร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล  
 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความต้องการอนุรักษ์สืบสานไว้ให้ลูกหลานไว้ต่อในอนาคต เพราะในอดีตที่
ผ่านมาเคยมีการรวมกลุ่มตั้งวงดนตรีแต่ไม่ยั่งยืนเนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน เพราะกลุ่มวงดนตรีนี้
มักเล่นให้ฟรีกับคนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง ถึงแม้จะมีการเข้ามาเรียนรู้เรื่องดนตรีบ้านพลายชุมพล
ของกลุ่มนักศึกษา แต่เนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่จึงขาดความต่อเนื่อง ลูกหลานของพ่อเพลงแม่เพลงขาดความ
สนใจที่จะสืบสาน รวมทั้งการสืบสานศิลปะร าวงต้องมีการครอบครู จึงต้องเป็นผู้มีใจรักศิลปะด้านนี้โดยตรง ดัง
บทสัมภาษณ์ 
 “...เด็กรุ่นใหมไ่ม่ค่อยจะเอาต่อ น้อยคนจะสนใจ แล้วก็ไม่จริงจัง...” 

 ลุงน้อย (นามสมมุต)ิ  
 “...ต้องคนท่ีเขาชอบ ร้องลูกทุ่งเป็น จะไปไวเป็นไว ใจมันรักเดี๋ยวเป็นเอง ครูเขาช่วย...” 

นายเอ (นามสมมุติ) 
 ทั้งนี้ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมร าวงพ้ืนบ้านเพ่ือ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีใจรักดนตรี เป็นการผ่อนคลายความเครียด ผสมผสานกับการออกท่าทางร าวงประกอบกัน 
จัดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่เร็วและแรง จึงมีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยมากกว่าการเต้นแอร์โรบิคที่มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่เร็วและแรง แต่ข้อค้นพบจากผลการสัมภาษณ์ประการหนึ่งพบว่ายังไม่สามารถให้ค าตอบ
ได้ว่าการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพลควรเป็นหน้าที่ของใคร ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า  
 “...ร าวงดีแล้ว เหมาะสมกับคนสูงอายุ ร าไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องเร่ง...” 
            ปูาบัว (นาม
สมมุติ) 
 “...เราก็ต้องช่วยกันไปทุกคน พอรุ่นนี้หมด ไม่รู้ใครจะสืบต่อได้ คนร้องได้มันน้อย...” 

ปูาไสว (นามสมมุติ) 
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 1.3 รูปแบบร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล 
 การพัฒนารูปแบบร าวงย้อนยุค ของโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อน
ยุค ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เน้นการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งตรงประเด็นความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่คิดควรว่าส่งเสริมให้ทุกคนมีใจ
รักดนตรี เป็นการผ่อนคลายความเครียด ผสมผสานกับการออกท่าทางร าวงประกอบ จัดเป็นการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ไม่เร็วและแรง 
 ผลการสนทนากลุ่ม มีดังนี้ รูปแบบร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล ประกอบด้วย นันทนาการ
ร่วมกับออกก าลังกาย โดยร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล 1 รอบ ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที  
 ความเกี่ยวข้องของ “นันทนาการ” คือ การน า จังหวะ เพลง ท่าร า และ ดนตรี มาประกอบใช้
ร่วมกัน 
 ความเกี่ยวข้องของ “การออกก าลังกาย” คือ ร าวง 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลาประมาณ 5-8 นาที ขั้นออกก าลัง ใช้เวลาประมาณ 17-
22 นาที และ ขั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับรูปแบบร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล 
ล าดับที่ ท่าร า จังหวะ เพลง เวลา (นาที) 

1 
อบอุ่น
ร่างกาย 

ร าส่าย กลองยาว เดิน 5-8 
จีบม้วนมือคู่ ย่าง 
จีบหน้า ตั้งวงหน้า ย่อง 
สอดสร้อยมาลาแปลง ร า 
จีบเปลี่ยนมือซ้ายขวา 
ร าขึ้นลง ซ้ายขวา 
หงส์บิน 

 
พวงมาลัย 

2 
ออก
ก าลัง 

 
เต้นส่าย 

บีกิน สุดท้ายที่กรุงเทพฯ 17-22 
ออฟบิท ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน 
ตะลุง หน้าไม่ทันสมัย 

ชะชะช่า รักจางที่บางปะกง 
กลับมาท าไม 

3 
คลาย

กล้ามเนื้อ 

 
ท่าท าบท 

 
ร าวง 

ช่อมะปรางปิง 
ร้องไห้ท าไม 

ยามเดือนหงาย 

3-5 
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 2. ผลการวิจัยส่วนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 ผลการวิจัยส่วนคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อนยุค ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุจ านวน 
43 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน ) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 6 13.95 
 หญิง 37 86.05 
 รวม 43 100.00 

อาย ุ    
 60–69 20  46.51 
 70–79 18  41.86 
 ≥ 80 5  11.63 
 รวม 43 100.00 

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน ) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 41  95.34 
 มัธยมศึกษา 1  2.33 
 ปริญญาตรหีรือสูงกว่า 1  2.33 
 รวม 43 100.00 

โรคประจ าตัว   
 มี 25  58.14 
 ไม่ม ี 18  41.86 
 รวม 43 100.00 

      
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.05) เพศชาย (ร้อย
ละ 13.95) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 60–69 ปี (ร้อยละ 46.51) รองลงมาคือช่วงอายุ 70–79 ปี และมากกว่า 
80 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.86 และ 11.63 ตามล าดับ ระดับการศึกษาสูงสุดพบว่าอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อย
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ละ 95.34) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา และ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 2.33 และ 2.33  
ตามล าดับ อาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 58.14) 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลพลายชุม
พล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ตารางที่ 4 จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิต  ̅ S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย    
1. ความเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว 
เป็นอุปสรรคของผู้ตอบให้ไม่สามารถท าในสิ่งที่ต้องการ 

3.14 1.50 ปานกลาง 

2. ความมีก าลังเพียงพอที่จะท าสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันของผู้ตอบ  
(ท้ังเรื่องงาน หรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน) 

2.95 0.67 ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจกับการนอนหลับของผู้ตอบ 4.53 0.83 มากที่สุด 
4. ความรู้สึกพอใจที่สามารถท าอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน 2.93 0.62 ปานกลาง 
5. ความจ าเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล เพ่ือที่จะท างานหรือมี
ชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน 

3.02 1.27 ปานกลาง 

6. ความรู้สึกพอใจกับความสามารถในการท างานได้อย่างที่เคยท ามา 4.60 0.83 มากที่สุด 
7. ความสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง 4.21 0.58 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบด้านสุขภาพกาย 3.63 1.24 มาก 
องค์ประกอบด้านจิต    
8. ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบมีความหวัง) 
ของผู้ตอบ 

4.47 0.83 มาก 

9. ความมีสมาธิในการท างานต่างๆ  4.53 0.83 มากที่สุด 
10. ความรู้สึกพอใจในตนเอง 4.44 0.62 มาก 
11. ความรู้สึกยอมรับรูปร่างหน้าตาของตนเอง 4.63 0.98 มากที่สุด 
12. ความถี่ของความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่  
สิ้นหวังวิตกกังวล ของผู้ตอบ 

4.37 1.58 มาก 

13. ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย 4.35 0.88 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบด้านจิต 4.47 1.13 มาก 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิต  ̅ S.D. ระดับคุณภาพชีวิต 
องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
14. ความรู้สึกพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอ่ืน อย่างที่ผ่านมา    3.33 0.54 มาก 
15. ความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพ่ือนๆ  2.67 0.96 ปานกลาง 
16. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 4.37 0.26 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3.46 0.70 ปานกลาง 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม    
17. ความรู้สึกว่าชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยในแต่ละวัน 4.51 0.91 มากที่สุด 
18. ความรู้สึกพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้ 4.74 0.93 มากที่สุด 
19. การมีเงินพอใช้จ่ายตามความจ าเป็น 4.28 0.83 มาก 
20. ความรู้สึกพอใจที่สามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความ
จ าเป็น 

4.42 1.00 มาก 

21. การได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จ าเป็นในชีวิตในแต่ละวัน 4.44 0.83 มาก 
22. การได้มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมาก 4.14 0.75 มาก 
23. สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของผู้ตอบ 4.26 0.94 มาก 
24. ความพึงพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของตนเอง 4.21 0.79 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 4.38 0.87 มาก 

 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล

พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในภาพรวมองค์ประกอบด้านสุขภาพกาย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.63, S.D. 

= 1.24) ภาพรวมองค์ประกอบด้านจิต อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.4, S.D. = 1.13) ภาพรวมองค์ประกอบด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.46, S.D. = 0.70) ภาพรวมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.38, S.D. = 0.87)  
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 เมื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตตามเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) พบว่าคะแนนรวมทุกด้าน แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทุกองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิต แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพคุณภาพชีวิต ตามเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิต ระดับคะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย 28.49 คุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์ประกอบด้านจิต 25.51 คุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม 13.95 คุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 34.40 คุณภาพชีวิตที่ดี 
ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม  111.58 คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2.3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

คะแนนคุณภาพชีวิต n mean score SD t df sig. 

ก่อนกิจกกรม 43 110.19 87.39 -0.84 42 0.20 

หลังกิจกรรม 43 111.58 59.44    
*p <  .05  
  สมมติฐาน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุค ก่อนและหลังกิจกรรม มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง
กัน 
 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test ของคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุค ก่อนและหลังกิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุก่อนและหลังกิจกรรมร าวงย้อนยุค มีระดับ
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
 ความเป็นมาของร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพลนั้น เดิมในอดีตเป็นท่าร าประกอบเพลงพ้ืนบ้านของบ้าน
พลายชุมพลที่มามีมานานประมาณ 100 ปี โดยสันนิษฐานว่าเกิดจากการเวลาว่างในการประกอบอาชีพท านา 
ซึ่งในอดีตจะมีการลงแขกท านากันในหมู่บ้านโดยมีคนมาช่วยกันจ านวนมาก เมื่อมีเวลาว่างก็จะกินดื่มสุราและ
มีการละเล่นร้องร าท าเพลง ด้วยเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในพ้ืนที่ คือ กลอง ฉิ่ง ฉาบ ลักษณะของเพลงพ้ืนบ้านที่ขับ
ร้องในอดีต ได้แก่ เพลงร าวง (เช่น เพลงเดินไปเถิด เพลงเรียมเชิญร า เพลงพวงมาลัย เพลงช่อมะปรางปลิง 
เพลงร าเคียวเกี่ยวข้าว เพลงฮินเลเล) เพลงกล่อมลูก (เช่น เพลงขวัญของลูก เพลงกาเหว่า  เพลงพระคุณแม่) 
เพลงฉ่อย เพลงบวชนาค เพลงเห่เรือ เพลงล าตัด เป็นต้น เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท าให้
เพลงพ้ืนบ้านต่าง ๆ ในบ้านพลายชุมพลได้รับอิทธิพลของเพลงลูกทุ่ง มีการพัฒนาเนื้อร้องท านอง และเริ่มให้
ความนิยมกับเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่ถูกขับร้องโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมาก 
อาทิ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ชาย เมืองสิงห์ ขวัญจิต ศรีประจันต์ ชาตรี ศรีชล จนถึงนักร้องลูกทุ่งในยุคต่อมา 
อาทิ พุ่มดวง ดวงจันทร์ ยอดรัก สลักใจ เป็นต้น และมีการพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นร าวงย้อนยุคของบ้าน
พลายชุมพล 
 ปัจจุบันการสืบทอดของร าวงพ้ืนบ้านและร าวงย้อนยุคยังคงสืบทอดการร าให้ปรากฏเห็นบ้างใน
ปัจจุบันแต่ก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาที่ส าคัญคือการขาดผู้สืบทอดในการร้อง และท่าร า
วงพ้ืนบ้านและร าวงย้อนยุค เพราะผู้ที่สามารถเป็นพ่อเพลงแม่เพลงร้องและร าได้ในปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
และมีจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเพลงที่เหลือเพียงท่านเดียวในชุมชน 
 รูปแบบร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพลที่พัฒนาขึ้นนั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่
เป็นปราชญ์ด้านเพลงร าวงพ้ืนบ้านและร าวงย้อนยุค นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้วิจัยในการสร้างเป็น
รูปแบบของร าวงย้อนยุคบ้านพลายชุมพล โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม 
ในการก าหนดรูปแบบของการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ โดยการยึดหลักของการออกก าลังกายที่แบ่งออกเป็น 
3 ช่วง และมีการใช้เพลงร าวงพ้ืนบ้าน และเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในการสร้างเป็นรูปแบบของชุดร าวงที่ใช้ส าหรับ
การออกก าลังกาย โดยผลการวิจัยที่ส าคัญที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมร าวงย้อนยุคเพ่ือการออก
ก าลังกายที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น คือ ความรู้สึกชื่นชอบ สนุกสนาน โดยให้มุมมองว่าเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่
ดี มีคุณค่า เนื่องจากมีการน าเอาเพลงร าวงพ้ืนบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกก าลังกาย ท าให้รู้สึกถึง
คุณค่าและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไม่ให้สูญหาย รวมถึงมีความสนุกสนานจากการใช้เ พลง
ลูกทุ่งเข้ามาประกอบ ท าให้เกิดเป็นรูปแบบที่สามารถสร้างความสุขและการออกก าลังกายที่เหมาะสมได้ทั้ง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม ซึ่งนับได้ว่าเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมอย่าง
หนึ่งส าหรับโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล 
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 ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อนยุคแม้
ผลการวิจัยในเชิงปริมาณท่ีเป็นสถิติของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังกิจกรรมร า
วงย้อนยุคนั้น คงเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และรู้สึก
เป็นอิสระโดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ท าให้มีก าลังที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และอาจเกิดจากระยะเวลาท าวิจัยที่สั้นจนท าให้ไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งไม่
เป็นไปตามแนวคิดโดยทั่วไปที่เมื่อผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นมักมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการไม่
พบว่าคุณภาพชีวิตลดลงตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไปได้ แต่ทั้งนี้
ผลการวิจัยในส่วนของเชิงคุณภาพพบว่าการร าวงย้อนยุคนี้ส่งผลให้เกิด สุขภาวะทางจิตสังคม โดยในด้านจิตใจ
และอารมณ์ได้ส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด เกิดความสนุกสนาน มีความสุข เพลิดเพลินกับดนตรี ใน
ด้านสังคมได้ส่งผลให้เกิดการพบปะกับผู้คนที่หลากหลาย เกิดการรวมกลุ่มและเป็นสังคมมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
สุขภาวะทางจิตสังคมในด้านจิตใจและอารมณ์ส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด เกิดความสนุกสนาน มี
ความสุข เพลิดเพลินกับดนตรี โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรกริช     กล้าผจญ (2553) ที่ศึกษา
แนวทางการใช้ดนตรีบ าบัดส าหรับผู้ปุวยและผู้พิการทางกายโดยดนตรีบ าบัด (Music Therapy) หรือสังคีต
บ าบัดที่พบว่าศาสตร์ในการใช้ดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรี การร้องเพลง การขยับร่างกายประกอบ
เสียงเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรี สามารถช่วยบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ปุวยทั้งทางจิตใจและอารมณ์และโรคทาง
กายโดยการผ่อนคลายความตึงเครียด เพ่ิมความสุขและความมั่นใจ และสอดคล้องกับระพีพรรณ ขาวเรือง 
(2550) ที่ศึกษาบทบาทของดนตรีที่มีต่อจิตบ าบัด โดยพบว่าดนตรีสามารถน ามาใช้ในด้านจิตบ าบัดได้ดี เพราะ
การฟังดนตรีจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายและเกิดความสุนทรีย์คล้อยตามเสียงดนตรีที่ไพเราะ ท าให้บุคคลที่ได้
ฟังลดความตึงเครียดลงนอกจากนี้ดนตรียังช่วยให้จิตใจสงบและเกิดสมาธิได้อีกด้วย และด้านสังคมส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มมันเกิดเป็นสังคมขึ้น ได้พบปะกับผู้คนที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของภูริชญา เทพศิริ 
(2555) เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่พบว่าผู้สูงอายุ มี
ความรู้สึกมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี เช่น เข้าร่วมงานเทศกาลตาม
ประเพณี งานบุญ งานวัด ท าให้ผู้สูงอายุมีความสนุกสนานรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา และรื่นรมย์กับสิ่งรอบตัว ทั้งนี้
ความเบิกบานอาจก่อให้เกิดการท ากิจกรรมกับเพ่ือนหรือกลุ่มผู้สูงอายุในวัยเดียวกันหรืออาจเป็นความเบิกบาน
จากการได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบงานในยามว่างเก็บเกี่ยวความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งการมีอารมณ์
ขันและท าให้ผู้สูงอายุที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดวง
จิตต์ นะนักวัฒน์ (2550) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา ต าบล ม่วงค า 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของ
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ผู้สูงอายุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นแรงเสริมการสร้างการ
รักษาสมดุลทางจิตใจช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการยอมรับจากสังคม มีความเชื่อม่ัน และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการร าวงย้อนยุค ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเสนอแนะหรือเผยแพร่ให้กับเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือจัดกิจกรรม
ร าวงย้อนยุคให้กับผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเสนอแนะหรือเผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) 
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้จัดเป็นกิจกรรมของผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุส าหรับเป็นการออกก าลังกายและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงวัยเพราะถือว่ากิจกรรมร าวงย้อนยุคถ้าน ามาปรับใช้ท่าทางการร าวงให้เหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยได้ 

3. ชุมชนและสังคมควรมีการจัดกิจกรรมร าวงย้อนยุคเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางจิตสังคมของคนใน
ชุมชนในด้านอารมณ์และจิตใจเพ่ือไปในทางท่ีดีขึ้น ไม่เครียด เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ผู้สูงวัยมีสังคมที่กว้างข้ึน ลดภาวการณ์ติดบ้านได้  

4. ส่งเสริมให้มีการสืบทอดอนุรักษ์กิจกรรมร าวงย้อนยุคให้กับคนรุ่นใหม่โดยอาจจะเพ่ิมเป็นกิจกรรม
ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ เพ่ือให้เกิดการแพร่หลายทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยในเรื่องของสุขภาวะทางจิตสังคมของผู้สูงวัย ให้แพร่หลายในชุมชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรเสนอให้มีการจัดกิจกรรมร าวงย้อนยุคอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้มีสถานที่ให้เข้าร่วมที่
หลากหลาย ให้กับเทศบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เช่น เพ่ิมไปในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ่ืนได้มีกิจกรรมมาท าร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าในเรื่องของสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่นอกเหนือจากของผู้สูงวัยแล้วในบุคลคล
ทุกวัยนั้นเป็นอย่างไร และศึกษาว่าในการร าวงย้อนยุคนั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมในด้านสุขภาวะทางจิตสังคมเป็น
อย่างไร มกีารวัดผลก่อนและหลังท ากิจกรรมร าวงย้อนยุคเพ่ือเห็นความชัดเจนของข้อมูลในแต่ละด้าน คือด้าน
จิตใจ และด้านสังคม ให้ละเอียดขึ้น 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรุี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความต้องการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองโรงอ าเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม
ระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1 การศึกษา
คุณภาพชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  2 การสร้าง
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และ 3 การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณใน
ประชากรคือผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 67 คน ด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ที่ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 15 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ และแนวทางการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.02 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 
ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คือการพัฒนาการออกก าลังกายที่มีความหลากหลายโดยให้
ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้สูงอายุคือ การให้ลูกหลานเอาใจใส่
ดูแล การไปท าบุญในวันส าคัญต่างๆ และการเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและชุมชน ความต้องการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมสังสรรค์ของผู้สูงอายุ  การดูแลเรื่อง

....................................................................................................................................................................................................  
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สวัสดิการต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมคือ การรักษาดูแลความสะอาดบ้าน การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเกิดจากการด าเนินงานระหว่างภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันคิดและพัฒนากิจกรรม เพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคม และสภาพแวดล้อมร่วมกับการตระหนักรู้
ของประชาชน โดยน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างจุดร่วมในการรวมพลังชุมชนอย่างเข้มแข็ง ใช้หลักการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล 
และการรับผลประโยชน์ โดยสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมของชุมชนที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the quality of life of the elderly and 

factors affecting the quality of life of the elderly as well as needs for enhancing the quality 
of life of the elderly and create a model of participation in enhancing the quality of life of 
the elderly in the elderly school in Nong Rong Subdistrict, Phanom Thuan District, 
Kanchanaburi Province. Being research and development with mixed research method was 
used during quantitative and qualitative data collection, and this research were divided into 
3 steps i.e. 1. quality of life study, factors affecting the quality of life, and needs to enhance 
the quality of life of the elderly. 2 creating a model of participation in enhancing the quality 
of life of the elderly. And 3 presenting the development model of participation in enhancing 
the quality of life of the elderly in the Nong Rong Subdistrict Elderly School. The 
quantitative data were collected in the population of 67 elderly school using a 5-level 
estimation scale as questionnaire that was examined for the index of item objective 
congruence (IOC) and the questionnaire's confidence. Qualitative data were collected from 
15 people involved in the quality of life improvement of the elderly by using an interview 
form and group discussion guidelines. The quantitative data was analyzed with descriptive 
statistics and analyzing qualitative data with content analysis. 

The results showed that The overall quality of life of the elderly in the school of the 
elderly was at a high level, with an average of 4.02. Factors related to the quality of life of 
the elderly in the School of the Elderly were at a high level, with an average of 4.10. The 
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need to enhance the quality of life physically is to develop a variety of exercises by 
engaging the community. The need to enhance the mental quality of the elderly is Taking 
care of children Making merit on important days and joint home visits between the elderly 
and the community. The need to enhance the quality of life in relation to social 
relationships, including organizing social events for the elderly Taking care of welfare matters 
and teaching and learning activities in schools for the elderly. The need to enhance the 
quality of life in the environment is to maintain the cleanliness of the house. environmental 
campaign Forest conservation community forests. As for the participation model in 
enhancing the quality of life of the elderly, it arises from the operation between the network 
partners in the area and the local administrative organizations together to think and develop 
activities. to be used to improve the quality of life of the elderly in terms of physical health, 
mental health, social  relationships and environment together with public awareness by 
bringing the local culture to create a joint point to unite the strength of the community. 
Using the principle of participation to drive operations, which is participation in decision 
making operational planning follow-up evaluation and receiving benefits by creating a sense 
of responsibility for the community that is ready to work to improve the quality of life of the 
elderly. 
Keywords : Participation ; Quality of Life ; Elderly ; Elderly School 

ความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบ

ความส าเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
ท าให้ให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวขึ้น การศึกษา ทักษะและความรู้ดีขึ้น ส่งผลให้ภาวะเจริญพันธุ์
และอัตราประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากตัวเลขการคาดประมาณประชากร พบว่า พ.ศ. 2568 ประชากรในประเทศไทยที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เพราะผู้สูงอายุมีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสุขภาพมากขึ้น 
ทั้งด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย อาชีพและรายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและมีความจ าเป็นใน
การรับสวัสดิการสังคมจากรัฐและจากภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี (ศิวลาภ 
สุขไพบูลย์วัฒน์, 2560) 
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การเพ่ิมของจ านวนผู้สูงอายุในที่สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้สังคมมีภาระที่ต้องดูแล
ในเรื่องการรักษาพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ เงินบ าเหน็จบ านาญ การจัดบริการ
ด้านที่พักอาศัย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557)
ดังนั้น การลดผลที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมของผู้สูงอายุควรต้องมีการส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าใน
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพ
ให้เหมาะกับวัยของผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

จากสภาวะการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เป็นผลให้รัฐบาลต้องดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลมีภาระหน้าที่โดยตรงได้มีนโยบาย และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญข้อที่ 2 คือการยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ด้วยการพัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559) การ
เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า และพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้าง
พ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนอโรงเป็นด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ โดยท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
ภาคประชาชนในต าบลหนองโรง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีแหล่งรวมตัวพบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนอง
โรงให้ดีขึ้น 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความต้องการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลของการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง          

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง  

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
4. เพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมระหว่างการ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) กับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือให้การ
วิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และความต้องการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ 3 เพ่ือศึกษาความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ และศึกษาข้อมูลภาคสนาม ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

พื้นที่ในการศึกษา ศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ประชากรที่ศึกษา แบ่งออกประชากรเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ประชากรที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต และความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือผู้สูงอายุที่ก าลังเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 67 คน 



 

ปีที่ 8 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 73 
 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง  จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนต าบลหนองโรงที่
รับผิดชอบงานในโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโรง 
จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

และการเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิต

ด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีท่ีสุด ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับไม่
ดี และระดับไม่ดีเลย  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ 
4 ด้านคือ การให้คุณค่าของตนเอง การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน และ 
การสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด จัดระดับของระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงค่าคะแนน
เฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best,1997 : 190) 

ส่วนที่ 4 ความต้องการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  ใน 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ตอบตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 

2. ใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง จ านวน 15 คน ทั้งนี้ใช้ประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านที่มีมี

ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องค่าเฉลี่ยของข้อค าถามอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้สูงอายุที่มี

คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ได้ ค่า
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเท่ากับ 0.85 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผล
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.95 ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยลงพ้ืนที่น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ผู้สูงอายุที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 67 คน เก็บข้อมูลได้ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 94.02 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิตเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) น ามาใช้ในการแยกแยะข้อมูลแล้วจัดกลุ่มข้อมูล (category) ได้แก่ แนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สรุปร่างข้อเสนอในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อน าเข้าสู่การด าด าเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

1. การสร้างโครงร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นการสร้างโครงร่างการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการประชุมระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน 

2. การตรวจสอบโครงร่างการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย
ใช้เทคนิคผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (Subject Matter Specialist: SMS) จ านวน 3 คน ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

3. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยน าข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่างๆ มาแก้ไขและปรับปรุงเป็นรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กระดาษชาร์ท ปากกาสี แบบบันทึกการประชุมระดมสมอง 
และการสังเกตการมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม 

ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง โดยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 
(Connoisseurship) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง จ านวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Selection) 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ ท าการปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.70 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 57.10 (อายุ
เฉลี่ย 68 ปี) จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 93.70 สามารถอ่านหนังสือได้ร้อยละ 93.70 และเขียนหนังสือได้ร้อย
ละ 96.80 ยังประกอบอาชีพอยู่ร้อยละ 61.90 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ38.10 อาศัยอยู่บ้านของ
ตนเองร้อยละ 98.40 โดยอาศัยอยู่กับคู่สมรสร้อยละ 28.60 รองลงมาอาศัยอยู่กับบุตรร้อยละ 27.00  ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 90.50  รายได้ส่วนใหญ่มาจากเบี้ยยังชีพของทางราชการร้อย
ละ 82.50 เป็นผู้มีหนี้สินร้อยละ 58.70 โดยส่วนใหญ่มีหนี้มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 38.10 ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะเป็นสมาชิกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มจักสาน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออกก าลังกาย 
และกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน ร้อยละ 82.50 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญวันพระ ใส่บาตร
ตอนเช้า ท าบุญวันส าคัญต่างๆ ร้อยละ 98.40 กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่จะดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุ ร้อยละ 49.20 
และเปน็ผู้ทีมีโรคประจ าตัวร้อยละ 63.50 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาแยกรายได้ พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 
โดยคุณภาพชีวิตด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.24 รองลงมาได้แก่ คุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ และ คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.19, 3.94 และ 3.72 ตามล าดับ 
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

คุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย 3.72 0.47 ระดับมาก 
คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ 3.94 0.68 ระดับมาก 
คุณภาพชีวิตทางด้านสังคม 4.24 0.69 ระดับมาก 

คุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม 4.19 0.65 ระดับมาก 
โดยรวม 4.02 0.48 ระดับมาก 

 
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยภาพรวมมีความเห็นต่อปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแยกรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ปัจจัย โดยการให้คุณค่า
ของตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาได้แก่การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การมีส่วนร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.13, 4.06 และ 4.05 ตามล าดับ ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

การให้คุณค่าของตนเอง 4.14 0.51 ระดับมาก 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4.13 0.53 ระดับมาก 
การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน 4.06 0.78 ระดับมาก 
การสนับสนุนทางสังคม 4.05 0.83 ระดับมาก 

โดยรวม 4.10 0.66 ระดับมาก 
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4. ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษาความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ใน 

4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดลอม สรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง  

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ด้านร่างกาย: 
ผู้สูงอายุมีการออกก าลังน้อย ไม่มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายที่
ต่อเนื่อง กิจกรรมการออกก าลังกายเป็น
แบบเดิมๆ ไม่รูปแบบที่หลากหลาย 

ต้องการพัฒนาด้านการออกก าลังกายโดยช่วยกันรณรงค์ในการ
ออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการออกก าลัง
กายที่มีความหลากหลาย โดยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการออกก าลังกายของชุมชนที่เหมะสมกับผู้สูงอายุ 
การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ออกก าลังกายของชุมชน 

ด้านจิตใจ: 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้อยู่บ้านกับ
เด็ก จึงขาดการดูแลจากลูก ต้องท า
กิจวัตรประจ าวันด้วยตัวเอง นานๆ ไป
ร่วมกิจกรรมในชุมชน และร่วมกิจกรรม
กับเพ่ือที่โรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละ 2 วัน 

ต้องการให้เอาใจใส่ในเรื่องผู้สูงอายุ ให้ลูกหลานมาดูแล การจัด
กิจกรรมถือศีลและบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมให้คนในชุมชนรัก
ใครปองดองกัน พูดคุยเป็นมิตรกัน การจัดกิจกรรมไปท าบุญที่
วัดในวันส าคัญต่างๆ และการกิจกรรมการเยี่ยมและดูแล
ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีความสุข โดยการท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้สูงอายุและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม: 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่บ้านตาม
ล าพัง หรืออยู่กับลูกหลาน เมื่อมีงาน
ประเพณีส าคัญทางศาสนาจึงจะได้มี
โอกาสไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ใน
ชุมชน บางคนไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ของชุมชนเพราะต้องท างานหาเงิน 

ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ การ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสังสรรค์ของผู้สูงอายุให้มาก
ขึ้น การให้รัฐมาดูแลเรื่องสวัสดิการด้านต่างๆ และให้คนใน
ชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมระดมสมองเรื่องต่างๆ การท าโครงการพัฒนาด้านสังคม
ของผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล การร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ด้านสิ่งแวดล้อม: 
ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง 
และไปท างานหาเงินเลี้ยงตนเอง ไม่ค่อย
มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมส่วนรวมของ
ชุมชน แต่ส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่
จะไปร่วมกิจกรรมชุมชน 

ต้องการให้มีการรักษาและดูแลความสะอาดบ้านพักผู้สูงอายุ 
กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าชุมชน การปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชน และการจัดการขยะในชุมชนให้ดีขึ้น  โดย
ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชนทุกๆ กิจกรรม 
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4. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
หนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมตัดสินใจ ชุมชนเห็นว่าควรต้องเริ่มต้นจากครอบครัว โดย
มุ่งเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการ
ดูแลผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้มากกว่าคน
นอก ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วมคิดและติดสินใจก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกับสมาชิกในชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ชุมชนเห็นว่าว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร และกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนต้องเข้ามาร่วมวางแผนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกัน โดยการน าโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้ร่วมกันตัดสินใจมาวางแผน จัดล าดับความจ าเป็นก่อนหลัง เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบทริบท
ของชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ชุมชนเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร และกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนต้องเข้ามาลงมือปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกัน โดยการน าโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้ร่วมกันวางแผนน าไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบทริบทของชุมชน โดยบูรณา
การร่วมกับกิจกรรมหรือวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กิจกรรมหรือ
โครงการทีก่ าหนดไว้เกิดข้ึนจริงกับผู้สูงอายุในชุมชนต่อเนื่องทั้งปี 
4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ชุมชนเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุร่วมกัน โดยก าหนดแนวทางในการประเมินผลเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินกิจกรรม ระหว่างด าเนิน
กิจกรรม และหลังการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ผลส าเร็จของโครงการ และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการประเมินให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วน าผลประเมินผลมาสรุปร่วมกันเพ่ือเปรียบเทียบผลส าเร็จของ
โครงการกับเกณฑ์ชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน 
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5. รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองโรง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต้องเกิดจากการด าเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันคิ ดพัฒนา
กิจกรรมเพื่อน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 

โดยสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของขุมชนในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

- ร่างกาย (การท ากิจวัตรประจ าวัน การเจ็บป่วย 

การรับประทานอาหาร การพักผ่อน ฯล) 

- จิตใจ (สุขภาจิต อารมณ์ การนันทนาการ ฯล) 

- ทางสังคม (การยอมรับ การยกย่อง การร่วม

กิจกรรมกับชุมชน ฯล) 

การวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

รูปแบบในการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบลหนองโรง 
ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และวิถีการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ 

ด้านร่างกาย (การพัฒนาการออกก าลังกายที่มีความหลากหลายโดยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม) 

ด้านจิตใจ (การให้ลูกหลานเอาใจใส่ดูแล การไปท าบญุประเพณีต่างๆ การเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ) 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (การสังสรรค์ของผู้สูงอาย ุการดูแลเรื่องสวัสดิการ การเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอาย)ุ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (การรักษาความสะอาดบ้าน การรณรงคด์้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน) 
 

กระบวนการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ของกลุม่/องค์กร/หน่วยงาน/สมาชิกในชมุชน 

1. การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายของชุมชนเพื่อให้เห
มะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
2 การรณรงค์ในการออกก าลังกายของชุมชน 
3 การท างานร่วมกันระหวา่งผู้สูงอายุและชุมชน 
4 การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านจติใจ เช่น จัด
กิจกรรมการเยีย่มและดูแลผูสู้งอายุ และกิจกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมองและสุขภาพจิตผูสู้งอายุ 
5 การท าโครงการพัฒนาสังคมผูส้งูอายุท่ีขาดคนดูแล 
6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
7 การจัดกิจกรรมประกันสังคม การอนุรักษ์ป่าชุมชน
บานห้วยสะพานสรา้งความรักความสามัคคีในชุมชน 
8 การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาป่าชุมชน 
9 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดปลอดภยั 
10 การปลูกต้นไม้และช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ 
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ภาพแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของขุมชนในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

อภิปรายผล 
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยภาพรวมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาแยกรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย 
ตามล าดับ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบข้าง รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รวมถึง
ความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีมีส่วน
ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี โดยได้รับการยอมรับ เอาใจใส่จากคนในครอบครัว และได้ร่วมกิจกรรมกับ
เพ่ือนบ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ สะอาด กาดีโลน (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเจ๊ะ
บิลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูลภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีอันดับหนึ่ง คือ ด้านจิตใจ 
รองลงมาคือ ด้านร่ายกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับไม่ค่อยดี และ
สอดคล้องกับ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2554) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในเขตชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากทั้งด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 

1.1 คุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง โดยภาพรวม
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้าน จิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสุขภาพของผู้สูงอายุมีความเสื่อมโทรมตามวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการท าลายตนเอง (Autoimmunity Theory) ที่กล่าวว่าบุคคล
เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันน้อยลง แต่มีการสร้างภูมิคุ้มกันท าลายตนเองมากขึ้น  ท าให้ร่างกาย
ต่อสู้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมไม่ดีท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย  สอดคล้องกับการศึกษาของ วรดา รุ่งเรือง 
(2562) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาค
กลางของประเทศไทยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และของ 
ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างดี เมื่อจ าแนกตามรายด้านคือ  
อันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม อันดับ 2 ด้านร่างกาย อันดับ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อันดับ 4 ด้านจิตใจ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง 
(1. มีสุขภาพร่างกายที่ดี ,2. มีสุขภาพจิตใจที่ดี ,3. มีความสัมพันธ์ทีด่ีกับชุมชน ,4. มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
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1.2 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ในภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจโดยมีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเน้นการเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจิตจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
การแสดงออกทางกายและทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่เห็นได้ชัดเจน การจัดกิจกรรมเสริมทางด้านจิตใจจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การดูแลเอาใจใส่โดยการพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ  ให้ความรัก 
การยอมรับนับถือ การให้ความเคารพยกย่อง การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ โดยการแสดงออกถึงความเข้าใจ 
และการเอ้ืออาทรแก่ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ วรดา รุ่งเรือง (2562) ศึกษาการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทยพบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และอภินันท์ สนน้อย ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ และสุรชัย ปิยานุกูล (2559) ศึกษารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ด้านจิตใจผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ดี อบอุ่น มีความเหมะสม 
ความสัมพันธ์กับครอบครัวชุมชน ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรมพอสมควร ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะ 
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความเหมาะสม ส าหรับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง 

1.3 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์สังคมของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการยอมรับจากชุมชน  คนใน
ชุมชนให้ความเคารพนับถือ โดยสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว มิตรสหายและเพ่ือนบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล เอาใจใส่จากคนในครอบครัว สอดคล้องกับ อภินันท์ สนน้อย ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ และสุรชัย ปิยานุ
กูล (2559) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับสูง และ ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2556) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อย
ละ 93.33 โดยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคมท าให้ได้เพ่ือน  รอยยิ้ม ความสบายใจและ
ความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

1.4 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรงได้รับการดูและด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็น
สัดส่วน ช่วยดูแลความสะอาด จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นให้อย่างเพียงพอ ครอบครัวมีความเข้าใจมากขึ้น 
สอดคล้องกับศึกษาของ วีระพงษ์ พรายภิรมณ์ (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลสวนส้ม 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าคุณภาพชีวิตด้านที่พักอาศัยในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี  โดย
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ประชาชนให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการมีบ้านสภาพคงทนถาวรและปลอดภัยเมื่อมีฝนหรือพายุและ
ประชาชนให้ความส าคัญเป็นอันดับสองกับบ้านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ผลการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ได้แก่ การให้คุณค่าของตนเอง การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม พบว่า โดยรวมผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแยกรายด้านพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีทุกคนในสังคมต้องแข่งขั้นกัน ท าให้ให้ความส าคัญกับตนเองและคนในครอบครัวมากกว่า
คนอ่ืนๆ ส่งผลให้ค่านิยมเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสนับสนุนคนอ่ืนๆ ในสังคมลดน้อยลงไป ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของ อะเคื้อ กุลประสูตูติดิลก และคณะ (2557) ศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับสูง และ
โมเดลเส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการมองโลกในแง่ดี รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคม การเห็น
คุณค่าในตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ตามล าดับ โดยการมองโลกในแง่ดีและการสนับสนุน
ทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
ส่งผ่านการมองโลกในแง่ดี ตัวแปรทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ร้อยละ 54 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Thomopoulou et al. (2010) ศึกษาความแตกต่างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
ความโดดเดี่ยวหรือความว้าเหว่ของผู้สูงอายุจากการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพศชายสูง
กวาผู้สูงอายเุพศหญิง ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีการสมรสสูงกว่าผู้สูงอายุที่หย่าร้างและผู้สูงอายุที่เป็น
หม้าย ระดับความโดดเดี่ยวหรือความว้าเหว่่ของผู้สูงอายุเพศหญิงสูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย ผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสซึ่งมีการติดต่อลูกหลานจะมีความโดดเดี่ยวหรือความว้าเหว่่น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
หย่าร้างและผู้สูงอายุที่มีสถานภาพเป็นหม้าย นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีสถานภาพเป็นหม้าย
จะมีความเจ็บปวดทางจิตใจในเรื่องความโดดเดี่ยวหรือว้าเหว่่จาการสูญเสียคนที่รักอยางเห็นได้ชัด 

3. ความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผลการศึกษาความ
ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองโรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ผู้สูงอายุมีความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย โดยการพัฒนากิจกรรมการออกก าลังกายที่มีความ
หลากหลายโดยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านจิตใจโดยการให้
ลูกหลานเอาใจใส่ดูแล การไปท าบุญในวันส าคัญต่างๆ และการเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและชุมชน 
ส าหรับความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การจั ดกิจกรรมสังสรรค์ของ
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ผู้สูงอายุ การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ และความ
ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาดูแลความสะอาดบ้าน  การรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่าและการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ทัง้นี้เนื่องจากในตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้อง
ให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การที่ผู้สูงอายุเสนอความต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุรู้จักตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการสอดคล้องกับบริบทของตนเองและชุมชนซึ่งสามารถ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ธันวา บัวมี (2560) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
ความต้องการออกก าลังกายในรอบหนึ่งสัปดาห์อย่างสม่ าเสมอ ให้มีการจัดอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรใน
การส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยกลุ่มผู้สูงอายุเอง  และ
การได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อเพ่ิมบทบาทผู้สูงอายุในสังคม 

4. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
หนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โครงสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองโรง มีประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 4 ด้าน 
คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรต้องเริ่มต้นจากครอบครัว โดยมุ่งเน้นให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ 
สมาชิกในครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้มากกว่าคนนอก โดย
สมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วมติดสินใจก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับสมาชิกในชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ส่วน
ใหญ่เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนต้องเข้ามาร่วมวางแผนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกัน 
โดยการน าโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ร่วมกันตัดสินใจมาวางแผน จัดล าดับความจ าเป็นก่อนหลังให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ตลอดทั้งปี  3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนต้องเข้ามาร่วมปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกัน 
โดยน าโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ร่วมกันวางแผนไปสู่การลงมือปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับบทริบทของ
ชุมชน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมหรือวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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ของผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ให้กิจกรรมที่ก าหนดไว้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชุมชนตลอดทั้งปี และ 4) การมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โครงการและกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุร่วมกัน โดยก าหนดแนวทางในการประเมินผล
เป็น 3 ระยะ คือ การประเมินผลก่อนด าเนินกิจกรรมโครงการ ระหว่างด าเนินกิจกรรมโครงการ และหลังการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ ผลส าเร็จของโครงการ และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการประเมินให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของ
การด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ แล้วน าผลมาสรุปร่วมกันเพ่ือเปรียบเทียบผลส าเร็จกับเกณฑ์ชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ 
 สรุปแล้วรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้องเกิด
จากการด าเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันคิดพัฒนากิจกรรม
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
สภาพแวดล้อม ร่วมกับการตระหนักรู้ของประชาชน โดยน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างจุดร่วมในการรวมพลัง
ชุมชนอย่างเข้มแข็ง ใช้หลักการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผน การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมของชุมชนที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธันวา บัวมี (2560) ศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 
พบว่าแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านความต้องการออกก าลังกายให้มีการจัดอุปกรณ์  และ
สถานที ่และบุคลากรในการส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและจัดให้มีกีฬาผู้สูงอายุปีละครั้ง 
ด้านการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน ให้มีการตรวจสุขภาพแบบเชิงรุก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยกลุ่มผู้สูงอายุเอง และการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนเพ่ือเพ่ิมบทบาทผู้สูงอายุในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัย ฤทธิชัย แกมนาค 
และสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ (2559) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
กิจกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมธรรมบ าบัด กิจกรรมข่วงผญา กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมอาชีพเสริมส าหรับผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้
สูงวัยด้วยภูมิปัญญาไทยพ้ืนบ้านแห่งล้านนาของโรงเรียนผู้สูงอายุคือ การออกก าลังกายและกีฬาผู้สูงอายุ การ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ สอดคล้องกับ สมคิด แนวกระโทก (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่าแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านที่อยู่อาศัยควรสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส าหรับผู้สูงอายุ ด้านสังคม
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ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส าคัญต่างๆ โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นครอบครัว ด้านสุขภาพ
ควรร่วมกันปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในด้านนันทนาการควรส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจังสม่ าเสมอ  และสอดคล้องกับ จรัญญา 
วงษ์พรหม คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ นวลฉวี ประเสริฐสุข และนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2558) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
สนองตอบต่อคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา/การเรียนรู้ ท าให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมสานวัยใส่ใจผู้สูงอายุ
ที่ร่วมด าเนินการกับชุมชน เกิดการ บูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรียนจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยการด าเนินการต่อเนื่องของชุมชนที่ประกอบด้วย แกนน าผู้สูงอายุ คนวัย
อ่ืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านร่างกาย และทางสังคม โดยให้หน่วยงาน

สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปสนับสนุนโดย
ให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และด้านสังคมมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในต าบลหนองโรงมากข้ึน 
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ร่วมเพ่ือให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 

นับตั้งแต่อดีตผู้ชายไทยอาจมีรูปร่างลักษณะไม่แตกต่างจากผู้ชายในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มากนัก โดยทั่วไปมักมีโครงร่างได้สัดส่วน ไม่ใหญ่โตหรือเล็กจนเกินไป แต่หากเปรียบเทียบกับชาวตะวันตก
หรือยุโรป อาจมีความแตกต่างในหลายลักษณะ เช่น ขนาดรูปร่าง ส่วนสูง และสีผิว เป็นต้น ส่วนในด้านความ
สวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมอง คต ิค่านิยม และยุคสมัย ซึ่งแตกต่างกันภายใต้บริบทพ้ืนที่ สังคม และวัฒนธรรม   
ส าหรับอวัยวะที่มักกล่าวถึงในเชิงสรีระคติทางเพศ ได้แก่ ตา ปาก บ่า ไหล่ ถันหรือนม สะดือ เอวหรือบั้นเอว 
ตะโพกหรือสะโพก และอวัยวะเพศ ดังนั้น สรีระคติจึงเป็นทั้งเรื่องของลักษณะอวัยวะ เนื้อตัวร่างกายตาม
ธรรมชาติ องค์ประกอบของการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเพศ รวมไปถึงเรื่องความสวยงามหรือสุนทรียะด้วย 
ค าส าคัญ : ผู้ชายไทย, สรีระคติ, เพศ 

Abstract 
In former times Thai men’s builds did probably not differ much from Southeast Asian 

men’s builds. In general, their builds were proportional, not being too big or too small. In 
contrast, they had different builds, in the aspects of size, shape, height, and complexion 
comparing with European or Western men. To mention about philosophy of beauty, this 
probably depends on viewpoint, attitude, value, and period of time based on social context 

....................................................................................................................................................................................................  
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and culture of each area. Additionally, to mention about physical belief, various human 
organs have been normally referred to, for instances, eyes, mouth, shoulder, breast, navel, 
waist, hip as well as penis. Therefore, physical belief relates to human-organ characteristics, 
person’s body, elements for achieving gender objectives including aesthetics.    
Keywords: Thai men, physical belief, gender 

บทน า 
 เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนไทยสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ใด บางทฤษฎีอ้างว่าบรรพบุรุษ
ของคนไทยอพยพมาจากตอนใต้ของจีน บ้างว่าแท้จริงแล้วคนไทยเป็นกลุ่มชนที่เกิดจากการผสมผสานกันของ
คนในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา รวมไปถึงข้อสันนิษฐานว่าคนไทยคือกลุ่มคนที่อาศัยท ามาหากินตั้งถิ่นฐานอยู่
ในดินแดนแถบสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงยากที่กล่าวได้ว่า คนไทยในอดีตนั้นแท้จริง
แล้วมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร แต่จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการจ านวนหนึ่ง พบเอกสาร บันทึก และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่สะท้อนให้เห็น
รูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของคนไทยในอดีตไดม้ากยิ่งขึ้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะรูปร่างลักษณะของผู้ชายในมิติ
ทางเพศ ที่ปรากฏในเอกสารและวรรณกรรมบางฉบับ เพ่ือเสนอเป็นข้อสังเกตบางประการที่อาจช่วยขยายมุมมอง
หรือสะท้อนให้เห็นว่า ‘เนื้อตัวร่างกาย’ ของผู้ชายไทยโดยทั่วไปนั้นเป็นเช่นใด และมีสรีระคติที่เกี่ยวกับเรื่องทาง
เพศเป็นอย่างไร ดังจะกล่าวถึงโดยสังเขป ต่อไปนี้ 

รูปร่างลักษณะของคนไทยจากบันทึกชาวต่างชาติ และสรีระคติ 
 จากเอกสาร บันทึก และหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นที่นักวิชาการผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคน
ไทยและความเป็นไทยในอดีตได้น ามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาถึงรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของคนไทย จาก
ข้อมูลบางแหล่งบ่งชี้ว่า คนไทยส่วนใหญ่แล้วมีโครงร่างที่ได้สัดส่วน ไม่ใหญ่โตหรือเล็กเกินไป วงหน้าค่อนไป
ทางรูปขนมเปียกปูนหรือข้าวหลามตัดมากกว่ารูปไข่ บ้างมีหน้าผากแคบ โหนกแก้มสูง ปากกว้าง ริมฝีปากหนา 
ฟันด า นัยน์ตาขาวออกเหลือง จมูกสั้นปลายมน ผมด า ผิวคล้ าสีน้ าตาลปนแดงหรือน้ าตาลอ่อน (มานพ ถนอม
ศร,ี 2534, น. 19 – 25) หรือสังเกตได้จากบันทึกของ เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubere อ้างถึงใน สันต์ 
ท. โกมลบุตร, แปล, 2548, น. 96 – 97,  100) ราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ราว ปี พ.ศ.2230 ว่า 

 “...ชาวสยามนั้นค่อนข้างย่อมมากกว่าจะใหญ่โต แต่รูปร่างของพวกเขาก็ได้สัดส่วนดี...วงหน้าของชาว
สยาม...กระเดียดไปข้างรูปขนมเปียกปูน (หรือข้าวหลามตัด) มากกว่าที่จะเป็นรูปไข่ ใบหน้ากว้างผายขึ้นไปทาง
เหนือโหนกแก้ม แล้วทันใดก็ถึงหน้าผากอันแคบรวมเข้าเหมือนรูปมนเหมือนปลายคาง อนึ่ ง นัยน์ตาซึ่งหางตา
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ค่อนข้างจะสูงขึ้นไปข้างบนนั้นเล็ก และไม่สู้จะแจ่มใสไวแววนัก และตาขาวซึ่งควรจะขาวนั้นก็ออกสีเหลืองๆ 
แก้มของพวกเขานั้นตอบ ค่าที่โหนกแก้มสูงเกินไปนั้นเอง ปากนั้นกว้าง ริมฝีปากหนาซีด  ๆ และฟันด า ผิวนั้น
หยาบ สีน้ าตาลปนแดง...ชาวสยามเอาใจใส่รักษาฟันมาก...” 
 ด้าน จอห์น ครอว์เฟิร์ด (John Crawford อ้างถึงใน มานพ ถนอมศรี, 2534, น. 23) ทูตจากผู้ส าเร็จ
ราชการอินเดียของอังกฤษ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้บันทึกลักษณะรูปพรรณสัณฐาน
ของคนไทยไว้ ดังนี้ 
 “...โดยโครงสร้างแล้ว ชาวสยามเตี้ยกว่าชาวอินเดีย ชาวจีนหรือชาวยุโรป แต่สูงกว่าชาวมาเลย์ มี
ความสูงโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 5 ฟุต 3 นิ้ว ชาวสยามที่สูงที่สุดวัดได้ 5 ฟุต 8 นิ้ว และเตี้ยสุดวัดได้ 5 ฟุต 2 
นิ้ว ดังนั้น ชาวสยามจึงสูงกว่าชาวมาเลย์ 1 นิ้ว และเตี้ยกว่าชาวจีนประมาณ 1 นิ้วครึ่ง มีแขนขาสมส่วน 
ตรงกันข้ามกับชาวอินเดีย ชาวสยามมีมือที่แข็งแรง ซึ่งต่างไปจากชาวฮินดูที่มีมืออ่อนนุ่มและบอบบาง 
โดยทั่วไปแล้วร่างกายของชาวสยามดูแข็งแรง และได้สัดส่วนดี...ผิวของชาวสยามเป็นสีน้ าตาลอ่อน ไม่คล้ าเท่า
ชาวมาเลย์แต่คล้ ากว่าจีน แต่ไม่เคยมีท่ีจะคล้ าอย่างชาวอัฟริกัน นิโกร หรือฮินดูเลย...ผมของชาวสยามเป็นสีด า 
เส้นอ่อนแต่หยาบหนา ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายมีขนน้อย เหมือนกับชนชาติมลายู และอเมริกัน และหนวด
เคราก็มีน้อยเกินกว่าจะใช้เป็นเครื่องประดับใบหน้าได้ ดังนั้น ชาวสยามจึงไม่ค่อยนิยมไว้หนวดเครา แต่ในทาง
ตรงกันข้ามมักจะถอนหรือโกนออกเสียตามแบบชาวเกาะอินเดีย ศีรษะของชาวสยามได้รูปดีโดยทั่วไป และตั้ง
ตรงอย่างได้สัดส่วนอยู่บนคอและไหล่ แต่ก็มีคนไทยหลายคนมีศีรษะแคบบริเวณท้ายทอย ใบหน้าชาวสยาม
แตกต่างจากชาวยุโรปหรือชาวฮินดูอย่างชัดเจน โครงสร้างของใบหน้าไม่เด่นจนเห็นได้ชัดหรือได้สัดส่วน
สวยงามมากนัก จมูกเล็กกลมที่ตรงปลาย แต่ไม่แบนเหมือนจมูกของชาวนิโกร...ปากกว้างแต่ไม่ยื่น ริมฝีปาก
ค่อนข้างหนา นัยน์ตาเล็ก และเป็นสีด าสนิท ตาขาวก็มีสีเหลืองเจืออยู่...ขนคิ้วไม่เข้มหรือสวยงามนัก แต่ส่วนที่
ดีที่สุดในใบหน้าคือ กระดูกแก้มที่กว้างและสูง ซึ่งท าให้ใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แทนที่จะเป็นรูป
ไข่ ซึ่งเป็นรูปหน้าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างาม เหมือนกับรูปหน้าของชาวเอเชียตะวันตกและชาวยุโรป ...
นอกจากนี้แล้ว ชาวสยามยังค่อนข้างเศร้า ไม่เบิกบาน และท่าทางเงียบขรึม กิริยาเชื่องช้า เงื่องหงอย แลดูไม่
สง่างามนัก...”  
 แม้จะไม่สามารถชี้ชัดว่าบันทึกของชาวต่างชาติดังกล่าว จะครอบคลุมรูปร่างลักษณะของคนไทยใน
อดีตได้มากน้อยเพียงใด แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหลักฐานส าคัญที่มีการกล่าวถึงรูปร่างลักษณะของชาวสยามหรือคน
ไทยไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาในเชิงสรีระคติ คนไทยมีความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
รูปร่างลักษณะมาช้านาน ทั้งในเรื่องความเป็นมงคลและอวมงคลที่ปรากฏในร่างกาย นั่นอาจเป็นเพราะว่า
รูปร่างลักษณะโดยทั่วไปของคนไทยเองก็อาจสอดคล้องกับคติความเชื่อนั้น ๆ ทั้งที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
และที่รับเข้ามาจากวัฒนธรรมภายนอก เช่น คติจากต ารานรลักษณ์ศาสตร์ กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จีนแสแปลและเรียบเรียงขึ้น เรียกกันต่อมาว่า
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ต ารา นรลักษณ์ฉบับพระมหามณเฑียร เนื้อความเป็นการท านายลักษณะดีชั่วของอวัยวะต่าง ๆ ราวหนึ่งร้อย
ยี่สิบแห่ง  โดยสรุปแล้วต าราฉบับนี้กล่าวถึงอวัยวะร่างกายที่ส าคัญหลายส่วน เช่น ตา จมูก ปาก คิ้ว เส้นผม 
หนวดเครา ล าคอ หน้าผาก และอก เป็นต้น  
 ในส่วนคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นอวมงคล ซึ่งสังคมไทยรับมาจากวัฒนธรรมอ่ืน โดย
ปรับให้เข้ากับความคิดความเชื่อดั้งเดิมด้วย เช่น คติความเชื่อเรื่องลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ ที่บัญญัติไว้
ในคัมภีร์ไตรเพทของพราหมณ์ หากพิจารณาลักษณะชั่วที่ปรากฏในร่างกายทั้ง 18 ประการนี้ ถูกถ่ายทอด
สะท้อนผ่านตัว “พราหมณ์เฒ่าชูชก” ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก วรรณกรรมศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยในอดีตค่อนข้างมาก ส าหรับอวมงคลลักษณะ 18 ประการ นั้น  ได้แก่ 1)  มีข้อเท้าทั้งสองใหญ่และคด 
2) เล็บมือและเล็บเท้าทั้งหมดคุดหงิกงอ 3) นมทั้งคู่หย่อนยานลงไปไม่เท่ากัน 4) ริมฝีปากบนยาวยื่นกว่าริม
ฝีปากล่าง 5) น้ าลายไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย 6) มีฟันเฉพาะฟันเขี้ยวงอกดุจเขี้ยวหมูป่า 7) มีจมูกหักและ
แฟบลง 8) มีท้องป่องเป็นกระเพาะดุจหม้อน้ า 9) มีเส้นหลังไหล่คอโง้งงอ 10) มีกระบอกตาลึกข้างหนึ่ง       
11)  มีหนวดเคราเป็นเส้นแข็งดุจเส้นลวด 12) มีผมสีเหลืองดังใบลานแห้ง 13) ตามร่างกายมีเส้นเอ็นขึ้นทั่วไป
หมดเห็นได้ชัดเจน 14) มีจุดไฝ ฝ้า ปานด าด่างทั่วสรรพางค์กาย 15) มีลูกนัยน์ตาเหลืองเหล่ เหลืองดุจตาแมว
คราว 16)  มีร่างกายคดโค้งทั้งเอวทั้งไหล่ 17) มีเท้าโกงหนึ่งข้าง และไม่เท่ากัน และ 18) ตามสรรพางค์กาย               
มีขนขึ้นแข็งดุจแปลงขนหลังหมูป่า 
 ส าหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะรูปร่างลักษณะของผู้ชายไทยที่อาจสอดคล้องกับต าราหรือคัมภีร์บาง
ฉบับซึ่งสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงสรีระคตทิางเพศได้ด้วย  ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
เนื้อตัวร่างกายของผู้ชายไทย: ภาพสะท้อนจากสรีระคติ 
 ต าราหรือคัมภีร์บางฉบับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสรีระคติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะ หรือ
เนื้อตัวร่างกายของคนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องทางเพศได้ด้วย ส าหรับเพศชายนั้นมี
อวัยวะที่มักน ามากล่าวถึงในเชิงสรีระคติ หลายอวัยวะ หลายต าแหน่ง ดังจะน ามากล่าวถึงให้เห็นเป็นข้อสังเกต
ต่อไปนี้ 
 ตา เป็นอวัยวะที่ส าคัญ จากค าทีใ่ช้เรียกลักษณะดวงตาหรือนัยน์ตาในเอกสารต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่า
คนไทยโดยทั่วไปนั้นอาจมีลักษณะของดวงตาหรือนัยน์ตาดังนี้ เช่น ตากลม ตาเหลี่ยม ตาเหล่ ตาพอง ตาไก่   
ตาปลาดุก ตาช้าง ตาลึก และตาสามเหลี่ยม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบลักษณะของดวงตาแบบอ่ืนๆ อีก จากค า
ที่ใช้ท านายอนาคตของบุคคลซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างที่ ห้องโหรศรีมหาโพธิ์ (2545, น. 581 – 
582) ได้รวบรวมไว้ ต่อไปนี้ 
 “...ถ้าผู้ใดมีดวงจักษุทั้งสอง ที่ขาวก็ให้ขาวบริสุทธิ์ ที่ด าก็ให้ด าดั่งนิล ผู้นั้นจะมีทรัพย์สินสมบูรณ์มาก มี
บุตร ชาย และหญิงที่ได้พ่ึงมีความสุข ลูกไพร่จะได้เป็นนายแลฯ 
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 ถ้าผู้ใดมีดวงตาขาวมากกว่าตาด า และตาเหลืองเป็นสีแดงอิฐเข้าถึงตาด า และเป็นเม็ดขาวขึ้นที่ตาด า 
และเป็นเส้นแดงแทงตาด า และตาด ากับตาขาวไม่บริสุทธิ์ระคนกันเป็นสีต่างๆ ผู้นั้นมีสิ่งสินฉิบหายมีลูกมีเมีย
จะตายจากกัน...ฯ    
 ถ้าผู้ใดมีตากลมดั่งตางูและหน่วยตา (ลูกตา) ดั่งตาไก่ ผู้นั้นจะเป็นโจรมักชู้สาวมากจะตายด้วยอาวุธ
และเข้ียวงาดั่งเดียว   
 ถ้าผู้ใดตาโต ตาเหลือง ตาสามเหลี่ยม ผู้นั้นใจร้าย ใจชั่วฯ...   
 ถ้าตาเล็ก ตาสั้น ตาแป้น ผู้นั้นเป็นคนโฉดเขลา ปัญญาน้อยความคิดน้อยฯ...” 
 จมูก ในต ารานรลักษณ์ เปรียบจมูกเสมือนคลังแห่งทรัพย์ ทั้งนี้หากพิจารณาจะพบถ้อยค าที่แสดง
ลักษณะของจมูกไว้ เช่น จมูกต่ า แบน จมูกเล็ก และจมูกโต ดังตัวอย่างที่ปรากฏในค าท านายต่อไปนี้ (ห้องโหร
ศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 607 – 608) 
 “...ถ้าจมูกต่ า แบน ปลายจมูกแหลม และช่องจมูกบาง เป็นคนตระหนี่มัธยัสถ์ไม่เอาพ่ีเอาน้อง...ถ้าสัน
จมูกเป็นร่อง รูจมูกใหญ่ผิดปกติ เป็นคนโหดร้าย เอาแต่ใจตนเองนิสัยเกเร มักเป็นคนอันธพาลแล...  
 ถ้าจมูกแบนเสมอใบหน้า แถมตาเล็กข้างใหญ่ข้าง มักเป็นคนยากจนเข็ญใจ   ไร้ญาติขาดมิตร นัยหนึ่ง
อายุสั้นแล...   
 ถ้าจมูกเล็กแหลม จะยากจนเข็ญใจ มีทรัพย์ก็รักษาไม่คุ้ม...   
 ถ้าจมูกโตและช่อง (รู) จมูกไม่เท่ากัน ท่านว่าเป็นคนใจง่าย ใจสับปลับได้หน้าลืมหลัง ลืมบุญคุณคน
ง่ายแล...”     
 หนวด แม้คนไทยส่วนใหญ่จะมีหนวดและเคราไม่มากนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับชาวอินเดีย
และชาวตะวันตกส่วนใหญ่ แต่ถึงกระนั้นผู้ชายไทยก็มีความนิยมเกี่ยวกับการไว้หนวดเคราอยู่บ้าง ดังพิจารณา
ได้จากต ารานรลักษณ์ที่สืบทอดมายาวนานก็มีการกล่าวถึงลักษณะดีชั่วของหนวดเคราของบุคคลที่ปรากฏอยู่
บนใบหน้า สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้ชายไทยส่วนหนึ่งนั้นอาจนิยมไว้หนวดเครา ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นดังนี้ เช่น 
หนวดยาวเส้นอ่อน, หนวดสั้นเส้นแข็ง, หนวดขึ้นล าคอ, หนวดและเคราผมหนาติดกันทั้งแก้ม คาง, หนวดงอ, 
หนวดแดงดังสีอิฐ, หนวดริมฝีปากงอนขึ้นติดกัน, หนวดริมฝีปากเบื้องต่ ารุงรัง และหนวดเส้นเล็กเป็นฝอย เป็น
ต้น (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 593 – 594)  
 ปาก ตามต าราว่าปากเป็นทวารแห่งทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น คนในสังคมไทยส่วนหนึ่งจึงมีคติความเชื่อ
เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานของปากที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะตามความเป็นจริงที่
ปรากฏแก่คนไทยทั่ว ๆ ไป เช่น ริมฝีปากตรง หนา ไม่บางไม่หนา คล้ายกระจับ ริมฝีปากแดงระเรื่อ ริมฝีปาก
ช้ า ด าเขียว ด าเสมอ ๆ ริมฝีปากปิดไม่มิดมองเห็นฟัน ปากกว้าง ปากไม่ตรงกัน รูปปากเล็กริมฝีปากแหลมยื่น 
ปากบนยาวกว่าปากข้างล่าง และริมฝีปากบนมีไฝ เป็นต้น ส าหรับในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนั้น มีตัวอย่างที่
ปรากฏในค าท านายต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 608 – 612)  
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 “...ผู้ใดมีริมฝีปากตรง หนา ไม่บางไม่หนากว่ากัน ริมฝีปากแดงอยู่เสมอและริมฝีปากมีเส้นแสกมาก 
ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเสมอกัน ท่านว่าผู้นั้นมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีสามี-ภรรยาที่รักใคร่อยู่ด้วยกันตราบเท่าถือ
ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร มีความสุขยั่งยืนนานแล... 
 ถ้าริมฝีปากแดงระเรื่อเวลายิ้มมักมีลักยิ้มท่านว่ามีเสน่ห์ ถ้าเป็นชายเจ้าชู้เป็นหญิงมักเป็นนางพญาแล...
 ถ้าริมฝีปากแดงอ่อนๆ จะมีคู่ครองเป็นที่เชิดหน้าชูตระกูล...   
 ถ้ารมิฝีปากแตก ขอบด าตลอด เป็นคนเข็ญใจ มักกามารมณ์จัด 
 ถ้าริมฝีปากยื่น คางบุ๋ม เป็นคนมีเสน่ห์มักรักศิลปะต่างๆ...   
 ผู้ใดปลายริมฝีปากแหลมยื่นออกมา รูปปากเล็ก ท่านว่าแพ้ฟันเป็นคนอาภัพคู่แล...ผู้ใดมีริมฝีปาก แม้
ไม่ตกแต่งก็แดงเรื่อๆ ท่านว่าเป็นคนมีเสน่ห์ ใครเห็นใครรัก ชื่นชม ถ้าใดปากกว้าง คางแหลม เวลายิ้มคาง
ยื่น ท่านว่า มักเป็นคนมีชื่อเสียง และมีกามารมณ์ มักมีเสน่ห์แรง...   
 ผู้ใดที่ริมฝีปากบนมีไฝ จะได้เป็นเจ้าใหญ่นายโต จะมีชื่อเสียงมักมากชู้หลายผัว-เมีย และมักจะเป็นคน
ท าอะไรมีคนสนับสนุน...   
 ถ้าริมฝีปากเป็นสีชมพูเสมอๆ จะได้คู่ครองที่ถูกใจอยู่ครองกันไปตลอดจนอายุขัย...ถ้าริมฝีปากเป็นแสก
หรือเส้นมากผิดปกติ จะมีลูกไม่สู้ดี เรื่องคู่ครองมักเป็นหม้าย ถ้าริมฝีปากไม่มีแสกเป็นเส้นเสียเลย จะอาภัพลูก 
คือไม่มีลูกเลยแม้จะมีคู่ครองก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง เจ้าราคะมากชู้หลายคู่นอน   
 ผู้ใดริมฝีปากกว้าง คางใหญ่ ไหล่กรอม ท่านว่า เป็นคนเจ้าเสน่ห์เจราเท็จก็มีคนเชื่อถือ เจ้าแห่ง
กามารมณ์ แม้จะมีสมบัติมากก็หาความสุขทางเพศไม่สมบูรณ์”  
 ฟัน ในอดีตคนไทยนิยมท าให้ฟันมีสีด า ดังสังเกตได้จากข้อความที่ นิโคลาส แชร์แวส (Nicholas 
Cervaise) ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาพ านักอยู่ในประเทศไทย ราว พ.ศ. 2228 ได้บันทึกเรื่องราวที่ได้พบเห็น
ในราชอาณาจักรสยามไว้ ดังพิจารณาได้จากที่ มานพ ถนอมศรี  (2534, น. 25) ได้ศึกษาค้นคว้าและน ามา
ถ่ายทอดไว้ คือ “สิ่งที่ผู้หญิงสยามไม่อาจจะทนดูพวกเราได้ก็คือ ตรงที่พวกเรามีฟันขาว และเป็นที่น่าอับอายที่
มนุษย์เราจะมีฟันขาวเหมือนอย่างสัตว์เดียรัจฉาน ฉะนั้น พอหญิงชายมีอายุได้สัก ๑๔-๑๕ ปี ก็จะเริ่มท าฟันให้
ด าและเป็นเงา” นอกจากนี้ มานพ ถนอมศรี ยังได้วิเคราะห์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่านิยมที่มีต่อลักษณะฟันของคน
ไทยไว้ด้วยว่า การท าฟันให้ด านี้ กระท าสืบต่อกันมาตลอด จนถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของคนไทยสมัยก่อน 
จะด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือดังที่  นิโคลาส แชร์แวส กล่าวไว้ หรือเป็นเหตุผลทางด้านความงาม 
และการถนอมรักษาฟันโดยวิธีธรรมชาติก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในคนไทยสมัยโบราณทุกคน ( มานพ 
ถนอมศรี, 2534, น. 25) ส าหรับในด้านลักษณะของรูปฟันและสีของฟันโดยทั่วไปนั้น อาจพิจารณาได้อีกจาก
ข้อความที่ปรากฏในต ารานรลักษณ์บางส านวน ดังตัวอย่างที่ ห้องโหรศรีมหาโพธิ์ (2545. น. 587 – 588) ได้
รวบรวมไว้ ดังมีลักษณะที่ปรากฏ เช่น ฟันเป็นเหลี่ยมและยาว ฟันโต เรียบเสมอ ไม่สูง ไม่ต่ า, ฟันแน่น ชิดกัน, 
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ฟันแหลม ฟันบาง, ฟันห่าง, ฟันสั้น, ฟันคด, ฟันตรง, รากฟันแน่น, ฟันแตก, ฟันแห้ง, ฟันเหลือง, ฟันขาว, ฟัน
แดง, ฟันดูงามสดใส, รากฟันลึกไม่คลอน, ฟันโตและห่าง, ฟันเล็กและแหลม, และฟันไม่ตรง เป็นต้น 
 คอ เป็นอวัยวะที่สามารถส่งเสริมให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดูดีขึ้นได้ ส าหรับในต ารานรลักษณ์มีค า
ท านายที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะคอของคนไทย ซึ่งบางมิติได้สะท้อนให้ถึงความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไว้
ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545 น. 619 – 616)  
 “...ผู้ใดอ้วนพองาม คอตรงระหงไม่เอนเอียง ผู้นั้นเป็นคนมีเสน่ห์ มักเป็นคนยิ้มง่ายตาเจ้าชู้ มักเป็นคน
ได้รับเกียรติ ชื่อเสียงในวงสังคมแล   
 ผู้ใดอ้วนคอยาว หรือผู้ใดผอมแต่คอสั้นผู้นั้นเป็นคนอาภัพ มีปมด้อยมักเหนียมอาย เข้าสังคมหมด
เสน่ห์ มักเข็ญใจ และอายุสั้นแล...”    
 บ่าและไหล่ เป็นส่วนของอวัยวะที่สะท้อนความเป็นชายได้ประการหนึ่ง โดยปกติผู้ชายจะมีอวัยวะ
ส่วนนี้แข็งแรง บึกบึน กว่าผู้หญิง ส าหรับที่ปรากฏในต ารานรลักษณ์ บ่าและไหล่ของคนไทยอาจมีลักษณะดัง
ตัวอย่างที่ ห้องโหรศรีมหาโพธิ์ (2545, น. 615 – 616) รวบรวมไว้ ต่อไปนี้ 
 “...ผู้ใดไหล่กว้างแต่หัวไหลเชิดขึ้น ตรงคอหลุบลง ท่านว่าเป็นคนขี้โรค มีปมด้อย เข้าสังคมไม่เป็น มัก
เป็นคนกรรมกรแล...   
 ผู้ใดตะโพกผายไหล่เชิด เวลาเดินไหล่บิดไปมา ท่านว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ ชอบมากชู้หลายคู่นอน ผัว
เขาเมียใครไม่เลือกแล   
 ผู้ใดอกผายไหล่ตรงเสมอกัน เวลาเดินศีรษะตั้งตรง ท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมีเสน่ห์ ใครเห็นใครรัก ชอบมา
ทักทายด้วย ดีนักแล...   
 ผู้ใดตะโพกผายไหล่ตรง คอระหง ใบหน้าตั้งตรง มีใบหน้ายิ้มแย้มเสมอๆ ท่าน ผู้นั้นถ้าเป็นสตรีมีเสน่ห์
มาก มักเป็นคนในบ้านผู้ดีมีวาสนาเข้าสังคมเก่ง แต่เจ้าแห่งอารมณ์ ถ้าเป็นบุรุษนั้นอาภัพแล” 
 ถันหรือนม ตามคติโบราณถันหรือนมเป็นอวัยวะเสริมสร้างเสน่ห์ บุคลิกภาพ และสามารถชี้ชะตา
คู่ครองได้ ส าหรับในต ารานรลักษณ์มีค าท านายที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะถันหรือนมของผู้ชาย ไว้ ดังต่อไปนี้ 
(ห้องโหรศรีมหาโพธิ์,อ2545, น. 625) 
 “ผู้ใด (ชาย) อกใหญ่ฐานนมกว้าง มักเป็นคนอาภัพอับโชค ชอบเล่นเพื่อนรักเพศเดียวกัน  ผู้ ใด  (ชาย) 
อกกว้าง ฐานนมราบเรียบ หรือมีกล้ามพอประมาณ หัวนมด าสนิท รอบๆ ฐานมีขนขึ้นบ้างเล็กน้อย ผู้นั้นมักมี
สติปัญญาดี รู้เท่าทันคน มักได้คู่ครองมีทรัพย์สมบัติดีมาก   
 ผู้ใด (ชาย) อกกว้าง ฐานนมไม่มีเลย ผู้นั้นมักใหญ่ใฝ่สูง ชอบท าทุจริตผิดประเวณีนิยม ชอบคิด
เบียดเบียนผู้อ่ืน... 
 ผู้ใดนมสั้น ฐานมีแต่หัวนม มีขนผิดปกติหรือไม่มีเลย ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคนอาภัพอับโชค มักชอบใฝ่ต่ า 
มีคู่ครองอายุน้อยกว่าตน มากชู้หลายคู่ครอง สติปัญญาน้อย ขี้โรค เลี้ยงลูกยาก” 
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 ท้อง ในต ารานรลักษณ์มีค าท านายที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของท้องตามคติความเชื่อของคนไทย 
อันสัมพันธ์กับเรื่องเพศด้วย ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 621)  
 “...ผู้ใดท้องโตตะโพกเล็ก ผู้นั้นเป็นคนอาภัพหมดเสน่ห์   
 ผู้ใดท้องเล็กเอวกิ่วตะโพกผายออกข้าง ๆ ผู้นั้นมีเสน่ห์ ชอบมักมากทางมายาและหมกมุ่นในกามารมณ์
...”     
 สะดือ เป็นอวัยวะที่สามารถสร้างเสน่ห์และแรงดึงดูดใจผู้อ่ืนได้ ในต ารานรลักษณ์มีค าท านายที่
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสะดือที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศไว้ ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 
2545, น. 621)   
 “...ผู้ใดสะดือโตและกว้างมาก ผู้นั้นมักมากในกามารมณ์ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มักชอบเข้าสังคม ...
 ผู้ใดมีสะดือเล็ก-สูง-ต่ าไม่ตรง ปลายสะดือคว่ าลงไป ผู้นั้นมักอาภัพคู่ครอง จะเข็ญใจมิด”ี 
 เอวหรือบั้นเอว เป็นอวัยวะที่โบราณจารย์ว่าเป็นแหล่งเชิดชูเสน่ห์ยั่วกิเลสและกามารมณ์ เสริมสร้าง
บุคลิกลักษณะทางเพศ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในต ารานรลักษณ์ ต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 622) 
 “...ผู้ใดบั้นเอวเล็ก อกนูน ตะโพกผาย ผู้นั้นมีเสน่ห์ มักมากทางกามคุณ มากชู้หลายคู่ครอง มีทรัพย์
มากแต่ไม่มีความสุขทางเพศ   
 ผู้ใดหนังบั้นเอวเหี่ยวแห้งเป็นบั้งเนื้อมาก ผู้นั้นพอใจทางสังคมไม่คิดเสียดายเนื้อตัวชอบสนุก มี
ความรู้สึกทางเพศมาก...   
 ผู้ใดมีบั้นเอว-อก-ตะโพกขนาดเท่ากัน ผู้นั้นมักอาภัพเข็ญใจ หาคู่ครองที่รักจริงยาก จะล าบากการท า
มาหากินแล”     
 ตะโพกหรือสะโพก เป็นอีกอวัยวะที่เชื่อกันว่าสามารถสร้างเสน่ห์ชักจูงใจในทางกามารมณ์ได้ ดังในต า
รานรลักษณ์ สะท้อนไว้ต่อไปนี้ (ห้องโหรศรีมหาโพธิ์, 2545, น. 622)  
 “ผู้ใด (ชาย) ตะโพกใหญ่ ผู้นั้นจะอาภัพเข็ญใจ...   
 ผู้ใด (ชาย-หญิง) ตะโพกเล็กลีบหาเนื้อมิได้เลย ผู้นั้นเป็นคนพูดจาโกหกพกลม ราคะจัด มักถูก
หลอกลวง กโลบายมาก แต่เอาตัวไม่รอด...” 
 อวัยวะเพศชาย องคชาต หรือลึงค์ เป็นอวัยวะที่บ่งชี้ความเป็นชายตามเพศสรีระได้อย่างชัดเจนที่สุด 
หากพิจารณาจากต าราเพศศาสตร์ในอดีต จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีคติความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของอวัยวะส่วนนี้มาเนิ่นนาน บ้างเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บ้างเป็นการรับสืบทอดมา
จากวัฒนธรรมอ่ืน ทั้งที่เป็นแบบลายลักษณ์และมุขปาถะ ในที่นี้ ขอกล่าวถึงลักษณะสัณฐานขององคชาตหรือ
ลึงค์ตามท่ีปรากฏในต ารากามสังวาส “ผูกนิพพานโลกีย์” ซึ่งปริวรรตแล้วจากต้นฉบับใบลาน อันสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะองคชาตหรือลึงค์ของผู้ชายโดยทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น เล็ก แข็ง ขนดกอ่อน, เล็ก ปลาย
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แหลมเสี้ยม ขนอ่อน, ยาว แข็ง, งอนยาว ขนแข็ง เป็นต้น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากถ้อยค าที่ปรากฏในต าราผูก
นิพพานโลกีย์ ดังที่ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2550, น. 67 – 68) ได้ปริวรรตไว้ สังเกตไดด้ังนี้    
 “ ผู้ใดเกิดวัน๑ ๑ เป็นหัวผมบาง...ถ้าชายควยแข็งนักแลฯ..ถ้าเกิดวัน ๓ ๓ เป็นหัวผมดก หัวเป็นแผล
หัวนั้นงาม หญิงพอใจ...๕ เป็นใจ ใจพอดี ท าอันใดๆ ย่อมใจบุญ...แล ๑ เป็นองคชาต...ถ้าชาย องคชาตเล็กแข็ง
นักแลฯ ถ้าเกิดวัน ๔ ๔ เป็นหัวๆ งาม ผมดกอ่อนๆ ๖ เป็นใจ ใจดี รู้พิจารณาผิดและชอบ...๒ เป็นองคชาต...ถ้า
ชายองคชาตเล็กปลายแหลมเสี้ยม อ่อนแลฯ ถ้าเกิดวัน ๕ ๕ เป็นหัวผมหัวบาง ๗ เป็นใจบาปนักไม่รู้คุณท่าน...
๓ เป็นองคชาต...ถ้าชายองคชาต ยาวแข็งแต่ว่าไม่ปลอดหีเลยฯ ถ้าเกิดวัน ๖ ๖...ถ้าชายองคชาตงอนยาวนักแล
ฯ ถ้าเกิดวัน ๗ ๗ เป็นหัวผมแข็ง ๔ เป็นใจ ใจแข็ง...๑ เป็นองคชาต...” 
 หากพิจารณา ในต าราฉบับเดียวกันนี้ยังได้มีการกล่าวถึงลักษณะขององคชาต หรือลึงค์โดย
เปรียบเทียบกับอวัยวะเพศของสัตว์และสิ่งอ่ืนๆ ไว้ด้วย ดังนี้ “ผู้ใดลึงค์ดังดอกบัวมีบุญนักหนาแลฯ ถ้าผู้ใดลึงค์
ดังงัวมักเล่นชู้นักแลฯ ถ้าผู้ใดลึงค์ดังม้ามีเมียถึงสองคน มักเล่นชู้นักแลฯ” (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2550, น. 
68) ส่วนค ากล่าวที่บ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับขนาดองคชาตหรือลึงค์นั้น มีระบุไว้ในต าราเช่นกัน ดังนี้ “ถ้าผู้ใด
ลึงค์ยาว ๔ องคุลี จะมีลูกหลายคนฯ ถ้ายาว ๕ องคุลี เมียรักนักหนาแลฯ ถ้ายาว ๖ องคุลี เมียเล่นชู้นักแล ฯ 
ถ้ายาว ๗ องคุลี เข็ญใจนักหนาแล ฯ ถ้ายาว ๘ องคุลีมักตายโหงแลฯ ” (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2550, น. 68) 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า สรีระคติรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือสัณฐานของอวัยวะเพศ ต่างมีการ
ปรับรับ สืบทอด ผสมผสาน หรือขัดแย้งแตกต่างกันออกไปภายใต้บริบทสังคม พ้ืนที่ เวลา และวัฒนธรรม 
ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องแปลกอันใดที่ต าราอันเกี่ยวข้องกับกามสังวาสของไทยหลายฉบับ ส่วนหนึ่งอาจได้รับอิทธิพล
มาจากต าราหรือคัมภีร์เล่มอ่ืน ๆ เช่น กามสูตรและพฤหตฺส หิตาของอินเดีย ศิลปะในห้องหอและความคิดเรื่อง
เพศในลัทธิเต๋าของจีน เป็นต้น ส าหรับต ารานรลักษณ์และต าราตรีภพของไทย ส่วนหนึ่งคงได้รับต้นเค้ามาจาก
คัมภีร์พฤหตฺส หิตา (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2550, น. 12) ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะอวัยวะเพศชายอันมี
อิทธิพลต่อความคิดความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา แม้จะหย่อนอิทธิพลลงไปมาก แต่ก็ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ยัง
มีผู้ให้ความสนใจ เลือกคิดพิจารณา น ามาปรับประยุกต์หรือผสมกลืนกับความคิดความเชื่อใหม่  ๆ กลายเป็น
ความคิดความเชื่อส่วนตัว ส าหรับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนั้น ยังปรากฏค าท านายลักษณะเครื่องเพศหรือ
อวัยวะเพศชายในคัมภีร์พฤหตฺส หิตา ซึ่งแปลโดย แสง มนวิทูร (2505, น. 5) อีก ดังตัวอย่าง 
   “...(๗) ผู้มีองคชาตเล็ก เป็นคนมีทรัพย์แต่ไม่มีลูก องคชาตโตไร้ทรัพย์ องคชาตคดซ้าย          
ไร้บุตรและทรัพย์ ไม่คดซ้าย มีบุตร องคชาตงอขึ้นเบื้องบน เป็นคนยากจน งอลงข้างล่างและสะพรั่งไปด้วยเอ็น 
มีบุตรไม่มาก เป็นตุ่มหรือมีฝีหัวใหญ่ มีความสุขน้อย จะตายด้วยโรคปัสสาวะพิการฯ  
 (๘) ผู้มีองคชาตซ่อนอยู่ในฝักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีองคชาตยาวและคด เสื่อมทรัพย์สมบัติ ผู้มี
องคชาตตรงและกลม ปลายองคชาตเล็กเป็นคนมีทรัพย์   
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 (๙) ผู้มีอัณฑะเม็ดเดียว จะตายในน้ า เม็ดอัณฑะไม่เท่ากันเป็นนักเลงหญิง เม็ดอัณฑะเท่ากันเป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน อัณฑะหดอายุน้อย อัณฑะยานอายุยืน  
 (๑๐) ผู้มีอัณฑะแดงสะพรั่ง เหลือง หม่นหมองเป็นคนไร้ทรัพย์ ถ่ายปัสสาวะมีเสียงดังเป็นคนมี
ความสุข ถ่ายปัสสาวะไม่มีเสียงเป็นคนไร้ทรัพย์   
 (๑๑) สายปัสสาวะมี ๒-๓-๔ สาย บิดเป็นเกลียวไปทางขวาพึงทราบเถิดว่า เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
ปัสสาวะพร่าไปเป็นคนไร้ทรัพย์   
 (๑๒) สายปัสสาวะเป็นเกลียวเดียว เป็นคนมีลูกรูปงาม และเป็นคนมีน้ าใจกว้างขวาง อัณฑะพองกลม
เท่ากันเป็นอันดี เป็นคนมีทรัพย์ ภรรยาและรัตนะ   
 (๑๓) ลูกอัณฑะหว าตอนกลาง เป็นคนไร้ทรัพย์ เต่งตอนกลางเป็นนักเลี้ยงสัตว์ ลูกอัณฑะไม่พองมาก
นัก เป็นคนมีทรัพย์   
 (๑๔) ผู้มีปลายองคชาตแห้งเหี่ยว เป็นคนไร้ทรัพย์ และอับโชค กลิ่นน้ ากามเหมือนกลิ่นหญ้าฝรั่น พึง
ทราบเถิดว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
 (๑๕) น้ ากามมีกลิ่นเหมือนน้ าผึ้ง เป็นคนมีทรัพย์มาก มีกลิ่นเหมือนคาวปลา มีลูกมาก น้ ากามน้อยมี
ลูกผู้หญิง มีกลิ่นเหมือนเนื้อสด เป็นคนมีโภคสมบัติมาก  
 (๑๖) น้ ากามมีกลิ่นเหมือนสุราหรือน้ าหมักส่า เป็นคนเข้าพิธีบูชายัญ น้ ากามมีกลิ่นเหมือนน้ าด่างหรือ
น้ าทะเลเป็นคนยากจน เสพเมถุนเสร็จเร็ว เป็นคนอายุยืน เสร็จช้าอายุสั้น   
 (๑๗) องคชาตเวลาพองใหญ่มาก เป็นคนไร้ทรัพย์ พองมีเนื้อพอสมควรเป็นคนมีความสุข พองครึ่งหนึ่ง
เหมือนเสือเห็นเหยื่อหรือเหมือนอึ่งอ่างเป็นพระเจ้าแผ่นดิน...” 
 ส าหรับในต ารานรลักษณ์ของไทย เมื่อพิจารณาตามที่ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2550, น. 26) ได้ศึกษา
และแยกแยะไว้ พบว่า ในบรรดา 28 นรลักษณ์ มีข้อความที่กล่าวถึงลักษณะของอวัยวะเพศชาย ไว้ดังนี้ 
 ...สั้นสามอย่าง 
 สั้นสามองคชาตต้น หนึ่งนับ 
 หน้าแข้งสองงามสรรพ สั้นชี้ 
 สั้นหลังครบสามรับ รัศภาคย์ 
 นรลักษณ์สามนี้  หมวดสั้นพลันแสดง ฯ 
 พยากรณ์ดีชั่ว 
 องคชาตใครเล็กสั้น หนึ่งนา 
 นิ้วหัตถ์นิ้วบาทา  เล็กพร้อม 
 ประเสริฐเลิศปัญญา สูงสุด 
 นักปราชญ์บัณฑิตพร้อม ใหญ่กว้างทางธรรม ฯ 
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 นอกจากนี้ ยังมีต าราที่ว่าด้วยการท านายลักษณะอวัยวะเพศโดยการค านวณทางโหราศาสตร์ที่ใช้วัน 
เดือน ปีเกิด ของผู้ที่จะถูกท านายมาคิดเพ่ือบอกลักษณะของอวัยวะเพศได้ กล่าวกันว่าต ารานี้ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ รู้จักกันในชื่อที่หลากหลาย เช่น ต าราตรีภพ ต าราเศษพระจอม
เกล้าฯ หรือ เศษพระจอมเกล้าฯ จอมตรีภพ เป็นต้น เฉพาะที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงลักษณะของอวัยวะเพศชาย 
พิจารณาได้จากโคลงต่อไปนี้ (พ.สุวรรณ, 2539, น. 70) 
  เศษหนึ่งท่านกล่าวด้วย  สัณฐาน 
 วัดโดยยาวประมาณ  หกนิ้ว 
 มีเศษแต่มักหาญ            ห่ามเล่น ชู้นา 
 จนถึงแก่ต้องหิ้ว   พักตร์ด้วยความซนฯ 
  เศษสองยาวเจ็ดนิ้ว  พอดี 
 โคนิ่วและหิดฝี   มากไซร้ 
 คดซ้ายฝ่ายนารี   ห่อนชอบ ใจนา 
 แต่ว่ามียศได้    เทียบด้วยพระหลวง ฯ 
  เศษสามกามราคร้าย  แรงครัน 
 รูปพรรณพอสัน   ทัดแท้ 
 ดีชั่วกึ่งกลางกัน    บ่ยิ่ง หย่อนแฮ 
 ตามแบบท่านกล่าวแก้  เหตุด้วยด้วยบุญกรรม ฯ 
  เศษสี่มียศล้ า   หญิงรัก 
 รูปพรรณพอจัก   ช่วยใช้ 
 หมวกบ่มีบักพักตร ์  กึ่งกั่น เจียวพอ 
 เมียมักนอกใจให้    เดือดร้อนร าคาญฯ 
 เกี่ยวกับต าราการท านายลักษณะอวัยวะเพศที่ยกมาข้างต้นนี้ ยังพบส านวนอ่ืนๆ อีกที่มีถ้อยค า
แตกต่างกันออกไป แต่โดยเนื้อหาแล้วมีความใกล้เคียงกันมาก แม้การระบุขนาดความยาวของอวัยวะเพศก็
ตรงกัน ในที่นี้จะขอยกส านวน “ต ารับองคชาต” ที่ปรากฏใน ต าราพรหมชาติของ ห้องโหรศรีมหาโพธิ์ (2545, 
น.232 – 233) มาเปรียบเทียบให้เห็น ดังนี้ 
  เศษ ๑ พึงขนานต านานกล่าว วัดโดยยาวหกนิ้วไม่ใช่สั้น 
 ทั้งยศศักดิ์เจ้าชู้ไม่ชั่วครัน  หัวใจนั้นชอบเล่นไม่เคล้าคลึง 
 จะสาวแก่แม่หม้ายไม่วายนึก พอแก่คึกชั่วครู่ต้องสู้ถึง 
 แม้เจ็บตัวหิ้วหัวมิกลัวคะนึง เฝ้าแต่คลึงคลอดคร่ าอยู่ร่ าไป 
  เศษ ๒ ในต าราว่าเจ็ดนิ้ว มักเป็นนิ่วเหือดฝีมีมากหลาย 
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 องคชาตเอียงปรากฏคดข้างซ้าย ไม่พอใจคู่ขาคราร่วมควง 
 ทางยศศักดิ์ฐานเทียบเปรียบกับเขา ตามบุญเก่าท าไว้ไม่ต้องห่วง 
 ก็มีบ้างตามต ารามิใช่ลวง  เพียงพระหลวงแล้วไซร้ต้องได้ครัน 
 ................................................................................................... 
  เศษ ๔ ในต าราว่ามียศ แน่ปรากฏหญิงชายใจใฝ่หา 
 รูปพรรณสันทัดจัดเอาว่า  พอจะอาศัยได้คราใช้งาน 
 แต่ตอนหัวไยหมวกไม่มีใส่ แลดูใบบานเบิกเลิกถึงก่ัน 
 ถ้ามีเมียมักนอกใจให้ร าคาญ  เพราะหัวสั้นชวนเมียระเหี่ยใจ 
 .................................................................................................. 
  เศษ ๗ แน่นักประจักต้อง  เจ็ดนิ้วสองกระเบียดเหยียดเต็มที่ 
 คราเริ่มงานหญ้าสะท้านหวั่นฤดี  แทบลุกหนีเพราะแสบไส้ในอุทร 
 อันความดีก็มีพอแต ่  พอกันแก้เสนียดภัยอันร้ายก่อน 
 พ่ึงตนได้ไม่ต้องอนาทร   คราวเดือดร้อนเพราะปัญญานั้นพาไป 
  เศษ ๘ ในต าราว่ายาวเยี่ยม  แปดนิ้วเทียมแบบครูดูไฉน 
 ช่างยาวเหลือคราติดพิศไป  เหมือนสากใหญ่ปลายแบ่งตะหง่านบาน 
 ในชีวิตจิตต่อแต่ยอดชู้  หญิงไม่สู้ต้องขนาดไม่อาจหาญ 
 อันอาชีพเริ่มพ่ึงราชการ  แม้จะนานเหนื่อยหน่อยต้องได้ดี 
  เศษ ๑๑ มิพูดเท็จเท่าก่ิงก้อย  กะจ้อยร่อยนิดเดียวกระหนุงกระหนิง 
 แต่มีบทประโลมโฉมประวิง เอาจริง ๆ นารีติดไม่คิดละ 
 ถึงจะสั้นแต่พิษสงพริกข้ีหนู ลูกเขาเมียใครพ่อไม่รู้สู้ดะ 
  เศษ ๐ พูนเพิ่มเฉลิมเลิศ  แสนประเสริฐหญิงใดถ้าได้ปะ 
 สิบสองนิ้วยาวเฟ้ือยดูเลื้อยละ  สั้นกะลงมาสักเก้านิ้ว 
 หญิงใดได้ดูแล้วชูชื่น  จะเริงรื่นรสตามเม่ือยามหิว 
 เฝ้าอิงแอบแนบชิดไม่บิดพลิ้ว  ชะตาลิ่วลอยเมฆเป็นเอกเอย ฯ  
 จากที่กล่าวมาโดยพิจารณาจากคติความเชื่อที่ปรากฏในต าราหรือคัมภีร์ต่าง  ๆ เป็นข้อสังเกตว่า 
สังคมไทยนั้นมีคติที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศอย่างชัดเจน ผู้ชายไทยโดยทั่วไปอาจมีลักษณะของอวัยวะเพศที่
แตกต่างหลากหลาย เช่น องคชาตหรือลึงค์มีทั้งขนาดเล็ก แข็ง ขนดกอ่อน, ขนาดเล็ก ปลายแหลมเสี้ยม ขน
อ่อน, ขนาดเล็ก, ขนาดเล็กและสั้น, ขนาดยาว แข็ง, รูปร่างงอนยาว ขนแข็ง ,องคชาตโต คดซ้าย, องคชาตงอ
ขึ้นเบื้องบน, องคชาตงอลงข้างล่างและสะพรั่งไปด้วยเอ็น, องคชาตเป็นตุ่มหรือมีฝีหัวใหญ่, องคชาตซ่อนอยู่ใน
ฝัก, องคชาตยาวและคด, องคชาตตรงและกลม ปลาย องคชาตเล็ก, ปลาย องคชาตแห้งเหี่ยว, อัณฑะมีข้าง
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เดียว, อัณฑะไม่เท่ากัน, อัณฑะเท่ากัน, อัณฑะหด อัณฑะยาน, อัณฑะมีสีแดงหรือสีเหลือง,  ลูกอัณฑะหว า
ตอนกลาง เต่งตอนกลาง ลูกอัณฑะไม่พอง, องคชาตเวลาพองใหญ่มาก, เวลาพองมีเนื้อพอสมควร, เวลาพอง ๆ 
เพียงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้บางต ารายังระบุความยาวขององคชาตไว้อย่างชัดเจนด้วย คือ องคชาตมีความยาว 4-
8 นิ้ว, 6-7 นิ้ว และบ้างก็ระบุว่าองคชาตมีขนาดความยาวถึง 9 นิ้ว และ12 นิ้ว เป็นต้น  
 หากพิจารณา สรีระทางเพศในเชิงความเสน่หา ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
หรือการแสดงความรักใคร่ของชายหญิง กล่าวได้ว่า ความพอใจของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากการที่ตาได้มองเห็น
เป็นเบื้องแรก เมื่อการมองเห็นสร้างความพึงพอใจให้แล้วก็เกิดอยากสัมผัส ถูกต้องดมกลิ่น โดยทั่วไปมักเข้าใจ
ว่า ดวงหน้าที่งดงามเกลี้ยงเกลา ดวงตาที่แวววาวนั้นคือเสน่ห์ที่สะดุดตา จากนั้นก็อาจส ารวจไปถึงเรือนร่าง 
อย่างไรก็ตาม รสนิยมทางเพศของแต่ละคนแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกัน เสน่ห์ทางเพศจากการดูจึงไม่
เหมือนกัน อีกทั้งความสวยงามยังเป็นเรื่องของความรู้สึกตามสมัยนิยมด้วย (ประชา อภิบาล , มปป.) หาก
วิเคราะห์ตามทัศนะของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เกี่ยวกับประเด็น ‘สัญชาตญาณ’ ธรรมชาติทางเพศ หรือ
สัญชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) ซึ่งฟรอยด์ เชื่อว่าสัญชาตญาณทางเพศเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ตั้งแต่แรก
เกิดและพัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม โดยแยกระหว่างเป้าหมายทางเพศ (sexual 
objects) กับ จุดมุ่งหมายทางเพศ (sexual aims) ส าหรับจุดมุ่งหมายทางเพศนั้น คือพฤติกรรมหรือการ
กระท า เช่น การสัมผัสเล้าโลม กอดจูบ การมองดู จนถึงการสมสู่ (ยศ สันตสมบัติ, 2550, น. 37-38) ดังนั้นจึง
มิอาจปฏิเสธได้ว่า เนื้อตัวร่างกาย อวัยวะ เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเพศ ทั้งในฐานะผู้กระท า
และผู้ถูกกระท า สรีระคติจึงมิใช่แค่เรื่องค าท านายลักษณะมงคล อวมงคล ตามแนวคิดความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณีเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการพินิจพิเคราะห์อวัยวะในมิติองค์ประกอบของการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางเพศท่ีสนองตอบสัญชาตญาณทางเพศอย่างมีนัยส าคัญด้วย 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากยอมรับว่าเนื้อตัวร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนของมนุษย์ ไม่ว่าชายหรือหญิง
เป็นองค์ประกอบของการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเพศ และมีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ การ
แสดงความรักใคร่ เสน่หา ผ่านเนื้อตัวร่างกายหรืออวัยวะต่าง ๆ จึงเกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือเป็น
เรื่องสุนทรียะเมื่อได้พบเห็นหรือได้สัมผัสอีกด้วย  กล่าวได้ว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่จ าเป็นต้องเป็น
เรื่องธรรมชาติ เพราะเรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องการสืบพันธุ์ แต่เรื่องเพศนั้นเกี่ยวข้องกับความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2551 น. 53) ด้วยเหตุดังนี้ สรีระคติจึงเป็นทั้งเรื่องของลักษณะอวัยวะ เนื้อ
ตัวร่างกายตามธรรมชาติ องค์ประกอบของการบรรลุจุดมุ่งหมายทางเพศ รวมไปถึงเรื่องของความสวยงามหรือ
สุนทรียะด้วย   
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สรุป 
 เมื่อวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อต่างๆ ที่ปรากฏในต าราและคัมภีร์
เท่าที่รวบรวมมานี้ พอจะกล่าวได้ว่า สังคมไทยมีคติที่เกี่ยวกับสรีระสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ส าหรับใน
ด้านรูปร่างลักษณะนั้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายไทยนั้นส่วนใหญ่น่าจะมีโครงร่างได้สัดส่วน ไม่ใหญ่โตหรือเล็ก
จนเกินไป ลักษณะโดยรวมอาจไม่แตกต่างจากชนพ้ืนเมืองเดิมในแถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากนัก 
แต่หากเปรียบเทียบกับชาวตะวันตกหรือชาวยุโรปแล้ว อาจมีความแตกต่างในหลายลักษณะ เช่น ขนาดรูปร่าง 
ส่วนสูง และสีผิว เป็นต้น ส่วนในด้านความสวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับทัศนคติ มุมมอง และค่านิยม ซึ่งอาจแตกต่าง
กันออกไปภายใต้บริบทพ้ืนที่ สังคม และวัฒนธรรม อันมีผลต่อแนวคิดสรีระคติด้วย ส าหรับอวัยวะที่มัก
กล่าวถึงในเชิงสรีระคติทางเพศ ได้แก่ ตา ปาก บ่า ไหล่ ถันหรือนม สะดือ เอวหรือบั้นเอว ตะโพกหรือสะโพก 
และอวัยวะเพศ สรีระคติจึงเป็นทั้งเรื่องของลักษณะอวัยวะ เนื้อตัวร่างกายตามธรรมชาติ องค์ประกอบของการ
บรรลุจุดมุ่งหมายทางเพศ รวมไปถึงเรื่องความสวยงามหรือสุนทรียะด้วย    
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาออนโทโลยีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน การใช้ และการเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิชาการ นักวิจัย และการวิเคราะห์ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์  และการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) ในส่วนของ
การวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์การส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่ปลูก
ข้าว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพิชัย อ าเภอตรอน อ าเภอเมือง และอ าเภอลับแล 
อ าเภอละ 200 คน จ านวน 800 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากนั้นผู้วิจัยได้น ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมได้จ านวน 710 รายการ มาจัดลงในกลุ่มเนื้อหาทั้ง 11 กลุ่มความรู้ จากนั้น
ผู้วิจัยจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มี ให้ได้เนื้อหา
ครอบคลุมทุกหัวข้อทีละรายการ หากเป็นเนื้อหาเดียวกันหรือชื่อเดียวกันเลือกมา 1 รายการ หากเนื้อหาเรื่อง
เดียวกันแต่ชื่อต่างกันจะเลือกเอาชื่อเรื่องท่ีมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดมาจ านวน 1 รายการ โดยพิจารณาจาก เช่น 
ขอบเขตเนื้อหาสารบัญ ปีที่ตีพิมพ์ ความทันสมัยของเนื้อหา พบว่า คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศได้จ านวน
ทั้งสิ้น 200 รายการ ผลที่ได้จากการวิจัยพัฒนาออนโทโลยีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า    

....................................................................................................................................................................................................  
*อาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
**อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
***อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
****สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
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 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการค้นคืน การใช้ และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ พบว่า ผู้ประกอบการ
ข้าวอินทรีย์ นักวิชาการ นักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ค้นคืน
จากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินแหล่งสารสนเทศจากเนื้อหาที่ต้องการ เนื้อหาที่ค้นคืน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์และวิธีการพัฒนาข้าวอินทรีย์ การเข้าถึงความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์โดยการสืบค้นด้วยตนเอง ก าหนดค าค้นจากค าส าคัญ และค าที่สัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจ ปัญหาในการ
สืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์มากที่สุดคือ ค าค้นที่มีหลากหลายความหมายและการสะกดที่แตกต่างกัน เป็น
ต้น   
 การวิเคราะห์ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ความรู้สามารถสัง เคราะห์และจัดกลุ่ม
ความรู้ย่อยได้จ านวน 153 กลุ่ม โดยภายใต้แต่ละกลุ่มความรู้ย่อยมีค าอธิบายขอบเขตเนื้อหาของความรู้ด้าน
ข้าวอินทรีย์ และค าศัพท์รวมทั้งสิ้น จ านวน 15,246 ค า ผลการจัดกลุ่มความรู้ กลุ่มความรู้ย่อย และค าศัพท์
ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ครอบคลุมเนื้อหา 11 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ สื่อการเรียนรู้ข้าวอินทรีย์ ระบบ
สารสนเทศข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าว เครื่องจักรกล แผนธุรกิจ เครือข่ายชุมชน หลักสูตร  การแปรรูป 
ผู้ประกอบการ และประกอบด้วยกลุ่มความรู้ย่อยแหล่งข้าวอินทรีย์ กลุ่มความรู้ย่อยกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ และกลุ่มความรู้ย่อยผลผลิตข้าวอินทรีย์  ส่วนคุณลักษณะของความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ มีคุณลักษณะ
เป็นความรู้ประยุกต์ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาตามล าดับขั้น (Hierarchical Relation) จากเนื้อหา
กว้างที่สุดไปยังเนื้อหาแคบที่สุด (General to Specific) ตามล าดับ และจัดล าดับเนื้อหาความรู้ที่มีเนื้อหา
เดียวกันไว้ด้วยกัน และจัดล าดับให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กันไว้ใกล้เคียงกัน ดังนั้นลักษณะของความสัมพันธ์
ของความรู้จึงเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเกี่ยวข้องกัน  (Associative Relationship) 
ค าส าคัญ: การจัดหมวดหมู่ความรู้,  ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 

Abstract 
 This study aimed to develop ontology to create learning process for organic rice 
entrepreneurs. Uttaradit Province By studying the behavior of retrieval, use and access to 
organic rice knowledge of organic rice entrepreneurs, scholars, researchers and analysis of 
the scope and knowledge structure of organic rice. And the development of knowledge 
ontology on organic rice Using research and development (R&D) methods. For the research, 
research methods were used, namely interviewing informants, interviewees, opinion polls of 
rice farmers. The four districts of Uttaradit consisted of Phichai District, Tron District, Muang 
District and Laplae District, 200 people each, 800 people, using a semi-structured interview. 
The researcher then brought 710 items of information resources collected into the 11 
knowledge groups. Then the researcher will select the sample group for each group. By 
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considering the selection of information resources To get content covering all topics one by 
one if it’s the same title but different titles, 1 title with the most complete content will be 
chosen based on such as Scope of content Table of Contents Year of publication Content 
update found that information resources were selected for a total of 200 items. The results 
of research and development on topology create a learning process for entrepreneurs of 
organic rice. Uttaradit province, the research results were found that 
 The results of the study on the behavior of retrieval, use and access to knowledge of 
organic rice were found that organic rice entrepreneurs, scholars, researchers มี Objective To 
be used in the performance of duties. Retrieved from electronic information sources. And 
assess the source of information from the desired content Discovered content about 
advances in organic rice technology and organic rice development methods. Access to 
knowledge of organic rice by self-search Define search terms from key words And words 
related to the scraps The problem in finding the knowledge of organic rice the most was 
Search words with different meanings and spellings, etc. 
 Analysis of the scope and knowledge structure of organic rice. Knowledge can 
synthesize and classify knowledge in 153 sub-groups under each sub-knowledge group 
describing the content scope of organic rice knowledge. And a total vocabulary of 15,246 
words Knowledge grouping results Small knowledge group And vocabulary, knowledge of 
organic rice Covering 11 content groups: rice, organic rice, learning media, organic rice 
Organic rice information system, rice cultivation, machinery, business plan, community 
network, processing operator course And consists of sub-knowledge groups of organic rice 
Knowledge group for organic rice production process And knowledge group for organic rice 
production The features of knowledge on organic rice Qualifies as applied knowledge By 
showing the relationship between content in hierarchy (Hierarchical Relation) From the 
broadest to the narrowest (General to Specific), respectively, and the knowledge content 
with the same content is ranked together. And rank the contents to have a close 
relationship Therefore, the nature of the relationship of knowledge is an Associative 
Relationship. 
Key Words: Knowledge, Organic Farmer 
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บทน า 
 ปัจจุบันการพัฒนาสังคมโลกได้ถูกปรับเปลี่ยนก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือสังคมฐานความรู้ สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Based Economy/Society) หมายถึง สังคมที่มุ่งใช้ความรู้ 
(Knowledge) เป็นเครื่องมือของทุกคนในสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย 
ความรู้ที่สร้าง (Created Knowledge) และความรู้ที่สั่งสม (Collective Knowledge) และความรู้ที่ได้จาก
การวิจัย (Krings, Bettina; 2006) ก่อให้เกิดการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง
รายได้ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศ
ไทยก็เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ที่ให้ความส าคัญของการน าความรู้มาพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ได้ก าหนดแนวทางสร้างความเข็มแข็งและศักยภาพ
ในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ด้วยการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ที่สามารถน าภูมิปัญญามา
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิ ตและบริการ
บนฐานความรู้และนวัตกรรม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในทุกขั้นตอนของการผลิตและ
การตลาดโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่จะเป็นการวางรากฐานให้คนไทยมีความพร้อมด้านทุนทางปัญญา และ
สืบเนื่องต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งรัฐบาลให้
ความส าคัญในการน าความรู้มาพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้ “ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการ
เติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 )  
 ในสังคมไทยความรู้ภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านข้าว จึงกลายเป็นจุดแข็งของสังคม เนื่องจากความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านข้าว เสมือนเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษที่สั่งสมมาในอดีต จึงจัดได้ว่าเป็นมรดกทางสังคมและ
อาหารความเป็นอยู่ ที่มีความส าคัญในเชิงการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของสังคม และความเป็นมา
ของประเทศชาติ การศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณีของด้านข้าวของคนในสังคม รวมถึงค าสั่งสอนทางพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องเรื่องราวภูมิปัญญาของข้าวที่ใช้ในการขัดเกลาสังคมในยุคอดีตสืบต่อกันมา โดยมีหลาย
หน่วยงานและหลายชุมชนได้น าเอาความรู้ภูมิปัญญามาด้านข้าวมาพัฒนาบนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ลักษณะที่เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจจากความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น (Local Wisdom) โดยการน าความรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานหรือสินค้าที่ผสมผสานแนวคิดด้านการออกแบบ (Design) และนวัตกรรม (Innovation) 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ตัวสินค้า และบริการ อาทิ โครงการและนโยบาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 – 2549) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545; วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551) ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยมีการเติมโตและขยายพ้ืนที่จากเกษตรกร
ที่มีการปรับเปลี่ยนหันไปเป็นเกษตรกรข้าวอินทรีย์ที่เป็นทางเลือกใหม่ พบว่า รัฐบาลสนับสนุนโครงการ
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ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ให้มี
เป้าหมายเกษตรเข้าร่วมโครงการปีที่ 1 (2560) จ านวน 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (2561) จ านวน 300,000 ไร่ และปี
ที่ 3 (2562) จ านวน 400,000 รวม 3 ปีจ านวน 1,000,000 ไร่ และ เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองเพ่ือให้การ
รับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ จ านวน 1,000,000 ไร่ ในปี 2564 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมการข้าว, 2563) อีกทั้งโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยเปิดรับบุตร
หลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพ่ือสานต่ออาชีพการเกษตรจาก
รุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพ
การเกษตร  โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคง
ให้กับคนรุ่นใหม่ โดยกรมฯจะด าเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพ
การเกษตรเพ่ือให้เป็นเกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
  ดังนั้น จากนโยบายที่มีการขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตข้าวที่มีมาตรฐาน การผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ท าให้
เกิดองคาพยบผู้ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพท าการเกษตรผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ (Organic 
Rice Entrepreneurs) เป็นจ านวนมาก คือ ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมีธรรมชาติ สาร
ควบคุมการเจริญเติมโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สารป้องกันจ ากัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูจากธรรมชาติ 
และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนในผลผลติในดินและในน้ า ในขณะเดียวกันก็
เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้ได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการบริโภคจ านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นข้าวที่ทานแล้วมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์หันมาให้ความสนใจในความรู้และกระบวนการท านาข้าวเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นว่าผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์
ต้องปรับตัว และแก้ไขปัญหาให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มความต้องการสินค้าด้านข้าวที่เพ่ิมตัว
ขึ้น ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาตลาดส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ต้นทุนการประกอบการข้าวอินทรีย์ไทยขยับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นการหาแนวทางที่จะจัดการข้อมูลเพ่ือให้ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเรียกใช้ และค้นคืนข้อมูลร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาด้านการท านาข้าว และผลผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดออนโทโลยี และสอดคล้องตรงกัน เพ่ื อ
แก้ปัญหาความแตกต่างและหลากหลายของข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

 

 

 



 

108 ปีที่ 8 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการ การใช้และการเข้าถึงองค์ความความรู้ภูมิ

ปัญญาด้านข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาและความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. เพ่ือพัฒนาออนโทโลยีสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ได้ทราบองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าวเกี่ยวกับการผลิตความรู้ด้านข้าว จ าแนกเนื้อหาขอบเขตได้

เป็น 1) ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2) การปลูก ดูแลรักษา และใช้ปุ๋ยในนาข้าว 3) ศัตรูข้าว และ
การป้องกันก าจัด 4) วัชพืชในนาข้าว 5) ด้านเทคโนโลยีการผลิต การอารักขาข้าว เครื่องจักรกลการเกษตร 
ตลอดถึงด้านการแปรรูปขา้ว 6) การผลิตข้าวอินทรีย์ 

2. ได้ออนโทโลยีองความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว ที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ ทั้ง 3 กลุ่ม มีชุดข้อมูลที่ครบวงจรกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า โดยสามารถเรียกใช้และค้นคืนข้อมูลร่วมกันได้ระหว่าง
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของหน่วยงานส่วนราชการสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาองค์
ความรู้จากงานวิจัยครั้งนี้มาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการท านาข้าวอินทรีย์ ผลผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือพัฒนา
วางแผนเชิงนโยบาย (Policy) สู่แผนปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์ในแต่ละพ้ืนที่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาลงสู่
พ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน ส่วนในมุมของกลุ่มผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์สามารถที่จะเข้ามาใช้และค้นคืนข้อมูลจาก
ระบบ ก่อให้ความรู้ความเข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้อนาคตของเกษตรกรของชาติยุคใหม่เป็นชาวนาที่เกิดการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกันหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานความรู้ที่น าไปพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ิมผลผลิตรายได้ของตนเอง 

3. หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงสี พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สามารถ
เข้าใช้และสืบค้นระบบออนโทโลยีเพ่ือการบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ มาใช้จัดการสารสนเทศหรือองค์ความรู้
ภูมิปัญญาด้านข้าวเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตการบริการ และการแข่งขันด้านเศรษฐกิจข้าวใน
ประเทศไทยสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติใช้ในการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของระบบ
ฐานข้อมูลวิจัยด้านข้าว 

4. ออนโทโลยีองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าวดังกล่าวสามารถใช้เป็นคลังค ามาตรฐานที่สามารถน าไป
เป็นแบบในการก าหนดค าศัพท์เพ่ือการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว  

5. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าประยุกต์ใช้ในการท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านข้าวอินทรีย์จะช่วยให้ผู้ใช้ที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านข้าวอินทรีย์ หรือผู้ที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตด้านข้าวของประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ด้านข้าว จากแหล่งความรู้ด้านข้าว ที่
มีอยู่ได้อย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการ 
วิธีการศึกษา  

การพัฒนาออนโทโลยีเพ่ือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวทางการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
โดยมองว่า ออนโทโลยีองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งก่อนการพัฒนาต้อง
มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาคุณลักษณะที่ส าคัญของออนโทโลยีจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย  

1. การศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน การใช้และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของนักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน การใช้ และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ และการ
วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดโครงสร้างความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ 

2. วิธีการวิจัย คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ นักวิจัย นักวิชาการด้านข้าวอินทรีย์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แหล่งสารสนเทศ เนื้อหาและ
ความถี่ในการค้นคืน การใช้ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ วิธีการเข้าถึงและสืบค้น การประเมินทรัพยากรสารสนทศ 
และปัญหาการสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ 

3. การศึกษาการสภาพและปัญหาของการจัดระบบความรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว การใช้และเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
ด าเนินการศึกษาจากใน 2 ประเด็น คือ  

 3.1 การวิเคราะห์คู่มือมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ความรู้และทรัพยากรสารสนเทศด้านข้าว ของ
หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ซึ่งมี
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Form)   

 3.2 การใช้และการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ของการใช้เนื้อหาองค์ความรู้ภูมิปัญญารู้ด้านข้าว เนื้อหาความรู้ที่ใช้ ค าค้นที่ ใช้ เครื่องมือที่ใช้ 
ปัญหาของการใช้และการเข้าถึงความรู้ด้านข้าว โดยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์และแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึง
เนื้อหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลโดยการส ารวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้ด้านข้าว อาทิ นักวิจัย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการด้านข้าวอินทรีย์ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และวิธีการบอกต่อ (Snowball Sampling) อ าเภอละ 10 คน 4 อ าเภอ รวม 40 คน 
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 1. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ด้านข้าว 2. มีการใช้ข้อมูลด้านข้าว  
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3.3 รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านข้าว ซึ่งผู้วิจัยใช้การส ารวจความคิดเห็นของเกษตร
ที่ปลูกข้าว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพิชัย อ าเภอตรอน อ าเภอเมือง และอ าเภอ
ลับแล อ าเภอละ 200 คน จ านวน 800 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านข้าวของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะน าผลจากการน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องทุกฉบับแล้วมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T - test , F - test 

4. การจัดกลุ่มและโครงสร้างความรู้ด้านข้าว วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Form) ในการรวบรวมเก็บข้อมูล โดยน าผลการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 3.1 มาด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ตามหลักการจัดกลุ่มและโครงสร้างความรู้ คือจัด
กลุ่มท่ีมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มความรู้หลัก และภายใต้แต่ละกลุ่มข้อมูลหมวดหลัก (Class) จะ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นกลุ่มความรู้หมวดย่อย (Sub - Class) และแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างความสัมพันธ์ของความรู้
ตามล าดับชั้น (Hierarchical Structure)  โดยพิจารณาตามล าดับเนื้อหาความรู้และความสัมพันธ์ทางวิชาการ
ของแต่ละกลุ่มความรู้ 

5. การพัฒนาออนโทโลยีด้านข้าว วิธีศึกษาใช้กระบวนการพัฒ นาออนโทโลยี (Ontology 
Development Methodology) ตามแนวคิดการพัฒนาออนโทโลยีเฉพาะ (Domain Ontology) ของ 
Uschold and King (1995)  ประกอบด้วย 1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตความรู้ที่ชัดเจน 2)การ
ก าหนดโครงสร้างความรู้ด้านข้าว ซึ่งประกอบด้วย คลาส คลาสย่อย คุณสมบัติของคลาสหลักและคลาสย่อย 
และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) สร้างออนโทโลยีโดยใช้โปรแกรม Protégé  เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยพัฒนาออน
โทโลยี  4) การประเมินผลออนโทโลยี จากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านออนโทโลยี 5) การทดลองใช้และ
ประเมินผลการพัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ด้านข้าว จากผู้ใช้ความรู้ด้านข้าว โดยใช้แบบประเมินผล 
(Evaluate Form) ในการเก็บรวบรวมผลการประเมิน เพ่ือน าผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงออนโทโลยีต่อไป 
 การวิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดโครงสร้างความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วยการรวบรวมเนื้อหา
ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ เพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานของการก าหนดกรอบโครงสร้างความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ในการ
พัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น ารายการทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมได้จ านวน 710 
รายการ มาจัดลงในกลุ่มเนื้อหาทั้ง 11 กลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณา
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้ได้เนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อทีละรายการ หากเป็นเนื้อหาเดียวกันหรือชื่อ
เดียวกันเลือกมา 1 รายการ หากเนื้อหาเรื่องเดียวกันแต่ชื่อต่างกันจะเลือกเอาชื่อเรื่องที่มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุด
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มา 1 รายการ โดยพิจารณาจาก เช่น ขอบเขตเนื้อหาสารบัญ ปีที่ตีพิมพ์ ความทันสมัยของเนื้อหา ได้จ านวน
ทั้งสิ้น 200 รายการ  ผลการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   จ านวนและร้อยละของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเอกสารงานวิจัยข้าวอินทรีย์ 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มเนื้อหา ค าอธิบายเนื้อหา 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 ข้าว เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประเภทของข้าว 
ข้าวก่ า คุณสมบัติของข้าว พันธุ์ข้าว องค์ประกอบ
ข้าว ลักษณะ DNA เด่น องค์ประกอบทางเคมี 
มาตรฐานข้าวไทย 

20 18 

2 ข้าวอินทรีย ์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง การปลูกข้าว
อินทรีย์ หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานการ
ผลิต ขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
ประเทศไทย ตลาดและราคาข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยี
การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบตรวจสอบข้าวอินทรีย์ 
ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย แหล่ง
ปลูกข้าวอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ระบบ
การผลิตข้าวอินทรีย์ หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 
กระบวนการผลิตข้าว อินทรีย์ ใน พ้ืนที่ จั งหวัด
อุตรดิตถ์ องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทาง
โภชนาการของข้าว สารที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับการ
ผลิตข้าวอินทรีย์  

14 12 

3 สื่อการเรียนรู้
ข้าวอินทรีย ์

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสื่อการเรียนรู้ สื่อวิดิ
ทัศน์ ความหมายของสื่อการเรียนรู้ ประเภทของสื่อ
การเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี หลักการ
ออกแบบสื่อเพ่ือให้เปลี่ยนทัศนคติ การผลิตสื่อ การ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 

8 10 
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ล าดับ
ที ่

กลุ่มเนื้อหา ค าอธิบายเนื้อหา 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4 ระบบ
สารสนเทศ
ข้าวอินทรีย์ 

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ระบบสารสนเทศชุมชน 
ระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางในการจัดการธุรกิจเกษตร
ข้าวอินทรีย์ของชุมชนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศ
พัฒนาธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ การประยุกต์ใช้
ภูมิศาสตร์สารสนเทศออนไลน์เพ่ือบริหารจัดการ
พ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ระดับแปลงของชุมชนท้องถิ่น 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือ
ศึกษาเส้นทางการค้าข้าวอินทรีย์ของชุมชนท้องถิ่น 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวอินทรีย์ ฐานคิด
ชุมชน เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ บริบทของ
พ้ืนที่ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ประชากร ข้อมูลเครือข่ายเกษตรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 
องค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยในโครงการฯ การ
วิเคราะห์ปัจจัยในการผลิต การออกแบบข้อมูล 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

5 7 

5 การปลูกข้าว เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการท านาแบบ
โยนกล้า เกษตรข้าวอินทรีย์ 

10 10 

6 เครื่องจักรกล เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการออแบบเครืองจักรกล 
ปรัชญาการออกแบบ พ้ืนฐานของผู้ออกแบบ 

6 7 

7 แผนธุรกิจ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด แผนธุรกิจ การตลาด 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลิต การ
จัดการด้านการเงิน แนวคิดการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การจัดการธุรกิจ ภาวะผู้น า การวางแผนการ
ผลิตและแผนการด าเนินการ การสื่อสารการตลาด 

4 5 

8 เครือข่าย
ชุมชน 

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด เครือข่าย การมีส่วนร่วม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนข้าวอินทรีย์ 

7 5 
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ล าดับ
ที ่

กลุ่มเนื้อหา ค าอธิบายเนื้อหา 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9 หลักสูตร เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักสูตรข้าวอินทรีย์ 
การฝึกอบรม แนวคิดการวัดและประเมินผล 

12 10 

10 การแปรรูป เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด อาหารกึ่งส าเร็จรูป ข้าว
กึ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวอินทรีย์กึ่งส าเร็จรูป 
กระบวนการแปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว การ
แปรรูปข้าวนึ่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดข้าว 
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากข้าว ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผลพลอยได้ของข้าว 

10 13 

11 ผู้ประกอบการ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด การประกอบธุรกิจการสี
ข้าว ระบบสีข้าวเปลือก เทคโนโลยีของโรงสีข้าวใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ผ ลิ ต ผ ล  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ผู้ ผ ลิ ต 
ผู้ประกอบการ ผู้รับช่วงผลิต พืชล้มลุก พืชยืนต้น 
พันธุวิศวกรรม ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตเพ่ือ
การค้า การจัดการฟาร์มโดยรวม การผลิตพืช
อินทรีย์ ปัจจัยการผลิตเพ่ือการค้า ความเป็นธรรม
ในสังคม ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ 

5 4 

  รวม 710 200 
 

สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน การใช้ และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาใน 3 ประเด็น คือ (1) การค้นคืน การใช้ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ (2) การเข้าถึงและการ
สืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ และ (3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเข้าถึงและการสืบค้นความรู้
ด้านข้าวอินทรีย ์ซึ่งผลวิจัยโดยสรุปเป็นดังนี้ 

1. การค้นคืน การใช้ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการค้นคืน ความถี่
ในการค้นคืน เนื้อหาที่ค้นคืน แหล่งสารสนเทศที่ค้นคืน และการประเมินแหล่งสารสนเทศที่
ค้นคืน  
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1) วัตถุประสงค์ในการค้นคืน การใช้ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิจัย นักวิชาการมีวัตถุประสงค์ในการ
ค้นคืนด้านข้าวอินทรีย์ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ ในส่วนที่
เหมือนกัน คือ ทุกกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการค้นเพ่ือติดตามความก้าวหน้า การค้นหาวิธีการ (Knowhow) ของ
ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์จากงานวิจัย เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิจัยหรือการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ใน
รูปแบบอ่ืน เช่น การบรรยาย การเขียนบทความ เป็นต้น  ในส่วนที่แตกต่างกันจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มมี
วัตถุประสงค์ในการค้นคืนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง กล่าวคือ  ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์  กลุ่มนักวิจัย 
นักวิชาการ ท าการค้นความรู้เพ่ือน ามาใช้ในงานด้านวิชาการประกอบการเรียนการสอนและการท าวิจัย 
ในขณะที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานท าการค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ที่เกี่ยวกับการน ามาใช้ประกอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เช่น มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เป็นต้น 
ส่วนกลุ่มผู้บริหารท าการสืบค้นเกี่ยวกับนโยบายข้าวอินทรีย์ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ในการท างาน
ด้านข้าวอินทรีย์ เป็นต้น     

2 ) แหล่งสารสนเทศและการประเมินแหล่งสารสนเทศที่ค้นคืนความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ผล
การศึกษา พบว่าแหล่งสารสนเทศท่ีผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิจัย นักวิชาการเข้าไปค้นคืนความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์มากท่ีสุด ได้แก่ แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมี 5 ประเภทได้แก่ (1) เว็บไซต์หน่วยงานด้านข้าว
อินทรีย์ (2) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (3) เว็บไซต์ห้องสมุด และ (5) สื่อสังคมออนไลน์ด้านข้าวอินทรีย์ เช่น 
Facebook มี ในขณะที่แหล่งบุคคลซึ่งได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางการ
ประเมินแหล่งที่สืบค้น พบว่าการที่นักวิจัย นักวิชาการเลือกค้นคืนความรู้ด้านข้าวอินทรีย์จากแหล่งที่มีเนื้อหา
ที่ต้องมากที่สุด เป็นแหล่งที่เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและมีเครื่องมือการเข้าถึงเนื้อหา และพิจารณาจากความ
น่าเชื่อถือของแหล่งความรู้เช่น เป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรที่ด าเนินงานด้านข้าวอินทรีย์
โดยเฉพาะ ในการขณะการเชื่อมโยงของเนื้อหากับแหล่งความรู้อ่ืน พบว่าถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ
ดิจิทัล ซึ่งสามารถค้นคืนได้จากแหล่งสารสนเทศดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านข้าว
อินทรีย์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Scince Direct  Scopus และเว็บไซต์ห้องสมุด เป็นต้น เนื่องจากเป็น
แหล่งที่ไห้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล  ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและให้บริการตลอดเวลา   

3) เนื้อหาและความถี่ในการค้นคืนผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 
นักวิจัย นักวิชาการกลุ่มที่มีการค้นคืนความรู้ด้านข้าวอินทรีย์เป็นประจ าทุกวันได้แก่อาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการ(Know-how)ด้านข้าวอินทรีย์ เช่น ผลวิจัยด้านข้าว
อินทรีย์ แนวทางการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้าวอินทรีย์ เป็นต้น  กลุ่มผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 
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อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ใน การศึกษาและพัฒนาข้าวอินทรีย์ใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้อง
สืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวิธีการ (Know-how) ที่ได้มาใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการต่อยอดความรู้ในการศึกษาและประกอบการปฏิบัติงานด้านข้าวอินทรีย์ที่เก่ียวข้องต่อไป เป็นต้น 
 การเข้าถึงและการสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ได้แก่ วิธีการเข้าถึ งและการสืบค้นความรู้
ด้านข้าวอินทรีย์  การประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้น รายละเอียดดังนี้ 

3.1) การเข้าถึงและการสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์นักวิจัย นักวิชาการมีวิธีการเข้าถึงความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์มากกว่า 1 วิธี โดยที่ทุกคนเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การให้เพ่ือนที่รู้จักซึ่ง
อาจอยู่สถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ที่ต้องการช่วยสืบคืนให้ การให้
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุดสืบค้นให้ ด้านการก าหนดค าค้น พบว่า ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 
นักวิจัย นักวิชาการใช้เทคนิคในการก าหนดค าค้นด้านข้าวอินทรีย์จากค าส าคัญที่สัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจ 
(Keyword) มากที่สุด การก าหนดจากชื่อเรื่อง การก าหนดจากเรื่อง (Topics) การก าหนดจากชื่อเรื่องใน
เอกสารอ้างอิง การก าหนดจากชื่อเฉพาะหรือศัพท์เฉพาะด้านข้าวอินทรีย์ รองลงมาตามล าดับ 

3.2) การประเมินทรัพยากรสารสนเทศด้านข้าวอินทรีย์ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้มี
การประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่สืบค้นได้ โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
ความทันสมัยของสิ่งตีพิมพ์ ชื่อเรื่องตรงตามที่ต้องการ ประเมินความน่าเชื่อถือของสิ่งตีพิมพ์ และประเมินจาก
ความน่าเชื่อถือของผู้แต่งน้อยที่สุด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ใช้ พบว่า 1) กลุ่มผู้ประกอบการข้าว
อินทรีย์และ นักวิจัย และ อาจารย์มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศจากเนื้อหาที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสืบค้น
และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของสิ่งตีพิมพ์และผู้แต่งไม่มี
อาจารย์เลือกใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน 2) กลุ่มนักศึกษามีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศจากเนื้อหาที่ตรงกับสิ่ง
ที่ต้องการสืบค้นและความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ชื่อเรื่องตรงตามต้องการ 
ทั้งนี้ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้นของผู้ใช้ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์สามารถสรุปได้เป็น 5 
ด้าน คือ ด้านชื่อเรื่อง ด้านเนื้อหา ด้านความทันสมัย ด้านผู้แต่ง และด้านความน่าเชื่อถือของสิ่งตีพิมพ์   

อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการค้นคืน การใช้และการเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 

นักวิจัย นักวิชาการ  
  1.1  บริบทพฤติกรรมการค้นคืนและเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ พบว่า ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการค้นคืนและเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ตามบทบาทหน้าที่ 
จะเห็นได้จากผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ และนักวิจัย ค้นคืนและเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการท าวิจัยประเด็นทางด้านข้าวอินทรีย์ที่ต้องการ ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านข้าว
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อินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ประกอบการเขียนบทความความรู้ใหม่ๆ ด้านข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวอินทรีย์ และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ เป็นต้น และเป็นน่าสังเกตว่านักวิจัยและนักวิชาการ จะค้นคืนและเข้าถึงความรู้
ด้านข้าวอินทรีย์เพ่ือหาวิธีการ (Know-How) จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับข้าวอินทรีย์ เช่น การค้นเพ่ือดูระเบียบ
วิธีวิจัย หรือผลวิจัยจากงานวิจัยที่สนใจ เพ่ือหาช่องว่างในการท าวิจัย   หาแนวทางการประยุกต์วิธีการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านข้าวอินทรีย์ที่สนใจ เป็นต้น   
  1.2 กลยุทธ์การเข้าถึงและสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิจัย 
นักวิชาการเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะสาขาวิชาและเป็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล จึงจ าเป็นต้อง เข้าถึงด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือกลไกการค้นคืน (Search Engine) เช่น Google 
เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารประเมินแหล่งค้นคืนความรู้ด้านข้าวอินทรีย์โดยให้ความส าคัญกับ
การเข้าถึงได้ง่ายและมีเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหามากที่สุด ส าหรับวิธีการเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ผู้ใช้
ก าหนดจากค าส าคัญ (Keyword) หรือค าที่สัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจมากที่สุด ก าหนดจากเรื่องใหญ่ (Main 
Topic) ของเรื่องที่ต้องการค้น ก าหนดจากโจทย์ปัญหาหรือเรื่อง (Topic) ที่ต้องการ การก าหนดค าที่มี
ความหมายเหมือนกัน (Synonym) การก าหนดจากชื่อเฉพาะหรือศัพท์เฉพาะด้านข้าวอินทรีย์ การก าหนดจาก
ชื่อเรื่อง การก าหนดจากชื่อเรื่องในเอกสารอ้างอิง และการก าหนดโดยใช้ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลการค้นคืน
และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ของผู้ใช้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีอิสระในการเลือกใช้ค าในการค้นคืนและสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากหัวเรื่องเป็นศัพท์ควบคุม ผู้ใช้จะไม่นึกถึงเพราะ
เป็นค าที่ก าหนดในวงแคบแต่จะใช้ศัพท์อิสระ (Free Term) เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติ (สุ
ธรรม อุมาแสงทองกุล, 2545) อย่างไรก็ตามการใช้ศัพท์อิสระมีโอกาสที่จะใช้ค าที่มีความหมายไม่ชัดเจน ไม่
เป็นแบบแผนท าให้การค้นคืนสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คือ ไม่ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน ในขณะที่การค้นคืนด้วยศัพท์ควบคุม (Controlled Vocabulary)  ซึ่งหมายถึง ค าหรือวลีที่
บรรณารักษ์หรือนักวิชาการสร้างขึ้นเพ่ือแทนเนื้อหาอย่างเป็นระบบมีแบบแผน หรือศัพท์ดรรชนี ซึ่งมีความตรง
และสอดคล้องกับเนื้อหามากกว่าการสืบค้นด้วยศัพท์อิสระ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ม.ป.ป.) ในขณะเดียวกันจะ
สามารถค้นคืนได้ครอบคลุมสารสนเทศที่ต้องการมากกว่า ทั้งนี้เพราะศัพท์ควบคุมก าหนดให้ศัพท์ค าหนึ่งมี
หน้าที่ควบคุมค าหลายค าที่มีความหมายเดียวกันเพ่ือความเป็นมาตรฐานและสามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจ ากัดในการใช้คือ ผู้ใช้จะไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักค าศัพท์เหล่านั้น เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางวิชาการในสาขาที่สร้างขึ้นมาโดยบรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ศัพท์ควบคุม
โดยทั่วไปมี 3 ประเภทคือ หัวเรื่อง (Subject Heading Lists) ศัพท์สัมพันธ์(Thesauri) และออนโทโลยี 
(Ontologies) (Taylor & Joudrey, 2009) จากผลวิจัยในการค้นคืนสารสนเทศพบประเด็นส าคัญ คือ ผู้ใช้
มักจะค้นหาสารสนเทศจากค าค้นที่คิดขึ้นมาเอง โดยไม่เข้าใจค าค้นที่เป็นศัพท์ควบคุมหรือหัวเรื่องแต่อย่างใด 
เพราะผู้ใช้มุ่งหวังให้ได้สารสนเทศที่ต้องการเท่านั้น  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาได้ดี
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เพียงใด แต่สิ่งส าคัญจะอยู่ที่เนื้อหา (Content) ซึ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือบรรณารักษ์จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้
ว่าควรจะท าอย่างไรในการน าเนื้อหาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี และให้ผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างค าค้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและค้นคืนความรู้ได้อย่างครอบคลุมตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
 2.   ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ 
 จากการสังเคราะห์กลุ่มความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ทั้งที่พบในระบบการจัดระบบความรู้ในปัจจุบันและการ
จัดกลุ่มความรู้ตามนิยามและประเภทความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์ที่วิเคราะห์ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ และท าการสังเคราะห์และจัดกลุ่มเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน 
หรือมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกัน (Kumar, 1985; Broughton, 2006) และบูรณาการเนื้อหาที่ใกล้เคียง
กันไว้ด้วยกัน จากนั้นก าหนดกลุ่มความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจัดไว้ในแต่ละกลุ่ม ได้ทั้งหมด 11 กลุ่มความรู้  
 2.1 ข้าว เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประเภทของข้าว ข้าวก่ า คุณสมบัติของข้าว พันธุ์ข้าว 
องค์ประกอบข้าว ลักษณะ DNA เด่น องค์ประกอบทางเคมี มาตรฐานข้าวไทย 
 2.2 ข้าวอินทรีย์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 
มาตรฐานการผลิต ขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์
ในประเทศไทย ตลาดและราคาข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบตรวจสอบข้าวอินทรีย์ 
ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย แหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ระบบการผลิต
ข้าวอินทรีย์ หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์ประกอบทาง
เคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าว สารที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับการผลิตข้าวอินทรีย์  
 2.3 สื่อการเรียนรู้ข้าวอินทรีย์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสื่อการเรียนรู้ สื่อวิดิทัศน์ ความหมายของ
สื่อการเรียนรู้ ประเภทของสื่อการเรียนรู้ ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี หลักการออกแบบสื่อเพ่ือให้เปลี่ยน
ทัศนคติ การผลิตสื่อ การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 
 2.4 ระบบสารสนเทศข้าวอินทรีย์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ระบบสารสนเทศชุมชน ระบบฐานข้อมูล
ศูนย์กลางในการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ของชุมชนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศพัฒนาธุรกิจเกษตรข้าว
อินทรีย์ การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศออนไลน์เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ระดับแปลงของ
ชุมชนท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือศึกษาเส้นทางการค้าข้าวอินทรีย์ของชุมชน
ท้องถิ่น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวอินทรีย์ ฐานคิดชุมชน เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ บริบทของ
พ้ืนที่ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประชากร ข้อมูลเครือข่ายเกษตรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ องค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในโครงการฯ การวิเคราะห์ปัจจัยในการผลิต การออกแบบข้อมูล ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  
 2.5 การปลูกข้าว เป็นเนื้อหาที่เก่ียวกับแนวคิด ขั้นตอนการท านาแบบโยนกล้า เกษตรข้าวอินทรีย์  
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 2.6 เครื่องจักรกล เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการออแบบเครืองจักรกล ปรัชญาการออกแบบ พ้ืนฐาน
ของผู้ออกแบบ 
 2.7 แผนธุรกิจ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด แผนธุรกิจ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการผลิต การจัดการด้านการเงิน แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการธุรกิจ ภาวะผู้น า  การ
วางแผนการผลิตและแผนการด าเนินการ การสื่อสารการตลาด  
 2.8 เครือข่ายชุมชน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด เครือข่าย การมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนข้าว
อินทรีย์  
 2.9 หลักสูตร เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักสูตรข้าวอินทรีย์ การฝึกอบรม แนวคิดการวัดและ
ประเมินผล 
 2.10 การแปรรูป เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด อาหารกึ่งส าเร็จรูป ข้าวกึ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าว
อินทรีย์กึ่งส าเร็จรูป กระบวนการแปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว การแปรรูปข้าวนึ่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เมล็ดข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลพลอยได้ของข้าว  
 2.11 ผู้ประกอบการ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด การประกอบธุรกิจการสีข้าว ระบบสีข้าวเปลือก 
เทคโนโลยีของโรงสีข้าวในประเทศไทย ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้รับช่วงผลิต พืชล้มลุก พืช
ยืนต้น พันธุวิศวกรรม ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตเพ่ือการค้า การจัดการฟาร์มโดยรวม การผลิตพืชอินทรีย์ 
ปัจจัยการผลิตเพ่ือการค้า ความเป็นธรรมในสังคม ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์  
 ดังนั้นโครงสร้างกลุ่มความรู้หลักด้านข้าวอินทรีย์ทั้ง 11 กลุ่มความรู้ ประกอบด้วยกลุ่มความรู้ย่อยแหล่ง
ข้าวอินทรีย์ กลุ่มความรู้ย่อยกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ และกลุ่มความรู้ย่อยผลผลิตข้าวอินทรีย์  ส่วน
คุณลักษณะของความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ มีคุณลักษณะเป็นความรู้ประยุกต์ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาตามล าดับขั้น (Hierarchical Relation) จากเนื้อหากว้างที่สุดไปยังเนื้อหาแคบที่สุด (General to 
Specific) ตามล าดับ และจัดล าดับเนื้อหาความรู้ที่มีเนื้อหาเดียวกันไว้ด้วยกัน และจัดล าดับให้เนื้อหามี
ความสัมพันธ์กันไว้ใกล้เคียงกัน  ดังนั้นลักษณะของความสัมพันธ์ของความรู้จึงเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ
เกี่ยวข้องกัน (Associative relationship)  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่จัดเก็บและให้บริการความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ 

          1.1 จากการศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน การใช้และเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ของ
ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่พบว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านข้าวอินทรีย์ หาวิธีการ (Know-how) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ด้านต่างๆ จากงานวิจัยและ
บทความวิชาการ ส าหรับน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในอาชีพของตน โดยนักวิจัย 
นักวิชาการจะค้นคืนความรู้ด้านข้าวอินทรีย์จากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการ 
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โดยใช้เครื่องมือกลไกการสืบค้น (Search engine) ด้วยตนเอง ในขณะที่วิธีการสืบค้นพบว่าส่วนใหญ่ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ค าค้น ซึ่งให้ผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับความต้องการ  ผลจากการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว 
จึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่จัดเก็บและให้บริการความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นคืนและเข้าถึงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ โดยให้เพ่ิมจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านข้าว
อินทรีย์ กระบวนการท างานหรือการพัฒนาข้าวอินทรีย์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถค้นคืนและ
เข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยมีเครื่องมือกลไกการสืบค้น ที่บรรจุระบบค าค้นด้านข้าวอินทรีย์ที่เป็น
มาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นรายละเอียดของค าศัพท์และโครงสร้าง
ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์เพ่ือ
แนะน าการใช้งานและแนวทางในการสืบค้น ให้ผู้ ใช้ศึกษาและสืบค้นความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ได้อย่าง
ประสิทธิภาพต่อไป 
   1.2  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ของประเทศ
   1.2.1 การพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหรือสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าวอินทรีย์ และความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า
ขอบเขตความรู้ด้านข้าวอินทรีย์มีการขยายขอบเขตครอบคลุมเนื้อหา 11 กลุ่ม คือ ข้าว ข้าวอินทรีย์ สื่อการ
เรียนรู้ข้าวอินทรีย์ ระบบสารสนเทศข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าว เครื่องจักรกล แผนธุรกิจ เครือข่ายชุมชน 
หลักสูตร การแปรรูป ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงเสนอให้หน่วยงานที่มีการวิจัยด้านข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นหน่วย
พัฒนาความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ และหน่วยงานที่จัดเก็บและให้บริการความรู้ด้านข้าวอินทรีย์  และหน่วยงานที่
จัดเก็บความรู้พ้ืนฐาน  ได้สร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าว
อินทรีย์ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาเป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกัน หรือ สร้างเมทาดาทาส าหรับใช้แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าวอินทรีย์ เพ่ือช่วยให้ เกิดเชื่อมโยงความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ซึ่งระบบ
การสืบค้นสามารถเข้าถึงความรู้หลักด้านข้าวอินทรีย์ และความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องได้อย่างครอบคลุม  
   1.2.2 การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านข้าวอินทรีย์นี้ แม้จะว่าจะได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอินทรีย์และผู้เชี่ยวชาญด้านออนโทโลยีแล้ว หากแต่ยังการน าไปพัฒนาเพ่ือการใช้งานจริง 
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ซึ่งมีที่มาจากหลากหลายสาขาตามแหล่งที่มาของความรู้ด้านข้าว
อินทรีย์ โดยใช้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มความรู้หลักด้านข้าวอินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศา สตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านออนโทโลยี มาพิจารณาความถูกต้อง
ของค าศัพท์และความหมายร่วมกันเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและก าหนดเป็นมาตรฐานส าหรับน าไปใช้ในการจัด
ค าศัพท์ควบคุมและชุดค าค้นมาตรฐานด้านข้าวอินทรีย์ต่อไป   
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การพัฒนาออนโทโลยีความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับข้าวอินทรีย์  ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐาน การทดลองและการพัฒนาบนพื้นฐานของทฤษฎี        
 2. การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการท ารายการเมทาดาทาความรู้ด้านข้าวอินทรีย์  โดยใช้ชุดค าศัพท์
ด้านข้าวอินทรีย์จากออนโทโลยีความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ ที่ได้ก าหนดโครงสร้างและขอบเขตความสัมพันธ์ของ
ค าศัพท์ รวมถึงการอธิบายคุณลักษณะ และข้อมูลตัวอย่างของแนวคิดหรือค าศัพท์ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ซึ่งจะ
ช่วยในการอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะของเนื้อหาและข้อมูลที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บหรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังานที่มีรูปแบบการจัดเก็บแตกต่างกันด้วยเมตาดาทาได้  นั่นคือสามารถน าออนโทโล
ยีความรู้ด้านข้าวอินทรีย์ไปต่อยอดด้วยการพัฒนาเมทาดาทาความรู้ด้านข้าวอินทรีย์เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวอินทรีย์จากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวอินทรีย์ที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันได ้
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ เรียนที่มีความแตกต่างและ
หลากหลาย ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีพัฒนาให้เท่าทันกับยุคสมัย มีการประยุกต์
ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และผู้สอนเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มี
บทบาทในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายในยุคปัจจุบันให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด ผู้สอนต้องเห็นความส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนที่แตกต่างในห้องเรียน มีความใส่ใจต่อการเตรียม
กระบวนการกิจกรรมอย่างละเอียดรอบคอบ มีความสนใจผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือจะสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และมีการวางแผนในการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลายและยุติธรรม 
เพ่ือสามารถน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป โดยผู้เขียนเล็งเห็นคุณค่า
และความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ส าหรับผู้เรียน (Collaborative Learning Based on Differentiated Instruction for Students) ซึ่งมี
คุณลักษณะที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน
ทั้งดา้นความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน และยังเป็นการน าความสามารถที่แตกต่างกัน
มาส่งเสริมสนับสนุนกันและกันในท างาน เป็นการพัฒนาความสามารถของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งหาก
ผู้สอนในยุคปัจจุบันสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพก็จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเอง  
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้เน้นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
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Abstract 
 The current study has been rapidly changed, including learners who are different and 
diverse. The teaching and learning process need to be developed to be up-to-date. The 
application of knowledge and integration of science to suit the context of learners and 
instructors plays an important role in arranging the teaching and learning process for 
different learners today, and allows students to apply the knowledge learned in the 
classroom to their daily life with the highest quality. Teachers must recognize the 
importance of arranging learning activities that respond to different learners in the 
classroom, and also pay attention to the preparation of the activity process thoroughly. 
Teacher should focus on individual learners for the quality of teaching and learning activities 
and planning for diverse and fair measurements and assessments so that the results of the 
assessment can be used to improve and develop the teaching and learning process further. 
The authors recognize the value and importance of Collaborative Learning Based on 
Differentiated Instruction which has features that focus on activities for diversity learners to 
learn together in terms of their needs, interests and abilities. It also brings them together 
with the different talents to support each other in their work. It is to develop the ability of 
oneself and friends in the group. If teachers can organize quality of learning activities, 
students will be successful in learning and apply them in real life. 
Key Words: Teaching process // Collaborative Learning // Differentiated Instruction 

บทน า 
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันควรมุ่งเน้นกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่าง

กันได้รับการพัฒนาความสามารถผ่านเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย (Tomlinson, C., 
2001) ซึ่งการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ผู้เรียนควรมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนของตนในห้องเรียน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความแตกต่างนั้น เนื่องจาก
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไป มีบุคลิกภาพและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เรียน
ทุกคนจึงควรเข้าใจถึงการน าความสามารถของตนไปช่วยเหลือเพ่ือนได้ นอกจากการที่ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเองที่มีอยู่แล้วนั้น ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนน าความสามารถที่โดด
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เดน่ของตนเองออกมาช่วยเหลือเพ่ือนของตนเองด้วย ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถของ
ตนเองและเพ่ือนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น อนูราดา (อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2547, หน้า 52-58) ได้กล่าวว่า ใน
การท างานเป็นทีม (Team Working) ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่
มีสัมฤทธิผลที่สูงกว่าการท างานคนเดียว เนื่องการเรียนรู้แบบร่วมมือมักจะมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด 
ประสบการณ์ในกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน ทุกคนมีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของกลุ่ม และส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เนื่องจากบุคคลมีความ
แตกต่างหลากหลาย (Subban, P., 2006) สอดคล้องกับนักการศึกษาวีก็อทสกี้ กล่าวถึง แนวทางการเรียนรู้
แบบแอคทีฟมักจะรวมถึงการใช้กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการมีส่วนร่วมในการท างานผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยวีก็อทสกี้ได้อธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางปัญญาและกิจกรรมทางสังคม น าไปสู่ทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม
วัฒนธรรมซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแก้ปัญหาที่ เกินระดับพัฒนาการในปัจจุบันโดยได้รับ
การสนับสนุนจากผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมงาน (Vygotsky., 1978) 

ทั้งนี้ จากการได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาปัจจุบันจึงควรมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ได้สูงสุด โดยการพัฒนาผู้เรียนที่
มีความแตกต่างผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และได้น าความสามารถของตนเองออกมาเพ่ือ
พัฒนาและช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มของตนเอง จนถึงการน าความสามารถของตนเองไปช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม
ได้ในอนาคต จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงเป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่นักวิชาการด้าน
การศึกษาให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
จ าเป็นต้องมีการศึกษาและด าเนินการอย่างรอบคอบและโดยเจตนาที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้สอนสามารถมองเห็นการเรียนรู้จาก
ความหลากหลายมุมมองของผู้เรียน (Tomlinson, C., 2001 อ้างถึงใน Corley, M. A., 2015, pp. 1-7)  

ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าบทความนี้จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างและหลากหลายในปัจจุบันให้มีศักยภาพความสามารถและได้น าความสามารถของตนเองไป
พัฒนาสังคมให้เจริญงอกงามในอนาคตต่อไป 
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แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ความหมาย 
 จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความส าคัญส าหรับการศึกษายุคใหม่เป็นอย่าง
มาก โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
 อังศินันท์ อินทรก าแหง (2547, หน้า 53) ได้กล่าวถึงค าว่า Collaborative Learning ตาม
พจนานุกรมมาจากรากศัพท์ภาษาละติน ที่มีความหมายว่าเป็นการมุ่งที่กระบวนการท างานด้วยกันเป็นกลุ่มค า
ที่นิยมใช้กันในประเทศอังกฤษ ที่ครูอังกฤษช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมตามบทบาทให้ไดละเอียดและนุ่มนวล
มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนเอง ทั้งนี้ Collaborative Learning มักจะมองใน
ประเด็นที่ให้ได้สาระเนื้อหาในทางคุณภาพ มีการวิเคราะห์วิพากษ์พูดคุยกันในกลุ่ม และมีการตอบสนองกัน
โดยตรง จึงเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
 สิทธิมา ลายเสมา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2555, หน้า 101) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือศึกษาใน
สิ่งที่สนใจเหมือนกันโดยการสร้างชิ้นงานหรือท าโครงงานแล้วน าเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมมือ 
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาและสร้างความรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การน า เสนอข้อมูลความรู้ 
การเรียนแบบนี้จะสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Internal relationship) ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างงานที่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ รอบข้างเพ่ือให้งานส าเร็จ นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการกับข้อมูล
ความรู้ การสร้างชิ้นงานหรือท าโครงงานร่วมกันของผู้เรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นจุดเด่น
ในการท างานร่วมกัน โดยต้องอาศัยการร่วมกระท าและความเข้าใจของกันและกัน (สุพิน ดิษฐกุล, 2543 อ้าง
ถึงใน สิทธิมา ลายเสมา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2555, หน้า 101)  
 วชรพร วัชรพงศ์ชัย (2556) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) มี
ความหมายว่า เป็นการมุ่งกระบวนการท างานด้วยกันเป็นกลุ่มค าที่นิยมใช้กันในประเทศอังกฤษ ที่ครูอังกฤษ
ช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมตามบทบาทให้ละเอียดและเข้าใจง่ายมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
นักเรียนเอง ทั้งนี้การเรียนรู้ร่วมกันมักจะมองในประเด็นที่ให้ได้สาระเนื้อหาในทางคุณภาพ มีการวิเคราะห์
วิพากษ์พูดคุยกันในกลุ่ม และมีการตอบสนองกันโดยตรง จึงเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การเรียนรู้ร่วมกันนั้นจะ
เน้นที่ธรรมชาติของการเรียนรู้ของกลุ่มคนและเป็นกลุ่มค าที่นิยมใช้กันในระหว่างคนอเมริกันว่า มีแนวโน้มการ
ใช้ในประเด็นที่ให้ได้สาระเนื้อหาในเชิงปริมาณมากกว่า โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดความส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเกรดเฉลี่ยหรือจ านวนผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น และจะแตกต่าง
จากวิธีการเรียนรู้แบบเดิมที่ผู้เรียนหรือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเรียนรู้อย่างแข่งขันเพ่ือความเป็นหนึ่ง 
 เชมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2554, หน้า 435-444) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน
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การสอนนั้นสามารถตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ซึ่งตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนการสอน
จากผู้สอนเป็นส าคัญ เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนแบบร่วมกันถึอเป็นการเรียนแบบตื่นตัว (Active 
Learning) ที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนรวมในการเรียนและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเอง  
 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันในกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อศึกษาสิ่งที่สนใจเหมือนหรือคล้ายกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นการให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล มุ่งเน้นให้ได้สาระเนื้อหา และชิ้นงานที่มีคุณภาพ โดยต้องใช้ความสามารถของ
ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันเพื่อให้งานส าเร็จ 

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ Collaborative Learning เป็นการสอนและเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
จะต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองและท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และการ
ร่วมมือช่วยเหลือกัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน เป็น
ความสัมพันธ์สมาชิกเชิงบวกเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้เพ่ิม
สูงขึ้น (Turnure&Zeigler, 1958) ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังคงมีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดหาเหตุผลอย่างมีระบบ รอบคอบ และการคิดแก้ไขปัญหา ท าให้เข้าใจ
เนื้อหาความรู้มากยิ่งขึ้น (Kulick & Kulick, 1979) ซึ่งผู้เขียนมีมุมมองว่า การเรียนรู้ร่วมกันจะให้ผลดีมาก
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้ศักยภาพที่แตกต่างกันตามความช านาญของตนเองในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ตื่นเต้นและท้าทายให้กับผู้เรียน  
 นอกจากนี้  เขมณัฏฐ์  มิ่ งศิริธรรม (2011,  หน้า 435-444) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการเรียนแบบ
ตื่นตัว (Active Learning) ที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เรียน เป็นวิธีการเรียนที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยผู้เรียนต้องพ่ึงพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ทั้งการ
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (York, 2003; Karel et 
al, 2005; Bulu and Yildirim, 2008; สารีพันธ์ ศุภวรรณ, 2545) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งตอบสนองต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนการสอนจากผู้สอนเป็นส าคัญ เป็น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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 การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้ของกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 4-6 คน โดยมุ่งเน้นผลงานมากกว่า
กระบวนการ ผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าและอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มในการถ่ายทอดเนื้อหาและสร้าง
ความรู้จากสังคม โดยผสานความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ด้วยตนเองและกระบวนการ
กลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงาน หรือท าการประเมินผลงานร่วมกัน (Goodsell et al, 1992; 
Jones and Creese, 2000; สุพิน ดิษฐกุล, 2542)  
 ทั้งนี้ผู้เขียนเชื่อว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลักการที่น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้เป็น
อย่างดี และเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบันหรือการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 นั่นเอง  

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับผู้เรียน 
ผู้เขียนได้ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ ดังต่อไปนี้ 

 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2011, หน้า 435-444) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ พบว่ามี 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอสถานการณ์ ในขั้นนี้ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอหัวข้อเรื่องที่ต้องการและให้ผู้เรียน
ศึกษาจากบทเรียน หรือผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อเรื่องตามความสนใจ ซึ่งในการเลือกหัวข้อเรื่อง ต้องให้ผู้เรียน
สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง จากนั้นผู้เรียนที่เลือกหัวข้อเดียวกันจับกลุ่มเดียวกัน โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 6-8 คน 
หากมีหัวข้อใดที่มีจ านวนสมาชิกมากเกินไป ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนจับฉลากหรือการจัดกลุ่มด้วยวิธีการที่
เหมาะสมได ้
 ขั้นตอนที่ 2 การประชุมแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน ในขั้นตอนนี้จะให้ผู้เรียนมีการประชุมวางแผน 
สร้างข้อตกลงร่วมกัน จากนั้นท าการสืบค้น โดยก าหนดเวลาที่เหมาะสม ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตเนื้อหา 
วิธีด าเนินการ และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม 
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นเสนอผลการปฏิบัติงานให้ผู้สอนตรวจสอบ เพ่ือคัดกรองเนื้อหาที่
เหมาะสม และตัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออก และให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขั้นตอนที่ 3 การร่วมมือกันระดมสมอง สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้สืบค้นร่วมกันในกลุ่ม เพ่ือท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้ จากนั้นร่วมกันประมวลข้อมูลทั้งหมดให้เป็นความรู้ใหม่  
 ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอผลงาน แต่ละกลุ่มจัดเตรียมเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลที่ได้สรุปร่วมกัน โดย
แต่ละกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการน าเสนอของกลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มตนเอง และผู้สอนร่วมกับผู้เรียนช่วยกัน
ประเมินผลงานนั้น 
 ขั้นตอนที่ 5 การอภิปรายและสรุปผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพิจารณา
ข้อบกพร่อง และข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
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 สิทธิชัย ลายเสมา และ พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ (2555, หน้า 101-102) ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ สามารถสรุปขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดงาน/ประเด็นปัญหา ก าหนดสถานการณ์ปัญหา ก าหนดหัวเรื่องต่างๆ ที่ต้องการให้ศึกษา 
โดยจัดกลุ่มคละความรู้ ประสการณ์ เพศ อายุ และก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือสร้างโครงงาน/ชิ้นงานร่วมกัน ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเบื้องต้นในการท าโครงงานหรือชิ้นงานโดยการพูดคุย
แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 2.  การประชุมวางแผนการสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน การระดมสมองเพ่ือการวางแผนการสร้างโครงการ
โดยมีการก าหนดขอบข่ายเนื้อหา การวางแผนการน าเสนอเรื่องที่ศึกษา การมอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่ม 
การน าเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้ไปศึกษาภายในกลุ่ม การแบ่งความรับผิดขอบให้สมาชิกโดยผู้เรียนแต่ละคนต้อง
ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารืออภิปราย ซักถามโต้แย้ง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในการก าหนดหรือระบุว่าจะน าเสนอหัวข้อเรื่องในประเด็นที่สนใจ แล้วเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้
ผู้สอนตรวจสอบขอบเขตของเนื้อหา เพ่ือจะได้ตัดส่วนที่ไม่สอดคล้องหรือไม่จ าเป็นออกไป หรือเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ขาดหายหรือบกพร่องไปและให้เพ่ือนเสนอสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ ด้วย 
 3. การด าเนินการสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน งานที่สร้างมีการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันให้มากที่สุด สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 
ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ผู้เรียนค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อภิปราย และสกัดเป็นความรู้ของกลุ่ม โดยกลุ่มจะเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. การน าเสนอผลงาน น าเสนอให้กลุ่มอ่ืนๆ ได้ทราบและช่วยกันวิพากษ์วิจารย์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโครงการ สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมเนื้อหาและน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงานที่กลุ่ม
ก าหนดไว้ 
 5. การประเมินผล ประเมินผลชิ้นงานกลุ่มโดยตนเอง กลุ่มเพ่ือนและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้แต่ละกลุ่ม
ประเมินการน าเสนอของกลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มตนเองด้วย หรือผู้สอนอาจร่วมกับผู้เรียนทั้งขั้นให้ช่วยออกแบบ
แบบประเมินการน าเสนองานก็ได้ เพ่ือใช้ในการประเมิน 
 ดังนั้น  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ดังนี้ 
 1. น าเสนอสถานการณ์ปัญหา ให้ผู้เรียนศึกษา โดยจัดกลุ่มคละความสามารถ กลุ่ม 6-8 คน ก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน 
 2. ประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน วางแผนการท างาน แบ่งหน้าที่การท างาน ก าหนด
จุดมุ่งหมาย ก าหนดเวลาที่เหมาะสม ก าหนดขอบเขตเนื้อหา และวิธีด าเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้น าเสนอ
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ความคิดเห็น ร่วมกันอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นเสนอผลการปฏิบัติงานให้
ผู้สอนตรวจสอบ เพ่ือคัดกรองเนื้อหาที่เหมาะสม และตัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออก และให้สมาชิกกลุ่ม ร่วมกัน
เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ร่วมกันสร้างชิ้นงาน ระดมสมอง ให้สมาชิกให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการ
ท างานกลุ่มการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกัน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน จากนั้น อภิปรายและสรุปความรู้
ร่วมกัน 
 4. น าเสนอผลงาน น าเสนอให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ทราบและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารย์ 
วิเคราะห์ความรู้ร่วมกัน 
 5. การประเมินผล ประเมินผลงานโดยตนเอง กลุ่มเพ่ือน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้แต่ละกลุ่มประเมิน
การน าเสนอของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มตนเองด้วย  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความหมาย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้นิยามความหมาย
ไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังเช่น Tomlinson, C. (1999, p.1, 2003, p.131-133, 2011, p.10) กล่าวถึง
ความหมายของจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอน
ต้องมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สอนมีบทบาทในการ
จัดระบบระเบียบการเรียนการสอน จัดโครงสร้างหรือกรอบแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนทุก
คนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ได้มุ่งเน้นดูแลหรือให้ค าแนะน าส าหรับผู้เรียนบางคน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีอิสระในการท างานร่วมกัน ก าหนดขอบเขตในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เป็นวิธีการ
เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และปรับการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนองตอบความแตกต่างของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ 
Corley, M. (2015, p.13) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยครูในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทุกคน มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนกลุ่มใดที่มีความแปรปรวน ครูควรปรับการ
สอนให้เหมาะสม นอกจากนั้น บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี (2556, หน้า 109) กล่าวถึง การเรียนการสอนที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ว่าการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ ความสนใจ 
ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน ความสอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา และให้ความส าคัญต่อจุดประสงค์และ
กลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยผู้สอนต้องมี
เทคนิคและทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ท าให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ร่วมกันและ
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เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ าในการเรียนของ
ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

หลักการ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียน 
       Tomlinson, C. and Marcia B. (2000, pp. 1-2, 2010, p. 15, Tomlinson, C. and Marcia B., 
2011, p. 10) ได้เสนอแนวทางขององค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างของผู้เรียนไว้ 4 
ประเด็น ดังนี้  
        1.  การเลือกเนื้อหา ครูผู้สอนควรเลือกเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนและวิธีการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้เรียนแต่ละคน การเรียนแบบกลุ่มย่อย เพ่ือสอนความคิดหรือทักษะใหม่ส าหรับผู้เรียนที่กระตือรือร้น หรือ
เพ่ือขยายความคิดความเข้าใจ หรือทักษะขั้นสูงของผู้เรียน 
       2.  การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่ใช้เพ่ือท างานให้เสร็จสมบูรณ์ เป็น
การสนับสนุนเพิ่มเติมส าหรับผู้เรียนที่ก าลังสนใจและกระตือรือร้น มีการจัดกลุ่มให้ผู้เรียนส ารวจหัวข้อย่อยของ
หัวข้อใหญ่ในชั้นเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ  
       3.  การผลิตผลงานของผู้เรียน สิ่งที่ได้รับหลังจากการจัดการเรียนการสอนหรือโครงการที่ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติและขยายความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ใช้รูบริคส์ในการประเมินผลการเรียนรู้และ
เพ่ิมทักษะที่หลากหลายของผู้เรียน 
       4.  การสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมในห้องเรียนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี   
  
       ASCD Learn. Teach. Lead (2011, pp. 1-7) ได้สรุปถึง องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่  
       1.  เนื้อหา คือ การที่ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ที่ให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ มีบทเรียนย่อยเสริม
ในหัวข้อหรือทักษะเฉพาะ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตกลุ่ม หรือการสอนกลุ่มย่อย หรือผู้สอนสามารถ
น าเสนอเนื้อหาได้หลายวิธีในห้องเรียน 
       2.  กระบวนการ ผู้สอนควรออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา มี
การสนับสนุนที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มท่ีแตกต่างกันในหมวดเนื้อหาที่แตกต่างกัน 
       3.  ผลงาน เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนสาธิตสิ่งที่ผู้เรียนรู้ มีความเข้าใจ และผู้เรียนสามารถท าได้หลังจาก
เรียนรู้เป็นระยะเวลานาน มีการประเมินผลที่หลากหลายและการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
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       4.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งต่ออารมณ์และความรู้สึก 
       เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีคุณภาพสูง โดย Strickland, C 
(Strickland, C., 2007 อ้างถึงใน ASCD Learn. Teach. Lead, 2011, pp.1-7) มีค าแนะน าต่อไปนี้ส าหรับ 
เนื้อหา กระบวนการ และผลงาน ดังนี้ 
ตาราง 1 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เนื้อหา กระบวนการ ผลงาน 
1. การอ่าน 
2. ฟังเสียงจากเทป 
3. ข้อความเน้นย้ าที่
ส าคัญ 
4. หัวข้อที่หลากหลาย
ส าหรับการวิจัย 
5. ตัวเลือกการศึกษา
อิสระ 
6. ศูนย์กลางความสนใจ 
7. บทเรียนย่อยเสริมใน
หัวข้อหรือทักษะเฉพาะ 
8. การกระชับหลักสูตร 
9. การอ่านออนไลน์ที่
ระดับความยากแตกต่าง
กัน 
10. การสาธิต 

1. การให้โอกาสที่ผู้เรียนท างานคนเดียว 
เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
2. บทบาทของผู้เรียนเมื่ออยู่ในกลุ่มย่อย 
3. บทบาทของเขียนวรรณกรรม 
4. การกระตุ้นด้วยบทความท่ีหลากหลาย 
5. การเลือกกิจกรรม 
6. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
7. ความถี่ของการให้ความช่วยเหลือ 
ของครู 
8. การใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์และ
เอกสารประกอบการสอน 
9. การให้การบ้านที่เป็นตัวเลือก เช่น ท า
ส่วนนี้หากผู้เรียนต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบางเรื่อง หรือท าส่วนนี้ ถ้าผู้เรียน
รู้สึกว่าพร้อมส าหรับการท้าทาย 

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อความสนใจที่
หลากหลายหรือลีลาการ
เรียนรู้ 
2. ก าหนดเวลาหรือก าหนด 
การตรวจสอบที่หลากหลาย 
3. ก าหนดเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน
ส าหรับความส าเร็จ (เช่น จาก
มือใหม่ถึงมืออาชีพ) 
4. ผู้ฟังท่ีแตกต่างกัน (อายุ,
ความรู้พื้นฐาน ฯลฯ) 
5. บทบาทท่ีหลากหลายใน
การประเมินประสิทธิภาพ 
6. ค าถามทางเลือกบาง
ค าถามเกี่ยวกับการทดสอบ
และในแบบทดสอบ 

Source: Strickland, C. (2007). Tools for high-quality differentiated instruction:  
An ASCD action tool. Alexandria, VA: ASCD. Reprinted with permission. 
 
       Kalpana, T. (2014, pp. 1-14) กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้แก่ 
       1.  ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ครูใช้การทดสอบล่วงหน้าเพ่ือประเมินว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องเริ่มเรียนหัวข้อหรือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด  
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         2.  ขึ้นอยู่กับกระบวนการ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมที่
ก าหนดตามเป้าหมาย มีกระบวนการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น และการประเมินผลต่อเนื่อง 
       3.  ขึ้นอยู่กับผลิตผลหรือผลงาน ควรใช้ความหลากหลายของกลยุทธ์การประเมิน  
       Tomlinson, C. (1999, 2001, 2003 อ้างถึงใน Corley, M., 2015, pp. 1-7) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่  
 เนื้อหา ได้แก่ สิ่งที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้  
 กระบวนการ ได้แก่ วิธีการสอนเนื้อหา กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ครูควรมีแนวคิด ทักษะการสอน 
และกระบวนการที่แตกต่าง มีการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่นตามระดับความพร้อม ความสนใจ และประวัติการเรียนรู้  
       Moore, K.D. (2015, pp. 52-54) กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้แก่ 
        1.  เนื้อหา เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้หรือวิธีการที่ผู้เรียนจะเข้าถึงข้อมูล  ผู้สอนสามารถใช้สื่อการ
สอนที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอแนวคิดผ่านทางโสตทัศนูปกรณ์และ
ภาพ และพัฒนาความคิดหรือทักษะในกลุ่มย่อยเพ่ือขยายความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียนช้า  การยืดหยุ่นหรือลด
ปริมาณเนื้อหาในบทเรียน และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะขั้นสูงของผู้เรียน  
        2.  กระบวนการกิจกรรม เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่มีความซับซ้อน  
        3.  ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกใช้และขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ใช้รูบริคส์ในการประเมินผลและขยาย
ระดับทักษะที่หลากหลายของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนในการเลือกท างานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มในโครงการ เพ่ือ
สร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ได้รับมอบหมายของตนเอง  
        4.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นการจัดบรรยากาศและวิธีการท างานในห้องเรียนที่ตอบสนอง
ความรู้สึกของผู้เรียน  
       ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชยั (2559, หน้า 65-75) กล่าวถึง องค์ประกอบการเรียนการสอนที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ได้สรุปดังนี้ 
       1. การสร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมความ
สนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพ่ือท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้
ผู้เรียนสะท้อนคิดในความส าเร็จของตนเอง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของตนเอง การเลือก
หรือปรับเนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมและสามารถควบคุมภาระ
งานของตนเองได ้
       2.  การให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่
แตกต่างหลากหลาย การวิเคราะห์ความต้องการของตนเองและตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
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       3.  การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ให้เป็นไปตามศักยภาพในการเรียนรู้ตนเอง 
และแผนการประเมินที่สร้างขึ้น 
       4.  การสร้างสื่อการเรียนการสอนเพ่ือท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ต้องสร้างหรือรู้จักเลือกสื่อการ
เรียน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการเรียนของผู้เรียน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียน 
 จากการศึกษาข้อมูลของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียนข้างต้น ผู้เขียนพบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความส าคัญได้แก่การมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มหรือการท างานกลุ่ม และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลนั้นมีความส าคัญได้แก่การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
สามารถเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างของ
เพ่ือนในกลุ่มของตนเอง และใช้ศักยภาพความสามารถที่แตกต่างกันมาส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้
มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไป เนื่องจากผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์อ งค์ความรู้ใหม่
ร่วมกัน ผู้ เรียนได้น าความสามารถของตนเองออกมาส่งเสริมเพ่ือนของตนเองและได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากเพ่ือนของตนเองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสังคมในปัจจุบันที่ต้องมีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ต้องปรับตัวอยู่ในสังคม ต้องรู้เท่าทันผู้อ่ืนหรือรู้เขารู้เรา หากผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักการปรับตัว ปรับความคิด ปรับทัศนคติ มีปฏิภาณไหว
พริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ และเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในความถูกต้องหรือความผิดพลาดทั้งของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม และน ามาปรับใช้กับชีวิตของ
ตนเองอีกด้วย 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความปรารถนาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้น าการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส าหรับผู้เรียนมาใช้กับผู้เรียนยุคปัจจุบันและในอนาคต ที่
ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความ
สนใจ และความสามารถของผู้เรียนที่แตกต่าง และท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นและสนใจในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
 มองเซิงเป็นชื่อกลองใช้ตีในการให้จังหวะในการละเล่นพ้ืนบ้านที่พบทั่วไปในกลุ่มคนเมือง เป็นศิลปะที่
ล้านนารับมาจากคนไตใหญ่ การตีกลองจะเป็นจังหวะหลัก มีฆ้องและฉาบประกอบ ในภาคเหนือตอนบน
นอกจากการละเล่นของผู้ชายที่ดัดแปลงมาจากการฟูอนเจิง (ร าดาบ)แล้ว ยังมีท่าร าสวยงามของผู้หญิงที่
คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก แต่ฟูอนมองเซิงภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปุาไคร้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือน
ใครจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ส าหรับชนรุ่นหลังต่อไป  
ค าส าคัญ: ฟูอนมองเซิง, ภูมิปัญญา, บ้านปุาไคร้, ต าบลริม, อ าเภอท่าวังผา, จังหวัดน่าน 

Abstract 
 Mongsoeng is a type of drums used to set the rhythms of folk performances existing 
all over the upper northern part of Lanna provinces. The art is derived from Tai Yai (people 
from Chan State, Myanmar). Mongsoeng is used normally as the main rhythms along with 
gongs and plasters.  In the northern part areas, apart from performances with mongsoengs 
by men which adapted from Joeng dance (sword dance), women dance are also adapted, 
the performance is similar in most areas; however,  the ways of Mongsoeng folk dance, the 
local wisdom of Pa Krai community, is unique, thus it is necessary to preserve the folk dance 
for the next generation. 
Key Words: Mongsoeng Folk Dance, Local wisdom, Pakrai, Rim, ThawangPha, Nan 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาและบันทึกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านฟูอนมองเซิงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ืออนุรักษ์ หรือใช้ประโยชน์

ต่อไป 
2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในกลุ่มผู้สูงวัยและเยาวชนในต าบลริมและ/หรือชุมชนอื่นๆ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชุมกลุ่มผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนต าบลริม ในโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการศูนย์สุขภาวะ

ผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายต าบลริม อ าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน (เก็บข้อมูล พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560)และส ารวจภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและ
ความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

2.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการ 
3. ประชุมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านปุาไคร้ หมู่ 2 ที่ต้องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านฟูอนมองเซิง

โดยกลุ่มเห็นว่าสอดคล้องกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สอบถามข้อมูล รายละเอียดการฟูอน
มองเซิง 

4. ประชุมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านปุาไคร้เพื่อทวนสอบข้อมูล 
5. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 
6. เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 

ความส าคัญของปัญหา 
ต าบลริม เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของตัวอ าเภอบริเวณฝั่ง

ขวาของแม่น้ าน่าน  ทิศเหนือติดต่อกับต าบลผาตอ  ทิศใต้ติดต่อกับต าบลปุาคา  ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ า
น่าน, ต าบลท่าวังผา  ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลแสนทอง  สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าไหลผ่าน 
จ านวน 3 สาย คือ แม่น้ าน่าน ล าน้ ายาว และล าน้ าริม มีแม่น้ าสาขาของแม่น้ าน่าน คือ แม่น้ ายาว ซึ่งเป็นแหล่ง
น้ าส าคัญท่ีชุมชนน ามาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร  ลักษณะภูมิอากาศ อากาศจะร้อนอบอ้าว
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และหนาวเย็นในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์  มีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน  

เขตการปกครองแบ่ง เป็น 7 หมู่บ้าน (ข้อมูล ตุลาคม 2560) หมู่ที่1 บ้านท่าค้ า หมู่ที่ 2 บ้านปุาไคร้ 
หมู่ที่3 บ้านนาเตา  หมู่ที่4 บ้านเชียงแล1  หมู่ที่5  บ้านปูคา  หมู่ที่6  บ้านเชียงแล2  หมู่ที่7 บ้านท่าค้ าสอง  
ประชากรประกอบด้วย ชาย 2,068  คน  หญิง  2,039 คน  รวม 4,107 คน (ส านักบริหารการทะเบียน  
มีนาคม  2557 จากการตรวจสอบทะเบียนบ้าน) 
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สภาพสุขภาวะของประชากรมีโรคท่ีปุวยสูงสุดได้แก่ ความดันโลหิตสูง  ไข้หวัด  ไขมันในเลือด  ผื่นคัน 
อาหารไม่ย่อย  เบาหวาน  เวียนศีรษะ ตาอักเสบ ปวดท้องตามล าดับ (ข้อมูลมีนาคม  2559 ) 
 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน พืชที่ส าคัญ ได้แก่   
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริก  ยาสูบ เป็นต้น อาชีพด้านการปศุสัตว์  เช่นเลี้ยงไก่  เลี้ยงโค  เลี้ยงสุกร 
ประชาชนประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ  ประชาชนมี 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวพ้ืนเมือง  ไทลื้อ ที่
อพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปี และมีชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ คือ ชาวม้ง 
ประชาชนใช้ภาษาท้องถิ่นเหนือ ( ค าเมือง) เป็นภาษาหลัก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจมีลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่ 
เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  คุณค่าและความหมายในทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน ความเชื่อ การมองโลกที่
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
หรือมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมเป็นวิถีการด ารงชีวิต  การท ามาหากิน การเกษตร การแก้ปัญหาและการปรับตัว
กับสิ่งแวดล้อม และ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การประดิษฐ์เครื่องมือ ของใช้  หัตถกรรม 
ศิลปะ ดนตรี ศิลปวัตถุที่มีแรงดลใจจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามภูมิภาค ลักษณะเกี่ยวกับกระบวนการ
และพฤติกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ การอบรมให้การศึกษาและการแก้ปัญหาตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมและองค์ความรู้ชาวบ้าน (เสรี พงศ์พิศ, 2529; เอกวิทย์ ณ ถลางและคณะ, 2539. อ้างถึงใน 
สิริกร ไชยมา, 2544.) ต าบลริมมีปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญหลายสาขา  เช่น หมอเมือง (หมอสมุนไพร)  
การจักรสาน  การทอผ้าพื้นเมือง  การอ่าน-เขียนตัวอักษรล้านนา  ฟูอนมองเซิงและร าวงมะเก่า (โบราณ)เป็น
ต้น 
มองเซิง 

มองเซิงเป็นชื่อกลองพ้ืนเมืองภาคเหนือ ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้า มีสายหนังโยงเร่งเสียง รูปร่างคล้าย
ตะโพนมอญ ไม่มีขาตั้งแต่มีสายร้อยส าหรับคล้องคอเวลาตี หน้ากลองด้านเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
33-35 ซม. ส่วนด้านใหญ่กว้างประมาณ 37-40 ซม. ความยาวของหุ่นกลองประมาณ 53-55 ซม. เวลาตีไม่
ต้องติดจ่ากลอง 
         “มอง” เป็นภาษาถ่ินของชาวไตหรือไทใหญ่ แปลว่า ฆ้อง ส่วนค าว่า เซิง แปลว่า ชุด กลองมองเซิงใช้ตี
ประกอบการตีฆ้องหลายๆใบโดยเน้นเสียงฆ้องเป็นหลัก (1 ชุดมีตั้งแต่ 5-9 ใบ) อาจมีการฟูอนประกอบด้วย 
         วงกลองมองเซิง จะประกอบไปด้วยกลองมองเซิง 1 ลูก ฉาบใหญ่ 1 คู่ ฆ้องขนาดใหญ่และเล็กลดหลั่น
กันลง ไป โดยฆ้องที่ใช้ตีประกอบนั้นจะมีระดับเสียงไล่เรียงต่างกัน หากเทียบเป็นเสียงสากล คือ ฆ้องอูย (ฆ้อง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด) เป็นเสียง โดต่ า ถัดมาเป็นเสียง ซอล ถัดมาอีกเป็นเลียง โดสูง สลับกันไปอย่างนี้จนถึงฆ้อง
ลูกเล็กสุด ประสานกันเป็นคู่ 5 ปกติแล้วกลองมองเซิงจะตีสลับรับท านองกับฉาบใหญ่ เย้าหยอก หลอกล่อกัน
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ไป บางครั้งอาจจะมีการพูดหรือร้องสลับไปด้วยก็ได้ ในขณะที่มีเสียงฆ้องเป็นตัวก ากับจังหวะในบางแห่งอาจ
เพ่ิม ฉิ่ง ตีก ากับจังหวะร่วมไปกับฆ้องด้วยเพ่ือให้จังหวะกระชับขึ้น  วงกลองมองเซิงใช้ประโคมในงานบุญของ
วัด ขบวนแห่ครัวทาน และประกอบการฟูอนพ้ืนเมือง รวมทั้งขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาเรียก “ลูกแก้ว” 
ไทใหญ่เรียก “ส่างลอง” (มองเซิง, ออนไลน์) 
 

   
   กลองมองเซิง    การละเล่นมองเซิงอ าเภอ สันปุาตอง เชียงใหม่ 
ที่มา: http://110.170.81.29/instrument_detail/1427266973451/th/word 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00jKsd2rdRN85ZqUoSSkaYcNWjtBg%3A16
14046530068&lei=QmU0YJbTA-6f4- 

 ฟูอนมองเซิงของบ้านปุาไคร้มีท่วงท่าร าที่แตกต่างจากฟูอนกลองอืด เมืองแพร่ ฟูอนก่ายลาย (กลอง
มองเซิง)พะเยา ฟูอนก๋ายลาย เชียงใหม่ ฟูอนลายมองเซิงเจียงฮาย (มองเซิง, ออนไลน์) และการฟูอนมองเซิง
ของชาวกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี (ปิ่นมณี สาระมัย, 2018) ล้วนเป็นท่าร าเพื่อความสวยงามที่อาจเป็นการ
พัฒนาขึ้นใหม่ แต่ฟูอนมองเซิงของบ้านปุาไคร้มีท่วงท่าเฉพาะไม่เหมือนใคร  และชาวชุมชนปุาไคร้เองก็
ต้องการฟื้นฟูฝึกสอนให้ชายหญิงวัย 40-50 ปีและเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดและพัฒนาท่าร า ผู้วิจัยเห็นความ
จ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางปัญญาของชุมชนต่อไป 

ผลการวิจัย 
การละเล่นพื้นบ้านของหมู่ ๒ บ้านปุาไค้ ต าบลริม เป็นท่าร าที่เรียกว่า “ฟูอนมองเซิง” เป็นการละเล่น

หลังจากการท าไร่ไถนาเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เป็นภูมิปัญญาที่เป็นท่าร ารวม ๖ ท่าโดยใช้กลองมองเซิงตี
เป็นตัวควบคุมจังหวะ ท่าร าที่พัฒนาจากวิถีชีวิตพ้ืนบ้านที่สะท้อนชีวิตในชุมชน ธรรมชาติของพืชและสัตว์ใน
ท้องถิ่น ผู้ริเริ่มการฟ้ืนฟูและเป็นครูฝึกคนแรกคือ นายเฟื่อง ไชยช่อฟูา และสืบทอดโดยนายแปลก ไชยศิริ นาย
พัฒน์ ไชยช่อฟูาและนางค านวล มุกเพชร 
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การฟูอนมองเซิงจะเริ่มด้วยการไหว้ให้เข้าจังหวะเสียงกลองก่อนจะตามมาด้วยท่าอ่ืนๆ ดนตรีประกอบ
จังหวะใช้ฉาบและฆ้องอย่างละหนึ่ง กลอง ๗ ใบท่าร าประกอบด้วย ๖ ท่าได้แก่ กาลืมดง เสือลากหาง ปลาลืม
หาด แม่สาวไหม ตบมะผาบ และ โจ่โล่ดอกข่า (ข้อมูลจากกลุ่มสูงวัยบ้านปุาไคร้  กุมภาพันธ์ 2561)  

        
          ฟูอนมองเซิงบ้านปุาไค้ หมู่ ๒ ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ท่าร ามีรายละเอียดของแต่ละท่าดังนี้ 

ท่าเริ่มต้น เป็นการไหว้     
การร าจะเริ่มด้วยการไหว้ทุกครั้ง  ท่าร าแต่ละท่ามี 4 จังหวะ จังหวะที่1-3 เป็นการร่ายร า จังหวะที่ 4 

เป็นช่วงการเปลี่ยนเท้า แขนและมือเป็นด้านตรงกันข้าม เช่นเปลี่ยนจากขาซ้ายที่อยู่ด้านหน้าไปเป็นขาขวามา
อยู่ด้านหน้าเป็นต้น ระหว่างท าการร่ายร าให้สูดลมหายใจยาวๆเป็นปกติ อย่ากลั้นลมหายใจ  

ท่าที่หนึ่ง  กาลืมดง มีข้ันตอนดังนี้                            
1. ยืนตรง ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า งอ เข่าย่อตัวลงพอให้ทรงตัวได้มั่นคง 
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2. ยื่นแขนซ้ายเหยียดตรงไปข้างหน้าระดับเสมอไหล่ ฝุามือตั้งขึ้น หันฝุามือออกจากตัว แขนขวางอ
เข้าหาตัว ฝุามือตั้งหันเข้าหาตัวให้ข้อมืออยู่เหนือระดับไหล่ 
 

 
3. ย่อเข่าขึ้นลง 3 จังหวะพร้อมๆกับงอแขนขวาเข้า-ออก 3 จังหวะ พร้อมๆกับดึงแขนซ้ายออกยก

ขยับข้อศอกเข้า-ออก 3 จังหวะ ท าพร้อมๆกันทั้งการย่อเข่าขึ้น-ลง การงอแขนเข้า-ออก  และการ
ขยับข้อศอกเข้า-ออก เป็นจังหวะพร้อมกันทั้ง 3 จังหวะ กระดกฝุามือทั้งสองข้าง ขึ้น-ลงไป
พร้อมๆกัน 

 
4. จังหวะที่ 4 ช่วงการเปลี่ยนเท้า แขนและมือเป็นด้านขวา โดยดึงเท้าซ้ายกลับมาขนานกับเท้าขวา 

ก้าวเท้าขวาออกมาข้างหน้า ย่อเข่า ยื่นแขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าระดับเสมอไหล่ ฝุามือ
ตั้งขึ้น หันฝุามือออกจากตัว แขนซ้ายงอเข้าหาตัว ฝุามือตั้งหันเข้าหาตัวให้ข้อมืออยู่เหนือระดับ
ไหล่ และท าเช่นเดียวกันตามขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น 
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5. ท าสลับกันไปเช่นนี้ให้มากที่สุด 10 ครั้ง ในระยะเริ่มต้นท าน้อยๆ ฝึกการทรงตัว เสริมความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่า และ ฝึกสมองและเส้นประสาทให้สามารถควบคุมการท างานของ
มือและแขนให้ประสานกัน จะช่วยปูองกันโรคสมองเสื่อมได้ 

ท่าที่สอง  เสือลากหาง มีข้ันตอนดังนี้  
1. ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า งอ เข่าย่อตัวลงพอให้ทรงตัวได้มั่นคง 

 
2. ยื่นแขนซ้ายชูขึ้นไปข้างหน้าระดับเหนือคิ้ว ฝุามือตั้งขึ้น หันฝุามือเข้าหาตัว แขนขวาเหยียดออกไปข้างหลัง
จนสุด ฝุามือตั้งหันเข้าหาตัวระดับสะโพกล่างให้ข้อมือกระดกโบกไปมาพร้อมจังหวะการย่อเข่า.  

 
 
 
 

     
3. ย่อเข่าขึ้นลง 3 จังหวะพร้อมๆกับกระดกข้อมือเข้า-ออก 3 จังหวะ พร้อมๆกับการย่อเข่าข้ึน-ลง  
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4. จังหวะที่ 4 ช่วงการเปลี่ยนเท้า แขนและมือเป็นด้านขวา โดยดึงเท้าซ้ายกลับมาขนานกับเท้าขวา 

ก้าวเท้าขวาออกมาข้างหน้า ย่อเข่ายื่นแขนขวาชูขึ้นไปข้างหน้าระดับเหนือคิ้ว ฝุามือตั้งขึ้น หันฝุามือเข้าหาตัว 
แขนซ้ายเหยียดออกไปข้างหลังจนสุด ฝุามือตั้งหันเข้าหาตัวระดับสะโพกล่างให้ข้อมือกระดกโบกไปมาระหว่าง
ท่า และท าเช่นเดียวกันตามขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น 

 
5. ท าสลับกันไปเช่นนี้ให้มากท่ีสุด 10 ครั้ง ในระยะเริ่มต้นท าน้อยๆ ฝึกการทรงตัว เสริมความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อรอบเข่า และ ฝึกสมองและเส้นประสาทให้สามารถควบคุมการท างานของมือและแขนให้
ประสานกันจะช่วยปูองกันโรคสมองเสื่อมได้                                    
ท่าที่สาม  ปลาลืมหาด มีข้ันตอนดังนี้  

1. ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า งอ เข่าย่อตัวลงพอให้ทรงตัวได้มั่นคง 
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2. ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้ามืออยู่ระดับเข่า ฝุามือตั้งหงายขึ้น หันฝุามือเข้าหาตัว แขนขวาเหยียด
ออกไปข้างหลังจนสุดฝุามือตั้ง หันฝุามือเข้าหาตัว ระดับเดียวกับมือด้านหน้า ให้ข้อมือหมุนไปตามแขนและ
ล าตัวที่เอ้ียวหมุนไปทางขวาเมื่อแขนซ้ายอยู่หน้า และเอ้ียวหมุนไปด้านซ้ายเมื่อแขนขวาอยู่หน้าระหว่างหมุนตัว 
3. ให้ย่อเข่าขึ้นลง 3 จังหวะ พร้อมๆกับพลิกฝุามือด้านหลังค่อยๆหงายขึ้นเมื่อหมุนมาอยู่ด้านหน้า และหันฝุา
มือเข้าหาสะโพกเมื่อเปลี่ยนแขนไปด้านหลัง  หมุนตัวสลับแขน มือ และขา ไปจนครบจ านวนหรือจนรู้สึกเมื่อย 
4. จังหวะที่ 4 ช่วงการเปลี่ยนเท้า แขนและมือเป็นด้านขวา โดยดึงเท้าซ้ายกลับมาขนานกับเท้าขวา ก้าวเท้า
ขวาออกมาข้างหน้า ย่อเข่า ท าเช่นเดียวกันตามขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น 

 
5. ท าสลับกันไปเช่นนี้ให้มากที่สุด 10 ครั้ง ในระยะเริ่มต้นท าน้อยๆ ฝึกการทรงตัว เสริมความ 

แข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่า ข้อมือและ ฝึกสมองและเส้นประสาทให้สามารถควบคุมการท างานของมือและ
แขนให้ประสานกัน จะช่วยปูองกันโรคสมองเสื่อมได้ 
ท่าที่ 4 แม่สาวไหม  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า งอ เข่าย่อตัวลงพอให้ทรงตัวได้มั่นคง 
2. ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้ามืออยู่ระดับเอว หันฝุามือขนานล าตัว จีบนิ้วมือรวมกันห้านิ้ว แขนขวางอ

เข้า จีบนิ้วรวมกัน ท าท่าหยิบเส้นไหมจากมือซ้าย ระหว่างหมุนตัวค่อยๆเหยียดออกไปข้างหลังจนสุด ระดับ
สะโพก สะบัดนิ้วมือแผ่ออก แล้วค่อยๆจีบนิ้วมือรวมกันห้านิ้ว งอแขนมาอยู่ด้านหน้าระดับเอว แขนซ้ายงอเข้า 
จีบนิ้วรวมกัน ท าท่าหยิบเส้นไหมจากมือขวา ระหว่างหมุนตัวค่อยๆเหยียดออกไปข้างหลังจนสุด ระดับสะโพก 
สะบัดนิ้วมือแผ่ออก   
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3. ให้ย่อเข่าขึ้นลง 3 จังหวะ พร้อมๆกันระหว่างหมุนตัว หมุนตัวสลับแขน มือ และขา ไปจนครบ

จ านวนหรือจนรู้สึกเมื่อย 

 
4. จังหวะที่ 4 ช่วงการเปลี่ยนเท้า แขนและมือเป็นด้านขวา โดยดึงเท้าซ้ายกลับมาขนานกับเท้าขวา 

ก้าวเท้าขวาออกมาข้างหน้า ย่อเข่า ท าเช่นเดียวกันตามขั้นตอนที่ 2 / 3 ข้างต้น 
5. ท าสลับกันไปเช่นนี้ให้มากท่ีสุด 10 ครั้ง ในระยะเริ่มต้นท าน้อยๆ ฝึกการทรงตัว เสริมความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อรอบเข่า ข้อมือ เอว หน้าท้องและ ฝึกสมองและเส้นประสาทให้สามารถควบคุมการท างานของ
มือและแขนให้ประสานกัน จะช่วยปูองกันโรคสมองเสื่อมได้ 
ท่าที่ห้า  ตบมะผาบ มีขั้นตอนดังนี้  

1. ยืนตรงแยกขาเล็กน้อย ยกเข่าซ้ายขึ้นระดับหน้าท้อง ก้มตัวพอให้สามารถตบฝุามือสองข้างใต้ 
เข่า 2 จังหวะพร้อมๆกับย่อเข่าขวาขึ้นลง 2 ครั้ง 

 
 2. ยกเข่าลงเป็นท่ายืนตรง ขณะที่แขนทั้งสองข้างยกไขว้กันที่หน้าอก 
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3. ย่อเข่าขึ้นลง 1 จังหวะพร้อมๆกับสะบัดข้อมือและแขนทั้งสองกางออกไปด้านหลัง 

 
4. จังหวะที่ 4 ยกเข่าขวาขึ้นระดับหน้าท้อง ก้มตัวพอให้สามารถตบฝุามือสองข้างใต้เข่า 2 จังหวะ 

พร้อมๆกับย่อเข่าซ้ายขึ้นลง 2 ครั้ง ยกเข่าลงเป็นท่ายืนตรง ขณะที่แขนทั้งสองข้างยกไขว้กันที่หน้าอกย่อเข่าขึ้น
ลง 1 จังหวะพร้อมๆกับสะบัดมือและแขนทั้งสองกางออกไปด้านข้าง 

  
5. ท าสลับข้างกันสัก10 ชุด หรือจนเมื่อย 
 

 ท่าที่หก  โจ่โล่ดอกข่า มีข้ันตอนดังนี้  
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 1. ยืนตรงแยกขาเล็กน้อย ย่อเข่า ตบฝุามือซ้ายบนเข่าซ้าย ตบฝุามือขวาบนเข่าขวา ข้างละสองครั้ง 
เป็นจังหวะพร้อมๆกับการย่อเข่า 

 
1. ยืนตรงแยกขาเล็กน้อย ย่อเข่า ตบฝุามือซ้ายบนเข่าซ้าย ตบฝุามือขวาบนเข่าขวา ข้างละสองครั้ง 

เป็นจังหวะพร้อมๆกับการย่อเข่า จังหวะที่ 3 ให้ยกแขนทั้งสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะหันฝุามือไปด้านหลัง เข่า
เหยียดตรง 

 
 
2. จังหวะที่ 4 ย่อเข่าพร้อมกับลดแขนลง เพื่อเตรียมท าท่าที่ 1 ต่อไป 

 
3. ท าสัก 10 ครั้ง จะรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
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สรุป  
 การฟูอนมองเซิงเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่สืบทอดมายาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนบ้านปุาไคร้ ต าบลริม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นการฟูอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเป็นลักษณะดั้งเดิม สมควรอนุรักษ์และ
สืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังให้เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านปุาไคร้นานสืบไป 

อภิปรายผล 
ท่าร าฟูอนมองเซิงเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่นอกจากให้ความบันเทิงสนุกสนานทางใจแล้วยังช่วยผ่อน

คลายกล้ามเนื้อหลังการใช้แรงงานซึ่งเป็นการออกก าลังเพ่ือสุขภาพที่ดีอีกด้วย  จากการวิเคราะห์ท่าร าทั้งหก
ท่าพบว่า ทุกท่าจะช่วยฝึกสมาธิเพราะต้องสลับเท้า ย่อเข่าหรือขยับตัว มือ แขน และขาให้เข้าจังหวะฆ้องและ
กลอง และนับจ านวนครั้งของการร าแต่ละท่าเพ่ือจะได้เปลี่ยนท่าต่อไปพร้อมๆกัน ท่าร าทั้งหกท่ามีผลในการ
บริหารส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนี้ 

ท่าที่หนึ่ง  กาลืมดง ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืด
เอ็นข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารข้อศอก กล้ามเนื้อใต้ท้องแขนให้กระชับ  ข้อมือ ลดไขมันใต้ท้องแขน 
ฝึกการท างานของสมองและเส้นประสาทให้ประสานสมดุลกัน บริหารข้อมือกันเอ็นยึดได้ 

ท่าที่สอง  เสือลากหาง ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืด
เอ็นข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารกล้ามเนื้อแขนให้กระชับ  บริหารข้อมือแก้เอ็นยึด 

ท่าที่สาม  ปลาลืมหาด ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืด
เอ็นข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารเอวไม่ให้มีไขมันพอก บริหารข้อมือแก้เอ็นยึด บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และบ่า 

ท่าที่สี่  แม่สาวไหม ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืดเอ็น
ข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารเอวไม่ให้มีไขมันพอก บริหารนิ้วมือแก้เอ็นยึด บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และบ่า 

ท่าที่ห้า  ตบมะผาบ  ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืด
เอ็นข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารหน้าท้อง น่อง บริหารข้อมือแก้เอ็นยึด บริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่และบ่า 
ลดไขมันใต้ท้องแขน 

ท่าที่หก  โจ่โล่ดอกข่า ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรง เผาผลาญไขมันรอบเข่า ยืด
เอ็นข้อเข่า ฝึกการทรงตัว บริหารกล้ามเนื้อขา ไม่ให้มีไขมันพอก บริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่และบ่าผ่อน
คลาย สมองปลอดโปร่ง คลายเครียด  จะเห็นว่าท่าออกก าลังทั้งหกท่าช่วยกระชับและผ่อนคลายอาการปวด
เมื่อย แขนขาอ่อนแรงได้เป็นอย่างดี 

การออกก าลังด้วยการดัดแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สามรถท าให้ง่ายเพราะรู้จักท่าร าอยู่แล้วและท าให้
รู้สึกภาคภูมิใจและเต็มใจปฏิบัติแม้ไม่มีเสียงฆ้อง กลองก็สามารถนับจังหวะเองหรือช่วยกันเปล่งเสียงก็ท าให้
การออกก าลังมีชีวิตชีวาน่าสนุกมากขึ้น  



 

150 ปีที่ 8 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของท่าร าฟูอนมองเซิงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้เป็นการออกก าลังเพื่อ
สุขภาพที่ดี  และส่งเสริมการท ากายบริหารและออกก าลังกายเป็นกิจวัตรประจ าวันในสถานที่ท่ีก าหนดเป็น
ลานสาธารณะของชุมชน 

2. ท่าร าเหล่านี้สามารถดัดแปลงพัฒนาเป็นท่าบริหารร่างกายได้ทั้งส าหรับผู้สูงอายุ เด็กวัยเรียนและ 
วัยหนุ่มสาวโดยมีจังหวะกลองมองเซิงและฆ้องประกอบท่าบริหารร่วมกับเพลงท านองพ้ืนบ้านที่เป็นเนื้อหาของ
วิถีชุมชน 

3. ท่าร าควรได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้รู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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 https://www.youtube.com/watch?v=vWvTnsO_AOA.  19 มี.ค. 2019.  
ผู้ให้ข้อมูลและผู้แสดงการฟ้อนมองเซิง 

ฟ้อนชาย     ฟ้อนหญิง 
นายพัฒน์ ไชยช่อฟูา    นางค านวล มุขเพชร 
ร.ต.พิทักษ์ สักลอ     นางแสงจันทร์ ไชยสลี 
นายประเสริฐ มาไกล    นางศรีพลอย เพชรภา 
นายจันทร์ เพชรภา    นางพิไลพร เพชรภา 
นายจุ้ย อนุสนธ์     นางอ านวย พลเล็ก 
นายน้อย โกษารักษ์    นางค าตาล โคว้ตระกูล 
คนตีฆ้อง     นางจินดา บุญแก้ว 
นายประเสริฐ ใจไชย    นางอัมพร ไชยขันแก้ว 
นายแก้ว วงค์ไชย     นางปรานอม ค ายันต์ 
นายลอน เพชรเสน    นางต่อม เพชรภา 
นายแปลก ไชยสลี    นางฉลอง ไชยช่อฟูา 
นายแปลก เพชรภา 
นายสมบูรณ์ วงค์ไชย       
คนตีกลอง     คนตบฉว่า (ฉาบ) 
นายไปุ ทนันไชย     นายเสน่ห์ ไชยสลี 

 
กลุ่มผู้สูงวัยร่วมให้ข้อมูลฟ้อนมองเซิงภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
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บทคัดย่อ 
 จิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วยการยึด
มั่นในสิ่งถูกต้องดีงาม การให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม การน าหลักการประชาธิปไตยมาใช้อย่าง
เคร่งครัด และการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีส านึก ซึ่งคุณลักษณะส าคัญต่างๆ เหล่านี้
สามารถที่จะจัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและสามารถ
แสดงออกด้วยการประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลา  
ค าส าคัญ: จิตส านึก, พลเมือง, ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

Abstract 
 A person who is on citizenship mindedness in democracy should consist of these 
characteristics; 1) to be steadfast in the right and goodness 2) to be emphasis on the 
common interest 3) to concentrate on democratic principle 4) to participate politic activities 
consciously. These can be organized as the process and the way of promotion leading to 
cultivate in a person and to express the performance all the times. 
Key Words: Mindedness, Citizen, the Citizenship in Democracy 
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บทน า 

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นสิ่งส าคัญและเป็นประเด็นทางสังคมและการเมือง
ที่มีการพูดถึงกันอยู่เสมอ ท าอย่างไรจะสามารถพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพสามารถตอบสนอง
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีการพัฒนาแนวทางทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน เหมือนนานาประเทศ ตลอด 89 ปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศและสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศ เราไม่สามารถพัฒนาและท าให้ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพได้ 
 ในสังคมประชาธิปไตยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พลเมืองเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของบ้านเมือง แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้าหากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของพ่ีน้องประชาชนเป็นไปโดยขาดความส านึก ขาดความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายไม่ได้อยู่บน
กฎเกณฑ์กติกาของสังคม ขาดความถูกต้องดีงามแล้ว แทนที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว
ยังเป็นการท าลายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย  ดังนั้นการเข้าร่วมทาง
การเมืองของพ่ีน้องประชาชนอย่างมีส านึกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีความส าคัญและ
ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมือง
ของเราอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 จากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก 
การแบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย ของผู้คนในสังคมก าลังเป็นวิกฤตส าคัญของชาติบ้านเมือง บั่นทอนความสงบสุขของ
สังคม ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีของชาติ ดังนั้นการ
ส่งเสริมการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองของประเทศอย่างถูกต้องและเป็นระบบจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาชาติบ้านเมือง และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างหรือ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในกับประชาชนในบ้านเมืองได้ง่ายๆ หรือท าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจาก “ส านึกความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” จะต้องเกิดจากการส่งเสริม  การสร้าง  การพัฒนา  การเชื่อมโยง  และการ
หล่อมหลอม เพ่ือให้เกิดส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้  การ
ฝึกฝน  การประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  จนฝังอยู่ในจิตส านึกของบุคคล และพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความสมัครใจและแสดงออกเป็นพฤติกรรมของพลเมืองที่ดีที่รับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม ประเทศชาติ   
 บทความนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ในการน าเสนอแนวคิดบางส่วนในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาการเมือง
การปกครองไทยและความเป็นพลเมืองไทย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ตลอดจนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทยในโอกาสต่อไป 
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จิตส านึกและการสร้างจิตส านึก 
 ความหมายของจิตส านึก 
 จิตส านึก (Mindedness) เป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่เกิดการเรียนรู้และรับรู้สิ่งต่างๆ หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม จนเกิดเป็นความรู้ ความคิด ความตระหนัก และมีการ
ประเมินคุณค่าของสิ่งนั้นๆ แล้วเกิดความโน้มเอียงทางจิตใจที่ตระหนักและมีความสนใจที่จะเลือกประพฤติ
ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสังคมส่วนรวม (อดิเรก  ฟ่ันเขียว และคณะ. 2561 , ศุภรัตน์  
ทองอ่อน. 2554) 
 จากความหมายของ “จิตส านึก” ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเกิดจิตส านึกในตัวบุคคลนั้นไม่สามารถ
เกิดขึ้นง่ายๆ แต่ต้องมีการเรียนรู้ มีการสั่งสมประสบการณ์ของการเรียนรู้ การสังเคราะห์ วิเคราะห์จาก
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ หรือประสบการณ์ที่รับรู้มา แล้วมีการประเมินว่าจากพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้น และ
ท้ายสุดเห็นว่า เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เกิดเป็นนิสัย เกิดเป็นความสมัครใจ จึงยอมรับและ
น ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจ า 
 ในเรื่องของจิตส านึกนั้นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเกิดจิตส านึกและสามารถแสดงพฤติรรมออกมาใน
ลักษณะของการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและรู้ตัวตลอดเวลานั้น จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญๆ 3 ประการ
ที่อยู่ในตัวบุคคลที่จะส่งผลต่อการแสดงจิตส านึก (ด ารง ข าเปลี่ยน. 2543)  1) ส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางด้าน
ความคิด (Cognition) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่เกิดจากการรับรู้ หรือเกิดการรับรู้ของความส านึกเป็น
หลัก เช่น การรับรู้ (Perception)  ความทรงจ า (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใช้ปัญญา 
(Intellect) เป็นต้น  2) ส่วนที่เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affection) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
และอารมณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวที่มากระตุ้นให้เกิดความคิดอีกต่อหนึ่ง ซึ่งความรู้ สึกของบุคคลจะมีทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ  3) ส่วนที่เป็นองค์ประกอบด้านการกระท า (Psychomotor)  เป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดแนวโน้มในทางปฏิบัติ หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยความเข้าใจ
ต่อสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ 
 ดังนั้นจิตส านึกของบุคคลจึงเป็นผลที่เกิดจากบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์โดยตรงจาก
สังคม ในส่วนของประสบการณ์ที่บุคคลเห็นว่าดีมีประโยชน์ มีคุณค่า สมควรเก็บไว้หรือรับไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตของตน เพ่ือการประพฤติปฏิบัติต่อไป หรืออาจกล่าวได้ว่า จิตส านึก เกิดจากระบบสังคม 
สังคมเป็นอย่างไร จิตส านึกของบุคคลจะเป็นอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ในสังคมหนึ่งๆ จึงสามารถสร้างหรือพัฒนา
จิตส านึกของผู้คนในสังคมนั้น เช่น “การสร้างส านึกความรักชาติ” หรือ “การสร้างจิตส านึกความเป็นไทย” 
เป็นต้น 
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การสร้างจิตส านึก 
 กระบวนการสร้างให้เกิดจิตส านึกสามารถอธิบายล าดับขั้นตอนในการก่อให้เกิดเป็นจิตส านึกในตัว
บุคคลได้ 5 ล าดับขั้นตอน (สนิท  ปิ่นประดับ. 2548)  

1. การเกิดความรู้สึก หรือเกิดการรับรู้  เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเกิดจิตส านึกของบุคคล 
ภายหลังเมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ต่อประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆ อยู่รอบตัวบุคคลจะมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์หรือรับรู้ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่สะดุดใจ จากสิ่งที่รับรู้หรือตอบสนองอยู่ โดยเฉพาะในสิ่งที่
เคยมีประสบการณ์มาก่อน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น 

2. การมีความคิดเห็น ในส่วนของความคิดเห็นของบุคคล จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ และ
สะดุดใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจะเกิดความคิดเห็นและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจถึงขั้น
แปลความ ตีความ  วิพากษ์วิจารณ์  สังเคราะห์  วิเคราะห์และประเมิน  รวมไปถึงการต่อยอดความคิด  หรือมี
การคิดสร้างสรรค์ต่อหรือมีการศึกษาวิจัยต่อไป 

3. การสื่อสารและการถ่ายทอด  เป็นขั้นตอนถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลและกลุ่ม  
ท าให้เกิดความคิดเห็น ข้อขัดแย้ง การยอมรับ และหรือการปฏิเสธ ซึ่งจะเกิดการตกผลึกเป็นความรู้ ความคิด
ต่างของตนเอง  

4. ความเชื่อและความศรัทธา ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการในการคิด พิจารณาและประเมินค่า              
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นที่ชอบหรือไม่ชอบ อาจเป็นสิ่งที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับ  ภายหลังจากการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท าให้เกิดการเห็นพ้องต้องกัน  มีการสนับสนุนกัน  ยอมรับร่วมกันและคัดเลือกสิ่งที่
เห็นว่าถูกต้อง ดีงามเพ่ือเป็นสิ่งยึดมั่นต่อไป  

5. การประพฤติปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเกิดจิตส านึกในบุคคล เกิดต่อเนื่อง
จากเมื่อมีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว เมื่อบุคคลเห็นคุณค่า ความส าคัญ และยอมรับสิ่งหนึ่ ง
สิ่งใดแล้วก็จะมีการแสดงพฤติกรรมและประพฤติปฏิบัติออกมาให้เห็นทั้งในส่วนที่เป็นส่วนตัวและในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสังคม 
 จากรายละเอียดและลักษณะของการสร้างจิตส านึกจะเห็นได้ว่า  จิตส านึกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดย
อัตโนมัติแต่ต้องเกิดจากกระบวนการสร้าง และหล่อหลอมทางด้านจิตใจของบุคคลด้วยการรับรู้แล้วมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกิดการยอมรับและประเมินค่า  ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม  มีคุณค่าต่อตนเอง
และส่วนร่วม  ยอมรับและยึดถือปฏิบัติต่อไป  อย่างไรก็ตามบุคคลต้องตระหนักว่าการเกิดเป็นจิตส านึกนั้นเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วต้องมีความยั่งยืน  จะต้องเกิดจากความสามารถเอาชนะใจตนเอง  ต้องฝึกฝน  และต้องประพฤติ
ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  จากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่ จนเกิดเป็นนิสัย  เกิดเป็นความสมัครใจ  พร้อมที่แสดง
พฤติกรรมดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
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ความหมายของพลเมือง 
 พลเมือง (Citizen) เป็นค าที่มีความหมายที่แตกต่างจากประชาชน (People) และราษฎร (Subject) 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2555) , ทศพล  สมพงษ์ (2556) ได้ให้ความหมายของค าทั้ง 3 ค า
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ประชาชน หมายถึง คนธรรมดาทั่วๆ ไป เป็นคนของรัฐหรือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่
จะต้องปฏิบัติตามที่รัฐก าหนด แต่ยังเป็นผู้ที่สามารถแสดงออกในทางการเมืองอยู่บ้าง คือรู้ว่าตนเองยังมีสิทธิ
และเสรีภาพอยู่ 
 ราษฎร หมายถึง คนของรัฐหรือของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ได้รับการดูแลจากรัฐ และมีหน้าที่ ต้อง
กระท าตามที่รัฐต้องการ เช่น ต้องเสียภาษีให้รัฐ ต้องท าหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีรัฐก าหนด   
 ส่วนค าว่า พลเมือง หมายถึง คนของรัฐที่ถือว่าเป็นพลังส าคัญของรัฐ เป็นบุคคลที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนารัฐ คนที่รู้จักใช้และแสดงสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเต็มที่ คนที่ไม่ยอมจ านนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง           
ดีงาม และเป็นบุคคลที่เข้าไปส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างมีจิตส านึก 
 จากความหมายของพลเมืองดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า พลเมืองมีความหมายที่กว้างขวางและเป็น
ความหมายของบุคคลของรัฐ หรือสมาชิกของรัฐที่จะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสร้า งสรรค์และพัฒนาชาติ
บ้านเมือง ตลอดจนการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เป็นระบอบการปกครองที่สามารถตอบสนอง การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง การมีสังคมที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 อย่างไรก็ตามในส่วนของความหมายของพลเมืองนี้มีนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ซึ่งมี
ลักษณะสอดคล้องกับนักวิชาการในประเทศไทยที่ส าคัญได้แก่ Bank J.A (ED) (2004) , Davies G. and Riley 
(1999) อธิบายว่า พลเมือง หมายถึง ผู้ที่เป็นสมาชิกของรัฐที่ปฏิบัติและยอมรับความถูกต้อง เห็นความส าคัญ
ของประโยชน์ส่วนรวม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความหลากหลายของสังคม 
 ดังนั้นพลเมืองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อรัฐ การด ารงอยู่ของรัฐ ความมั่นคง การมีเสถียรภาพของรัฐ 
และการส่งเสริมพัฒนรัฐให้เจริญก้าวหน้า ต้องอาศัยพลเมืองของรัฐ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
ด้วยเหตุนี้รัฐทุกรัฐจึงประสงค์ที่จะให้คนในรัฐหรือสมาชิกของรัฐมีความเป็น “พลเมือง” มีคุณลักษณะของการ
เป็นพลเมือง เพ่ือช่วยกันส่งเสริมการด ารงอยู่ของรัฐและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและม่ังคั่งของรัฐ 

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองที่รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและสามารถแสดงบทบาทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมโดยส่วนรวม  
ส าหรับในเรื่องของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น หมายถึง พลเมืองที่มีความตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนเอง 
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และท่ีส าคัญจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น (Active) ที่จะร่วมรับผิดชอบและแสดงความ
ห่วงใยต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงความรับผิ ดชอบตลอดเวลา 
โดยองค์ประกอบส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเคารพใน
หลักสิทธิและเสรีภาพ  2) เคารพในกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม  3) การมีจิตส านึกสาธารณะ และ 4) การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง (ภักดี  โพธิ์สิงห์ และกมลทิพย์  ศรีเดช. 2562 : 9) 
 อย่างไรก็ตามในส่วนของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะของ
พลเมืองที่มีความส าคัญต่อบริบทและสถาพการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยและการแสดงออกของพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของสังคม สิ่งที่เราต้องยอมรับกันคือ ตราบใดที่บ้านเมือยังไม่สามารถสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้กับพลเมืองของประเทศโดยเฉพาะสังคมชนบทที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ ก็เท่ากับยังไม่
สามารถส่งเสริมพัฒนาและวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและยั่งยืน
ได้ ถึงแม้ทางราชการหรือทางเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความพยายามในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
“ประชาธิปไตย” ในหมู่ประชาชน โดยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
หรือจัดประชุมสัมมนาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  แต่ในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ  ทัศนะและคุณค่า  และ
ความส าคัญที่มีต่อประชาธิปไตยก็ยังไม่สามาถพัฒนาและยกระดับขึ้นมาได้ หรืออาจกล่าวได้ว่ายังมีความ
ล้มเหลวมาโดยตลอด 
 ประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญที่ต้องพิจารณา คือ ท าอย่างไรจะท าให้คนไทยทั้งประเทศหรือพลเมือง
ไทยเกิดความส านึกในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  เห็นคุณค่าความส าคัญ ตระหนักในบทบาท 
สิทธิหน้าที่ต่อการตรวจสอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเพ่ือให้ระบอบประชาธิปไตย
เป็นประชาธิปไตยท่ีบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น สามารถสรุปคุณลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ที่ส าคัญได้ 8 ประการ ดังนี้ (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล. 2555 , 
อุทัย  ภูบังดาว. 2561 , วันชนะ  วุฒิชัย. 2557 , ชนัญภรณ์  อารีกุล และคณะ, 2560 และวิชัย ภู่โยธิน และ
คณะ. 2551)  

1. ความมีอิสรภาพ  มีความรับผิดชอบ และพ่ึงตนเองได้ ในสังคมประชาธิปไตยพลเมืองต้องมีอิสระ
สามารถพ่ึงตนเองได้ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือภายใต้บังคับบัญชาของผู้อ่ืนได้ 

2. ยึดมั่นหลักสิทธิและเสรีภาพ เป็นพลเมืองที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักการของสิทธิและเสรีภาพ                
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

3. เคารพความแตกต่าง ยึดมั่นในเรื่องของเหตุผล รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
4. เคารพหลักความเสมอภาค ยอมรับในเรื่องความเท่าเทียมกันของบุคคล เคารพในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของทุกคน 
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5. เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของสังคม ยึดกติกาของสังคมและใช้เหตุผล
ในการแก้ไขและตัดสินปัญหา ไม่ใช้ก าลังและยอมรับผลของการละเมิดต่อตัวบทกฎหมาย 

6. รับผิดชอบต่อสังคมและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละและท างานเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมทุกด้าน จะต้องควบคุมพฤติกรรมตนเองให้ด าเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม  

8. การยึดมั่นและปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ของประเทศทุกครั้งหรือเมื่อมีโอกาส 

จิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 จากที่ได้น าเสนอเรื่อง จิตส านึก การสร้างจิตส านึกพลเมือง และความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยดังกล่าวแล้ว  จะเห็นได้ว่า “จิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เป็นรูปแบบ
หรือคุณลักษณะส าคัญที่ควรจะมีขึ้นหรือเกิดขึ้นกับพลเมืองทุกคน การเป็นสังคมแห่งคุณภาพหรือสังคมแห่ง
ความเจริญรุ่งเรือง สังคมแห่งความมั่นคงและสงบสุข  และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ เป็นสังคมที่ให้หลักประกันใน
เรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน  พลเมืองสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการมือง  สามารถติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือของผู้ปกครองได้ตลอดเวลา  
สามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
 ในสังคมประชาธิปไตยนั้นจะต้องยึดหลักการส าคัญของการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนผู้ปกครอง หรือ
ผลัดเปลี่ยนรัฐบาลกันตามวาระของการเลือกตั้ง เพื่อแสดงถึงหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  ประชาชนจะเป็นผู้เลือกผู้ปกครองด้วยตนเอง  ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของกระบวนการประชาธิปไตย คือ ความส านึกในความรับผิดชอบในการตัดสินใจเลือก
ตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนเรานั่นเอง  และเมื่อเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่แทนแล้ว  ด้วยส านึกความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  พลเมืองยังมีหน้าที่ส าคัญในการติดตามตรวจสอบการท างานของตัวแทน
ตลอดเวลา  ถ้าเห็นว่าตัวแทนไม่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา หรือมีการฉ้อฉล พลเมืองสามารถท้วงติง
ให้ข้อเสนอแนะด้วยการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ การถอดถอนออกจากต าแหน่ง หรือแม้กระทั่งการ
แสดงพลังต่อต้านด้วยการร่วมชุมนุมประท้วงอย่างสันติตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองสามารถแสดงออก
ได้ตามแนวทางและวิถีทาง ซึ่งมีข้อก าหนดให้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารท าได้ 
 อนึ่งการแสดงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการแสดงออกทางด้านสิทฺธิและ
เสรีภาพทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่พลเมืองสามารถด าเนินการได้ และถือเป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้บังเกิดผลดีต่อชาติ
บ้านเมืองและความผาสุกของพลเมืองทุกคน 
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          ในเรื่องจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้น คุณลักษณะของส านึกความเป็นพลเมือง
ในระบบประชาธิปไตยท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองอย่างเคร่งครัด ทั้งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง และต่อผู้ อ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักสิทธิและเสรีภาพ             
ให้ความเคารพโดยไม่ละเมิดสิทธิ  และเสรีภาพของผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงสิทธิเสรีภาพ และใน
การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเองและของส่วนรวม เป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2. การยึดมั่นในสิ่งถูกต้อง ดีงาม ด้วยการแสดงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม รู้ว่าอะไรดี  ควรท าและ
อะไรไม่ดี ไม่ควรท า ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังผู้อ่ืน  ประเด็นส าคัญในข้อนี้ คือการเป็นพลเมื องที่มี คุณธรรม
และจริยธรรม พลเมืองที่มีคุณธรรม (Morality) คือ พลเมืองที่มีความรู้ในเรื่องของสภาพคุณงามของความดี 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2546) ดังนั้นจะพลเมืองรู้ว่าอะไรดี ควรประพฤติและปฏิบัติ และอะไรไม่
ดีไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรมแล้ว แต่ในส่วนของจริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ
ปฏิบัติ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2546)  การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม อันได้แก่ หลักของความ
ถูกต้องดีงามต่างๆ ในเรื่องการยึดมั่นในหลักการประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ถือว่าเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่ง
ถ้าพลเมืองยึดและถือปฏิบัติแต่สิ่งถูกต้องและดีงามแล้ว  ย่อมเป็นหลักประกันที่ส าคัญของการท าหน้าที่ของ
พลเมืองที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

3. การยึดมั่นและเห็นความส าคัญของประโยขน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ  ในสังคมประชาธิปไตยถือว่าพลเมืองทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
และร่วมรับผลประโยชน์จากสังคม ในสังคมประชาธิปไตยนั้นให้ความส าคัญกับคนส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากของ
ปะเทศ  การด าเนินการตามวิถีประชาธิปไตยต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของสาธารณะ               
แม้จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวบ้างในบางครั้งบางโอกาส เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยต้องยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ นอกจากนั้นต้องมีจิตใจที่อาสาพร้อมที่จะ
ท างานเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากเข้าร่วมท ากิจกรรมนั้นที่เรียกกันว่า “จิต
สาธารณะ” (Public Minded) เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดข้ึนจากการสมัครใจที่จะท างานเพ่ือส่วนรวมด้วย
การอาสาไม่มีใครบังคับและไม่หวังผลตอบแทน 

4. การยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ข้อนี้เป็นคุณลักษณะ
ของพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับการด ารงตนและด าเนินชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตย กล่าวคือเป็นการ
ด าเนินชีวิตโดยน าเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ทั้งกับตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในสังคมเพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
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 ส าหรับหลักการประชาธิปไตยที่ส าคัญ มี 6 ประการ ประกอบด้วย 1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็น            
ของปวงชน 2) หลักสิทธิและเสีภาพ 3) หลักความเสมอภาค 4) หลักเหตุผล 5) หลักภราดรภาพ                            
และ 6) หลักนิติธรรม 
 ในส่วนของวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้นประกอบด้วยแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดแนวทาง
ส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1) การรู้จักใช้เหตุผล  2) การใช้หลักความสมัครใจ  3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา
และกฎหมาย  4) ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  5) ความมีน้ าใจนักกีฬา  6) ยึดถือเสียงข้างมากและเคารพเสียง
ข้างน้อย และ 7) การตกลงกันอย่างสันติ   
 อนึ่งการปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยและวิถีชีวิตประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 

5. การเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมือง ข้อนี้เป็นคุณลักษณะส าคัญของพลเมืองที่มีจิตส านึกของความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่หัวใจส าคัญของระบอบ
นี้คือประชาชน ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของอ านาจอธิปไตยเป็นผู้ปกครอง (ผ่านตัวแทนด้วยกระบวนการเลือกตั้ง) เป็น
ผู้รับผลประโยชน์จากการปกครอง ดังนั้นผลประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากความร่วมมือหรือ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน  ตั้งแต่การเลือกตัวแทนที่ดีมีคุณภาพไปท าหน้าที่ปกครอง                  
การติดตามตรวจสอบการท าหน้าที่ของตัวแทนและผู้ปกครอง  การแสดงความคิดเห็น  การวิพากษ์วิจารณ์  
และการถอดถอนออกจากต าแหน่ง แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องเป็นการท าหน้าที่หรือการแสดงบทบาทของ
พลเมืองอย่างมีจิตส านึกนั่นเอง ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองอย่างมีจิตส านึกจะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีของพลเมืองนั้นผู้เขียนขอเสนอแนวทางใน
การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่  

1. การมุ่งมั่นในการท าสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม ข้อนี้ถือว่ามีความส าคัญอันดับแรกของจิตส านึกของ
พลเมืองที่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าควรกระท าและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดีไม่เกิดประโยชน์
และคุณค่าไม่ควรกระท า 

2. การมีจิตใจที่เสียสละ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมที่จะอุทิศตน แสดงตน และอาสาที่จะ
ท างานเพ่ือสังคมส่วนรวม พร้อมที่เสียสละผลประโยชน์บางส่วนของตนเองเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

3. การเอาชนะใจตนเอง สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลจะสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและชอบธรรมนั้นคือ การที่ต้องรู้จักควบคุมตนเอง  เอาชนะใจตนเองได้  ไม่หลงใหลอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไม่
ถูกต้อง  หรือสิ่งที่มัวหมองที่จะน าตนเองสู่ความชั่วร้ายทั้งปวง 
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4. การเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถท าได้ทั้งกับบุคคลและกับกลุ่มบุคคล และจากปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ใน
สังคม หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งจากสื่อต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน 

5. การหล่อหลอมและขัดเกลาทางสังคม  ส าหรับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการ
ในการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกของสังคมได้รับรู้และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ตามกรอบของสังคม            
มีทั้งกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางตรง  เช่น  การอบรมสั่งสอนจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สถานศึกษา
รวมทั้งจากเพ่ือนฝูง ส่วนการขัดเกลาทางอ้อม เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากสื่อ การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งกระบวนการหล่อหลอมและขัดเกลาทางสังคมเหล่านี้บุคคลจะเกิดการ
เรียนรู้โดยไม่รู้ตัวและซึมซับเข้าไปเป็นจิตใต้ส านึก และพร้อมที่จะแสดงหรือประพฤติปฏิบัติออกมาได้
ตลอดเวลา 

6. การยึดมั่นและการประพฤติปฏิบัติเป็นประจ า  ภายหลังจากที่บุคคลผ่านกระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวมาแล้วบุคคลเกิดการตัดสินใจ ยอมรับสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ดังกล่าวที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
ส าหรับตนเอง และสังคมส่วนรวมเพ่ือประพฤติปฏิบัติตามสถานการณ์ 
 จากแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้ง 6 ประการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและยัง
ยืนตลอดไป ในที่นี้จะได้น าเสนอแผนภูมิแสดงแนวความคิดส าคัญของกระบวนการสร้างเสริมจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นกรอบของความคิดส าคัญของจิตส านึกพลเมือง  ความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  กระบวนการสร้างจิตส านึก  การส่งเสริมส านึกความเป็นเมือง  ซึ่ง
ผลรวมส าคัญคือ ส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
 

 
แผนภูม ิ แสดงกระบวนการสร้างและส่งเสริม “จิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 
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บทสรุป 
 จากการน าเสนอรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ซึ่งผู้เขียนได้สรุปมาโดยสังเขป  อย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือให้เป็นประโยชน์ส าหรับบุคคล
ทุกระดับท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางของตนเองในการสร้างเสริม  เติมเต็มศักยภาพของตนเองเพ่ือ
การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง  ตลอดทั้งการน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับบุคคล กลุ่ม
บุคคลที่อยู่ในสังคมเพ่ือช่วยกันสร้างพลเมืองที่มีส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ของชาติบ้านเมืองของเรา 
 จิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ พลเมืองที่ยึดมั่นในการด าเนินชีวิตโดยยึด
หลักการส าคัญ ได้แก่ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องดีงาม รู้ว่าอะไรดีควรท าอะไรไม่ดีไม่ควรท า การเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การน าหลักการประชาธิปไตยมาใช้อย่างเคร่งครัด และการเข้ ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบพิธีบุญถือบิณฑ์ หรือ พิธีบ็อนกันเบ็ญ และพิธีแซน
โฎนตา ของชาวเขมรถิ่นไทยกับชาวเขมรในกัมพูชา โดยศึกษาสังเคราะห์จากเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษา
เขมร รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเขมรทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ผลการศึกษา 
พบว่า ชาวเขมรทั้งสองแผ่นดินต่างมีฐานความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งมีอ านาจในการให้คุณให้
โทษแก่ผู้ยังมีชีวิต การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผีบรรพบุรุษเป็นสิ่งบุตรหลานละทิ้งไม่ได้ ส่วนในด้าน
อุดมการณ์พบว่า ชาวเขมรในกัมพูชายังคงปฏิบัติพิธีดังกล่าวอย่างบริสุทธิ์คือยังแสดงออกด้วยความส านึกที่ฝัง
ลึกในจิตใจ ส่วนชาวเขมรถิ่นไทยในฐานะชนกลุ่มน้อยในบริบทของประเทศไทยนั้น ประเพณีดังกล่าว ถูก
ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากถูก
แรงผลักดันจากทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ผนวกกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันส่งผลให้ประเพณีกลายเป็น
สินค้าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ค าส าคัญ: พิธีบุญถือบิณฑ์, พิธีบ็อนกันเบ็ญ, แซนโฎนตา, ชาวเขมรถิ่นไทย, ชาวเขมรกัมพูชา 

Abstract 
 This academic article was intended to compare the ritual of rice ball or the Bon Kan 
Ben ritual and the Saendonta ritual of the Khmer people in Thailand and the Khmer people 
in Cambodia by synthesizing documents in both Thai and Khmer languages, as well as 
interviewing with experts in Khmer language and culture, both Thais and Cambodians. The 
results showed that the Khmers of both lands had strong beliefs about the spirits of their 
ancestors who were responsible for bestowing an advantage or disadvantage for the living. 

....................................................................................................................................................................................................  
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Showing gratitude to the spirits of the ancestors was something that descendants cannot 
leave behind. In terms of ideology, it was found that the Khmer people in Cambodia still 
practiced the ritual in a pure manner, expressing it with a deep conscience, whereas, for the 
Khmer people in Thailand who were minority in the context of Thailand, such traditions was 
invented to create ethnic identity and to promote cultural tourism because it was driven by 
global capitalism that combined with the idea of creative economy. As a result, tradition has 
become a commodity and economic value. 
Key Words: Rice ball ritual, Bon Kan Ben Ritual, Saendonta, Khmer-Thai, Khmer- Cambodians 

บทน า 

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน เนื่องจากมีอาณาเขตติดกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตติดกับเขตแดนกัมพูชา 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มีผู้คน
จ านวนนับแสนเป็นคนไทยเชื้อสายเขมร พูดภาษาเขมรในชีวิตประจ าวัน และมีประเพณีวัฒนธรรมแบบเขมร 
อย่างไรก็ตามคนไทยเชื้อสายเขมรดังกล่าว ใช้ภาษาเขมรในภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนเช่นชาวเขมรในประเทศ
กัมพูชา แต่ก็มีวิถีปฏิบัติทางประเพณีวัฒนธรรมแบบเขมร จะเห็นได้ว่า แม้ชาวชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทยและชาว
เขมรกัมพูชา จะมีเส้นแบ่งพรมแดนคือเทือกเขาพนมดงรัก แต่วิถีของชาวเขมรทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังมี
ความเชื่อและยึดถือปฏิบัติประเพณีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน 
 ประเพณีความเชื่อที่ชาวชาติพันธุ์เขมรทั้งสองแผ่นดิน เชื่อถือและปฏิบัติอยู่เสมอและตลอดมาคือ  พิธี
บุญถือบิณฑ์ หรือ พิธีบ็อนกันเบ็ญ (ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ )  และพิธีแซนโฎนตา (សែនដូនតា ) ดังจะได้เสนอ
สาระสังเขปของความเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ต้นธารแห่งประเพณี องค์ประกอบและ
ล าดับพิธีกรรม งานบ าเพ็ญบุญทางศาสนา และผดุงรักษาวิถีของครอบครัว ดังนี้ 
ต้นธารแห่งประเพณี 
 สงบ บุญคล้อย (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2558) กล่าวว่า ในแถบอีสานส่วนล่างคนต่างถิ่นที่มิใช่คนไทย
เชื้อสายเขมร จะให้ความสนใจต่อประเพณีที่คนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษถือ
ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ประเพณีหนึ่ง  คือ “ประเพณีแซนโฎนตา” ในเดือน 10 
ซึ่งเป็นประเพณีส าคัญท่ีคนไทยเชื้อสายเขมรถือว่า แม้ว่าตัวเองจะล าบากยากจนอย่างไร อย่างน้อยที่สุดจะต้อง
ท าบุญในวันแซนโฎนตานี้จะขาดไม่ได้เลย เพราะถือว่าเป็นประเพณีประจ าครอบครัวและชุมชนเพ่ือแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาและร าลึกถึงดวงวิญญาณของบุรพการีและญาติที่ได้ละขันธ์ไปสู่ปรโลกแล้ว กล่าวคือ จะมีการ
การเซ่นสรวงบูชาร าลึกถึงบุรพการี (เซ่นผี) บอกกล่าวแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกครั้งไป เป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณทุกล าดับชั้น ท าให้ลูกหลานในรุ่นต่อๆ มา ถือปฏิบัติตาม 
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 ตามประวัติกล่าวว่า ประเพณีแซนโฎนตานี้ มีความเชื่อว่าผู้ที่ตายไปจะต้องไปสู่ยมโลก มีพระยายม
ราชเป็นผู้ปกครอง คนท าบาปก็จะตกนรก บางคนเป็นเปรต บ้างก็ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอเนกประการ  
เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 (ภัทรบท) พระยายมราชก็จะอนุญาตให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้เดินทางกลับมา
หาลูกหลาน วิญญาณเหล่านั้นได้เดินทางมาไกลแสนไกล เมื่อมาถึงมนุษยโลกแล้ว ก็จะไปยังวัดวาอารามใน
หมู่บ้านก าเนิดของตน บางกลุ่มก็จะไปอยู่ตามใต้ร่มไม้ ตามศาลาโรงฉันในโรงอาหารวัด บ้างนั่ง บ้างยืนง่วงโงก 
บ้างนอนคลุกน้ าคร า บ้างมีใบหน้าซีดเซียวเหมือนคนหมดก าลัง บ้างชักตัวสั่นงันงก ตาเหลือกถลนบ้างไปคอย
อยู่ตรงทางเข้าวัด เฝ้ามองหาลูกหลานเผื่อลูกหลานจะได้มาท าบุญให้แก่ตน เพ่ือที่จะได้รับผลานิสงส์ผลบุญ ได้
น้ าดื่ม ได้ข้าวปลาอาหารบริโภคที่ลูกหลานได้ท าบุญอุทิศให้ในบุญถือบิณฑ์และวันแซนโฎนตา เพ่ือให้มีก าลัง
วังชากับเขา อีกประการหนึ่งเมื่อกลับไปยมโลกแล้ว บุญกุศลที่ลูกท าบุญอุทิศให้นี้จะช่วยให้พ้นโทษภัย ได้
กลับมาเกิดในโลกมนุษย์หรือไปเกิดในภพภูมิอ่ืนได้เร็วขึ้นด้วยบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้  
  ความหวังของบรรดาเปตชน (ผีปู่ย่าตายาย) นี้ เฝ้าแต่คิดร าพึงอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้พบลูกหลาน
ท าบุญอุทิศให้ ท าให้เกิดความโสมนัสดีใจ วิญญาณของเปตชนเหล่านั้นต้องการเห็นหน้าญาติพ่ีน้องและ
ลูกหลาน ในช่วงเวลาที่ลูกหลานมารวมกันนี้เอง ต้องการที่จะพบเห็นการแสดงความเคารพบูชาจากลูกหลานที่
แสดงความระลึกนึกถึงตนเอง จึงเฝ้าแต่รอคอย จากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง แม้จะหิวเหนื่อยอย่างไรก็ยังเฝ้าคอย 
หากไม่ได้เห็นเป็นหลายวันมาแล้ว ก็จะวิ่งตามหาไปทุกวัดไปจนถึง 7 วัด 7 วา ถ้าหากยังไม่เห็นลูกหลานไป
ท าบุญให้เลย จะเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจ เกิดความโกรธสาปแช่งไปต่าง ๆ นานา เช่น อย่าให้เจริญก้าวหน้าใน
การท ามาหากิน และบางคนก็คิดโทษตัวเองว่า   
 

“โอ... อนิจจาเอย ยามที่เรายังมีชีวิตอยู่ ไม่เคยคิดสร้างบุญกุศล เพราะคิดไว้ใจ 
ว่าลูกหลานเขาจะท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้  เหมือนเมื่อตอนที่ตนเคยท าบุญอุทิศ 
ส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายของตนเมื่อกาลก่อน  ลูกหลานของตัวเองไม่เคยเอาใจใส่เลย  
เขาลืมตัวเองไปหมดแล้ว เขาลืมอดีตกาลที่พ่อแม่เคยโอบอุ้มเลี้ยงดู ทะนุถนอม  
ซักล้างผ้าอ้อม ล้างขี้ล้างเยี่ยว เขาลืมความรักความสงสารของเราที่มีต่อเขา 
หมดแล้ว” (មីសែល  ត្រតាណណ្, 2003, ទំព័រទី 64) 
 

ถ้าหากว่าดวงวิญญาณเหล่านั้น ได้รับการต้อนรับอย่างดีและได้รับกุศลผลบุญจากลูกหลานที่ท าบุญ
อุทิศให้ ก็จะอวยพรให้ลูกหลานท ามาหากินเจริญรุ่งเรือง มีความสุขร่มเย็นตลอดไป เหล่านี้ถือว่าเป็นความเชื่อ
ที่มั่นคงที่มีมาแต่โบราณกาล 

ด้วยความเชื่อที่มีอยู่เดิมว่า บรรดาเปตชน (เปต เป็นภาษาบาลี สันสกฤตใช้ว่า เปรต) เหล่านั้นต้อง
เดินทางมาไกลมาก คงจะมีความล าบากมากเพราะไม่มีก าลังวังชา เนื่องจากไม่มีอาหารกิน เขาจึงพากันท าพิธี
เซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษและท าบุญกันไว้ก่อน เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้เสพผลบุญท าให้มีก าลังวังชา ด้วยเหตุนี้จึง
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ท าข้าวปลาอาหาร ท าขนมข้าวต้ม ข้าวต้มด่าง ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 10 ส าหรับพิธีแซนโฎนตาเวลาเย็น
ของวันขึ้น 14 ค่ า รุ่งเช้าเป็นวันขึ้น 15 ค่ า จะน าอาหาร ขนมนมเนยไปท าบุญ “ฎาร-ដារ” ที่วัด (พิธีบังสุกุล
อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ละขันธ์แล้ว) โดยมีความหวังว่า ผลบุญเหล่านี้จะช่วยดวงวิญญาณขันธ์ของบรรพ
บุรุษที่เป็นสายโลหิต ได้อ่ิมหน าส าราญ มีก าลังวังชาเดินทางมาหาลูกหลานยังโลกนี้  การท าบุญครั้งที่ 1 นี้ 
เรียกว่า “เบ็ญตูจ” (បិណ្ឌ តូច)  เบ็ญตูจ  แปลว่า ท าบุญขนาดเล็ก ขนาดเริ่มต้น) “เบ็ญตูจ” คู่กับ “เบ็ญธม” 
(បិណ្ឌ ធំ) การท าบุญขนาดใหญ่ งานบุญสุดท้าย) จัดเป็นการท าบุญครั้งท่ี 2   
  การท าบุญเบ็ญตูจกับเบ็ญธม ระหว่างวันขึ้น 15 ค่ า ถึงวันแรม 15 ค่ า เดือนภัทรบท หรือเดือน 10 
รวมเวลา 15 วัน (ทางสุริยคติตกประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายน) ในช่วงเวลาดังกล่าว  ชาวบ้านมี
ความเชื่อมาแต่เดิมว่า ระยะเวลา 15 วันนี้  เป็นวันที่พระยายมราชอนุญาตให้เปตชน เดินทางมาหาลูกหลาน
ในโลกมนุษย์ เริ่มตั้งแต่วันเบ็ญตูจไปจนถึงวันเบ็ญธม เมื่อถึงวันเบ็ญธมเปตชนต้องลาลูกหลานกลับไปยมโลกคืน
เพ่ือช าระกรรมให้หมด ด้วยเหตุนี้ในช่วง 15 วันนี้ จะมีการท าบุญตักบาตรที่วัดทุกๆ วัน เรียกว่า “กันเบ็ญ” 
(កាន់បិណ្ឌ )  กันเบ็ญ แปลว่า ถือบิณฑ์ หมายถึง การท าบุญตักบาตรในช่วงเวลา 15 วันโดยไม่ขาด) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าบุญอุทิศให้แก่เปตชนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เดินทางมาหาลูกหลานเพ่ือรอรับส่วน
บุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้ดังที่กล่าวแล้ว 

องค์ประกอบและล าดับพิธีกรรม 
  การประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือแซนโฎนตานั้น ทุกหลังคาบ้านจะท าขนม ข้าวต้มมัด ข้าวต้ม
ด่าง ขนมเข่ง พร้อมทั้งข้าวปลาอาหาร แล้วจะเชิญญาติมิตรผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตาทวด ยายทวด ให้เข้า
มาร่วมพิธีเซ่นไหว้ต้อนรับวิญญาณขันธ์บรรพบุรุษ มีการจัดแจงส ารับกับข้าว สุรา หมากพลู บุหรี่วางบนถาด ปู
เสื่อ หรือปูพรมสวยงาม จุดธูปเทียนเซ่นไหว้ รินเหล้า ร้องเรียกหาชื่อบรรพบุรุษที่ละขันธ์ไปแล้ว เช่น ตานั้น 
ยายนั้น พ่อนั้น แม่คนนั้น โดยผู้ท าพิธีจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันกับผู้ละขันธ์ไปเป็นผู้ร้อง
เรียกเชิญ เพ่ือให้มาเสพเสวยผลาอาหารที่ลูกหลานได้เตรียมไว้ต้อนรับให้อ่ิมหน าส าราญ ท าพิธีดังกล่าวแล้ว 
เจ้าของบ้านก็ยกข้าวปลาอาหาร เงินทอง ขนมนมเนยที่เตรียมไว้ รวมทั้งสุรา ยาสูบ หมากพลู มาร่วมวง
รับประทานกันอย่างสนิทสนมเหมือนญาติพี่น้องร่วมชายคาเดียวกัน    

ในสภาพการณ์เช่นนี้เองที่ท าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ร่วมพิธีเกิดความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคย เสมือนมีที่พ่ึงพักพิง
อาศัย ด้วยเหตุที่ลูกหลานให้ความเคารพนับถือ ไปก็เรียกหามาก็เรียกขานกัน คนเฒ่าคนแก่ก็อวยชัยให้พร
ลูกหลานเหล่านั้น เป็นบรรยากาศท่ีได้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน แสดงถึงความมีจิตใจที่เป็นมิตรไมตรีต่อกัน 
ได้พูดจาสนทนากันอย่างสดชื่นรื่นเริง รู้จักรักใคร่ให้อภัยกัน โดยไม่มีกังวลมลทินอยู่ในใจ 
  ในขณะเดียวกัน เหล่าญาติพ่ีน้องวงศ์ตระกูลใกล้ไกลได้มาพบหน้ากัน ได้ถามไถ่ทุกข์สุขกันถามไถ่เรื่อง
การท ามาหากิน การท าไร่ ท านา และความหวังจากผลิตผลในไร่นา เพราะเวลาที่ผ่านไปแต่ละครอบครัว แต่ละ
ผู้แต่ละคนมัวสาละวนอยู่กับการเร่งท าไร่ไถนา ไม่มีวันหยุดพัก แต่ละคนจึงไม่มีเวลาใดที่จะได้มาพบปะ
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สังสนทนา ถามสารทุกข์สุกดิบเหมือนวันที่ได้กล่าวมาแต่ต้น พิธีแซนโฎนตา และวันเบ็ญตูจจึ งเป็นวันส าคัญ
หรือวันรวมญาติกันก็ว่าได้  แม้เด็ก ๆ เองในช่วงเวลาท านาดังกล่าวก็ต้องอดขนมนมเนย และอาหารการกิน 
เพราะพ่อแม่มัวแต่รีบเร่งในการท าไร่ไถนาให้ทันฤดูกาล ไม่มีเวลามาจัดหาอาหาร ขนมนมเนยให้ลูกหลานได้กิน
กันเต็มที่นั่นเอง ในช่วงวันแซนโฎนตา และวันเบ็ญตูจ จึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ มีความสุข เพราะมีอาหารการ
กินและขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พร้อม ๆ กับบรรยากาศที่ครึกครื้นรื่นเริงพบปะญาติโกโหติกาอีกด้วย 
  ในช่วงเวลานี้ บรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ใหญ่มีเหย้ามีเรือน แยกไปท าไร่ท านาที่หมู่บ้านอ่ืน ต่างก็พากัน
เยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง พร้อมกับน าข้าวปลาอาหาร ผลหมากรากไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว ขนุน อ้อย มัน  
ส้มโอ เป็นต้น มาฝากพ่อแม่ การพบปะกันของลูกหลานญาติพ่ีน้อง ท าให้เกิดความอบอุ่นมีชีวิตชีวาใน
ครอบครัว นอกจากนี้ก็อาจมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันในหมู่ญาติพ่ีน้อง เช่น การร้องร าท าเพลง กินสุรา
อาหารในวงญาติพ่ีน้องอย่างสนุกสนานและสนิทสนมกัน 
  พอถึงรุ่งเช้าก็น าส ารับกับข้าวไปวัด แต่ละคนก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวย ผู้หญิงก็ผัดแป้งแต่งหน้า
ประพรมน้ าอบน้ าหอมสวยงามกันทุกคน คนเฒ่าคนแก่และวัยกลางคนแต่งตัวด้วยผ้าไหมพ้ืนบ้านใหม่ ๆ สลับ
สีสันสวยงาม สมัยก่อนวัดยังมีน้อย คนต่างหมู่บ้านก็ได้โอกาสมาร่วมท าบุญกันที่วัด ท าให้วัดมีผู้คนมารวมกัน
หนาแน่น  ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน สาว ๆ หนุ่ม ๆ ก็มีโอกาสได้มาพบปะกัน พระภิกษุสามเณรก็ได้โอกาสไต่
ถามทุกข์สุขของญาติโยม ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเจ้าอธิการวัดมักจะมีลูกศิษย์ลูกหามาก เนื่องจากผู้ชายส่วนมากได้บวช
เรียนในวัด และได้โอกาสมากราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม 
 ในวันแรม 14 ค่ า เดือน 10 นี้ เวลาเย็นจะมีพิธีแซนโฎนตา โดยเชิญผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมเหมือนเดิมและ
ส่วนมากจะมีคนมาร่วมจ านวนมากขึ้นและมีความสนุกสนานครึกครื้นมากกว่าเดิม บางครอบครัวที่จัดท าบุญ
เบ็ญตูจไม่ทัน เนื่องด้วยติดพันการท านายังไม่แล้วเสร็จ ก็จะได้โอกาสมาท าในช่วงเบ็ญธมนี้ ซึ่งในทุกๆ ปีมักจะ
มีฝนตกพร า ๆ ตลอดวัน เวลากลางคืนใต้แสงดาวชาวบ้านจะจุดไต้พากันไปวัดฟังพระสวดมนต์ ทูนกระเชอ  
หาบของต่าง ๆ  เป็นกลุ่มๆ พร้อมกับส่งเสียงร้องเรียกโฎนตาให้ไปวัดว่า “โมเว้ยโฎนตาเอย ! ๆ”  (ตาเอยยาย
เอยไปวัดนะ)  
 พิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์ในคืนวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 นี้  เป็นการสวดมนต์ที่ยาวมาก มีหลายท่อน
หลายตอน เมื่อพระสวดจบในแต่ละตอน ผู้ร่วมในพิธีก็จะกู่ร้องเชิญวิญญาณโฎนตาว่า “โมเว้ยโฎนตาเอย ๆ ๆ  
...ตายายเอยไปวัดนะ” เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะสวดต่อไปอีก เมื่อจบตอนหนึ่งอีกชาวบ้านก็จะร้องเรียกโฎนตา
อีกว่า “โมเว้ยโฎนตาเอย ๆ ๆ” (ตายายเอยไปวัดนะ) เมื่อพระสวดจบแต่ละตอน ก็จะมีเสียงร้องเรียกดังกล่าว
ทุกครั้งไป จนจบการสวดมนต์นั้น เสียงร้องเรียกดังกล่าวเป็นเสียงของผู้ร่วมพิธีมีจ านวนเป็นร้อย ๆ คน ท าให้มี
เสียงดังกึกก้องไปทั่ว เมื่อฟังแล้วท าให้ขนลุกคิดถึงดวงวิญญาณของโฎนตาที่ละขันธ์ไปแล้ วด้วยความอาลัย
เหลือล้น 
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  ในสมัยก่อนจะมีญาติโยมไปพักอยู่ที่วัดนับเป็นสิบๆ คน มาจากหลายหมู่บ้าน พากันนั่งเป็นรวมกันเป็น
กลุ่มๆ ทั้งสาวๆ หนุ่มๆ นั่งเบียดเสียดกันเต็มศาลา บางคนเป็นคนบ้านไกลขับเกวียนมีประทุนมา เทียมด้วยวัว
อ้วนสวยงามผูกกะดึง เดินทางมาถึงลานวัดไม่ขาดสาย วัดจึงเต็มไปด้วยผู้คน มีการประโคมเพลงพิณพาทย์ฟัง
แล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจถึงจิตถึงวิญญาณ 
   หลังพระสวดมนต์จบแล้ว หนุ่ม ๆ ที่มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ส่งสายตาหาสาว ๆ บ้างก็พูดจาเกี้ยวพา
ราสีกัน เมื่อถึงยามดึกพระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ก็จะมีการร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกัน เรียกว่า “เจรียงสึนตูจ – 
เจรียงเบ็ด” โดยหนุ่มๆ จะหาไม้ยาวประมาณ 1–2 เมตร น าเชือกมาผูกที่ปลายด้าม แล้วน าขนม หรือ ข้าวต้ม
มัด  ผูกไว้ที่ปลายเชือก ร้องเพลงเกี้ยวสาวแสดงท่าทางประกอบด้วย โดยการเหวี่ยงเบ็ดขึ้นๆ ลงๆ ทั้งร้องทั้งร า
เชิญชวนสาว ๆ ร่วมสนุก ฝ่ายสาว ๆ นั่งรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่น มีคนแก่เป็นหญิงนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยเพ่ือมิให้
เด็ก ๆ เกิดความอาย ท าทีแสดงความพอใจ แล้วก็คว้าเอาเหยื่อข้าวต้ม ดึงเบ็ดมาจากพวกหนุ่ม ๆ เหล่าหนุ่ม ๆ 
ที่ตกเบ็ดก็ร้องโห่กันเกรียวว่า “เป็นปลาหรือตะเข้หนอที่ดึงเบ็ดของผมลงไปในน้ าแล้ว” ว่าแล้วก็ท าเป็นล้วงมือ
ลงไปคล าหา มือนั้นก็ท าเป็นคล าไปหาสาว ๆ ฝ่ายสาวๆ ร้องกันเกรียวกราวด้วยความสนุกสนาน ขณะนั้นคน
แก่ คุณป้า คุณน้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรือใกล้ ๆ กับกลุ่มสาว ๆ ก็ใช้ไม้เคาะนิ้วมือหนุ่ม ๆ หนุ่มก็ร้องว่า “กูถูกปู
หนีบมอืแล้ว  โอย ๆ” 
  เจรียงสึนตูจนี้ เป็นการละเล่นที่สนุกสนานมากส าหรับหนุ่ม ๆ สาว ๆ ในสมัยก่อน ทุกค าร้องล้วนเป็น
บทกลอนลักษณะล้อเล่นขบขัน ร้องเป็นเพลงร่วมกันทั้งกลุ่ม ท าให้เพลิดเพลินอารมณ์ เกิดความบันเทิงเริงรมย์
ร่วมกันจนลืมทุกข์ลืมโศกไปเสียสิ้น การเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวด้วยการเจรียงสึนตูจนี้ได้หายสาบสูญไป
นานแล้ว 
  กาลเวลาแห่งราตรีผ่านไปจนถึงเวลาประมาณ ตี 4 พระสงฆ์ก็จะสวดมนต์อีกครั้ง เป็นการสวดมาติกา  
สวดบังสุกุล (ฎาร) ฝ่ายญาติโยมก็จะน า “ก็อนเจอโฎนตา” (กระเชอโฎนตา) มีขนม ข้าวต้ม ข้าวต้มด่าง เงิน
ทองใส่ในกระทง หรือสิ่งอ่ืนอีกก็ได้ ที่มีทั้งข้าวสาร กระเชอ กระด้ง เป็นต้น น าสิ่งเหล่านั้นมาตั้งฟังพระสวด
มนต์ด้วย  เมื่อพระสวดจบแล้วก็จะน ากระเชอที่มีขนมนมเนยบรรจุอยู่ไปเทที่ลานหน้าวัด เวลานั้นมักจะมี   
เด็ก ๆ มาแย่งยื้อกันเอาขนมนมเนย เงินทองเหล่านั้นไป 
  ในการเซ่นผี (แซนโฎนตา) ทุกครั้ง จะแผ่ไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ไร้ญาติด้วย เขาก็จะน าอาหาร  
ข้าวสารมาห่อด้วยกระดาษหรือใบไม้ แล้วโยนออกไป บอกกล่าวให้ผีที่ไม่มีญาติพากันมาเสพเสวยอาหาร     
ถือเป็นการแสดงเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณต่อสรรพสัตว์ที่ไร้ญาติอีกด้วย 
  เมือ่ถึงเวลาเย็นของวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 นั้น ลูกหลานจะน ากาบกล้วยมาท าเป็นเรือส าเภา น าทั้ง
ข้าวปลาอาหาร ขนมต่าง ๆ ใส่ลงไปในเรือ แล้วน าเรือไปลอยน้ าไปตามล าแม่น้ า หรือห้วยหนอง โดยบอกกล่าว
ให้โฎนตาได้กลับไปยังยมโลกคืน เป็นอันเสร็จพิธีแซนโฎนตาในบุญเบ็ญธมแต่เท่านี้ 
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  ในปัจจุบันมีข้าวกระยาสารท ที่ท าด้วยข้าว ถั่ว น้ าตาล ดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป แต่ตั้งแต่อดีตกาล
มาแล้ว ชาวบ้านไม่เคยท าข้าวกระยาสารทประกอบพิธีอย่างนี้ ข้าวกระยาสารทจึงถือว่าเป็นประเพณีติดมาจาก
ถิ่นอ่ืน ตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมร จะใช้ขนมต่อไปนี้ คือ  
   1. ข้าวต้มมะพร้าว โดยน าใบมะพร้าวอ่อน ๆ มาห่อข้าวเหนียว มีกล้วยสุกเป็นไส้ คละข้าวเหนียวด้วย
ถั่ว มะพร้าวขูด เกลือ บางแห่งท าข้าวต้มโดยใช้เนื้อหมูเป็นไส้ ข้าวเหนียวคละด้วยถั่ว มะพร้าว เกลือ เช่นกัน 
แล้วห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน แล้วมัดให้แน่น 
  2. ข้าวต้มด่าง โดยจะน าเปลือกนุ่นมาเผาเอาขี้เถ้ามาแช่น้ า ทิ้งให้น้ าตกตะกอน เอาแต่น้ าที่ใสแล้วน า
ข้าวเหนียวมาแช่ในน้ าด่าง ห่อด้วยใบกล้วยเป็นรูปเหลี่ยมผูกกันเป็นพวง น าไปต้มให้สุก เวลารับประทานต้อง
จิ้มกับน้ าตาลท าให้มีรสหวานอร่อย 
  3. ข้าวต้มนึ่ง เรียกว่า ข้าวต้มมัด 
  นอกจากนี้มีขนมอ่ืน ๆ ประกอบ มีทั้งอาหารเป็นเนื้อเป็นปลาอีกด้วย 

งานบ าเพ็ญบุญทางศาสนา 
 งานบุญถือบิณฑ์ในกัมพูชานั้น มักเป็นช่วงฤดูฝน และฝนตกทุกวัน พระสงฆ์ที่เข้าจ าพรรษาทุกวัด
อารามได้รับความล าบากเป็นอย่างมากในการออกโคจรบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน อีกทั้งบางวัดหรือบางหมู่บ้าน
น้ าท่วม ชาวบ้านอุบาสก อุบาสิกาพุทธบริษัทเห็นว่าเพ่ือความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ จึงได้ตกลงกันจัดแจงท า
พิธีบุญถือบิณฑ์นี้เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ในระยะเวลาดังกล่าวพระสงฆ์จะมีจังหัน
ส าหรับฉันพร้อมในวัดโดยไม่ต้องออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน โดยมีคุณยายผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีเหย้าเรือนอยู่รอบวัด 
มีลูกหลานจัดหาข้าวสาร อาหารปลาหรือเนื้อ รวมทั้งผักผลไม้ต่าง ๆ ให้ ท่านจะพากันมานอนที่วัดตั้งแต่วันถือ
บิณฑ์วันที่ 1 จนกระทั่งถึงวันภจุมเบ็ญ และเป็นผู้จัดแจงหุงข้าวท ากับข้าวถวายจังหันพระเสร็จสรรพและเป็น
อาหารถวายพระที่มีรสอร่อยด้วย ช่วงเวลาดังกล่าวบรรยากาศในวัดจะมีผู้คนมาร่วมท าบุญจ านวนมากทั้งวันทั้ง
คืน เวลากลางคืนจะมีการจัดพิธีสวดมนต์ แล้วจะนิมนต์พระธรรมกถึกหนึ่งองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ 
หลังจากท่ีพระเทศน์จบแล้ว มักจะมีการแสดงการละเล่นต่างๆ เช่น อาไย ยี่เก ละคร เป็นต้น เป็นการประกอบ
งานบุญบิณฑ์ต้ังแต่วันเริ่มต้นไปจนถึงวันสุดท้าย  

ในเวลาเช้ามืด ประมาณเวลา 04.00-05.00 น. พระสงฆ์จะสาธยายธรรมสดัปปกรณ์พระอภิธรรม โดย
สวดเป็นท านอง พร้อมกันนี้คุณยายผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะออกไปแห่ข้าวบิณฑ์รอบพระวิหาร โดยมีการตีกลองใหญ่เป็น
จังหวะ “ตุง ตุง ตุง ตุง” ประกอบการแห่ข้าวบิณฑ์ด้วย คุณยายผู้เฒ่าผู้แก่ถือจานข้าวบิณฑ์และวางก้อนข้าว
บิณฑ์ตามก าแพงเขื่อนรอบพระวิหาร พร้อมกับกล่าวเชื้อเชิญวิญญาณของโฎนตาที่พลัดไปเกิดเป็นเปรต
อสุรกาย ให้มารับประทานอาหารคือข้าวบิณฑ์นี้ให้อ่ิมหน า และขอให้อวยชัยพรแก่ลูกหลานได้มีความสุขความ
เจริญต่อไป จะมีการแห่และวางข้าวบิณฑ์รอบพระวิหาร 3 รอบ ก็จบพิธีในตอนเช้า พิธีแห่ข้าวบิณฑ์จะท าทุก
วันตลอดวันการถือบิณฑ์จนกระท่ังถึงวันภจุมบิณฑ์ 
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ผดุงรักษาวิถีของครอบครัว 
ណមៀច  ប ុណ្ណ . (2007, ទំព័រទី  265-273)  กล่าวว่า ในสมัยพระนครมีการท าบุญวันภจุมบิณฑ์นี้เพ่ืออุทิศกุศลผล

บุญให้แก่โฎนตาและอุทิศให้แก่วีรชนที่ได้สละชีวิตในการสงครามป้องกันแผ่นดินด้วย ทั้งพระมหากษัตริย์ นา
หมื่นมุขมนตรีและประชาราษฎรได้จัดงานบุญนี้อย่างยิ่งใหญ่  
  งานบุญภจุมบิณฑ์ (បុណ្យភ្ជ ំបិណ្ឌ )  วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 จัดเป็นวันภจุมเบ็ญ (ភ្ជ ំបិណ្ឌ )   ភ្ជ ំ-ภฺจุม
(รวบรวมกัน), បិណ្ឌ -บิณฺฑ (ก้อนข้าว) ในวันดังกล่าวนี้ เป็นวันที่มหาชนชายหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วทั้ง
ประเทศกัมพูชาจะพากันไปท าบุญที่วัด ด้วยสีหน้าแววตาที่มีความสุขสดชื่น เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมต่อ
พระพุทธศาสนา เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อผลกรรม แต่ละคนจะสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ๆ สวยงามพากันหาบข้าวปลา
อาหาร ขนม ข้าวต้ม ขนมเข่ง ข้าวต้มด่าง ที่แต่ละคนท ามาไปประเคนพระสงฆ์ที่วัดในหมู่บ้านของตน วันนี้วัด
ทุกวัดทั่วทั้งประเทศจะมีอุบาสก อุบาสิกา มหาชนมารวมกันคับคั่ง ท าให้บรรยากาศในวัดคึกคักสดชื่นอย่างยิ่ง  
เสียงบรรเลงเพลงพิณพาทย์ และเพลงประเพณีไพเราะเสนาะโสต ท าให้เกิดความเย็นอกเย็นใจเพลิดเพลินไป
กับบรรยากาศในวัดเกินจะประมาณ 
  การท าบุญภจุมเบ็ญจัดเป็นบุญใหญ่วันสุดท้ายหลังจากที่ถือบิณฑ์กันมาตลอดครึ่งเดือน เป็นการ
ประเคนถวายอาหารส ารับกับข้าวแด่พระสงฆ์ในตอนเช้า และถวายอาหารเพลเป็นมื้อที่สอง จัดเป็นการท าบุญ
ตักบาตรใหญ่เป็นพิเศษ พระสงฆ์จะสวดบังสุกุลอุทิศบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณของโฎนตา บุพการีที่ละขันธ์ไป
แล้ว และขอพรสรรพสาธุการ ความสุขความเจริญให้แก่ลูกหลานญาติวงศ์  เวลาบ่ายจะจัดแสดงธรรมเทศนา 
๓ ธรรมาสน์ ตามประเพณีทางพุทธศาสนา ต่อมาพิธีภจุมเบ็ญที่วัดก็จะจบลง โดยพุทธบริษัททั้งหลายพากัน
กลับบ้านของตน เพ่ือตระเตรียมพิธีแซนโฎนตากันทุกหลังคาเรือน 
  แต่ละครอบครัวจะจัดเตรียมธง (เป็นเครื่องหมายแทนดวงวิญญาณของโฎนตา) และข้าวบิณฑ์ที่เป็น
ของจ าเป็นในการประกอบพิธี  ชาวเขมรมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณมาแต่โบราณกาล จึงเกิดประเพณี
แซนโฎนตามาตั้งแต่อดีตกาลจนมาถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวันแซนโฎนตาแต่ละครอบครัวจะท าความสะอาด
บ้านเรือนเพ่ือรอรับโฎนตาเหมือนกับที่เขาเตรียมต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเกียรติเช่นกัน ในห้องจะจัดการปูเสื่อ
หรือปูพรมใหม่ ๆ และจัดอาหาร ขนม เช่น ข้าวต้ม ข้าวต้มด่าง ขนมเข่ง  ผลไม้ จัดไว้ในถาดตามประเภท
อาหาร บนอาหาร ขนมนมเนยเหล่านั้นจะปักธงจระเข้เล็กๆ อันเป็นเครื่องหมายดวงวิญญาณของโฎนตา จัด
ดอกไม้ใส่แจกันสวยงาม และมีที่ส าหรับจุดธูปเทียนส าหรับไหว้ จะน าใบกล้วยห่อข้าวสารและห่อเกลือเป็นห่อ
เล็กๆ จัดเป็นเสบียงส าหรับการเดินทางไกลของโฎนตาเวลากลับยังยมโลก ล าดับต่อมาอีกจะจัดข้าวสุก แกง 
ล้วนพิเศษหลายอย่าง เช่น ขาหมู ผัด แกง จับฉ่าย ไก่ต้ม ฯลฯ อีกถาดหนึ่งจัดข้าว 5 จาน มีตะเกียบกับน้ า
บริสุทธิ์ น้ าชา น้ าส้ม สุรา ของพิเศษอีกอย่างคือ หมากพลู บุหรี่  เทียน ธูปและหมากธรรม 
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  เวลาประมาณ 5 โมงเย็น เป็นช่วงเวลาที่วัวควายเข้าคอกต้องตามประเพณีแต่โบราณมา เป็นเวลาที่จะ
ประกอบพิธีแซนโฎนตา โดยการเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน 3 หรือ 4 คน ที่มีประสบการณ์ในพิธีแซนโฎนตา 
หรือเป็นผู้ที่มีฝีปากในการพูดจาเรียกขานดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ให้มาเป็นผู้จัดแจงพิธีเซ่นตามล าดับดังนี้ 
  ผู้เฒ่าที่มีวัยวุฒิสูงสุดบอกให้เจ้าบ้านจุดธูปเทียนสว่างไสว แล้วเริ่มพิธีเซ่นไหว้โดยบอกกล่าวว่า 
 

“โอ ! พระเดชะเอย วันนี้เป็นวันดี เวลาดี เหมันตวัสสันตฤดู ลูกหลานทั้งหลาย 
ได้จัดอาหารโภชนามีอาหาร ขนมนมเนย ของหวาน ของคาว มากมายพรั่งพร้อม  
เพ่ือต้อนรับปู่ ย่า ตา ยาย ญาติกาท้ัง 7 ชั้น ขออัญเชิญให้ท่านทั้งหลายมาเสพเสวย 
ให้อ่ิมหน าส าราญ แล้วขอปู่ ย่า ตา ยาย อวยชัยให้พรสรรพสาธุการให้แก่ลูกหลาน   
ให้มีความสุขสบาย ท ามาหากินเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข ร่ ารวยเงินทองไหลมา 
เทมา มีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  พร้อมช่วยก าจัดปัดเป่าอุปัทวันตรายความจัญไร 
ชั่วร้าย ปัดเป่าความเจ็บไข้ทั้งคนและสัตว์ ให้มีความสุขสบายตลอดไป” 
                                                                (ណមៀច  ប ុណ្ណ , (2007, ទំព័រទី 271)   
 

เมื่อกล่าวเซ่นสรวงได้สองจบแล้ว เขาก็จะหยิบข้าว อาหาร ขนมนมเนยแต่ละอย่างๆ ใส่ในใบกล้วย รด
น้ า รดสุรา ส่งให้แก่ดวงวิญญาณของโฎนตา  ผู้เฒ่าจะกล่าวค าเซ่นโฎนตาท านองเดียวกันนี้เป็นหนที่สาม  โดย
หยิบข้าวปลาอาหาร ขนมนมเนยมาวางในใบตองกล้วย รดน้ า รดสุราลงไปเหมือนครั้งที่สอง เมื่อกล่าวเซ่นสรวง
จบแล้วจะทิ้งเวลาอีกกะประมาณว่าธูปที่จุดไว้ไหม้ได้กึ่งกลางก้านหรือไหม้หมดทั้งก้าน แล้วก็ยกของเซ่นไหว้
ทั้งหมดนั้นมารับประทานร่วมกัน (ยกเว้นเฉพาะข้าวต้มผลไม้พิเศษบางประเภท หมากพลู บุหรี่ ที่ต้องตั้งไว้เซ่น
ดวงวิญญาณตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า) ระหว่างรับประทานอาหารเหล้ายาปลาปิ้ง อาจมีการร้องร าท าเพลงด้วยกัน
สนุกสนานไปจนถึงเที่ยงคืนหรือตลอดไปถึงรุ่งเช้าก็มี  ในคืนดังกล่าวจะมีเสียงร้องร าท าเพลง เสียงดุริยดนตรี
สนุกสนานกันไปทั้งหมู่บ้าน จัดเป็นโอกาสแห่งการได้พักผ่อนสนุกสนานกันของชาวไร่ชาวนาในชนบทที่เป็น
ช่วงเวลาบุญภจุมเบ็ญและพิธีแซนโฎนตา หลังจากท่ีเหน็ดเหนื่อยการท าไร่ท านาที่แสนหนักในระยะเวลาหลาย
เดือนที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ชาวเขมรมีความเชื่อว่า หลังจากที่โฎนตาได้เสพเสวยข้าวปลากระยาหารที่ลูกหลานได้จัด
เซ่นไหว้จนอ่ิมหน าส าราญแล้ว โฎนตาก็จะพักผ่อนอยู่ในบ้านกับลูกหลานเป็นเวลาหนึ่งคืน ชาวเขมรจะมี
ความรู้สึกว่าในวันคืนดังกล่าวเสมือนจะเห็นปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ล่วงลับไปแล้วมาอยู่ใกล้ๆ ตัว ด้วยความรู้สึกดีใจ 
พอใจ เต็มเปี่ยมด้วยความระลึกนึกถึงลูกหลาน   

เมื่อถึงรุ่งเช้าพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะใช้ให้ลูกให้เอากาบกล้วยความยาวประมาณ 70–80 ซม.  
มาท าเป็นเรือ โดยแบ่งข้าวบิณฑ์ ขนมนมเนย อย่างละนิดอย่างละหน่อย รวมทั้งห่อข้าวสาร ห่อเกลือ และห่อ
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หมากพลู บุหรี่ เป็นห่อเล็กๆ ใส่ลงไปในเรือ จุดธูปเทียนเสียบบนอาหารเหล่านั้น พร้อมทั้งธงจระเข้ผืนเล็กๆ 
อันเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณโฎนตาเสียบลงไปที่หัวเรือและท้ายเรือด้วย เมื่อจัดอาหารการกินดังกล่าวลงใน
เรือเสร็จสรรพแล้ว จะมีการเซ่นไหว้เป็นครั้งสุดท้ายโดยจุดธูปเทียนและกล่าวเซ่นไหว้ว่า  

 
“โอ ! พระเดชพระคุณอันมีค่าสูงยิ่ง ดวงวิญญาณโฎนตา ญาติกาทั้ง 7 ชั้นที่ได้มา 
เยี่ยมยามและสนุกสนานกับลูกหลานเป็นเวลา 15 วันที่ผ่านมา ได้มารับประทาน 
อาหาร ที่ลูกหลานได้จัดเซ่นไหว้ถวายจนอิ่มหน าส าราญแล้ว บัดนี้ได้เวลาที่จะต้อง 
กลับคืนบ้านแล้ว ขอให้เหลียวหลังอวยชัยให้พรลูกหลานให้มีความสุขความเจริญ  
ท ามาหากินร่ ารวยปราศจากโรคาพยาธิใด ๆ ฯลฯ ลูกหลานของส่งโฎนตาเดินทาง 
กลับโดยทางเรือ ขอให้เดินทางกลับถึงภูมิสถานของโฎนตาโดยสวัสดิภาพเถิด” 

                                                                                   (ណមៀច  ប ុណ្ណ , 2007, ទំព័រទី 273)  

  
  เมื่อท าพิธีดังกล่าวเสร็จแล้ว พ่อแม่จะบอกให้ลูกหลานน าเรือไปลอยที่แม่น้ า ห้วยหนอง คลอง  
บึงที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน เวลาดังกล่าวจะมีบรรยากาศเงียบเหงาด้วยความรู้สึกอาลัยที่โฎนตาต้องเดินทางจากไป
ลูกหลาน  เมื่อได้ลอยเรือไปในสายน้ าแล้ว มีความรู้สึกสบายอกสบายใจยกมือไหว้โฎนตา พูดจาล้อกันเล่นด้วย
สนุกสนานว่า เรือของโฎนตาเราแล่นเร็วกว่าเรือล าอ่ืน ๆ เมื่อเห็นเรือไปสุดสายตาแล้วก็พากันกลับบ้าน บอก
กล่าวแก่พ่อแม่ของตัวว่า ได้ส่งโฎนตากลับไปสู่ภูมิสถานคืนโดยสะดวกสบายแล้ว 

จุดร่วมของความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
 จากการสังเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมรชาวไทย และ 
ชาวกัมพูชาทั้งที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดและในเมืองหลวง (พนมเปญ) จะพบว่าพิธีบุญถือบิณฑ์นี้ ชาวเขมรทั้ง
สองแผ่นดินยังคงรักษาไว้ ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 
 สารภี ขาวดี (2559, น. 131-163) ชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ ได้ศึกษาการสืบทอดและการ
ด ารงอยู่ของงานบุญ/ประเพณีแซนโฎนตา หรือ “บ็อน (แค) เบ็ญ” ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรปัจจุบันของ
หมู่บ้านปรือเกียน ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบแก่นคิดส าคัญว่ า ประเพณีดังกล่าว
เกิดขึ้นและด ารงอยู่ โดยมีฐานความเชื่อความมีอยู่ของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ทั้งเชื่อว่า ดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษมีอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ยังมีชีวิต คอยผลักดันให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเขมรช่วยกัน
รักษาและสืบทอดประเพณีนี้ที่มีมาแต่โบราณนี้ให้คงอยู่  ขณะที่ สุชาดา ลิมป์ (2560, น. 114-132) ได้ลงพ้ืนที่
ศึกษาประเพณีพ้ืนที่ฝั่งกัมพูชา โดยการสังเกตพิธีกรรมและสัมภาษณ์บุคคลชาวกัมพูชาที่จังหวัดบ็อนเตียย
เมียนเจ็ย (บันทายมีชัย) และจังหวัดบัตฎ็อมบอง (พระตะบอง) ได้พบความเชื่อที่สอดคล้องกัน คือชาวเขมรฝั่ง
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กัมพูชามีความเชื่อว่า วิญญาณของบรรพบุรุษยังคงวนเวียนคุ้มครองลูกหลาน ปีหนึ่งวิญญาณจะได้รับอนุญาต
ให้กลับมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์ หน้าที่ของลูกหลานจะต้องท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เป็นการขอบคุณ 
 2. ความเข้มแข็งของครอบครัว 
 นอกจากเป็นประเพณีท่ีแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแล้ว อาจเป็นอุบายของคนโบราณที่
ส่งต่อมายังรุ่นหลังให้ญาติพ่ีน้องวงศ์ตระกูลได้กระท าพิธีร่วมกัน เพ่ือความรักความสามัคคีของวงศ์ตระกูล 
สมพงษ์ ดีล้อม (2556, น. 59) ผู้เฝ้าสังเกตประเพณีดังกล่าวทั้งในชุมชนของตน และการไปศึกษายังพ้ืนที่ฝั่ง
กัมพูชา ยืนยันว่า “นอกจากเป็นพิธีกรรมเพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริม
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวด้วย” กล่าวคือ การแซนโฎนตานี้เป็นหน้าที่ของสายเลือดในครอบครัว 
 3. การผสมผสานการนับถือผีกับการนับถือพุทธ 
 จุดร่วมส าคัญของประเพณีถือบุญนี้ หรือ แซนโฎนตานี้ ชาวเขมรทั้งสองฝั่ง ต่างเชื่อว่า การเชื่อมความ
เคารพระหว่างลูกหลานกับวิญญาณของบรรพบุรุษ คือ พระสงฆ์ กล่าวคือ ค าสวดผ่านพระสงฆ์ถือเป็นพลังให้
พิธีกรรมประสบผลส าเร็จ จึงต้องอุทิศส่วนกุศลให้ผีบรรพบุรุษผ่าน “พิธีกันซ็อง” (กันสงฆ์) ค าว่า กัน แปลว่า 
ถือ ปฏิบัติ ส่วนค าว่า ซ็อง คือ สงฆ์  เนื่องจากช่วงแซนโฎนตาอยู่ในช่วงเข้าพรรษาและเป็นฤดูฝน ชาวบ้านจึง
มักน าภัตตาหารไปถวายถึงวัด นัยหนึ่งก็เพ่ือให้วิญญาณของโฎนตาที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นได้รับอาหารทุกวันด้วย 
 จะเห็นได้ว่า ชาวเขมรทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งกัมพูชา มีวิถีปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน อาจมีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ต่างกันบ้าง ที่น่าสังเกตคือ ในกัมพูชานั้น ไม่ปรากฏการใช้กระยาสารทมาเซ่นไหว้ แต่ชาวเขมรใน
ประเทศไทยมีการใช้กระยาสารทในการเซ่นไหว้ด้วย หากพิจารณาถึงสังคม อาจกล่าวได้ว่า กระยาสารทนั้น
เป็นสัญลักษณ์ของผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ์ การเก็บพืชผลครั้งแรกมาท าบุญเสมือนเป็นการเสริม
สิริมงคลแก่พืชผลในไร่นา ซึ่งก็สอดคล้องกับวิถีชนบทไทย ทั้งพิธีส่วนที่เป็นการน ากาบมะพร้าวหรือกาบกล้วย
มาอุปโลกน์เป็นเรือส่งวิญญาณ ก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ดังที่ สงบ บุญคล้อย
(สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2558) กล่าวถึง บางพิธีที่ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และยุคสมัย 
กล่าวว่า “บ้านผมในต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ ไม่มีแม่น้ าผ่าน จึงไม่มีธรรมเนียมลอยเรือแล้ว” ซึ่งเช่น
กับหลายๆ พ้ืนที่ของชาวเขมรถิ่นไทย ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่น ก็ต้องปรับปรนตามสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
ความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวเขมรถิ่นไทย แม้อาจจะจางลงส าหรับคนรุ่นใหม่ แต่ก็วิธีการที่จะ
ให้ประเพณีอันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อปู่ย่าตายายยังคงอยู่ ทั้งยังมีความพยายามที่รักษาประเพณีให้เป็น
แบบดั้งเดิมในบางชุมชน เช่น หมู่บ้านปรือเกียน จังหวัดสุรินทร์ และชุมชนเขมรอื่น ๆ ที่ยังคงรักษาสาระส าคัญ
ของประเพณีแบบโบราณ ทั้งนี้เพราะชาวเขมรถิ่นไทยยังเชื่อเรื่องบุญกรรมที่น าสุขทุกข์แก่มนุษย์หลังความตาย 
มีส านึกเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่พึงกระท าต่อผีบรรพบุรุษ ทั้งผีบรรพบุรุษถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
เขมรอีกประการหนึ่งด้วย 
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จุดต่างทางอุดมการณ์: จากคุณค่าทางจิตวิญญาณสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 แม้จะมีจุดร่วมในเรื่องความเชื่อที่ฝังแน่นกับการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวเขมรของทั้งฝั่งประเทศไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกทั้ งโลกถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเรื่อง โลกาภิวัตน์ 
(globalization) การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หรือได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางเสมือนอยู่ใกล้กัน โดยผ่านระบบสื่อสารที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ผนวกกับแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยม (capitalism) อุตสาหกรรมและวิถีการผลิต โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือท าก าไรในเศรษฐกิจแบบตลาด เปิดทางให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขยายขอบเขตแสวงหาก าไร รุกล้ าข้าม
พรมแดนเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อดั้งเดิม จากการตระหนักในเชิงคุณค่าทางจิตวิญญาณไปสู่การสร้างให้
เกิดมูลค่าทางวัตถุ เพ่ือบรรลุถึงผลก าไร จากวิถีปฏิบัติต่อความเชื่อและศรัทธาของชุมชน ถูกท าให้กลายเป็น
สินค้ากระตุ้นการซื้อขาย ในนามของค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” พิธีบุญถือบิณฑ์ของชาวเขมรถิ่นไทยก็มิ
อาจต้านทานแนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นตัวปลุกเร้า ที่มีแก่นคิดส าคัญคือ “ใครมือ
ยาว สาวได้สาวเอา” ได้ พิธีบุญถือบิณฑ์ของชาวเขมรถิ่นไทย จึงถึงจุดเปลี่ยน จากวิถีบูชาผีบรรพบุรุษ 
กลายเป็นการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

1. “พิธีบุญถือบิณฑ”์ ชาวเขมรถิ่นไทย : ประเพณีที่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
   ประเพณีบุญถือบิณฑ์ที่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม  ที่แสดงภาพได้ชัดเจนมากนั้น ขอยก

กรณีศึกษา 2 กรณี ได้แก่ งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ งานประเพณี
แซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษประจ าปี จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
 1.1 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

การศึกษาของ เมธาวี ศิริวงศ์ (2556) เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ท าให้ได้ภาพชัดเจนว่า 
นโยบายของรัฐไทยที่ขานรับกับบริบทโลกาภิวัตน์ ทุนนิยม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวคือ 
เมื่อจอห์น ฮอว์กินส์ (John Howhins) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Creative Economy ในปี 2001 จึงเป็นที่มา
ของค าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ขยายความหมายของค าว่า สร้างสรรค์ กว้างขวางไปมาก กล่าวคือ เป็น
แนวคิดในการสร้างความเจริญเติบโต และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงานและสร้างรายได้จากการส่งออก ในขณะเดียวกันก็
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นการพัฒนาก็พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วย และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก ประเทศไทยจึงน าไปสู่การก าหนด “แผน
แม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 เป็นนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม “การน าทุนทางวัฒนธรรมไป
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ การสร้างสรรค์สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล รวมถึง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ (ศิราพร ณ ถลาง, 2559, น. 31-34) 
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 เมธาวี ได้ให้รายละเอียดว่า อ าเภอขุขันธ์ เป็นอ าเภอหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
พ้ืนที่ที่มีกลุ่มชาวเขมรถิ่นไทยอาศัยอยู่จ านวนมาก ได้ริเริ่มให้มีการจัดงานประเพณี “แซนโฎนตาขุขันธ์” ขึ้น 
โดยนโยบายของอ าเภอ และการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่นในอ าเภอขุขันธ์ ตั้งแต่ ปี 2544 
ลักษณะของงานของกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งกายพ้ืนบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตวิถี
ชีวิตชุมชน ฯลฯ การจัดงานประเพณีดังกล่าว ด าเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ทั้งมีการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเพ่ิมมากข้ึน   

 
 

ภาพที่ 1 พิธีร าลึกพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน (ตากะจะ) อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขุขันธ์ (6 ตุลาคม 2564) 
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ภาพที่ 2 เครื่องเซ่นไหว้ผีวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขุขันธ์ (6 ตุลาคม 2564) 

 
 ปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “งานร าลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง      
ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ในปี 2552 เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของเจ้าเมืองผู้สร้างเมือง และเผยแพร่ของดีเมือง   
ขุขันธ์ในเวลาเดียวกันด้วย 
 จะเห็นได้ว่า งานประเพณีท่ีแต่เดิมจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชนเท่านั้น กลายเป็นงาน
ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เพราะมีจุดประสงค์ที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือ นอกจากเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษแล้ว ยัง
ใช้ประเพณีดังกล่าว เป็นเครื่องมือโดยการตั้งวัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายว่า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวอ าเภอขุขันธ์ ทั้งในงานเทศกาลนี้เปิดโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ ได้น า
สินค้าทางการเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน “ของด”ี เข้ามาจ าหน่ายในงานด้วย  
 อาจกล่าวได้ว่า พิธีบุญถือบิณฑ์ หรือ แซนโฎนตาของอ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน พลวัตขึ้นจากพิธีที่ท ากัน
จ าเพาะในครอบครัวของชาวเขมรถิ่นไทย สู่ประเพณีประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นและผลิตซ้ าในนามของการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และกลายเป็นสินค้า กลายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวขุขันธ์ กระทั่งกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ในปี 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
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นิตยสาร PHOTOTACH ได้จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ อีสานหน้าฝน” ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 พา
นักท่องเที่ยวไปเดินทางตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสานใต้ 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
“แซนโฎนตา” ของชาวเขมรอ าเภอขุขันธ์ คือเป้าหมายส าคัญแหล่งหนึ่งในการท่องเที่ยวครั้งนั้น หลังจากนั้น  
ก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเข้ามาถ่ายท า
รายการสารคดี และศึกษาวิจัย งานประเพณีแซนโฎนตาได้รับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ผู้คนจากถิ่น  
ต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจและเข้ามาเที่ยวชมประเพณีดังกล่าวมากขึ้น ๆ (เมธาวี ศิริวงศ์, 2556, น.73) 

1.2 งานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจ าปี จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นจังหวัดที่ประชากรชาวเขมรถิ่นไทยอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในอีสานใต้ 

แม้แต่ในตลาดสดในเมืองสุรินทร์ และในส านักงานต่างๆ ผู้คนก็สื่อสารกันด้วยภาษาเขมร การแสดงออกเชิง 
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มีลักษณะคล้ายกับกรณีอ าเภอขุขันธ์ แต่จังหวัดสุรินทร์ท าในนามของจังหวัด ส่วนขุขั นธ์มี
ฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น ดังนั้น ลักษณะการจัดงานของจังหวัดสุรินทร์จึงดูยิ่งใหญ่ 
เพราะมีเจ้าภาพที่มีอ านาจในการสั่งการมากกว่า ดังนี้  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
ใหญ่จัดงาน ตั้งชื่องานว่า “งานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจ าปี “เพ่ืออนุรักษ์ในประเพณีดั้งเดิม
ของชาวสุรินทร์ ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณผู้ล่งลับไปแล้ว ของจังหวัดทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อม
กัน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์” 

บริเวณที่จัดงานนั้น ใช้อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง มีผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด คือ 
ผู้ว่าราชจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีมีการท าบุญแด่พระสงฆ์ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ (แซนโฎน
ตา) ทั้งนี้ จังหวัดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  
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ภาพที่ 3 เครื่องเซ่นในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษ จังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา: (สยามรัฐ, 14 กันยายน 2563) 
 

 
 
ภาพที่ 4 ขบวนแห่พิธีเปิดประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษ จังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา: (สยามรัฐ, 14 กันยายน 2563) 
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จะเห็นได้ว่า การจัดงานประเพณีดังกล่าว สร้างความหมายกว้างกว่า ความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพ
บุรุษในครัวเรือนสู่วิญญาณของผู้สร้างบ้านเมือง คือ “พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง” โดยเชื่อว่า แม้เจ้า
เมืองดังกล่าวจะล่วงลับไปนานมากแล้ว แต่วิญญาณยังคงวนเวียนรักษาเมือง ซึ่งนอกจากมีจุดมุ่งหมายแสดงใน
การอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์แล้ว ยังมีจุดประสงค์ที่พ่วงท้ายคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีนัยเหมือนจะให้ผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์มีสัมมาคารวะในการมาอยู่อาศัยกับคนในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีกิจกรรม
เสริมงานอ่ืนๆ เช่น การประกวดจัดโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ตามประเพณีแซนโฎนตา การแลกเปลี่ยนศิลปะพ้ืนฐาน
ระหว่างชุมชน 

นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์มิเพียงจะจัดงานให้ใหญ่โตอลังการระดับจังหวัดเท่านั้น ยังปรากฏในระดับ
ชุมชนย่อยๆ ต่างๆ อีกด้วย ที่สะท้อนผ่านการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น โดยได้
สร้างสรรค์ศิลปะพ้ืนบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ลักษณะเหมือนการสร้างใหม่ กล่าวคือ วิลาวัณณ์ ประวา
สุข คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และ บุญยัง หมั่นดี (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศิลปะการแสดงจาก
พิธีกรรมแซนโฎนตา กลุ่มชาติพันธุ์เขมรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนอกจากมุ่งศึกษาความเป็นมาเชิงคุณค่า บทบาท
การเป็นเครื่องมือในหลอมรวมใจให้คนในครอบครัวรักสามัคคีกันผ่านการแสดงคารวะกตัญญูแล้ว ยัง
สร้างสรรค์สิ่งที่จะท าให้บรรพบุรุษพอใจ โดยการสร้างสรรค์บทร้อง ท านองกันตรึม เพ่ือร้องและร าประกอบใน
พิธีแซนโฎนตา สมัยใหม่  

2. “พิธีบุญถือบณิฑ์” ชาวเขมรกัมพูชา : ประเพณีครอบครัวที่ฝังลึกในจิตใจ 
 ในอีกฝั่งของเทือกเขาพนมดงรัก ชาวเขมรกัมพูชามีการปฏิบัติเช่นเดียวกับฝั่งไทย เช่นที่อ าเภอขุขันธ์ 
และจังหวัดสุรินทร์หรือไม่ จากการสัมภาษณ์นักวิชาการไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
และนักวิชาการชาวเขมรต าแหน่งรองอธิบดีในกระทรวงอบรม เยาวชน และกีฬา พบว่า ความคิดเกี่ยวกับ
ประเพณีดังกล่าวนั้น “ยังไม่พบว่าประเพณีแซนโฎนตา จะถูกประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นให้ใหญ่โตให้เป็นสินค้า 
เพราะการแซนโฎนตาของชาวเขมรกัมพูชาเป็นเรื่องของคนในครอบครัว ความส านึกเรื่องการแสดงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่ฝังลึกอยู่ในส านึกของลูกหลาน” (Mok Sarom, personal communication, 
27 November 2006)  
 

เรื่องเก่ียวกับขนบประเพณีของชาวชาติพันธุ์เขมร  ไม่ว่าจะเป็นชาวเขมรใน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในสามจังหวัด 
อีสานตอนล่างมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  ในอดีตกาล 
จัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถือมั่นในอนุรักษ์นิยมในพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดไม่มี 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมที่บรรพบุรุษยึดถือกันมาแต่โบราณถือว่า 
ไม่ให้ความเคารพโฎนตาหรือผีปู่ย่าตายายเป็นการผิดผี จะน าความทุกข์ร้อนมาสู่ผู้ 
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กระท า การด าเนินชีวิตจะไม่เจริญและไม่ได้รับความเคารพนับถือจากคนอ่ืน แต่ใน 
ปัจจุบันคนไทยเชื้อสายเขมรที่อยู่ในสังคมคนไทยที่มีความคิดแบบเสรีนิยมของตะวันตก 
มานาน ความถือมั่นในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ค่อยผ่อนคลายเบาบางไปตามกาลเวลา  
แสดงถึงพลวัตในการปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์เขมร 
ที่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชามีน้อยกว่ากลุ่มชนเชื้อสายเขมรในไทยมาก  

(สงบ บุญคล้อย, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2564)  
 

 หากสืบสาวหาเหตุผลผ่านค าถามท่ีว่า เหตุใดชาวเขมรกัมพูชา มิได้แสดงออกทางประเพณีแซนโฎนตา 
แบบที่ชาวเขมรถิ่นไทยที่อ าเภอขุขันธ์ และที่จังหวัดสุรินทร์ น่าสังเกตคือ ประเพณีดังกล่าวนั้น เกิดจาก
นโยบายระดับชาติ ที่เริ่มประกาศเป็นแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 เพ่ือกระตุ้นให้ท้องถิ่น 
ชูจุดเด่นของตนในทางวัฒนธรรม ชาวเขมรถิ่นไทย ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ถือเป็นชนกลุ่มน้อย
กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย และในอดีต เมื่อรัฐไทยประกาศ “ความเป็นไทย” ก็ตกอยู่ในฐานะความเป็นอ่ืน       
ที่ความเปน็ไทยมิได้นับรวมเข้าไปด้วย ทั้งถูกเหยียดหยามเรื่องเชื้อชาติ เนื่องจากมุมมองที่ยกเชื้อชาติไทยอยู่สูง
กว่าเชื้อชาติอ่ืนซึ่งมีหลากหลายมาก ชนกลุ่มน้อยจึงรู้สึกไร้ตัวตนในสังคมไทย เมื่อมีนโยบายจากภาครัฐจะให้
วัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ จึงเป็นโอกาสของพวกเขาจะได้แสดงตัวตน ดังนั้น การประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีจึงเป็นการประกาศตัวตนของชนกลุ่มน้อยแบบหนึ่ง ประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรถิ่นไทยที่
อ าเภอขุขันธ์ และจังหวัดสุรินทร์ ส าหรับพวกเขาคือโอกาสของการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เขมรในสังคมที่ 
เชิดชูความเป็นไทย แม้จะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมก็ตาม กล่าวคือ ในแง่ของนักท่องเที่ยวนั้น มิได้สนใจว่า 
พ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นการแสดงถึงความดั้งเดิมหรือไม่ หากสนใจสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ หรือสิ่งที่แทนพ้ืนที่
ท่องเที่ยวนั้นมากกว่า  
  ในทางกลับกัน เมื่อหันมาพิจารณาชาวเขมรฝั่งกัมพูชา เหตุที่พวกเขาไม่ต้องดิ้นรนที่จะสร้างอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ผ่านประเพณีแซนโฎนตาแบบเขมรในประเทศไทย ก็อาจเป็นเพราะ ชาวเขมรกัมพูชามิได้อยู่ใน
สถานะชนกลุ่มน้อย หากสังกัดเป็นคนกลุ่มใหญ่ของกัมพูชา ดังนั้น จุดยืนและอุดมการณ์เกี่ยวกับประเพณีแซน
โฎนตาจึงต่างจากชาวเขมรถิ่นไทย ทั้งวิธีคิดเรื่องการท าประเพณีให้เป็นสินค้า ซึ่งอาจปรากฏในภูมิปัญญาด้าน
อ่ืน แต่ประเพณีแซนโฎนตานั้น ยังคงด าเนินไปโดยส านึกที่ฝังลึกในจิตใจว่า การนับถือและดูแลผีบรรพบุรุษ
เป็นเรื่องที่ลูกหลานละเลยไม่ได้  
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บทสรุป 
 ประเพณีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษบุญถือบิณฑ์หรือพิธีแซนโฎนตา ของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมรที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา และชุมชนเชื้อสายเขมรในประเทศไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เป็นพิธีที่จัด
ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย ความเชื่อ ล าดับพิธีการ และให้ความส าคัญกับการประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีการใน
บ้านเรือน นั่นคือหลักการของความเชื่อที่กลายเป็นวิถีครอบครัวที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อย่างไรก็ตาม เมื่อ
วิทยาการก้าวหน้าขึ้น บริบทโลกที่เคลื่อนไปสู่ทุนนิยม-วัตถุนิยม บริบทสังคมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ตลอดจนบริบทสังคมที่เปิดกว้างที่ท าให้เกิดการเดินทางข้ามพรมแดน ส่งผลให้วัฒนธรรมประ เพณี
ดั้งเดิมถึงจุดเปลี่ยนทางอุดมการณ์ กล่าวคือ น่าสังเกตว่าประเพณีแซนโฎนตาของชาวกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่น
ไทย แม้ว่าแต่ละครอบครัวจะคงยังยึดถือปฏิบัติในครอบครัวของตน ดังที่ สารภี ขาวดี (2559) ลงพ้ืนที่ศึกษา
และยืนยันว่า หมู่บ้านเป้าหมายยังคงรักษาสืบทอดประเพณีดังกล่าวให้ด ารงอยู่ในบริบทพ้ืนที่ดั้งเดิม ในขณะที่
มุมมองของผู้น าระดับต่างๆ กลับเห็นว่า การรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จะต้องถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาประเพณีแซน
โฎนตาบูชาบรรพบุรษ จังหวัดสุรินทร์ และการศึกษาของ เมธาวี ศิริวงศ์ (2556) ที่ลงศึกษาพ้ืนที่ศึกษา
ประเพณีนี้ที่อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือภาพที่ชัดเจนมาก 

น่าสังเกตอย่างยิ่งว่า ประเพณีบุญถือบิณฑ์ของชาวกัมพูชานั้น ไม่มีการเข้ามาจัดการโดยรัฐ หากเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิล าเนาไปประกอบพิธีโดยประกาศให้เป็นวันหยุดของชาติ ดังที่  ภูมิจิต 
เรืองเดช (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2564) กล่าวว่า “วันภจุมเบ็ญ” ของประเทศกัมพูชา เป็นวันหยุดราชการ 3 
วัน ของทุกปี ในปฏิทินวันหยุดราชการของชาติ เพ่ือให้ลูกหลานเดินทางกลับบ้านไปท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
โฎนตา (ยาย-ตา) และระยะเวลาทั้ง 3 วัน ทุกบ้านจะจุดธูปไว้ตลอด 3 วัน 3 คืน ไม่ให้ธูปดับเพ่ือเป็นการ
ต้อนรับวิญญาณของปู่ย่าตายายจะเข้ามาอ านวยพรให้ลูกหลาน”   

แม้จะดูเหมือนว่า พิธีบุญถือบิณฑ์หรือพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรกัมพูชา 
จะมีจุดต่างทางอุดมการณ์ โดยมีปัจจัยหรือแรงผลักดันจากบริบทโลกาภิวัตน์ทุนนิยมใดๆ ก็ดี แต่จะเห็นได้ว่า 
ในระดับครอบครัวของชาวเขมรทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชานั้น ความเชื่อต่อวิญญาณผีบรรพบุรุษและการปฏิบัติ
กตัญญูต่อปู่ย่าตายาย ยังคงอยู่ แม้กาลเวลาจะคลื่นผ่านมายาวนานเพียงใดก็ตาม      
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บทคัดย่อ 
 บลูส์เป็นดนตรีที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางอันเป็นพ้ืนฐานของดนตรีประเภท การเสนอ
แนวคิด ซึ่งดนตรีบลูส์มีการพัฒนาสู่ดนตรีแจ๊สจึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของโครงสร้างลีลาจังหวะ (Rhythm)  
ท านอง (Melody)  และสไตล์การบรรเลงที่มีเสน่ห์สร้างความโดดเด่นในตัวเอง สิ่งส าคัญคือ การเสนอแนวคิด
ด้านการสร้างคีตปฏิภาณ (Improvisation) ซึ่งในโครงสร้างของบลูส์พ้ืนฐานเดิมเป็นการเคลื่อนที่ของคอร์ดมี
เพียง  3  คอร์ดคือ คอร์ดโทนิก(Tonic) (I)  คอร์ดซับดอมินันท์ (Sub-Dominant)  (IV) และคอร์ดดอมินันท์
เซเว่น (Dominant -Seventh) (V7)  ต่อมาได้น าโครงสร้างรูปแบบลีลามาใช้พัฒนาสู่ดนตรีแจ๊ส โดยการ
เคลื่อนที่ของคอร์ดก็มีการสอดแทรกเปลี่ยนแปลงเพ่ิมคอร์ดเข้าไปในรูปแบบสไตล์ต่างๆ ตามยุคร่วมสมัยนิยม  
แตโ่ครงสร้างบลูส์นั้นถือเป็นบรรทัดฐานในการบรรเลงและการประพันธ์เพลง จุดเด่นของโครงสร้างท านองคือ 
บลูส์โน้ต (Blues  Note) เป็นพ้ืนฐานในล าดับขั้นที่ 3 ของบันไดเสียง 1  b3  5  7  ต่อมาได้พัฒนารูปแบบ
ท านอง   1  b3  5  b7    หรือ 1  b3  b5  b7   ตามล าดับ ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานบันไดเสียงบูลส์จึง
มีความส าคัญยิ่ง 
ค าส าคัญ: โครงสร้างพื้นฐาน, บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์, สไตล์แจ๊ส 

 

Abstract 
 Blues is the music with a unique style that is the basis of notional music developed 
into jazz. For this result, there is the relationship in the outstanding and charming structures 
of the rhythm, the melody, and the playing style.  Significantly, the notions of improvisation 
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creation based on the blues’ original structures are presented through three chords of 
movement: tonic (I), sub-dominant (IV), and dominant-seventh (V7). The rhythmic structures 
were used to develop the blues into jazz. The movement of the chords has been 
interpolated, changed, and added to form a variety of styles according to contemporaries. 
However, the blues’ structures are considered as the norm in instrumentation and 
composition. The dominance of its melody structure is the blues note, which is the basic 
melody in the 3rd step of blues note scales: 1, b3, 5, and 7. The melody can be developed 
into 1, b3, 5, and b7 or 1, b3, b5, and b7 respectively. Therefore, the study of blues’ basic 
structures of the scales is crucial. 
KeyWords: Basic Structures, Major Blues Scales, Jazz Styles 

บทน า 
 ดนตรีบลูส์มีแหล่งก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มนิยมมากขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และ
ดนตรีบลูส์เกิดจากความหลากหลายของวัฒนธรรมผสมผสานกันโดยมีคนผิวด าแอฟริกาน ามาบุกเบิก รูปแบบ
ดนตรีมีลักษณะเป็นการขับร้องและดนตรีบรรเลงคลอส าเนียงเศร้าใช้รูปคอร์ด I IV และ V เล่นวนไปมามี
จ านวน 12 ห้องเพลง โครงสร้างบลูส์ได้มีการพัฒนาสู่รูปแบบสไตล์ต่างๆ ดังเช่น แรกทายม์ (Ragtime) สวิง
(Swing) บีบ็อพ (Bebop หรือ Bop หรือ Rebop) คูลแจ๊ส (Cool Jazz) โซล แจ๊ส (Soul Jazz)  โมดัล แจ๊ส 
(Modal Jazz)  ฟรี แจ๊ส (Free Jazz) ฟิวชั่น (Fusion) สมูธ แจ๊ส (Smooth Jazz) เป็นต้น (อนันต์  ลือ
ประดิษฐ์, 2550 : 485) และ (จิรภัทร อังศุมาลี, 2552 : 24) 
โครงสร้างพ้ืนฐานบลูส์  
 บลูส์ (Blues) มีการเคลื่อนที่ของคอร์ดมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากกล่าวคือ เป็นการเคลื่อนที่
ของรูปคอร์ดที่ด าเนินเพียง  3  คอร์ดคือ คอร์ดโทนิก (I)  คอร์ดซับดอมินันท์  (IV) และคอร์ดดอมินันท์เซเว่น 
(V7) ต่อมาได้มีการสร้างรูปคอร์ดที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนท าให้มีส าเนียงเสียงในลีลาใหม่ที่แปลกประหลาดและ
รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของคอร์ดใหม่และคอร์ดแทรกที่ใช้สลับสอดแทรกกันไปมาแต่บลูส์ก็ยังคงยึด โครงสร้าง
คอร์ดหลักพ้ืนฐานในโครงสร้างเดิมและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของการสร้างคอร์ดใหม่ๆหรือบันไดเสียง
ใหม่ๆเกิดข้ึน (Ligon,  1999 : 70) 
  มาร์ท เดวี่ (Davi, 2015 : 30) ได้อธิบายว่า โครงสร้างพ้ืนฐานของเพลงบลูส์จะประกอบ ด้วยคอร์ด
หลัก 3  คอร์ดคือ   คอร์ดโทนิก (I) คอร์ดซับดอมินันท์ (IV) และ คอร์ดดอมินันท์ (V) การใช้สัญลักษณ์ในการ
สร้างรูปคอร์ดจะช่วยท าให้คอร์ดที่เกิดจากบันไดเสียงต่างๆ ได้ก าหนดมาตรฐานของคอร์ดในการเคลื่อนที่ให้
เป็นไปตามแบบแผนได้ถูกต้อง และลักษณะของการบรรเลงของบลูส์จะนิยมเล่นย้อนซ้ าวนกลับไปกลับมาตาม
ความต้องการของผู้บรรเลงเพลงและร้อง จากโครงสร้างพ้ืนฐานทรัยแอ็ดคอร์ดโน้ต 3  ตัว ต่อมาได้มีการเพ่ิม
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ปริมาณเป็นคอร์ดโน้ต 4  ตัว  และมีการเพ่ิมรูปแบบของคอร์ดมากข้ึนอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเทนชั่น (Tension) 
7  9   11   13   เข้ามาสร้างท านอง ซึ่งรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานการเคลื่อนที่ของคอร์ดพ้ืนฐานในบลูส์จะมี
จ านวน   12  ห้อง โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมีดังนี้ 

 
ภาพที่ 1  แสดงการเคลื่อนที่ของคอร์ดพ้ืนฐานในโครงสร้างเพลงบลูส์ 
ที่มา : สังเคราะห์จาก  Coker,  1980 : 67  

บลูส์โน้ต  
 บลูส์โน้ต (Blues  Note) หมายถึง  การเพ่ิมโน้ตลงในล าดับของขั้นเสียงโดยการให้ซ้ ากับโน้ตเดิม 
(Double  Note) แต่โน้ตที่เพ่ิมขึ้นจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงเข้ามาควบคุม ดังนั้นบลูส์โน้ตจะสร้างความ
แปลกใหม่ให้กับท านองเพลงเมื่อท านองเคลื่อนที่ผ่านบลูส์โน้ตไปจะท าให้เกิดส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของบลูส์
ในบันไดเสียงต่างๆ เกิดข้ึน  รูปแบบโครงสร้างของบลูส์โน้ตมีดังนี้   

  ลักษณะบลูส์โน้ต   

   บลูส์โน้ตที่เกิดข้ึนมี  2  รูปแบบดังนี้ 
             1.  บลูส์โน้ตที่เกิดจากการเพิ่มซ้ าตัวโน้ตลงในบันไดเสียง การเติมบลูส์โน้ตลงในล าดับขั้นของ
บันไดเสียงหลักทางเมเจอร์เช่น  ให้เพิ่มบลูส์โน้ตในล าดับขั้นที่  3   5   7  ของบันไดเสียงจะท าให้มีบลูส์โน้ตที่
เพ่ิมข้ึนคือ  b3   b5   b7    ลกัษณะรูปแบบโครงสร้างมีดังนี้ 
 
 
                       
  
 
   
 
ภาพที่ 2   แสดงการเติมบลูส์โน้ตลงในบันไดเสียงเมเจอร์ 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Bredice,  1981 : 13 
 

( เพ่ิมบลูส์โน้ต ) 
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   2.   บลูส์โน้ตในโครงสร้างของคอร์ด   ลักษณะบลูส์โน้ตชนิดนี้จะถูกซ่อนไว้ในโครงสร้างภายใน
ของคอร์ดจะต้องน ามาขยายคอร์ดในบันไดเสียง เช่น  Cm7 ( b5)    F7 ( b11) 
 
   
 
  ภาพที่ 3   แสดงบลูส์โน้ตที่มีโครงสร้างซ่อนในรูปของคอร์ด 
  ที่มา : สังเคราะห์จาก Bredice,  1981 : 6 
 

บันไดเสียงเมเจอร์บลูส ์ 
   เบิร์น  ลิกอน (Ligon,  1999 : 71) ได้อธิบายว่า  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ (The Major  Blues  
Scale) เป็นบันไดเสียงชนิดหนึ่งที่ดนตรีบลูส์หรือแจ๊สน ามาใช้ประกอบในการอิมโพรวิเซชั่นและการเรียบเรียง
เสียงประสานในการสร้างแนวท านองมากชนิดหนึ่ง  ซึ่งดนตรีแจ๊สในยุคสมัยของดิ๊กซี่แลนด์ (Dixieland)  ได้
นิยมน าเอาบันไดเสียงชนิดนี้มาใช้กับเพลงสไตล์บลูส์ในอัตราลีลาจังหวะสวิง (Swing) และต่อมาได้พัฒนา
หลากหลายรูปแบบ เช่น  น ามาใช้สร้างท านองในจังหวะร็อก (Rock)  เป็นต้น 
 1.  โครงสร้างบันไดเสียง  
      โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะเป็นบันไดเสียงที่มีการเรียงล าดับขั้น 6 เสียงโดยเริ่มจากล าดับ
ขั้นที่ 1  2  #2(b3)  3  5  และ 6  จะมีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ  ระยะช่วงหนึ่งเสียงเต็มทั้งหมด   2  
ช่วงเสียงจะอยู่ในล าดับขั้นที่  1 - 2    5 - 6  มีระยะครึ่งเสียงอยู่  2 ช่วงเสียงคือระหว่างขั้นที่  2–#2  #2 -3  
และมีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่  2 ช่วงเสียงซึ่งอยู่ระหว่างล าดับขั้นที่  3 – 5  และ 6 - 8  ของบันไดเสียง ส่วน
โน้ตที่ขาดหายไปคือ โน้ตในล าดับขั้นที่ 4  และ 7   
 2. การเคลื่อนที่ในล าดับขั้นเสียง                    
       การเคลื่อนที่ของระดับเสียงในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงขา
ขึ้นและขาลง ซึ่งโดยทั่วไปการเขียนจะนิยมใช้รูปแบบที่ 2 แต่ตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนที่ในล าดับขั้นของ
บันไดเสียงจะมีกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับแนวท านองในการเคลื่อนที่ของท านองเพลงมี การเคลื่อนที่เรียงล าดับขั้น
ขาข้ึนและขาลง  เป็นการเคลื่อนที่ของระดับเสียงโดยมีเครื่องหมายแปลงเสียงควบคุมระดับเสียงของโน้ต มี
โครงสร้างดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4  แสดงการเคลื่อนที่เรียงล าดับขั้นขาขึ้นและขาลงของบันไดเสียงบลูส์ 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 37 
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         3. วิเคราะห์วิธีการสร้างบันไดเสียง 
  ถ้าน าบันไดเสียงเมเจอร์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์มาเปรียบเทียบวิเคราะห์โครงสร้างจะพบว่าใน
ล าดับขั้นที่  2  ของช่วงขาขึ้นบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ จะมีการเพ่ิมบลูส์โน้ต 1 ตัว และมีเครื่องหมายแปลงเสียง
ควบคุม ( #2) ส่วนในล าดับขั้นขาลงของขั้นที่  3  จะมีการเพ่ิมบลูส์โน้ต 1  ตัว และมีเครื่องหมายแปลงเสียง
ควบคุมคือ ( b3) โน้ตที่ขาดหายไปคือ ล าดับขั้นที่ 4 และ 7 
 
 
   
 
 
 
ภาพที ่5  แสดงการเปรียบเทียบบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับบันไดเสียงเมเจอร์ 
         4. คอร์ดสัมพันธ์กับท านอง 
 ถ้าน าโครงสร้างพ้ืนฐานบลูส์จ านวน 12  ห้องเพลงมาใช้โดยให้มีการเคลื่อนที่ของท านองในคอร์ด
หลักท่ีประกอบด้วย   I    IV   V7   แนวท านองสร้างความสัมพันธ์กับคอร์ดหลักตลอดบทเพลงมีลักษณะดังนี้ 
(Davis, 2012 : 61)  
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของคอร์ดกับแนวท านองในพ้ืนฐานโครงสร้างบูลส์ 
ที่มา :  สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 15 
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   5. คอร์ดสัมพันธ์กับเทนชั่น                                           
      คอร์ดในการเคลื่อนที่ของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในรูปแบบโครงสร้าง
ของคอร์ดเพ่ือสร้างความแปลกใหม่โดยการออลเทอร์คอร์ดเกิดข้ึนตลอดเวลา เมื่อน ามาวิเคราะห์โครงสร้าง
พบว่ามีคอร์ดที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบันไดเสียงและจะมีจ านวนของโน้ตที่เป็นเทนชั่น
มากขึ้น คอร์ดหลักที่มีเทนชั่นในโครงสร้างคอร์ด มีดังนี้ 
ตารางท่ี 1.1   แสดงคอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ 
 

ชื่อบันไดเสียง ลักษณะรูปแบบคอร์ดสัมพันธ์ 

 
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ 

  6 / 9 

 Dom.7   9   13 
 

 ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd, 1992 : 38 
   6. การน ามาใช้ 
      บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถน ามาใช้สร้างความสัมพันธ์ในการแปรแนวท านองร่วมกับคอร์ด
ภายในประโยคเพลงได้ดังนี้   
       6.1 ใช้ประกอบการเคลื่อนที่ของประโยคเพลงในรูปแบบคอร์ดดอมินันท์แบบ 
ไฟว์เซเว่นท์ -ไฟว์ (V7/V7)   โดยมีเทนชั่น  9  11  13  ซึ่งอาจเคลื่อนที่ในห้องละหนึ่งหรือสองคอร์ดรูปแบบ
การแปรแนวท านองเกิดจากบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ ซึ่งคอร์ดบนของบันไดเสียงหลักจะสร้างความสัมพันธ์กับ
คอร์ดล่างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ที่เป็นคอร์ดโทนิกตัวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  แสดงการแปรแนวท านองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับคอร์ดดอมินันท์เซเว่นท์แบบ 
    ไฟว์เซเว่นท์ -ไฟว์ (V7/V7) 
ที่มา : Boyd,  1992 : 38 



 

192 ปีที่ 8 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

 
                 6.2 ใช้ในการจบประโยคของบทเพลงบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถน ามาใช้ในการจบ
ประโยคของบทเพลงในลักษณะรูปแบบแนวท านองขาขึ้นและขาลงได้ดี  
           6.2.1  การจบประโยคเพลงในลักษณะแบบขาลง  เป็นการแปรแนวท านองเพ่ือเตรียมจบ
ประโยคเพลงในลักษณะท านองแบบขาลงในประโยคเพลง 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 8   แสดงการจบประโยคแบบขาลงในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ 
ที่มา : Boyd,  1992 : 40  
 

  
  6.3  ใช้ในรูปแบบแพทเทิร์นที่  1   (I  VIm   IIm7   V7)  น าบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สร้าง
แนวท านองคีตปฏิภาณโดยให้มีการเคลื่อนที่ในรูปคอร์ดลักษณะแพทเทิร์นแบบที่  1  และการเคลื่อนที่ของการ
แปรแนวท านองในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะมีรูปแบบลักษณะท านองขาข้ึนและท านองขาลงในประโยคเพลง  
   
 
 
 
 
ภาพที่ 9  แสดงการแปรแนวท านองลักษณะขาขึ้นและขาลงเคลื่อนที่ในแพทเทิร์นแบบที่ 1 ของ   บันไดเสียง
เมเจอร์บลูส์   
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 40 
  6.4 การสร้างแนวท านองร่วมกัน   แนวท านองอาจเกิดจากการสร้างของอัตรากระสวนจังหวะ
ของบันไดเสียงหลักสัมพันธ์กับแนวท านองที่สองเป็นการแปรแนวท านองในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ภายในรูป
คอร์ดเดียวกันภายใต้การเคลื่อนที่ของรูปคอร์ดดอมินันท์แบบไฟว์เซเว่นท์-ไฟว์ V7/ V7  รูปแบบประโยคเพลง 
มีดังนี้ 
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         (ท านองในอัตรากระสวนจังหวะ)                 (ท านองในอัตรากระสวนจังหวะ) 
                     ( ท านองใหม่ )                                    ( ท านองใหม่ ) 
 
 
 
 
 
                                         (ท านองในอัตรากระสวนจังหวะ) 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10  แสดงการสร้างแนวท านองร่วมกันในอัตราส่วนกระสวนจังหวะจากคอร์ดและบันไดเสียง  
               เดียวกัน 
ที่มา : Boyd,  1992 : 39 
  
                       6.5  ใช้การจบประโยคเพลงในรูปแบบคอร์ดดอมินันท์ไฟว์เซเว่นท์-วัน  
 (V7- I)   โดยน าบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์มาสร้างการแปรแนวท านองในการเคลื่อนที่ระหว่างกลางหรือตอนจบ
ประโยคเพลงได้ดี (Munro, 2015 : 50) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11   แสดงการแปรแนวท านองรูปแบบดอมินันท์ไฟว์เซเว่นท์-วัน  
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 41 
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 7.  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ และคอร์ด  
       7.1  ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ป
และแฟล็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ในเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ปและแฟล็ต 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 43-44 
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ประเภทของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ 
    บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ได้มีการพัฒนาปรับโครงสร้างให้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของคอร์ดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการแปรแนวท านอง บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์สามารถใช้โครงสร้างหลัก
ในการขยายให้เกิดบันไดเสียงใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมได้  2  ประเภทมีดังนี้ 
 1. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ 
                1.1 โครงสร้าง  
        บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ (The  Major  Blues  Scale with  added  b7)  
เป็นบันไดเสียงที่มีลักษณะโดดเด่นอยู่สองลักษณะคือ ในส่วนที่เป็นบลูส์โน้ตกับส่วนที่ถูกเพิ่มข้ึนคือ โน้ตล าดับที่ 
7  รูปแบบส่วนประกอบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์   ก าหนดให้มี  7 เสียงจะเริ่มจาก
ล าดับขั้นที่   1   2   #2   3   5    6 และ   b7   มีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ  มีระยะช่วงเสียงเต็ม
ทั้งหมด 3 ช่วงเสียงจะอยู่ขั้นที่ 1 - 2    5 – 6    7 - 8 มีระยะครึ่งเสียง อยู่  3  ช่วง เสียงคือ   ระหว่างขั้นที่  
2 – #2     #2 - 3    6 -b7   มีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่  1  ช่วงเสียงระหว่างล าดับขั้นที่ 3 – 5  ของบันไดเสียง 
โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์มีลักษณะ มีดังนี้ 
               (ก) ระยะช่วงเสียง 
 
 
 
 
  (ข)  การเคลื่อนที่ของท านอง 
       
 
 
              (ค) การเปรียบเทียบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ 
  
 
      
   
                            
ภาพที ่13  แสดงโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ 
ที่มา : Boyd,  1992 : 45 
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    1.2 คอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียง     
  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์เมื่อน ามาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่ามีคอร์ดที่เป็น
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของบันไดเสียง ซึ่งมีความสัมพันธ์น าไปสู่การพัฒนาในการแปรแนวท านอง
คือ Dom.7    9   13 
  1.3 การน ามาใช้     
    บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์เป็นบันไดเสียงที่มีรูปแบบของคอร์ดเพ่ิมข้ึนในโน้ตตัว
ที่  b7  ท าให้เป็นบันไดเสียงที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีโครงสร้างตรงกับรูปแบบของคอร์ดดอมินันท์เซเว่นท์ที่
ดนตรีแจ๊สให้ความส าคัญมากในการน ามาใช้ประกอบการแปรท านองให้มีความโดดเด่นมากข้ึน  การน าบันได
เสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์มาใช้มีดังนี้ 
    1.3.1 การใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์แปรแนวท านองสร้างความสัมพันธ์กับ
การเคลื่อนที่ของคอร์ดดอมินันท์แบบไฟว์เซเว่นท์ - ไฟว์   V7 / V7 / V7 / V7   ซึ่งการแปรแนวท านองจะใช้
โน้ตพื้นต้นของคอร์ดบนและคอร์ดล่างของบันไดเสียงสร้างความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14  แสดงการแปรแนวท านองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์กับการ 
                เคลื่อนที่ของคอร์ดดอมินันท์เซเว่นท์  
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 46 
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  1.3.2  ใช้ประกอบการเคลื่อนที่ของคอร์ดในลักษณะแบบขาลงครึ่งเสียงของ 
โครมาติก   การแปรแนวท านองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์สามารถน ามาใช้ประกอบการ
เคลื่อนที่ของคอร์ดในลักษณะครึ่งเสียงโครมาติกโดยคอร์ดหลักและคอร์ดแปรท านองจะมีโครงสร้างเหมือนกัน 
                                         ½                      ½                           ½ 
 (การเคลื่อนที่ของคอร์ด  
 แบบขาลง)                     C 13                   B13                 Bb13          A13  
(การเคลื่อนที่ของ         Cmaj  Bl. b7       Bmaj  Bl. b7       Bbmaj  Bl. b7      Amaj Bl.  b7 
คอร์ดบันไดเสียง)     
                           ½                      ½                           ½  
 

 
 
ภาพที ่15  แสดงการแปรแนวท านองเคลื่อนที่ของคอร์ดแบบขาลงในลักษณะครึ่งเสียงโครมาติก 
ที่มา : Boyd,  1992 : 46 

  1.3.3  การแปรแนวท านองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในโครงสร้างคอร์ด
พ้ืนฐานบลูส์  (I   IV7   V7)  เคลื่อนที่ตลอดในประโยคเพลง โดยใช้คอร์ดโทนิก (I) ในห้องที่ 1- 4    7 – 8   
11 และ 12 ใช้คอร์ดซับดอมินันท์ (IV) ในห้องที่  5   6  และห้องที่ 10 ใช้คอร์ดดอมินันท์ (V)ในห้องที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16   แสดงการแปรแนวท านองของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในโครงสร้าง     
คอร์ดพ้ืนฐานบลูส์ 
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 1.4  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์และคอร์ด 
       1.4.1  ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในเครื่องหมายตั้ง
บันไดเสียงทางชาร์ปและทางแฟล็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17   ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ในเครื่องหมายตั้ง     
บันไดเสียงทางชาร์ปและทางแฟล็ต 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 52 
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  2. บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) 
     2.1 โครงสร้าง  
            บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์  (The  Major  Blues  Scale with  added #5 
(b6) เป็นบันไดเสียงที่มีโครงสร้างเหมือนกับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะแตกต่างกันที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
ควบคุมในล าดับขั้นที่  5  ลักษณะรูปแบบโครงสร้างมีดังนี้ 
      2.1.1  โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ ในโครงสร้างของบันไดเสียง
เมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์จะเป็นบันไดเสียงที่มีการเรียงล าดับขั้น 7  เสียงโดยเริ่มจากล าดับขั้นที่   1    2   #2    
3    5    #5  และ 6   มีระยะของช่วงเสียงที่แตกต่างกันคือ   ระยะช่วงเสียงเต็มทั้งหมด 1 ช่วงเสียงจะอยู่ใน
ล าดับขั้นที่  1 - 2   มีระยะครึ่งเสียงอยู่ 4 ช่วงเสียงคือ ระหว่างข้ันที่ 2–#2   # 2 - 3     5 – #5    #5 - 6  
และมีระยะหนึ่งเสียงครึ่งอยู่  1  ช่วงเสียงระหว่างล าดับขั้นที่ 3 – 5  ของบันไดเสียง   ในช่วงขาขึ้นของบันได
เสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ จะมีเครื่องหมายแปลงเสียงชาร์ป (#) อยู่ในล าดับขั้นที่  2  และ 5  ดังนั้นแอ็ด
ชาร์ปไฟว์จึงหมายถึงล าดับขั้นที่   # 5   ส่วนในช่วงขาลงของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์จะมี
เครื่องหมายแปลงเสียงแฟล็ต (b)  เปลี่ยนมาอยู่ในล าดับขั้นที่  3  และ 6  ดังนั้นเมื่อมีการเขียนลงในท านอง
ล าดับขั้นที่เกิดขึ้นคือ b3  และ b6   โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์มีดังนี้ 
           (ก) ระยะช่วงเสียง 
 

 

       
          (ข) การเคลื่อนที่ของท านอง 
 

 
         (ค) การเปรียบเทียบโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ป
ไฟว์ 
 
 
 
 
ภาพที ่18   แสดงโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 48 
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             2.2 คอร์ดที่สัมพันธ์กับบันไดเสียง   
  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) เมื่อน ามาวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าคอร์ดใน
บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ทุกชนิดสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ของการ
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการแปรแนวท านองได้ทุกคอร์ด  
   
 2.3 การน ามาใช้     
   บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์เป็นบันไดเสียงหนึ่งที่นักดนตรีแจ๊สน ามาใช้ในการแปรแนว
ท านองสร้างคีตปฏิภาณให้มีความโดดเด่นมีการน ามาใช้ดังนี้ 
        2.3.1.  การเคลื่อนที่ในลักษณะแบบขาลง เป็นการใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตซิก (b6) 
แปรแนวท านองและเชื่อมในการจบประโยคเพลง 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  แสดงการจบประโยคเพลงลักษณะแบบขาลงในบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แฟล็ตซิก (b6) 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 50 
  

    2.3.2.  ใช้ประกอบการเคลื่อนที่รูปแบบคอร์ดดอมินันท์ไฟว์เซเว่นท์-ไฟว์ (V7/V7/V7)  ใน
ลักษณะแบบขาขึ้น  โดยใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ แปรแนวท านองในประโยคเพลง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20   แสดงการใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ชาร์ปไฟว์เคลื่อนที่ในรูปแบบคอร์ดดอมินันท์ไฟว์ 
                  เซเว่นท-์ไฟว์ 
ที่มา :  สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 50 
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        2.4 บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6) และคอร์ด  
2.4.1 ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6)  ในเครื่องหมาย

ตั้งบันไดเสียงทางชาร์ป 

 
ภาพที่ 21  ระดับเสียงและคอร์ดของบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์ (แฟล็ต 6)  ใน       
เครื่องหมายตั้งบันไดเสียงทางชาร์ป 
ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 54 
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การน าคอร์ดบลูส์มาใช้ 
  การน าคอร์ดที่มีความสัมพันธ์กับเพลงบลูล์มาใช้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันคือ การน าคอร์ดทั่วไปที่
สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูล์มาใช้อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การใช้คอร์ดที่เป็นพ้ืนฐานหลักของ บลูล์ 
 1.  คอร์ดที่สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์ 
       การใช้คอร์ดสัมพันธ์ที่เกิดจากโครงสร้างของบันไดเสียงบลูส์สามารถน าไปใช้กับชนิดของบันได
เสียงบลูส์ในรูปแบบต่างๆมีลักษณะดังนี้      
 

ตารางท่ี 1.2  แสดงคอร์ดที่สัมพันธ์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์ในรูปแบบต่างๆ 
  

 
      ประเภทคอร์ด 
 

                      ชนิดบันไดเสียงบลูส์ 
เมเจอร์
บลูส์ 

เมเจอร์บลูส์ 
แอ็ด (b6) 

เมเจอร์บลูส์
แอ็ด( b7) 

ไมเนอร์ 
บลูส์ 

ไมเนอร์บลูส์
แอ็ด  (7) 

สัญลักษณ์คอร์ด ตัวอย่างคอร์ด 
  6 / 9 C 6 / 9      C      C    

 m Cm        C      C 
m7 , m11 Cm7   C 

m11 
       C      C 

Dom. 7  9  13 C7  9  13      C      C      C   
Dom. 7 (IV) C7  (IV)        G  

Dom. 7  
(V7 ในไมเนอร์) 

C7  (V7ใน 
ไมเนอร์ ) 

       F        F 

 
ที่มา  : สังเคราะห์จาก Boyd,  1992 : 80 
 

  2.  คอร์ดพื้นฐานโครงสร้างหลักของบลูส์  
       คอร์ดพ้ืนฐานของบลูส์คือ โทนิก  ซับดอมินันท์  และดอมินันท์ (I  IV  V7) สามารถน าไปใช้กับ
ชนิดของบันไดเสียงบลูส์และบันไดเสียงต่างๆ สรุปได้ดังนี้      
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ตารางท่ี 1.3  แสดงความสัมพันธ์ของคอร์ดพ้ืนฐานบลูส์กับชนิดของบันไดเสียงบลูส์และบันได       
เสียงต่างๆ 

 
      ประเภทคอร์ด 
 

                      ชนิดบันไดเสียงบลูส์ 
เมเจอร์บลูส ์ เมเจอร์บลูส ์

แอ็ด (b6) 
เมเจอร์บลูส์
แอ็ด( b7) 

ไมเนอร์ 
บลูส์ 

ไมเนอร์ 
บลูส์แอ็ด  
 (7) 

พาราเรลเพนทา
โทนิกไมเนอร์ 
(P/m  pent.) 

สัญลักษณ์
คอร์ด 

ตัวอย่าง
คอร์ด 

 I 6 / 9 C 6 / 9  (I)      C      C      C 

 I 7 C 7       (I)      C      C    C     C 

 I 7  #9 C7 #9   (I)       C    C  

IV 7 C7        (IV)       G    G   G 

V 7 C7        (V)     F      F     F    F   F 

 

ที่มา : สังเคราะห์จาก Boyd, 1992 : 80 
 

สรุป 
  บลูส์เป็นพื้นฐานการพัฒนาทางดนตรีแจ๊สด้านการอิมโพรวิเซชั่น    สิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับ
ความเป็นบลูส์มากที่สุดคือ  บันไดเสียงและในบันไดเสียงจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญซ่อนอยู่นั้นคือ  บลูส์โน้ต   
และบลูส์โน้ตยังมีโครงสร้างซ่อนอยู่ในรูปของคอร์ดบางชนิดด้วย โครงสร้างพื้นฐานหลักของเพลงบลูส์ใน
ระยะแรกจะประกอบด้วยจ านวน 12  ห้องเพลง ซึ่งจะมีคอร์ดหลักคือ   I    IV  และ V7   และมีบันไดเสียงที่
เกี่ยวข้องกับบลูส์มากคือ บันไดเสียงเมเจอร์ซึ่งบันไดเสียงดังกล่าวเป็นบันไดเสียงพ้ืนฐานหลักท่ีถูกน าไปใช้ใน
การขยายสร้างรูปแบบบันไดเสียงทางบลูส์ให้แตกต่างกันเช่น  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์จะนิยมน ามาใช้ในการ
แปรแนวท านองมาก  และถ้าน าเอาบันไดเสียงไมเนอร์บลูส์มาแปรแนวท านองควบคู่กับบันไดเสียงเมเจอร์บลูส์
ในรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานบลูส์ในบางครั้งอาจต้องมีการก าหนดให้คอร์ดและบันไดเสียงมีความสัมพันธ์กัน   
โดยให้คอร์ด  I6/9 ใช้บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แปรแนวท านอง ส่วนคอร์ด  IV7 (ดอมินันท์) จะใช้บันไดเสียงไม
เนอร์บลูส์แปรท านอง ชนิดบันไดเสียงบลูส์ ที่ควรศึกษาสรุปได้ดังนี้   
    บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์ 
   1.  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดแฟล็ตเซเว่นท์ 
   2.  บันไดเสียงเมเจอร์บลูส์แอ็ดชาร์ปไฟว์   
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ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งบทความ 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ............................................................................................................................. ........................................ 

 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริม
และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจซึ่งครอบคลุม
วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – 
ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางวิชาการ และ
บทความวิชาการผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง 

ประเภทบทความ 
 1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์ 
ทัศนะแนวคิดเดิมหรือน าเสนอเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด วิเคราะห์
ความเชื่อมาสู่ความคิดของผู้เขียน ซึ่งบทความวิชาการเน้นการให้ความรู้เป็นส าคัญและต้องอาศัยข้อมูลทาง
วิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้และอาจมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงบทความที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ 
(Empirical Study) หรือที่เรียกว่างานวิจัย สาระของบทความสะท้อนให้เห็นขั้นตอนการด าเนินการศึกษาซึ่ง
ได้แก่การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎี
กรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและต้องมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการ
แสดงข้อค้นพบความสัมพันธ์กันหรือผลวิจัยและการบอกความหมาย ความส าคัญของผลที่ได้จากการศึกษา
ในทางทฤษฎี และปฏิบัติโดยเป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 3. บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึงงานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ 
(State of The Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง
และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่าและ
คุณูปการของหนังสือ บทความโดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อ
ผู้แต่งปีที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จ านวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วยโดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจ
อันเหมาะสม 



 

206 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
 1. ผลงานวิชาการ/บทความท่ีส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยวโดยจัดหน้ากระดาษ 
ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5 
เซนติเมตร) ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก 
 3. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK 16 ส าหรับภาษาไทย และ TH SarabunPSK 16 ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ 
 4. จ านวนหน้าของบทความอยู่ระหว่าง 10 – 15 หน้า (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) 
 5. บทความภาษาไทย มีองค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท าตาม            
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ 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 ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้ เขียน (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ชิดริมขวาของ

หน้ากระดาษ ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ (Asterisk) 
ด้านบน ท้ายนามสกุล  

5.5 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา เป็น
ข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาไทยไม่ควรเกิน 300 ค า และต้องให้มีค าส าคัญ 
(Keywords) ประมาณ 3-5 ค า ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ  

5.6 Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 
เป็นข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 300 ค า และต้องให้มี
ค าส าคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 ค า ด้านล่างถัดจากบทคัดย่อ  

5.7 หัวข้อความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงพิมพ์ไว้ชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
ส าหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 
 6. การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถานควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นควรให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วย
ในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค าแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและค าที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกค าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค า
เดียวกันทีเ่ป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น 
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7. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and 
Graphs) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องอาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จ าเป็นเท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ แผนภูมิ 
และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน 
 8. เอกสารอ้างอิง  

การส่งต้นฉบับ  
 1. ผู้เขียนส่งบทความฉบับพิมพ์1ชุดพร้อมข้อมูล (File) บทความมาท่ี กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2. ต้นฉบับให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต าแหน่งทางวิชาการ สถานที่ท างานของ
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น้อย 2 คน เพ่ือพิจารณาบทความ โดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 
 บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
 ส าหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการ
เขียนอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) 
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง 

การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง  
 1.1 อ้างอิงจากเอกสารต่างๆ 
 1.1.1 รูปแบบ (อ้างอิงไว้หน้าข้อความ) 
    ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์,/น./เลขหน้า) 
    ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์,/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 และคนอ่ืนๆ (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,/ปีที่พิมพ์,/น./เลขหน้า) 
  (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์,/p./เลขหน้า) 
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ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 .................................................(พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ , 2536)………………………. (ผู้แต่ง 1 คน) 

.................................................(พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ , 2536, น. 10-11)………. (ผู้แต่ง 1 คน) 

....................(สัจจะ จรัสรุ่งรววีร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ, 2546, น. 5-7)  (ผู้แต่ง 2 คน) 
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกิจ, 2539, น. 5-7)  (ผูแ้ต่ง 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 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( [สกว.], 2540, น. 20) …………  (ครั้งแรกอ้างชื่อเต็ม) 
   …………………….. (สกว.,2540, น. 30)……………………………..………….  (อ้างต่อไปใช้ชื่อย่อ) 

 1.1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ประเภท บทความ ให้ลงชื่อ บทความแทนชื่อผู้แต่ง กรณีชื่อบทความยาวให้ใส่เฉพาะค า

แรกใน  “………..”เช่น 
สงครามเศรษฐกิจในสมัยการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์          (ชื่อบทความ) 
………….(“สงคราม”, 2540)………                (อ้างอิงระบุ) 

 1.1.5 การอ้างอิงท่ีไม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้ ให้อ้างจากเล่มท่ีพบใช้ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ
ใช้ “as cited in” 

..……....……เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างถึงใน จันทรา ทองค าเภม, 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 ให้ใส่ปีท่ีพิมพ์ต้นฉบับและปีท่ีพิมพ์ฉบับแปล 
  …………..(ซองด์, 1872/2547, น. 20)…………………………………………………..……………….. 
   ……………(Laplce, 1814/1951)…………………………………………………………………….……..  
 1.2 การอ้างอิงข้อความท่ีคัดลอก 
 1.2.1 อ้างถึงหลังข้อความคัดลอกข้อความสั้นๆ (ประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 ค า) 
 ตัวอย่าง 
 “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีน แต่ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจของ
จีน และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดปัญหา” (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 ค า) 
 ตัวอย่าง 

นฤมิตร  สอดสุข (2548) พบว่า “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีนแต่ใน
ระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดปัญหา” (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 ค า หรือ 4 บรรทัด 

ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้าเข้าไปจากบรรทัดบน หรือกั้นหน้า 5 ตัวอักษร และเว้น
จากก้ันหลังเข้ามา 5 ตัวอักษร 
 
 
ตัวอย่าง 
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พินิจ สุขมาก (2548) กล่าวว่า  
 / / / / / ยอดการค้าของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแห่งเอเชียแล้ว จะมียอดเท่ากับของ/ / / / / 
  ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวต่อไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเป็น 
  ไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นในเมืองใหญ่ของจีนเป็นจ านวนมาก สิ่งนี้ 
  จะกลายเป็นพลังส่งผลต่อรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124) 
 1.3  การอ้างอิงรูปภาพและตาราง 
  1.3.1 ตัวอย่าง การอ้างอิงรูปภาพ 
 

 

                                             ภาพที่ 1 การประชุมครอบครัว 
                                             ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)          (อ้างจาก [บันทึกภาพ]) 
   (หรือ)       ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)                   (อ้างจาก ออนไลน์) 
 1.3.2 ตัวอย่าง ตาราง 
        ตารางที่ 1 …………………………………………. 

    

    

 
  
 
 
 1.4 อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 รูปแบบ 
  (ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์.)     (กรณีมีผู้แต่ง) 
  (ชื่อเรื่อง,/ปีพิมพ์)    (กรณีไม่มีผู้แต่ง) 
 ตัวอย่าง 
  (สมศักดิ์ รุ่งเรือง, 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)…………………. 
                     สวุิทย์ รุ่งวิสยั (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./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.  (ภาษาไทย) 
  สกุล,/ชื่อ/ชื่อกลาง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.(ภาษาอังกฤษ) 

 ตัวอย่าง 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย   (ผู้แต่ง 1 คน) 
 เกษตรศาสตร์.         
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และจักรพงษ์ สุขประเสริฐ. (2546). เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 (ผู้แต่ง 2 คน) 
 ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: อินโฟเพรส.  
      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย์ เลิศแสวงกิจ. (2539). การบริการการตลาด(ผู้แต่ง 3-6 คน) 
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 ยุคใหม.่ 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. 
 ส าหรับผู้แต่งมากกว่า 6 คน ใส่ชื่อทั้ง 6 คน โดยใช้ค าว่า และ ก่อนชื่อคนสุดท้ายในรายการภาษาไทย 
ใช้เครื่อง &ในรายการภาษาต่างประเทศ 
 2.2 หนังสือไม่ปรากฏ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ม.ป.ป.). วิสยัทัศน์ ประสบการณ์ ผลงานและอนาคต. ม.ป.ท.:ม.
ป.พ. 
           ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  = (ม.ป.ป.)/(n.d.)   
  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์    = (ม.ป.ท.)/N.P.  
  ไม่ปรากฏส านักพิมพ์      = (ม.ป.พ.)/n.p. 
 2.3 อ้างอิงจากบทความวารสาร / หนังสือพิมพ์ 

2.3.1 รูปแบบ (วารสาร) 
ผู้เขียน./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้า.    

 ตัวอย่าง 
 น้ าทิพย์ 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. 
 -กรณีไม่มีปีที่พิมพ์ เช่น 
 การประกันคุณภาพการศึกษา. (2545, มกราคม-มีนาคม). วารสารรามค าแหง, 443, 3-4. 
 2.3.2 รูปแบบ (นิตยสาร) 
 ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 
 2.3.3 รูปแบบ (หนังสือพิมพ์)       
 ผู้เขียน./(ปีที่ตีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ชื่อหัวข้อ/ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า.   
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 ตัวอย่าง 
 อธิชัยต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน).  ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน ส ารวจเส้นทางสี่เหลีย่มเศรษฐกิจ 
  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./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี, จาก : URL ของเว็บไซต์ที่ใช้สืบค้น 
 ตัวอย่าง 
 มีชัย ฤชุพันธ์. (2549). ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 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 ไม่ปรากฏผู้เขียนและปีที่จัดท า 
ปัญหาชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.) สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www. 
meechai thailand.com. 

2.4.3 บทความ อิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์) 
พิทยา ด าเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม่. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์].  

   วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25. 
พิทยา ด าเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม่. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์].    

   มติชน. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม  2549, จาก http://www.matichon.co.th/ 
2.4.4 บทความอิเล็กทรอนิกส์บน อินเทอร์เน็ตออนไลน์ (ท่ีไม่ได้จัดท าวารสารฉบับพิมพ์) 

สันต์ ธรรมบ ารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกท่ีส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
   มนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2549, จาก  
   http://arcbs.bsru 

2.4.5 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์ 
ทินพันธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับอ านาจอธิปไตย. [ฉบับ 

   อิเล็กทรอนิกส์]. มติชน. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2549, จาก    
   http://www.matichon.co.th/ 
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 2.5 สื่อโสตทัศนวัสดุ บันทึกทึกภาพ และอ่ืนๆ ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี, ภาพยนตร์, หรือ [CD], [VCD ], 
[DVD ], [MOVIE ]  
 2.5.1รูปแบบ 

ผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่ผลิต. 
 ตัวอย่าง 
 ภูวนาม คุณผลิน. (2532). เจ้าไม่มีศาล [ซีดี]. กรุงเทพฯ: จี เอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
 สรยุทธ สุทัศนจนิดา. (ผูจ้ัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนต-เอเนต. [รายการถึงลูกถึงคน]  
  กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. 
           สมชาย งามยิ่ง. (2550, 1 เมษายน). พิธีแห่เทียนพรรษา. [บันทึกภาพ]. มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

    อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. 
 2.6 วิทยานิพนธ์ 
 2.6.1 รูปแบบ 

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิต(สาขาวิชา......... ชื่อสถาบันการศึกษา). สถานที่: ชื่อสถาบัน/แหล่งที่อยู่ 

 ตัวอย่าง 
 ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ์.  (2549). การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 
  ของผู้ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2.7 งานวิจัย 

ชื่อนามสกุลผู้วิจัย./(ปี)./ชื่องานวิจัย(ประเภทของงานวิจัยเช่นรายงานวิจัย)./สถานที่พิมพ์:/
ส านักพิมพ์. 

 ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวนัแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
  ผู้ด้อยโอกาส: เด็กท างาน (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 2.8 การประชุมวิชาการ 
 ชื่อนามสกุลผู้เขียนบทความ./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง…/(หน้า)./สถานที่
  พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
 ประภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ…… 
  . ในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
  ราชภฏัภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (น. 573 - 581). อุตรดิตถ์: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
  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 ทัศนาญชลี (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 ช่ือเมืองท่ีมีชื่อเสียง ไม่ต้องลงช่ือรัฐ 
        เช่น  London, Mosco, New York, Sydney   
 2.1.2 ผู้จัดพิมพ์  
 1. ไม่ต้องระบุชื่อส านักพิมพ์ กรณีโรงพิมพ์ ให้ลงค าว่าโรงพิมพ์ 
          ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช       ลงว่า   ไทยวัฒนาพานิช 
          บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด         ลงว่า   ซีเอ็ดยูเคชั่น 
          โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ ลงว่า   โรงพิมพ์ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ 
 2. ถ้าเป็นส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยให้ลงค าว่าส านักพิมพ์ 
           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 อ า อี อึ อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
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