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การแปรของเสียง () () และ () ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง 

The Variation of () () and () among Three Generations in Trang Dialect 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียงดังกลําวตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ  

ผู๎วิจัยใช๎ค าทดสอบเสียง () () และ () เสียงละ 10 ค า รวมทั้งสิ้น 30 ค า สัมภาษณ์ผู๎บอกภาษาจ านวน 12 คน 

โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมอายุ 15-25 ปี (กลุํมวัยรุํน) กลุํมอายุ 35-45 ป ี(กลุํมวัยผู๎ใหญํ) และกลุํมอายุ 55-65 ปี 
(กลุํมวัยผู๎สูงอายุ) 

ผลการวิจัยพบวํา เสียง () มีรูปแปร 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และ  เสียง () มีรูปแปร 3   

รูปแปร คือ รูปแปร   และ  สํวนเสียง () มีรูปแปร 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และ                 
ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียงดังกลําวกับปัจจัยอายุนั้น พบวําปัจจัยอายุมีความสัมพันธ์กับการออกเสียง
ดังกลําวท้ัง 3 เสียง โดยเฉพาะผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน พบการแปรของเสียงดั้งเดิมในภาษาถ่ินตรังแปรเป็นเสียงภาษาไทย
มาตรฐานมากกวําผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยชรา ซึ่งเสียงที่มีแนวโน๎มจะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน  

มากที่สุด คือ เสียง () 

ค าส าคัญ : การแปรของเสียง ภาษาไทยถ่ินใต้ สามระดับอายุ 
 
Abstract 

 This research aims to study the variation of () () and () in Trang dialect correlates 

with social variable, the speaker’s age, among three generations. The data were collected from 12 
informants through interview approach using word list 30 words. The informants were classified 
according to their age into 3 groups: the first group aged 15-25 years (youth group), the second group 
aged 35-45 years (adult group), and the third group aged 55-65 years (senior adult group). 

 The findings revealed that () has 2 variants which contain  and , () has 3 

variants which contain   and , and () has 2 variants which contain  and . The 

findings also revealed that () () and () vary according to the speaker’s age especially in youth 

group. () is likely to become a standard Thai consonant sound in the highest rate. 

Keywords:  Phonological Variation, Southern Thai Dialect, Three Generations 
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บทน า 
ภาษาถิ่นตรังเป็นภาษายํอยของภาษาไทยถิ่นใต๎ที่มีลักษณะเดํนในเรื่องเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะต๎นบาง

หนํวยเสียง เชํน หนํวยเสียง  มีในภาษาไทยกรุงเทพฯ แตํกลับไมํมีในภาษาไทยถิ่นใต๎ ดังนั้น หนํวยเสียง  ใน

ภาษาไทยกรุงเทพฯ จะออกเสียงเป็นเสียง  ในภาษาถิ่นตรัง เชํน ‘ฟัง’ 5 ออกเสียงเป็น 5 
และหนํวยเสียงพยัญชนะต๎น  ในภาษาไทยกรุงเทพฯ จะออกเสียงเป็นเสียง  ในภาษาถิ่นตรัง เชํน ‘งู’ 5 
ออกเสียงเป็น 5 อีกทั้งหนํวยเสียง  มีใช๎ในภาษาถิ่นตรัง ซึ่งจะมีปฏิภาคกับเสียง  บางค าในภาษาไทย

กรุงเทพฯ เชํน ‘ยุํง’ 2 ออกเสียงเป็น 2 ดังนั้น การออกเสียงพยัญชนะต๎นของภาษาไทยแตํละถิ่นจึง

แตกตํางกัน 
 ผู๎วิจัยเล็งเห็นวํา ในปัจจุบันลักษณะเดํนของเสียงพยัญชนะต๎นที่กลําวมานั้นก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษา
ถิ่นตรัง โดยเฉพาะอ าเภอกันตัง เนื่องจากอ าเภอกันตังเป็นเมืองทําท่ีส าคัญและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าท่ีส าคัญ
ของจังหวัดตรังมาตั้งแตํอดีต กอปรกับเมื่อสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีรับต าแหนํงเป็นเจ๎าเมืองตรังได๎
ด าเนินการพัฒนาอ าเภอกันตังในทุก ๆ ด๎าน โดยมีจุดมุํงหมายให๎เป็นเมืองค๎าขาย ตํอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีการกํอสร๎างทางรถไฟสายใต๎ที่ก าหนดให๎มีทางแยกจากสถานีชุมทางทุํงสงมุํงสูํทําเรือกันตัง 
เส๎นทางรถไฟสายนี้จึงสํงเสริมนโยบายเมืองทําค๎าขายของพระยารัษฎาฯ ได๎เป็นอยํางดี นโยบายดังกลําวท าให๎เกิดการ
ขนสํงสินค๎าจากตํางประเทศเข๎ามา และเกิดการย๎ายถิ่นฐานของคนบางก ลุํมเพื่อเข๎ามาค๎าขายมากยิ่ งขึ้น 
(กระทรวงมหาดไทย, 2542) 
 ปัจจุบัน อ าเภอกันตังได๎รับผลกระทบจากการพัฒนาในหลาย ๆ ด๎านจากนโยบายของรัฐบาล เชํน การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํงให๎สะดวกมากยิ่งขึ้น การสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวในชุมชน เป็นต๎น ท าให๎อ าเภอกันตังกลายเป็น
ชุมชนทวิภาษา (Bilingual community) หรือชุมชนพหุภาษา (Multilingual community) นอกจากนั้น 
สื่อสารมวลชน การศึกษา การพบปะคนตํางถ่ิน ตลอดจนการติดตํอหนํวยงานราชการ คนท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องสื่อสารด๎วย
ภาษาไทยท่ีเป็นภาษาราชการ กลําวคือ คนวัยรุํนมักพูดด๎วยภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึ้นหรืออาจใช๎รํวมกับภาษาไทยถิ่น
ใต๎ด๎วย ในขณะที่คนวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุยังคงรักษาการพูดภาษาไทยถิ่นไว๎ในอัตราที่คํอนข๎างสูง 

จากข๎อสังเกตดังกลําว ผู๎วิจัยจึงน าแนวคิดของการศึกษาภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) มาเป็นกรอบ

แนวคิด โดยใช๎ทฤษฎีการแปร (Variation theory) ศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังโดย

ใช๎ตัวแปรอายุและแบํงกลุํมผู๎บอกภาษาเป็นสามระดับอายุเพราะการศึกษาภาษาโดยใช๎ตัวแปรอายุจะท าให๎เห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีก าลังด าเนินอยูํ (Change in progress) ได๎เป็นอยํางดี อันจะเป็นหลักฐานส าคัญที่จะชํวยให๎คาดการณ์ได๎
วํา ในอนาคตจ านวนหนํวยเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวในภาษาถิ่นตรังอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ท าให๎เกิดการลูํเข๎าของภาษา 
(Language convergence) เหมือนภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึ้น ดังนั้นลักษณะปฏิภาคของเสียงพยัญชนะต๎นใน
ภาษาไทยถ่ินใต๎ดังกลําวที่เคยเป็นลักษณะเดํนอาจหายไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียง () () และ () ตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของ 

ผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ 
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กรอบแนวคิด 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2533) เขียนหนังสือ “ภาษาศาสตร์สังคม” โดยกลําวถึงหลักการส าคัญของภาษาวํา  
ทุกภาษามีการแปร (Variation) กลําวคือ มีการใช๎รูปภาษาที่แตกตํางกันสลับกันได๎ โดยไมํท าให๎ความหมายแกํน
เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ภาษาศาสตร์สังคมถือวําไมํมีการแปรใดเป็นการแปรอิสระ (Free variation) เพราะการแปรทุก
กรณีสามารถอธิบายได๎ด๎วยปัจจัยทางสังคม เชํน เพศ วัย ชาติพันธ์ุ ถ่ินท่ีอยูํอาศัย เป็นต๎น 
 วัยของผู๎พูดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ภาษามีการแปร กลําวคือ ผู๎พูดที่มีอายุตํางกันยํอมใช๎ภาษาแตกตํางกัน     
การแปรในภาษาของคนที่ตํางวัยกันสามารถเป็นเครื่องบํงช้ีความเปลี่ยนแปลงของภาษาได๎ ดังแนวคิดของลาบอฟ 
(Labov, 1972 อ๎างโดย อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2533) ที่วํา ความเปลี่ยนแปลงของภาษาเห็นได๎จากการแปรของภาษา
ในคนตํางรุํนกัน ภาษาของผู๎ที่มีอายุมากท่ีสุดสามารถเปรียบได๎กับภาษาในอดีต ภาษาของผู๎พูดรุํนกลาง ๆ ก็ถือได๎วําเป็น
ภาษาปัจจุบัน และภาษาของคนรุํนอายุน๎อยถือได๎วําเป็นภาษาของอนาคต ความแตกตํางกันของภาษาเชํนวํานี้ เปรียบ
เหมือนความแตกตํางของกาลเวลาจริงซึ่งลาบอฟเรียกความเปลี่ยนแปลงนี้วําการเปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือนจริง 
(Change in apparent time) ตรงข๎ามกับการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง (Change in real time) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เชํน การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นสงขลาเขตชุมชนเมืองตาม

ปัจจัยทางสังคม ของ ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) การแปรของเสียง () และ () ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัย

ทางสังคม ของ อภิชญา แก๎วอุทัย (2551) เป็นต๎น 
2. คัดเลือกจุดเก็บข๎อมูล โดยเลือกพื้นที่อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกทั้ง

ทางน้ าและทางบก มีทําเรือท่ีส าคัญตํอการค๎าระหวํางประเทศ มีแหลํงทํองเที่ยว มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากขึ้น  
และมีการย๎ายถิ่นฐานของประชากรตํางถิ่นเข๎ามาประกอบอาชีพตําง ๆ จ านวนมาก ดังนั้นพื้นที่ดังกลําวจึงเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เหมาะส าหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นตรังท่ีก าลังเกิดขึ้น 

3. คัดเลือกผู๎บอกภาษา โดยแบํงกลุํมผู๎บอกภาษาออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมอายุ 15-25 ปี (กลุํมวัยรุํน) กลุํม
อายุ 35-45 ปี (กลุํมวัยผู๎ใหญํ) และกลุํมอายุ 55-65 ปี (กลุํมวัยผู๎สูงอายุ) 

4. ก าหนดจ านวนผู๎บอกภาษา โดยแบํงเป็นชํวงอายุละ 4 คน รวมจ านวน 12 คน และก าหนดคุณสมบัติของผู๎
บอกภาษา ได๎แก ํ
   1) มีสญัชาติไทย เช้ือชาติไทย 
   2) มีภูมลิ าเนาและสถานท่ีเกดิในจงัหวัดตรัง 
   3) มีบิดามารดาเป็นผู๎พูดภาษาถิ่นตรัง 

4) ไมเํคยอพยพย๎ายถิ่นไปอยูํจังหวัดอื่น ๆ 
   5) ภาษาแรกที่พูดคือภาษาถ่ินตรัง 
   6) ในกรณีที่มคีูํสมรส คูสํมรสต๎องเป็นคนท่ีเกิดในจังหวัดตรังและพูดภาษาถิ่นตรังในชีวิตประจ าวัน 
   7) มีอวัยวะในการออกเสียงครบถว๎นและมีประสาทหู ประสาทตาใช๎การไดด๎ี 
   8) มีการศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพรับจ๎าง ท านา ท าสวน ท าไร ํ
  5. สร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 

 5.1 รายการค า ค าที่น ามาทดสอบการออกเสียงนั้นรวบรวมมาจาก ธีระพันธ์ ล.ทองค า 
“แบบสอบถามส าหรับส ารวจเสียงและระบบเสียงในภาษาไทยถ่ินใต๎” (2521), พจนานุกรมภาษาถิ่น
ใต๎ (2525), ฉันทัส ทองชํวย “ภาษาและอักษรถิ่น (เน๎นภาคใต๎)” (2534), และอัครา บุญทิพย์ 

“ภาษาถิ่นใต๎” (2535) ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว () () และ () อยํางละ 10 ค า โดยค า
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เหลํานี้เป็นค าที่ใช๎พูดกันในชีวิตประจ าวันของคนตรังทุกระดับอายุ เป็นค าที่มีความหมายชัดเจน    
อีกทั้งเป็นค าพยางค์เดียวเพื่อปูองกันการเกิดปัญหาเสียงพยัญชนะท๎ายของพยางค์แรกรวมกับเสียง
พยัญชนะเสียงแรกของพยางค์หลัง ซึ่งอาจจะไมํใชํเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวท่ีแท๎จริง 
 5.2 แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลประกอบด๎วยประวัติสํวนตัวของ     
ผู๎บอกภาษาเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต๎นวําผู๎บอกภาษามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว๎ 
 5.3 แบบเก็บข๎อมูลทางภาษา ประกอบไปด๎วยสํวนที่แสดงรายละเอียดของวิธีการและ

เครื่องมือที่ใช๎ทดสอบการออกเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว () () และ () ในแตํละค าศัพท์ของ    

ผู๎บอกภาษาและสํวนท่ีเป็นค าตอบ เพื่อบันทึกการออกเสียงของผู๎บอกภาษา 
 5.4 เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึกขนาดเล็กและปากกา 

  6. เก็บข๎อมูล การเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยจะใช๎ภาษาถิ่นตรังในการสัมภาษณ์ เพื่อสร๎างความสนิทสนมเป็นกันเองกับ   
ผู๎บอกภาษา และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นธรรมชาติจากผูบ๎อกภาษา โดยจะเริ่มต๎นจากการทักทาย และแนะน าตัวกับผู๎ที่อาจ
เป็นกลุํมตัวอยํางได๎ ในกรณีที่ผู๎ที่ได๎รับการสมัภาษณ์มคีุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะเป็นผู๎บอกภาษาไดแ๎ล๎ว ผู๎วิจัยจะพูดคุยถาม
ไถํเรื่องราวรอบ ๆ ตัวของผู๎บอกภาษา เพื่อสร๎างความเป็นกันเองประมาณ 10-15 นาทีแล๎วเริ่มถามค าถามจาก
แบบสอบถามข๎อมูลสํวนตัวของผู๎บอกภาษา ตํอด๎วยการอธิบายวิธีการตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ตําง ๆ ซึ่งค าถามที่ใช๎
สัมภาษณ์ผู๎บอกภาษาจะมีทั้งการใช๎ค าถามเพียงอยํางเดียว การใช๎รูปภาพและค าถาม และการใช๎ของจริงและค าถาม
ระหวํางการสัมภาษณ์ผูว๎ิจัยจะเขียนค าตอบของผู๎บอกภาษาลงในแบบบันทึกข๎อมูลทางภาษา ขณะเดียวกันจะบันทึกเสียง
ด๎วยแถบบันทึกเสียงไปพร๎อมกันด๎วย เพ่ือน ามาตรวจทานอีกครั้ง 
  7. วิเคราะห์ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎น าเอาคําทางสถิติมาหาความสัมพันธ์โ ดยใช๎อัตราร๎อยละ 
(Percentage) มาใช๎อธิบายถึงปริมาณการแปรของพยัญชนะต๎นแตํละเสียง แตํละค า วํามีการแปรมากน๎อยตํางกัน
อยํางไร 
  8. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. รูปแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง 

   1.1 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง 

จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังท้ัง 10 ค า ของผู๎บอกภาษาท้ัง 12 คนโดยไมํค านึงถึง 

ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แกํ 

1) รูปแปร  เสียงระเบิด มีลม ไมํก๎อง เพดานอํอน ควบกล้ ากับ เสียงก่ึงสระ ก๎อง ริมฝีปาก เชํน ค า 

วํา 5 ‘ฟัน’ ออกเสียงวํา 5 
2) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ริมฝีปาก-ฟัน เชํน ค าวํา 5 ‘ฟัน’ ออกเสียงวํา 5 

   1.2 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง 

จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังทั้ง 10 ค า ของผู๎บอกภาษาท้ัง 12 คน โดยไมํค านึงถึง 

ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 3 รูปแปร ได๎แก ํ

1) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ข้ึนจมูก ชํองวํางระหวํางเส๎นเสียง เชํน ค าวํา 5 ‘งอม’  

ออกเสียงวํา 5 
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2) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ชํองวํางระหวํางเส๎นเสียง เชํน ค าวํา 5 ‘งอม’ ออกเสียง 

วํา 5 
3) รูปแปร  เสียงนาสิก ก๎อง เพดานอํอน เชํน ค าวํา 5 ‘งอม’ ออกเสียงวํา 5  

1.3 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง 

จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังท้ัง 10 ค า ของผู๎บอกภาษาท้ัง 12 คน โดยไมํค านึงถึง 

ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แก ํ

1) รูปแปร  เสียงนาสิก ก๎อง เพดานแข็ง เชํน ค าวํา 4 ‘หญ๎า’ ออกเสียงวํา 4 
2) รูปแปร  เสียงเปิด ก๎อง เพดานแข็ง เชํน ค าวํา 4 ‘หญ๎า’ ออกเสียงวํา 4 
ผลการวิจัยของรูปแปรของเสียง () () และ () ข๎างต๎นนั้น สามารถสรุปได๎วํา เสียงดังกลําวทั้ง 3 เสียง

ซึ่งเป็นเสียงดั้งเดิมในภาษาถิ่นตรังก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได๎จากรูปแปรของเสียงดั้งเดิมทั้ง 3 เสียงมีรูปแปร
ของเสียงภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเดิม สํงผลให๎เสียง () () และ () ในบางค าศัพท์เริ่มมีรูปแปรอื่น ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ดังแสดงให๎เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นด๎วยแผนภูมิตํอไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงรูปแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง 

 

จากแผนภูมิข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา เสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังทั้ง 3 เสียง คือ เสียง () () และ () นั้น 

ปรากฏเป็นรูปแปรตําง ๆ ในอัตราร๎อยละที่แตกตํางกัน โดยที่รูปแปร  เป็นรูปแปรที่ปรากฏมากที่สุด คือ ปรากฏใน

อัตราร๎อยละ 92.53 รองลงมาคือ รูปแปร  ปรากฏในอัตราร๎อยละ 68.35 และรูปแปร  ปรากฏในอัตรา

ร๎อยละ 61.67 จึงอาจคาดการณ์ได๎วํา เสียง () มีแนวโน๎มที่จะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () เร็ว
กวําเสียง () และเสียง () ซึ่งยังคงปรากฏการใช๎ในอัตราที่สูงกวําเสียง () 

 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอายุกับการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง 

    2.1 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ  
จากผู๎บอกภาษาจ านวน 12 คน จ าแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออกเสียง 
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ค าศัพท์ที่เป็นเสียง () ทั้ง 10 ค า ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาทั้ง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงค าศัพท์ทั้ง 10 ค าเป็นรูป

แปรตําง ๆ ด๎วยกัน 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และรูปแปร  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าตารางแสดงความถี่ท่ีปรากฏในแตํ
ละรูปแปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการค านวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตาราง
ตํอไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจยัอายุ 
 

ระดับอาย ุ

รูปแปร 

กลุ่มอายุ 15-25 ปี กลุ่มอายุ 35-45 ปี กลุ่มอายุ 55-65 ปี 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

 6 15.00 28 70.00 40 100.00 

 34 85.001 12 30.00 - - 

รวม 40 100 40 100 40 100 

 

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  มากที่สุด ซึ่งปรากฏ

ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 35-45 ปี ออกสียงเป็นรูปแปรดังกลําวในอัตราร๎อยละ 70 และ
ล าดับสุดท๎าย คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงในอัตราเพียงร๎อยละ 15 เทํานั้น จึงอาจกลําวได๎วําผู๎บอก
ภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตราที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู๎บอกภาษา
กลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํน ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะออกเสียงดังกลําวเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มขึ้น ดังแผนภูมิตํอไปนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอาย ุ

จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของผู๎ 

บอกภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะ

ออกเสียงดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่ง เป็นลักษณะที่แปรตามวัย 
                                                           
1 ช่องที่แสดงด้วยสีเทา คือ ค่าร้อยละของรูปแปรในแต่ละกลุ่มอายุที่มีการใช้สูงสุด 
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กลําวคือ  ผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด 

ในขณะที่ผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () ในอัตราที่

เพิ่มขึ้น 

2.2 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ  

จากผู๎บอกภาษาจ านวน 12 คน จ าแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออกเสียง 

ค าศัพท์ที่เป็นเสียง () ทั้ง 10 ค า ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาทั้ง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงค าศัพท์ทั้ง 10 ค าเป็นรูปแปร

ตําง ๆ ด๎วยกัน 3 รูปแปร คือ รูปแปร   และ  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในแตํละรูป

แปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการค านวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตารางตํอไปนี้ 

ตารางที่ 2  แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอาย ุ

 
ระดับอายุ 

รูปแปร 
กลุ่มอายุ 15-25 ปี กลุ่มอายุ 35-45 ปี กลุ่มอายุ 55-65 ปี 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

 15 37.50 27 67.50 40 100.00 

 8 20.00 - - - - 

 17 42.50 13 32.50 - - 

รวม 40 100 40 100 40 100 
 

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  มากที่สุด     ซึ่งปรากฏ

ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 35-45 ปี ออกสียงเป็นรูปแปรดังกลําวในอัตราร๎อยละ 67.50 
และล าดับสุดท๎าย คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงในอัตราเพียงร๎อยละ 37.50 เทํานั้น จึงอาจกลําวได๎วําผู๎

บอกภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตราที่สูงสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญแํละกลุํมวัยรุํน ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะออกเสียงดังกลําวเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น โดยปรากฏรูปแปรเพิ่มขึ้น 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และ ซึ่งรูปแปร  นั้นมีอัตราการออกเสียงในกลุํม

วัยรุํนมากที่สุด สํวนรูปแปร  นั้นก็ปรากฏเฉพาะในกลุํมวัยรุํนเชํนเดียวกัน ดังแผนภูมิตํอไปนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS 453 

 

 

จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของ ผู๎บอก

ภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะออกเสียง
ดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปรตามวัย กลําวคือ ผู๎บอก
ภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด ในขณะที่ผู๎บอกภาษา

กลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () ในอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได๎ชัดใน

กลุํมวัยรุํน ท้ังนี้กลุํมวัยรุํนยังปรากฏการออกเสียง () เป็นเสียง () อีกด๎วยซึ่งไมํพบในกลุํมวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ 
 

2.3 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ  
       จากผู๎บอกภาษาจ านวน 12 คน จ าแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออก
เสียงค าศัพท์ท่ีเป็นเสียง () ทั้ง 10 ค า ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาท้ัง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงค าศัพท์ทั้ง 10 ค าเป็นรูป

แปรตําง ๆ ด๎วยกนั 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และรูปแปร  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในแตํละ
รูปแปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการค านวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตาราง
ตํอไปนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ 
 

ระดับอายุ 
รูปแปร 

กลุ่มอายุ 15-25 ปี กลุ่มอายุ 35-45 ปี กลุ่มอายุ 55-65 ปี 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

 31 77.50 40 100.00 40 100.00 

 9 22.50 - - - - 

รวม 40 100 40 100 40 100 
 

 

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี และผู๎บอกภาษากลุํมอาย ุ35-45 ปี ออกเสียงเป็นรูป
แปร  มากที่สุด ซึ่งปรากฏถึงร๎อยละ 100 ผู๎บอกภาษาทั้งสองกลุํมอายุยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่น

ตรังไว๎ได๎มากที่สุด สํวนผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  ในอัตราที่คํอนข๎างสูงเชํนกัน คือ 

ปรากฏถึงร๎อยละ 77.50 แตํก็มีการแปรเป็นรูปแปรเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ รูปแปร  ปรากฏในกลุํมวัยรุํน
เชํนกัน ซึ่งปรากฏในอัตราร๎อยละ 22.50 ดังแผนภูมิตํอไปนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
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จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของ ผู๎บอก

ภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะออกเสียง
ดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปรตามวัย กลําวคือ   ผู๎
บอกภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุและวัยผู๎ใหญํจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด 

ในขณะที่ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เริ่มมีเสียง () ในค าที่ใช๎เสียง () ใน
ภาษาไทยถ่ินใต๎ 
 อยํางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังกับ
ปัจจัยทางสังคม คือ ระดับอายุ แล๎วนั้น พบวําตัวแปรอายุมีความสัมพันธ์กับการออกเสียงดังกลําวทั้ง 3 เสียงอยํางชัดเจน 
โดยเฉพาะผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน จะพบการแปรของเสียงดั้งเดิมในภาษาถ่ินตรังแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้น 
เสียงท่ีมีแนวโน๎มจะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือเสียง () แปรเป็นเสียง ()  รองลงมาคือเสียง () 
แปรเป็นเสียง () และ () และล าดับสุดท๎ายคือ เสียง () แปรเป็นเสียง ()  สํวนในกลุํมของวัยผู๎ใหญํถือวํายังคงรักษา

เสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตราที่คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะเสียง () ปรากฏการใช๎ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา

คือเสียง () และเสียง () ตามล าดับ สํวนกลุํมวัยผู๎สูงอายุนั้นยังคงรักษาเสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตรา
สูงสุดทั้ง 3 เสียง กลําวคือ ปรากฏการใช๎ในอัตราร๎อยละ 100  

การออกเสียง () () และ () ที่แตกตํางกันของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได๎วํา 
ขณะนี้ภาษาถิ่นตรังก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู๎พูดภาษาถิ่นตรังเลือกใช๎หนํวยเสียงในภาษาไทยมาตรฐานเข๎ามา
แทนท่ีหนํวยเสียงในภาษาถิ่นดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได๎ชัดเจนในผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน และการเปลี่ยนแปลงนี้
มีแนวโน๎มที่จะเพิ่มมากขึ้นหากผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํนซึ่งถือเป็นคนรุํนใหมํยังไมํตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของ  
หนํวยเสียงพยัญชนะต๎นในภาษาถ่ินตรังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่ก าลังจะสูญหายไป 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่อง “การแปรของเสียง () () และ () ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถ่ินตรัง อีกทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการแปร
ของเสียงดังกลําวตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ โดยมีจุดเก็บข๎อมูลอยูํที่ ต าบลบํอ
น้ าร๎อง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู๎วิจัยใช๎ค าศัพท์เพื่อทดสอบการออกเสียงของผู๎บอกภาษาถิ่นตรังทั้ งหมด 30 ค า 
แบํงเป็นเสียงละ 10 ค า ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่ยังคงใช๎อยูํในชีวิตประจ าวัน สํวนผู๎บอกภาษาแบํงเป็น 3 ระดับอายุ คือ กลุํม
อายุ 15-25 ปี เป็นตัวแทนของกลุํมวัยรุํน กลุํมอายุ 35-45 ปี เป็นตัวแทนของกลุํมวัยผู๎ใหญํ และกลุํมอายุ 55-65 ปี เป็น
ตัวแทนของกลุํมวัยผู๎สูงอายุ แตํละกลุํมอายุใช๎ผู๎บอกภาษากลุํมละ 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน 

ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาถิ่นตรังออกเสียงค าศัพท์ท้ัง 30 ค าแตกตํางกัน กลําวคือ ในแตํละเสียงดั้งเดิมที่ใช๎
ทดสอบนั้นจะมีรูปแปรใหมํเพิ่มจากรูปแปรของเสียงดั้งเดิม ได๎แกํ  เสียง () มีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แกํ 

 และ  เสียง () มีรูปแปรทั้งสิ้น 3 รูปแปร ได๎แกํ   และ  และเสียง () มีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูป

แปร ได๎แก ํ และ   
นอกจากน้ี ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด คือ ระดับอายุ ยังมีความสัมพันธ์กับการออกเสียง () () และ () 

ในภาษาถ่ินตรังด๎วย โดยผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปีหรือกลุํมวัยผู๎สูงอายุ ยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิน่
ตรังไว๎ในอัตราที่สูงท่ีสุดและลดลงในผู๎บอกภาษากลุมํวัยผูใ๎หญํและวัยรุํนตามล าดับ ผลการวิจัยดังกลําวนี้แสดงให๎เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังด าเนินอยูํ (Change in progress) ของภาษาถิ่นตรัง ซึ่งทุก ๆ เสียงมีแนวโน๎มที่จะแปรเป็นเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) ที่ศึกษา “การแปรของเสียง () ใน
ภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () ในเขตชุมชน

เมืองของอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศึกษาวําตัวแปรทางสังคมใดบ๎างที่มีผลตํอการแปรของเสียง () โดยเก็บข๎อมูล
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จากผู๎พูดภาษาถิ่นสงขลาจ านวน 100 คน ซึ่งอาศัยอยูํในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ผลการวิจัยพบวํา การแปรของเสียง 
() มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางสังคมทั้ง 5 ตัวแปร ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา แวดวงภาษา และทัศนคติตํอภาษาถิ่น 

เมื่อพิจารณาตัวแปรอายุก็พบวําเป็นไปในทิศทางเดียวกับการวิจัยการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง กลําวคือ ผู๎บอก

ภาษายิ่งอายุน๎อย ยิ่งใช๎หนํวยเสียง  มากขึ้น ในทางกลับกัน ผู๎บอกภาษาในกลุํมวัยชรายังคงใช๎หนํวยเสียง  ใน
อัตราที่สูงสุดเชํนกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ที่แปรไปตามปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ วํามีผลตํอการออกเสียง

ดังกลําวท้ัง 3 เสียงหรือไมํ เชํน เพศ ถิ่นที่อยูํอาศัย การศึกษา อาชีพ หรือทัศนคติตํอภาษา เป็นต๎น 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังกับภาษาไทยถิ่นใต๎จังหวัดอื่น ๆ 

วํามีลักษณะแตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร 
3. ศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะอื่น ๆ ในภาษาถิ่นตรังวํามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมํ อยํางไร เชํน เสียง

พยัญชนะต๎นเดี่ยว  ในภาษาไทยมาตรฐานท่ีภาษาไทยถ่ินตรังออกเสียงเป็น  ตัวอยําง ค าวํา เณร 5 ออก

เสียงเป็น 5, ค าวํา หนม (ขนม) 1 ออกเสียงเป็น 1 หรือเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ า  ใน

ภาษาไทยมาตรฐานที่ภาษาไทยถิ่นตรังออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว  ตัวอยําง ค าวํา ตรง 5 ออก

เสียงเป็น 5, ค าวํา ตรัง 5 ออกเสียงเป็น 5 หรือในทางกลับกัน เสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว  ก็
สามารถออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ า  ได๎เชํนกัน ตัวอยําง ค าวํา ไซ (ท าไม) 5 ออกเสียงเป็น 

5   เป็นต๎น 
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ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศกึษา 2557 เรื่อง “HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว” 
HELL[O] WHITE ( Silpakorn Theatre Thesis Festival 2014 ) 

 
 

นางสาวเทียบทอง ช่อทับทิม 
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ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 

ละครนาฏการนิพนธ์เรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว ตีแผํให๎เห็นถึงอ านาจของคํานิยมในสังคม กรอบ
เกณฑ์ จารีตที่คอยโบยตีอิสรภาพแหํงความเป็นมนุษย์เสมอ โดยน าเสนอด๎วยตัวบทตลกขบขันเชิงเสียดสีสังคม 
ขณะเดียวกันยังถํายทอดอารมณ์อํอนไหวและอารมณ์สะเทือนใจตํางๆ ผํานตัวละครที่มีความหลากหลาย สะท๎อนปัญหา
ภายในจิตใจผู๎คนซึ่งเป็นพื้นฐานปัญหาสังคมสากลทั่วโลก การวิจัยสร๎างสรรค์นี้เป็นพัฒนางานบทละครสร๎างสรรค์ของ
นักศึกษาผํานการตีความสูํบทละครเวที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด๎านวรรณกรรมและละครเวทีเข๎าด๎วยกัน อีก
ทั้งยังเป็นการตํอยอดและสร๎างสรรค์งานเวทีให๎เป็นท่ีแพรํหลายอีกประการหนึ่ง 

ค าส าคัญ :  การละคร   ศิลปะการแสดง 
 
Abstract 
 Theatre Thesis “HELL[O] WHITE” exposes the power of the social value, regulation and 
custom which effect to the independence of human. Its represent through ironical comedy, 
meanwhile, the play also convey to the sentimental and emotional in various characters. That 
reflects to conflict mentalist which is the basic problem in the world. 
 This research is developed through the playwright, from the script interpretation to a play, 
by the student that is the integration between literature and drama together. Moreover, it is a 
combination and creature of theatre, aspire to extensively.  
 
Keywords: Theatre, Performance Arts 
 
ประเภทผลงานสร้างสรรค์   

ศิลปะการแสดง 
 
แนวความคิด 

โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว  เป็นสํวนหนึ่งของ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเอกสาขาการละคร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประมวลผล
การเรียนรู๎และเพื่อส าเร็จการศึกษาตามจุดประสงค์ในรายวิชา 430214 นาฏการนิพนธ์ รวมถึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎ที่มีความสนใจในศิลปะการแสดงได๎เข๎ามามีสํวนรํวมทดลองงาน สร๎างเสริมประสบการณ์ เรียนรู๎กระบวนการในการ
จัดท าละครเวทีอีกด๎วย 

 โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง“HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว"  เป็นศิลปะการละครที่
ต๎องการน าเสนอแงํคิดเกี่ยวกับอ านาจของคํานิยมในสังคมกรอบเกณฑ์ และจารีตที่คอยโบยตีอิสรภาพแหํงความเป็น
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มนุษย์อยูํเสมอ ทั้งนี้ ยังช้ีชวนให๎ผู๎ชมได๎กลับมาตระหนัก ย๎อนฟัง 'เสียงภายในตนเอง' กํอนท่ี 'เสียงของสังคม' จะพิพากษา
และกลืนกินมนุษย์จนลืมความเป็นตัวตนไปเสียหมด                                                                                                 

โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว ก าหนดจัดแสดงในวัน
จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ อาคารวชิรมงกุฎ (อาคารเอสี่)  เวลา 19.00 น. เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
และให๎ผู๎เข๎ารํวมปฏิบัติงานรวมทั้งผู๎ชมได๎รับแงํมุมและข๎อคิดด๎านการด าเนินชีวิตจากละครเวทีเรื่องนี้ตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.  เพื่อเปิดโอกาสให๎เกดิการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านละครเวท/ีศลิปะการแสดงรํวมสมัย 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากรตลอดจนผูเ๎ข๎ารวํมในโครงการได๎มโีอกาสแลกเปลีย่น

เรียนรู๎และท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ 
3.  เพื่อเปิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ใหมํๆ แกํผู๎เข๎าชม อีกท้ังยังช้ีให๎เห็นแงํมุมใหมํๆของชีวิต 
4.  เพื่อเป็นการเผยแพรํรูปแบบตาํงๆ ของศิลปะการแสดงรํวมสมยัด๎านละครเวทีสูํสาธารณชนตํอไป 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศึกษาเรื่องราว ความเป็นมา 
  พินิจ รัตนกุล (2541)  ได๎กลําวถึงสภาวะของมนุษย์ จิต อัตตา และความวํางเปลํา ในหนังสือปรัชญาชีวิต
ของฌอง ปอล ซาร์ตร์ ไว๎วํา ซาร์ต ได๎แบํงแยกสิ่งตํางๆในโลก (Being) ออกเป็น 2 ประเภทด๎วยกันคือวัตถุสิ่งของตํางๆ 
และมนุษย์ วัตถุเป็นสิ่งหนาทึบในตัว ไมํอาจเปลี่ยนแปลงสภาพดังกลําวดัวยพลังตัวเองได๎ (in itself) แตํมนุษย์มีลักษณะ
ตรงข๎ามคือ มีจิตทีโ่ปรํงใสจนเป็นความวํางเปลํา (Nothingness) ทั้งสามารถสร๎างอะไรให๎แกํตนเองได๎ (For itself) และ
ได๎พูดถึงเสรีภาพของมนุษย์วํา มนุษย์มีเสรีภาพท่ีจะเลือกหรือไมํเลือก การไมํเลือกและไมํสนใจที่จะเลือกก็เป็นการเลือก
แบบหน่ึง เสรีภาพเป็นสิ่งต๎องสาปติดตัวมนุษย์มาตั้งแตํเกิด ในการมีชีวิตอยูํในโลก มนุษย์สามารถเลือกอะไรก็ได๎ มนุษย์
จะเลือกไมํใช๎เสรีภาพท่ีมีอยูํหรือให๎มีชีวิตปราศจากเสรีภาพได๎ แตํจะเลือกให๎ตัวเองนั้นมีเสรีภาพไมํได๎ 
 

  อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) กลําวถึง จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ได๎ท าการศึกษา
พัฒนาการที่ความรู๎สึกเกี่ยวกับตัวตน ท่ีคํอยๆ กํอรํางสร๎างตนจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ โดยเขาช้ีให๎เห็นวํากลไกส าคัญ
ตํอการสร๎างตัวตน คือ การเรียนรู๎ที่จะสวมบทบาท (Role Taking) ของผู๎อื่น และหัวใจส าคัญของการเรียนรู๎นี้ คือ ภาษา 
ซึ่งเป็นชํองทางการถํายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์รํวมของสังคม ซึ่งเมื่อมองถึงจุดนี้อาจดูราวกับวําสังคมได๎แสดง
บทบาทครบง าและสร๎างตัวตนของปัจเจกบุคคล ดังนั้น Mead ได๎พยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจก ด๎วยการเสนอ
แนวคิดวําตัวตนนี้มีสองด๎านที่ปะทะสังสรรค์กันอยูํตลอดเวลา ด๎านหนึ่ง คือ “me” ซึ่งเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น และ “I” ซึ่งเป็นตัวตนตามลักษณะเฉพาะของเราเอง โดยทั้ง me และ I ตํางก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม
ภายนอกตัวเราทั้งคูํ เพียงแตํ me เป็นผลจากการประเมินและซึมซับจากทรรศนะของผู๎อื่น สํวน I เป็นค าตอบและความ
พยายามที่จะประสาน me ที่หลากหลายเข๎าด๎วยกัน และถือเป็นศักยภาพของความคิดสร๎างสรรค์ 
 
  จินดารัตน์  โพธิ์นอก  (2551) กลําวถึง เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) วิเคราะห์การปฏิสังสรรค์ทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน เพื่อหมายถึงความแตกตํางระหวํางคุณสมบัติหรือลักษณะที่แท๎จริงของบุคคลกับคุณสมบัติหรือ
ลักษณะที่คนอ่ืนหรือสังคมคาดหมาย มีผลท าให๎บุคคลผู๎มีความแตกตํางนั้นไมํได๎รับการยอมรับนับถืออยํางเต็มที่จากคน
อื่น กอฟฟ์แมนสนใจวิเคราะห์การปฏิสังสรรค์ในชีวิตประจ าวันระหวํางบุคคลผู๎มีความแตกตํางในลักษณะดังกลําวกับ
บุคคลปรกติ เขาชี้ให๎เห็นวํา ลักษณะของการปฏิสังสรรค์ขึ้นอยูํกับวําความแตกตํางเป็นที่รับรู๎หรือประจักษ์ชัดของคนอื่น 
เชํน คนแขนด๎วน คนเป็นงํอย  หรือไมํเป็นที่รับรู๎ เชํน คนรักเพศเดียวกันที่แสดงตนเป็นคนปรกติ ปัญหาในชีวิตประจ าวัน



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS 459 

 

ของผู๎มีความแตกตํางซึ่งเป็นที่รับรู๎หรือประจักษ์ชัดคือ ต๎องลดแรงกดดันจากการที่คนอื่นรับรู๎ สํวนปัญหาของผู๎มีความ
แตกตํางซึ่งคนอื่นไมํรับรู๎คือ การต๎องพยายามปกปิด กอฟฟ์แมนกลําวย้ าวํา คนทุกคนมีโอกาสเผชิญปัญหาดังกลําวไมํ
เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ไมํสถานที่ใดก็สถานที่หนึ่ง เชํน คนอ๎วนที่เข๎าไปอยูํทํามกลางคนที่มีน้ าหนักปรกติ อาจพยายามแตํง
กายกลบเกลื่อนความอ๎วน หรือคนที่เคยพูดปดเกี่ยวกับอดีตของตนเอง อาจจะพยายามปกปิดไมํให๎คนอื่นลํวงรู๎
ตลอดเวลา. 
 

  สุเทพ สุนทรเภสัช (2540) กลําวถึง เออร์วิง กอฟแมน (Erving Goffman) (ค.ศ. 1822-1982)  ผู๎น าการ
วิเคราะห์ในแนวการละครมาใช๎ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือทฤษฐีการละคร (Dramatergical Theory) มีแนวคิดที่
ส าคัญคือการกระท าตํางและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นี้มีความเปราะบาง  การที่สามารถด ารงอยูํได๎นั้นก็ด๎วยการแสดงออก
ที่ดีหรือเหมาะสม การแสดงออกที่ดีหรือไมํเหมาะสมเกิดการหยุดชะงัก จะมีผลกระทบอยํางส าคัญตํอปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม  เชํนเดียวกับการแสดงในโรงละคร กลําวคือ ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นจะมีด๎านหน๎า (Front Region) 
เชํนเดียวกับหน๎าเวทีของการแสดง  ผู๎แสดงบนเวทีและและผู๎แสดงจริงในสังคมจะได๎รับการพิจารณาวํามีความสนใจตํอ
การปรากฏตัว การแตํงตัวและการใช๎เครื่องประดับ และจะมีบริเวณด๎านหลังหรือฉากหลังอันเป็นบริเวณที่ผู๎แสดงถอย
กลับเข๎าไปเพื่อเตรียมตัวท่ีจะแสดงของตน หลังฉากจึงเป็นสถานท่ีที่ตัวละครเลิกแสดงบทบาทและกลับเป็นตัวของตัวเอง
อีกครั้งหนึ่ง 
 

2. ศึกษาแนวคิดส าคญั 
“เราตํางโหยหาอิสรภาพ และพยามหลีกหนีความเดียวดาย แตํถ๎าอิสรภาพมันหมายถึงความเดียวดาย ท าไม

เราถึงตะเกียกตะกายร๎องหาอิสรภาพอยูํอยํางนั้น?” ค ากลําวของ “ไพศาล” ตัวละครเอกในเรื่อง HELL[O] WHITE 
สะท๎อนให๎เห็นถึงภาวะความสับสนในตนเองของมนุษย์ท่ีพบได๎แทบทุกหนทุกแหํงในสังคม 

ในโลกท่ีหมุนไปอยํางรวดเร็ว มนุษย์มากมายตํางใช๎ชีวิตราวกับอาหารกระป๋องในโรงงานอุตสาหกรรม เดินทาง
ยํางเรํงรีบไปตามสายพานที่สังคมก าหนดไว๎ วิถีชีวิตของผู๎คนในสังคมแตํละวันที่ผํานไป ล๎วนด าเนินไปกับความจ าเจ
ซ้ าซากไร๎จุดหมาย ที่ส าคัญคือไมํคํอยจะมีใครตั้งค าถามเอากับความหมายของชีวิต แตํเมื่อวันหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอยํางลํม
สลาย มนุษย์กลับเริ่มตั้งค าถามวํา “ท าไม” กับทุกสิ่งทุกอยําง เหลํานี้เองคือจุดเริ่มต๎นตํอการแสวงหาความหมายและ
ความสุขให๎ชีวิต... 

หลายครั้งที่มนุษย์เราเรียกร๎องหาอิสรภาพที่จะหลุดออกจากวงจรชีวิตบนสายพานที่เป็นดั่งโซํตรวนเพื่อ
แสวงหาความสุข ทวําพวกเขากลับไมํรู๎ตัวเลยวําอิสรภาพได๎อยูํกับพวกเขามาตั้งแตํก าเนิดแล๎ว 

“ฌอง-ปอล ซาร์ตร์” นักปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยม (Existentialism) กลําววําแท๎จริงแล๎วมนุษย์ทุกคนล๎วนเกิด
มาพร๎อมกับความวํางเปลําและเสรีภาพ หมายถึงมนุษย์ไมํได๎มีบาปหรือความดีติดตัวมาตั้งแตํก าเนิด ดังนั้นเราจึงมี
อิสรเสรีภาพท่ีจะสร๎างชีวิต 

  ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (EXISTENTIALISM) 
 ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเป็นปรัชญาที่ให๎ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ท าให๎มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะ
เชื่อวํามนุษย์มิใชํวัตถุแตํมีชีวิตจิตใจ มีความรู๎สึก  มีความต๎องการ 
 ปรัชญานี้เกิดจากทัศนะเคอการ์ด (Soren Kierkegard) ที่ให๎ความสนใจที่ตัวบุคคล หรือความเป็นอยูํ มีอยูํของ
มนุษย์ ซึ่งมักถูกละเลย ซึ่งพวกเขามีความคิดเห็นวําสภาวะโลกปัจจุบันน้ีมีสรรพสิ่งทางเลือกมากมายเกินความสามารถที่
มนุษย์เราจะเรียนรู๎ จะศึกษา และจะมีประสบการณ์ได๎ทั่วถึง ฉะนั้นมนุษย์เราควรจะมีสิทธิ์หรือโอกาสที่จะเลือกสรรพสิ่ง
ตําง ๆ ด๎วยตัวของตัวเองมากกวําท่ีจะให๎ใครมาปูอนหรือมอบให๎ จากแนวความคิดดังกลําว พวกอัตถิภาวนิยมจึงมีความ
เช่ือวํา เปูาหมายของสังคมนั้นต๎องมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาให๎คนเรามีอิสรภาพ และมีความรับผิดชอบ และสิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อเราพยายามเปิดโอกาสหรือยอมให๎ผู๎เรียนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเป็นผู๎เลือกเอง ครูเป็นเพียงผู๎กระตุ๎น และ
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ปรัชญานี้มีความเช่ือวํา ธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล๎อมทางสังคมก็ดีเป็นสิ่งท่ีไมํตายตัว คนแตํละคนสามารถก าหนด
ชีวิตของตนเองได๎ เพราะมีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอยํางไมํอยูํคงที่แตํเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เพราะเช่ือวําความจริง 
(Truth) เป็นเรื่องนามธรรมที่ไมํมีค าตอบส าเร็จรูปให๎ สาระความจริงก็คือ ความมีอยูํเป็นอยูํของมนุษย์ (existence) ซึ่ง
มนุษย์แตํละคนจะต๎องก าหนดหรือแสวงหาสาระส าคัญ (essence) ด๎วยตนเอง โดยการเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกวํา 
“existential situation” ซึ่งบุคคลแตํละคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกและตัดสินใจด๎วยตนเอง 
 แม๎ซาร์ตร์จะไมํได๎เป็นผู๎ให๎ก าเนิดลัทธิอัตถิภาวนิยม กระนั้นก็ไมํอาจปฏิเสธวําแนวคิดเอกซิสฯของซาร์ตร์ทรง
อิทธิพลทางความคิดอยํางยิ่ง โดยเฉพาะสาระส าคัญที่วํา “มนุษย์คือเสรีภาพ” 
 ซาร์ตร์กลําววําเสรีภาพของมนุษย์แสดงออกให๎เห็นชัดเจนกระทั่งในรูปแบบของความสามารถในตัวมนุษย์ที่จะ
ปฏิเสธไมํยอมรับสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด แม๎แตํตัวเราเอง เชํนเดียวกับ “ไพศาล”และมนุษย์สีขาว 
 “ท าไมนายถึงจงเกลยีดจงชังตัวเองนัก?”  

นี่คือสิ่งที่ละครเวทีเรื่อง “HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว” ตั้งใจจะถํายทอดสื่อสารกับผู๎ชมโดยบอกเลํา
ผํานตัวละครที่ช่ือ “ไพศาล” ชายหนุํมผู๎เรียกร๎องหาอิสระเสรีภาพที่จะหนีออกจากกรอบสังคม หนีจากทุกสิ่งทุกอยําง 
กระทั่งหนีตัวเอง… 

แม๎นักปรัชญาเอกซิสฯทั้งหลายจะกลําววํา มนุษย์มีสิทธิ์ เสรีภาพที่จะเลือกด าเนินชีวิตตามความต๎องการของ
ตัวเอง แตํก็เป็นที่นําสงสัยวํา ท าไมมนุษย์กลับไมํรู๎วําตนมีสิทธิ์นั้นอยูํ ที่แยํไปกวํานั้นคือพวกเขายังรู๎สึกวําตนเองโดน
สภาพแวดล๎อมและสังคมกรอบไว๎ดั่งอยูํในกรงขัง 

ซาร์ตร์ให๎ค าตอบกับปัญหานี้วําเราตํางเกิดมาพร๎อมกับความวํางเปลําและเสรีภาพแตํเติบโตกับมนุษย์สัมพันธ์ 
ภาวะหนนึ่งของการมีชีวิตอยูํในโลกคือการต๎องอยูํใน “สังคม” และเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับผู๎อื่น... แม๎การอาศัยกับเพื่อนรํวม
โลกจะเป็นประโยชน์ในหลายแงํ แตํเมื่อพิจารณาทางด๎านเสรีภาพจะเห็นได๎วําการมีคนอื่นอยูํในโลกนั้นเป็นบํอเกิดของ
ความอึดอัดไมํสบายใจอยํางหนึ่ง เหตุเพราะมนุษย์ผู๎อื่นนั้นมีเสรีภาพเชํนเดียวกับเรา ซึ่งยํอมหมายความวําเราไมํสามารถ
บังคับความคิด ความรู๎สึก รวมถึงการกระท าของผู๎อื่นให๎เป็นไปตามที่เราต๎องการได๎ ในทางตรงข๎าม ผู๎อื่นสามารถจะ
ลดทอนตัวเราให๎มีสภาพเป็นวัตถุได๎ โดยก าหนดลักษณะใดลักษณะหนึ่งให๎แกํตัวเรา เชํน กลําววําเราเป็นคนเลว เห็นแกํ
ตัว ขี้ขลาดตาขาว หรือเป็นผู๎แพ๎เป็นต๎น ทั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะโน๎มน๎าวเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนเหลํานั้น แตํใน
ขณะเดียวกัน เขายังคงมีสิทธ์ิเสรีภาพท่ีจะไมํเช่ือและยืนยันความคิดของตนอยูํดี ด๎วยเหตุนี้การมีชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคม
จึงท าให๎เราต๎องประสบปัญหามากกวําการอยูํกับวัตถุที่ไร๎จิตใจ 

ปัญหาส าคัญคือ มนุษย์ไมํอาจมีความสัมพันธ์ที่ราบเรียบได๎เต็มร๎อย ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแล๎วมนุษย์แตํละ
คนตํางมีแนวโน๎มที่จะจ ากัดเสรีภาพของกันและกัน ตัวอยํางเชํน หากเรานั่งอยูํคนเดียวในสวนสาธารณะ เราอาจรู๎สึกวํา
สถานท่ีนั้นมีไว๎เพื่อเราคนเดียว แม๎กระทั่งม๎านั่งท่ีเรานั่งอยูํก็เป็นของเรา เราสามารถจะท าอะไรก็ได๎ตามความพึงพอใจ นั่ง
ทําไหนก็ได๎ เพราะขณะนั้นเราคือศูนย์กลางของทุกสิ่ง แตํหากมีใครสักคนเดินเข๎ามาที่ที่เราก าลังนั่งอยูํ โลกของเราจะ
สั่นสะเทือนทันที ม๎านั่งที่เรานั่งจะไมํใชํของเราอีกตํอไป หากแตํมีไว๎เพื่อผู๎อื่นด๎วย ทํานั่งที่เคยนั่งอยํางสบายก็ต๎อง
เปลี่ยนเป็นการระมัดระวังกริยา เพราะเราอาจกลายเป็น “วัตถุ” ที่ถูกจับจ๎องหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางใดก็ได๎ เราจะ
กลายสภาพเป็นวัตถุที่ไมํมีอ านาจจะให๎อีกฝุายรู๎วําเราต๎องการให๎เขาคิดหรือมองเราอยํางไร ทุกสิ่งทุกอยํางล๎วนแล๎วแตํ
สายตาของผู๎อื่นจะก าหนด การนั่งไขวํห๎างที่เรามองเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นมารยาทท่ีเลวทรามในสายตาคนอ่ืนก็ได๎ ดังนั้น
เราจึงรู๎สึกวําเสรีภาพของเราถูกคุกคามอยูํเสมอ จนกลายเป็นความรู๎สึกวําตนไร๎ซึ่งอิสรภาพในการกระท าสิ่งตํางๆไปในที่สุด 

นอกจากการถูกแปลงสภาวะของตนเองให๎กลายเป็นวัตถุจากคนรอบข๎างแล๎ว บางครั้งมนุษย์ก็สามารถลดทอน
เสรีภาพของตัวเองด๎วยการแปลงสภาพของตนให๎ตกเป็นวัตถุเชํนกัน หากเราเห็นเพื่อนหกล๎ม  เราอาจหยุดยืนมองด๎วย
ความข าขัน แตํในทันใดที่มีสายตาของผู๎อื่นจ๎องมาที่เราอยํางต าหนิติเตียน เราจะรู๎สึกละอายทันที เพราะเราเริ่มมองเห็น
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ตัวเราอยํางที่เรา “คิด” วําผู๎นั้นมองเห็น คือเห็นวําเราเป็นคนไมํดี มีความสุขบนความทุกข์ของผู๎อื่น หรือเป็นคนใจร๎าย 
ในการกระท าท่ีเรากํอเอง 

ตัวละครในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE แตํละตัวล๎วนสะท๎อนภาวะเหลํานี้ได๎อยํางดีเยี่ยม ไมํวําจะเป็น
สภาวะของการพยายามลดทอนคุณคําของเพื่อนมนุษย์โดยแปลงสภาพเขาเป็นวัตถุ หรือการมองตัวเองให๎เป็นวัตถุเชํนกัน
... เห็นได๎ชัดวําในละคร ตัวละครหลายตัวพยายามจะเปรียบเทียบตัวตนของมนุษย์กับสิ่งตํางๆ เชํน เปรียบเทียบตนเองวาํ
เป็นกลุํมคนสีขาวบางครั้งก็เรียกบุคคลกลุํมอื่นเป็นสีตํางๆ พวกเขาไมํได๎มองเห็นผู๎อื่นเป็นมนุษย์ แตํแปลงสภาพผู๎อื่นเป็น
สีสันตํางๆ 

“สีชมพูขอให๎ข๎ามอบรํางกายอันบริสุทธ์ิให๎เขา.... เขาคํอยๆรวบรวมข๎าดังฝักข๎าวโพด แกะข๎าออกจนเปลือยเปล
รํอนข๎าให๎ออกจากเปลือก บดข๎าจนเป็นผงขาว ขย าข๎าจนอํอนเปียก” 

ที่เห็นได๎ชัดที่สุดในตัวเรื่องคือ มนุษย์สีขาวทั้งหลายพยายามเปลี่ยนไพศาล ชายผู๎อยูํในชุดสีด าให๎กลายเป็นวัตถุ
แปลกปลอม... แม๎ไพศาลจะพยายามยืนยันวําตนไมํใชํวัตถุและมีสิทธิ์เสรีภาพที่จะกระท าอะไรก็ได๎ แตํด๎วยประเด็นที่
ซาร์ตร์ได๎กลําวไว๎ในข๎างต๎นแล๎ววํา มนุษย์ผู๎อื่นตํางมีสิทธ์ิที่จะไมํคล๎อยตามก็ได๎ และเราตํางไร๎อ านาจที่จะเปลี่ยนความคิด
ของพวกเขา... .ในขณะเดียวกันเราจะเห็นการตีคําตนเองเป็นวัตถุของเหลํามนุษย์สีขาวอยํางชัดเจนเชํนกัน มนุษย์สีขาว
เชื่อวํา “สีขาว” คือสัญลักษณ์แหํง “ความบริสุทธ์ิ” พวกเขามักจะกลําวในละครเสมอวํามนุษย์ควรจะท าตัวเป็น “คนดี” 
แม๎การท าความดีในทัศนคติของพวกเขาจะขัดแย๎งกับตัวตนอันจริงแท๎ก็ตาม 

เหตุใดมนุษย์สีขาวในเรื่องจึงต๎องใสํหน๎ากากเพื่อปิดบังตัวตนภายในตลอดเวลา? ซาร์ตร์กลําววําภาวะเหลํานี้
แสดงให๎เห็นวําการที่ต๎องอยูํในสังคมรํวมกับผู๎อื่นท าให๎เราไมํอาจท าทุกสิ่งทุกอยํางได๎ตามใจชอบ เพราะสายตาของผู๎อื่น
สามารถลดทอนเราให๎เป็นวัตถุได๎เสมอ และหากเราปลํอยให๎ผู๎อื่นมีอ านาจเหนือเราเชํนนี้ตลอดไป เราก็จะกลายเป็นดั่ง
วัตถุจริงๆที่ไมํมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเอง ไมํกล๎าท าในสิ่งที่ผู๎อื่นไมํเห็นชอบ... มนุษย์สีขาวคือตัวอยํางของกลุํมคนที่ตีคํา
ตัวเองให๎เป็นวัตถุที่สังคมต๎องการ พวกเขาตํางหวาดกลัวตํอสายตาของสังคมที่ก าลังคุกคามสิทธิ์เสรีภาพในการกระท า
ของตน จนเลือกที่จะปกปิดเนื้อแทแ๎หํงความเป็นมนุษย์และเสรีภาพท่ีซํอนอยูํภายใต๎หน๎ากากน้ัน 

“รู๎หรือเปลําวําคนเราไมํควรจะเศร๎า (หยิบดินสอขึ้นมาวาดรอยยิ้มทับบนปาก) สีขาวบอกข๎าวําเราควรจะยิ้ม
มากกวําร๎องไห๎ ไมํมีใครอยากจะคบหากับคนท่ีเศร๎าตลอดเวลาหรอก...” 

ไมํเพียงแตมํนุษย์สีขาวที่แสดงให๎เห็นภาพของการลดคุณคาํในตัวเองและผู๎อื่น ไพศาลเองคืออีกหนึ่งตวัละครที่
สะท๎อนภาวะแหํงความปวดร๎าวของมนุษย์นี้ได๎อยํางดเียี่ยมและสิ่งนีเ้องที่กํอปมปัญหาภายในจิตใจของตัวละครใหค๎ร่ า
ครวญร่ าร๎องหาเสรภีาพตลอดเวลา  

แม๎ไพศาลจะเป็นตัวละครที่พยายามเรียกร๎องสิทธ์ิในการใช๎ชีวิตอยํางเสรมีีอิสรภาพ ประกาศตัววําตนเองไมํ
ต๎องการการก าหนดคําจากผู๎ใด แตํตัวละครนี้หารู๎ไมํวําตนเองนั้นไดแ๎สดงทําทีที่สยบยอมตํอสังคมตั้งแตํเปิดเรื่องแล๎ว... 
ฉากแรกของละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE คือการเปิดตัวของไพศาลที่ก าลังสื่อสารเจรจากับ “ผู๎ก าหนดชะตากรรม” 
การแสดงแฝงซํอนนัยยะโดยการไมํมีตัวละครที่ช่ือผู๎ก าหนดประกฎตัวขึ้นจริง แตํกลับใหไ๎พศาลหันหน๎าเข๎าหากลุมํคนดู 
กลําวคือ ผู๎ก าหนดไมํใชํใครคนใดคนหนึ่ง หากแตํเป็นสายตาของสังคมนั่นเอง 

“ครับ ทํานวํายังไงผมก็วําอยาํงนั้น...” (ไพศาลกลาํวกับผู๎ก าหนดชะตากรรม) 
ขณะที่ใช๎ชีวิตอยูํบนโลกสีขาว นอกจากไพศาลจะถูกผู๎อื่นพยายามท าให๎กลายเป็นวัตถุ ตัวเขาเองก็กระท าใน

ลักษณะทีไ่มํตาํงกัน 
 ไพศาล        : พวกคุณก็ดีแตตํัดสินคนอ่ืน 
มนุษย์สีขาว  : แล๎วนี่เจ๎าไมํได๎ก าลังตดัสินพวกขา๎อยูํหรอกหรือหนุมํน๎อย? 
นี่อาจเรียกได๎วําเป็นภาวะแหํงความไมรํู๎เนื้อรูต๎ัวของมนุษย์ หลายครัง้ที่มนุษย์พยายามลดทอนคุณคาํของผู๎อื่น

ด๎วยสญัชาตญาณ และตัดเสรีภาพของตัวเองด๎วยความไมํตั้งใจ 
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ด๎วยสัญชาตญาณเบื้องลึกของมนุษย์ท่ีส านึกรู๎วําเราสามารถถูกลดทอนให๎กลายเป็นวัตถุเมือใดก็ได๎ ท าให๎มนุษย์
จ าเป็นจะต๎องปูองกันรักษาเสรีภาพของตนเองไว๎ไมํให๎ตกอยูํในอ านาจของผู๎อื่น เชํนโดยการใช๎สายตาจ๎องมองผู๎อื่นกํอนที่
เขาจะมองดูเรา และวิพากษ์วิจารณ์เขากํอนท่ีเขาจะท าเชํนน้ันแกํเรา ด๎วยเหตทุี่ทุกคนต๎องการท าเชํนนี้ ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์สํวนใหญํจึงเต็มไปด๎วยการตํอสู ๎แตํละฝุายมักต๎องการลิดรอนเสรีภาพของผู๎อื่นให๎สิ้นไป เพื่อตนเองจะได๎มีอ านาจใช๎
อีกฝุายเป็นเครื่องสนองความต๎องการ... การกระท าเชํนนี้ไมํได๎เกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีความมุํงร๎ายและเกลียดชังตํอกันโดย
ธรรมชาติ แตํท าไปโดยสัญชาตญาณแหํงความรักและหวงแหนในเสรีภาพท่ีติดตัวมาแตํก าเนิดจนหวานหวั่นวําผู๎อื่นจะมา
แยํงชิงไปมากกวํา เพราะหากมนุษย์ขาดเสรีภาพแล๎ว เราก็ไมํตํางจากวัตถุธรรมดาทั่วไป การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะสูญ
คุณคํา... ด๎วยความรักและหวาดกลัวนี้เอง มนุษย์จึงเริ่มตํอสู๎กันและหาความสุขจากการอยูํในสังคมรํวมกับเพื่อนมนุษย์ได๎
น๎อยมาก 

สิ่งนี้เองที่ HELL[O] WHITE พยายามสื่อสารกับคนดูผํานแตํละตัวละครที่ล๎วนหวงแหนเสรีภาพของตนและ
น าไปสูํการท าร๎ายกันเองโดยไมํรู๎ตัว เราจะเห็นได๎ชัดวําไมํมีตัวละครตัวใดเลยที่มีเจตนามุํงร๎ายตํอกันและไมํได๎มีความ
เคียดแค๎นซึ่งกันและกันเป็นพ้ืนฐานแตํอยํางใด ท้ังมนุษย์สีขาวและไพศาลตํางมีเหตุผลในการกระท าของตนเองซึ่งเกิดมา
จากภาวะเบื้องลึกท่ีไมํเข๎าใจถึงอิสรภาพในการใช๎ชีวิตของพวกเขา ทุกคนตํางเพียงเรียกร๎องต๎องการให๎อีกฝุายยอมรบัสิทธิ
และเสรีภาพของตนที่มีอยูํเทํานั้น 

มนุษย์สีขาวได๎อธิบายการพยายามเปลี่ยนตัวตนของไพศาลให๎เป็นดังภาพที่เขาคาดหวังวําทั้ งหมดเกิดจาก
ความหวังดี ด๎วยความเช่ือวําสิ่งที่พวกเขาคิดคือความดีงาม ไมํใชํการมุํงร๎าย  

“บางทีสีที่เจ๎าเห็นวําสวยมันก็ไมํได๎นําชื่นชมอยํางท่ีคิดหรอกนะ ไมํมีสีอะไรจะดีกวําสีขาวแล๎ว เช่ือข๎าเถอะ” 
นอกจากการตํอสู๎กับผู๎อื่นเพื่อปกปูองเสรีภาพของตนเองแล๎ว มนุษย์ยังมีการรักษาเสรีภาพของตนด๎วยการตํอสู๎ 

เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด๎วย เชํน การสร๎าง “อัตลักษณ์” และ “สัญลักษณ์” บางอยํางให๎ตนเอง 
 

3. วิเคราะห์ และเช่ือมโยง เพื่อหาแนวทางในการสร๎างสรรค์งานละครเวที 
 

4. หาแนวทางในการสร๎างสรรคผ์ลงาน  ดังตํอไปนี ้ 
4.1  จัดท าบทละคร 
 การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรมโดยพิจารณาให๎บทละครมสีภาพตามจริงตามธรรมชาติของการด าเนินเรื่อง

อันเป็นไปตามปกติวสิัยมนุษย์  ซึ่งอ๎างอิงตามองค์ประกอบส าคญัในบทละคร 6 ประการของอริสโตเตลิ ดังตํอไปนี้ 
 4.1.1 โครงเรื่อง หมายถึง การล าดับเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในละครอยาํงมีจุดหมายปลายทาง และมเีหตผุล 

  ละครเวทีเรื่อง “HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว” ที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเสรีภาพในตัว
มนุษย์ ผํานตัวละครชายหนุํมผู๎เปรียบเสมือนนักโทษที่ติดอยูํในกรงขังแหํงกรอบความคิดในสังคมและไมํสามารถหาทาง
ออกได๎... ละครเรื่องนี้ตั้งอยูํบนฐานโครงเรื่องที่เผยให๎เห็นกระบวนการสร๎างมายาคติ “คนดีในสังคม” ที่ตีกรอบวิถีชีวิต
ของผู๎คนให๎ไมํอาจมีเสรีภาพในการกระท าสิ่งท่ีตนปรารถนาอยํางแท๎จริงได๎  

หากวิเคราะห์ HELL[O] WHITE โดยอิงโครงสร๎างทางการละคร (Dramatic Structure) จะเห็นไดว๎ําละครเรื่องนี้
ด าเนินเรื่องอยํางเป็นล าดบั ไมมํฉีากตัดสลับระหวํางเรื่อง ซึ่งงํายตํอการเข๎าใจเนื้อเรื่อง/เหตุการณท์ี่เป็นไปส าหรับผู๎ชม 
ตั้งแตํ จุดเริ่มเรื่อง (Exposition) จนถึง จุดคลี่คลายในตอนจบ (Falling Action) 

4.1.2 ตัวละคร (Character) และลักษณะนสิัยของตัวละคร (Characterization) 
  ตัวละคร และการวางลักษณะนสิยัตัวละคร (Character and Characterization) ตัวละครคือ

ผู๎กระท าหรือผู๎ทีไ่ด๎รบัผลจากการกระท าในบทละครในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสขีาว ได๎เลือกน าตัว
ละครหลัก 4 ตัว ได๎แก ํ

- “ไพศาล” 
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 ไพศาลไมํตํางกับภาพของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ใช๎ชีวิตอยํางรวดเร็วให๎ทันการเคลื่อนไหวของโลก 
ชีวิตที่ต๎องด าเนินกิจกรรมวนซ้ าซากดั่งเป็นโซํตรวนกักขังไมํให๎ออกไปหาความฝันท าให๎เขารู๎สึกเบื่อหนําย  แม๎ไพศาลจะ
ประสบความส าเร็จในการท างานเกี่ยวกับศิลปะอยํางท่ีคาดหวัง แตํเขากลับยังรู๎สึกเสมอวําตนเองไมํมีความสุขเทําที่ควร
จะเป็น 

 ไพศาลเป็นตัวละครที่มลีักษณะหัวรั้น จริงจังกับยืนยันอุดมการณ์ของตนอยูํเสมอ เขาคอยหวังจะเห็น
ทุกสิ่งราบรื่นสวยงามและพยามทุกวิถีทางที่จะท าให๎ภาพฝันที่วาดเกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกันกลับมีความย๎อนแย๎งภายใน
จิตใจที่พยายามปกปิดไมํให๎คนภายนอกรับรู๎เพื่อภาพลักษณท์ี่ดีในสังคม เชํน ไมํแสดงความอํอนไหวในท่ีสาธารณะ ปกปิด
ตัวตนเบื้องลึกท่ีขี้กลัว ขี้เหงา  ข้ีโมโห ขาดความมั่นใจและความย๎อนแย๎งสับสนที่รุนแรงที่สุดในตัวไพศาลคือเขาไมํทราบ
วําอุดมการณ์ที่เขาเช่ือมั่นแตํละเรื่องนั้นมีความหมายตํอชีวิตอยํางไร ไพศาลจึงมีลักษณะเดํนคือ ตั้งค าถามตลอดเวลา 
ทวําไมํสามารถหาค าตอบท่ีกระจํางชัดให๎ตนเองได๎เลยสักครั้ง 

- ไพศาลอีกคน (มนุษย์สีขาว3) 
 จิตส านึกอีกด๎านของไพศาลซึ่งตัวไพศาลเองไมํเคยยอมรับ 
 ผมอีกคนมีบุคลิกเงียบขรึม พูดน๎อยผิดกับไพศาลรักความสงบ ขยาดภาวะของการทะเลาะเบาะแว๎ง

หรือมีปัญหากับใคร ด๎วยรู๎ดีวํามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและไมํใชํสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยูํโดยล าพังได๎ ดังนั้นเขาจึงต๎องสวม
หน๎ากากอยูํเสมอเพื่อปิดบังความรู๎สึกนึกคิดที่แท๎จริงหลังจากท่ีตระหนักวําการคิดแตกตํางจะท าให๎คนในสังคมไมํยอมรับ 
แตํจะยอมเผยตัวตนท่ีแท๎จริงเมื่ออยูํล าพัง(หรืออยูํกับไพศาล)เทําน้ัน... 

 - มนุษย์สีขาว1 
 เขาคือตัวละครที่เป็นตัวแทนของกลุํมคนที่มีศรัทธาจริต ผู๎ที่มีแตํใจศรัทธาโดยไมํต๎องการเหตุผล และ

เช่ือเพื่อความสบายใจ... ในเรื่องนี้มนุษย์สีขาวจึงได๎แตํพร่ าพูดถึงบุญและคุณงามความดีตลอดเวลา อีกทั้งยังพยายาม
ถํายทอดสอนผู๎อื่นทั้งที่ตนเองก็ไมํเข๎าใจเหตุผลอะไรนัก แตํก็มักจะพูดด๎วยเสียงท่ีมั่นอกมั่นใจในภูมิความรู๎เสมอ เนื่องจาก 
“เชื่อ” วําสิ่งท่ีตนศรัทธานั้นยํอมถูกต๎องและดีงาม 

 - มนุษย์สีขาว2 
หญิงสาวผู๎บูชาในความรัก ใบหน๎าสวยคมของเธอมักจะท าใครหลายๆคนหลงใหลแม๎จะมีชายหนุํม 

มากมายที่พร๎อมพลีชีวิตเพื่อเธอ แตํกลับมีชายคนเดียวเทําน้ันท่ีเธอมอบรักให๎เขาอยํางสุดหัวใจ ทวําชายผู๎นั้นกลับท าร๎าย
เธอด๎วยการพรากความบริสุทธ์ิของเธอไปและเดินจากไปอยํางไร๎เยื่อใย ความรักในอุดมคติที่เธอคอยเฝูาฝันหามาตลอด
ชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งท่ีเธอรังเกียจและขยาดหวาดกลัวตั้งแตํวันนั้น ความรักท่ีเธอเคยอยากครอบครองกลายเป็นสิ่งที่เธอ
คอยวิ่งหนี  

ตัวละครทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นตัวละครที่สมจริง (Well-Round Character) มีทั้งข๎อดีและข๎อบกพรํอง 
ในตัวเอง อีกท้ังยังมีพัฒนาการของลักษณะนิสัยและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตํางๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

4.1.3 ความคิด (Thought) ประเด็นในการน าเสนอ (Thought/Theme) ยังคงเน๎นให๎เห็นวํา ในโลกใบ 
เดียวกัน มนุษยไ์มํวําจะเช้ือชาติใดภาษาใดก็ตาม ตาํงก็ตกอยูํในวังวนความคิดที่ไมยํอมปดปลํอยตนเองให๎เป็นอิสระได๎
ทั้งนั้น แกํนที่ปรากฏอยูํในเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว มี 2 ชนิดคือ 

4.1.3.1 แกํนเรื่องหลัก (Main Theme) ที่สะท๎อนเนื้อหาเกี่ยวกบัอิสรภาพของมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาอัตถิภาวนยิม ซึ่งเช่ือวํามนษุย์ทุกคนล๎วนเกิดมาพร๎อมกับสิทธิเสรภีาพ 
4.1.3.2 แกํนเรื่องยํอย (Sub Theme) คือถํายทอดประเด็นความรู๎สกึเกี่ยวกับตัวตนของมนุษย ์

 4.1.4 การใช๎ภาษา(Diction) 
การใช๎ภาษาในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว แตํละตัวละครใช๎ภาษาที่แตกตํางกันไป  

เชํน มนุษย์สีขาวใช๎ภาษาเกํา แทนสรรพนามด๎วยค าวํา “ข๎า” และ “เจ๎า” ขณะที่ไพศาลใช๎ภาษาปกติในยุคปัจจุบัน เพื่อ
แสดงความแปลกแยกระหวํางตัวละครสองฝุาย  
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4.1.5 เพลง (Song) 
ดนตรีประกอบละครเวทีเรื่อง”HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว”ดนตรีบรรเลงแนว 

Expressionism เกือบตลอดทั้งเรื่องเพื่อสะท๎อนความรู๎สึกอันจริงแท๎ในจิตใจผํานเสียงที่ดูผิดเพี้ยนบิดเบี้ยว เน๎นการ
สื่อสารอารมณ์มากกวําทํวงท านองที่เป็นจังหวะไพเราะแบบเพลงชนิดอื่น 

4.1.6 ภาพ (Spectacle) 
ภาพในที่น้ีเน๎นไปท่ีบทบาทของตัวละครทีส่ามารถนามาแสดงให๎เห็นได๎ด๎วยใบหนา๎ทําทางและจังหวะ 

อาการเคลื่อนไหวท่ีเพิ่มพูนรสชาตใิห๎แกํละครนอกจากนั้น ผู๎วิจัยยังเน๎นการเลือกใช๎ภาพจากการแตํงหน๎า เครื่องแตํงกาย
และฉากสื่อสารเนื้อหาของเรื่องเปน็หลัก 
 

5. ออกแบบศิลป์ 
 5.1 ฉาก 
 โลกสีขาวคือโลกที่เปรียบเสมือนนรกส าหรับตัวละครเอก เป็นตัวแทนของสังคมในโลกปัจจุบันที่ผู๎คนด าเนิน
ชีวิตกันอยํางรีบเรํง ใช๎ชีวิตตามกรอบท่ีถูกก าหนดไว๎ ทุกคนเดินตามสายพานแหํงชีวิตราวกับตนเป็นเครื่องจักกลที่ไร๎ชีวิต
จิตใจการออกแบบฉากโลกสีขาวจึงมุํงเน๎นสร๎างบรรยากาศที่อึดอัดและเต็มไปด๎วยเส๎นสายที่แข็งทื่อไร๎ชีวิตชีวาเพื่อ
สะท๎อนสภาวะจิตใจของตัวละครที่อาศัยอยูํ 

ฉากของโลกสีขาวประกอบด๎วยกรอบเฟรมสีขาวที่ขึงด๎วยเส๎นสีขาวทึบและเส๎นเอ็นใสที่พันกันอยํางยุํงเหยิง
รูปทรงของเฟรมที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจ านวนมาก ขนาดสูงกวําศีรษะ เน๎นย้ าภาพของเส๎นท่ีแข็งทื่อ ให๎ความรู๎สึกไมผํํอน
คลายจดัวางซ๎อนทับกันเพื่อสร๎างบรรยากาศอึดอัดคับแคบตามความรู๎สึกของตัวละคร 
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 5.2 การแตํงหนา๎เครื่องแตํงกาย 
 เครื่องแตํงกายของนักแสดงเน๎นโทนสีขาวและด าตดักันตามสีประจ าตัวของตัวละครซึ่งเป็นสญัญะหลักของเรื่อง
โดยออกแบบเครื่องแตํงกายดังตํอไปนี ้

- ไพศาล  สวมเครื่องแตํงกายสีด าทั้งหมด 

 
ที่มา: ศึกษิต ภูํระย๎า, 7 มีนาคม 2558 
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- มนุษย์สีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ที่มา: ศึกษิต ภู่ระย้า, 7 มีนาคม 2558 
 

การแต่งหน้าและแต่งกายของมนุษย์สีขาวทั้งสามใช้ลักษณะคล้ายกันหมดทั้งหญิงและชาย 
โลกสีขาวเปรียบเสมือ “สวรรค์” ในมายาคติของผู้คน ดังนั้นผู้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ได้ในความส านึกคิดของคน

ทั่วไปอาจหมายถึง “เทวดา” “นางฟูา” หรือ “ผู้มีบุญ” 
ในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่งกายมนุษย์สีขาวจึงดึงลักษณะเสื้อคลุมของนักบุญมาใช้โดยเปลี่ยนให้เป็นสี

ขาวล้วน เพื่อสื่อสัญญะของผู้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ทว่าความแตกต่างของเสื้อผ้ามนุษย์สีขาวกับนักบุญต่างกันตรงที่ด้าน
ในเสื้อคลุมใส่เสื้อและกางเกงปรกติ(สีขาวล้วน) เนื่องจาก 

1. เหล่ามนุษยส์ีขาวไม่ใช่นักบุญจริงๆ 
2. สะดวกต่อการเคลื่อนไหวของนักแสดง 
3. ดูแปลกตา ไม่อาจระบุยุคสมัยได้  
นอกจากน้ี ชุดของมนุษย์สีขาวยังมีสัญลักษณส์ าคญัคือโซ่ที่ใช้ตกแตง่ร่างกายแทนสร้อยคอ สื่อถึงกลุม่คนที่ติด

อยู่กับโซ่ตรวน กรอบของสังคม ไรอ้ิสระ นักโทษในคราบของนักบุญ 
 ใบหน้าของมนุษย์สีขาวทุกคนถูกทาหน้าเป็นสีขาวโพลนราวกับหน้ากากเป็นนัยยะเสียดสีกลุ่มคนเหล่านี้ที่
พยายามท าตัวให้ขาวบริสุทธ์ิหมดจดประกอบกับหน้ากากสีเงินรปูทรงบิดเบี้ยวของมนุษย์สีขาวยังแฝงความหมายของการ
ปกปิดซ่อนเร้นใบหน้าและความรู้สึกท่ีแท้จริงไว้ตลอดเวลา 

 

5.3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสจูิบัตร 
 5.3.1 รูปภาพ 
 
 
 
 
 
  

 
 

ที่มา: สนัติพฒัน์ ชมพรัูตน์  
          ( OUTRE STUDIO ) 
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การออกแบบรูปภาพผู้วิจัยออกแบบตีความภาพร่วมกับ OUTRE STUDIO เลือกใช้ภาพการคนที่มีใบหน้าเป็น

หน้ากาก อยู่ในมุมมืดและพยายามฉีกดึงรั้งตนเองออกไปสู่แสงสว่าง สีหน้าไร้ความสุขเช่นเดียวกับภาวะของตัวละครและ

ปรับแต่งภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษนาให้เป็นสีขาวด า เพื่อสื่อสัญญะของสีในเรื่อง 
 

6. คัดเลือกนักแสดงและทมีงาน  

เนื่องจากกระบวนการก่อนซ้อม (Pre-Production) ค่อนข้างล่าช้า รวมถึงข้อก าหนดที่จ าเป็นต้องเปิด 

Production  

ซ้อมการแสดงอย่างต่ าเป็นเวลา 90 วัน จึงท าให้มีเวลาคัดเลือกนักแสดงน้อยมาก การตัดสินใจคัดเลือกนักแสดง

จากความสมัครใจของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและภาพรวมบุคลิก สังเกตลักษณะท่าทางที่มีความใกล้เคียงกับตัวละคร 

โดยมีการนัดพดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับแก่นของละครเล็กน้อยเพื่อตัดสินใจ  

ข้าพเจ้าเลือกวิธีติดต่อเข้าหานักแสดงด้วยการนัดติดต่อพูดคุยและให้อ่านบทบางส่วนก่อนเพื่อให้เข้าใจ เห็นภาพ

แนวทางที่จะเป็นไปของละคร เป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงพิจารณาและตัดสินใจอย่างสะดวกใจมากข้ึน 

ปัญหาที่พบคือ นักแสดงคนแรกที่ตอบตกลงประสบอุบัติเหตุก่อนการเปิดซ้อม ท าให้ต้องรีบหานักแสดงใหม่อีก

ครั้ง และครั้งต่อมาคือนักแสดงหลักที่คัดเลือกมามีความเข้าใจและทัศนคติที่ดี มีความสนใจเกี่ยวกับแก่นเรื่องเป็นอย่าง

มากแต่ภายหลังเริ่มรู้สึกมั่นใจในการต้องรับภาระนี้ไว้ สร้างความกดดันให้ตนเองเป็นอย่างมากด้วยอยากท าผลงานให้ดี

แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองการเป็นตัวละครได้จึงขอถอนตัวออก ข้าพเจ้าจึงต้องหานักแสดงใหม่อีกครั้ง

หลังจากเปิดซ้อมไปได้แล้วเป็นเวลา 3 วัน ด้วยการที่นักแสดงรีบถอนตัวท าให้ข้าพเจ้าสามารถรีบจัดการแก้ปัญหา 

จัดระบบได้อย่างรวดเร็ว 
 

7. การด าเนินการซ้อม โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ทีม ก าหนดซ้อมดังต่อไปนี ้
7.1 ทีมนักแสดง เริม่ซ้อมทุกวันจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่วันท่ี 19 มกรคม พ.ศ. 2558  โดยใช้เวลาซ้อมช่วง 19.00-23.00 

น. โดยประมาณ โดยแบ่งเป็นการอ่านบท ซ้อมเจาะและซ้อมรวม ตามเวลาที่สะดวกของแต่ละคน และประกอบกับการ
ซ้อมในรูปแบบการด้นสด (Improvisation Technique) 

7.2 ทีมนักเทคนิค เริ่มซ้อมใหญ่วนัท่ี 2 กุมภาพันธ์, 24 กุมภาพันธ์ และ 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการวางแผน
งาน ซ้อมเจาะและดภูาพรวมของนักแสดง ตามเวลาทีส่ะดวกของแต่ละคน 

7.3 ทีมฉากผู้ก ากับเวที ก าหนดซ้อม3วันต่อสัปดาห์ตามความสะดวกของทีมงานและนักแสดง ก าหนดเวลาซ้อมช่วง 
19.00-23.00 โดยประมาณ 

 

8. ประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายบัตรเข้าชม 

 การประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้การถ่ายเอกสารรูปโปสเตอร์ขนาด A4 ติดให้ทั่วมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คล้ายใบปลิวแทนที่จะใช้โปสเตอร์แผ่นใหญ่ เพราะการใช้โปสเตอร์ในลักษณะคล้าย

ใบปลิวจะสามารถติดได้เยอะกว่าและสะดุดตามากกว่าอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้สื่อ

ออนไลน์ เช่น www.facebook.com และ instagram.com ในการประชาสัมพันธ์เนื่องจากสามารถกระจายข่าวได้

รวดเร็ว ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย ปลุกกระแสได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากการจัดการอันล่าช้าท าให้ข้าพเจ้าไม่มี

เวลามากเพียงพอที่จะตั้งโต๊ะขายบัตร ข้าพเจ้าจึงเปิดรับจองบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ ซื้อหน้างาน และแบ่ง

บัตรให้ทีมงานน าไปประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง 
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9. ก าหนดจัดแสดง 

 วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น. 
 

10. ประเมินผล 

จากยอดจ านวนบัตรที่ขายได้ พบว่ามีผู้ซื้อบัตรเข้าชมจ านวน 122 ใบ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน  แบ่งเป็น 

• เพศชาย     จ านวน     19     คน 

• เพศหญิง    จ านวน     60    คน 
• ไม่ระบุ       จ านวน     1     คน 
 

สังกัด 
• คณะอักษรศาสตร์    จ านวน    64     คน        • คณะศึกษาศาสตร์     จ านวน     4     คน 
• คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน    1      คน    • คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน      1     คน 
• คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จ านวน     1    คน 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    จ านวน     8     คน 
• ไม่ระบุ                 จ านวน    1     คน 
 

การให้ค่าระดับคะแนน     มากที่สุด =  5  คะแนน มาก  = 4 คะแนน  ปานกลาง  = 3  คะแนน 
   น้อย      =  2  คะแนน น้อยที่สุด = 1     คะแนน 

รายการ X S.D. 
1.เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.71 0.45 

2.การแสดงออกของนักแสดงมีความน่าสนใจ 4.75 0.43 
3.ความพร้อมขอการแสดง 4.65 0.53 
4.การจัดแสงมีความเหมาะสม 4.65 0.57 

5.เสียงในการแสดงมีความเหมาะสม 4.64 0.60 
6.สูจิบัตรมีความครบถ้วนเหมาะสม 4.63 0.62 
7.เวลาที่ใช้ในการแสดงเหมาะสม 4.78 0.54 
8.ท่านมีความรูส้ึกประทับในการชมการแสดงครั้งนี ้ 4.74 0.52 
 

จากผลสรุปทั้งหมด แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการท างานหลายประการแต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึง

พอใจ  มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจ านวนมากเกินความคาดหมาและผู้ชมร้อยละ 80 ข้ึนไปมีความพึงพอใจจากการรับชมใน

ระดับมาก เข้าใจเนื้อเรื่องและแก่นสารที่ต้องการสื่อตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  

ผู้ร่วมงานทุกฝุายมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ช่วยกันสรรค์สร้างให้ละครเวทีนาฏ

การนิพนธ์เรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว ได้ถ่ายทอดออกสู่สังคม มีผู้คนสนใจติดตามศิลปะละครเวทีมากขึ้น

อย่างน่าประทับใจ 
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11. สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม ่

จากกระบวนการสร้างผลงานละครเวทีเรื่อง HELLL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว เพื่อจัดแสดงในเทศกาลละคร         

นาฏการนิพนธ์ประจ าการศึกษาปี 2557 โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์มากมายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การเริ่มกระบวนการก่อนซ้อม

การแสดง (Pre-Production) จนถึงวันแสดงจริง ผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานโดยเริ่มตั้งแต่การ

สร้างสรรค์บทละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและสภาวะแวดล้อมรอบข้างที่กระตุ้นเร้าให้ข้าพเจ้า

เริ่มตั้งค าถามกับชีวิตและโลกตลอดเวลาเกี่ยวกับอิสรภาพ ทว่างานช้ินแรกท่ีส่งไปถูกตีกลับและได้รับค าวิจารณ์ว่าเนื้อหา

ยังขาดความหนักแน่นจึงท าให้ข้าพเจ้าต้องเริ่มวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาที่ว่าด้วยอิสรภาพและจิตใต้ส านึกของมนุษย์

อย่างละเอียดและลึกซึ้งเพื่อสร้างเรื่องราวให้ชัดเจน สมเหตุสมผล และมีความเข้าใจในตัวละครอย่างถ่องแท้  

 ในส่วนกระบวนการซ้อมก่อนซ้อมประกอบด้วยการวิจัยและออกแบบภาพรวมทั้งหมดซึ่งการวิจัยนั้นข้าพเจ้า

เริ่มท าไปพร้อมกับการเขียนบทโดยใช้เวลาศึกษาค้นคว้าราว2เดือนด้วยกันจึงท าให้ข้อมูลของแก่นเรื่องค่อนข้างมีความ

หนักแน่นพอสมควร นอกจากนี้การเข้าใจเนื้อหาวิจัยอย่างละเอียด มีแก่นที่ยังช่วยส่งเสริมการออกแบบภาพรวมซึ่งมี

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทางทางสัญญะทั้งหมดเป็นไปไดง่้ายยิ่งขึ้น การออกแบบทั้งฉาก เครื่องแต่งกาย เสียงและแสง

จึงค่อนข้างชัดเจนเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

นอกจากนี้ปัญหาที่พบระหว่างกระบวนการซ้อมก็ถือเป็นอีกส่วนส าคัญ ตั้งแต่ปัญหาของนักแสดงที่มี

ประสบการณ์น้อย เวลาซ้อมไม่ตรงกัน ขาดก าลังใจ รวมไปถึงทีมงานฝุายอื่นที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน จัดเวลาซ้อแต่

ละฝุายให้ตรงกันค่อนข้างยาก ท าให้การซ้อมแบบครบองค์สมบูรณ์เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ ในส่วนต่างนี้ข้าพเจ้าต้อง

เรียนรู้ที่จะค่อยๆปรับแก้ปัญหา หัดแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีและให้ทุกฝุายเกิดความสบายใจในการ

ร่วมงาน เช่นแบ่งงานกันท า ระหว่างนักแสดงซ้อมให้ทีมงานฝุายอื่นช่วยกันท าฉากประกอบบ้าง ลองจินตนาการเกี่ยวกับ

เทคนิคบ้าง เพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตนไร้หน้าท่ี  

แม้ว่าการแก้ไขปัญหาบางจุดจะไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายโดยสมบูรณ์ด้วยระบบการจัดการที่พยายามรักษา

ความรู้สึกทีมงานจนขาดระเบียบ แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าการที่ทุกฝุายร่วมมือกันท างานด้วยใจท าให้ผลงานที่ออกมา

ค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง  
 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ไฟ 

2. คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตดัต่อ/เสียงและการประพันธ์ 

3. เครื่องเสยีง 
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การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรี 
Noise Pollution Reduction through a Tree Belt on Asokmontri Road 

 
 
กชกร คชวิเศษ1, นริศรา ไปยโพศรี1, วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล1, วรุฒ มั่นถึง1, สิทธิโชค ชูบาล1 
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล2 และ ชเูดช โลศิริ2 
1นิสิตระดับปรญิญาตรี,  
2คณาจารย์  
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 

มลพิษทางเสียงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ก าลังคุกคามคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียในพ้ืนท่ีเมือง คือ รถยนต์ ในปัจจุบันปริมาณรถยนต์บนท้องถนนได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร
และความต้องการ ถนนอโศกมนตรีเป็นถนนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการเกิดมลพิษทางเสียงจากการ ใช้รถยนต์บนท้อง
ถนน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกรรมโดยรอบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของมลพิษทาง
เสียงต่อมนุษย์บนถนนอโศกมนตรี และศึกษาถึงสมบัติของต้นไม้ในการปูองกันและลดมลพิษทางเสียง ด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์และแบบจ าลองสามมิติเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 ผลการศึกษาพบว่า ต้นไม้ที่
สามารถลดมลพิษทางเสียงได้ต้องตั้งอยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับผู้รับสัญญาณ ตลอดจนสมบัติต่างๆ ของต้นไม้ เช่น 
ความสูง ความยาวและความกว้างของแนวปลูก และระยะห่างในการปลูก ของต้นไม้ทั้ง 3 ชนิดในการลดมลพิษทางเสียง
ได้  ถึงแม้ว่าจะลดระดับมลพิษได้ไม่มากนัก แต่การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของต้นไม้ที่ช่วยลดความดัง
ของเสียงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ค าส าคัญ: การออกแบบสิ่งแวดลอ้ม  แนวพื้นที่สีเขียว  การควบคุมเสียง 
 
Abstract 

A noise pollution plays as an important problem threating on quality of life. A major cause 
of that pollution in the urban area is the cars. Nowadays, the amount of cars on the roads has 
increased dramatically following by the number of population and demand. Asokmontri road is one 
of the distinctive examples of the noise pollution from the use of the cars which affects on all 
activities along the road. The objectives of this study are to study the impacts of the noise pollution 
on human living and to study properties of the tree to prevent and reduce the noise by using 
mathematic model and 3D virtual reality model created by the Autodesk InfraWorks 360. The result 
can be found that trees can absorb the noise pollution and should be settled between a source and 
a receiver. The properties of trees such as the height, length and width of the planting and space 
from three kinds of trees can decrease the noise pollution slightly. However, the study shows the 
importance of trees to reduce the amount of noise may cause a hazardous to health. 

Keywords: environmental design, green belt, noise control 
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บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบันมีมลพิษที่ใกล้ตัวเรามากมายโดยที่เราไม่ทราบและมักมองข้ามไป “เสียง” ที่เราได้ยินทุกวัน

ช่วยให้เราสามารถด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน แต่ความแตกต่างในระดับความดังของเสียงในแต่ละสถานท่ีอาจท าให้
เสียงเป็นมลพิษได้เช่นกัน มลพิษทางเสียง (noise pollution) คือสภาวะที่มีเสียงดังเกินกว่าปกติหรือเสียงดังต่อเนื่อง
ยาวนานจนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์ 

ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ก าลังคุกคามคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพราะมนุษย์
มักให้ความสนใจกับปัญหามลพิษอื่นๆ เช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า เป็นต้น มากกว่า  อันที่จริงแล้วมลพิษทาง
เสียงก็เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับมลพิษอื่นๆ ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่น 
ส่งผลให้มีการจราจรอย่างคับคั่ง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตใจ อย่างไรก็ตามอันตราย
จากเสียงในทุกวันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เคยชินไปแล้ว 
 ต้นไม้นั้นไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามและความร่มรื่นแก่เราเท่านั้น แต่ยังสามารถกรองเสียงท่ีไม่พึงประสงค์จาก
การจราจร และจากแหล่งอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โรงเรียน หรือส านักงานต่างๆ ซึ่งไม้พุ่มที่มีขนาดใบเล็ก มีผิว
ละเอียด และมีกลุ่มใบหนาแน่นจะมีความสามารถในลดการกระจายเสียงที่มีความถี่สูงจนไปถึงปานกลาง ด้วยความการ
ตระหนักถึงภัยต่อการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ อันเป็นผลที่เกิดจากเสียงของการจราจร 
การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ของต้นไม้ที่มีผลต่อการกรองมลพิษเสียง การศึกษาครั้งน้ี ได้ค านึงถึงสมบัติของ
ต้นไม้ที่ช่วยกรองมลพิษทางเสียง ซึ่งผลที่ได้คาดว่าจะน าไปสู่การวางแผนแนวการจัดการ และการปูองกันต่อประชาชน 
อันเกิดจากมลพิษทางเสียงต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมลพิษทางเสียงท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 2. เพื่อศึกษาสมบัติของต้นไม้ที่ช่วยในการปูองกันและลดมลพิษทางเสียง 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา

ศึกษาปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการศึกษา 
 

ทบทวนเอกสาร ออกแบบการวิจยัเพื่อตอบสนองปัญหาที่ต้องการ 
 

1.เพื่อศึกษาอันตรายของมลพิษทางเสียงที่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย ์
 2.เพื่อศึกษาลักษณะจากต้นไม้ที่มีผลต่อการ
ปูองกันและลดมลพิษทางเสียง 
 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรใน
อนาคต 
 

เลือกพื้นที่ที่จะศึกษา และก าหนดปัจจัยที่ศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยและค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ 

 
 

1.เพื่อศึกษาอันตรายของมลพิษทางเสียงที่ส่งผล
กระทบต่อมนุษย ์
 2.เพื่อศึกษาลักษณะจากต้นไม้ที่มีผลต่อการปูองกัน
และลดมลพิษทางเสียง 
 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรใน
อนาคต 
 

สร้างโมเดล 3 มิต ิ
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาถึงปัญหาที่สนใจซึ่งน าไปสู่การจัดท าวิจัยขึ้น คณะผู้ศึกษาได้สนใจถึงปัญหาของมลพิษทาง

เสียงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ของต้นไม้ที่มี

ผลต่อการกรองมลพิษทางเสียงด้วยใช้ต้นไม้เป็นแนวกันเสียง 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คณะผู้ศึกษามีความสนใจบริเวณถนนอโศกมนตรี เนื่องจากมี

สถานศึกษา บริษัทต่างๆ สถานที่ราชการ และที่อยู่อาศัย ที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้รวมถึงการจราจรที่

หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมีระดับความดังของเสียง (เดซิเบล) ที่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ ถนนอโศกมนตรีมี

จุดเริ่มต้นที่แยกอโศกซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนรัชดาภิเษก (มุ่งหน้ามาจากเขตคลองเตย) มุ่งไปทางทิศ

เหนือในพื้นที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ข้ามคลองแสนแสบ เข้าพื้นที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี และไปสิ้นสุดที่

แยกอโศก-เพชรบุรีซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนเพชรบุรี 

 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดปัจจัยที่ศึกษา จากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า จ านวนต้นไม้ 

ระยะห่างในการปลูก ระดับความดังของเสียง ความกว้าง ความยาว และแนวการปลูกต้นไม้มีความส าคัญต่อการลด

มลพิษทางเสียง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงน าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาทั้งหมด 

 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปัจจัยของต้นไม้ เน้นการศึกษาถึงจ านวนของต้นไม้และระยะห่างของการปลูกท่ีเหมาะสมใน

การช่วยลดมลพิษทางเสียงได้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ต้องมีระยะ ตลอดจนลักษณะของต้นไม้ ความสูงและความกว้างของล าต้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ ค านวณพื้นที่ถนนอโศกมนตรี ค านวณค่าความยาวของถนนต่อ

ความยาวรถ และค านวณค่าเดซิเบลต่อแนวก้ันเสียง 

 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนการท าโมเดล 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 

 
ผลการวิจัย 
 1. การค านวณพื้นที่ถนนอโศกมนตร ี

  ถนนอโศกมนตรี มีความยาวถนนโดยประมาณ 1,400 เมตร หากถนนมีความกว้างเลนละ 8 เมตร ถนน

จะมีความกว้างประมาณ 250 เมตร ถ้าถนนมีความกว้างเลนละ 6 เมตร ถนนจ ามีความกว้างประมาณ 190 เมตร และถ้า

ถนนมีความกว้างเลนละ 4 เมตร ถนนจะมีความกว้างประมาณ 100 เมตร โดยปกติแล้วรถยนต์ขนาดกลาง 1 คันจะมี

ความกว้างประมาณ 1.65 เมตร และความยาวประมาณ 4.35-5 เมตร ดังนั้น สามารถค านวณจ านวนรถยนต์ที่อยู่บน

ถนนได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าการค านวณหาจ านวนรถ 

จ านวนเลน ความกว้างของถนน (เมตร) จ านวนรถต่อความกว้างถนน จ านวนรถ (คนั) 

8 250 250 / 5 = 50 50 
6 190 190 / 5 = 38 38 
4 100 100 / 5 = 20 20 

รวม 108 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 2. การค านวณค่าเดซิเบลต่อแนวกันเสียง 
  เมื่อพิจารณาถึงระดับความดังของเสียงจากรถยนต์บนท้องถนน จะพบว่า รถยนต์ 1 คัน จะปล่อยเสียง
ประมาณ 85 เดซิเบลต่อคัน เมื้อค านึงถึงจ านวนแถบของต้นไม้กับความสามารถในการกรองเสียง พบว่า ต้นไม้ 1 แถว 
ความยาว 50 เมตร จะมีประสิทธิภาพในการกรองเสียงได้ประมาณ 46-50 เดซิเบล หากความยาวของถนน 50 เมตร
ในช่วงถนน 8 เลน จะมีรถประมาณ 250 คันโดยประมาณ 
  การศึกษาครั้งนี้ได้ค านึงถึงชนิดของต้นไม้กับการกรองมลพิษ โดยพิจารณาถึงความสูง ความยาว 
ระยะห่าง และรูปแบบของแนวการวาง ได้แก่ ต้นเทียนหยด ต้นชบา และต้นแก้ว ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงชนิดของต้นไม้และปัจจัยที่มีผลต่อการกรองมลพิษ 

ชนิดต้นไม ้
ความสูง 
(เมตร) 

แนวความยาว 
(เมตร) 

แนวความกว้าง 
(เมตร) 

ระยะห่าง 
(เมตร) 

แบบรูปของ 
การวาง 

ต้นเทียนหยด 2.5 50 1.2 0.5 x 0.5 แบบกระจาย 
ต้นชบา 2.5 60 1.8 0.4 x 0.4 แบบกระจาย 

ต้นแก้ว 1.2 60 2.5 0.3 x 0.3 แบบกระจาย 

ที่มา: Fang และ Ling (2003) 
 

3. การท าแบบจ าลอง 3 มิติ เสมือนจริง 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 เพื่อสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ เสมือนจริง 
หลังจากท่ีโหลดโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 ผู้ศึกษาหาพื้นท่ีที่ศึกษาในโปรแกรม จากนั้นใส่เลนถนนในพ้ืนท่ีที่
ศึกษา และแบบจ าลอง 3 มิติ จากโปรแกรม Google Earth หลังจากนั้นส่งออกข้อมูลแบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อเปิดด้วย
โปรแกรม Sketchup 8 เพื่อให้ได้ประเภทของข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 และ
วางแนวต้นไม้ลงในพื้นที่ศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ต้นไม้ที่จะสามารถลดมลพิษทางเสียงได้นั้นจะต้องตั้งอยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับ
ตัวรับสัญญาณเสียงและต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสูงของต้นไม้ ความยาวแนวการปลูก ความกว้างแนวการ
ปลูก ระยะห่างในการปลูก และแบบรูปของแนวการวาง ซึ่งในการศึกษานี้ได้ศึกษาต้นไม้ 3 ชนิด คือ ต้นเทียนหยด ต้น
ชบา และต้นแก้ว โดยมีค่าปัจจัยของต้นไม้แต่ล่ะชนิด ได้แก่ ต้นเทียนหยด มีความสูง 2.5 เมตร แนวความยาว 50 เมตร 
แนวความกว้าง 1.2 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.5x0.5 เมตร  แนวการวางเป็นแบบกระจาย ต้นชบา มีความสูง 2.5 
เมตร แนวความยาว 60 เมตร แนวความกว้าง 1.8 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.4x0.4 เมตร 5 แนวการวางเป็นแบบ
กระจาย ต้นแก้ว มีความสูง 1.2 เมตร แนวความยาว 60 เมตร แนวความกว้าง 2.5 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.3x0.3 
แนวการวางเป็นแบบกระจาย โดยใน 1 แนวการปลูกมาสามารถลดมลพิษทางเสียงได้ 48±2 เดซิเบล ในทุกๆ 50 เมตร 
ถึงแม้จะลดระดับเสียงของมลพิษได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของต้นไม้มากขึ้น 
จากท่ีปลูกเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเพื่อความสวยงาม แต่ยังสามารถช่วยลดระดับความดังของเสียงที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ท่ีมักจะมามองข้ามมลพิษทางเสียงไป จนคิดว่าเป็นเรื่องที่เคยชินไปแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การปลูกต้นไม้ในแต่ล่ะครั้งจะต้องค านึงถึงพื้นที่ที่จะปลูกว่าสามารถปลูกได้ในพื้นที่จริงหรือไม่  และพืช
พรรณที่ได้ศึกษานั้นสามารถทนต่อสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศนั้นๆ ได้หรือไม่ 
 2. การท าวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างรถยนต์ขนาดกลางเพียงเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
พิจารณาถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆ ด้วย 
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ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจตลอดจน ขอขอบพระคุณ
เพื่อนๆทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบ 
The Impact of Land Use Change on Water Pollution. Case Study: Saen Saeb Canal 
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ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสนแสบ 
ช่วง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 2) หาปริมาณมลพิษทางน้ าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3) หาพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางน้ ารอบคลองแสนแสบ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ รูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538 และ
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth พ.ศ. 2557 และใช้เทคนิคการแปลภาพด้วยสายตาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 จากนั้นน าข้อมูลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์ปริมาณ
การปล่อยมลพิษ โดยใช้ข้อมูลปริมาณและลักษณะน้ าทั้งชุมชน จากสมาคมสิ่งแวดล้อมไทย และแยกแยะผลการ
วิเคราะห์เป็น 11 เขตปกครอง 
 ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2538 ไป พ.ศ. 2557 คือ พื้นที่ว่างเปล่า
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบ้านเรือนมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากบ้านเรือนเป็นอาคารส านักงานมากขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงโดยการปล่อยมลพิษทางน้ ามากขึ้น พบว่าพื้นที่ที่มีการปล่อยมากที่สุดในปี 2538 คือ 
เขตราชเทว ีปล่อย 30.10% ในปี 2557 คือ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย ปล่อย 29.99 % 

ค าส าคัญ: คลองแสนแสบ  การปล่อยน้้าเสีย  มลพิษทางน้้า   การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

Abstract 
 This research aims to study 1) the changes of land use along Saen Saeb canal in 2538 B.E. 
and 2557 B.E. 2) To quantify water pollution caused by land use. 3) To identify the impact area from 
water pollution along Saen Saeb. By using aerial photographs of 2538 B.E. and satellite image 
provided by Google Earth 2557 B.E. associated with visual interpretation technique to classified land 
use. Next, the water pollution according to land use types are analyzed based on the classified land 
use information and water pollution information. Finally, the analyzed information be identify into 
districts boundary in order to clarify the authority control.  
 The result shows the land use changed from 2538 B.E. to 2557 B.E.; abandoned area 
changes to residence, residence changes to service function. It is obviously disclose the direct affect 
of land use change on water pollution which represented by an evident as the highest impact area 
in 2538 B.E. is Ratchathewi district with 30.10% sewerage in contrast the highest impact area in 2557 
B.E. is pom Prap Sattru Phai district sewerage. 

Keywords: Saen Saeb, sewerage, water pollution, land use change 
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บทน า 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ “คลองแสนแสบ”เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นในสมัยรชัการที่ 3 มีความยาว 72 กิโลเมตร 

ในสมัยนั้นคลองแสนแสบถือว่าเป็นคลองสายหลักเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณคลองมหานาคไป

ทางทิศใต้เช่ือมต่อกับคลองบางกะปิ คลองหัวหมาก คลองบางขนาก และไหลออกทะเลบริเวณแม่น้ าบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา การเดินทางโดยใช้เส้นทางคลองแสนแสบจึงสามารถช่วยล่นระยะทางสัญจรระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการขุดคลองแสนแสบ เพื่อใช้เป็นเส้นทาง

ขนส่งเสบียงอาหาร ไพร่พล ยุทโธปกรณ์ และก าลังทหารจากกรุงเทพมหานครไปยังกัมพูชาและเวียดนามเพื่อการท า

สงคราม หลังยุคสงครามริมสองฝั่งคลองนี้ได้มีชาวบ้านมาท าไร่ท านากันเป็นจ านวนมาก ความส าคัญของคลองจึงเปลี่ยน

จากเส้นทางยุทธศาสตร์ในการรบมาเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและการค้าแทน และการค้าขายก็ท าให้ชุมชนริมคลองแสน

แสบขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งนานวันสภาพบ้านเรือนก็ยิ่งแออัดมากขึ้น รวมกับความมักง่ายของคน จึงท าให้คลอง

แสนแสบเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล น้ าในคลองเน่าเหม็นจนไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของคลองแสนแสบมีลักษณะเป็นคลองที่พาดผ่านกลางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในแนว

ตะวันออก-ตะวันตก จึงท าให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีคลองแสนแสบพาดผ่าน สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ 

พื้นที่ส่วนเหนือ และพื้นที่ส่วนใต้ และมีความยาว 45 กิโลเมตร  

 ลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในปัจจุบัน มีลักษณะตื้นเขินเนื่องจากการทิ้งขยะ ตะกอนจากท่อ

ระบายน้ าเสีย การก่อสร้าง มีสิ่งก่อสร้างลุกล้ ามากขึ้น คุณภาพมีกลิ่นเน่าเหม็น ท าให้ประชาชนริมคลองแสนแสบมี

คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับต่ า 

 ความส าคัญของคลองแสนแสบต่อกรุงเทพมหานคร คือ 

 1. การระบายน้ า คลองแสนแสบถือว่าเป็นคลองที่รองรับน้ าจากล ารางต่างๆ ที่เนื่องจากคลองแสนแสบเป็น

คลองแกนสายหลักในระบบเครือข่ายของล่องล าน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่เป็นล าน้ าเส้นโครงจากคลอง

บางล าพู ผ่ากลางกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก และเป็นแกนให้ล ารางและร่องน้ าสายเล็กๆ มาเช่ือมต่อเป็น

ร่างแห ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ใช้คลองแสนแสบ เป็นทางระบายน้ าในเวลาน้ าท่วม โดยใช้วิธีการสูบน้ าจากท่อ

ระบายน้ าต่างๆ ลงคลองแสนแสบแล้วจึงผลักดันน้ าไปสู่ล าน้ าเชื่อมต่อไปทางตะวันออกของกรุงเทพ 

 2. เส้นทางการคมนาคม ในอดีตคลองแสนแสบเป็นเส้นทางเดินเรือที่ส าคัญที่สุดจากแม่น้ าบางปะกงสู่

กรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันเมื่อเส้นทางส าหรบัรถยนตม์ีความหนาแน่นมากขึ้น  จึงมีประชาชนจ านวนมากท่ีเลือกใช้

เส้นทางการเดินทางทางเรือ ซึ่งจะมีความหนาแน่นมากในช่วงเช้าและเย็น เส้นทางการเดินเรือจะมีตั้งแต่  ท่าเรือผ่านฟูา

ลีลาศ–ท่าวัดศรีบุญเรือง โดยใช้เรือประเภทที่เรียกว่า “เรือเครื่องกลางล า” เพราะเป็นเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ท าให้

สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จนวนมาก 

 3. คลองเขตแดนท่ีส าคัญ ด้วยคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสามารถใช้แบ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ออกเป็นกรุงเทพฯ ส่วนเหนือ และกรุงเทพฯ ส่วนใต้ โดยใช้คลองแสนแสบตลอดสายเป็นแนวแบ่งเขต ซึ่งผลจากการแบ่ง

เขตนี้ท าให้คลองแสนแสบไม่มีเขตผู้ดูแลที่แท้จริง จึงท าให้เกิดการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 

 4. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม ในอดีตนั้นช่วงปลายของคลองแสนแสบมีคุณภาพดีกว่าช่วงต้นและช่วง

กลางมาก จึงมีการท าเกษตรกรรมโดยใช้น้ าจากล าคลอง เช่น การท าสวนมะม่วง การท านาในพื้นที่หลังคลอง การปลูก

ผักลอยน้ า แต่ในปัจจุบันการท าเกษตร โดยอาศัยน้ าจากคลองแสนแสบถือว่าลดน้อยลงจากในอดีต เพราะเนื่องจาก

ปัญหาเน่าเน่าเสียในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการบ าบัดน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า และ

ไหลลงสู่คลอง 
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แปลภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
วิเคราะห์การปล่อยน้ าเสียจากอาคารประเภทตา่งๆเป็นลิตร/วัน 

สรุปผลการวิจัย 

พื้นที่ศึกษา 

ข้อมูลทุติยภมู ิ
- ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538 (กรมแผนที่ทหาร) 
- ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2557 (Google Earth) 
- ข้อมูลปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากอาคาร พ.ศ.2536 (สมาคม
สิ่งแวดล้อม)  

ข้อมูลปฐมภมู ิ

คลองแสนแสบ 

 แหล่งที่มาของน้ าเน่าเสียในคลองแสนแสบ ส่วนใหญ่เป็นน้ าเสียจากชุมชน คือ น้ าที่ถูกทิ้งจากชุมชน ประกอบ
ไปด้วย น้ าส้วมและน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การอาบน้ า การซักล้าง  น้ าจากส้วมซึม ตลอดจนกากและ
ของเสียที่ปนออกมาจากท่อน้ าท้ิง น้ าเสียประเภทนี้เป็นของเสียที่ถูกปล่อยจากอาคารบ้านเรือน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด โรงพยาบาล หรือสถานที่ประกอบการต่างๆ ปริมาณน้ าเสียเหล่านี้จึงมีปริมาณที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการท ากิจกรรม
ของประชาชนในชุมชนนั้นๆ น้ าเสียจากแหล่งชุมชนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการบ าบัดก่อนที่
จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ า น้ าเสียจากแหล่งชุมชนประเภทนี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ซึ่งรวมของเสียต่างๆที่
มนุษย์ขับถ่ายออกมาด้วย เมื่อน้ าเสียจากแหล่งชุมชนไหลลงสู่แหล่งน้ าก็จะท าให้แหล่งน้ านั้นเกิดการเน่าเสีย และถูก
ปนเปื้อนไปด้วย สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เช่ือโรคต่างๆ หรือสารบางชนิดที่ท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น หากมีสารประเภท
ซักฟอกเจือปนอยู่ด้วย จะพบว่าสารดังกล่าวยิ่งมีปริมาณมากเท่าใดก็ยิ่งมีความสามารถซึมลงสู่พื้นดินได้ไกลเป็นพิเศษ 
 งานวจิัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบริเวณริมคลองแสนแสบว่ามีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นอย่างไร เพื่อ
อธิบายว่า เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ ที่ท าให้คลองแสนแสบเกิดมลพิษทางน้ ามากขึ้น และ
มลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนั้นมากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสนแสบ ระหว่าง พ.ศ. 2538 
และ พ.ศ. 2557 
 2. เพื่อหาปริมาณมลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 3. เพื่อหาพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ าบริเวณริมคลองแสนแสบ 
 

กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งข้ันตอนการศึกษาออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยเทคนิคการตีความด้วยสายตา การสังเคราะห์ปริมาณมลพิษทางน้ าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ และการ
หาพื้นที่ได้รับผลกระทบทางน้ า โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยเทคนิคตีความด้วยสายตา 
  1.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2538 
   - สแกนรูปถ่ายทางอากาศบริเวณคลองแสนแสบ พ.ศ. 2538 
   - ก าหนดพิกัดต าแหน่งในภาพถ่ายทางอากาศที่สแกนแล้วด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
   - จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคการตีความภาพถ่ายทางอากาศด้วยสายตา เพื่อจ าแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณ 500 เมตรจากริมตลิ่งของคลองแสนแสบ 
   - สรุปประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2538 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538 

 
1.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2557 

   - ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา เช่นเดียวกับพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2538 จากนั้นเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
จากข้อมูลเวกเตอร์ (vector) เป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บ (KML) และน ามาใช้ก าหนดพื้นที่ศึกษาในภาพถ่าย
ดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth 

   - ก าหนดค่าพิกัดต าแหน่งในภาพดาวเทียมที่ได้ 
   - จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคการตีความด้วยสายตา และสรุปประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเช่นเดียวกับ พ.ศ. 2557 
 2. การสังเคราะห์ปริมาณมลพิษทางน้ าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งปริมาณมลพิษทางน้ า
สามารถสังเคราะห์ได้โดยอาศัยข้อมูลปริมาณและลักษณะน้ าทั้งชุมชนในประเทศไทย จากสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย จากการสังเคราะห์ข้อมูลมลพิษทางน้ ากับการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ตีความแล้ว ดังตารางที่ 1 
 3. การหาพื้นท่ีได้รับผลกระทบทางน้ า 
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ตารางที่ 1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้ า (ลิตร/วัน-หน่วย) 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้ า (ลิตร/วัน-หน่วย) 
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต) 500 
- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า ส านักงาน ตลาด  
   (ตารางเมตร) 

3-70 

- ที่อยู่อาศัยหรือสถาบริการขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาล     
  (เตียง) หมู่บ้านจัดสรร (คน) หอพัก (ห้อง) สถานบริการ (ห้อง)  
  โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต) 

80-1,000 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีระยะกันชนรอบริมตลิ่งคลองแสนแสบ ที่ส่งผลต่อ
ปริมาณมลพิษทางน้ า สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  งานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก พาณิชยก
รรม และที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ และพิจารณาเฉพาะพื้นที่ในระยะกันชน 500 เมตร จากริมตลิ่งคลอง
แสนแสบ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 จ านวนอาคารในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 (อาคาร) พ.ศ. 2557 (อาคาร) 

- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต) 16,432 15,958 

- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า ส านักงาน ตลาด (ตารางเมตร) 772 1,857 

- ที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล (เตียง)  

  หอพัก (ห้อง) สถานบริการ (ห้อง) โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต) 

2,243 1,763 

 

 
ภาพที่ 3 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 
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ภาพที่ 4 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2557 
 
 2. ปริมาณมลพิษทางน้ า 
  จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระยะทางที่ส่งผลต่อมลพิษทางน้ าคือ การปล่อยน้ าเสียจากชุมชน
ในระยะทางไม่เกิน 15 เมตรจากริมตลิ่งคลองแสนแสบ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งอยู่นอกระยะ
ดังกล่าวจึงไม่น ามาร่วมพิจารณาด้วย จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางน้ า เมื่อมาสังเคราะห์ร่วมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะพบว่าประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการปล่อยน้ าเสีย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยขนาดเล็ก รองลงมาคือ พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ตามล าดับ 
 3. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ า 
  เนื่องจากการบริหารจัดการมลพิษทางน้ านั้น ข้ึนอยู่กับขอบเขตการปกครอง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงพิจารณา
ข้อมูลสังเคราะห์ปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้ า จ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพิจารณาในขอบเขตการ
ปกครอง จะพบว่าพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพ้ืนท่ีการปกครองทั้งหมด 11 เขต ได้แก่ 
  - เขตราชเทวี พื้นที่ 7.126 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย พื้นที่ 1.931 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตปทุมวัน พื้นที่ 8.370 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตบางกะปิ พื้นที่ 28.523 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตห้วยขวาง พ้ืนท่ี 15.033 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตวัฒนา พื้นที่ 12.565 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตวังทองหลาง พ้ืนท่ี 18.905 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตพระนคร พื้นที่ 5.536 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตดุสิต พื้นที่ 10.700 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตสวนหลวง พ้ืนท่ี 23.678 ตารางกิโลเมตร 
  - เขตบึงกุ่ม พ้ืนท่ี 24.311 ตารางกิโลเมตร 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองแสนแสบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจ านวน
อาคาร ดังตารางที่ 3 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณมลพิษทางน้ าใน 11 เขต ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 จ านวนอาคารที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง (อาคาร) 
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต) -474 
- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้า ส านักงาน ตลาด (ตารางเมตร) 1,135 
- ที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล (เตียง) หอพัก (ห้อง)  
  สถาน   บริการ (ห้อง) โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต) 

-480 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณมลพิษทางน้ าท้ัง 11 เขตระหว่าง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 

เขต 
อัตราการปล่อยมลพิษทางน้ า (ลิตร/วัน) 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง 
พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2557 

ราชเทวี 89,652 99,238 2.89 

ปูอมปราบศัตรูพ่าย 69,210 67,466 -0.52 

ปทุมวัน 44,786 56,092 3.41 

บางกะป ิ 30,124 25,850 -1.29 

ห้วยขวาง 19,028 22,110 0.93 

วัฒนา 13,376 21,542 2.46 

วังทองหลาง 12,420 14,112 0.516 

พระนคร 6,736 8,420 0.50 

ดุสิต 6,500 7,000 0.15 

สวนหลวง 4,490 5,042 0.16 

บึงกุ่ม 1,500 4,000 0.75 

รวม 297,822 330,872  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสน

แสบในการสร้างบ้านเรือน ส านักงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือการใช้ที่ดินในประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่อชุมชนในด้านต่างๆ 

เช่น วิถีชีวิต ผลกระทบด้านมลพิษ เป็นต้น 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับมลพิษทางน้ า โดยอาจมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ริมคลอง การ

บ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการทุกประเภทริมคลอง และการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดของพื้นที่ริมคลอง 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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การหาปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน 
Identification of Risk Factors for Durian Seed Borer Diffusion. 
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ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนในพื้นที่จังหวัด

จันทบุรี ด้วยปัจจัยทางภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย และความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ ย ในระหว่างปี 

2546 - 2555 ด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยทั้งสามกับระยะเวลาที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน และการ

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน การศึกษา

พบว่าปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยในระว่างเดือนมีนาคมกับกรกฎาคมมีความสอดคล้องกับการ

แพร่ระบาดของแมลง และพื้นท่ีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน คือ บริเวณอ าเภอเขาคิชฌกูฎ อ าเภอแก่ง

หางแมว และอ าเภอมะขาม 

ค าส าคัญ: การแพร่ระบาด  แมลงศัตรูทุเรียน  ปัจจัยเสี่ยง  ภูมิอากาศ 

 

Abstract 

 The aim of this study is to identify factors which cause the spatial diffusion of Durian Seed 

Borer (Mudaria luteileprosa Hollway) in Chantaburi by climatic factors such as an average of rainfall, 

temperature, and humidity from 2003 to 2012 throughout the comparison to the three factors and 

outbreaks of the Durian Seed Borer. Moreover, this study applies a geographic information system 

(GIS) to analyze areas at risk. The result can be discovered that those three factors from March to 

July are consistent with the disffusion period. The risk areas from the Durian Seed Borer durian 

analyzed by GIS are Khao Kitchchakut District, Kaeng hang  Maeo District, and Makham District, 

respectively. 

Keywords: Diffusion, Durian Seed Borer, risk factors, climate 

  

บทน า 
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 ทุเรียนถือเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาของผลไม้”          

( King of the fruits) ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศข้อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้ง

ผู้บริโภคภายในประเทศและระดับสากล ประเทศไทยจัดว่าเป็นแหล่งผลิตอันดับต้นของโลก โดยมีตลาดภายในประเทศ

เป็นแหล่งรองรับผลผลิต ทุเรียนเริ่มมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันทุเรียนมีการน าผลผลิตมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สามารสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ทอฟฟี่ทุเรียน น ามาประกอบอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น จึงท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ 

 ถึงแม้ว่า การปลูกทุเรียนจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรยังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการเพราะปลูกมาก ปัญหาที่ส าคัญส่วนใหญ่ที่ชาวสวนต้องเผชิญ คือ เงินทุนในการ

ปลูก การดูแลรักษาผลผลิต และราคาขายที่ไม่สมดุล ในแต่ละฤดูกาลของทุกปี ชาวสวนทุเรียนต้องหมดเงินไปกับการ

ดูแลรักษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ผลที่ต้องอาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม 

ตัวการส าคัญที่ท าให้ผลลิตเกิดความเสียหายมากที่สุด คือ โรคและแมลงศัตรูพืช โรคที่ส าคัญของทุเรียน ได้แก่ โรคราก

เน่าโคนเน่า โรคใบติด โรคจุดสนิม โรคผลเน่า และโรคคราแปูงขาว แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของทุเรียน ได้แก่ ไรแดง เพลี้ย

ไก่แจ้ เพลี้ยแปูง และหนอนเจาะแมลง ซึ่งตัวการเหล่านี้เป็นตัวการหลักที่ท าให้ผลผลิตทุเรียนลดลงและเกษตรกร

ชาวสวนทุเรียนต้องเผชิญกับการก าจัดปัญหาเหล่านี้  

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาหาพื้นท่ีเสี่ยงจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู

ทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (หนอนใต้) ซึ่งแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน(หนอนใต้) เป็นตัวการ

ส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหายให้กับผลลิตทุเรียนอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนต่อรายได้ของเกษตรกร

ชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก โดยมีการศึกษาปัจจัยที่ท าให้แมลงสามารถแพร่ระบาดในแต่ละพื้นท่ี โดยปัจจัยเสี่ยงท่ีใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางกายภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการแพร่ระบาดของ

แมลงในแต่ละพื้นท่ีอย่างไร และพื้นท่ีที่มีความเสียงต่อการแพร่ระบาด โดยการรวบรวมสถิติของปัจจัยต่างๆ ในแต่พื้นที่ 

มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม–ธันวาคม ระหว่างปี 2546–2555 ของพื้นที่ศึกษา คือ 

จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดระยอง ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยปัจจัย

ทางภูมิอากาศที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลสถิติปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา

จะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และน าผลที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 

ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป 

 
 

วัตถุปะสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  

 2. เพื่อหาพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
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พื้นที่ศึกษา 

ข้อมูลทุติยภูม ิ

- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

- อุณหภมิเฉลี่ย 

- ความชื้นสมัพัทธ์เฉลี่ย 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
-ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวสาวทุเรียน
จังหวัดจนัทบุร ี
-ข้อมูลจากการสัมภาษณน์ักวิชาการ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(GIS) 

วิเคราะห์และประมวลผล 

ผลการวิจยั 

 

กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ก าหนดพื้นที่ศึกษา 
จังหวัดจันทบุร ี

ก าหนดระยะเวลาใน

การศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

การวิเคราะห ์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

การประเมินผลและสรุปงานวจิัย 

 
  า น ร      า

 น าร  ึ า 
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ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนท่ีส าคัญ คือ ส่วนแรก การเปรียบเทียบปัจจัย
ทางภูมิอากาศกับการเขริญเติบโตและวัฏจักรของแมลศัตรูทุเรียน และส่วนที่สอง การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิอากาศ 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน–กฎกฏาคม ปี 2546–
2555 ซึ่งใช้ผลในช่วงเวลานี้ เนื่องจากตรงกับทฤษฎีการเจริญเติบโตและวัฏจักรของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนใต้ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการเจริญเติมโตและการแพร่ระบาด แสดงดังภาพท่ี 3-5 
  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด ของแมลงศัตรูทุเ รียน จะอยู่ในช่วงระหว่าง 
เดือนมิถุนายน–กฎกฏาคม ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 27–30 องศา 
 

 
ภาพที่ 3 อุณหภูมเิฉลีย่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 - 2555 

   
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด ของแมลงศัตรูทุเรียน ในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กฎกฏาคม ซึ่งปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 50–600 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 – 2555 

   
 ความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน ในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายน–กรกฎาคม มีความชื่นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 75– 85 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยเดอืนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 - 2555 

 
 2. ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน 
  จากการศึกษาครั้งน้ีได้น าปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ได้จากการศึกษาข้ันต้นมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนใต้ โดยใช้ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย และความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย ท่ีเป็นไปตามทฤษฎีการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด มีรายละเอียดดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงในสวนทุเรยีน จังหวัดจันทบุรี 
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 พื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัด จันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 6,420.776 ตารางกิโลเมตร จากผลการวิจัยได้สรุปพื้นที่
เสี่ยงของการแพร่ระบาดของ แมลงศัตรูทุเรียน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การจ าแนกระดับความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงในสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี 

ระดับความเสี่ยง 
 

พ้ืนที่เสี่ยง ( ตร.กม. ) 
ต่อพ้ืนที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด 

เปอร์เซ็นของพ้ืนที่เสี่ยง ( % ) 

น้อย 9.285 0.1% 
ปานกลาง 1,096.338 17.10% 

มาก 1,536.319 23.90% 
มากที่สุด 3,778.824 58.90% 

 

สรุปและอภิปรายผล  
 1. ปัจจัยทางภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน ดังเห็นได้จากาความสัมพันธ์ของทั้งสามปัจจัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยข้อมูลมีการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม–กรกฎาคม ซึ่งพบว่าการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะ
ระบาดในช่วงเดือนมีนาคม–กรกฎาคม เช่นเดียวกัน  
 2. พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน (หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) ได้แก่ อ าเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ่ง
คิดเป็น 36.83 % ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอมะขามตามลาดับ 
 3. ประสบการณ์ความรู้ของเกษตรกรและผลงานวิจัยในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาครอบคลุมได้ทุก
ขั้นตอนในการผลิตทุเรียน  
 4. จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่าจะมีการแปรปรวนของสภาพอากาศตั้งแต่ปี 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และจะมี
ผลกระทบต่อการปลูกทุเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บสถิติความเสียหายของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ เพื่อที่จะมีฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยต่อไป 
 2. ควรมีการส ารวจและเก็บสถิติของพื้นที่ท่ีมีความเสียหาย 
 3. ควรมีการเก็บสถิติจ านวนแมลงในพื้นที่ท่ีมีการระบาด 
 4. ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดเรื่องการประเมินผลผลิตของทุเรียนโดยตรง 
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เก็บข้อมูล รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่เป็นก าลังใจในการท าวิจัยให้ส าเร็จลงด้วยดี 
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ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า 
The Study of Absorb Carbon Dioxide in Bangkachao 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณคําดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) 
ของพื้นที่บางกะเจ๎า โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ 6 ต าบล ได๎แกํ บางกะเจ๎า บางน้ าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว 
และทรงคนอง วิธีการศึกษาประกอบด๎วยกระบวนการทางด๎านภูมิสารสนเทศ  สมการแอลโลเมตรี และข๎อมูลจากการ
ส ารวจภาคสนาม 
 ผลการศึกษาจากกระบวนการแอลโลเมตรี พบวําดัชนีพื้นที่ใบของต าบลบางกะเจ๎า บางน้ าผึ้ง บางยอ บาง
กระสอบ บางกอบัว และทรงคนองมีคําเทํากับ  5.70, 6.22, 5.58, 7.76, 5.43 และ 5.54 ตามล าดับ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินของต าบลบางกะเจ๎า  บางน้ าผึ้ง  บางยอ  บางกระสอบ  บางกอบัว และทรงคนอง มีคําเทํากับ  
13,230.812, 2,746.37, 7,640.74487, 56,083.901, 9,870.3403 และ 9,419.8048 กิโลกรัมคาร์บอน ตามล าดับ 
สรุปได๎วํา การศึกษาด๎วยข๎อมูลภาคสนาม และสมการแอลโลเมตรี สามารถประมาณคํ าดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพ้ืนดินได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และผลจากการศึกษาสามารถน าไปเป็นฐานข๎อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแหํงใหมํได๎เป็นอยํางดี 

ค าส าคัญ: การกักเก็บคาร์บอน   สมการแอลโลเมตรี 
 
Abstract 
 This study aims to estimate leaf area index (LAI) and above ground carbon sequestration 
(AGCS) of Bangkachao area. Six areas are selected as the study area. These are Bangkachao, 
Bangnamphueng, Bangyoe, Bangkrasorb, Bangkorbau and Songkanong.This study applies 
geoinformetics process, allometric equations, and fieldwork survey as a major of research methods.  
 The result from allometric method of LAI at Tumbon Bangkachao, Bangnamphueng,  
Bangyoe, Bangkrasorb, Bangkorbau and Songkanong are approximately 5.70, 6.22,  5.58,  7.76,  5.43 
and5.54  respectively.  The  AGCS  is  approximately 13,230.812,  2,746.37,  7,640.74487,  56,083.901, 
9,870.3403 and 9,419.8048 kilograms of carbon respectively. The study can  conclude that the 
fieldwork data and allometric equations can be effectively applied to estimate LAI  and  AGCS.  At 
last, the results of this study can be implemented as a database for existing greenfield management 
as well as planning for new greenfield site. 

Keywords:  Carbon  Sequestration, Allometric Equations 
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บทน า 
 ภาวะโลกร๎อน (Global Warming) เกิดจากการปลํอยก๏าซเรือนกระจกออกสูํช้ันบรรยากาศเป็นปริมาณมาก 
หนึ่งในก๏าซเรือนกระจกท่ีมีปริมาณการปลํอยเป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
 ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยูํอยํางหนาแนํน
และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอยํางรวดเร็ว ท าให๎เกิดมลพิษของก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมาก ทั้งที่มา
จากการกระท าของมนุษย์ จากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสํง การผลิตกระแสไฟฟูา การเกษตร ฯลฯ ซึ่งสํงผล
ให๎พ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครมีปริมาณลดลง  
 ดงันั้น ทางรัฐบาลกรุงเทพมหานครจึงได๎มีการสงวนพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ๎าให๎อยูํภายใต๎โครงการ “สวนกลาง
มหานคร” เพื่อให๎เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ และอากาศที่บริสุทธิ์ที่ผลิตจากพื้นที่แหํงนี้ยังชํวยในการดูดซับก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยูํในบรรยากาศ อีกทั้งยังชํวยกรองอากาศเสียจากยํานอุตสาหกรรมและชุมชุนบริเวณจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 
 
พ้ืนที่ศึกษา 
 1. บริเวณบางกะเจ๎า ตั้งอยูํในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด๎วย 6 ต าบล ได๎แกํ ต าบล
ทรงคะนอง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ๎า ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอบัว รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นราว 
21.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,187.5 ไรํ ลักษณะของพื้นที่ถูกล๎อมด๎วยแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นระยะทางประมาณ 17 
กิโลเมตร มีคอคอดกว๎าง 570 เมตร รูปรํางคล๎ายกระเพาะหมู พ้ืนท่ีอยูํระหวําง ละติจูดที่ 13° 39’ 16’’ ถึง 13° 42’ 5’’ 
เหนือและ ลองจิจูดที่ 100° 32’ 36’’ ถึง 100° 35’ 28’’ ตะวันออก และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ถูกก าหนดให๎เป็นปอดของ
กรุงเทพมหานคร 
 2. ก าหนดขอบเขตโดยรอบจากริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาโดยรอบริมฝัง่แมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร 
ที่มา: แผนที่ฐานจากกูเกลิเอิร์ธ 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาถึงการกักเก็บคาร์บอนไดเหนือพ้ืนดิน 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในแตํละต าบลของพื้นที่บางกะเจ๎า 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การท าแนวกันชนจากริมฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร เพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา 
 2. การลงพื้นที่นับจ านวนต๎นไม๎เพื่อหาเส๎นรอบวง โดยนับท้ัง 6 ต าบล และก าหนดพื้นท่ีในแตํละต าบล ขนาด 
40X40 ตารางเมตร ซึ่งต๎นไม๎ที่อยูํในความสนใจคือ ต๎นไม๎ที่มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร ตั้งแตํ 4.5 
เซนติเมตรขึ้นไป พร๎อมทั้งบันทึกชนิดของต๎นไม๎ในพื้นที่ ชํวงเวลาในการเก็บข๎อมูลจ านวน 2 ครั้ง คือ 14 ตุลาคม 2557 
และ 9 พฤศจิกายน 2557 
 3. น าเส๎นรอบวงมาค านวณหาดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI) โดยใช๎สมการแอลโลเมตรี (คือ สมการที่ใช๎ในการประมาณ
คํามวลชีวภาพ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนที่สะสมในพื้นที่ผิวใบทั้งหมดของต๎นไม๎ ความสัมพันธ์
ดังกลําวอยูํในรูปสมการเชิงเส๎นระหวํางเส๎นผําศูนย์กลางที่ความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน (D) คูณความสูง (H)ช และน า
คําทีไ่ด๎จากสมการนี้มาเข๎า สูตรเส๎นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis) จะได๎คําการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่
บางกะเจ๎า 

U = 0.5101(D2H)0.5912…………………Ogawa; et al.(1961 ) 
  โดยที่ U = พื้นที่ผิวใบท้ังหมดของต๎นไม๎หนึ่งต๎น (ตารางเมตร) 
    D = ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของล าต๎นมากกวํา 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดที่ระดับ 
     ความสูง 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน (เซนติเมตร) 
    H = ความสูงของต๎นไม๎ (เมตร)  

-ขนาด พื้นที ่
-ต าแหน่งท่ีตั้ง 

อ าเภอพระ
ประแดง 

ข้อมูลต าบล พื้นที่ศึกษา 

ปริมาณดัชนีพื้นท่ีใบ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินของพื้นท่ีบางกะเจ้า 

 

- ประเภทต้นไม ้

- ความสูงของต้นไม ้

- ความยาวเส้นรอบวง 

โปรแกรมทางด้าน GIS 

สมการแอลโลเมตร ี

(Allometry Equation) 
 

แผนภูมิ กราฟเส้นดัชนีพ้ืนท่ี
ใบ และแผนท่ีการกักเก็บ

คาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 
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  จากพ้ืนท่ีผิวใบท้ังหมดของต๎นไม๎หนึ่งต๎นสามารถน ามาค านวณหาคําดัชนีพ้ืนท่ีใบ โดยใช๎สมการของ  โอกา
วาและคนอ่ืนๆ ดังสมการ 
 
 

ดัชนพีื้นที่ผิวใบ (LAI) =   พื้นที่ผิวใบท้ังหมดของต๎นไม๎แปลงตัวอยําง 
      พื้นที่แปลงตัวอยําง 

 
 4. น าคําท่ีได๎จากสูตรเส๎นตรงเชิงเดี่ยวทั้ง 6 ต าบล มาวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่บาง
กะเจ๎า โดยใช๎วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส๎นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis) มีรูปแบบสมการดังนี ้

Y = aX+b 
  เมื่อ Y = คําปริมาณการกักเก็บคาร์บอนท่ีอยูํเหนือพ้ืนดิน ได๎จากการเก็บข๎อมูลภาคสนาม 
   X = คําดัชนีพ้ืนท่ีใบ 
   A = คําที่เส๎นสมการถดถอยตัดแกน y (y-Intercept) 
   B = คําความลาดชัน (slope) ของเส๎นการถดถอยเรียกวํา สัมประสิทธ์ิของการถดถอย 
         (Coefficient of regression) 
 5. น าคําท่ีวิเคราะห์ได๎สร๎างเป็นแผนที่โดยใช๎โปรแกรมภูมิสารสนเทศ แสดงผลในรูปแผนท่ี 
 
ผลการวิจัย 
 การประเมินคําดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) จากพื้นที่บางกะเจ๎าทั้ง 6 
ต าบล พบวํา ดัชนีพ้ืนท่ีใบและการกัดเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินจากการส าควจภาคสนามต าบลบางยอ ต าบลบางกระเจ๎า 
ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอบัว พบคําดัชนีพื้นที่ใบเฉลี่ยเทํากับ 5.58 , 5.7, 7.76, 6.22 และ 5.43 
ตามล าดับ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน ประมาณ 7,640.74, 13,230.81, 56,083.90, 2,746.37 และ 
9,870.34 กิโลกรัมคาร์บอน 
 การประเมินคําดัชนีพื้นใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) จากพื้นที่บางกะเจ๎าทั้งหมด 6 
ต าบล มีคําดัชนีพื้นที่ใบเฉลี่ยทั้งหมดเทํากับ 36.23 สามารถการกักเก็บคาร์บอนได๎ทั้งหมด 98,991.97297 กิโลกรัม
คาร์บอน ซึ่งสรุปผลตารางคําเฉลี่ยในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในแตํละต าบล โดยเรียงจากต าบลที่มีคําการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพ้ืนดินมากไปหาต าบลที่มีคําการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินน๎อย 
 

ตารางที่ 1 แสดงคําดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบและคําการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 

ต าบล ดัชนีพื้นที่ผิวใบ 
ค่าเฉลี่ยค่าการกักเก็บคารบ์อน 

(กิโลกรัมคาร์บอน) 
ค่าเฉลี่ยการกักเก็บคารบ์อนที่ได้

จากสมการถดถอย 
บางกระสอบ 7.76 12.145 56,083.90100 
บางกะเจ๎า 5.7 7.84 13,230.81200 
บางกอวัว 5.43 6.709 9,870.34030 
ทรงคนอง 5.54 7.098 9,419.80480 
บางยอ 5.58 7.203 7,640.74487 
บางน้ าผึ้ง 6.22 7.375 2,2746.37000 
ผลรวมทั้งหมด 36.23 48.37 98,991.97297 

ค่าเฉลี่ย 6.038 8.0616 16,498.662 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถน าข๎อมูลคําดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของแตํละ
ต าบลมาประยุกต์ด๎วยข๎อมูลภมูิสารสนเทศและสมการแอลโลเมตรี เพื่อเป็นฐานข๎อมูลในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในบางกะเจา๎ 
เพื่อให๎พื้นที่บางกะเจ๎าได๎มีพื้นที่สีเขียวที่สามารถชํวยในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเป็นแหลํงผลิต
ออกซิเจนได๎มากข้ึน 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีหนํวยงานและชาวบ๎านรํวมมือกันดูแลพื้นที่บางกะเจ๎าให๎มากข้ึน เพื่อจะได๎เพิ่มจ านวนต๎นไม๎ในพื้นที่ให๎
มากขึ้น 
 2. การประมาณคําดัชนีพ้ืนท่ีใบและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินควรมีการเก็บข๎อมูลอยํางตํอเนื่อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มจ านวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและต าแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
Analyze the Risk Areas and Compare the Areas with the Accident Reports 

 
 
นางสาวทิพยาพร  นิลวิเชียร        
นายมาฆ  วจนะวิศาล             
นางสาวกัญญา  ชื่นชม               
นายสิรภพ  พ้นภัย                    
นายหฤษฎ์  โคกผา                   
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมศิาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและต าแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร
ประจ าทางสาย 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ในการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเปรียบเทียบกับข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางสาย 8 โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
ตรวจสอบยืนยัน ข้อมูลตามสถานการณ์จริงในจุดเสี่ยงที่มีความเร็วรถสูง และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารประจ าทางสาย  8 โดยใช้เครื่องมือ ระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือจีพีเอส (Global Positioning System: GPS) ในการเก็บค่าข้อมูลแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าและ
ช่วงเวลาค่ า หาความเร็วเฉลี่ยรถโดยสารประจ าทางสาย 8 ในแต่ละช่วงที่ก าหนด (20 ช่วง) ตั้งค่าการบันทึกทุกๆ 10  
วินาที หาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารฯ ในแต่ละช่วงด้วยโปรแกรม Arcmap น าไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เคยเกิด
อุบัติเหตุร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน สภาพการจราจรที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ น าผลที่ได้ไป
ใช้เพื่อวางแนวทางแก้ไขปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป 

จากการวิจัยพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดพบบริเวณถนนลาดพร้าวและถนนพหลโยธิน (ช่วง สถานี BTS) ซึ่งช่วงถนน
ดังกล่าวรถประจ าทางสาย 8 มีความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 30 กม./ชม. อยู่ในช่วงความเร็วเฉลี่ยต่ าถึงปานกลางสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องได้แก่ ขนาดและจ านวนช่องทางเดินรถที่แคบและน้อย (ไม่เกิน 3 ช่องทางวิ่ง) ประกอบกับ
บริเวณดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นมาก มีทางร่วมทางแยกจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่าง
กระทันหันเพื่อท าเวลาชดเชยการจราจรที่ติดขัด ท าให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงถนนอื่นๆ ที่สามารถใช้
ความเร็วได้สูงกว่า เนื่องจากการจราจรที่คล่องตัวกว่า 
ค าส าคัญ:     อุบัติเหตุจราจร   อุบัติเหตรุถเมล์สาย 8   ร้องเรียนรถเมลส์าย 8  GPS 
 
Abstract 
      The purposes of this study were to analyze the risk areas and compare the areas with the 
accident reports of The Bus Number8. The relationship between speed and position which could be 
risk of accidents were collected from The Bus No.8. Verifying the areas which had accidents were 
used the research process to find information and check it according to actual situation where the 
bus had high speed. 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS 497 

 

       To investigate, the Global Positioning System: GPS were necessary for testing the bus’ speed. It 
had been used to collect data in the morning and evening. Finding ranges of speed was calculated 
by DNR Garmin which had been set to save range of the road in every 10 seconds at a point. The 
data from DNR Garmin was evaluated the buses’ average speed between points in each range of the 
road by ARC GIS programs. During the buses ran fast have more risk to accidents, so the information 
had been examined with the real accident areas. Then, we checked the physical factors of the street 
and traffic signs that may affect the accidents. The result can be used for achieve the correction and 
prevention, to reduce the accidents of The Bus No.8. 
        The finding indicated that the calculating at ranges of high speed points as a result of the study 
about accident areas is associated with the accident report. Therefore, it is according to the 
hypothesis, the physical factors of the street and traffic signs are the results of the accidents. The 
statistics of accidents should be correct from every bus in order to evaluate and improve the 
security of transportation. 
 
บทน า 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รถโดยสารประจ าทางถือเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การสัญจรของประชาชน เนื่องด้วยค่าโดยสารที่สมเหตุสมผลกับการบริการที่ครอบคลุม จึงท าให้ประชาชนยังคงเลือกใช้
รถโดยสารประจ าทางในการคมนาคมแม้ที่ผ่านมารถโดยสารประจ าทางจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ
รถโดยสารประจ าทางสาย 8 ซึ่งมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง จากสถิติในปี 2556 พบว่า รถเมล์สาย 8 สะพานพุทธ-แฮปปี้
แลนด์ ติดอันดับถูกร้องเรียนมากที่สุด โดยเป็นรถเมล์ 1 ใน 3 ที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากสุดถึง 11 เดือน เฉลี่ยปัญหา
ร้องเรียนเดือนละ 20 ครั้งและเส้นทางการเดินรถผ่านพื้นที่ย่านธุรกิจและแหล่งการค้ามากมาย จึงถือว่าเป็นเส้นทาง
การจราจรที่ส าคัญ ท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตราย ณ จุดเกิดเหตุของรถโดยสารประจ าทาง
สาย 8 

 
วัตถุประสงค์  

1. ศึกษาต าแหน่งการเกดิอุบัติเหตุในเส้นทางของรถโดยสารประจ าทางสาย 8 
2. เพื่อวิเคราะหห์าปัจจัยทางด้านการจราจรและปัจจัยทางดา้นภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดอุบัตเิหตุกับรถโดยสาร 

ประจ าทางสาย 8 
3. ศึกษาปัจจัยทางด้านภมูิสาสตร์ที่จะช่วยลดอุบัตเิหตุกับรถโดยสารประจ าทางสาย 8 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาเส้นทางการเดินรถประจ าทางสาย 8 
2. ศึกษาข้อมูลและเคยที่เคยเกิดอบุัติเหตุในอดตี 

 3. ลงพื้นที่ส ารวจโดยการนั่งรถเมล์และเก็บข้อมูล 
 4. เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่อง GPS  
 5. น าข้อมูลเข้าโปรแกรม DNR Garmin 
 6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Arcmap เพื่อหาความเร็วเฉลี่ยของรถประจ าทางในแต่ละช่วง (20 ช่วง) 
 7. หาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ย จดุเกิดอุบตัิเหตุและลักษณะทางกายภาพ เพื่อหาสาเหตุหลกัของ
การเกิดอุบัตเิหต ุ
 8.ท า 3D ด้วยโปรแกรม Arcscene 
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ด้าน เพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
แบ่งเป็น ความเร็วเฉลี่ยรถในแต่ละช่วงการเดินทาง และข้อมูลทางด้านกายภาพของถนน 
 1. ความเร็วฉลีย่ของรถประจ าทางที่ได้จากการเก็บข้อมลูด้วย GPS ก าหนดช่วงเวลาเก็บ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน เก็บข้อมูลช่วงละ 5 รอบ น าข้อมูลที่ไดม้าหาคา่เฉลีย่ความเร็วของรถประจ าทาง
ในแต่ละช่วงระยะที่ก าหนด (20 ช่วง) แบ่งความเร็วออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1) ความเร็วเฉลี่ยต่ า มีค่าน้อยกว่า 20 กม./
ชม. 2) ความเร็วเฉลีย่ปานกลาง มคี่าอยู่ในช่วง 21-30 กม./ชม. และ 3) ความเร็วเฉลีย่สูง มีค่าอยู่ในช่วง 31-40 กม./ชม. 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
 

การจักการข้อมลู 

 ใส่รายละเอียดข้อมูลลงใน
โปรแกรม ArcMap 

 ค านวณค่าทางสถติ ิ

ประมวลผลและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลเชิงคุณลักษณะของพื้นท่ี 

 ส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีตาม
เส้นทางการเดินรถเมล์สาย 8 

 เก็บข้อมูลรถเมล์ขณะวิ่ง ตามเส้นทางการ
เดินรถจ านวน 10 รอบ 

ทฤษฎี และข้อมูลอุบัติเหตุ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจราจร 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 

 ข่าวการเกิดอุบัติเหตุท่ีส าคัญ 

การด าเนินการ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยทีไ่ด้จากการเก็บข้อมลู GPS 

รอบท่ี 
เวลาเคลื่อนท่ี 
(นาที:วินาที) 

ระยะเวลาหยุด
(นาที:วินาที) 

ระยะเวลาท้ังหมด 
(นาที:วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย
(กม.) 

ความเร็วสูงสุด
(กม.) 

1 กลางคืน 65 23.36 88.36 20.3 59.1 
2 กลางวัน 66 23.11 89.11 20.6 59 
3 กลางวัน 62 17.38 70.38 22.2 51.3 
4 กลางคืน 71 11.21 82.21 21.7 62.2 
5 กลางคืน 77 28.11 105.11 18.11 56 
6 กลางคืน 77 45.35 122.35 18 50 
7 กลางวัน 64 15.07 79.7 20.4 53.7 
8 กลางคืน 50.45 13.42 64.27 23 90.5 
9 กลางวัน 48.33 14.3 63.03 23.6 73 
10 กลางวัน 52.58 8.39 61.37 22.8 81.5 

ผลรวม 633.36 199.7 825.89 210.7 636.3 

ค่าเฉลี่ย 63.34 20.37 82.59 21.07 63.63 
 

ตางรางที่ 2 ช่วงความเร็วเฉลีย่ที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วย GPS ของรถโดยสารประจ าทางสาย 8 

สี ล าดับที ่ ความเร็ว (กม./ชม.) ระดับความเร็วเฉลี่ย 
 1 น้อยกว่า 20 ความเร็วเฉลี่ยต่ า 
 2 21-30 ความเร็วเฉลี่ยปานกลาง 
 3 31-40 ความเร็วเฉลี่ยสูง 
 

 ในช่วงเวลากลางวัน รถโดยสารประจ าทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสงูที่สุดบนถนนพหลโยธิน ช่วงหน้า
โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอรเ์นชันแนล ถึงสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ มีระยะทางรวม 2,133 เมตร อยู่ในช่วงที่ 13 
และ 14 ของเส้นทาง โดยมีการใช้ความเร็วเฉลี่ย 39 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และ 33 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ตามล าดับ ซึ่ง
ความเร็วเฉลี่ยโดยส่วนมากมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ได้แก่บรเิวณถนนลาดพรา้ว ถนนพหลโยธินช่วง
สถานีรถไฟฟูา BTS (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยรถในช่วงเวลากลางวัน 
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 ในช่วงเวลากลางคืน รถโดยสารประจ าทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสูงที่สุดในเส้นทางถนนพหลโยธิน ช่วงหน้า
โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอรเ์นชันแนล ถึงสถานีรถไฟฟูา BTS อารีย์  มีระยะทางรวม 1,154 เมตร และช่วง  MRT 
สวนจตุจัก ถึง MRT พหลโยธิน มรีะยะทางรวม 1,514 เมตร อยู่ในช่วงที่ 10 และ 14 ของเส้นทาง โดยมีการใช้ความเร็ว
เฉลี่ย 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และ 34 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ตามล าดับ ความเร็วเฉลี่ยโดยส่วนมากเหมือนกับในช่วงเวลา
กลางวันคือ มีความเร็วเฉลีย่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ได้แก่บริเวณถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธินช่วงสถานีรถไฟฟูา 
BTS และในช่วงถนนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพช้ันในจนถึงปลายทางที่สะพานพุทธ (ภาพที่ 2) 
  

 
ภาพที่ 2 ความเร็วเฉลีย่รถในช่วงเวลากลางคืน 

 
 2. สภาพทางกายภาพของเส้นทางการเดินรถประจ าทางสาย 8 ได้แก่ ขนาดและความกว้างของช่องทางจราจร 
และลักษณะของจุดตัดทางร่วมทางแยก โดยขนาดและความกว้างของช่องทางจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) 
ช่องทางจราจรกว้างและมมีากกว่า 3 ช่องทางจราจร 2) ช่องทางจราจรแคบและมมีากกว่า 3 ช่องทางจราจร และ 3) 
ช่องทางจราจรแคบและมีไม่เกิน 3 ช่องทางจราจร 
 ปัจจัยทางกายภาพของจุดตดัทางร่วมทางแยก ค านวณจากจ านวนจดุตัดต่อระยะทางของถนน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) จุดตดัทางร่วมทางแยกมาก (มากว่า 5 จุด ต่อ 1 กม.) 2) จุดตดัทางร่วมทางแยกปานกลาง (3-5 จุด 
ต่อ 1 กม.) และ 3) จุดตัดทางร่วมทางแยกน้อย (น้อยกว่า 3 จุด ต่อ 1 กม.)  
 ปัจจัยทางกายภาพของถนนมีความสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยของรถประจ าทางสาย 8 โดยถนนที่แคบ มี
ช่องทางจราจรน้อยและมีจุดตดัทางร่วมทางแยกมาก จะมคี่าเฉลี่ยความเร็วต่ า หรือถนนท่ีกว้าง มีช่องทางจราจรมากและ
มีจุดตดัทางร่วมทางแยกน้อยจะมคี่าเฉลี่ยนความเร็วต่ า 
 3. จุดเกิดอุบัติเหตุ จุดเกิดอุบัตเิหตุที่พบท่ีมีความรุนแรงและมีการบนัทึกไว้จ านวน 4 จุดพบว่า เกิดขึ้นบนถนน
ลาดพร้าว 2 จุด ได้แก่ บรเิวณ ปากซอยลาดพร้าว 64 และซอยลาดพร้าว 95 และบนถนน พหลโยธิน (บริเวณสถานี
รถไฟฟูา BTS) 2 จุด ได้แก่ บริเวณ BTS สะพานควายทั้ง 2 จุด สาเหตุเกดิจากการขับรถโดยประมาทและการเปลี่ยน
ช่องจราจรอย่างกะทันหัน จากการจราจรที่ติดขดัส่งผลให้รถโดยสารประจ าทางสาย 8 มารวมกันจ านวนมากจึงให้เกิด
การแย่งผู้โดยสารและการแซงกันเกิดขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 

 รถโดยสารประจ าทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันท้ังในช่วงเวลากลางวัน และ

กลางคืน และมีการท าความเร็วสูงสุดได้ถึง 90.5 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยอยู่ท่ี 

63.63 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แต่ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 21.07 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง เนื่องจากมีบางช่วงเวลาที่รถท าความเร็วได้

น้อยจากการจอดหยุดรับส่งผูโ้ดยสาร และการจอดตดิไฟแดงในบรเิวณทางแยกต่างๆ 

 ต าแหน่งท่ีเคยเกดิอุบัติเหตุ อยู่ในช่วงเส้นทางที่มีความเร็วเฉลี่ยไม่มาก เนื่องจากการจราจรที่หนาแนน่ รถจึงท า

ความเร็วได้น้อย ในการลงส ารวจภาคสนามและการศึกษาทฤษฎี พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและต าแหน่งท่ี

เสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ มีปัจจัยทางด้านกายภาพของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในจุดที่เกิดเหตุช่วงถนนเส้นลาดพร้าว 

เป็นถนนสายรองซึ่งใช้เชื่อมกับถนนสายหลัก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย มสีถานพยาบาล บริษัทต่างๆ และศนูย์การค้าหลาย

แห่ง จึงมีปริมาณการจราจรจ านวนมากเนื่องจากลักษณะของถนนท่ีเป็นแบบเส้นตรงผา่นชุมชนเมือง มีถนนย่อยแยก

ออกไปจ านวนมากถนนลักษณะนีจ้ึงมีปัญหาการติดขดัของการจราจร แต่ในช่วงที่การจราจรคล่องตัวหรือมีรถใช้เส้นทาง

น้อย รถจะมีการใช้ความเร็วมาก เนื่องจากรถต้องการท าความเร็วเพือ่ไปให้ทันไฟเขียวในแยกต่อไปจนอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตไุด้  

 และในช่วงถนนพหลโยธิน บรเิวณสะพานควายกม็ีการปรับเปลี่ยนจ านวนช่องจราจร จาก 3 ช่อง เป็น 2 ช่อง

ในบางช่วง หรือท่ีเรียกว่า “คอขวด” ท าให้รถในช่องจราจรซ้ายสุดตอ้งมีการเบี่ยงเส้นทาง  และด้วยเหตุที่รถโดยสาร

ประจ าทางจะต้องวิ่งในช่องจราจรซ้ายสดุเพื่อจอดรับผู้โดยสารตามปาูย ท าให้เกิดการเบี่ยงเส้นทางอย่างเลี่ยงไมไ่ด้ ดังนั้น

เมื่อรถมีการใช้ความเร็วและมาเจอกับช่วงการเบี่ยงช่องจราจร อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารเอง หรือเกิดอันตราย

กับรถคันอ่ืนในช่องจราจรช่องกลางได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

1 ควรมีการจัดท าค่าสถิติการเกิดอุบตัิเหตุของรถเมล์แต่ละสายเพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงความปลอดภัย

ด้านการคมนาคมของรถโดยสายสารประจ าทาง 

2 ภาครัฐควรเข้ามาดูแลและจดัการระบบการปล่อยรถโดยสารประจ าทางสาย 8 เพื่อให้รถโดยสารวิ่งอยา่งเป็น

ระเบียบและปล่อยรถให้ถูกเวลา 

3 ควรมีการตรวจสอบเส้นทางของถนนเพื่อความปลอดภัยของรถแตล่ะชนิด  

4 ควรมีการจัดท าปูายจราจรให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้ขับข่ีสังเกตได้ง่ายเพื่อปูองกันและท าให้การจราจรมีระเบียบมากขึ้น 

5 ตรวจสอบเส้นทางที่มีความมืดและให้ภาครัฐและเอกชนจัดการใหต้ดิตั้งไฟตรงถนนเพื่อให้รถขับขี่ไดส้ะดวก 

6 ควรตรวจเช็คลักษณะเครื่องยนต์ของรถโดยสารทุก 6 เดือนเพื่อให้มคีวามปลอดภัยในการขับขี่และเพือ่ความ
ปลอดภัยของผูโ้ดยสาร 

7 รัฐบาลควรจัดการดูแลผู้ขับข่ีรถโดยสารประจ าว่ามีคณุสมบัติในการขับข่ีรถโดยสาร 
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บทคัดย่อ 
       การศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํ
รื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนซึ่งในที่นี้มุํงหมายถึงพระอาจารย์สุรัตน์
(พระอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการอบสมุนไพรของวัด) ซึ่งถือเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในการใช๎วัดเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนด๎าน
สุขภาวะด๎วยการอบสมุนไพรรักษาโรค และปัญหาอุปสรรค์ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
การศึกษาครั้งนี้ใช๎การศึกษาเชิงคุณภาพโดยกระบวนการลงชุมชน การสังเกต การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ การจด
บันทึก และวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบวํา ปัจจุบันแม๎สังคมจะมีความเจริญก๎าวหน๎าเป็นอยํางมากโดยเฉพาะวิทยาการด๎านการรักษา
สุขภาพ แตํพบวําคนสํวนหนึ่งกลับเลือกใช๎การรักษาสุขภาพทางเลือกซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยเฉพาะ
กระบวนการรักษาที่เช่ือมสัมพันธ์ระหวํางรํางกายกับจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนาในแงํของการรักษา
จิตใจ ซึ่งพบวําการรักษาสุขภาพด๎วยการอบสมุนไพรที่วัดปุารื่นรมย์ซึ่งมีผู๎สนใจเป็นจ านวนมากโดยมีพระอาจารย์สุรัตน์
เป็นพระอาจารย์ดูแล การรักษาสุขภาพภายในวัดดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นความเช่ือของคน/ชุมชนกับวัดโดยมีพระสงฆ์เป็น
ผู๎น า/ผู๎ดูแลในการรักษาซึง่หากมองในแงํของการพัฒนาชุมชนแล๎วถือวําเป็นการพัฒนาท้ังด๎านรํางกายและจิตใจซึ่งท าใหส๎ุ
ภาวะองค์รวมซึ่งถือวําพระสงฆ์/พระพุทธศาสนา/วัดไผรํื่นรมย์ประสบความส าเรจ็เป็นอยํางมากในการมีบทบาทน าในการ
พัฒนาชุมชน  

ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน  บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 
 
Abstract 

The study on “Buddhism and Community Development: A Case of Community 
Development Role of Monk of Phai Ruen Rom Temple, Thung Luk Nok Subdistrict, Kamphaeng Saen 
District, Nakhon Pathom” aimed to investigate ideas of Buddhism towards community development 
and problems on community development of Buddhist monk. As we can see, role of monk, that is 
Venerable Ajahn Surat who monitoring herbal steam of Phai Ruen Rom temple,  in developing 
community showed an important role in using the temple as a foundation for developing 
community health by using herbal steam to treat illness. Thus, this qualitative study was conducted 
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by collecting data from the community. The research instruments were observation, informal 
interview, and note taking. Then, the data were analyzed by using descriptive statistics.  
 The results revealed that although recent society has high progress on medical care, most 
people still choose alternative health care or holistic health care to cure their illness, especially the  
treatment process that connects the relationship between body and mind. This kind of treatment is 
concerned with Buddhism in the aspects of psychotherapy. Also, the illness treatment with herbal 
steam at Phai Ruen Rom temple by Veneralbe Ajahn Surat is interested by most people. The 
treatment of this temple reflects belief on relationship between people and temple in the 
community where there is a monk as a leader of treatment monitoring. Thus, in the perspective of 
community development, this case study can be considered as an example of successful holistic 
health care among monk, Buddhism, and Phai Ruen Rom temple and it obviously shows the 
important role of monk in developing community as well. 

Keywords: Buddhism and Community, Role of monk in developing community 
 
บทน า 
 บทบาทของพระสงฆ์กับงานพัฒนาในสังคมไทยเป็นสิ่งท่ีเห็นได๎ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยตั้งแตํเกิดจนกระทั่ง
ตายจะมีความเกี่ยวข๎องกับศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ตลอด บทบาทของพระสงฆ์และความพยายามผลักดัน
บทบาทของพระสงฆ์ให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม และท าให๎สังคมมองเห็นประโยชน์นั้นได๎อยํางชัดเจน  

พระสงฆ์คือผู๎เสียสละความเป็นปัจเจกภาวะ มีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน บทบาทของพระสงฆ์
ที่ถูกต๎องตามพระธรรมวินัยที่พึงปฏิบัติกันโดยเริ่มจากบทบาทของพระสงฆ์เองแล๎วสํงผลตํอชุมชนและสังคมในวงกว๎าง
มากยิ่งข้ึน ได๎แกํ ด๎านการปกครอง ด๎านการศาสนศึกษา ด๎านการเผยแพรํ ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ ด๎านสาธารณูปการ 
และด๎านสาธารณสงเคราะห์ พระสงค์จึงมีบทบาทส าคัญส าคัญตํอแนวคิดในงานพัฒนาชุมชนซึ่งได๎รับแนวคิดมาจาก
ตะวันตกเพราะคนไทยมีความผูกพันตํอพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์  

ดังนั้น ส าหรับสังคมไทยแล๎วบทบาทของพระสงฆ์กับงานพัฒนาชุมชนจึงมีความสอดคล๎องเป็นไปด๎วยกันเพราะ
ชุมชน/หมูํบ๎านของไทยมีวัดแทบทุกหมูํบ๎านและพระสงฆ์ก็มีอิทธิพลตํอความคิดความเช่ือของคนในชุมชน/หมูํบ๎านเป็น
อยํางยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตามหากพิจารณาในชุมชนจะเห็นบทบาทของพระสงฆ์เป็นผู๎มีบทบาทน าในการ
พัฒนาท้ังสิ้น ส าหรับชุมชนวัดไผํรื่นรมย์ก็เชํนเดียวกันชุมชนอื่นๆที่พระสงฆ์เป็นผู๎มีบทบาทน าในการพัฒนาชุมชนด๎านสุข
ภาวะด๎วยการเปิดให๎มีการอบสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งปรากฏวําได๎มีผู๎คนท่ีมีความสนใจเป็นจ านวนมากและผลที่ตามมาคือ
ท าให๎มีจ านวนพุทธศาสนิกชนมาวัดเพิ่มมากขึ้นแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา วัดและพระสงฆ์ที่มี
ความส าคัญตํอชุมชนดังกลําว ซึ่งท าให๎คณะผู๎วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวบทบาทของพระสงฆ์/วัดในพระพุทธศาสนาตํอ
การพัฒนาชุมชนซึ่งหวังจะเป็นแบบอยํางของการพัฒนาชุมชนโดยใช๎วัดเป็นฐานตํอไป 
   
วัตถุประสงค ์
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์/วัดในการพัฒนาชุมชนซึ่งในกรณีนี้มุํงศึกษาพระสงฆ์ที่ใช๎
สมุนไพรในการรักษาสุขภาพ รวมถึงปัญหาอุปสรรค์ของการใช๎วัดเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํ

รื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข๎อมูลสํวนใหญํได๎จากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์พระอาจารย์สุรัตน์ วัดไผํรื่นรมย์และชาวบ๎านในชุมชนทุํงลูกนก โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่การวิจัย ส าหรับการเลือกพื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยได๎ ได๎เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Selective) โดยเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกของคณะผู๎วิจัยเป็นคนในพื้นที่ซึ่งท าให๎งํายในการติดตํอประสานงาน
และการเข๎าถึงข๎อมูลเป็นอยํางดี คณะผู๎วิจัยจึงได๎เลือกวัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ส าหรับบุคคลผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญในงานวิจัยนี้คณะผู๎วิจัยได๎ติดขอ
สัมภาษณ์พระอาจารย์สุรัตน์กับชาวบ๎านในชุมชนซึ่งเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด วิธีการและหลักการ
วิธีการของการรักษาสุขภาพโดยวิธีการอบสมุนไพร โดยวัดเป็นผู๎บริหารจัดการ       ซึ่งประกอบด๎วย 

 2.1 พระครูวิมลชัยสิทธิ ชยธมฺโม (เจ๎าอาวาสวัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม) 

2.2 พระสุรัตน์ (พระผู๎น า ผู๎ปรับปรุงดูแลการอบสมุนไพร วัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม) 

2.3 ผู๎ใหญํบ๎าน นายทวี  เถียนประภากุล (ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 หมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์ ต าบลทุํงลูกนก 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม) 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด๎วย 

แบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ สมุดจดบันทึกข๎อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลแบํงออกดังน้ี 

3.1 ข๎อมูลด๎านเอกสาร ประกอบด๎วย หนังสือ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากฐานข๎อมูล
ออนไลน์ เพื่อศึกษาแนวคิดในการวิจัย 

3.2 ข๎อมูลด๎านบุคคล ประกอบด๎วย ผลการสัมภาษณ์ พระผู๎น าผู๎ปรับปรุงดูแลการอบสมุนไพร เจ๎า
อาวาสวัดไผํรื่นรมย์ และผู๎ใหญํบ๎านบ๎านคอกสะแกวัลย์ 

3.3 ข๎อมูลภาคสนาม ใช๎ในการสังเกตแบบมีสํวนรํวม การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ และการ
สนทนากลุํม 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย คณะผู๎วิจัยได๎มีการด าเนินการในข้ันตอนท่ีส าคัญดังนี้. 

4.1 การวิจัยเอกสาร สืบค๎นข๎อมูลทุติยภูมิผํานอินเทอร์เน็ต และข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ 
หมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

4.2 การวิจัยภาคสนาม ประกอบด๎วยการด าเนินการดังนี้ 
4.2.1 การส ารวจพ้ืนท่ีทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ 

     4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณส์นทนาพูดคุยกับบุคคล ท่ีประกอบด๎วย 
พระผู๎น าผู๎ดูแลการอบสมุนไพร หลวงพํอเจ๎าอาวาสวัดไผํรื่นรมย์ และผู๎น าชุมชน 

     4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับการรกัษาสุขภาพของวัด และชีวประวัติของพระสุรัตน์ 
ที่ดูแลการให๎การอบสมุนไพรเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

     4.2.4 การสังเกตแบบไมํเป็นทางการโดยการสังเกตการจัดการของวัด รวมถึงวิถีชีวิต หลักการ 
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วิธีการด าเนินงาน เกี่ยวกับภาวะผู๎น าการเป็นแบบอยํางท่ีดีตํองานพัฒนาชุนของพระอาจารย์สุรัตน์ 
 4.2.5 น าข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาทอดประเด็น สรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัยชุมชน 

      4.2.6 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึก ข๎อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข๎อมูลที่เป็นปัญหาและ 
อุปสรรค 

      4.2.7 ท าการตรวจสอบข๎อมูลยืนยันข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับวัดและวิถีชีวิต  
หลักการวิธีการด าเนินงาน เกี่ยวกับการเป็นแบบอยํางท่ีดีตํองานพัฒนาชุนของพระอาจารย์สุรัตน์ เป็นต๎น 

 4.2.8 ท าการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา 
  
ผลการวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี ้
 ผลการศึกษา พบวํา 
 ส าหรับด๎านแนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน พบวําชุมชนชาวบ๎านวัดไผํรื่นรมย์ให๎ความเคารพตํอ
พระพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก มีการเข๎าวัดฟังธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยํางสม่ าเสมอ และชาวบ๎านชุมชน
จะให๎ความเคารพหลวงพํอเจ๎าอาวาสมากกวําผู๎น าในท๎องถิ่น 
 ส าหรับบทบาทพระสงฆ์ที่ส าคัญตํอการพัฒนาชุมชนด๎านสุขภาวะซึ่งได๎แกํพระอาจารย์สุรัตน์พบวําพระอาจารย์
สุรัตน์ เกิด พ.ศ 2482 อายุ 78 ปี บวชมา 20 พรรษา จบการศึกษา ม.8 (ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ) เข๎ารับการศึกษาตํอที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตํไมํจบการศึกษาปริญญาตรีเนื่องจากท างานหนักและมีภาระทางครอบครัวที่ต๎องดูแล  
ซึ่งเดิมภูมิล าเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครกํอนบวชโยมแมํของพระอาจารย์สุรัตน์ ได๎มาดูดวงที่วัดไผํรื่นรมย์ ท าให๎พระ
อาจารย์สุรัตน์ เกิดความเสื่อมใสศรัทธาในหลวงพํอเจ๎าอาวาส  ตํอมาได๎ไปบวชที่เชียงใหมํและย๎ายมาอยูํที่วัดไผํรื่นรมย์
โดยคิดที่จะบวชเพียงแคํระยะเวลาสั้นๆ แตํพอญาติจะให๎ลาสิกขา หลวงพํอก็ขออยูํตํอโดยบอกวําทํานยังได๎อะไรจากการ
บวชและอยากอยูํศึกษาหลักธรรมค าสอนของศาสนาพุทธ และได๎รับมอบหมายให๎มีหน๎าที่ควบคุมดูแลการท าสมุนไพร
บ าบัดโรค โดยทางวัดได๎ท ามาแล๎วกํอนหน๎านี้ตามแบบอยํางจากวัดถ้ ากระบอก จ.สระบุรี เมื่อพระอาจารย์สุรัตน์ได๎เข๎ามา
ท าหน๎าที่นี้ท าให๎มีความรู๎ด๎านสมุนไพรมากพอสมควรจึงปรับปรุงคิดค๎นสูตรยาอบสมุนไพรและยาต๎มขึ้นและท าสวน
สมุนไพรภายในวัดให๎ชาวบ๎านในชุมชนและที่อ่ืนๆ ได๎มารับการบ าบัดรักษาโรค   
 บทบาทด๎านการรักษาสุขภาพโดยการใช๎สมุนไพร พบวํา ทางวัดไผํรื่นรมย์มีการบ าบัดรักษาโรคด๎วยการอบ
สมุนไพรโดยมีพระอาจารย์สุรัตน์เป็นผู๎ท าการปรุงสมุนไพร เป็นวิธีการใช๎สมุนไพรสดและแห๎งหลาย ๆ ชนิดน ามาต๎มกับ
น้ า ใช๎ไอน้ าที่ระเหยออกมาอบตัว และน าน้ าท่ีได๎จากการต๎มสมุนไพรนั้นมาอาบเพื่อใช๎รักษาโรคและอาการบางชนิด เชํน 
โรคผิวหนัง แก๎ปวดเมื่อย ปวดข๎อ และเป็นสํวนหนึ่งของการรักษาคนไข๎ที่ติดยาเสพติด นอกจากนั้นยังชํวยลดความอ๎วน
ได๎อีกด๎วย ส าหรับสมุนไพรที่น ามาใช๎และการรักษาสุขภาพจัดเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ  

สมุนไพรที่น ามาอบ ได๎แกํ ตูดหมูตูดหมา, ตะไคร๎หอม, ยูคา, ผักบุ๎ง, หญ๎าคา, กระเพรา, ระหุํง, เถาเอ็นอํอน, 
ไพล, มะกรูด, ใบเตย, ขมิ้น, การบูร, พิมเสน  

สมุนไพรที่น ามาอาบ ได๎แกํ ขี้เหล็ก, มะกา, ลูกใต๎ใบ, ตะไคร๎หอม, บอระเพ็ด, ใบขลูํ, กระเพรา, มํานพระอินทร์, 
หญ๎าปักกิ่ง, หญ๎าหนวดแมว, ฟูาทะลายโจร, เตยหอม, อ๎อยด า, กระชาย, มะกรูดแห๎ง, เถาขันแดง, เหงือกปลาหมอ  

นอกจากการอบสมุนไพรแล๎วพระสุรัตน์ได๎คิดค๎นสูตรยาสมุนไพรอีก 7 สูตรจากความรู๎ด๎านสมุนไพรที่ทํานมี 
ได๎แกํ 

ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 1 ใช๎ชงกับน้ าร๎อนรับประทานเวลามีอาการ สรรพคณุ บรรเทาอาการหน๎ามดืตาลาย ใจ
สั่น จุกเสยีด แนํนนําอก ปวดท๎อง โรคกระเพาะ โรคล าไส๎ ท๎องรํวง 
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ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 2 ใช๎ชงกับน้ าร๎อนรับประทานเวลามีอาการ สรรพคณุ บรรเทาอาการไซนสั เปน็หวัด 
แพ๎อาการ คัดจมูก 

ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 3 ใช๎ชงกับน้ าร๎อนรับประทานกํอนนอน สรรพคุณ รักษาอาการมุตตะกิดระดูขาวฟอก
เลือด สิวฟูา น้ าเหลืองเสีย ประจ าเดือนมาไมํปกติ ก าลังมาปวดท๎องกํอนหรือหลังมาปวดท๎อง 

ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 4 ใช๎ชงกับน้ าร๎อนรับประทานกํอนนอน สรรพคุณ รักษาโรคเบาหวาน   โรคไต ริดสีดวง
ทวารหนัก มะเร็ง ไอเจ็บหน๎าอก ความดันสูง 

ยาน้ านวดสมุนไพร สูตรที่ 5 ใช๎นวดใช๎ทาบริเวณภายนอกบริเวณที่มีอาการ สรรพคุณ บรรเทาอาการเคล็ดขัด
ยอก ปวดบวม แผลสด แผลเรื้อรัง แผลกลาย สุนัขกัด แมลงปุองตํอย คะขาบกัด น้ าร๎อนลวก ไฟไหม๎ 

ยาน้ าหยอดตาสมุนไพร สูตรที่ 6 ใช้หยอดตาก่อนนอน สรรพคุณ รักษาโรคตา อาการตาแดง ตาฟาง ตาเจ็บ 
ฝุุนละออง แพ๎แสงจากการอ๏อกเหล็ก 

ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 7 ใช๎ชงกับน้ าร๎อนรับประทานหลังอาหารเช๎า สรรพคุณ รักษาอาการหืดหอบ ปวดหลัง 
เส๎นเอ็นยึด 
 บทบาทด๎านการเป็นผู๎น า พระอาจารย์สุรัตน์เป็นพระผู๎มีบทบาทในการเป็นแบบอยํางที่ดีตํอนักพัฒนาชุมชน
โดยทํานมีคุณสมบัติความเป็นผู๎น าที่โดนเดํนดังนี้ มีความรอบรู๎ มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความนํานับถือ มี
น้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเหมาะสม มีใจเมตตากรุณาเอื้ออาทร มุํงมานะ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน เอาใจใสํ
ตํองานและหน๎าท่ีของตน 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานพัฒนาชุมชนของพระอาจารย์สุรัตน์/วัดไผํรื่นรมย์พบวํา มีปัญหาและ
อุปสรรค์ในการท างานไมํมากนักเพราะสังคมไทยมีความผูกพันกับศาสนา วัด และพระสงฆ์เป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว พระ
อาจารย์สุรัตน์มีปัญหาและอุปสรรเพียงแคํเรื่องของการจัดหาพืชสมุนไพรในการน ามาปรุงยา ซึ่งพืชสมุนไพรบางชนิดมี
เพียงบางฤดูกาลเทํานั้น เชํน ผลมะกรูด แตํทํานได๎แก๎ไขปัญหาโดยการน ามาตากแห๎งเก็บไว๎ และปลูกพืชสมุนไพรบาง
ชนิดเองที่วัด และได๎รับการอนุเคราะห์จากชาวบ๎านทั้งในหมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์และหมูํบ๎านใกล๎เคียงอีกด๎วย  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” กลําวได๎วํา พระอาจารย์สุรัตน์ เป็นพระสงฆ์
ที่มีความนําเลื่อมใสนําศรัทธา จากการที่ทํานเป็นพระสงฆ์ผู๎น า เป็นพระสงฆ์ผู๎พัฒนา ชํวยเหลือประชาชนที่เจ็บใครได๎
ปุวย มีโรคภัยไข๎เจ็บ เป็นท่ีพึงพาอาศัยประชาชน ท าให๎ประชาชน พระสงฆ์ วัด ชุมชน และสังคม มีความผูกพันและเอื้อ
อาทรตํอกัน 

บทบาทของพระสงฆ์โดยเฉพาะพระอาจารย์สรุัตน์ เป็นพระสงฆ์ผู๎เสียสละท าคุณประโยชน์ และมีความเสียสละ
อุทิศตนตํอพุทธศาสนา ชุมชน และสังคม เป็นที่พ่ึงทางกายและใจท่ีดีของชาวบ๎านในชุมชนของสะแกวัลย์และชุมชนอื่นๆ 
ที่เข๎ามาท าการบ าบัดรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ มีหลักการวิธีการด าเนินงานตํางๆที่ชัดเจน มีความเป็นผู๎น า เป็นแบบอยํางที่ดี
ตํอการเป็นนักพัฒนาชุมชน เป็นผู๎ที่ชาวบ๎านให๎ความเลื่อมใสศรัทธา และได๎รับการยอมรับวําเป็นพระสงฆ์ผู๎อุทิศตนเพื่อ
สังคมสํวนรวมและเป็นหมอทางกายและใจของชาวบ๎าน 

จากบทบาทของพระสุรัตน์ท าให๎เราเห็นได๎ชัดวําในสังคมไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนคนไทยมีความ
ผูกพันกับพระสงฆ์ วัด และพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก เป็นสังคมแหํงความเมตตา เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู๎สืบทอดพระพุทธศาสนา หากพระสงฆ์ประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติ
ตนเป็นผู๎น าที่ประชาชนสามารถพึงพาอาศัยได๎แล๎วยํอมท าให๎ประชาชนศรัทธาและเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจได๎อีกทาง 
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ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข๎อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนา

ชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ต าบลทุํงลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” มีดังนี้ 
1. ส าหรับการศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยควรต๎องมีการเข๎าไปอาศัยอยูํในพื้นที่ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง

เพื่อจะได๎เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดท าสมุนไพรและขั้นตอนการรักษา 
2. ส าหรับการประสานงานควรมีการติดตํอประสานงานลํวงหน๎าและควรประสานงานกับผู๎น าที่คุ๎นเคยและรู๎จักพระ

อาจารย์สุรัตน์เป็นอยํางดีและที่ส าคัญคือควรศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎ชํวยในการอบสมุนไพร 
3. ในอนาคตควรมีการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมอยํางละเอียดลึกซึ้งถึงกระบวนการขั้นตอนวิธีการปรุงยาสมุนไพรตํางๆ 

ตลอดจนการศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่น ามาปรุงยาทุกชนิด 
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กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ 

 ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Community Organizations in the Western Region of Thailand: A Case Study of 

Satcha Group, at Thap Luang District, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province 
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นายพีรพัฒน์ พันศิริ, นายศานติกร พินยงค,์ นางสาวกุสุมา พิทักษ์วงศ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท การขับเคลื่อนงานขององค์กรชุมชนในนามของกลุ่มสัจจะ และ
ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการท างานของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มและผู้น าในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัจจะและจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึง
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ เครื่องบันทึกเสียง และ
กล้องถ่ายรูป การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาโดยการเขียนสรุปในรูปความเรียงเชิงพรรณนา 
      ผลการศึกษาพบว่าภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือชุมชนใน
นามของกลุ่มต่างๆ เป็นจ านวนมากซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่าง
มาก จากผลการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการท างานของกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตกที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของชาวบ้าน มีความหลากหลายมากสามารถแยกเป็นระบบๆ ได้ 7 ระบบด้ วยกันคือ  1 ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยื่น 2 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน 3 ระบบเศรษฐกิจชุมชน 4 ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน 
5 ระบบการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน 6 ระบบสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7 ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงท าให้คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันตกมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
       กลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีกระบวนการในการท างานอย่างเป็นระบบโดยเริ่ม
จากความสนใจแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านจนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสัจจะ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ และขยายใหญ่ขึ้นรวมตัวเป็นกลุ่มสัจจะ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนโดยใช้
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ศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ และส่งเสริมการบริหารจัดการทุนในชุมชนโดยคณะกรรมการ
ของกองทุน การออมเงินของชุมชนโดยมีวิธีการให้ชาวบ้านน าเงินมาออมทุกเดือน ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินก็
สามารถมากู้เงินไปใช้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ มีการน าผลก าไรของกองทุนมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในเวลาที่
เจ็บปุวย มีการจ่ายค่าชดเชยเมื่อสมาชิกต้องนอนโรงพยาบาล และเงินฌาปนกิจศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ปัญหาของการ
ด าเนินการกองทุนคือ ประชาชนชาวบ้านไม่เข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญของกลุ่ม จึงท าให้ต้องใช้เวลานานในการขยายกลุ่ม 
และกลุ่มสัจจะมีความต้องการให้วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่สมาชิกและชาวบ้านให้เห็นถึงความส าคัญของการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

ค าส าคัญ: ภูมิภาคตะวันตก  กลุ่มสัจจะ 
 
Abstract 
 The research of “Community Organizations in the Western Region of Thailand: A Case Study 
of Satcha Group, at Thap Luang District, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province” aims to study 
the role, the processes of community organization in the name of Satcha Group, and problems 
including obstacles of working process. The data was collected from 1) in-depth interviews with 
group members and local leaders associated with Satcha Group, 2) direct observations, and 3) 
document and related research review. MP3 recorder and digital camera were used for data 
collection procedures and then analyzed the information by writing in a form of descriptive essays.  
 The results showed that the western region of Thailand has many integrations of people or 
community by using the different name groups, such as community integration, community welfare 
integration, and community enterprise integration. These group integrations are available in almost 
every province in the western region and the majority of them have strengthened significantly. The 
findings presented that the working processes of the community integrations in western region can 
solve the problems and meet the requirements of residents. These community integrations can be 
divided into 7 systems as follows: 1) sustainable agriculture, 2) community health care system, 3) 
community enterprise, 4) financial and community welfare system, 5) education system for children 
and youth, 6) cultural heritage and traditional wisdom and 7) natural resources, renewable energy, 
and environmental management system within the community. As a result, the quality of life in the 
western region is being improved. 
 Satcha group at Thap Luang District, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province has organized 
processes of running system. This group began by the attempts to solve the problems in their 
community in response to the requirements of people in the community. It has been starting from a 
small group and then growing bigger. This group aims to raise funds by using the capacity of 
community in order to promote public saving and capital management in the community that runs 
by the fund’s board committee. The saving of the community as a way of making people put money 
into saving every month. If it is necessary to use the money, members in Satcha Group can borrow 
money to run their own business. Additionally, the fund profits are brought as welfare to the 
members at the time of illness. Moreover, compensation is paid to members in case they are 
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admitted in the hospital and burial money is paid when the members died. The obstacles of 
implementation are people do not understand the process of the fund and do not realize the 
importance of saving money. From these issues, it takes a long time to expand Satcha Group. For 
recommendation, Satcha group needs for external speakers in order to educate the members and 
also people in the community to realize the importance of joining into the Satcha group. 

Keywords: western region, Satcha group 
 
บทน า  

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกท่ีเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายดังที่กล่าวมา
นั้น ท าให้ตัวแทนรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึ งและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการกระจายอ านาจไปสู่ชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ขั้นมาเป็นจ านวนมาก มี
ทั้งกลุ่มองค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ประโยชน์กับคนในชุมชน ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นตามล าดับ เพราะชุมชนจะเป็นผู้รู้
ปัญหาและความต้องการของตนเองดีกว่าคนภายนอก ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตรงประเด็น 
และสมาชิกกลุ่มจะมีโอกาสคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ประสานงานกัน และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่ม จะสังเกตได้จากชุมชนใดมีกลุ่มองค์กรเป็น
จ านวนมาก ย่อมเป็นเครื่องบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มหรือองค์กรนั้น 
อาจมีหลากหลายรูปแบบ แต่การรวมตัวของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ เช่นมี
วัตถุประสงค์เปูาหมายเดียวกัน มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
       ภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือชุมชนในนามของกลุ่มต่างๆ 
เป็นจ านวนมากซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก กลุ่มสัจจะ 
ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ที่มีกระบวนการใน
การท างานอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากความสนใจแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านจนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสัจจะ 
       ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากลุ่มสัจจะ กลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถึง
การรวมตัวของกลุ่มชาวบ้าน การจัดกิจกรรมต่างๆ การขยายผลในการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน และ
พัฒนาท้องถิ่นอื่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษารูปแบบของกลุ่มองค์กรชมชนในภูมิภาคตะวันตก 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มสัจจะที่มีอิทธิพลต่อชุมชนต าบลทัพหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
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วิธีการด าเนินงาน 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์กรชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม”นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ก่อตั้งกลุ่ม โดยมีขั้นตอนและ
การด าเนินงานดังน้ี 

1. พ้ืนที่การท าวิจัย ส าหรับการเลือกพื้นที่ ส าหรับการท าวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวงถือว่าเป็นกลุ่มสัจจะที่มี
กระบวนการในการท างานอย่างเป็นระบบ เป็นพื้นที่ที่สมาชิกกลุ่มผู้วิจัยรู้จัก และมีละแวกบ้านอยู่แถวนั้น ท าให้งาน
สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นคณะผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัยช้ินนี้ ได้แก่ ผู้ใหญ่ กฤษฎา อ านวยทรัพย์ ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ การรวมกลุ่ม เพื่อทราบถึงการก่อตั้งกลุ่ม 
4. การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก ผู้วิจัยได้ประสานงานกับทาง ผู้ใหญ่ 

กฤษฎา อ านวยทรัพย์ เพื่อท าการสอบถามข้อมูล 
5. การบันทึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่มจากตัวผู้วิจัยได้ท าการนัดหมายล่วงหน้าไว้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เมื่อถึง

วันที่นัดหมายผู้วิจัยได้ลงไปยังพื้นที่ และได้แนะน าตัวเองก่อนและสอบถามเรื่องทั่วๆไป เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็น
กันเองมากที่สุดและไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ค าถามแนวการสัมภาษณ์ที่
เตรียมไว้ ในขณะที่ท าการสัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก และผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้โทรศัพท์
บันทึกเสียงและถ่ายภาพช่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่ส าคัญ ไม่สามารถจดจ าหรือจดบันทึกได้ทั้งหมด และ
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากท่ีสุด โดยไม่ตกหล่นและข้อมูลที่ได้เป็นจริงมากที่สุด 

6. เคร่ืองมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบจดบันทึก โทรศัพท์มือถือไว้ส าหรับบันทึกเสียง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย โดยการเขียนสรุปในรูปความเรียงเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของกลุ่มองค์กรชมชนในภูมิภาคตะวันตก ความเป็นมา บทบาท 
กระบวนการขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาพบว่า 
ภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือชุมชนในนามของกลุ่มต่างๆ 

เป็นจ านวนมากซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก จากผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการท างานของกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตกที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้าน มีความหลากหลายมากสามารถแยกเป็นระบบๆ ได้ 7 ระบบด้วยกันคือ  1 ระบบเกษตรกรรมยั่งยื่น เช่น กลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มไร่อ้อย กลุ่มฝรั่ง/ชมพู่ กลุ่มปลูกกล้วยไม้ กลุ่มชาวนา กลุ่มเลี้ยงปลา/กุ้ง กลุ่มผลิตปุ๋ย 2 ระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน เช่น กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มพีชสมุนไพร กลุ่มนวดประคบสมุนไพร กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ระบบ
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เศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆ 4 ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน เช่น กลุ่มร้านค้า
สวัสดิการชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนสวัสดิการ กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการสามขา กลุ่มกองทุน SML 5 ระบบการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เช่น กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์สาธิตในชุมชน กลุ่มภูมิปัญญา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 6 ระบบสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มจิตอาสาพิธีกรรมทาง
ศาสนา กลุ่มแข่งเรือยาว กลุ่มจักสาน กลุ่มประเพณีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ และ 7 ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก กลุ่มผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ กลุ่ม
ดูแลปุาชุมชนต้นน้ า กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มจัดการน้ าเพื่อการเกษตร จึงท าให้คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันตกมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ด้านความเป็นมาของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต าบลทัพหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 
2539  กลุ่มสัจจะนี้ก่อตั้งข้ึนเพื่อให้ชาวบ้านได้รวมตัวกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน และเพิ่มความสามัคคี ส าหรับการจัดตั้งกลุ่ม
สัจจะนี้เป็นการออมทรัพย์ และเป็นการจัดสวัสดิการให้ชาวบ้านในชุมชนไปในตัว กลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือของคนใน
ชุมชน กลุ่มถึงก่อตั้งข้ึนมาได้ และต้องอาศัยผู้น าที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะได้น าพากลุ่มไปสู่การพัฒนาต่อไป กลุ่มจะเข้มแข็งได้
จะดีได้จะพัฒนาได้ต้องอาศัยผู้น าที่ดี ส าหรับกลุ่มสัจจะนั้นมีผู้น า และกรรมการที่ค่อนข้างมั่งคงกลุ่มถึงสามารถเข้มแข็ง 
และขยายไปยังหมู่บ้านอ่ืนได้ 

ด้านบทบาทและกระบวนการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มสัจจะที่มีอิทธิพลต่อชุมชนต าบลทัพหลวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่มสัจจะ เริ่มเห็นได้ชัดจากการขยายตัวของกลุ่ม การเพิ่มจ านวนหุ้น และ
จากสมาชิกในแต่ละรุ่น นอกจากน้ีกลุ่มสัจจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อกลุ่มได้เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก  

ส าหรับกระบวนการท างานของกลุ่ม กลุ่มนี้เริ่มต้นจากชาวบ้าน ที่เสนอความคิดให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะรวมตัว
กันก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มนี้เกิดจากปากต่อปากท่ีชวนกันมาเป็นสมาชิก เริ่มแรกยังไม่มีชาวบ้านในชุมชนสนใจกันมากนัก จึงรับ
สมาชิกจากชุมชนอื่นด้วย จนกลุ่มเริ่มเข้มแข็ง จึงเลิกรับสมาชิกจากชุมชนอื่น โดยจะรับสมัครเป็นรุ่น รุ่นละ 3 ปี ก็จะปิด
รับสมัคร และเปิดรุ่นใหม่ในปีถัดไป 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม พบว่าในระยะเริ่มแรกการท าความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นเรื่องยากมากกว่าชาวบ้านจะเข้าใจ สนใจ เห็น
ประโยชน์ของกลุ่มสัจจะนั้นยากขาดความร่วมมือไม่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือและไม่เข้าใจการท างานของกลุ่มชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มมีการพัฒนามากขึ้นท าความเข้าใจร่วมกันมาก
ขึ้นปัญหาดังกล่าวก็หมดไปแล้วเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในปัจจุบัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
          การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

กลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเป็น ร่วมกลุ่มกันของ
ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชนตนเองเกี่ยวกับปัญหาการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนของตนเอง 
 ส าหรับการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มสัจจะ เริ่มมีกระบวนการด าเนินที่ชัดเจนและเป็น
รูปแบบและมีระบบมากขึ้นหลังจากท่ีชาวบ้านได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มสัจจะ กลุ่มสัจจะก็ได้มีบทบาทมากมายในชุมชน
โดยเริ่มจากการจัดสวัสดกิารจากเงินออมเมื่อชาวบ้านเดอืนร้อนหรอืต้องการกู้ยืม ท าให้ชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น 
จากกลุ่มเล็กๆ ก็ขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มเล็กๆก็ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งปัจจุ บันกลุ่มสามารถจัด
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สวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิกอย่างทั่ว เช่น การกู้ยืมระยะสั้นโดยไม่มีดอกในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ทั้งหมดเป็นการบริหารจัดการโดยชาวบ้านภายในชุมชน มีการจัดประชุมและแบ่งหน้าที่ แบ่งต าแหน่งกัน จะจัดประชุม
สมาชิกปีละ 1 ครั้ง ประชุมกรรมการทุกๆ 3 เดือน และทุกๆ เดือนจะจัดให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน มีกิจกรรมให้ชาวบ้าน
ได้ร่วมท าอย่างสม่ าเสมอซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ในภูมิภาคตะวันตก 

ส าหรับปัญหาอุปสรรแม้จะกลุ่มจะประสบอย่างมากในระยะเริ่มต้นเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจและไม่ชอบให้ความ
ร่วมมือ มองไม่เห็นผลประโยชน์ของกลุ่ม ไม่เข้าใจการท างานของกลุ่ม หรือหลังจากที่ลงหุ้นไปแล้วชาวบ้านบางส่วนก็
ถอนหุ้นออก เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้หมดไปสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้นท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ปัญหา
และอุปสรรคของกระบวนการในการท างานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ รวมถึง
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และน ามาปรับใช้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชน อันจะน าไปสู่
ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการจดบันทึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ในหนึ่งในองค์กรชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการร่วมกลุ่มและการจัดการภายในกลุ่มเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนผ่านการ เป็นชุมชน
เกษตรกรรมที่มีช่ือเสียงด้านการปลูกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดสารพิษสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ สิ่งที่ท าให้ผลิตผลของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษมีคุณภาพคือท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต่างจากในอดีตที่ชุมชนนี้
เคยมีการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรมเป็นหลักแต่กลับไม่ได้ท าให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นแต่อย่างใด  

ด้านกระบวนการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการภายในกลุ่มเริ่มจากนางหนู  อรุณรุต ปราชญ์ชาวบ้านและผู้
ริเริ่มกลุ่มเกษตรอินทรียข์องชุมชนซึ่งได้ศึกษากระบวนการตา่งๆ และน ามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนชุมชน
และผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการร่วม
คิด ร่วมท า รวมตัดสินโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากปลูกกระเจี๊ยบโดยใช้สารเคมีเป็นการใช้ระบบอินทรีย์ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานานในการท าความเข้าใจกับชุมชนและเมื่อประสบความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การท าเกษตรอินทรีย์จึงเกิดการก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้
ผลิตผลที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ 

ค าส าคัญ: ภูมิภาคตะวันตก  องค์กรชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

516 : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS 

 

Abstract 
         The research “community organization in western region : case study the learning center 
organic agriculture at Baan Don Khun Viset,  Huay Mon Thong sub-district Kamphaeng Saen district, 
NakhonPathom province ” has a purpose to study the evolution, problem and hindrance of 
procedure in working to the learning center organic agriculture at Baan Don Khun Viset community. 
This research also study the local wisdom on making organic agriculture by purpose to reserve and 
to apply for   a daily life in commune and that this leads to the suggestions and guideline for 
communal development. This research is qualitative one with the field study of 
participatingobservation, take note to collecting information and  the descriptive analysis.   
           The result of study showed that Baan Don Khun Visetcommunity is one of all community 
organizations having a potency ,strength in collaboration and also self-management. This commune 
is a cultural area and that it has not merely a renowned community organizations for cultivation “the 
green roselle” the qualitative, chemical-free products but export to aboard. 
           The crucial core of this product is to the making organic agriculture different to other 
communities using toxics in agriculture. The propulsion movement and self-management in this 
commune initiated by Mrs. Nu Arunrud, the local mentor and beginner of communal  organic 
agriculture. She learnt all processes , then passed the knowledge to villagers including to whoever 
interested in  organic agriculture by participation in all management – co-operation, interaction and 
inter-decision- especially, the transformation the cultivation of roselle plot by using organic 
agricultural system. By this method she had to try to understand with almost villagers. After 
succession, she stimulated all planters aware of the value organic agriculture and then finally leading 
to the establishment organic agriculture at Baan Don Khun Viset group. This group fosters 
theproficient making  organic agriculture and it is conducive to gain income to community. 

Keywords: western region, organic agriculture at Baan Don Khun Viset group,  local wisdom 
 
บทน า 

ภูมิภาคตะวันตกเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีทรัพยากรและทุนทางสังคมเป็นจ านวนมาก มีชุมชนที่
เข้มแข็งและด าเนินชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรมาอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้ในการท าเกษตรในหลายๆ ด้านเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ในแง่ของชุมชนก็ได้มีวิวัฒนาการและเกิดการรวมตัวกันของชุมชนอย่างเข้มแข็งจนเกิดชุมชนต้นแบบ ชุมชน
พึ่งตนเอง ชุมชนพอเพียง เป็นต้นแบบท้ังเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในภูมิภาคอื่นได้เป็นอย่างดี 

ชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการร่วมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนและพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างกลุ่ม
ก้อน รวมคนที่อยู่ในชุมชนสร้างพื้นที่ของกลุ่มตัวเองจนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สามารถการ
พัฒนาองค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ในอดีตที่เคยเน้นการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกซึ่งไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และประสบกับปัญหามากมาย สมาชิกชุมชนหลายคนไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้างเป็น
หนี้สิน บ้างก็หยุดท าเกษตรกรรมในท่ีสุดจนกระทั่ง นางหนู  อรุณรุตหรือปูาหนูนึ่งในสมาชิกชุมชนได้ริเริ่มการท าเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมีในการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นผลิตผลขึ้นช่ือของชุมชนขึ้นมา แต่ทว่าในครั้งแรกนั้นการ
รณรงค์การท าเกษตรอินทรีย์ของปูาหนูไม่ประสบความส าเร็จนักเนื่องจากสมาชิกส่วนมากของหมู่บ้านยังคงใช้สารเคมีอยู่
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เช่นเดิม จนกระทั่งรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนโดยการให้เมล็ดพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียวแก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษ
จนมีสมาชิกเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในท่ีสุดกระเจี๊ยบเขียวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษก็ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า
หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภันฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเนื่องจาก
ผลผลิตที่ได้นั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างแท้จริงสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้จน
ท าให้วิถีชีวิตของชุมชน/กลุ่มเกษตรดังกล่าวมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นและด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพจนถึงปัจจุบัน 

จากความเป็นมาและพัฒนาการที่น่าสนใจในการจัดการปัญหาตนเองด้วยตนเองของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษที่
สามารถพัฒนาวิถีการท าการเกษตรอินทรีย์จนได้รับการยอมรับและสามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชนตนเองจนเกิดศูนย์
การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตนแบบในการท าเกษตรอินทรีย์ขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
การเกิดขึ้นของกลุ่มและกระบวนการในการขับเคลื่อนการท าเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์วิถีเกษตรกรดั้งเดิมด้วยการท า
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรอินทรีย์ การรวมกลุ่มจนเกิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การขับเคลื่อนกลุ่ม/ศูนย์การเรียนเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาบริบท ความเป็นมาของชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชนจนเกิดศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ 
กระบวนการในการท างานขับเคลื่อนของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างาน
ขององค์กรชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ียังศึกษาถึง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์การท าเกษตรอินทรีย์และน ามาปรับใช้เข้ากับชีวิตจริง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และ
การสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  
ซึ่งเป็นชุมชนชาวเกษตรที่มีการรวมตัวกันท าเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง  

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นคณะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ และระยะที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ ลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 – เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนและการด าเนินงานดังน้ี 

1. พ้ืนที่การท าวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งองค์กรกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ และคนส่วนใหญ่ในชุมชนหันมากดูแลสุภาพเรื่องอาหารการกินกันมากขึ้น โดยเป็นพื้นที่ ที่มีสมาชิกของ
คณะผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่ซึ่งท าให้ง่ายในการติดต่อประสานงานและการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงได้เลือก 
หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 

2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ส าหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อข้อสัมภาษณ์
กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีชีวประวัติ หลักการวิธีการต่างๆในการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป็น
อย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 นางหนู          อรุณรุต      ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าองค์กรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
2.2 ผู้ใหญ่สุนทร    บุญประสพ อดีตผู้ใหญ่บ้าน     
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ส าหรับการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย แบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

สมุดจดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกดังน้ี  
3.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อ

ศึกษาแนวคิดในการวิจัย 
3.2 ข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์ ผู้น าองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  
3.3 ข้อมูลภาคสนาม ใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ส าหรับขึ้นตอนในการศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้มีการ
ด าเนินการในการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

4.1 การศึกษาเอกสาร สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ บ้าน
ดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

4.2 การศึกษาเชิงพื้นที่/ภาคสนาม ประกอบด้วยการด าเนินการดังนี้ 
4.2.1 การส ารวจพ้ืนท่ีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ 

ประกอบด้วยผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 
4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกถึงความเป็นมา การเกิดศูนย์ และกระบวนการในการ 

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนหมู่บ้านดอนขุนวิเศษ และการพัฒนาองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
4.2.4 การสังเกตแบบไม่เป็นทางการโดยการสังเกตวิถีชีวิต หลักการวิธีการด าเนินงาน  

เกี่ยวกับองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
4.2.5 น าข้อมูลที่รวบรวมได้จัดรวบรวม จ าแนกประเด็นต่างๆ ตามล าดับความส าคัญและ 

สรุปตามกรอบแนวคิดการศึกษาชุมชน 
4.2.6 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึก ข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัญหา 

และอุปสรรค เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
4.2.7 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี ้

ผลการศึกษาพบว่า 
ความเป็นมาและบริบทของชุมชน สมัยก่อนนั้นชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษตั้งอยู่ในต าบลทุ่งบัว ต่อมาแยกออกมา

เป็นต าบลทุ่งขวางมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ต่อมาผู้ใหญ่บ้านขอแยกต าบลออกมาเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยนมา
เป็นต าบลห้วยหมอนทอง โดยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม     ที่หลากหลายมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใน
ต าบลห้วยหมอนทองมีสภาพของพื้นดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การท าเกษตร
พืชผักที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมปลูกระเจี๊ยบเขียวปลูกได้ง่ายและราคาไม่ตกต่ า ผลผลิตที่ได้นั้นจะส่งออก
ต่างประเทศและมีลูกค้าหลักที่ประเทศญี่ปุุน ชาวบ้านจึงนิยมปลูกกระเจี๊ยบเขียวเป็นหลัก โดยเริ่มแรกกลุ่มกระเจี๊ยบ
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เขียวของชุมชนนิยมใช้สารเคมีเป็นหลัก และขายให้นายทุนที่มากว้านซื้อในราคาที่ต่ า สมาชิกในชุมชนใช้ชีวิตเกษตรกรรม
แบบน้ีมาเป็นเวลานาน โดยที่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

การก่อตั้งและการริเริ่มรวมกลุ่มจนน าไปสู่การเกิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากนางหนู  อรุณรุต
หรือปูาหนู ผู้เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนที่ท าเกษตรกรรมที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวริเริ่มการท าเกษตรอินทรีย์แทนการใช้
สารเคมี เนื่องด้วยที่ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมากและผักที่ขายได้มีราคาต่ า ในช่วงเริ่มแรกการร่ วมกลุ่มกันท าเกษตร
อินทรีย์ไม่เป็นผลส าเร็จมากนักมีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือคนในชุมชนไม่ได้ให้ความส าคัญและร่วมมืออย่างจริงจัง 
เพราะการท าการเกษตรอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลในการท าเกษตรช้า อย่างไรก็ตามปูาหนูยังเช่ือมั่นว่าการ
ท าเกษตรอินทรีย์จะเห็นทางออกของการท าเกษตรของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ และต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2535 ปูาหนูเริ่มก่อตั้งอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยมีรัฐบาลสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวแก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
ดอนขุนวิเศษจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีปูาหนูเป็นแกนน าและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ชาวบ้านน า
ผักท่ีปลูกมาส่งและมีรถลูกค้ามารับผักที่บ้านของปูาหนูซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันนอกจากสมาชิกจะท าเกษตรอินทรีย์จ านวนผักนานาชนิดแล้ว สมาชิกในชุมชนยังได้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวและท า
เกษตรอินทรีย์กันเรื่อยมาจนมีสมาชิกถึง 212 ครัวเรือน และกระเจี๊ยบเขียวเป็นผลผลิตของกลุ่มที่รับการคัดสรรให้เป็น
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภันฑ์(OTOP)ระดับ 5ดาว และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
เนื่องจากผลผลิตที่ได้นั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างแท้จริงสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ  

นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ยังเป็นศูนย์ต้นแบบในการท าเกษตรด้วยกระบวนการอินทรีย์ซึ่งรับความสนใจจากชุมชน โรงเรียน คณะผู้น า
ท้องถิ่นในจังหวัด และในระดับภูมิภาคเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมากอีกด้วย 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เกิดจากการร่วมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ท าการเกษตรตามแนวทางหลัก(ใช้สารเคมี) แล้วประสบปัญหาต่างๆ มากมาย จึง
เกิดการเรียนรู้แลแก้ปัญหาร่วมกันโดยชุมชนและมีการจัดการเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการในการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน น าโดยนางหนู  อรุณรุต หรือปูาหนูปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการท าเกษตรอินทรีย์และสร้างกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ของชุมชนขึ้นโดยได้ศึกษากระบวนการต่างๆ ในการท าเกษตรอินทรีย์และน ามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับคนชุมชน ผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้น าท้องถิ่นที่สนใจซึ่งสามารถเข้ามา
เรียนรู้ และศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ได้ตลอดเวลา 
 ส าหรับการศึกษาความเป็น กระบวนการในการท างานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านความเป็นของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งพ.ศ.2528 จดทะเบียนองค์กรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 โดยการ
รวบรวมสมาชิกในชุมชนได้ 44 คน และได้มีการระดมหุ้นกันเพื่อก่อตั้งกลุ่มคนละ 100 บาท ได้เงินในการก่อตั้งกลุ่มจาก
การระดมทุนครั้งแรก 4,400 บาท หลังจากมีการก่อตั้งกลุ่มและมีการระดมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการจัดตั้งอาคาร
เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิตโดยในระยะเริ่มแรกเป็นรวมกลุ่ม การจัดตั้งรวมถึงการบริหารจัดการโดยชุมชนและชุมชน
อย่างเดียวซึ่งมาได้มีหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
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ด้านกระบวนการในการท างานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ 
เนื่องจากเป็นการร่วมกลุ่มกันขึ้นโดยชุมชนเพื่อชุมชนกระบวนการในการท างานขับเคลื่อนจึงเป็นไปในรูปแบบของการ
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีความคิดเห็นตรงกัน ต้องการแก้ปัญหาของชุมชนตนเองโดยการร่วมคิด ร่วมคิด 
ร่วมท าจนสามารถร่วมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในปัจจุบัน ซึ่งมีปูาหนูเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อกลุ่ม
หรือศูนย์ประสบปัญหาอย่างไรก็ตามเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เป็นหลักซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง มีผู้คนเข้าไปดูงาน
เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานขององค์กรชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรี ย์ ปัญหา
แรกเริ่มของการท าเกษตรอินทรีย์คือการท าความเข้าใจกับกลุม่/ชุมชน เนื่องจากการใช้เกษตรอินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ซึ่งในระยะเริ่มแรกสมาชิกของกลุ่มขาดความเข้าใจและไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจาก
การใช้สารเคมีสามารถแก้ปัญหาได้เร็วกว่าการท าเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
และท าความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิถีชีวิตการท าเกษตร เมื่อเวลาผ่านและผลการท าเกษตร
อินทรีย์ให้ผลผลิตดีกว่าและขายได้ราคามากกว่าการใช้สารเคมี ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มเห็นความส าคั ญของการท า
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ปัจจุบันสมาชิกภายในกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์ทุกคนซึ่งท าให้วิถีชีวิตดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นซึ่งถือเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้าน
ดอนขุนวิเศษ ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้มีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยชีวภาพ แก่คนในชุมชนและนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมในการเผยแผ่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการท าเกษตรอินทรีย์ให้แผ่หลายและทั่วถึงเพราะปัจจุบันยังไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปจะรู้เพียงกลุ่มคนเฉพาะ
กลุ่มเท่านัน้ 
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Land Use Classification by Using Open Source Application :  
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บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการใช้กระบวนการทางการ
ส ารวจระยะไกล ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด (Q GIS) โดยการเปรียบเทียบกระบวนการแปลความหมายข้อมูลภาพดาวเทียม 
ด้วยวิธีการแปลความหมายค่าการสะท้อนแสงด้วยสายตาโดยผู้วิจัย และเปรียบเทียบสถิติส ามะโนการเกษตร และการ
แปลความหมายโดยการอาศัยข้อมูลค่าการสะท้อนแสงจากการส ารวจพื้นที่จริง และน ามาแปลคความหมาย ผล
การศึกษาพบว่า การแปลความหมายโดยการใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมในการวิเคราะห์ ท าให้ได้ผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกับ
ค่าสถิติส ามะโนเกษตรมากกว่าการแปลความหมายด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว และโปรแกรมรหัสเปิด (Q GIS) สามารถ
ใช้ในการแปลความหมายการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ 

ค าส าคญั: การส้ารวจระยะไกล  ก้าแพงแสน  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  Q GIS 
 
Abstract 
         Land Use Classification in Amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom Province. By using Open 
Source Application (Q GIS). Interpreting how to classifieds Land use from Landast 8 data between 
classifieds by using only data from satellite and using ground check for collecting land use data and 
analyze it. The result found that using ground checked data can make the more correctly analysis of 
Land Use Classification and the Open Source Application (Q GIS) can use to analyses satellite data. 

Keywords: Remote Sensing, Kamphaeng Saen,  Q GIS 
 
บทน า 

ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั้นเครื่องมือหลักๆที่มีการใช้กันคือ แผนที่ แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ท าให้เกิดการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาข้อมูลหนึ่งในนั้น คือ การส ารวจข้อมูล
ระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote sensing)  
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 ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลระยะไกลนั้น สมพร สง่าวงศ์ (2552 : 1) ได้กล่าวถึงไว้ว่า การส ารวจ
ข้อมูลระยะไกลเป็นการใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Energy) ในการบันทึกภาพสิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่ง
สามารถน าภาพมาท าการแปลความหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่งานเขียนของสุรภี อิงคากุล 
(2548 : 1) ได้เรียกการส ารวจข้อมูลระยะไกลว่าระบบสัมผัสระยะไกล และได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ระบบสัมผัส
ระยะไกลเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจ าแนกหรือวิเคราะห์วัตถุเปูาหมายโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง โดย
อาศัยการเก็บข้อมูลใช้พลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Energy) เช่น แสง ความร้อน คลื่นวิทยุ เป็น
ตัวการส ารวจจับเปูาหมาย พลังงานท่ีสะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ เป็นต้นก าเนิดของข้อมูลสัมผัสระยะไกล 
 สรุปได้ว่า การส ารวจข้อมูลระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส ารวจข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
พลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูา โดยใช้หลักการสะท้อนและแผ่รังสีในการส่งผ่านข้อมูลสู่ผู้รับข้อมูล อาจจะกล่าวได้ว่า การ
ส ารวจข้อมูลระยะไกลเป็นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่ผู้ส ารวจมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ผ่านพลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูาโดยไม่
ต้องปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีที่ศึกษาโดยตรง 
 ปัจจุบันในการสอนวิชาสังคมศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงความ
สนใจที่จะฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนในภายภาคหน้า  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1. สถิติส ามะโนการเกษตร ปี 2556 ของจังหวัดนครปฐม 
2. ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ณ วันท่ี 29 พ.ค. 2558 
3. การส ารวจภาคสนาม 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการจ าแนกประโยชน์การใช้ที่ดิน มุ่งที่ฝึกปฏิบัติการโดยการใช้การจ าแนกด้วยสายตาเป็น
หลัก จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบกับสถิติส ามะโนการเกษตร ปี 2556 ของจังหวัดนครปฐม และน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจภาคสนามมาร่วมวิเคราะห์ 
 
วิธีการศึกษา 

(1) เลือกพื้นที่ท่ีจะใช้ในการศึกษา และเตรยีมการส ารวจ 
 ในการเลือกพื้นที่ท่ีศึกษานั้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเมื่อเลือกพื้นที่ที่
จะศึกษาได้แล้วนั้น จะน าไปสู่การเตรียมการศึกษาที่จะต้องค้นหาข้อมูลภาพดาวเทียมของอ าเภอก าแพงแสนเพื่อใช้ใน
การแปลผลข้อมูล 

(2) การแปลผลข้อมูล  
 การแปลผลข้อมูลในการแปลผลข้อมูลที่จะในการศึกษาครั้งนี้นั้น ใช้กระบวนการแปลผลข้อมูลด้วยสุ่มพิกัด
พื้นที่จริง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

1. การสุ่มส ารวจพ้ืนท่ีจริงหาพิกัดด้วยเครื่องระบุต าแหน่ง GPS ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงพื้นที่อ าเภอ 
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ก าแพงแสนเพื่อสุ่มพิกัด โดยใช้เครื่อง GPS ในการระบุต าแหน่งและจดพิกัดของพื้นที่ดังกล่าว 
2. การแปลผลข้อมูลภาพดาวเทียมโดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ การแปลข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยการ 

ประเมินจากสายตาของผู้วิจัยเองโดยอาศัยค่าการสะท้อนแสงและการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก 
3. การแปลข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนามร่วมตัดสินใจในการแปลความหมาย  โดยระบุ 

พิกัดที่ส ารวจลงในข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่ท่ีศึกษา 
(3) การวิเคราะห์และสรุปผล  
  เมื่อท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติส ามะโนการเกษตร ปี 2556 พบว่า การแปลข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจภาคสนามร่วมตัดสินใจในการแปลความหมายนั้นมีความถูกต้องแม่นย ามากกว่าการแปลข้อมูลภาพ
ดาวเทียมด้วยการประเมินจากสายตาของผู้วิจัยเองโดยอาศัยค่าการสะท้อนแสงและการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญที่อยู่ในพื้นที่ที่ศึกษาจึงท าให้มีการแปลความหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรเก็บพ้ืนท่ีตัวอย่างให้มีจ านวนที่มากข้ึนและครอบคลุมพื้นท่ีให้มากกว่านี้  
(2) ควรมีน าปฏิทินการเพาะปลูกมาร่วมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  
(3) ควรใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ตรงกับช่วงเวลาที่ส ารวจ 
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