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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “บวร” : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียนที่น าไปสู่ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บข้อมูลในภาคสนามจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมทั้งมีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ในการศึกษาครั้งน้ีมีผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) หลัก ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน 
ผู้น าทางจิตวิญญาณ และผู้เฒ่าผู้แก่  
 ผลการศึกษาพบว่า ในเวียงแพร่ปัจจุบันเป็นสังคมที่ความเป็นปัจเจกจากสังคมภายนอก มีปฏิบัติการทางสังคมที่เป็น
ภาพสะท้อนความทรงจ าร่วมของคนในพ้ืนท่ีจากเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเง้ียวปล้นเมืองแพร่หรือการท าไม้
ของเจ้าโว้ง ความทรงจ าร่วมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในเวียงแพร่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนน าไปสู่การ
ประกอบร่างของอัตลักษณ์เวียงแพร่ในปัจจุบัน ส าหรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ขึ้นในเวียงแพร่จะพบเห็นได้ในรูปแบบของ
ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง “บวร” ยังมีให้เห็นในพื้นที่ของตลาดที่เรียกว่า 
กาด ตามภาษาท้องถิ่น โดยกาดในเวียงแพร่เป็นพื้นที่แสดงตัวตนของเด็กและนักเรียนสู่สายตาของสังคมเวียงแพร่ ผ่านการ
แสดงความสามารถในลักษณะการร้อง เล่น เต้น ร า อาจกล่าวได้ว่า ภาพสถาบันทางสังคมของบ้าน วัด และโรงเรียนภายใน
เวียงแพร่เหล่านี้เป็นความยั่งยืนของความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและน าไปสู่อัตลักษณ์อันยั่งยืนของเวียงแพร่
จนปัจจุบัน 
 

ค ำส ำคัญ: ในเวียง จังหวัดแพร่ อัตลักษณ์ 
 
Abstract 
 This study, “Bor-won : The sustainability of identity in Wiang Phrae, is a qualitative research which 
aims to study the relation between house, temple, and school which leads to sustainability of identity in 
Wiang Phrae. The methodology adopted in the study includes document research, in-depth interview and 
participant observation. Key informants in the study consist of community leaders, community philosophers. 
spiritual leaders and the elderly in the area.  
 The study results indicated nowadays Wiang Phrae is an individual society. Social Practice is 
reflection of collective memory of local people from history such as Robbery of Ngiaw or wood business 
of Jao-wong Sansiripant. The collective memory causes an uniqued social phenomenon leads to an 
assembly of the identity in Wiang Phrae nowadays. The social phenomena in Wiang Phrae can be seen in 
types of traditions, culture, and worships. In addition, the relation between house temple and school is 
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shown in the market. The market is an area of students to show their performances’ in playing, singing 
and dancing. The study concludes that the image of social institutions, house templs and school, has 
shown the sustainability of the relation in the area since in the past and leads to the sustainability 
identity nowadays. 
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บทน า 
 “อัตลักษณ์” เป็นค าที่มีความเลื่อนไหลหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความหยุดนิ่งอย่างชัดเจน อัตลักษณ์มี
ความสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ฐานหรือปฏิบัติการภายในสังคมที่ขับเคลื่อนตลอดเวลา หรือเรียกได้ว่าขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิด
การแปรเปลี่ยนไปมาของอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดและมุมมองต่าง ๆ ดังเช่น งานศึกษาของณรงค์ อาจสมิติ (2555) เรื่อง  
รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ไทด า ซึ่งได้น าเสนอให้เห็นว่า การแสดงอัตลักษณ์ที่แปรเปลี่ยนไปมานี้ เกิดจากปฏิสัมพันธ์  
ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศ
เข้าสู่กระแสแห่งรัฐชาติ 
 อัตลักษณ์เป็นค าที่ไม่มีความหมายชัดเจนหรือตายตัว ทางสังคมศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า ความหมายของอัตลักษณ์
จะต้องกล่าวควบคู่ไปกับมโนทัศน์ในมิติต่าง ๆ ของสังคม เช่น มโนทัศน์อ านาจ การนิยามความหมาย การสร้างภาพแทน
ความหมาย (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 1) หากจะมองให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างงานเขียนของ 
ประทีป ชุมพล (2546) ในบทความเรื่อง เสียงเพรียกจากท้องน้ า: เรื่องเล่ากับการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นบทความที่เล่า
เรื่องและช้ีประเด็นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชาวอูรังลาโว้ยที่ถูกตีตราจนต้องย้ายถิ่นฐาน และเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของ
ตนเองตามสภาพสังคมและสภาพการณ์ที่บีบบังคับ ภาพลักษณ์ของอัตลักษณ์ที่ลื่นไหลได้ตลอดเวลา ต่างกับ “เอกลักษณ์”             
ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายหนักแน่นและชัดเจน แต่ทั้งนี้ แม้ว่าลักษณะของค าทั้งสองต่างกัน แต่ความหมายและหน้าที่มีความ
เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นระบบขั้นตอน ผู้เขียนมองมโนทัศน์ของทั้งสองค าในฐานะเป็นตัวแทนของพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยการปฏิบัติการของทั้ง “เอกลักษณ์” และ “อัตลักษณ์” จะก่อให้เกิดตัวตนหรือภาพที่มีความหมายชัดเจนจากการ
เคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการทางสังคมมากข้ึน  
 บทความช้ินนีไ้ด้น าบางส่วนของแนวคิดเรื่องอ านาจเชิงสัญลักษณ์ของปิแยร์ บูร์ดีเยอร์ (Pierre Bourdieu) นักสังคม
วิทยาชาวฝรั่งเศส มาอธิบายร่วมด้วย เพื่อช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถาบันทางสังคมที่มีส่วนในการก าหนด  
อัตลักษณ์ของบุคคลและสังคมในมิติที่แตกต่างออกไป อีกทั้ง อีมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส 
ยังอธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของสถาบันทางสังคมในลักษณะที่ว่า สังคมและสถาบันทางสังคมเป็นหน่วยที่จรรโลงบุคคลให้
ด ารงอยู่ได้ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงหน้าท่ีระหว่างสถาบันต่าง ๆ  
 ในสังคมไทย “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ “บวร” ถือเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกันมาตั้งแตใ่น
อดีต และเห็นเด่นชัดเห็นรูปมาธรรมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งโรงเรียนที่พึ่งพิงวัดในสมัยเริ่มแรก การบวชของ
ชาวบ้านเพื่อเรียนหนังสือ หรือท่ีเรียกว่า “บวชเรียน” ซึ่งสิ่งส าคัญที่ทั้ง 3 สถาบันต่างสอดคล้องกันคือ วัตถุประสงค์ ในแง่ของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนให้โดยอาศัยหลักธรรม เพื่อการด าเนินชีวิตที่สงบสุขและเรียบง่าย 
ความสัมพันธ์ของสถาบันดังกล่าวมีความลึกซึ้งดังค ากล่าวที่ว่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2555 ย่อหน้า 18)  
 

“ …วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย 
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย  ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง…” 
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 แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียนเริ่มแยกตัวออกจากวัด ความเป็นศูนย์กลางของ
วัดหรือสถาบันทางศาสนาภายในชุมชนหรือสังคมเริ่มลดน้อยถอยลง ผู้คนหันเข้าหาการพัฒนากระแสหลักมากขึ้น ทุนนิยมเข้า
มามีบทบาทในการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “คุณธรรม” จากท่ีเคยเป็นที่ตั้งของการด ารงชีวิตก็แปรเปลี่ยนเป็นเป้าหมายเชิง
วัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนของพลวัตในสังคมไทยท่ีต่างไปจากเดิม   
 การเปลี่ยนแปลงเชิงปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ ท าให้ผู้เขียนเริ่มสนใจในสังคมที่ยังคงยึดพิงอยู่กับค าว่า “บวร” 
และมีวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่ายเป็นอัตลักษณ์ ผู้เขียนจึงได้มองและวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ของตนเอง  ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลงานวิจัย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ กระทั่งพบว่า จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ควร
คู่แก่การศึกษาตามกรอบแนวคิดดังกล่าว จังหวัดแพร่มีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ความเช่ือ และถิ่นฐาน โดยเฉพาะ
เขตในเวียงแพร่ ซึ่งมีวิถีชีวิตอันสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน โดยยังมีคงวัดเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนเวียงแพร่ ท่ามกลางกระแสการพัฒนากระแสหลักจากภายนอก อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเวียงแพร่ที่มี
ขอบเขตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ในลักษณะของก้นหอยที่มีคันดินล้อมรอบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เมก” จึงท าให้เป็นพื้นที่ที่
เหมาะแก่การศึกษา อันจะช่วยในการก่อภาพผ่านการประกอบสรา้งอย่างมีนัยยะของอัตลกัษณ์ให้แก่ผูท้ี่สนใจมองเห็นภาพของ
การก่อตัวของชุมชนที่มีปฏิบัติการทางสังคมจาก “บวร” ได้อย่างชัดเจน   
 การศึกษาในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอัตลักษณ์ของเวียงแพร่ ซึ่งเป็นเขตเทศบาล จังหวัดแพร่ 
ประกอบด้วยหลายชุมชน ซึ่งสิ่งท่ีน่าสนในใจที่บทความช้ินนี้มีความพยายามจะน าเสนอ คือ ตัวตนของแต่ละชุมชนในเวียงแพร่
ที่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน จนก่อร่างเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เวียงแพร่ มีเรื่องราวเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยตาย และรับใช้ผู้คนอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง (ชัยพงษ์ ส าเนียง 2554: 99) อันเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต
อันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงพลังของวิถีชีวิตคนเวียงแพร่ที่มีความเป็นปัจเจกสูงจนเกิดเป็นความสัมพันธ์เชิง
อ านาจที่มีพลังต่อต้านการพัฒนากระแสหลักไม่ให้เข้ามาครอบง าได้อย่างไม่มีข้อแย้งใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียนที่น าไปสู่ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ในเวียงแพร่ เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนศรีชุม ชุมชนวัดหลวง ชุมชนพระนอน 
ชุมชนหัวข่วง ชุมชนพงษ์สุนันท์ ชุมชนพระร่วง และชุมชนศรีบุญเรืองหรือสีลอ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง “บวร : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้เขียนได้ด าเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดแพร่ ในเวียงแพร่ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ จาก
เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป   

3. การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ในเวียงแพร่ โดยติดต่อผู้น าชุมชนและผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีได้ ในแง่ของประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง ความส าคัญของ วัด บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ และวิถีชีวิตของคน
ในเวียงแพร่ตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน  

4. รวบรวมข้อมูลทั้งจากภาคสนามและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดระเบียบข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา   
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทั้งข้อมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตเวียงแพร่ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ในเขตเวียงแพร่ และแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ผู้เขียนจึงแบ่ง  
ผลการศึกษาออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

 “ในเวียงแพร่” เมืองเก่าเล่าบริบท 
 “ในเวียงแพร่” เป็นพื้นที่ในการปกครองของเทศบาล จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยชุมชนศรีชุม ชุมชนวัดหลวง ชุมชน
พระนอน ชุมชนหัวข่วง ชุมชนพงษ์สุนันท์ ชุมชนพระร่วง และชุมชนศรีบุญเรืองหรือสีลอ ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีวัดประจ า  ทุก

ชุมชน ชุมชนทั้งหลายถูกห้อมล้อมด้วยคันดินที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมก”3 เป็นลักษณะหอยสังข์ มีคูน้ าล้อมรอบ ซึ่งชาวบ้าน

เรียกว่า “น้ าคือ” เมกในปัจจุบันมีความสูงประมาณ 5 เมตร ฐานกว้างประมาณ 10 เมตร และยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มี 
เนื้อท่ีประมาณ 700 ไร่ มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านคือ แม่น้ ายม เมกกั้นแยกพื้นที่ระหว่าง “ในเวียง” และ “นอกเวียง” ออก
อย่างชัดเจน เวียงแพร่มีลักษณะเป็นรูปหอยสังข์ มีประตูเข้าออกเช่ือมกับพื้นที่ด้านนอก 5 ประตู ประกอบด้วย ประตูชัย 
ประตูยั้งม้า ประตูศรีชุม ประตูมาร และประตูใหม่ ทั้งประตูและเวียงแพร่ต่างมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อตัวตนคน
เวียงแพร่จนปัจจุบัน  
 

  
ภาพที่ 1-2 สภาพเมกและน้ าคือรอบเวียง 

 

 ในอดีตการปกครองเมืองแพร่จะมีเจ้าหลวงเป็นผู้ปกครองสูงสุด ซึ่งคนแรกคือเจ้าหลวงเทพวงศ์ (ลิ้นตอง) แต่ทั้งนี้ 
เจ้าหลวงผู้ปกครองนครแพร่ที่ถูกกล่าวถึงที่สุดไม่ใช่เจ้าหลวงเทพวงศ์ (ลิ้นตอง) แต่กลับเป็น “เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์” ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองเมืองแพร่ล าดับที่ 4 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2432-2445 เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อตัวตน
คนแพร่ที่ถูกกล่าวหาหรือมองว่าเป็น “กบฎ” เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์พ านักอยู่ที่คุ้มเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเวียงแพร่ บริเวณฝั่ง
ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์ในปัจจุบัน มีการบันทึกหลักฐานจากหลายแห่งที่แตกต่างกัน บางหลักฐานกล่าวว่าเจ้าหลวงพิริยะ
เทพวงศ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กบฎเง้ียวปล้นเมืองแพร่จนสุดท้ายต้องหนีออกจากเมืองแพร่ แต่บางหลักฐานบันทึกว่า
เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ไม่ได้เป็นกบฎ และไม่ได้หนี เพียงแต่ถูกน าพาออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล าว           
(ชัยพงษ์ ส าเนียง. 2551: 185-198) 

 “เมก” ภาพสะท้อนความทรงจ าร่วม 
 จากการสัมภาษณ์คนเวียงแพร่พบว่า คนเวียงแพร่มีความภูมิใจต่อเมกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุ
มาก เนื่องจาก เมกของเวียงแพร่เป็นคันดินท่ีสมบูรณท์ี่สุดแหง่หนึ่งในภาคเหนือ อีกท้ังยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในแง่ของ
การท าสงคราม ป้องกันการบุกรุกจากข้าศึก เหตุการณ์เง้ียวปล้นเมืองแพร่ที่บุกเข้ามาทางประตูชัย กิจการป่าไม้ของบริษัท 
อีสต์เอเชียติก รวมทั้งการป้องกันน้ าท่วมเข้าสู่พื้นที่ในเวียงแพร่  ความภูมิใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้พิทักษ์หรือ
วีรบุรุษของเมกส าหรับชาวบ้านยุคก่อน ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า 

                                                           
3 ในเอกสารบางชิ้นจะใช้ค าว่า “เมฆ” แต่มีความหมายเดียวกับค าวา่ “เมก”  
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  “...เมกเนี่ยเขาตั้งช่ือตามความสูงที่สูงเทียมเมก แต่เขาไม่ใช้ ฆ นะ เขาใช้ ก 
เมกเนี่ยสร้างมาตั้งแต่อดีตแล้ว เมื่อก่อน เด็ก ๆ ก็ว่ิงเล่นกันแถวนั้นแหละ เมื่อก่อนเวลา
มีข้าศึกหรือน้้าท่วม ก็ได้เมกเนี่ยแหละนี่ช่วย เมกของแพร่เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะ ที่
อื่นนะเขาไม่สมบูรณ์เท่าของบ้านเราหรอก...”4 
 

ในปัจจุบัน เมก ยังคงมีบทบาทและพื้นที่ทางสังคม (Social Space) ที่ชัดเจนส าหรับคนแพร่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่
สร้างความเป็นหนึ่งระหว่างคนในเวียงแพร่และสถาบันทางสังคมผ่านกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ ช่วงเวลา 07.00 - 9.00 น. 
โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ภายในเวียงมาบิณฑบาต และชาวบ้านจะเข้ามาร่วมตักบาตร นอกจากนี้ พื้นที่บนเมกยังเป็นพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจส าหรับคนวัยต่าง ๆ เนื่องจากมีการดูแลท านุบ ารุงด้วยการปลูกต้นไม้ให้มีร่มเงา กิจกรรมทางสังคมในบริเวณ
พื้นที่ของเมกยังพบได้อีกในประเพณีไหว้ผีผู้อารักษ์ขาประตูทั้ง 4 ซึ่งแต่ละประตูจะมีช่ือเรียกที่สอดคล้องกับหน้าที่และบริบท
โดยรอบในอดีต กล่าวคือ ประตูชัย เป็นประตูส าหรับการเดินผ่านครั้นออกรบและกลับจากรบ รวมทั้งส าหรับการต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง ประตูยั้งมา เป็นประตูส าหรับไว้ให้วัวหรือม้าซึ่งเป็นพาหนะเดินผ่านหรือพักช่ัวคราว ประตูศรีชุม อยู่ใกล้กับวัด
ศรีชุม ในอดีตถูกใช้ในการป้องกันน้ าท่วมจากน้ ายม ประตูมาร เป็นประตูที่มีความสอดคล้องกับชาวบ้านในเรื่องของการ
ประหารนักโทษและใช้เป็นทางผ่านของผีหรือศพเพื่อน าไปเผาข้างนอก และสุดท้าย ประตูใหม่ ประตูนี้ไม่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์มากนัก เพราะถูกสร้างเพื่อความสะดวกสบายของความชาวบ้านในการสัญจร  
 ภาพสะท้อนของความผูกพันระหว่างชาวบ้านกับเมกและประตูเวียงแพร่ผ่านโครงสร้างของประวัติศาสตร์ที่ท าหน้าที่
ก าหนดรูปแบบและเง่ือนไข ก่อให้เกิดพื้นที่ความทรงจ าร่วมทางสังคม (Collective Memory) ตามทัศนะของ Maurice 
Halbwachs นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ซึ่งอ้างถึงในงานศึกษาของวิไลวรรณ จงวิไลเกษม (2552) เรื่อง
สงครามความทรงจ า : การรับรู้กับความทรงจ าร่วมทางสังคมในวิกฤติไฟใต้ ช้ีว่า ความทรงจ าร่วมทางสังคม คือ ภาพตัวแทน
ของอดีตที่รวมสัญลักษณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน อันส่งผลต่อตัวตนคนความเป็นคนเวียงแพร่ในปัจจุบัน 
เมกมีความเป็นสัญลักษณ์ในระดับความหมายแฝง (Connotation) Roland Barthes (อ้างในปรวรรณ ดวงรัตน์. 2557: 5-6) 
นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่มองว่า สัญลักษณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตีความโดยอัตวิสัย (Subjective) ตามเรื่องราว
หรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ผ่านมา ดังนั้น “เมก” และ “ประตูเวียง” จึงเป็นภาพสะท้อนของความภูมิใจส าหรับคนเวียง
แพร่ที่เปรียบได้ดั่งสัญลักษณ์ทางพื้นที่และวิถีชีวิตจากบริบทท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน 

บ ว ร : เอกลักษณ์ที่ย่ังยืนของเวียงแพร่ 
 ก่อนอื่นผู้เขียนขอเน้นย้ ามโนทัศน์ของค าสองค าที่ร่วมใช้ในการศึกษางานช้ินนี้ คือ เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์            
สองค านี้ผู้เขียนใช้มองสังคมเวียงแพร่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีระบบอย่างลึกซึ้ง ผู้เขียนมองว่าเอกลักษณ์เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล หากมีการกระท าร่วมกันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติทางสังคมที่มีความชัดเจนในตัวและน าไปสู่ผลผลิตที่เรียกว่า อัต
ลักษณ์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของเอกลักษณ์คือ ลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมี
ร่วมกัน ค าว่า “เหมือนกัน” และ “ร่วมกัน” หากมองให้ลึกลงจึงหมายถึงการรวมกันของหลาย ๆ ส่วน และหากเปรียบกับ
ลักษณะของสองค าดังกล่าว ในทางสังคมศาสตร์ก็จะพบว่า เอกลักษณ์มีความสอดคล้องกับในเรื่องของปรากฏการณ์ทางสังคม 
ซึ่งเกิดจากปัจเจกบุคคลร่วมกันกระท าการขึ้นและมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ดังนั้น สภาพบริบทของสังคมที่มีปฏิบัติการความหลากหลายจะช่วยก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ อันมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และการรวมกันเชิงโครงสร้างจะน าไปสู่ผลรวมของลักษณะที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือ Identity  
 

                                                           
4 สัมภาษณ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยในเวียงแพร่ต้ังแต่เด็ก  
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 จากประสบการณ์ภาคสนามในเขตเวียงแพร่ช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้เขียนมองเห็นอะไรหลายอย่างที่มีในพื้นที่ 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคม ผู้เขียนสังเกตว่าทุกชุมชนในเขตเวียงแพร่จะมีวัดประจ าอยู่และมีชื่อเดียวกับ
ชุมชน ดังนั้น วัดในเขตในเวียงแพร่จึงประกอบด้วย วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพงษ์สุนันท์ และวัดพระนอน ซึ่งอยู่ทาง
แถบฝั่งเหนือของเวียง ส่วนวัดศรีบุญเรืองและวัดพระร่วงจะวัดที่อยู่ทางฝั่งตะวันออก วัดจะมีบทบาทเป็นเสมือนเสาหลักในการ
ปฏิบัติประเพณีและพิธีกรรมของเวียงแพร่เกือบท้ังสิ้นและที่ส าคัญคือ มีปฏิบัติเช่นนี้มาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัด
แพร่มีภาษาเรียกที่แตกต่างออกไปจากพื้นท่ีอื่น ๆ คือ พระสงฆ์จะเรียกว่า “ตุ๊” หรือ “ตุ๊เจ้า” และผู้ที่เพิ่งสึกออกมาจะเรียกว่า 
“หนาน” ในงานประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวียงแพร่จะมีชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการบอกต่อกัน
ระหว่างชาวบ้าน หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า “ใบบอกบุญ” 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและบ้านเป็นในลักษณะของศรัทธาวัด ในอดีต แต่ละวัดจะมีสายตระกูลที่มีช่ือเสียง ร่ ารวย 
และมีอิทธิพลในชุมชนเป็นศรัทธาวัด คอยบ ารุงไม่ให้วัดเสื่อมโทรม ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ชุมชนศรีบุญเรือง ซึ่งมี
ศรัทธาวัดคนแรกคือ พญาแสนศรีขวา ผู้ครองมีอิทธิพลในชุมชนศรีบุญเรืองและเป็นเจ้าของคุ้มวิชัยราชา พญาแสนศรีขวาเป็น
ผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ก็ว่าได้ ต่อมา ชุมชนศรีบุญเรืองเข้าสู่ยุคของแม่เจ้าค าป้อ ผู้เป็นหลานของพญาแสนศรีขวาได้สมรสกับ
พระวิชัยราชาหรือเจ้าหนานขัติ ก็ได้เป็นก าลังส าคัญในการอุปถัมภ์ธ านุบ ารุงวัดเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและวัดยังไม่
หมดเพียงเท่านี้ ประเพณีท าบุญสืบชะตาเป็นประเพณีที่พบเห็นได้ตั้งแต่ในสมัยของแม่เจ้าบัวไหล ผู้เป็นชายาของเจ้าพิริยเทพ
วงศ์ ประเพณีดังกล่าวจะกระท าข้ึนเมื่อตรวจพบว่ามีผู้ที่ชะตาขาดหรือจะประสบภัยร้ายแรงมาก ๆ โดยจะนิมนต์ตุ๊เจ้า 5-9 รูป
มาสวดท าการมงคลและตั้งเครื่องสืบชะตาที่บ้าน แต่ถ้าท าเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งบ้านจะเรียกว่าสืบชะตา
หลวง นอกจากนี้ ยังมีการสืบชะตาเมือง คือตั้งเครื่องมือชะตาที่วัดแล้วป่าวร้องให้พลเมืองทั้งหลายมาร่วมพิธีในวัด หรือจะมี
การเข้าเบิกสี่มุมเมือง คือนิมนต์พระมานั่งท าพิธีที่สี่มุมเมือง บ้านใครอยู่ใกล้มุมไหนก็ไปร่วมพิธีเข้าเบิกที่นั่น  (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่. 2550: 182)  

ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของวัดและบ้านยังคงเดิม มีประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ซึ่งจะท ากันทุกวัดทุกชุมชนที่มี           
พระธาตุ โดยจะก าหนดวันขึ้นเป็นประจ าทุกปี วัดในเวียงแพร่ที่มีพระธาตุจะประกอบไปด้วยวัดหลวง (พระธาตุไชยช้างค้ า)          
วัดพระร่วง (พระธาตุพระร่วง) วัดศรีบุญเรือง (พระธาตุศรีบุญเรือง) วัดพระนอน (พระธาตุพระนอน) วัดหัวข่วง (พระเจดีย์         
หัวข่วง) และวัดพงษ์สุนันท์ (พระธาตุพงษ์สุนันท์) ระหว่างการประกอบพิธีกรรมจะมีพระเณรเป็นผู้พัน “ผ้าเหลือง” รอบพระ
ธาตุด้านบน และมีพระน าสวดมนต์ร่วมกับชาวบ้านอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นจะมีผู้น าหรือประธานในพิธีน าสวดนมัสการนอบ
น้อมบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยบทไหว้พระธาตุ สุดท้าย จะมีการดึงลอกที่มีน้ าอยู่ในขันข้ึนไปจนถึงยอดพระธาตุ กระทั่งน้ า
ในขันคว่ าลงมาตามชื่อของประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ซึ่งเป็นอันเสร็จพิธี 

 

 
ภาพที่ 3 บรรยากาศพิธีไหว้พระธาตุในเขตเวียงแพร ่

 

 นอกจากน้ี ภายในเวียงแพร่ยังมีหลายประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันมีเอกลักษณ์ระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน อาทิ เช่น พิธีกองทานของชุมชนศรีบุญเรือง พิธีไหว้มดส าหรับตระกูลใหญ่ในชุมชนหัวข่วง ประเพณีต๋านก๋วยสลาก
ภักต์ โดยชาวบ้านจะน าของเครื่องใช้หรือสังฆทานมาถวายวัดเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
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 แต่ส าหรับในหลาย ๆ ประเพณีภายในเวียงแพร่ที่มีขบวนแห่ พระสงฆ์และนักเรียนจะเป็นผู้เข้ามามีบทบาทส าคัญ 
โดยเฉพาะโรงเรียนนารีรัตน์และโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง นักเรียนจะรับหน้าที่เป็นขบวนกลองยาว ร้องเล่นเต้นร า สร้างสีสัน
และความสนุกให้กับผู้ร่วมพิธี แต่ทั้งนี้ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ยังคงอิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ในเรื่องของการแต่งตัว
และลักษณะท่าทาง ผู้เขียนมองว่า สีสันทีเกิดขึ้นจากนักเรียนอาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท าให้พิธีกรรมต่าง ๆ ในเขตเวียงแพร่ยังคง
อยู่มาอย่างยาวนาน 
 

  
ภาพที่ 4-5 ขบวนแห่ท่ีประกอบไปด้วยพระสงฆ์ นักเรยีน และชาวบ้าน  

 

 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตเวียงแพร่จะถูกจัดขึ้นในพื้นที่ของเขตวัด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมอบรม 
ส่งเสริม ให้เกิดความรู้ความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา ภายในกิจกรรมดังกล่าวจะมี
วิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพ้ืนท่ีเข้ามาอบรม บอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์แก่นักเรียน และที่ส าคัญ
คือ จะมีช่วงเวลาให้ตุ๊เจ้าได้เข้ามาพูดคุยพร้อมอบรมธรรมะให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนต่าง ๆ  
 

 
ภาพที่ 6 การอบรมความรู้ให้แก่นักเรียนภายในวัดในเขตในเวียงแพร่ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบ้านปรากฏให้เห็นในพื้นที่ของตลาดหรือ “กาด” ตามภาษาท้องถิ่น กาดในเขต
เวียงแพร่จะมี 2 ลักษณะ คือ จัดขึ้นตามพื้นท่ีโล่งหรือมีหลังคาตามลักษณะของตลาดซื้อขายของทั่วไป และอีกรูปแบบคือ กาด
ที่จัดขึ้นบนถนนในเขตเวียงแพร่และพื้นที่ริมน้ าคือในลักษณะของถนนคนเดิน ในเกือบทุกกาดของเวียงแพร่จะมีพื้นที่ให้
นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกาดพระนอนและกาดกองเก่า ซึ่งเป็นกาดที่ได้รับความสนใจเป็น
อย่างยิ่งจากผู้คนในพ้ืนท่ี กาดทั้งสองมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งข้ึนเพื่อให้คนในชุมชนได้ออกมาพบปะกัน สร้างรายได้ พร้อมชม
การแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนน ามาหรือ เด็ก ๆ ในชุมชน โดยการแสดงของ เด็ก ๆ จะประกอบไปด้วย การเล่นดนตรีวง 
ร้องเพลงประสานเสียง และร า  เด็ก ๆ ที่โรงเรียนน ามาแสดงความสามารถจะมีการแต่งตัวด้วยผ้าหม้อห้อมหรือเสื้อผ้าที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของจังหวัดแพร่  
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ภาพที่ 7-8 การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในกาดกองเก่า 

 

การด าเนินชีวิตของคนแพร่ที่ผูกสัมพันธ์กับ “บ ว ร” มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีลมหายใจร่วมด าเนินอยู่ ใน
งานศึกษาเรื่องสถูป โคกเขา คาราบาว : ความทรงจ าที่แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจ าของอังกูร หงส์คณะนุเคราะห์ 
(2554) ได้น าเสนอทัศนะของ Paula Hamiton ที่ก่อให้เกิดมุมมองต่อเวียงแพร่ในลักษณะที่ว่า กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม
ภายในเวียงแพร่เป็นความทรงจ าร่วมที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม และความทรงจ าร่วมจะมีกระบวนการสื่อสารสิ่งที่
เป็นความคิด ความรู้สึก หรือนามธรรมของความทรงจ าร่วมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งก่อสร้าง หรือพิธีกรรม 
เพื่อท่ีจะท าให้ผู้คนในสังคมเกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องอันหนึ่งเดียวกัน พื้นที่ความทรงจ าที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเวียงแพร่จึง
ถือเป็นเหตุให้คนเวียงแพร่มีวิถีชีวิตที่มีลักษณะเป็นปัจเจก มีความเรียบง่ายของวิถีชีวิต จนน าไปสู่อัตลักษณ์ของเวียงแพร่ 

 

 สรุปและอภิปรายผล 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมทีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์และน าไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของเวียงแพร่ภายใต้
บริบทของการประกอบสร้างผ่านเรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่มีความทรงจ าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของอภิญญา เฟื่องฟูสกุล เรื่อง อัตลักษณ์ Identity การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด ที่มองว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่อง
ของที่สามารถแปรผันได้ ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์หรือสภาพสังคม งานเขียนช้ินนี้มีการรื้อฟ้ืนเรื่องราวในอดีตเพื่อนิยามอัตลกัษณ์ของ
เวียงแพร่จากสถาบันทางสังคม บ้าน วัด และโรงเรียน หรือ บวร ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของชัยพงษ์ ส าเนียง เรื่อง การ
สร้างต าแหน่งแห่งที่ของ “เมืองแพร่” ในประวัติศาสตร์ “ชาติไทย” : จากเมืองกบฏสู่เมืองที่จงรักภักดี (2554) ที่มองโครงเรื่อง
ประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นนิยมที่ให้ความส าคัญสังคมท้องถิ่น ความเป็นมาของผู้คนในท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งด้านประเพณี ความ
เชื่อ และความทรงจ า โดยถือเอาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการอธิบายประวัติศาสตร์  

ในเวียงแพร่เป็นเขตพื้นที่เทศบาลของจังหวัดแพร่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายหลายแง่ เรื่องราวบางเรื่อง
กระทบต่อตัวตนคนแพร่โดยตรง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เวียงแพร่ส่งผลมายังสภาพสังคมในปัจจุบัน           
การปฏิบัติการต่าง ๆ ในเวียงแพร่ที่หลากหลายภายใต้บริบทตั้งแต่อดีตของ “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ประกอบร่างเป็นเอกลักษณ์ต่างที่สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจนในลักษณะ 1) วัด บ้าน และ 2) วัด บ้าน 
และโรงเรียน ดังปรากฏในบทความ เอกลักษณ์ต่าง ๆ ในเวียงแพร่น าไปสู่ลักษณะของอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่มีปัจเจก มีความ
เงียบสงบ เป็นตัวเอง ไม่นิยมชมชอบตามกระแสหลักของการพัฒนา ในปัจจุบัน ความสุขของคนเวียงแพร่จึงเป็นความสุขที่
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ วัตถุหรือการพัฒนาตามกระแสหลักเหมือนสังคมอื่น ๆ แต่กลับเป็นความสุขที่ข้ึนอยู่กับตนเองทั้งสิ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการศึกษาครั้งต่อ ๆ ไปท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมในเขตเวียงแพร่ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการศึกษา
ของงานในลักษณะที่ว่า หากในอนาคตพื้นที่เวียงแพร่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการพัฒนากระแสหลักไหลเข้ามา แนวคิดของ
งานอาจจะต้องมีความทันสมัยทันต่อยุคที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น แต่การศึกษาควรจะคงตัวตนคนแพร่จากเรื่องราวในอดีตไว้
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ศึกษาอาจจะใช้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 
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บทความเรื่อง “บวร : ความยั่งยืนของอัตลักษณ์เวียงแพร่” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดีจาก
บุคคลหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ข าเพชร ที่ได้ช่วยช้ีแนะปรึกษา แนวทาง และ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการศึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณชาวบ้านเวียงแพร่ที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาอันเป็นประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมภายบทความช้ินนี้  
นอกจากน้ี ยังรวมถึงเพื่อนผู้ร่วมลงภาคสนามด้วยกัน ร่วมมือกันเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการท างาน 

สุดท้าย ผู้เขียนขอมอบคุณูปการจากบทควมเรื่องนี้ให้แก่ บิดา มารดา ซึ่งผู้ที่อบรมสั่งสอนอบรมตั้งจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ปราสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้เขียน 
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การกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559) 
The Establishment of a New Form of Righteousness through Sports of  

Royal family members (1910 – 2016) 
 

รัชนก พุทธสขุา1 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์และการมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของเจ้านายไทยยุคใหม่ 
(พ.ศ. 2453 – 2559) เพื่อเสนอแนวคิดที่ว่า ในสังคมที่มีบริบทใหม่ ที่การกีฬาที่เป็นสากลมีความส าคัญกับสังคมมนุษย์นั้น  
การมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาสามารถสร้างสิทธิธรรมให้กับเจ้านายไทยพระองค์นั้นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทั้ ง
เส้นทาง ความเป็นมา ท่ีเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาของเจ้านายไทย และเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่จะ
มาเสริมแนวคิดที่น าเสนอว่า การกีฬาสามารถสร้างสิทธิธรรมให้กับเจ้านายไทยยุคใหม่ได้ โดยงานวิจัยนี้ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาพบว่า เจ้านายไทยแต่ละพระองค์ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษานั้น อาจจะมเีส้นทาง หรือเหตุปจัจัยที่แตกต่าง
กันท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้วยการเป็นทั้งผู้อุปถัมภ์ และทรงเป็นนักกีฬา แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลการศึกษาก็พิสูจนไ์ด้วา่ 
การมีอัจฉรยิภาพทางด้านกีฬาสามารถสร้างสิทธิธรรมให้กับเจา้นายไทยยุคใหมไ่ด ้

 

ค ำส ำคัญ : กีฬา สิทธิธรรม เจ้านายยุคใหม ่
 
Abstract 
 This research studied and analyzed about Patronage system and sport genius in the new age of 
Royal Thai family members (from 1910 to 2016). It presents ideas of the new form of the society, when 
sports be a union of internationality of human society. 

Sport genius of the Royal Thai family members can establish a righteousness to some of them. In 
this research also focus on any background about sports affiliation of the Royal Thai family. Actually, 
those point of view can show that sports are the main idea to establish righteousness for the Royal Thai 
family as well.  

In this work the researcher has analyzed by using historical methods, information, documents and 
other relevant evidences. The study indicated that the members of the Royal Thai family, in the case of 
this research, had causes in different factors to affiliate sports as being a supporter or sportsman. 

However, the study proved that "Sports genius" can be the good main point of Establishment of a 
New Form of Righteousness of Royal Thai family members. 

 

Keywords: Sport, Righteousness, The New Age of Royal Thai Family Members 
 
 

                                                           
1 นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 
 การอ้างสิทธิธรรมนั้นเป็นการใช้อ านาจเหนือชีวิตของผู้คนเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะอ้างถึง
แหล่งที่มาของอ านาจ ว่าอ านาจนั้นได้มาอย่างไร การอ้างแหล่งที่มาของอ านาจเราได้พบเห็นหลายรูปแบบจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น การอ้างจากสายเลือดอันศักดิ์สิทธ์ิ สมมติเทพ เทวราชา อ้างศาสนจักร หรืออ้างถึงคุณงามความดีและ
ความชอบธรรมต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งเจ้านาย2 มักเป็นผู้สวมบทบาทน าในการเป็นผู้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศและ
ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องและเข้าใจได้ที่จะมีสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นชนช้ันปกครองประเทศ และการจะอ้างหรือ
การจะมีสิทธิธรรมนั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีที่มาของแหล่งอ านาจ ต้องมีความชอบธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการสร้างสิทธิธรรม
ให้กับตัวเองของเจ้านายก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม 
 หลังการเข้ามาของตะวันตกและประเทศผ่านการพัฒนาให้ทัดเทียมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วนั้น ประเทศก็
เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ (พ.ศ. 2453 – 2559) การกีฬาที่มีความเป็นสากลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งใหม่ในบริบทสังคมไทย ใน
สังคมยุคใหม่นี้ การเล่นกีฬาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การละเล่นท่ีสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน แต่การกีฬามีความส าคัญในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังน ามาซึ่งผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ประโยชน์ในการแสวงหาพันธมิตร เป็นต้น เจ้านายไทยก็ทรงเห็นความส าคัญนี้ เราจึงได้เห็นการอุปถัมภ์การกีฬาของเจ้านาย
ไทยบางพระองค์ และได้เห็นเจ้านายไทยบางพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาท่ีมีชื่อเสียง ที่ผ่านมาเราพบเห็นงานประวัติศาสตร์นิพนธ์
มากมายที่ศึกษาความมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของเจ้านายไทยพระองค์ต่าง ๆ แต่โดยส่วนมากเป็นงานเขียนเพื่อเล่าถึงพระ
ปรีชาสามารถ แต่งานประวัติศาสตร์นิพนธ์น้อยช้ินนัก หรือแทบไม่มี หรือมีแต่ผู้วิจัยอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็น งาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ท่ีเอาการกีฬามาเชื่อมโยงกับเรื่องของการสรา้งสิทธิธรรมของเจ้านายไทย ผู้วิจัยจึงเสนอแนวคิดที่ว่า การที่
เจ้านายไทยบางพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การกีฬา หรือมีพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬานั้นคือการสร้างสิทธิธรรมให้กับตนเอง
อย่างหนึ่ง ซึ่งการที่เจ้านายไทยมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬานี้ มองว่าเป็นการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่
นั่นเอง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการมีอัจฉรยิภาพและการเป็นผู้อุปถมัภ์ ทางด้านกีฬาของเจ้านายไทย 
2. เพื่อศึกษาว่า การที่เจ้านายไทยมีอัจฉริยภาพและการเป็นผู้อุปถัมภ์ ทางด้านกีฬานั้น สามารถสร้างสิทธิธรรม

ให้กับเจ้านายไทยแต่ละพระองค์ได้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร ท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ
ไทย วงการกีฬาในประเทศไทย และสถาบันกษัตริย์ไทย เป็นหลัก ได้แก่งานวิจัยต่าง ๆ คือ หนังสือ วารสาร และงานวิจัย         
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยน ามาเสนอข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ ตีความ เป็นลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีขอบเขตว่าจะศึกษา
เฉพาะเรื่องการมีอัจฉริยภาพและรวมถึงการเป็นผู้อุปถัมภ์ ของเจ้านายไทยบางพระองค์ที่มีบทบาทและช่ือเสียงทางด้านการ
กีฬา โดยระบุเจ้านายไทยท่ีจะศึกษาไว้ดังน้ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเรื่องของกีฬาฟุตบอลไทย , พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช กับเรื่องของการแข่งรถ, พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับเรื่องของการแข่งขันเรือใบ และจะมีการวิเคราะห์เช่ือมโยงกับการสร้างสิทธิธรรม ซึ่ง
บริบทสังคมช่วงเวลาที่จะศึกษาเป็นช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึน้ครองราชย์ จนถึงสิ้นสุดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัย

                                                           
2 เจ้านาย ในที่นี้หมายถึง เจา้ขุนมูลนาย 



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 870 

 

ได้ท าการวิจัย ด้วยเหตุที่เริ่มศึกษาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์นั้น เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ วิจัยเกี่ยวกับการสร้างสิทธิธรรม
รูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการกฬีาท่ีเป็นสากล จึงเลือกเริ่มจากช่วงเวลาหลังจากท่ีสยามได้ผ่านช่วงการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
ตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 มาแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า เจ้านายไทยแต่ละพระองค์ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษานั้น อาจจะมเีส้นทาง หรือเหตุปจัจัยที่แตกต่าง
กันท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้วยการเป็นทั้งผู้อุปถัมภ์ และทรงเป็นนักกีฬา แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลการศึกษาก็พิสูจนไ์ด้วา่ 
การมีอัจฉรยิภาพทางด้านกีฬาสามารถสร้างสิทธิธรรมให้กับเจา้นายไทยยุคใหมไ่ด้ 

การกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 - 2559) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสมัยที่มีการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมตะวันตก โดยมีการ
รับวิทยาการตะวันตกมาปรับใช้ เนื่องจากประเทศต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง จึงต้องปรับปรุงประเทศอย่างเร่งด่วนในทุก ๆ 
ด้าน และสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ประเทศพัฒนาคือ การศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มให้มี
การศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีโรงเรียน หลักสูตร ครู อาจารย์ จึงท าให้กีฬาสากลได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบตาม
ไปด้วย จากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ประกอบกับได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษา
ต่างประเทศ อีกท้ังพระองค์และพระราชโอรสก็ทรงนิยมกีฬาสากลเป็นอย่างมาก จึงโปรดฯให้มีการจัดการแข่งขันกรีฑา การ
แข่งขันฟุตบอล การแข่งขันจักรยาน เป็นต้น ท าให้ชาวสยามในสมัยนั้นรู้จักกีฬาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นผลมา
จากการหลั่งไหลเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก ท าให้การกีฬาที่เป็นสากลเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ในบริบทสังคมไทย นอกเหนือจากการ
ออกก าลังกาย คือการใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะท าให้ประเทศทัดเทียมตะวันตก เนื่องจากสิ่งที่เจ้านายท าคือรับวิทยาการตะวันตก
มาปรับใช้ เป็นการสร้างความทัดเทียมตะวันตก โดยการเป็นอย่างตะวันตก และท าอย่างที่ตะวันตกท า 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวงการกีฬาฟุตบอลไทย 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชส านักในรัชกาลของพระองค์นั้น มหาดเล็กของพระองค์
จะเปน็ผู้ที่มีหน้าที่ถวายงานรับใช้ในเขตพระราชฐานช้ันใน แทนข้าราชส านักฝ่ายในท่ีเป็นผู้หญิง เดิมในรัชสมัยของรัชกาลก่อน
หน้า มหาดเล็กมีหน้าที่รับใช้กษัตริย์เมื่อเสด็จออกว่าราชการในเขตพระราชฐานช้ันนอก แต่ในรัชสมัยของพระองค์แตกต่าง
ออกไปจากรัชสมัยอื่น ๆ ส่วนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับราชการในกรมมหาดเล็กหลวง พระองค์ก็พิจารณาจากความ        
พึงพอพระราชหฤทัยส่วนพระองค์มากกว่าเรื่องชาติตระกูล การถวายงานนั้น ก็ถวายงานไม่แตกต่างไปจากข้าราชบริพารใน  
เขตพระราชฐานช้ันในที่เป็นผู้หญิงอย่างในรัชกาลที่ผ่านมา เช่น จัดถวายเครื่องฉลองพระองค์ ถวายงานนวดใต้โต๊ะเสวย           
เป็นต้น นอกจากน้ียังต้องร่วมส าราญกับพระองค์ในกิจกรรมตา่ง ๆ อีกด้วย เช่น สโมสรงานสังสรรค ์โขนละครมหรสพ การเล่น
ฟุตบอล ฯลฯ  
 และพระองค์ยังมีการก่อตั้งกิจกรรมเสือป่าและลูกเสือขึ้น ซึ่งมีการฝึกหัดแบบค่ายทหาร ที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ความรักในหมู่พวกพ้อง ด้วยการ กินนอน เผชิญอุปสรรคและผจญภัย ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่พระองค์ท าเช่นนี้ขึ้น
ก็เพื่อประคับประคองอ านาจให้กับพระราชบัลลังก์ของพระองค์ กิจกรรมของพระองค์นั้นกระจุกตัวอยู่แค่ในพระราชส านักเป็น
ส่วนพระองค์กับบุคคลต่าง ๆ ทีพ่ระองค์สนิทสนม จนท าให้พระประยูรญาติและขุนนางช้ันผู้ใหญ่หลาย ๆ คนเริ่มที่จะไม่พอใจ 
ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ทรงเป็นมิตร อีกทั้งยังทรงหวาดระแวงต่อพระบรมวงศานุวงศ์หลาย ๆ พระองค์ นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยภายนอกราชส านักอีก คือ เหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 1303 ท าให้พระองค์ไม่มั่นใจในความมั่นคงทางการเมืองอย่างมาก และ
ท าให้พระองค์หวาดระแวงกลุ่มทหารว่าจะก่อการกบฏขึ้นอีก พระองค์จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับส่วนพระองค์จนน าไปสู่ความ

                                                           
3 กบฏ ร.ศ. 130 เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2455 (ร.ศ. 130) เมื่อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง  วางแผนปฏิบัติการโดยหมายให้พระมหากษัตริย์

ทรงพระราชทานรัฐธรรมนญูให้ และเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่แผนการแตกเสียก่อน จึงมีการจับกุมผู้คิดก่อการหลายคนไว้ได้ มีการ
พิจารณาตัดสินลงโทษให้จ าคุกและประหารชีวิต แต่ท้ายที่สุดได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ด้วยทรงเห็นว่าผู้ก่อการมิได้คิดประทุษร้ายแก่พระองค ์

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588_6&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%258D&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2&action=edit
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ห่างเหินกับพระประยูรญาติและขุนนางช้ันสูงมากขึ้น ด้วยความที่พระองค์รู้สึกไร้พวกพ้อง พระองค์จึงสร้างพวกพ้องของ
พระองค์เอง ด้วยการหันมาให้ความส าคัญและมีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มพวกพ้องคนสนิทของพระองค์ เพื่อหวังให้คนกลุ่มนี้เป็น
ฐานในการรักษาพระราชบัลลังก์ของพระองค์ เช่นการก่อตั้งกองเสือป่ารักษาพระองค์ และฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่
พระองค์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสิทธิธรรมในการปกครองคนกลุ่มนี้ เพื่อให้คนกลุ่มนี้เป็นฐานอ านาจในการรักษาพระราช
บัลลังก์ของพระองค์ด้วย เนื่องจากฟุตบอลจะเป็นสิ่งที่สามารถบ ารุงความสามัคคีให้กับกองเสือป่ารักษาพระองค์ซึ่งเป็นฐาน
อ านาจของพระองค์ ให้เกิดความเป็นมิตรเป็นเกลอกันในหมู่เสือป่าทั้งหลาย ก่อนที่จะขยายไปเป็นความสัมพันธ์กับกรมกอง 
อื่น ๆ พระองค์จึงมีความปรารถนาที่จะให้ฟุตบอลแพร่หลายขึ้นในสยาม  จนท าให้สมัยของพระองค์ถือว่าเป็นยุคทองของ
ฟุตบอลไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์นั้นฟุตบอลมีการพัฒนาจนเกิดทีมชาติไทยชุดแรกขึ้น และเกิดการตั้งสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยข้ึน 
 กล่าวได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน ทรงมีพระราชนิยมในเรื่องของกีฬาฟุตบอล ในเริ่มแรก
พระองค์ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อสร้างสิทธิธรรมให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดพระองค์เกิดความผูกพัน
จงรักภักดีและเป็นฐานอ านาจอันน้อยนิดนี้ให้กับพระองค์ได้ และในการต่อ ๆ มาถึงจะขยายไปเช่ือมความสัมพันธ์กับกรมกอง
อื่น ๆ ผ่านการแข่งขันฟุตบอล แต่คลื่นใต้น้ าก็ยังคงมีอยู่มิได้หายไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากสะท้อนจากการแข่งขันฟุตบอลใน
หลาย ๆ ครั้ง เห็นว่าพระองค์ก็ยังคงเอาใจใส่พระทัยกับกลุ่มคนของพระองค์อย่างกองเสือป่ามากกว่าทีมอื่น ๆ มีให้เห็นหลาย
ครั้งท่ีกองเสือป่าถูกมองว่ามีอภิสิทธิ์มากกว่าทีมอื่น ๆ เพราะในหลวงทรงโปรดและเอาใจเข้ากับทีมนี้ จึงมีคนไม่พอใจอยู่มาก 
มันยิ่งชัดเจนว่าพระองค์ทรงสนพระทัยกับกลุ่มคนของพระองค์อย่างมาก ด้วยต้องการจะสร้างสิทธิธรรมต่อคนกลุ่มนั้นให้เป็น
ฐานอ านาจของพระองค์ และสามารถกล่าวได้อีกว่า การพัฒนาฟุตบอลไทยนั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเอาฟุตบอลมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิทธิธรรมกับกลุ่มฐานอ านาจของพระองค์เอง เพื่อสร้าง
ความกลมเกลียวกันในกลุ่มฐานอ านาจน้ี เห็นได้ว่าการใช้กีฬาเพื่อสร้างสิทธิธรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นั้น เป็นการสร้างสิทธิธรรมที่ค่อนข้างอยู่ในวงแคบมากกว่าการสร้างสิทธิธรรมในระดับประเทศ แต่ผลของการสร้างสิทธิธรรม
นี้กลับมีผลต่อความรับรู้ระดับประเทศ ซึ่งเป็นคุณงามความดีของพระองค์ คือ พระองค์ก็ได้ช่ือว่า เป็นผู้ที่พัฒนาวงการฟุตบอล 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช กับการแข่งรถ 
      พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช4 และพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์5 โปรดปรานรถยนต์มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และยังชอบการ
แข่งรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง และทั้งสองพระองค์ได้เคยไปดูการแข่งรถด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง ต่อมาพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ได้
ยินยอมรับเป็นผู้จัดการให้กับพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เมื่อต้นฤดูการแข่งรถของ ค .ศ. 1935 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2477) 
พระองค์เจ้าพรีพงศ์ภาณุเดชได้เริ่มต้นแข่งรถโดยใช้รถขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อเทียบกับรถแข่งประเภทอื่น ๆ ก็ถือว่ามีความเร็วที่ช้า
มาก และการแข่งในช่วงแรก ๆ  ก็ไม่ได้ประสบความส าเร็จมากนัก จนเมื่อพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชมีอายุครบ  21 ปี 
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ก็ซื้อรถแข่งให้ คือซื้อรถอ.ี อาร์. เอ. (รหัส R2B ขนาด 15,000 ซีซี) ถือเป็นของขวัญวันเกิด และในต้น 
พ.ศ. 2479 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ได้ซื้อรถแข่งอี. อาร์. เอ. ขนาดเดียวกันอีกคันหนึ่ง กลายเป็นรถคู่กัน และพระองค์เจ้าพี
รพงศ์ภาณุเดชก็ได้ตั้งช่ือรถทั้งสองคันว่า รอมิวลุส (Romulus) และ รีมุส (Remus)6 และชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันรถ
ของพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ใน พ.ศ. 2479 คือที่เมืองมอนตีคาร์โล ราชรัฐโมนาโก อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และ
หลังจากนั้นพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชก็เป็นนักแข่งที่ยากที่จะมีใครมาเอาชนะได้ แต่เนื่องจากสยามไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สมาคมรถยนต์ระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชจึงต้องหาองค์กรที่จะมารับรองพระองค์เอง 
และด้วยเส้นสายของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช จึงได้รับอนุญาตให้แข่งในฐานะสมาชิกของสโมสร

                                                           
4 เป็นโอรสของ สมเดจ็เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุว์งศ์วรเดช พระอนุชาร่วมพระชนนีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว    
  รัชกาลที ่5  และมารดาของพระองค์เจ้าพรีพงศ์ภาณุเดช คือ หม่อมเลก็ (ยงใจยุทธ) ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา 
5 เป็นโอรสของ สมเดจ็เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขนุพิษณุโลกประชานาถ และ หม่อมคัทรนิ จกัรพงษ์ ณ อยุธยา (คัทริน เดชนิตสะกี)้ ซ่ึงเป็นชาวรัสเซีย 
6 เป็นชือ่ของลูกฝาแฝด ที่ตามต านานว่าเป็นผู้สร้างกรุงโรม 
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นักขับรถแข่งแห่งอังกฤษ ด้วยการเป็นสมาชิกนี้พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชจึงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันรางวัลรวมประจ าปี หรือรางวัล
ดาราทอง7 นั้นเอง และในที่สุดคะแนนการแข่งขันในรายการต่าง ๆ รวมแต้มออกมาคือพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชได้รางวัล
ดาราทอง พ.ศ. 2479 สร้างความยินดีให้แก่คนไทยเป็นอย่างยิ่ง หนังสือพิมพ์ในกรุงเทพฯส่วนมากพากันพาดหัวข่าวช่ืนชมกัน
เอิกเกริก เจ้านายทั้งสองพระองค์ได้รับโทรเลขแสดงความยินดี จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งจากคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(สมัยรัชกาลที่ 8), นายกรัฐมนตรี (พระยาพหลพลพยุหเสนา) และรัฐมนตรีคนอื่น ๆ อีกทั้งพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชยัง
ได้รับยศเป็นนายร้อยตรีพิเศษ สังกัดกรมทหารมหาดเล็กอีกด้วย ซึ่งพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์พอใจเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งรถใน
ตอนแรกแค่คิดว่าท าเล่น ๆ เพื่อความสนุกสนาน แต่กลับกลายเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

หลังจากประสบความส าเร็จได้เป็นนักแข่งดาราทองแล้ว พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช  
ก็ได้เสด็จกลับเมืองไทย ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ออกเดินทางโดยเรือราชปูตานา (Rajpu-tana) ออกจากเมืองมาร์เซย 
(Marseille) ประเทศฝรั่งเศส การกลับมาครั้งนี้ทั้งสองพระองค์สั่งให้เตรียมบ้านที่ท่าเตียนเพื่อเป็นที่พัก แต่ทั้งสองพระองค์ 
กลับได้รับเชิญจากคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (สมัยรัชกาลที่ 8) ให้ไปพักที่พระที่น่ังอุดรฯ ในพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เกินความคาดหมายที่ทั้งสองพระองค์ก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน เมื่อถึงปีนังในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 และต่อด้วยรถไฟ
มาถึงหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีแรกที่เข้าเขตเมืองไทย ทั้งสองพระองค์และผู้ติดตามก็ตกตะลึงเมื่อได้พบกับประชาชนที่เอา
พวงมาลัยมารอรับเสด็จอย่างหนาแน่น และเมื่อรถไฟออกจากสถานีหาดใหญ่ประชาชนก็ต่างส่งเสียงไชโยกันอย่างสนั่น
หวั่นไหว และระหว่างทางก่อนถึงกรุงเทพฯไม่ว่าหยุดที่สถานีใดก็จะเป็นเช่นนั้นทุก ๆ ที่ อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับจากคณะ
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน มีพระองค์อาทิตย์ทิพอาภา ประธานผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาพิชเยนทร
โยธิน พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี หลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ รัฐมนตรีมหาดไทย หลังจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ตรงไป
พระราชวังดุสิต เมื่อพักผ่อนพอสมควรแล้วเจ้านายทั้งสองพระองค์ก็เสด็จโดยรถยนต์ไปยังพระบรมมหาราชวัง ไปร่วมโต๊ะ
อาหารกลางวันกับคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งทางราชการจัดรับรองทั้งสองพระองค์อย่างดี และหลังจากนั้นมีข้าราช
กาลผู้ใหญ่ที่ส าคัญ ๆ หลายคนในคณะรัฐบาลก็มาเยี่ยมเยือนเจ้านายทั้งสองพระองค์อยู่ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นก็มีหลวงพิบูล
สงคราม  
 นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาที่กลับมาเมืองไทยในครั้งนั้น ท้ังสองพระองค์ก็ได้ถูกเชิญไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การเผยแพร่ความส าเร็จในการแข่งรถของทั้งสองพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นหลวงพิบูลสงคราม ก็เป็นบุคคลแรกที่ออกความเห็นว่า
ประชาชนคงอยากดูพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ขับรถรอมิวลุส และหลวงอดุลเดชจรัสก็จัดการปิดถนนราชด าเนิน ในวัน
อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2480 เพื่อให้พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชขับรถรอมิวลุสโชว์ให้ประชาชนได้ประจักษ ์
 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้น าใหม่ของไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกปฏิบัติกับชนช้ันเจ้านาย โดยเลือกที่จะ
สนับสนุนแต่เจ้านายที่ช่วยเกื้อหนุนอุดมการณ์การเมืองฝ่ายตน ส่วนเจ้านายที่เป็นปฏิปักษ์กับตนก็จะลดบทบาท แต่พระองค์
เจ้าจุลจักรพงษ์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เข้ากับตัวแบบของการเป็นวีรบุรุษของชาติ ในระบอบการปกครองรูปแบบ
ใหม่ แม้ว่าเดิมเจ้านายทั้งสองพระองค์จะเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ตาม 
 ความส าเร็จในการแข่งรถของเจ้านายทั้งสองพระองค์ในยุโรปได้รับการเผยแพร่กว้างขวางไปตามสื่อต่าง ๆ ของไทย 
ความส าเร็จนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการรณรงค์ชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการ เพราะฉะนั้นวีรกรรมของเจ้านายทั้งสอง
พระองค์ช่วยยืนยันค ากล่าวอ้างที่ว่า ไทยเป็นเชื้อชาติที่ทระนง สามารถสู้กับชาติอื่นได้ ห้าวหาญ และประสบความส าเร็จ เช้ือ
ชาติไทยกับนักแข่งรถไทยที่ประสบความส าเร็จ จึงเป็นสิ่งที่เหมาะเจาะสอดคล้องกันได้อย่างพอดี ในแง่นี้การประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งรถจึงเป็นการสร้างสิทธิธรรมให้กับเจ้านายไทยที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
สามารถอยู่ร่วมและเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลที่มาจากระบอบการปกครองในรูปแบบใหม่ได้อย่างลงตัว ประกอบกับการที่

                                                           
7 รางวัลส าหรับนกัแข่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและถือเป็นรางวัลชนะเลิศส าหรับการแขง่ขันในยุโรป 
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เจ้านายทั้งสองแสดงตนว่าเป็นเจ้านายที่สนใจในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตย และไม่ได้มีท่าทีที่จะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล 
ท าให้คณะรัฐบาลมีความสบายใจท่ีชูวีรกรรมของเจ้านายทั้งสองพระองค์  
 นอกจากน้ีผลที่ตามมาจากการประสบความส าเร็จในฐานะผู้สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศของเจ้านายไทย คือการผลิต
ซ้ ากิจกรรมเพื่อร าลึกบุญคุณเจ้านายของฝ่ายอนุรักษ์นิยม กล่าวคือ ประชาชนชาวไทยถูกย้ าเตือนอยู่เสมอ ผ่านแบบเรียน วาท
กรรม สื่อต่าง ๆ และสิ่งเตือนใจอันแนบเนียนอื่น ๆ ว่าเจ้านายไทยคือผู้รักชาติ ท าให้เรารอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ ได้ อย่างเรื่อง
ของการแข่งรถนี้ ก็มีการผลิตซ้ า โดยดูตัวอย่างจากผลงานการประพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์เล่มต่าง ๆ ของพระองค์เจ้าจุล
จักรพงษ์ ผลงานของพระองค์จะแทรกการบอกเล่าความภูมิใจในวีรกรรมการแข่งรถของพระองค์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุ
เดช อยู่ในงานประพนัธ์หนังสือเกือบทุก ๆ เล่มที่พระองค์เป็นผู้ประพันธ์เลยก็ว่าได้ เช่น เจ้าชีวิต เกิดวังปารุสก์ ดาราทอง ไทย
ชนะ ล้อหมุนเร็ว เป็นต้น ย่อมแสดงว่ากีฬาการแข่งรถที่เจ้านายทั้งสองพระองค์ประสบความส าเร็จมานั้น มีส่วนส าคัญที่ช่วย
สร้างสิทธิธรรมให้กับท้ังสองพระองค์ 

อีกหนึ่งตัวอย่างการผลิตซ้ าของกิจกรรมที่จะย้ าเตือนในเรื่องของคุณงามความดีจากวีรกรรมการแข่งรถของทั้งสอง
พระองค์ ยังถูกผลิตซ้ าในยุคสมัยหลัง อย่างเช่น การแข่งรถกรุงเทพกรังด์ปรีซ์ พ.ศ. 2531 ที่จะสานต่อการแข่งรถที่เคยก าหนด
จะจัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2482 ที่เป็นความประสงค์ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช แต่ไม่ได้จัดเพราะ
เกิดสงครามโลกครั้งท่ีสองเสียก่อน และ พ.ศ. 2531 จึงเป็นปีส าคัญ เพราะเป็นวาระครบรอบพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ ประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ และเชิดชูพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ที่เป็นเจ้านายที่
ประสบความส าเร็จจากการกีฬาเช่นกัน 
 ที่กล่าวมาทั้งหมด ท าให้เราเห็นว่าวีรกรรมการแข่งรถของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
นั้น เกิดจากความสนุกสนานส่วนพระองค์ แต่ผลของการแข่งกีฬาของทั้งสองพระองค์ประกอบกับการพยายามแทรกความเป็น
ชาตินิยมควบคู่ไปกับการแข่งกีฬา เช่น การพยายามให้ชาวยุโรปรู้จักประเทศของตน โดยการวาดธงชาติไทยไว้ที่ตัวรถแข่ง 
หรือพยายามใช้ภาษาไทยเป็นป้ายบอกสัญญาณในสนามแข่ง เป็นต้น ส่งผลดีให้กับท้ังสองพระองค์มากมาย ทั้งการตอบรับที่ดี
ทั้งจากคนไทยและจากรัฐบาลในระบอบการปกครองใหม่ท่ีเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งในเจ้านายระบอบเก่า
ไม่กี่พระองค์ที่มีความสัมพันธ์อันดีและราบรื่นกับคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ในช่วงแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ทั้ง
สองพระองค์กลายมาเป็นคนส าคัญของไทยท่ีคนรุ่นหลังยังคุ้นเคยกับผลงานของทั้งสองพระองค์  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับกฬีาเรือใบ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สนพระราชหฤทัยกีฬาเรือใบอย่างจริงจัง เนื่องจากทรงมีฝีพระ
หัตถ์ในงานช่างไม้อยู่แล้ว และไม่ทรงโปรดซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง ทรงเริ่มต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง โดยมีอู่ต่อเรือ และสระ
ทดลองแล่นเรือ ในพระราชต าหนักจิตรลดารโหฐาน ริเริ่มต่อเรือล าแรกคือเรือประเภท Enterprise Class โดยมีหม่อมเจ้า     
ภีศเดช รัชนี เป็นลูกมือ จนกระทั่งเรือล าแรกที่ทรงต่อได้ส าเร็จ จึงพระราชทานช่ือว่า “ราชปะแตน” และในพ.ศ. 2508 เมื่อ
ครั้งเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักร เสด็จมาเยือน
ประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงทราบว่าเจ้าชายฟิลิปโปรดทรง
เรือใบ ก็โปรดให้จัดการแข่งขันเรือใบขึ้น การแข่งขันครั้งนั้นเป็นการแข่งขันครั้งแรกโดยเริ่มต้นที่ชายหาดพัทยาไปที่อ่าวด้าน
เหนือของเกาะล้าน ผลปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้รับชัยชนะ 
 ในกีฬาแหลมทองครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสมัครเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีม
ชาติ การแข่งขันจัดขึ้นท่ีอ่าวพัทยาอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พระองค์ทรงเรือเวคา 2 หมายเลขใบเรือ TH27 พร้อมด้วย
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเรือเวคา 1 หมายเลขใบเรือ TH28 และการแข่งขันมีผลออกมาว่า
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คะแนนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ออกมาเท่ากัน ทางคณะกรรมการจึงทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองให้กับทั้งสองพระองค์ โดยเหรียญเงินได้แก่ นายลาซาริ จาก
ประเทศมาเลเซีย และเหรียญทองแดงได้แก่ นายยัน ขิ่น จากประเทศพม่า ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 เป็นพิธีปิดการ
แข่งขัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินมาทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล 
สร้างความปลื้มปีติให้คนไทยเป็นอย่างยิ่ง 

หลังจากชัยชนะในกีฬาแหลมทองครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2510 ก็มีพิธีการหลาย ๆ อย่างที่มีลักษณะในการพันผูกกันระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์และวงการกีฬาเสมอมา โดยผ่านพิธีการต่าง ๆ ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการที่มีการน าเอาวันท่ีเกี่ยวข้องกับวันท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชนะการแข่งขันเรือใบมาเป็นวันกีฬาแห่งชาติ คือวันที่16 ธันวาคม ของทุกปี หรือ
แม้กระทั่งธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เช่น การพระราชทานไฟพระฤกษ์ การเสด็จไปเปิดและปิดการแข่งขัน
กีฬา การรับสมาคมกีฬาต่าง ๆ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ การโปรดเกล้าฯให้นักกีฬาที่ก าลังจะเดินทางไปท าการแข่งขันรวมไป
ถึงนักกีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศได้เข้าเฝ้าฯ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับนักกีฬา ทั้งหมดล้วนแต่เป็น
เครื่องพันผูกให้สถาบันการกีฬาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แยกออกจากกัน เพราะทั้งสองสิ่งนี้ก็คือสถาบันที่สร้างคุณงาม
ความดีใหก้ับประเทศไทย ยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นนักกีฬา และทรงได้รับชัยชนะ ยิ่งท าให้นักกีฬามีพระองค์เป็น
แบบอย่าง และยึดพระองค์ไว้ในจิตใจ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ว่ามันคือการสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศชาติและ
เป็นการแข่งขันเพื่อพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น การที่ สมรักษ์ ค าสิงห์8 ได้ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกให้กับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 

เห็นได้ว่านักกีฬาทุกคนท าเพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยและท าความดีนี้เพื่อพระองค์ เพราะพระองค์คือ
สัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีและการประสบความส าเร็จ นักกีฬาใช้พระองค์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่เมื่อนึกถึงพระองค์
แล้วก็มุ่งมั่นท่ีจะแข่งขันจนชนะให้จงได้ และเมื่อชนะแล้วเราจะเห็นภาพของการที่นักกีฬาชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์
ให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และนานาประเทศได้เห็น ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนเบื้องหลังแห่งความส าเร็จ ถึงแม้ว่า
ทั้งหมดของชัยชนะจะเป็นความเพียรและเกิดจากตัวของนักกีฬาเอง แต่พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นผู้อุปถัมภ์
สมาคมกีฬานั้น ๆ และเป็นส่วนส าคัญของก าลังใจ ซึ่งผ่านพิธีการต่าง ๆ อีกทั้งพระองค์ก็เป็นแบบอย่างของนักกีฬา เพราะ
พระองค์เคยเป็นนักกีฬามาเหมือนกัน น่ีคือการพันผูกกันของการกีฬาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่น้อยประเทศหรือแทบจะ
ไม่มีประเทศใดที่พันผูกกันเข้าไว้ได้ถึงขนาดนี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ด้วยเหตผุลทั้งหมดจากท่ีศึกษาการสรา้งสิทธิธรรมผ่านเส้นทางในการมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของเจา้นายไทยยคุ
ใหม่ จึงเกิดเป็นข้อเสนอที่ว่า ในบริบทสังคมยคุใหม่ การที่เจ้านายไทยบางพระองค์มีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาสามารถสร้าง
สิทธิธรรมให้กับเจ้านายพระองค์นัน้ได้  

งานวิจัยเรื่องนีเ้สนอว่า เจ้านายไทยยุคใหม่ ที่อยู่ในช่วงเวลาหลังจากประเทศผ่านการพัฒนาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วนั้น การที่เจ้านายไทยบางพระองค์ทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา หรือให้ความส าคัญ
กับการกีฬา สามารถสร้างสิทธิธรรมให้กับเจ้านายพระองค์นั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นคุณงามความดีที่ประชาชนเทิดทูนและพร้อมจะ
ภักดีอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้านาย อย่างไม่มีข้อกังขาในสิทธิอันชอบธรรม ซึ่งการท าวิจัยนี้เป็นการเปิดมุมมองในการมอง
พระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของเจ้านายไทย ที่ไม่ใช่แค่การมองว่า เจ้านายแต่ละพระองค์สนพระราชหฤทัยหรือสนพระทัยใน

                                                           
8  นักมวยสมัครเล่นที่เป็นคนไทยคนแรกคว้าเหรียญทองโอลมิปิกมาได้ (พ.ศ. 2539) ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปกิครั้งที่ 26 ที่นครแอตแลนตา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ พระราชทานวโรกาสให้คณะนักมวยสากลสมัครเลน่ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง
นั้นเข้าเฝ้าฯ และในครั้งนั้นสมรกัษ์ ค าสิงห์ ก็ทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองโอลิมปิกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
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ด้านกีฬา เพียงแค่มีพระราชประสงค์ หรือพระประสงค์ อยากทรงกีฬาเฉย ๆ หรือเพื่อความส าราญพระราชหฤทัย หรือเพียง
แค่ทรงออกก าลังพระวรกายเพื่อพระพลานามัยที่แข็งแรง แต่วิจัยนี้น าเสนอให้มองกว้างไปกว่านั้น ว่าการกีฬาจะเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างสิทธิธรรมให้กับเจ้านายไทยยุคใหม่ที่อยู่ในบริบทสังคมแบบใหม่ ที่เรื่องของกีฬามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมมนุษย์ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการกีฬากับการสร้างสิทธิธรรมรูปแบบใหม่ของเจ้านายไทยยุคใหม่ (พ.ศ. 2453 – 2559) อาจจะ
เหมือนการศึกษาพระอัจฉริภาพ หรือพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ ของเจ้านายไทย แต่วิจัยนี้เป็นการให้มุมมองใหม่ที่มากกว่าการ
เขียนเทิดพระเกียรติ แต่ก็มิได้เป็นการน าเสนอให้เสียพระเกียรติแต่อย่างใด กลับตอกย้ าให้เห็นความส าคัญของการกีฬาที่ดู
เหมือนจะเป็นจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหนึ่งทางสังคม แต่จุดเล็ก ๆ จุดนี้กลับค้ าจุนอ านาจและสิทธิธรรมของเจ้านาย
ไทยให้ชนะใจประชาชนและสามารถปกครองประชาชนได้อย่างราบรื่น การสร้างสิทธิธรรมของเจ้านายไทยจากการกีฬาไม่ว่า
จะเป็นการตั้งใจสร้างสิทธิธรรมหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ผลของมันได้ส่งผลให้สิทธิธรรมมันบังเกิดขึ้นกับตัวเจ้านายแต่ละพระองค์ 
และเป็นผลดีที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนประชาชนก็ยังกล่าวขานถึงบุญคุณนั้นไม่เสื่อมคลาย 
 เราอาจจะคาดไม่ถึงว่า กับแค่การกีฬาจะสามารถเช่ือมโยงกับการสร้างสิทธิธรรมของเจ้านายไทยได้อย่างไร แต่ถ้า
พิจารณาประวัติศาสตร์แล้ว รูปแบบการสร้างสิทธิธรรมของเจ้านายไทยก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ซึ่งแต่ละยุคแต่
ละสมัยเราจะเห็นว่ามีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเสมอ อะไรที่เราเคยคิดว่าไม่ส าคัญ แต่ถ้าในบริบทสังคมแบบใหม่เกิดมีความส าคัญ
ขึ้นมาเจ้านายไทยก็จะให้ความส าคัญ หากจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่เจ้านายก็จะต้องท าเพื่อประชาชนอยู่แล้ว เจ้านาย
คงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นว่า ที่เจ้านายท าทุกอย่างก็เพื่อสร้างสิทธิธรรมให้กับตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินบุคคลในประวัติศาสตร์
อย่างใจร้ายเกินไป แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันก็คือการสร้างสิทธิธรรมอย่างหนึ่ง ดังที่กล่าวไปแล้วว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจ แต่การท าคุณงามความดีหรือการท าให้ประชาชนเห็นถึงคุณงามความดีนั้น มันเป็นผลดีให้กับตัวเจ้านายเองในฐานะของ
ผู้ปกครอง เพราะฉะนั้น การกีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ส าคัญมาก แต่เรามองข้ามไป การวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองว่า         
สิทธิธรรมของชนช้ันปกครองไม่ได้เป็นการสร้างได้แค่ในทางรัฐศาสตร์อย่างเดียว แค่ลองคิดภาพตามว่า สมมุติเจ้านายไทย
พระองค์หนึ่ง ไม่มีความสามารถในทางรัฐศาสตร์ การทูต การทหาร หรือเป็นศาสตร์ใด ๆ ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
เลย แต่ทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา แค่นี้ก็มากพอที่จะสร้างสิทธิธรรมให้ประชาชนยอมรับในอ านาจได้แล้ว เพราะการมี
อัจฉริยภาพทางด้านกีฬาสามารถขยายไปถึงการเป็นผู้สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศได้ อย่างในกรณีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ที่เป็นการสร้างช่ือเสียงให้ชาวยุโรปได้รู้จักประเทศ
สยามผ่านการแข่งรถ หรือแม้กระทั่งการท าให้ประเทศทัดเทียมตะวันตก การกีฬาก็สามารถท าให้บรรลุจุดประสงค์ในข้อนี้ได้ 
มากไปกว่านั้นถ้าต้องการเอาชนะตะวันตกหรือประเทศต่าง ๆ ทีเ่จริญแล้ว การชนะในเกมส์การแข่งขันกีฬาก็สามารถเป็นการ
เอาชนะนานาประเทศได้แล้ว 
 ถ้าจะให้เข้าใจความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีเจ้านายทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ 
เราก็จะไม่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกนั้นเท่าใดนัก แต่หากมองยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ที่เราก าลังร่วมสมัยอยู่ เราอาจจะรับรู้ความรู้สึก
ได้ชัดเจนกว่า นักกีฬาก็ถือว่าเป็นขวัญใจประชาชน เป็นวีรบุรุษของคนท้ังชาติ ในอดีตนักรบท าศึกสงครามเพื่อรักษาเกียรติของ
ประเทศอย่างไร ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาก็เสมือนอย่างนั้น นักกีฬาก็คือนักรบ คือตัวแทนของประเทศ เห็นได้จากเราเรียกทีม
ฟุตบอลทีมชาติไทยว่า ช้างศึกไทย9 การแข่งขันแต่ละครั้งกับประเทศต่าง ๆ เป็นการแข่งขันแห่งศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่การแข่งขันแค่
ทีมสองทีมมาแข่งกัน แต่เป็นการแข่งขันระหว่างชาติทั้งสองชาติ การเชียร์กีฬาก็เป็นการปลุกใจฮึกเหิม และส านึกถึงความเป็น
ชาติ อย่างวลีที่พบบ่อยบนโซเชียลมีเดีย ( พ.ศ. 2559 ) “บอลนอกแค่สะใจ บอลไทยอยู่ในสายเลือด” เป็นต้น ประชาชนมอง
นักกีฬาที่ตนเองชอบเป็นวีรบุรุษ ลองคิดว่า แล้วถ้าวีรบุรุษที่เป็นนักกีฬากับเจ้านายไทยซึ่งเป็นบุคคลในราชวงศ์เป็นคนคน
เดียวกัน ยิ่งสร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้กับประชาชนชาวไทย  

                                                           
9 ช้างเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าของทีมฟตุบอลทีมชาติไทยที่ติดอยู่บนเสื้อบริเวณอกด้านซ้าย (พ.ศ. 2559) 
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 การสร้างสิทธิธรรมของเจ้านายไทยยุคใหม่เกิดจากบริบทที่เปลี่ยนไปจากการเข้ามาของตะวันตก ที่มีการกีฬาที่เป็น
สากลเข้ามา ท าให้เป็นบริบทใหม่ที่เจ้านายไทยจะต้องเผชิญ และสามารถใช้การกีฬาสากลที่เข้ามาใหม่นี้เป็นการสร้างสิทธิ
ธรรมในรูปแบบใหม่ได้ อย่างในหัวข้อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวงการกีฬาฟุตบอลไทย ก็เป็นการใช้ฟุตบอล
เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในกลุ่มที่เป็นฐานอ านาจของพระองค์ ภายใต้บริบททางการเมืองในสมัยนั้นที่พระราช
บัลลังก์ของพระองค์ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคง และพระองค์ก็มีฐานอ านาจที่ค่อนข้างแคบ อย่างไรก็ตามการที่พระองค์หันมาสน
พระราชหฤทัยในกีฬาฟุตบอลและส่งเสริม พัฒนา จนในรัชสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลไทย ท าให้จากการ
ใช้กีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่ภักดีกับพระองค์ ขยายไปเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์กับหมู่คณะอื่น ๆ และ
ขยายจนพระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์ที่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ในปัจจุบันคุณงามความดีนี้ก็ยังเป็นที่
รับรู้ของประชาชนชาวไทย 
 ส่วนในหัวข้อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และพระวรงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช กับการแข่ง
รถ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างสิทธิธรรมผ่านการแข่งรถของทั้งสองพระองค์ ท าให้เห็นแล้วว่า การที่ทั้งสองพระองค์
ประสบความส าเร็จในการแข่งรถนั้น มันประจวบเหมาะเข้ากันได้พอดี กับบริบททางสังคมไทยที่รัฐบาลภายใต้การปกครอง
รูปแบบใหม่ (ระบอบประชาธิปไตย) ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นชาตินิยม ถึงแม้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 มีการลดบทบาทของเจ้านายไทย แต่เจ้านายทั้งสองพระองค์ถือได้ว่าเป็นกรณียกเว้น คือรัฐบาลเห็นผลประโยชน์
จากการประสบความส าเร็จในการแข่งรถของทั้งสองพระองค์มาใช้ในการปลุกกระแสชาตินิยม ทั้งสองพระองค์จึงเป็นเจ้านายที่
เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เข้ากันได้อย่างดีกับรัฐบาลในระบอบการปกครองใหม่ ซึ่งการประสบ
ความส าเร็จในการแข่งรถนี้จึงเป็นสิทธิธรรมที่นอกเหนือจากการที่ประชาชนในประเทศยอมรับในคุณงามความดีนี้แล้ว แม้แต่
รัฐบาลภายใต้การปกครองใหม่ที่ค่อนข้างจะเป็นปฏิปักษ์กับเจ้านาย ยังปฏิเสธไม่ได้ถึงสิทธิธรรมจากการแข่งขันรถจนท าให้
ยุโรปรู้จักสยามของเจ้านายทั้งสองพระองค์นี้ได้ 
 และในหัวข้อของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯกับกีฬาเรือใบ ก็ยิ่งตอกย้ าการมีสิทธิธรรมจาก
การกีฬาได้อย่างมาก เพราะในรัชสมัยนี้เจ้านายไทยให้ความส าคัญมากและยังสร้างสิทธิธรรมจนการกีฬากับสถาบัน
พระมหากษัตริย์พันผูกไว้ด้วยกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญกับประชาชนชาวไทยอย่าง
ลงรากฐานลึกลงไปอีก 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การท าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน ศึกษาองค์ความรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใ ช้การสัมภาษณ์ โดยวิธีการสุ่มตามความสะดวก 
รวมถึงการจดบันทึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์ที่มี
ศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม และท าให้ทราบถึงความหมายของเกษตรอินทรีย์ ว่าเป็นการท าเกษตรแบบองค์
รวมที่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตรโดยเฉพาะการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
หน้าดิน เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และส่งผลให้ผลผลิต
ที่ปลูกมีคุณภาพ มีความแข็งแรงและปลอดสารเคมีต้านทานโรค ซึ่งต่างจากในอดีตที่ชุมชนนี้เคยมีการใช้สารเคมีในการท า
เกษตรกรรมเป็นหลักแต่กลับไม่ได้ท าให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นแต่อย่างใด 

ด้านกระบวนการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการภายในกลุ่มเริ่มจากนางสุนีย์ นิโกรธา ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ริเริ่ม
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของชุมชนสวนป่าน ซึ่งได้ศึกษากระบวนการต่าง ๆ และน ามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนใน
ชุมชนและผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการท าเกษตรโดยใช้สารเคมีเป็นการใช้ระบบอินทรีย์ซึ่งต้องใช้   
ระยะเวลานานในการท าความเข้าใจกับชุมชนและเมื่อประสบความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การท าเกษตรอินทรีย์จึงเกิดการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ของต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ 

 

ค ำส ำคัญ : เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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Abstract 
The research on “Organic Farming for Sustainable Development at Suan Pahn Sub – District, 

Nakhon Pathom” aims to study the background of the learning center at Suan Pahn Sub – District, 
Nakhon Pathom and to acquire the explicit knowledge about organic farming. Furthermore, it studied 
about the problems and obstacles occurred while cultivating organic farming. This is qualitative research, 
and interview was employed by using purposive sampling technique in order to collect data. Additionally, 
note – taking technique was used to collect the data and was analyzed descriptively.  

The results were found that mixed – farming learning center, Suan Pahn Sub – District, Nakhon 
Pathom, is a potential and impregnable center. Most importantly, the researchers obtained the concept 
of organic farming. It is the holistic agriculture that emphasizes on natural resources conservation and 
ecology, especially the regeneration of soil fertility. Hence, organic farming refuses using chemicals. As a 
result, it makes soil fertile and results in high qualified fruitage, without any chemicals. Unlike in the past, this 
community got used to the chemical agriculture, but it did not develop the villagers’ life quality in any way. 

The processes of propulsion and management within the group began from Mrs. Sunee Nicotha, 
the philosopher and organic farming innovator of Suan Pahn Community. She has studied the processes 
and brought the local wisdom to teach the community members and those who were interested in the 
organic farming by using participatory processes in all management. It also included co-decision making 
and co-operation between people in the community. Particularly, the transition from chemical farming to 
organic farming which took a long time in order to teach the explicit knowledge to the community members. 
After succeeding in creating community involvement and the people realized the value of organic farming, 
then the mixed farming learning center at Suan Pahn was established. It was founded in order to promote 
organic farming which produce qualified fruitage and generate income for people in the community. 

 

Keywords: organic farming, sustainable development 
 

บทน า 
ประเทศไทยมีเนื้อท่ีการท าเกษตรอินทรีย์อันดับที่ 88 ของโลกแต่ใช้ยาฆ่าแมลงอันดับที่ 5 ของโลกใช้ฮอร์โมนอันดับ

ที่ 4 ของโลกประเทศไทยน าเข้าสารเคมสีังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละกว่าสามหมื่นล้านบาทเกษตรกรต้องใช้ปัจจัยการ
ผลิตเป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปลูกซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตทางการผลิตทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกภาระ ส่งผลต่อ
การลงทุนต่อไร่สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนท่ีสูงขึ้นและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตาม
สัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัวดังนั้น การท าเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหนทาง  ของ
การแก้ไขปัญหา  

ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์เป็นท่ีได้รับความนิยมจากคนในชุมชนต าบลสวนป่านเพิ่มมากขึ้น และหันมาท าเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่หันมาท าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้มองที่เรื่องเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่จะมองเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคนที่ท าในลักษณะนี้มีจ านวนน้อยมากในแต่ละชุมชน สาเหตุของการ
ท าเกษตรอินทรีย์นั้นส่วนหน่ึงมาจากการปรบัเปลีย่นแนวคิด วิธีการเจอปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ ผลกระทบที่ได้จากการใช้
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว หรือการเรียนรู้กับคนรอบข้างแล้วท าให้ได้แนวคิดใหม่ น ามาใช้หรือปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยต่อไปคนกลุ่มนี้ถือเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นที่สนใจ  
จะเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ 
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จากความเป็นมาและพัฒนาการที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดหันมาท าเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านในชุมชน
ต าบลสวนป่าน ที่สามารถพัฒนาวิธีการท าการเกษตรอินทรีย์จนได้รับการยอมรับและสามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชนตนเอง
จนเกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตนแบบในการท าเกษตรอินทรีย์ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนพื้นที่ ต าบล สวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาข้อมูลการท าเกษตร
อินทรีย์และปัญหาอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โดยหวังว่ารูปแบบที่ได้จากการศึกษานั้นจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง คนในชุมชนหันมาท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นและสามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การท าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ โดยวิธีการสุ่มตามความสะดวก รวมถึงการจดบันทึก ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มี
การรวมตัวกันท าเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นคณะผูศ้ึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต าบลสวนป่าน ระยะที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ ลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม 
พ.ศ.2560 – เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีขั้นตอนและการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. พ้ืนที่การท าวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไร่นา
สวนผสม ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ 5 บ้านรางปลาหมอ ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 

2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ส าหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์กับ
ชาวบ้านในชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีชีวประวัติ หลักวิธีการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 

1. นางสุนีย์  นิโกรธา 
2. นายวิเชียร ป้อมโอชา 
3. นางพเยาว์  จันดิบ 
4. น.ส.ลักขณา พุ่มนิล 
5. นายสมบัต ิ  ป้อมโอชา 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ
วิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป ซึ่งมีแนวค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลของศูนย์การ
เรียนรู้ไร่นาสวนผสมต าบลส่วนป่าน และองค์ความ/รูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตร
อินทร์ในพื้นที่ เป็นต้น และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ได้แก่ แผนที่เดินดิน และ Timeline เป็นต้น 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ส าหรับขั้นตอนในการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน ในครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้มีการด าเนินการในการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
    4.1 การศึกษาเอกสาร สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นท่ี ต าบลสวนป่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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   4.2 การศึกษาเชิงพื้นที/่ภาคสนาม ประกอบด้วยการด าเนินการดังนี้ 
  4.2.1 การส ารวจเชิงพื้นที่ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ประกอบด้วยผู้น าชุมชน
และชาวบ้าน  
  4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกถึงความเป็นมา การเกิดศูนย์ และรูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์
การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม 

 4.2.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้และบันทึกเทปมาถอดความโดยสรุป
สาระส าคัญตามประเด็นที่จะศึกษา 

 4.2.5 น าข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารและข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์มา  
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 

 4.2.6 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การท าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” นี้ ผลการศึกษาพบว่า 
 ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ต าบลสวนป่านตั้งอยู่บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 5 บ้านรางปลาหมอ ต าบลสวนป่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นมาจากครอบครัวของป้าสุนีย์ท าการเกษตรมาก่อนและช่วงหลัง ๆ ระยะ10ปีที่ผ่านมา   
ป้าสุนีย์ได้เริ่มก่อตัวท ากลุ่มกันเพื่อว่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการท าเกษตร เช่น เรื่องของการปลูก
ข้าวโพด ได้พูดคุยกันว่าปลูกอย่างไรจึงจะได้ผลดี ไม่ขาดทุน ต่อมาทางป้าสุนีย์ได้ติดต่อโรงงานของ UFC เพื่อรวบรวมผลผลิต
เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน ส่งให้กับโรงงานของ UFC เป็นการสร้างอาชีพและหารายได้ให้กับคนในชุมชน และเมื่อ พ.ศ.2548 ทาง
กลุ่มเริ่มมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น สมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มจึงได้ยกระดับขึ้นมาเป็นองค์กรชุมชน จัดตั้งในช่ือ ศูนย์การเรียนรู้
ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทางศูนย์ได้ส่งเสริมให้ครอบครัวของสมาชิกปลูกผักทุกอย่างที่กิน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และปลูกผักปลอดสาร เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ต่อมาได้มีหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้ามาดูแล ในปัจจุบันทางศูนย์ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาช่วยเสริมเติมทุนให้กับคนในชุมชนและดูแลผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกในต าบลสวนป่าน มีอยู่ประมานสามร้อยคน ให้ได้ท ากิจกรรมแบบครบวงจร 

การท าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมเกิดขึ้นจากการสืบเนื่องมาจากแต่เดิม ท าไร่ข้าวโพด ฝักอ่อน 
ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถท าใช้เองได้ในครัวเรือน สืบเนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักในการปลูกข้าวโดฝักอ่อน ซึ่งเป็น
ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้กันคือปุ๋ยเคมี มีราคาแพง ท าให้เกษตรมีต้นทุนในการผลิตสูง ป้าสุนีย์ จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด ฝัก
อ่อน เพื่อคิดหาวิธีการลดต้นทุนในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน คือการท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในกลุ่ม และจ าหน่ายกับเกษตรกร
ที่สนใจ ซึ่งป้าสุนีย์ ได้ทดลองใช้ก่อนและยังได้เผยแพร่ความรู้เรื่องผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนท่ีต่ าลงให้แก่สมาชิกปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อน และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ต าบลสวนป่านและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปลูกข้ าวโพดฝัก
อ่อนและสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลผลิตไม่ออกท้ังปีแต่ออกตามฤดูกาล เพราะเกษตรอินทรีย์
เป็นการท าการเกษตรที่พ่ึงพาอาศัยอาศัยธรรมชาติมากกว่าการฝืนธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้ต้องการใช้สารเคมีมากขึ้นตามไปด้วย
และอกีปัญหาคือ ต้นทุนการผลิตที่สูง แม้จะใช้ปัจจัยในการผลิตลดลงแต่ต้องจ้างแรงงานในการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร   
ที่ท าการเกษตรตามแนวทางหลัก(ใช้สารเคมี) แล้วประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย จึงเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันใน
ชุมชนและมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน น าโดย ป้าสุนีย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
การท าเกษตรอินทรีย์และสร้างศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมขึ้นโดยได้ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการท าเกษตรอินทรีย์และ
น ามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนในชุมชน ผู้ที่สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้น าท้องถิ่นที่
สนใจซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้ และศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมได้ตลอดเวลา 
 ส าหรับการศึกษาความเป็นกระบวนการในการท างานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ท้ังหมด 11 ไร่ 2 งาน  มี
การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ปลูกพืชผักพืชไร่ ส่วนที่2 คือศูนย์การเรียนรู้ และส่วนที่ 3 คือที่อยู่อาศัย  มีกลุ่มที่
จัดตั้งตามนโยบายของราชการ คือ กลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล สวน
ป่าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนกลุ่มที่จัดขึ้นตามความสนใจคือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาส่วนผสมมี
สมาชิกจ านวน 10 ราย ที่ไม่ใช่แค่ท าเกษตรอินทรีย์เท่านั้นยังประพฤติตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ มีความ
รอบรู้รอบคอบและความพอเพียง 

ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม มีคนที่ท าเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก 10 รายที่ถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนในการท า
เกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะบริโภคภายในครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะเห็นถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
เมื่อเข้าสู่การท าเกษตรอินทรีย์และแลกเปลีย่นกับกลุ่มอื่นจึงได้พัฒนาตนเองไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ก่อนท่ีจะหันมาท าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรกรทั้งหลายล้วนแต่คลุกคลีและอยู่กับสารเคมีจ านวนมากเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้คนในชุมชนยังตื่นตัวที่กับพิษ
ภัยของสารเคมีที่พบเจอด้วย แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับการท า เกษตรอินทรีย์ การขยายผลไปสู่ชุมชนจึงท าได้น้อย   
ดังนั้นผู้น าชุมชน น าโดย ป้าสุนีย์ หรือผู้ให้ความรู้หรือนักส่งเสรมิในพ้ืนท่ีมีแนวคิดที่จะผลกัดันให้มกีารท าเกษตรอินทรียม์ากขึน้
และมีรูปแบบหรือกระบวนการที่จะน าไปสู่การขยายพื้นที่ท่ีเป็นรปูธรรมและเหมาะสม การขยายผลการท าเกษตรสอดคลอ้งกบั
วิถีชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานของศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ปัญหาแรกเริ่มเริ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร
ไม่มีการวางแผนการกระจายการผลิตผักชนิดต่าง ๆ ให้สมาชิกอย่างทั่วถึงสมาชิกปลูกเองโดยไม่ได้ปรึกษากันในกลุ่ม ท าให้บางครั้ง
ผลผลิตผักแต่ละชนิดไม่เพียงพอต่อการเข้ารับไปจ าหน่ายของกลุ่มผู้ค้าเอกชน ปัญหาต่อมาคือการบริหารและการจัดการภายใน
กลุ่มพึ่งพิงความสามารถของนางสุนีย์ นิโกรธา ซึ่งเป็นหัวหน้าแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกกลุ่มยังไม่กล้าตัดสินใจเอง แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ในอนาคตถ้านายเจริญ ยกค าจู ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินงานแล้ว ก็จะไม่มีผู้น าคอยสานต่อและ
ด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม และยังมีเกษตรกรอยู่อีกจ านวนมากท่ียังขาดความมั่นใจที่จะหันมาท าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การท าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของพื้นที่ต าบลสวนป่าน อ าเภอเมือง    
จังหวัดนครปฐมนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในพื้ นที่หรือใน
จังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จ านวนมาก 
 2. ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ทั้งในผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วและผู้ไม่เคยบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
A Study of Historical Tourism Route In Ayutthaya City Island, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
 

มัลลกิา หัตถกิจ 1 
อภิเศก ปั้นสุวรรณ 2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนกลางท่ีสามารถ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อจัดท าเส้นทางและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์
ต่าง ๆ จากนั้น จึงด าเนินการลงพื้นที่ศึกษาร่วมกับการท าแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมการท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 5 ชุด แล้วจึงน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในอยุธยารวมทั้งผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2560 
 ผลการศึกษาพบวา่ แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ใน
ระดับมาตรฐานดีเยี่ยมถึงดีเยี่ยมถึงดีมาก มีทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดใหญ่ชัยมงคล       
วัดภูเขาทอง วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ และเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ทั้งนี้จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว สามารถจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวได้แบบ 1 วัน โดยเส้นทางดังกล่าวมีความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้
ที่สนใจประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง 
 

ค ำส ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 The objectives of this research planned to study the potential of historical attractive in 
the central Ayutthaya Period and to make a route and a travel program for studying history in the central 
Ayutthaya Period in Ayutthaya City Island. The research processes began with collecting data by the books 
and the websites related to archaeological sites or tourist attractions in Ayutthaya, then explored inside 
the study areas and prepared 5 sets of Assessment of Historical Attractions And Potential by Department 
of Tourism. After that, brought it to Ayutthaya experts and the researcher to select the potential tourist 
attractions.This spent time from January to March 2017. 
 The research results found seven tourist attractions which were very good standard and could be   
the potential tourist attractions for studying history in the central Ayutthaya Period. There were Wat 
Chaiwattanaram, Wat Phra Sri Sanphet, Wat Yai Chai Mongkhon, Wat Phukhao Thong, Wat Thammikarat, 
Wat Na Phra Men and the last is Chedi Sri Suriyothai.Finally, the researcher was able to develop a route 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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and a travel program in one day trip. The route is very suitable for students and those interested in the 
central Ayutthaya Period history. 
 

Keywords: Historical Tourism , Educational Tourism , Phra Nakorn Sri Ayutthya 
 
บทน า 
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการท่องเที่ยว ในปี 2558 มียอดตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงถึง 
7,047,051 คน ส่งผลให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวนับหมื่นล้านบาท เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี จะมียอด
ตัวเลขนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงปิดการศึกษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2559) นักเรียนและนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานและมาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานถึง 417 ปี มีศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ 
งดงาม และทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอยุธยาใน
อดีต จึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสี่ร้อยกว่าปีแล้ว นครประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็ยังคงทิ้งร่องรอย
แห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปกรรม วัฒนธรรมที่ยิง่ใหญ่ งดงาม และทรงคุณค่าผ่านโบราณสถานอันเป็นสมบตัิทางวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ รูปแบบของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงสมัยอยุธยา
ตอนกลาง พ.ศ. 1991-2231 อันเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความมั่นคงทางด้านการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่า
เป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาซึ่งสงครามและเรื่องราวส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมายที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงของอาณาจักร ตลอดจนความเกี่ยวเนื่องกับสถานท่ีที่ยังปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุนี้ อนุชนรุ่นหลังจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และ
ซาบซึ้งในคุณค่าของประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเหตุและผลถึงที่มาที่
ไปของเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าเอาบทเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น  
 จากท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น น ามาซึ่งการจัดท ารายวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อน าเสนอรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์          
อันเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจบนพื้นฐานของการมีจิตใต้ส านึกในการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่สืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนกลางที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ภายในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อจัดท าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เพื่อ
จัดท าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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2. ขอบเขตเวลา 
 สมัยอยุธยาตอนกลาง ตรงกับปี พ.ศ.1991-2231 โดยใช้การแบ่งตามลักษณะส าคัญทางประวัติศาสตร์อ้างอิงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาพ้ืนท่ีเกาะเมืองและพื้นที่โดยรอบ ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากเกาะเมือง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ระเบยีบวิธีวิจัย 

1.1 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายใน        
เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนกลางที่มีความเกี่ยวโยงกับ

แหล่งท่องเที่ยว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรแกนกลาง        
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

- ท าการส ารวจพื้นที่ศึกษา ร่วมกับการจัดท าแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวนทั้งสิน้ 5 ชุด โดยใหผู้้เชี่ยวชาญ อันไดแ้ก่ 

- เจ้าหน้าท่ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 ชุด  
- เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัตศิาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 ชุด  
- ผู้วิจัย จ านวน 1 ชุด 

- น าข้อมูลที่ได้มาประเมินเป็นคะแนน และสรุปเป็นระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคัดเลือก      
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมถึงดีมาก เพื่อน าไปพัฒนาเป็นเส้นทางและโปรแกรม       การ
ท่องเที่ยว 

 1.2 เส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง 
- จัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยอาศัยหลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวของกุลวรา สุวรรณพิมล 

(2548) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
- ต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งท่องเที่ยว 
- ความส าคัญและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว  
- ความสามารถในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
-  เส้นทางการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
- มีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว   
- มีระยะทางที่ไกลพอสมควร และมีลักษณะเป็นวงกลม เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวได้

เห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดความเพลิดเพลิน โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวจากแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์           
โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
  ส่วนท่ี 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
  ส่วนท่ี 3 การบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
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           เกณฑ์คะแนนระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

ค่าคะแนน ( ร้อยละ) ระดับมาตรฐาน 

81 ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

71-80 ดีมาก 

61-70 ด ี

51-60 ปานกลาง 

50 หรือน้อยกว่า ต่ า 
 

 2.2 จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง         
โดยการพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ความส าคัญและความน่าสนใจ ความสามารถในการเช่ือมโยง มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีน่าดึงดูดใจ มีระยะทางไกลพอสมควร และมีลักษณะเป็นวงกลม เนื่องจากจะ
ท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินโดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม  

 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ภายใน
เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จากผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในสมัยอยุธยาตอนกลาง
จ านวนทั้งสิ้น 15 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพดีเยี่ยม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม และวัดพระศรีสรรเพชญ์ 
รองลงมา คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพดีมาก จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขาทอง วัดธรรมิกราช วัดหน้า
พระเมรุ และเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และยังคงความงดงามและความ
สมบูรณ์แบบไว้ในระดับดีมาก มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและมีการจัดการดูแลพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การจัดการ และการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานภายในแหล่งท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ระดับโลกและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นการสร้างจิตส านึกให้แก่นักท่องเที่ยว 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในฐานะแรงงาน 
และผู้ให้บริการในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การน าเที่ยว การจ าหน่ายสินค้าและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนรวมและการจัดอันดับเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในระดับ  
  มาตรฐานดีเยี่ยมถึงดีมาก 

ล าดับ ชื่อวัด ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 รวม ระดับมาตรฐาน 

1. วัดไชยวัฒนาราม 47.8 9.6 30.6 88 ดีเยี่ยม 
2. วัดพระศรีสรรเพชญ ์ 46.8 9.8 29.1 85.7 ดีเยี่ยม 

3. วัดใหญ่ชัยมงคล 43.1 9.4 27.3 79.8 ดีมาก 
4. วัดภูเขาทอง 42.5 8.4 23.6 74.5 ดีมาก 

5. วัดธรรมิกราช 40.6 8.4 24.3 73.3 ดีมาก 
6. วัดหน้าพระเมร ุ 40.4 9 23.7 73.1 ดีมาก 
7. เจดีย์พระศรสีุรโิยทัย 36.2 8.6 26.3 71.1 ดีมาก 
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2. เส้นทางและโปรแกรมการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง 
 การจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้แบบ1 วัน (One Day Trip) ในกิจกรรมที่มีช่ือว่า “เส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ อยุธยาตอนกลาง” โดยเลือกใช้
ถนนอู่ทองซึ่งเป็นถนนเลียบคูเมืองเป็นเส้นทางหลัก เนื่องจากเส้นทางนี้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยเริ่มต้นที่วัดใหญ่ชัย
มงคลเป็นจุดหมายแรก เพื่อชมความงดงามของเจดีย์ชัยมงคลที่สูงที่สุดในอยุธยา สักการะพระพุทธรูปและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของพระอุโบสถที่ใช้กระท าการเสี่ยงเทียนเพื่อชิงราชบัลลังก์ จากนั้นเข้าสู่เกาะเมือง เลียบไปตามถนนอู่ทอง ผ่านตลาดเจ้าพรหม 
ตลาดเก่าแก่ท่ีนักทอ่งเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา จากนั้นมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่สอง คือ วัดธรรมิกราช และจุดหมายที่
สาม คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยระหว่างทางนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปกับช้างบริเวณสองข้างทาง ซึ่งช้างถือว่าเป็นสัตว์
คู่บ้านคู่เมืองและเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา จากนั้น เยี่ยมชมความงดงามของเจดีย์ประธาน 3 องค์ ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ 
สถานที่ซึ่งถูกขนามว่าเป็น “สุสานกษัตริย์” แล้วจึง เดินทางเลียบไปตามถนนอู่ทองต่อไปยังจุดหมายที่สี่ คือ วัดหน้าพระเมรุ 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ วัดแห่งเดียวอยุธยาที่ไม่ถูกเผาท าลาย สักการะหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์          
พระศักดิ์สิทธ์ิที่เชื่อว่าท าให้วัดนี้ไม่ถูกข้าศึกท าลาย จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่วัดภูเขาทอง เป็นจุดหมายที่ห้า เยี่ยมชมเจดีย์ภูเขาทอง 
เจดีย์สถาปัตยกรรมไทยพม่า เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุ่งภูเขาทอง สมรภูมิรบท่ีส าคัญในสมัยอยุธยา แล้วจึงกลับเข้าสู่เกาะเมือง
เลียบไปตามถนนอู่ทอง แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านมองดูเรือ จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังเจดีย์พระศรีสุริโยทัย          
เป็นจุดหมายที่หก ชมนิทรรศการสมเด็จพระสรุิโยทัย และตามหาความจริงที่ว่าด้วยเรื่องของเจดีย์พระศรีสุริโยทัยและการมีอยู่
จริงของวัดสวนหลวงสบสวรรค์ ก่อนจะมุ่งหน้าสู่วัดไชยวัฒนาราม เป็นจุดหมายต่อไป ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างที่โดดเด่นท่ีสุดในอาณาจักรอยุธยา หลังจากนั้นจึงกลับเข้าสู่เกาะเมือง เลียบไปตามถนนสายโรตี หรือถนนอู่ทองทาง
ทิศใต้ แหล่งรวมร้านขายโรตีย่านดังของอยุธยา จากนั้นก็เข้าสู่ถนนศรีสรรเพชญ์มุ่งหน้าสู่ตลาดกรุงศรี ศูนย์รวมของฝากของที่
ระลึกแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจุดหมายสุดท้าย ท่ีนี่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าภูมิปัญญา
ชาวบ้านอย่างปลาตะเพียน ทั้งนี้เส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ อยุธยาตอนกลาง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด  9 ช่ัวโมง         
30 นาที ด้วยระยะทางรวม 19.7 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะส าหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยาตอนกลาง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาเยือน คือ ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และในช่วงสิ้ นปี คือ เดือนธันวาคม 
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีกิจกรรมประจ าท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางย้อนรอยประวตัิศาสตร์ อยุธยาตอนกลาง 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จ านวนทั้งสิ้น 7 แห่งจาก

จ านวนทั้งสิ้น 15 แห่ง ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดภูเขาทอง วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ 
และเจดีย์พระศรีสุริโยทัย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในทางประวัติศาสตร์ และปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในสภาพที่สมบูรณ์ และยังคง
ความงดงาม ความมีเอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไว้เป็นอย่างดี  มีเส้นทางการเข้าถึงที่หลากหลาย และ
สะดวกสบาย มีการจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
โดยการจัดกิจกรรมจะเน้นการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยว แต่กระนั้น ผู้วิจัยพบว่า โดยรวมแล้วแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังมีจุดอ่อนในด้านการจัดการในทัศนียภาพ และในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จิรานุช โสภา และคณะ (2554) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  รวมไปถึงการละเลยข้อระเบียบบังคับในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ และคณะ (2555) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

2. ในการจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนกลาง สามารถจัด
เส้นทางโดยเริ่มต้นจากวัดใหญ่ชัยมงคล วัดธรรมิกราช วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหน้าพระเมรุ วัดภูเขาทอง เจดีย์ศรีสุริโยทัย         
และวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งผู้วิจัยได้อาศัยหลักการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของกุลวรา สุวรรณพิมล (2548) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุดารัตน์ แสงจ านงค์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวพระต าหนักใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถนนอู่ทอง ซึ่งเป็นถนนเลียบคูเมืองเป็นเส้นทางหลัก โดยไฮไลท์ของเส้นทาง คือ 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยาทั้งทางบก และทางน้ า ชมความงดงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเจดีย์ชัย
มงคล และอุโบสถที่วัดใหญ่ชัยมงคล เยี่ยมชมเจดีย์ประธาน 3 องค์ ณ สถานที่ซึ่งถูกเรียกว่า “สุสานกษัตริย์” เรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัดหน้าพระเมรุ วัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกเผาท าลาย เจดีย์ภูเขาทองอนุสรณ์สถานท่ีรวมเอาสถาปัตยกรรม 2 ชน
ชาติเข้าไว้ด้วยกัน ในช่วงพักกลางวัน นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสเมนูท้องถิ่นต้องห้ามพลาดของอยุธยาอย่างเมนู “กุ้งเผา”        
ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ า จากนั้นไปตามหาความจริงเกี่ยวกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย และวัดสวนหลวงสบสวรรค์ที่
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย แล้วไปเพลิดเพลินกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่วัดไชยวัฒนาราม วัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
การก่อสร้างที่สวยงามและโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจักรอยุธยา ในตอนท้าย เส้นทางนี้จะน านักท่องเที่ยวไปสู่ถนนอู่ทองทางทิศใต้ 
หรือที่เรียกกันว่า “ถนนสายโรตี” แหล่งรวมร้านขายโรตีย่านเด็ดของอยุธยา จากนั้นจะไปสิ้นสุดที่ “ตลาดกรุงศรี” ศูนย์รวม
ของฝากของที่ระลึกแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเหมาะแก่การมาเยือนในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายน และในช่วงสิ้นปี คือ เดือนธันวาคม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีกิจกรรมประจ าท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี                  
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมในด้านการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และคุณค่าของโบราณสถานแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของโบราณสถานรวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ า        
จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะน าการแต่งกายและการปฏิบัติตนในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานร่วมกับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายสื่อความ ซึ่งช่วยเตือนให้นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว 
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 2.หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนควรเข้ามาสนับสนุนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดการ      
ด้านทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันโดยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง         
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนรวมไปถึงการจัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมอืในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  
 
งานวิจัยในอนาคต 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพในการจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์      
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอยุธยาได้มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในอนาคตการวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สามารถพัฒนาไป
เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของการเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ ในลักษณะของการเช่ือมโยงพ้ืนท่ีระหว่างจังหวัด หรือประเทศได้ 
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การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
Bicycle Route Planning for Tourism in Bangkruai District, Nonthaburi Province. 

 
ปัทมพร เลาหรุ่งพิสิฐ 1 
ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ 2 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และน ามาวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยเป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาประชากรที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม จ านวน 15 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากร

วัฒนธรรมประเภทวัด ตลาดน้ า และชุมชนเกษตร และท าการศึกษาพฤติกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและความ

สนใจในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน อ.บางกรวยของนักปั่นจักรยาน โดยท าการสุ่มแจกแบบสอบถา มให้กับนักปั่น

จักรยานในพื้นที่ จ านวน 50 คน น าผลที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ในการวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์การ

เดินทางด้วยชุดค าสั่งการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyst) ในโปรแกรม ArcGIS วิเคราะห์เส้นทางที่ดีท่ีสุด (Best route 

analysis) เป็นการวิเคราะห์หาเส้นทางที่มีระยะทางน้อยที่สุด โดยผลการศึกษาสามารถจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 3 

เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางการท่องเที่ยวถนนไม้ดอกไม้ประดับ รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-

3 ช่ัวโมง เส้นทางที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวชมโบราณสถาน รวมแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ 12 สถานที่ ระยะทาง 37 

กิโลเมตร ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 4-6 ช่ัวโมงเส้นทางที่ 3 เส้นทางวิถีชีวิตชุมชนชาวบางกรวย จะเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส

ถึงวิถีชีวิตชุมชนของชาวบางกรวย ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 4-6 ช่ัวโมง 
 

ค ำส ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เส้นทางจักรยาน  การวิเคราะห์โครงข่าย 
 
Abstract 

 The purpose of qualitative research under heading "Bicycle route planning for tourism" in Bang Kruai 

district, Nonthaburi province to survey culture resource population 15 places divide 3 types is temple, 

floating market and agriculture community. And study biker's behaviors by random distribute the 

questionnaire 50 people for analyze find percentage in order to use in bicycle route planning appropriately. 

And use Network Analyst Extension in ArcGIS Desktop program to the best route analysis. The result can 

arrange route 3 routes include the first route "Flower road" total distance 9 kilometer for 1-3 hours. The 

second route "Archaeological site road" include 12 interesting places total distance 43 kilometer for 4-6 

hours. The finally route "Lifestyle Bang Kruai's people" total distance 41 kilometer for 4-6 hours.  
 

Keywords: Cultural Tourism, Bicycle Route, Network Analyst 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยท ามีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 
1,447,158 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี หากพิจารณาการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 
2557 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว จ านวนกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งนนทบุรีได้ช่ือว่าเป็นดินแดน
แห่งวัฒนธรรม มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ า มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่ในท่ามกลางความเจริญของสังคมเมืองในปัจจุบัน กลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสานเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งมานานกว่า 400 ปี  
 การท่องเที่ยวกับการเดินทางเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน การเดินทางในบางกรวยนี้มีทั้งทางบกและทางน้ า เช่น รถยนต์ เรือ 
รวมถึงการปั่นจักรยาน ซึ่งในปัจจุบันจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากทุกเพศทุกวัย ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนาน สังคม 
สุขภาพที่ดี รวมทั้งช่วยรักษาสภาพแวดล้อม การเดินทางโดยจักรยานจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะน ามาพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอบางกรวย ซึ่งยังไม่มีเส้นทางจักรยานท่ีเป็นทางการ แต่มักจะมีกลุ่มนักปั่นจักรยานรวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรม
ปั่นจักรยานอยู่เสมอ รวมทั้งชาวบ้านที่ใช้จักรยานในการสัญจรไปมา 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การวางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอ าเภอบาง
กรวยนี้ เพ่ือจัดท าเส้นทางจักรยานให้ครอบคลุมทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี จุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ และเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
2. จัดท าเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนเส้นทางจกัรยานอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดการจดัเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยว 

2. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 พื้นที่ศึกษา คือ อ าเภอบางกรวย ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ี 57.408 ตารางกิโลเมตร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณีและทรัพยากรวัฒนธรรมจาก

แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
1.2 ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นในการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสุ่มแจกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ 

นักป่ันจักรยานในพื้นที่อ าเภอบางกรวย จ านวน 50 คน โดยก าหนดประเด็นค าถาม ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้จักรยานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความถี่ในการขี่จักรยาน ช่วงเวลาในการ 

ขี่จักรยาน ความเร็วที่ใช้ในการปั่นจักรยานท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการขี่จักรยาน และบุคคลที่ร่วมขี่จักรยาน 
ตอนท่ี 3 แบบส ารวจความคิดเห็นของนักป่ันจักรยาน ประกอบด้วย ระยะทางที่เหมาะสม ระยะห่างของจุดพัก 

รอบ สิ่งท่ีเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย สภาพถนนที่ไม่เหมาะกับการขี่จักรยาน บริการที่ต้องการระหว่างปั่นจักรยาน แหล่ง
ท่องเที่ยวใน อ.บางกรวยที่สนใจ และแหล่งท่องเที่ยวใน อ.บางกรวยที่อยากจะเสนอแนะ 
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1.3 เก็บบันทึกค่าพิกัดของทรัพยากรวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก และท าการเก็บ
บันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การศึกษาและประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ คุณค่าเชิงวิชาการ คุณค่าเชิงสุนทรียะและคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจ  

2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จักรยานของนักปั่นจักรยาน จากแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้จักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวของนักป่ันจักรยาน 50 คน สถิติที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ การค านวณร้อยละ  

2.3 การจัดเส้นทางการท่องเท่ียว วางแผนเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวคิดการจัดเส้นทางสัญจรเพื่อ
การท่องเที่ยว ตามหลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (เดชา บุญค้า. 2539: 1) 
2.3.1 การก าหนดเส้นทาง ผู้วิจัยได้ส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกเป็น

จุดเริ่มต้นของเส้นทาง จากน้ันจึงพิจารณาความสามารถในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
2.3.2 จัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลิน

ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องย้อนกลับไปเส้นทางเดิม 
2.3.3 จัดเส้นทางให้มีความแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมีเวลาและความสนใจต่างกัน  

และท าการวิเคราะห์เส้นทางในการเดินทาง ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ แผนที่โครงข่ายถนนของอ าเภอบางกรวย 
จุดที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่ ช่ือถนน ระยะทางของเส้นถนน ความเร็วท่ีใช้ในการเดินทาง 

 
ผลการวิจัย 

3. การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในพื้นที่อ าเภอบางกรวย 
ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอบางกรวยที่มีความเหมาะสมกับการจดัเส้นทางทางจักรยาน

ทั้งสิ้น 15 รายการ โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังดังต่อไปนี้ 
a. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัด 

1.1 วัดชลอ  
ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยพระเจ้า

จักรพรรดิช้างเผือก จากการศึกษาพบว่าวัดชลอมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ใน
อดีต เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมไสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตกาล และอุโบสถเรือ
สุพรรณหงส์มีความวิจิตรงดงามและประณีตในการก่อสร้างมาก จึงมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์และคุณค่าเชิงสุนทรียะ 

1.2 วัดโพธิ์บางโอ  
เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จุดเด่นได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 3 มี

ความเก่าแก่และมีความงดงามมาก จึงมีคุณค่าด้านสุนทรียะและคุณค่าเชิงศิลปะ พระอุโบสถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
โบราณคดีได้เป็นอย่างดีจึงมีคุณค่าในเชิงวิชาการ 

1.3 วัดเพลง  
ความเป็นมาของวัดเพลงไม่ปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าอาจร้างมาตั้งแต่สมัยคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็น

วัดร้างที่ได้รับบูรณปฏิสังขรณ์และเสริมความมั่นคงแล้วและเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าใน       
เชิงวิชาการ 

1.4 วัดสักใหญ่ 
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสนิมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2317 พระพุทธรูปที่มีช่ือเสียงและศักดิ์สิทธ์ิคือหลวงพ่อสุโขทัย 

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปกรรมไทย เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ 
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1.5 วัดแก้วฟ้า  
สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โบราณสถานภายในวัดล้วนเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่มี

ความส าคัญ จากการศึกษาพบว่าวัดแก้วฟ้ามีพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 400 ปี ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงมี
คุณค่าเชิงสัญลักษณ์และวิชาการ 

1.6 วัดบางไกรใน 
ตามประวัติลูกหลานนายไกรทองผู้ปราบชาละวันเป็นผู้สร้างวัดบางไกรในนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง       

มีโบราณวัตถุท่ีส าคัญสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาหลายช้ิน แสดงให้เห็นว่าวัดบางไกรในมีคุณค่าเชิงวิชาการ และคุณค่าเชิงสุนทรีย
และศิลปะ 

1.7 วัดศรีประวัติ  
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นวัดร้างมาก่อน ภายหลังได้รับ

การบูรณปฏิสังขรณ์และได้รับพระราชทานช่ือจากรัชกาลที่ 5 ว่า "วัดศรีประวัติยาราม" มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี
ความสวยงามและสามารถบ่งบอกยุคสมัยได้ มีคุณค่าเชิงวิชาการ และคุณค่าเชิงสุนทรียและศิลปะ 

1.8 วัดแพรก  
สันนิษฐานว่าก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตามหลักฐานกล่าวว่าชาวมอญเป็นผู้สร้างขึ้น จาก

การศึกษาพบโบราณวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญที่ท าให้สามารถประมาณช่วงอายุของวัดได้ และเป็นหลักฐานที่บ่ งบอกถึงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน วัดแพรกจึงมีคุณค่าในเชิงวิชาการ 

1.9 วัดสุนทรธรรมิการาม  
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระอุโบสถของวัดสุนทรธรรมิการาม และโบราณสถาน

อื่น ได้แก่ หอระฆัง หอฉัน ก าแพงวัด ล้วนมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีลวดลายที่ประณีต วัดสุนทรธรรมิการามจึงมีคุณค่า
เชิงสุนทรียะหรือคุณค่าเชิงความงาม 

1.10 วัดใหม่ผดุงเขต  
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดใหม่ผดุงเขต ยังพอพบเห็นหลักฐานที่สามารถบ่งบอกอายุของวัดและ

วิถีชีวิตชุมชนได้ วัดใหม่ผดุงเขตจึงมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ 
1.11 วัดบางอ้อยช้าง 
 ในสมัยอยุธยาตอนปลายชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นในบริเวณชุมชนและเรียกกันว่า "วัดบางอ้อยช้าง" 

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดบางอ้อยช้างพบว่ามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความประณีตงดงาม 
วัดบางอ้อยช้างจึงมีคุณค่าในเชิงวิชาการและคุณค่าเชิงสุนทรียะหรือคุณค่าเชิงความงาม 

1.12 วัดอุบลวนาราม  
สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2300 มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวใน

ประวัติศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จึงมีคุณค่าในเชิงวิชาการและคุณค่าเชิงสุนทรียะ
หรือคุณค่าเชิงความงาม 

b. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทตลาดน้ า 
i. ตลาดน้ าวัดตะเคียน 

ตั้งอยู่ภายในวัดตะเคียน ริมคลองบางคูเวียง ในอดีตเคยเป็นตลาดน้ าที่มีช่ือเสียง และปัจจุบันยังคงทิ้งร่องรอย
ของตลาดเก่าไว้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ทางวัดได้มีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ท่าน้ าหน้าวัดเปิดเป็นตลาดน้ าขึ้นมาอีกครั้ง เป็นการ
ช่วยเหลือชุมชนที่มีรายได้น้อยให้เข้ามาค้าขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นตลาดน้ าขนาดเล็กที่คงวิถีชีวิตชุมชนริมคลองใน
แบบไทย ๆ  
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ii. ตลาดน้ าวัดโบสถ์บน 
ตั้งอยู่ในวัดโบสถ์บน มีพิธีเปิดตลาดน้ าในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เป็นการเปิดตลาดน้ าริมแม่น้ าบางกอกน้อย

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากจึงมีคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจ 

c. ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทชุมชนเกษตร 
i. ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ 

อยู่ในบริเวณถนนสายบางกรวย-จงถนอม เป็นศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เป็นทั้งแหล่งปลูกใน
ลักษณะสวนและจัดจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกรวย ที่ยังนิยมท า
อาชีพเกษตรกรอยู่มาก แม้ในปัจจุบันอ าเภอบางกรวยพื้นท่ีการเกษตรค่อย ๆ ลดลงเรื่อง ๆ จึงมีความส าคัญ มีคุณค่าด้านการ
เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน และมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

4. พฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยใช้จักรยานของนกัปั่นจักรยาน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน พบว่าเป็นชายร้อยละ 84 เป็นหญิงร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 31-40 ปี ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีก าลังทรัพย์และจัดสรรเวลาได้ ส่วนใหญ่ขี่จักรยานสัปดาห์ละ 2-3 วัน 
วัตถุประสงค์ในการปั่นจักรยานคือเพื่อออกก าลังกาย ช่วงเวลาในการปั่นจักรยาน คือ 05.00 น. – 09.00 น. ระยะเวลาที่ใช้ใน
การขี่จักรยานใน 1 วัน คือระยะเวลาประมาณ 1 – 3 ช่ัวโมง ระยะทางที่เหมาะสมกับการขี่จักรยานท่องเที่ยวใน 1 วัน คือ 31 – 
50 กิโลเมตร ระยะห่างของจุดพักท่ีเหมาะสมมากที่สุด คือ 11 – 20 กิโลเมตร ซึ่งนักปั่นจักรยานส่วนใหญ่นักปั่นจักรยานคน
เดียว สิ่งที่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ได้แก่ สภาพจราจร สภาพถนนท่ีไม่เหมาะกับการขี่จักรยานมากท่ีสุด คือ ถนนทราย 
เนื่องจากอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ บริการที่ต้องการระหว่างปั่นจักรยาน คือ ป้ายบอกทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอบางกรวยที่นักปั่นจักรยานให้ความสนใจมากที่สุด 
คือ ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งถนนสายไม้ดอกไม้ประดับนี้ เหมาะสมกับการขี่จักรยานมากที่สุด เนื่องจากการจราจรไม่
หนาแน่นจนเกินไป และมีสิ่งที่น่าสนใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว 

5. การจัดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว สามารถน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวได้ดังนี ้
a. เส้นทางท่องเท่ียวระยะสั้น 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานของนักปั่นจักรยาน พบว่าความเร็วที่ใช้ในการปั่นจักรยาน

โดยทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ช่วง 21 – 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานประมาณ 1 – 3 ช่ัวโมง 
เหมาะกับนักท่องเที่ยวท่ีมีเวลาไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานของนักป่ันจักรยาน 
ได้ผลการศึกษาออกมาว่า ช่วงเวลาในการปั่นจักรยานของนักปั่นจักรยานส่วนใหญ่ ได้แก่ ช่วงเวลา 05.00 – 09.00 น. 
รองลงมาคือ 18.00 – 21.00 น. และ 15.00 – 18.00 น. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาจเป็นเวลาก่อนท างานหรือหลังเลิกงาน 
เส้นทางการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม ได้แก่ 

i. เส้นทางการท่องเท่ียวถนนไม้ดอกไม้ประดับ ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1–3 ช่ัวโมง บริเวณถนนสายบางกรวย-
จงถนอม เป็นศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด บนถนนสายนี้ริมสองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตลอด
ระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวถนนไม้ดอกไม้ประดับ 

 
b. เส้นทางท่องเท่ียวระยะไกล 

i. เส้นทางท่องเที่ยวชมโบราณสถาน เน้นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และกราบ
ไหว้สักการะพระพุทธรูปส าคัญประจ าวัดต่าง ๆ ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบสุนทรียภาพ
ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้งวัด และที่มาของโบราณวัตถุ ทั้งนี้วัดใน
เส้นทางนี้ล้วนสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น ซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกับวัดที่สร้างในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลเขมร 
เจดีย์จะนิยมสร้างเป็นแบบเจดีย์เหลี่ยมหรือเจดีย์ไม้สิบสอง เช่น เจดีย์วัดชลอ เส้นทางนี้สามารถท่องเที่ยวได้ทุกวัน และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่โดยเส้นทางนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถาน ได้แก่ วัดชลอ วัดโพธิ์  
บางโอ วัดสักใหญ่ วัดแก้วฟ้า วัดเพลง วัดบางไกรใน วัดศรีประวัติ วัดอุบลวนาราม วัดแพรก วัดสุนทรธรรมิการาม วัดบาง
อ้อยช้าง และวัดใหม่ผดุงเขต รวมระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 4-6 ช่ัวโมง 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เยี่ยมชมพระอุโบสถเรือสุพรรณหงส์วัดชลอ ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีความสวยงาม วิจิตร
ตระการตา เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธ์ิบางโอ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัด สักการะหลวงพ่อใหญ่ 
พระประธานภายในพระอุโบสถซึ่งมีอายุกว่า 459 ปีที่วัดแก้วฟ้า ชมอุทยานปลาน่าชมเป็นอุทยานปลาน้ าจืดวัดสักใหญ่ ตั้งอยู่
ด้านข้างพระอุโบสถ และสักการบูชาพระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล พระพุทธรูปเก่าแก่ภายในพระอุโบสถวัดศรีประวัติ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวชมโบราณสถาน 

 
ii. เส้นทางวิถีชีวิตชุมชนชาวบางกรวย จะเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนของชาวบางกรวย ซึ่งชาว

บางกรวยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม แม้ว่าในอ าเภอบางกรวยจะมีความเป็นเมืองไปมากแล้ว แต่พื้นที่ส่วนใหญ่
ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างชัดเจน เนื่องด้วยพื้นท่ีอ าเภอบางกรวยมีล าคลองขนาดเล็ก-ใหญ่จ านวนมาก และสัญจรไป
มากันทางน้ า ท าให้วิถีชีวิตของชาวบางกรวยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ า ไม่ว่าจะเป็นการท านา ท าสวน และ
อาชีพค้าขาย ท่ีเด่นชัดคือ การค้าขายในน้ า ในสมัยก่อนชาวบ้านมักจะพายเรือขายของไปตามล าคลอง ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน 
ตลาดน้ าจึงเป็นสถานท่ีจ าลองวิถีชีวิตชาวบางกรวยได้เป็นอย่างดี เส้นทางนี้จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการความผ่อนคลาย 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ควบคู่ไปกับการชมธรรมชาติที่หาได้ยากในเขตเมือง โดยเส้นทางจะเริ่มต้นที่วัดศรีเรืองบุญ ท่องเที่ยวถนน
ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดน้ าวัดตะเคียน ตลาดน้ าวัดโบสถ์บน รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร 
 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน มีสินค้าแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม 
และมีร้านอาหารปรุงส าเร็จจากชาวบ้านในชุมชน ในตลาดน้ าวัดตะเคียนและตลาดน้ าวัดโบสถ์บน นั่งเรือน าเที่ยวชม
ทัศนียภาพสองฝั่งคลองบางคูเวียง ทั้งชมวิถีชาวบ้านที่ยังคงรักษาบ้านทรงไทยโบราณ เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ซึ่งจะ
เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดทั้งสองฝั่งของถนนบางกรวย-จงถนอม 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงเส้นทางวิถีชีวิตชุมชนชาวบางกรวย 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาพบว่า อ าเภอบางกรวย เป็นอ าเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดนนทบุรีที่ยังคงวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม
เอาไว้ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยวัดวาอารามมากมาย สร้างขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกัน ล้วนเป็นภาพสะท้อนเคียงคู่กับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ วัดส่วนใหญ่ล้วนสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้น เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีก่อตั้งมานาน
กว่า 400 ปี ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น รู้จักกันในช่ือบ้านตลาดขวัญ ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุง
ศรีอยุธยาได้ยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี ในปี พ.ศ.2092 พระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิสังขรณ์
วัด สามารถสะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ลักษณะสถาปัตยกรรมของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในอ าเภอบางกรวยได้รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยและศิลปะเขมร โดยนิยมเจดีย์ทรงลังกาแทนปรางค์
แบบเขมร นิยมสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง นับเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมอยุธยา มีการเจาะหน้าต่างที่ผนัง
อาคาร ตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างอย่างประณีต ใช้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานของนักปั่นจักรยานมีความสอดคล้องกับปทุมพร แก้วค า 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวสิงห์สามภู จังหวัดเชียงราย ในด้านของระยะทางที่เหมาะสม 
ระยะห่างของจุดพักรอบ สิ่งที่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ความเร็วที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการขี่จักรยาน แตกต่างกันในด้าน
ของความถี่ในการปั่นจักรยาน และสภาพถนนท่ีไม่เหมาะสม  
 3. จัดเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานในอ าเภอบางกรวยตามแนวคิดการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ใน
ลักษณะวงจรบรรจบท าให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องย้อนกลับไป
เส้นทางเดิม จัดเส้นทางให้มีความแตกต่าง ก าหนดเส้นทางจ านวน 3 เส้นทางเพื่อความหลากหลาย และเพื่อเป็นทางเลือก
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ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและความสนใจต่างกัน ได้แก่เส้นทางการท่องเที่ยวถนนไม้ดอกไม้ประดับ เส้นทางท่องเที่ ยวชม
โบราณสถาน และเส้นทางวิถีชีวิตชุมชนชาวบางกรวย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของนักป่ันจักรยานพบว่าระยะห่างของจุดพักควรจะอยู่ที่ 11-20 กิโลเมตร แต่เนื่องจาก
ในอ าเภอบางกรวยเป็นอ าเภอที่เล็ก สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่จึงไม่ไกลกันมาก ซึ่งเป็นข้อจ ากัด ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
พิจารณาเรื่องจุดพักให้เหมาะสมกับเส้นทาง และควรมีการส ารวจสภาพของถนนและปริมาณจราจรซึ่งจะท าให้การค านวณ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน 
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พฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน
เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ 

กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Studying Behaviors along with Daily Lives of Students at Hanoi University that 

Contribute to Their Achievement in Comparison with Those of Nakhon Pathom 
Rajabhat University and Practical Guidelines to Student Characteristic Development 

 

ชารินทร์ เกษร1 

มนูญ จันทร์สมบูรณ์2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮานอย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวันท่ีนอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน วิถีชีวิตประจ าวัน กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ฮานอย และ 4) เพื่อเสนอแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม งานศึกษาใช้วิธีเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบ 
ด้วยอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยฮานอยจ านวน 2 คนและนักศึกษาจ านวน 20 คน ผลการศึกษา พบว่า ประการที่หนึ่ง นักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮานอยมีความมุ่งมั่น วินัยท่ีดี ทั้งก่อนและระหว่างการเรียน ประการที่สอง นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยใช้เวลา
ว่างทบทวนบทเรียน ออกก าลังกาย และเข้ากิจกรรมทางสังคมที่เรียบง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ฮานอยส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ทั้งนี้งานวิจัยเสนอว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาที่เหมาะส าหรับกรณี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรเน้นมิติด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การอบรมพิเศษ การพัฒนาแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธ์ิและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีประสิทธิผล 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเรียน วิถีชีวิต ผลสัมฤทธ์ิการเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
 
Abstract  

This research aims to explore studying behaviors of students at Hanoi University between in-class 
and out-of-class as well as their lifestyles during the free time. Additionally, it concentrates in the association 
between those aforementioned behaviors and the academic achievement so as to suggest the practical 
guideline to that of Nakhon Pathom Rajabhat University. It adopts a qualitative method by interviewing 
informants through the purposive sampling. The samples consist of 2 lecturers and 20 students at Hanoi 
University with fair and good academic performance.  

The findings firstly reveal that Vietnamese students are mostly determined, well-disciplined before 
and in-class. Secondly, they spend their leisure time going over their lessons, playing sports, traveling, and 
joining social activities with no luxury. Finally, their lifestyles can be presumably associated with their 

                                                           
1นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 และอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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academic achievement. According to the result of studies, the research proposes that the practical 
guidelines for students at Nakhon Pathom Rajabhat University ought to include academic training dimension 
such as organizing tutorial classes as well as self-motivation cultivating courses and effective selection 
process of incoming students. 

 
Keywords: studying behaviors, daily lives, achievement, students of Hanoi University 
 
บทน า 
 พฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละคนจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของแต่ละคน และผู้เรียนจะมีพฤติกรรมการ
เรียนที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาที่ศึกษา ซึ่งแบรดชอว์ (Bradshow, 1975, pp. 268-269 อ้างถึงใน อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 
2550, หน้า1) ได้กล่าวว่าในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ก็ตาม มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน 
ซึ่งที่ส าคัญก็คือความแตกต่างระหว่างตัวนักศึกษาเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟลแมน และนิวคอมบ์ (Feldman and 
Newcomb, 1970, p. 59 อ้างถึงใน อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2550, หน้า1) ที่พบว่านักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ มีความแตกต่างกันในเรื่องของจุดมุ่งหมายและแนวทางในการเรียน อันเนื่องจากความแตกต่างในเนื้อหาวิชา
และหลักสูตร  

วิถีชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุมชีวิตนักศึกษาในทุกด้านทั้งด้านการเรียนในห้องเรียน การท า
กิจกรรม การทบทวนบทเรียน ความเป็นอยู่ในท่ีพักอาศัย การเดินทางไปไหนมาไหนกับผู้อื่น การอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มาจาก
หลายที่และมีความหลากหลาย รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยปฏิบัติภายใต้เง่ือนไขและ
กฎระเบียบ ซึ่งถือเป็นแบบแผนการก าหนดพฤติกรรมของนักศึกษา วิถีชีวิตยังรวมไปถึงการด าเนินชีวิตที่ร่วมกับความคิด และ
ลักษณะนิสัยสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวิถีชีวิตของนักศึกษา (สรารัตน์ จรรยาวงษ์, 2556, หน้า 18) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะวัดได้จาก ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับจากการเรียนรู้การฝึกอบรมตามหน้า
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะและความสามารถทั้งทางด้านวิชาการรวมทั้งความสามารถ 
ทางด้านสมองด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถประเมินได้จากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ที่ได้จากสถาบันการศึกษา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ได้ออกมานั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ประการ ท้ังทางด้านพฤติกรรมทางการเรียนที่จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียน พฤติกรรมการกิน 
พฤติกรรมการเดินทาง พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการอยู่อาศัย พฤติกรรมการพูดคุย พฤติกรรมการคบเพื่อน 
พฤติกรรมการเลือกคู่ พฤติกรรมการเข้าสังคม พฤติกรรมบนโต๊ะอาหาร และรวมไปถึงวิถีชีวิตต่าง ๆ ในแต่ละวันของนักศึกษา 
รูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละคนอันประกอบไปด้วย วิถีการเรียน วิถีการอยู่อาศัย และวิถีต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของนักศึกษา (สรารัตน ์จรรยาวงษ,์ 2556, หน้า 1,15) นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเรียน 
และวิถีการด ารงชีวิตที่แตกต่าง และมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาด้วย 

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเรียนและวิถี
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมและแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวันท่ีนอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน วิถีชีวิตประจ าวัน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮานอย 
 4. เพื่อเสนอแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาพฤติกรรมการเรียนและวิถีชีวิตประจ าวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับ
การพฒันาคุณลักษณะบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวันท่ีนอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน วิถีชีวิตประจ าวัน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮานอย 
 4. เพื่อเสนอแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 ขอบเขตด้านเวลา  
 ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
 ขอบเขตด้านสถานที่  
 มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย จ านวน 6,000 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัย

ฮานอย จ านวน 600 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในศึกษา  

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล และใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี ้
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย    จ านวน  20 คน 

 1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่เป็นเพศชาย  จ านวน   1 คน 
   1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยที่เป็นเพศหญิง จ านวน  19 คน 

2. อาจารย์มหาวิทยาลัยฮานอย    จ านวน     2 คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮานอย 
 
ผลการศึกษา 
 1. การใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันทั้งในและนอกเวลาเรียน พบว่า ในช่วงเวลาเรียนปกติ
ระหว่าง 07.00 – 17.00 น. นักศึกษาจะเข้าเรียนรายวิชาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอนตามตารางเรียนที่ก าหนด พักครึ่งระหว่าง
เรียนระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. มีการท ากิจกรรมใน
ระหว่างเรียน อ่านหนังสือ ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และในช่วงนอกเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และช่วงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ นักศึกษาจะไปเข้าห้องสมุดอ่านทบทวนหนังสือ พูดคุยวางแผนการท างานร่วมกับเพื่อน ไปรับประทานอาหารกับ
เพื่อน ท าการบ้าน ซ้อมจัดกิจกรรม ท างานพิเศษนอกเวลา ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนหรือครอบครัว  ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร ดูโทรทัศน์ เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค (social network)(เช่น Facebook Instagram Line Twitter) ฝึกซ้อม
กีฬา เรียนพิเศษภาษา 

2. การเตรียมตัวเกี่ยวกับการเรียน พบว่า สามารถแยกการเตรียมตัวของนักศึกษา ได้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อน
สอบหรือระหว่างเรียน ช่วงสอบ และช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษานิยมปฏิบัติกันนอกจากการเรียน ได้แก่ ไปท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ไปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว ท างานหารายได้พิเศษ เรียนพิเศษทางด้านภาษาเพิ่มเติม  อ่าน
หนังสือทบทวนและท าแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวในการสอบ  

พฤติกรรมการเรียน 
1. การรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การเตรยีมตัวในการเรียน 
3. การจดบันทึกการเรียน 
4. การเตรยีมความพร้อมทางด้านสมาธ ิ
5. การเตรยีมตัวสอบ  
6. ลักษณะการเรยีนรู ้
7. ลักษณะการอ่านหนังสือ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

1. ระดับผลการเรยีน  
2. การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้กับ 
การปฏิบัตริะหว่างเรียน 
3. การถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ผู้อื่น  
4. ภาวการณม์ีงานท าของนักศึกษาท่ีจบไป 
 

วิถีชีวิต 
1.พฤติกรรมการกิน 

2. พฤติกรรมการเดินทาง 

3. พฤติกรรมการออกก าลังกาย 

4. พฤติกรรมการอยู่อาศัย 

5. พฤติกรรมการพูดคุย 

6. พฤติกรรมการคบเพื่อน  
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3. การจดบันทึกการเรียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยทุกคนจะมีการจดบันทึกการเรียนในแต่ละวิชา            
โดยสิ่งที่นักศึกษาจะมีการจดบันทึกกันประจ าคือ ค าศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ความรู้ใหม่ที่อาจารย์สอน สาระส าคัญที่
อาจารย์จะเอาไปออกสอบ โดยมีการเขียนลงสมุดบันทึกในแต่ละรายวิชาหรือหนังสือเรียน มีการขีดเส้นใต้เน้นข้อความที่เป็น
สาระส าคัญ 

4. วิธีการที่จะท าให้มีสมาธิในการเรียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยจะปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสื่อสารไม่
น าโทรศัพท์มาเล่นหรือคุยโทรศัพท์ในระหว่างเรียน ตั้งใจฟังและจดในสิ่งท่ีอาจารย์ก าลังสอนโดยไม่สนใจสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก
ที่อาจารย์สอนและไม่พูดคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน เตรียมอ่านและศึกษาเนื้อหาวิชาที่อาจารย์จะสอนมาก่อน 

5. วิธีการเตรียมตัวสอบ พบว่า นักศึกษาจะมีการสอบถามอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรายละเอียด ขอบเขตและแนว
ข้อสอบ มีการทบทวนพร้อมเพื่อน ๆ ในห้องเรียนจากอาจารย์ผู้สอน วางแผนการอ่านหนังสือ ท าสรุปบทเรียนที่เรียน         
อ่านหนังสือ ฝึกท าแบบฝึกหัดต่าง ๆ และทบทวนกับเพื่อน ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

6. วิธีการศึกษาหาความรู้ และทบทวนบทเรียน พบว่า นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้จากการเรียน การสอบถาม
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่มีความรู้ การท ากิจกรรมภายในห้องเรียน จากการอ่านหนังสือทบทวนหรือเพิ่มเติมจากที่อาจารย์สอน 
ฝึกท าแบบฝึกหัดต่าง ๆ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตและจากการดูทีวีและสื่อต่าง ๆ  

7. ลักษณะการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างในการอ่าน
หนังสือ ซึ่งประเภทหนังสือที่นิยมอ่านกันจะเป็นประเภทนิยายภาษาต่างประเทศ ส่วนสถานที่ที่นิยมไปอ่านหนังสือก็คือ  ร้าน
กาแฟ ห้องสมุด หอพัก สวนสาธารณะ แล้วแต่ความเหมาะสม 

8. ประเภทและลักษณะอาหารที่รับประทาน พบว่า ลักษณะอาหารที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยนิยมรับประทาน 
เป็นอาหารที่ขายในร้านอาหารทั่วไปบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่ไปมาสะดวกรวดเร็ว ราคาถูกประหยัดและเน้นไปทางผักสด 
รสชาติอาหารจะรสจืด เช่น ข้าวผัด ข้าวราดแกง บุ๋น (Bún) เฝอ (Phở) ข้าวราดแกง เป็นต้น 

9. ลักษณะการเดินทางระหว่างที่พักไปมหาวิทยาลัย พบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่เดินทางมาเรียนโดยการเดินเท้า 
จะใช้เวลาในการเดินประมาณ 5 - 10 นาที ส่วนนักศึกษาที่ข่ีรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานไฟฟ้าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
20 - 30 นาที และนักศึกษาที่เดินทางมาเรียนโดยรถโดยสารสาธารณะจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 - 40 นาท ี

10. ลักษณะการออกก าลังกาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบการออกก าลังกาย ซึ่งประเภทของการออกก าลังกาย
จะมีหลายประเภทตามความเหมาะสมดังนี้ เดินไกล วิ่ง วอลเลย์บอล โยคะ แบดมินตัน ฟิตเนส (Fitness) และจะใช้เวลาใน
การเล่นประมาณ 30 - 60 นาที ส่วนสถานท่ีทีน่ิยมไปออกก าลังกายจะเป็นบริเวณสนามกีฬาและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย 

11. ลักษณะที่พัก พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีความหลากหลาย บ้านพัก บ้านเช่า หอพัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพักอยู่
เพื่อน ครอบครัว และญาติพี่น้อง 

12. รูปแบบ ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดคุย พบว่า การพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์จะมีการกล่าวค า
สวัสดีพร้อมท าความเคารพโดยการโค้งตัวลงต่ าเล็กน้อยก่อนคุย ประกอบกับกิริยาท่าทางที่ส ารวมสุภาพ การใช้ค าพูดที่ไพเราะ
ไม่ตะโกนเสียงดังไม่มีค าหยาบคาย ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารและเป็นภาษากึ่งทางการเล็กน้อย 
 การพูดคุยระหว่างนักศึกษากับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองจะมีการกล่าวทักทายกันตามปกติแบบเพื่อน มีกิริยา
ท่าทางที่สนุกสนาน มีท่าทางประกอบ มีความเป็นกันเอง พูดคุยเสียงดัง ไม่สุภาพมากนัก ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษา
เวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาท่ีคุยกันเข้าใจในหมู่นักศึกษา 

13. แนวทางในการคบเพื่อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยจะดูจาก
ลักษณะนิสัยที่ต้องมีนิสัยดี มีนิสัยและความชอบส่วนตัวที่คล้ายกัน รูปร่างน่าตาดี การพูดที่ไพเราะ มีการกระท าและความ
ประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือเพื่อน เป็นเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ใกล้กันในห้องเรียนหรือพักอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อนที่เคย
รู้จักกันมาก่อน 
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14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ระดับเกรดของนักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ากลางของระดับเกรดทั้งหมด  
โดยมหาวิทยาลัยฮานอยมีการให้ระดับเกรดแก่นักศึกษาซึ่งแบ่งเป็นเกรดตั้งแต่ 1 - 10 โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน  

15. ความรู้ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบัน พบว่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดยการใช้พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนหรือชาวต่างชาติได้ ช่วยท าให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น สามารถติดตาม
ข่าวสาร เหตุการณ์ ละคร เพลงในภาษาที่ตนเองเรียนมาได้ น าไปใช้ในการท างานหารายได้พิเศษ 

16. ความรู้ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันสามารถน าไปถ่ายทอดหรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ พบว่า นักศึกษามีการน าไปสอนให้กับ เด็ก ๆ ที่มาเรียนภาษาพิเศษกับตนเอง ใช้ในการเป็นผู้สอนภาษาให้กับรุ่นน้อง 
อธิบายให้เพื่อนชาวเวียดนามหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เรียนภาษามาให้เข้าใจได้ เป็นล่ามในการแปลภาษาในการช่วยเพื่อนต่างชาติ 

17. สภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่จบไป พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยส่วนใหญ่ที่จบไปทั้งหมดในแต่ละ
ปีการศึกษา จะประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ ไกด์หรือผู้น าเที่ยว พนักงานต้อนรับในโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
พนักงานบริษัทเอกชน ครูสอนภาษาให้กับเด็ก ล่ามแปลภาษา นักแปลเอกสาร ผู้บริหารบริษัท นักข่าวและผู้ประกาศข่าว 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ  

 
แนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ 

1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มระยะเวลาการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยเน้นการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกัน 
รวมทั้งอาจมีกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเรียนการสอน  

2. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษาที่สนใจในการเรียนและเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนไม่
ทันเพื่อนหรือมีความต้องการที่จะทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษาได้รู้จักการจดบันทึกเกี่ยวกับการเรียนเพื่อให้นักศึกษา
สามารถจดบันทึกการเรียนได้ถูกต้องและสามารถน ากลับไปทบทวนได้ 

4. มหาวิทยาลัยควรออกกฎกติกาในระหว่างการเรียนที่ควบคุมให้นักศึกษาทุกคนไม่ท างานหรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ระหว่างเรียน เช่น พูดคุยกันระหว่างเรียน เล่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพื่อฝึกหัดนิสัยและพฤติกรรมในการเตรียมตัวก่อนสอบที่ถูกต้อง เช่น การท าสรุป
เนื้อหาวิชา การจดบันทึกการเรียน เป็นต้น รวมทั้งจัดนักศึกษาตัวอย่างที่มีการเตรียมตัวก่อนสอบดีมาเป็นแบบอย่างให้
นักศึกษาคนอ่ืนได้ปฏิบัติตาม 

6. มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน  
ให้มากข้ึน เพื่อให้นักศึกษากล้าซักถามในสิ่งท่ีตนไม่เข้าใจรวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจนักศึกษาว่านักศึกษาคนใดมีความรู้มาก
น้อยเพียงใดเพื่อยกระดับความรู้ของนักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและให้ทุกคนมี ระดับความรู้ในระดับ
เดียวกัน 

7. มหาวิทยาลัยควรให้อาจารย์ผู้สอนแนะน าหนังสือนอกต าราเรียนให้กับนักศึกษากลับไปอ่านมากขึ้นเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ที่นอกเหนือจากต าราเรียนมากขึ้น 

8. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับอาหารที่นักศึกษารับประทานให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจใน
โภชนาการอาหารเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้องและดีต่อสุขภาพ 

9. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีหอพักในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันและเป็นการสะดวก
ที่มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมนอกเหนือเวลาจากการเรียน รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะได้ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาได้อย่าง
สะดวก 

10. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการออกก าลังกายเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งจัด
สถานท่ีออกก าลังกาย อุปกรณ์ เครื่องออกก าลังกาย ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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11. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารวมทั้งการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่
หรือการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคต 

12. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเกี่ยวกับกิริยามารยาท คุณสมบัติผู้ดีที่ควรประพฤติ และการปฏิบัติตนที่ดีและถูกต้อง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้กับนักศึกษา 

13. มหาวิทยาลัยควรสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นให้นักศึกษาสามารถคบเพื่อนได้ทุก
กลุ่มโดยคิดว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และให้ทุกคนเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้น 

14. มหาวิทยาลัยควรปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนที่เน้นในรายวิชาท่ีนักศึกษาจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ เพื่อให้นักศึกษาท่ีจบไปสามารถน าความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ได้จริง 

15. มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่จบไปเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีรับนักศึกษาเข้าท างานเพื่อป้องกันการตกงานของนักศึกษาท่ีจบไป 
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เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทาง 
การน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องเทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการ

น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาวิธีการ

และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษา 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษา และ 3) เพื่อเสนอ

แนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบเจาะจง ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยฮานอย จ านวน 2 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอย จ านวน 20 คน ผลการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ การก าหนดหลักสูตรการสอนมีการวางแผนหลักสูตร

การสอน โดยก าหนดเนื้อหาการสอนตรงตามหลักสูตร การตั้งจุดประสงค์การสอนมีความชัดเจน การจัดกิจกรรมภายใน

ห้องเรียนมีความหลากหลาย เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ใช้ภาษาในการอธิบายแบบเข้าใจง่ายมีการ ใช้สื่อการสอนที่

หลากหลาย ในส่วนของการวัดผลและการประเมินผลมีทั้งก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และหลังการเรียน มีการจัด

ห้องเรียนที่เหมาะสม ผู้เรียนสนใจในการเรียน ตั้งใจฟังเวลาอาจารย์สอน ด้านอาจารย์ผู้สอนแต่งกายสุภาพเข้าสอนตรงเวลา 

บรรยากาศในช้ันเรียนมีการท ากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียนเพื่อสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน

และผู้เรียนมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
 

ค ำส ำคัญ: เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยฮานอย 

 

Abstract 

 This research was technic and Environment of Learning and teaching language in Hanoi University 

and the ways to apply in Learning and teaching of Nakhon Pathom Rajabhat University. The Objectives were 

to study the ways and technic of learning language, to study the environment of learning language and to 

apply with learning systems of NPRU. This paper was qualitative Research by interviewing. The purposive 

of sampling was 2 lecturers of Hanoi University and 20 students of Hanoi University. The results of this 

research were the curriculum that has planning of teaching curriculum. It has the content of teaching, 

Objectives of teaching Clearly, many diverse of activities, technic in teaching by explaining easily, and much 

media in the class. It has assessment in pre-test and post-test. It has the room properly.The students pay 
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attention in the classroom. The students concern to study in the class. The lecturers wear properly dress 

and teach on time. The relationship between lecturers and students are closely in the class. 
 

Keywords: technic of learning and teaching, Hanoi University 

 

บทน า 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพื่อพัฒนาการ

สอนของบุคลากรในทุก ๆ ระดับการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรที่ถูกก าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดท าตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน ตลอดจนสิ่ง

อ านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาภาครัฐยังต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่

ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ (ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, 2553) การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม  

ความคิด การประพฤติปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุขเจริญก้าวหน้าทันโลก  

แข่งขันกับสังคมอืน่ในเวทีระหว่างประเทศได้คนในสังคมมคีวามสขุ มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอก

สถานศึกษาตามอัธยาศัยย่อมขึ้นกับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปเนื่องจากการจัดการศึกษา

เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เข้าร่วมด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการด าเนินการ มีทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุน และต้องมีกระบวนการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ด้วยทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้แก่ผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วน

ผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้ายคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพและสังคมมีสภาพที่พึงประสงค์ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545) 

 ระบบการเรียนการสอนของประเทศเวียดนามผู้บริหารด้านการศึกษาของเวียดนามได้ออกแบบหลักสูตรในการเรียน

การสอนเพื่อเพ่ิมคุณภาพที่จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักในบทเรียนต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะ

ส าคัญอย่างถ่องแท้ ด้วยเหตุนี้ผลผลิตที่ออกมาท าให้นักเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถที่จะท่องจ าสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในช้ัน

เรียน แต่สามารถจะใช้แนวคิดและทักษะที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์กับบริบทหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เข้ามาใหม่ด้วยหากเข้าไป

สังเกตการณ์ในช้ันเรียนของเวียดนามจะเห็นว่า ระบบการสอนต่าง ๆ ท าได้อย่างน่าประทับใจ ครูพยายามใช้ค าถามต่าง ๆ  เพื่อ

จุดประกายให้นักเรียนได้มีการโต้ตอบในแนวสร้างสรรค์ในหลาย ๆ ด้านช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า

ได้เห็นถึงการแสดงออกทางการศึกษาของศึกษาในมหาวิทยาลัยฮานอยที่สามารถมีการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็ว  เช่น การศึกษาทาง 

ด้านภาษา เมื่อเปรียบเทียบกบันักเรียนไทยที่เรียนภาษาต่างชาติมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่สามารถพูดหรือสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งต่างจากนักศึกษาชาวเวียดนามที่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ เช่น 

ภาษาไทย ภาษารัสเซีย เป็นต้น โดยคนท าหน้าที่ครูในประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นสถานะที่ได้รับความเคารพอย่างสูงทั้งใน

ภาคส่วนสังคมและในห้องเรียน ครูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการสอนและความรอบรู้ของตนเอง รวมทั้งพัฒนาวุฒิให้

สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม ภาครัฐเองก็ได้สนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนา

ทรัพยากรครูอย่างจริงจัง มีการส่งนักเรียนทุนไปเรียนยังประเทศตะวันตกในปีหนึ่ง  ๆ จ านวนมาก (พัชรี สเกตบรูเอเนอร์, 

2559) เทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นที่

น่าสนใจท่ีจะศึกษาและน าแนวทางการศึกษาในประเทศเวียดนามมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอยและแนวทางการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษา 
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาเทคนิคและสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัย
ฮานอยและแนวทางการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอย โดยประกอบด้ วย การตั้ง
จุดประสงค์การสอน การก าหนดเนื้อหาการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ
การสอน การวัดผลและประเมินผล  
 2. ศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยฮานอย โดยสังเกตจากสิ่ง ต่าง ๆ สภาวะ
แวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่     
   2.1 สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้าง รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ  
   2.2 สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกจิตใจ เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนการสอน  
   2.3 สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม 
 3. เสนอแนวทางการน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและน ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การก าหนดหลักสูตร การสอน การจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล  
 

ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮานอย แยกได้ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอน   จ านวน   600  คน 
 2. นักศึกษา   จ านวน   6,000  คน 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี ้
 1. อาจารย์ผู้สอน   จ านวน     2  คน 
 2. นักศึกษา   จ านวน    20  คน 
   แบ่งเป็น นักศึกษาชาย   จ านวน     2  คน 
         นักศึกษาหญิง   จ านวน      18 คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วิธีการศึกษาและเคร่ืองมอืในการศึกษา 
 
 
 

 ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮานอย 
 

ผลการศึกษา 
 1. การก าหนดหลักสูตรการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนหลักสูตรการสอนโดยมีการก าหนดเนื้อหาการ
สอนในแต่ละครั้งให้ตรงตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ ผู้สอนมีแผนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายและมีทิศทางในการสอน        
ท าให้เป็นการสอนเป็นไปอย่างมีคุณค่าและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การตั้งจุดประสงค์การสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนดจุดประสงค์อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนที่มีความหลากหลาย 
ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติดว้ยตนเอง กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม 
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาในการอธิบายแบบเข้าใจง่ายมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ มีการจ าลองสถานการณ์จริงมาไว้ในช้ันเรียน สอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับ
นักศึกษาโดยการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง 
 5. การใช้สื่อการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ โน้ตบุ๊ค (Notebook) โปรเจคเตอร์ 
(Projector) ล าโพง บัตรค า หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน 
 6. การวัดผลและการประเมินผล พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการทดสอบความรู้นักศึกษาก่อนเรียน ระหว่างการเรียน 
หลังเรียน และมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนตลอดหลักสูตรโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ไว้เหมาะสมกับการนั่งเรียน มีประตูและหน้าต่างที่
เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม มีหลอดไฟให้แสงสว่างในเวลา
เรียน มีอุปกรณ์และสื่อการสอนครบถ้วน ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมีการปลูกต้นไม้ตลอดทางเดินเท้าท าให้เกิดความร่มรื่น   
มีเก้าอ้ีให้น่ังพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ มีสนามกีฬาไว้ให้ออกก าลังกาย 

แนวทางการน ามาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรยีนการสอนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

เทคนิคการจดัการเรียนการสอนภาษา 

     1. การก าหนดหลักสูตรการสอน 
     2. การตั้งจุดประสงค์การสอน 
     3. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
     4. เทคนิคการจัดการเรยีนการสอน 
     5. การใช้สื่อการสอน 
     6. การวัดผลและประเมินผล 

    สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน 
 

    1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
    2. สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
    3. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
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 8. สภาพแวดล้อมทางจินตภาพ ในด้านพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ตั้งใจฟังเวลา
อาจารย์สอน ไม่คุยเล่นกันในเวลาเรียน ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายส่งตรงเวลาที่ก าหนด มีการ
แสดงความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอนโดยการกล่าว“สวัสดี ”ทุกครั้งก่อนเรียนและเลิกเรียน ในส่วนพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน
จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้ค าพูดในการสอนอย่างสุภาพ เข้าสอนตรงเวลา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเรียนการ
สอน มีการน าเทคนิคและสื่อการสอนต่าง ๆ มาใช้สอนให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนยิ่งข้ึนผู้สอนจะเข้าถึง
นักศึกษาทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติวางตัวเป็นกลางในการสอน 
 9. สภาพแวดล้อมทางสังคม พบว่า บรรยากาศในช้ันเรียนมีการท ากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน เพื่อสร้างความสามัคคี 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิด มี ความเป็นกันเอง
และส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดีด้านอารมณ์ สังคม และการเรียน อาจารย์แสดงออกถึงความเอาใจใส่ ด้วยการฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษาอย่างตั้งใจ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
 
แนวทางการน ามาประยุกต์ใช้ 
 ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษา 
 1. การก าหนดหลักสูตรการสอน 
   1.1 การวางแผนหลักสูตรการสอนควรมีการก าหนดเนื้อหาการสอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เนื้อหาเหมาะสมกับ
หลักสูตรที่ก าหนดขึ้น 
   1.2 การวางแผนการสอนควรค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญว่าผู้เรียนมีความสามารถมีความรู้อยู่ระดับใด ควรจัดเนื้อหา
การเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ 
   1.3 การก าหนดเนื้อหาการเรียนการสอนควรมีการจัดท าตามล าดับขั้นตอนไม่ควรก าหนดเนื้อหาแบบข้ามขั้นเพราะ
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสน จัดล าดับความส าคัญไม่ได้ว่าเรื่องใดควรเรียนก่อนเรื่องใดควรเรียนหลัง  
 2. การตั้งจุดประสงค์การสอน 
   2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอนควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือและเข้าใจง่าย 
   2.2 การตั้งจุดประสงค์การสอนควรสะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ โดยครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ความคิดความสามารถในการปฏิบัติ เจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   2.3 การเขียนจุดประสงค์การสอนจะเขียนเป็นข้อ ๆ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามค าอธิบาย
รายวิชา ควรเน้นให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติมากกว่าให้เรียนแต่ทฤษฎี 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.1 กิจกรรมที่จัดขึ้นควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีการพัฒนาและได้เรียนรู้การปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
   3.2 ควรเน้นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้และรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 
   3.3 ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกิจกรรมนั้น ๆ ต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้ 
   3.4 ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาการสอนให้ยาวนานขึ้น โดยแต่ละคาบการเรียนการสอนจะต้องมีทั้งเนื้อหาการสอน
ที่ครบถ้วนและกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่อดแทรกกับประสบการณ์ที่สามารถน ามาใช้ได้จริง 
 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
   4.1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ควรเป็นสิ่งที่สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับ
ประสบการณ์ที่จะสอน 
   4.2 ควรน าเทคนิคการสอนใหม ่ๆ ทีน่่าสนใจมาสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
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   4.3 ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
   4.4 ควรให้ผู้เรียนได้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในช้ันเรียน 
   4.5 ควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้เวลาในการอธิบายไม่มากเกินไปควรมีสื่อการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักศึกษา 
   4.6 ผู้สอนต้องน าวิธีการสอนที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนอย่างแท้จริง 
 5. การใช้สื่อการสอน 
   5.1 มีการใช้สื่อการสอนจ าพวกโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเร้าความสนใจช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
   5.2 ควรมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อไม่เกิดความน่าเบื่อรวมทั้งควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่
เรียน 
   5.3 ควรมีการน าต าราเรียนหรือเอกสารการสอนของเจ้าของภาษาหรือเจ้าของศาสตร์นั้น ๆ มาใช้ในเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
    6. การวัดผลและประเมินผล 
    6.1 มีการประเมินผลตลอดเวลาโดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การซักถาม การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการ
สอนของครูตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด 
   6.2 ผู้สอนควรก าหนดแบบประเมินในทุก ๆ ระดับและทุกช่วงของการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน 
   6.3 ผู้สอนควรประเมินผู้เรียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน เพื่อวัดผลว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาการ
เรียนมากน้อยเพียงใดและควรเน้นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนใดในการสอน 
 
 ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนภาษา 
 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
   1.1 การจัดห้องเรียนควรให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา นักศึกษาไม่ควรเกินจ านวน 25 คนต่ออาจารย์
ผู้สอน 1 คน ห้องเรียนไม่คับแคบ เพื่อนักศึกษาเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 
   1.2 มีแสงสว่างพอเหมาะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพื่อเป็นการถนอมสายตาควรใช้ไฟฟ้า ช่วยถ้ามี
แสงสว่างน้อยเกินไป 
   1.3 มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และท ากิจกรรมได้คล่องตัว 
   1.4 มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียงและมีประตูเข้าออกได้สะดวก 
   1.5 ห้องเรียนต้องปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น เป็นต้น 
   1.6 ห้องเรียนมีความสะอาด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาดเช็ดถูเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความ
สะอาดและฝึกการท างานร่วมกัน 
   1.7 จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง ใกล้ชิด
ธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่น มีโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งพักผ่อน 
 2. สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
     2.1 บุคลิกภาพของอาจารย์ จะช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อาจารย์ควรยิ้มแย้มแจ่มใส  มี
กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เต็มใจตอบค าถามของนักศึกษา พูดกับ
ผู้เรียนด้วยเสียงนุ่มนวลเป็นมิตรและพูดช้ีแจงเหตุผลแก่ผู้เรียนด้วยน้ าเสียงปกติ 
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   2.2 บุคลิกภาพของนักศึกษาช่วยส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ นักศึกษาควรตั้งใจฟังที่อาจารย์สอน ไม่คุยเล่นกันในเวลา
เรียน ไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน เมื่อเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามอาจารย์ผู้สอน ใช้ค าพูดที่สุภาพ แต่งกายถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 
    3. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
   3.1 มีการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  เพื่อให้เรียนอย่างมีความสุขและมีความสนใจกระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  
   3.2 มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการคิดท าสิ่งใหม่  ๆ ที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
   3.3 มีการสร้างแรงจูงใจในระหว่างเรียน เช่น รางวัล การชมเชย คะแนนแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
สนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและท ากิจกรรม 
   3.4 มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติหรือบทลงโทษเมื่อผู้เรียน   ไม่
ท าตามข้อตกลงและแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
   3.5 ควรมีระบบการคัดกรองนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี
และมีความพร้อมทางการศึกษา 
   3.6 ควรปรับปรุงส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทย ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนร่วมกันส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้
เด็กไทยมีคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 
   3.7 ควรปรับเปลี่ยนลักษณะสถาบันการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพื่อให้การศึกษาของไทยมีความ
เข้มข้นข้ึน เจาะลึกเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างละเอียด 
   3.8 ควรเปลี่ยนวิธีคิดในการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เรียน ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงมากกว่า
การเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญา 
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ปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล 

Nakhon Pathom Model: A Motion Graphic Design for  
Fighting Fish Small and Medium Business 

 
ยศกร แจ่มจ ารัส 1 
โอภาส แก้วต่าย 2 
สมโชค เนียนไธสง2 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจ
ขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล 2) เพื่อออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท า
ธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ชมต่อสื่อโมชันกราฟิก
ประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย มีระดับความพึงพอใจทางด้านเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากที่สุด รองลงมา คือ การโน้มน้าวให้คล้อยตามเนื้อเรื่อง 
ความสวยงามในการออกแบบกราฟิก และการเล่าเรื่อง ตามล าดับ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจต่อเสียงบรรยาย และเสียง
ประกอบน้อยที่สุด และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงซึ่งจะช่วยให้สื่อมีความสมบูรณ์น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 

ค ำส ำคัญ: โมชันกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ 
 
Abstract 
 This research aims to study 1) to study principles of graphic design, SMEs fighting fish farmers, 
Nakhon Pathom Model 2) to design, Motion graphic design, SMEs Fighting fish Farmers, Nakhon Pathom 
Model 3) to study the satisfaction with the graphics, public relations, SMEs fighting fish farmers, Nakhon 
Pathom Model. The study indicated that the target audience has the highest level of content satisfaction. 
The second is to convince the story. The beauty in graphic design. and narrative, respectively, with a level 
of satisfaction with the narrative. and minimal sound and suggest improvements that will make the media 
more compelling. 
 

Keywords: motion graphic, media 
 
บทน า 

ปลากัด เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงมานาน ทั้งในประเทศ และได้แพร่หลายตามประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก ชาวต่างชาติ มักรู้จัก
ในช่ือ Fighting Fish หรือ Siamese Fighting Fish และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens Regan จัดเป็นปลาพื้นเมือง
ดั้งเดิมของไทยท่ีนิยมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อดูเล่น และเพื่อกีฬากัดปลา โดยสามารถพบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดจิิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบดิจิทลัอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาออกแบบดิจทิัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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ตามห้วยหนอง คลองบึง แอ่งน ้า ล าคลอง รวมทั้งอ่างเก็บน ้าบริเวณน ้าตื้น มักพบในจุดน ้าที่ค่อนข้างใส และน้ านิ่ง หรือแหล่งน ้า 
ที่มีต้นไม้น ้าขึ้น เช่น กก หญ้าปล้อง ธูปฤาษี เป็นต้น ปลากัดจัดเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ท้ังในด้านความ
สวยงาม การกีฬา และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ช่ืนชอบ แต่ปัญหาพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลากัดนั้นไม่ได้รับความ
เอื้ออ านวยเท่าที่ควรในเรื่องของการส่งออกปลากัด เนื่องจากปลากัดนั้นราคาค่อนข้างถูกเมื่อขายให้กับนายหน้าจากปัญหานี้จึง
เกิดการซื้อขายปลากัดออนไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลากัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดนั้นมีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ทันกับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0  

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยท่ีมีความรู้ และความช านาญในการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดจนเป็น
ที่ยอมรับของนักเลี้ยงปลาทั่วโลก มีการซื้อขายกันทั้งในเว็บไซต์ และการซื้อขายผ่านผู้ส่งออกเป็นจ านวนมากจากมูลค่าการส่งออก
ปลาสวยงามในแต่ละปี พบว่าปลากัดเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ของปลาสวยงามที่ส่งออกของประเทศ
ไทย โดยมีมูลค่าสูงสุดต่อเนื่องกันมาหลายปี จนถึงปัจจุบัน (สถาบันวิจัยสัตว์น้ าสวยงาม และพรรณไม้น้ า และคณะ, 2554)  
 จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่าย “นครปฐม
โมเดล”ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันขึ้นระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบห่วงโซ่  ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้
จากปลากัดโดยจะผลักดันด้านปลากัดให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นของดีมีคุณภาพ ซึ่งมีช่องทางการสร้างอาชีพ และรายได้
เป็นจ านวนมาก เป็น“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย”  

ในปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับปลากัดของเครือข่ายนครปฐมโมเดล ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป สื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชันหรือสื่อโมชันกราฟิกจึงเข้ามามีบทบาทช่วยท าให้สามารถบริโภคข้อมูล
ได้ง่าย และเร็วขึ้น เป็นศาสตร์ และศิลป์แห่งการสื่อสาร เป็นการน าข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาจัดกระท าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วย โมชันกราฟิกเป็นสื่อที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาพ ตัวเลขหรือความรู้  ใช้แสดงข้อมูลที่
ซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการอธิบายอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และยังสามารถน าไปเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดท าสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลา
กัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่รับชมหรือผู้ที่สนใจ และเป็นช่องทางในการศึกษาเทคนิคการ
ขายปลากัดออนไลน์ ให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด
ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล  
 2. เพื่อออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่าย
นครปฐมโมเดล  

3. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ชมต่อสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด
ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และสรุปผล โดยก าหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่การสร้างสรรค์การออกแบบสื่อโมชันกราฟิก
ประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล  โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัย
ดังนี ้
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 1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนครปฐมโมเดล 
1.2 วิเคราะห์หลักการออกแบบสื่อโมชันกราฟิก 

2. แหล่งขอมูลประเภทบุคคลโดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายนครปฐมโมเดล 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. เก็บข้อมูลประเภทเอกสารจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ก าหนด

ประเด็นค าถาม 
 2. เก็บข้อมูลประเภทบุคคล จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทดสอบในเรื่องการสื่อความหมายความสวยงามของการ
สร้างสรรค์ผลงาน และความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญทั้ง  2 ด้าน คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านงานกราฟิก และ
ภาพเคลื่อนไหว และผู้เชี่ยวชาญในส่วนของด้านเนื้อหาเครือข่ายนครปฐมโมเดล 
 3. เก็บข้อมูลตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ผลงานกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปลา และเกษตรกร โดยกลุ่มตัวอย่างที่
น ามาวิเคราะห์ ที่มียอดผู้รับชมไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง ท่ีเผยแพร่อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2559 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. สื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล 
2. แบบประเมินผลงานโมชันกราฟิกกับผู้เช่ียวชาญทดสอบในเรื่องการสื่อความหมายความสวยงามของการสร้างสรรค์

ผลงาน และความถูกต้องของผลงานออกแบบ ในส่วนของด้านเนื้อหาเครือข่ายนครปฐมโมเดล 

 3. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพนัธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุม่เกษตรกรปลา

กัดภายใตเ้ครือข่ายนครปฐมโมเดล 

 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจ
ขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล โดยการวิเคราะห์ดังนี้  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่ม
เกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล 

2. แบบสอบถาม ส าหรับการประเมินผลงานโมชันกราฟิกกับผู้เช่ียวชาญในเรื่องการสื่อความหมาย ความสวยงาม
ของการสร้างสรรค์ผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิประเภทเอกสาร ต ารา สื่อออนไลน์  และข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการออกแบบสื่อโมชัน

กราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัดภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล  
 2. เก็บข้อมูลตัวอย่างจากผลงานกรณีศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ด้านภาพ ด้านเสียง ด้านการใช้สี และการ
ออกแบบตัวละคร เพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูล และก าหนดแนวทางการออกแบบ  
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3. เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ รวมไปถึงข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในส่วนของด้านเนื้อหาเครือข่าย
นครปฐมโมเดล ผลงานการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด ภายใต้
เครือข่ายนครปฐมโมเดล 

4. แก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
5. สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด   

ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล  
6. น าผลงานต้นแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกรปลากัด  ภายใต้

เครือข่ายนครปฐมโมเดล เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามประเมินผู้ที่ได้รับชม  
7. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อสื่อการออกแบบสื่อโม

ชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล ในเพจท่ีเกี่ยวกับปลาสวยงาม ได้ผลดังนี้ 
พบว่าความพึงพอใจมากที่สุดคือ เนื้อหาเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา คือการโน้มน้าวให้คล้อยตามเนื้อ

เรื่อง และความสวยงามในการออกแบบกราฟิก คิดเป็นร้อยละ 58 ความน่าสนใจในการเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56 การใช้
เสียงเอฟเฟค คิดเป็นร้อยละ 32 การใช้เสียงเพลงประกอบ คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การใช้เสียง
บรรยาย คิดเป็นร้อยละ 28 และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผู้ตอบแบบสอบถาม คือควรปรับปรุงเรื่องเสียงบรรยาย   
ให้น่าฟังมากยิ่งข้ึน การใช้เสียงเอฟเฟคควรให้สอดคล้องกับภาพ และเสียงดนตรีประกอบต้องมีเสียงที่เร้าใจมากกว่านี้  เพราะ
จะช่วยให้สื่อมีความน่าชมมากยิ่งข้ึน ควรศึกษาข้อมูล และเนื้อหาให้มาก เพราะจะท าให้เราน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้น าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่มีต่อสื่อการออกแบบสื่อ   
โมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล   

จากการวิจัย ได้แนวทางในการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มเกษตรกร
ปลากัด ภายใต้เครือข่ายนครปฐมโมเดล มีระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการออกแบบสื่อโมชันกราฟิก
ประชาสัมพันธ์การท าธุรกิจขนาดย่อม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทางด้านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย รองลงมา คือการโน้มน้าว   
ให้คล้อยตามเนื้อเรื่อง และความสวยงามในการออกแบบกราฟิก ความพึงพอใจในการเล่าเรื่อง ตามล าดับ  และมีระดับความ  
พึงพอใจการใช้เสียงบรรยายน้อยท่ีสุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเสียงบรรยาย และการใช้เสียงประกอบ ซึ่งจะช่วยให้
สื่อมีความสมบูรณ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
ระบบ ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้จากปลากัดโดยจะผลักดันด้านปลากัดให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นของดีมีคุณภาพ มีช่องทาง
การสร้างอาชีพ และรายได้ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
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การสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์  
Creation Reflection of Overweight in Children by Digital Painting 

 
ชูศักดิ์  เลาหะกาญจนศิริ1 
อรรถ  อารีรอบ 2 
ธีร์  ค าหอม2 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งแนวทางในการดูแลควบคุมและการป้องกัน
ภาวะน ้าหนักเกินในเด็ก 1) เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสื่อดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 2) 
เพื่อออกแบบสื่อดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน
ดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบการสร้างภาพสะท้อนภาวะ
น้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ กับประชาชนจากต าบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จ านวน 99 คน ที่เป็น
พ่อแม่ของเด็ก ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวการสื่อสาร การใช้สี การใช้เทคนิคต่าง  ๆ ให้ดูน่าสนใจ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว การวางจุดสนใจ สร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

ค ำส ำคัญ: ดิจิทัลเพ้นท์  ดิจิทัลเพ้นท์ติง 
 
Abstract 
 This research to study factors related to consumption behavior. 1) to study the principles of 
digital media design. 2) to design digital media painting 3) to study the satisfaction with digital painting. 
Reflection on overweight in children study indicated that design of overweight images in children through 
digital painting. With 99 person are parents of children from the Don Chaem, Tha Maka, Kanchanaburi. 
This can generate awareness about storytelling, communication, color usage, techniques to be interesting 
and unique. Point of interest satisfy the target audience well. The objectives set 
 

Keywords: digital paint, digital painting 
 
บทน า 
 ภาวะน ้าหนักเกินในเด็กเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขท่ัวโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย 
เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการมีภาวะน ้าหนักเกินของเด็กตั้งแต่เกินเกณฑ์มาตรฐานจนถึงเป็นโรคอว้นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และมีการ
ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคของเด็กไทยที่น่าเป็นห่วงถือเป็นวาระส าคัญของประเทศ ที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
โรงเรียน (สสส, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2556) เด็กที่เป็นโรคอ้วนในวัยอนุบาลนั้น หนึ่งในสามจะยังคงเป็นโรคอ้วน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 
และเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคอ้วนก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น โรคอ้วนเช่นกัน (ปวินทรา หะริณสุต สมนึก , 
2557) ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม เช่น ขาดความมั่นใจในตนเอง เครียด และซึมเศร้า       
(พัชราภรณ์ อารีย์, สุภารัตน์ วังศรีคูณ และศรีพรรณ กันธวัง, 2550) ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย เช่น เด็กท่ี

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดจิิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาออกแบบดิจทิัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 922 

 

เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีภาวะน้ าหนักเกิน จะมีโอกาสประสบปัญหาน้ าหนักเกินมากกว่าเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มี
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหลากหลายภัยสุขภาพในด้านของอาหาร โภชนาการที่ควรได้รับต่อวัน การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ 
และที่ส าคัญคือวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัวที่สร้างเสริมนิสัยการบริโภคที่ไม่ถูกต้องรวมถึงสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้บริโภค น าพาให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่มีขอบเขต จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาวะน ้าหนักเกินในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพของเด็ก ด้านครอบครัว 
รวมทั้งด้านสังคม 
 ผู้วิจัยเคยเป็นบุคคลที่มีภาวะน้ าหนักเกินคนหนึ่งตั้งแต่เด็กแต่สามารถควบคุมให้ลดลงมาได้ โดยต้ องอาศัยปัจจัย   
หลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและโภชนาการ การออกก าลังกาย สภาวะแวดล้อมและจิตใจ และการมีวินัยต่อ
ตัวเอง ความส าคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ในการสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์  เพื่อน าเสนอ
ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ ภาวะแทรกซ้อน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งแนวทางในการดูแล
ควบคุม และการป้องกันภาวะน ้าหนักเกินในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญาที่สมบูรณ์ 
และใช้ชีวิตประจ าวันได้เป็นปกติชนทั่วไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสื่อดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 
 2. เพื่อออกแบบสื่อดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อผลงานดิจิทัลเพ้นท์ เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาดิจิทัลเพ้นท์ และการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล   
จากเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสรุปผล โดยก าหนดกระบวนการและขั้นตอน ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การรณรงค์ภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ โดยมีวิธีการด าเนินงาน
วิจัยดังนี ้
 1. ข้อมูลประเภทเอกสาร จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาการศึกษาดังนี้  
  1.1 บทความเกี่ยวกับภาวะน้ าหนักเกิน 
  1.2 ตัวอย่างผลงานดิจิทัลเพ้นท์  
  1.3 การออกแบบสื่อเกี่ยวกับการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก 
  1.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. ตัวอย่างผลงานจากดิจิทัลเพ้นท์ เพื่อน ามาวิเคราะห์เทคนิค รูปแบบของผลงาน และสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบสื่อดิจิทัลเพน้ท์  
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ  
    1.1 ภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก  
   1.2 การสร้างผลงานสื่อดิจิทัลเพ้นท์ 
 2. วิเคราะห์ผลงานของศิลปิน 2 ท่าน คือ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล (ซันเต๋อ), อารักษ์ อ่อนวิลัย (Sahred toy)  ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถสอดแทรกเนื้อหาท่ีสะท้อนสังคมเข้าไปในงานของศิลปิน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แบบประเมินคุณภาพสื่อด้านการสื่อความหมายและด้านองค์ประกอบศิลป์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ     
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในต าบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จ านวน 99 คน  
ที่เป็นพ่อแม่ของเด็ก ที่มีต่อสื่อการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญที่มีผลต่อการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกิน
ในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ การวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้จึงมุ่งเน้นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแบบสร้างสรรค์งานดิจิทัลเพ้นท์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ดังนี้  
   1. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับภาวะน้ าหนักเกินจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ 
  2. วิเคราะห์ตัวอย่างจากตัวอย่างผลงานกรณีศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์จากภาพจิตรกรรมด้านการสื่อ
ความหมาย และการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อนามาวิเคราะห์เพื่อ สรุปข้อมูล และก าหนดแนวทางการออกแบบ  
  3. วิเคราะห์คะแนนในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ และน าคะแนนที่ได้มาสรุปผลเพื่อหาภาพที่ได้
คะแนนมากท่ีสุดหนึ่งภาพจากสามภาพในแต่ละสาเหตุ จากค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน เรื่องการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกิน   
ในเด็กในเชิงสถิติ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิประเภทเอกสาร ต ารา สื่อออนไลน์ และข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการการสร้างภาพสะท้อน
ภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์  
 2. เก็บข้อมูลตัวอย่างจากผลงานกรณีศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบศิลป์การใช้สีในงาน
ดิจิทัลเพ้นท์ เพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูล และก าหนดแนวทางการออกแบบ  
 3. เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ รวมไปถึงข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทางการออกแบบ 
 4. แก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 5. สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์  
 6. น าผลงานต้นแบบการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามประเมินผู้ที่ได้รับชม  
 7. สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งแนวทางในการดูแลควบคุมและการป้องกันภาวะน ้า
หนักเกินในเด็ก ซึ่งภาวะน ้าหนักเกินในเด็กเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขทั่วโลกรวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการมีภาวะน ้าหนักเกินของเด็กตั้งแต่เกินเกณฑ์มาตรฐานจนถึงเป็นโรคอ้วนมีอัตรา
เพิ่มสูงขึ้นไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก ผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์  
 ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็กโดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์กับประชาชน
จากต าบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จ านวน 99 คน ท่ีเป็นพ่อแม่ของเด็ก ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเล่า
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เรื่องราวการสื่อสาร การใช้สี การออกแบบดิจิทัลเพ้นท์ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้ดูน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การใช้โทนสี ลายเส้นที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การวางจุดสนใจ และการสร้างเรื่องราวที่ดูสนุกสนาน แต่แฝงข้อคิดไว้ในภาพนั้น ๆ และสร้างความ
พึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
การออกแบบสื่อต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและการศึกษาพฤติกรรม และค่านิยมต่างของกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก 
รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่มากขึ้น ควรจะสอดแทรกเทคนิคการวาดภาพต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การท าให้ภาพมีมิติ การจัด
องค์ประกอบ การเล่าเรื่องราวให้สนุกสนานยิ่งขึ้น ไปจนถึงการน าแนวความคิดที่แปลกใหม่เข้ามาประกอบ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาในด้านดิจิทัลเพ้นท์ ต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนจากต าบลดอนชะเอม          
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จ านวน 99 คน ที่เป็นพ่อแม่ของเด็ก ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราว  การสื่อสาร 
การใช้สี การออกแบบดิจิทัลเพ้นท์ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้ดูน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การใช้โทนสี ลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว การวางจุดสนใจ และการสร้างเรื่องราวที่สนุกสนานแต่แฝงข้อคิดไว้ในภาพนั้น ๆ และสร้างความพึงพอใจต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จากการวิจัย ได้แนวทางในการออกแบบการสร้างภาพสะท้อนภาวะน้ าหนักเกินในเด็ก โดยผ่านสื่อดิจิทัลเพ้นท์ มีระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารเรื่องราว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น  และมี
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการออกแบบสื่อต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การศึกษาพฤติกรรมและค่านิยม
ต่างของกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่มากขึ้น ควรจะสอดแทรกเทคนิคการวาดภาพต่าง  ๆ  ให้มากขึ้น 
เช่น การท าให้ภาพมีมิติ การจัดองค์ประกอบ การเล่าเรื่องราวให้สนุกสนานยิ่งขึ้น ไปจนถึงการน าแนวความคิดที่แปลกใหม่เข้า
มาประกอบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในด้านดิจิทัลเพ้นท์ ต่อไป 
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ผลงานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” 
The Theatre Research Project “Butterfly is Free” 

 

ปรีดารัตน์ ชนะรัตน์1 

 

บทคัดย่อ 
ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชานาฏการนิพนธ์ เพื่อประมวลความรู้ที่ 

ศึกษามาตลอดหลักสูตรและน าเสนอในรูปแบบละครเวที โดยมุ่งหวังที่จะสื่อถึงเรื่องราวภายในจิตใจมนุษย์ที่มักจะถูกมองข้าม 
อันเป็นมาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ที่มีกรอบของการเป็นตัวตนมาก าหนด ท าให้มนุษย์มักหลงลืมตัวตนที่
แท้จริง การสร้างความตระหนักถึงความเป็นตัวตนท่ีปรากฏในผลงานสร้างสรรค์เรื่องนี้  นอกจากนี้จะมีบทพูดที่แฝงนัยส าคัญ
ต่าง ๆ ยังมีการใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้ในแต่ละฉาก และชุดของนักแสดง เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงเรื่องตัวตนที่แท้กับตัวตนที่
สังคมคาดหวังว่าให้เป็น  

 

ค ำส ำคัญ: ละครเวที ดั่งผีเสื้อขยับปีก ตัวตน 
 

Abstract 
The Theatre Research Project “Butterfly is free” is parted of the Theatre Thesis to process knowledge 

learned throughout the course and present in theatre. It create to tell about condition of human mind 
that overlook by society and present attitude through theatrical that determined by themselves Because 
of frame of self that makes human forget about the real self. So human must have self-awareness that 
appear in the theatre research project. It is have a symbolic in dialogue, scenery design and costume.           
All of this make for audience realize of themselves and themselves that determined by society. 

 

Keywords: Theatre, The Butterfly Effect, Self 
 

ประเภทผลงานสร้างสรรค ์    ศิลปะการแสดง (ละครเวที) 
 

บทน า 
 ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” เป็นส่วนหน่ึงของผลงานทางวิชาการรายวิชา 430214 นาฏการ
นิพนธ ์ของนักศึกษาวิชาเอกการละคร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดท าข้ึนผ่านการประมวลผลการเรียนรู้ที่
ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร รวมถึงเป็นผลงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในศิลปะการแสดงได้เข้ามามีส่วนร่วมทดลอง
สร้างสรรค์ผลงาน สร้างเสริมประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานละครเวที 
 ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะการแสดง (ละครเวที)  
ที่มุ่งน าเสนอสภาวะของการปิดกั้นความรู้สึกตนเองให้อยู่ภายในจิตใจ เป็นการแสดงกผ่านการกระท าตัวให้เป็นคนดี ซึ่งเป็น          
สิ่งที่ขัดกับความรู้สึกจริงในจิตใจ ผลสุดท้ายก็ทนไม่ไหวแล้วแสดงตัวตนจริงออกมาผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อ
ขยับปีก” ก าหนดจัดวันแสดงในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารวัชรนาฏยสภา (เอสี่) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 19.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ชมได้รับแง่มุมและข้อคิดด้าน
การด าเนินชีวิตจากผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องนี้ 
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการละคร  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก”โดยมุ่งเน้นประเด็นการตระหนักรู้ตัวตนที่จริงแท้
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะการแสดง (ละครเวที) 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชา 430214 นาฏการนิพนธ์และผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ เรียนรู้การท างาน 
และมีประสบการณ์ในการท างานด้านการศิลปะการแสดง (ละครเวที) 
 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในปัจจุบันโลกของเราหมุนไปตามกระแสของสังคมต่าง ๆ ค่านิยมที่หลากหลายน าเอาความเช่ือเข้ามาสู่โลกยุค
ปัจจุบัน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป และจะยังคงส่งต่อไปเรื่อย ๆ นั่นคือค าสอนของคนรุ่นต่อรุ่นท่ีมักจะบอกว่าให้เรากระท าตนให้
เป็นคนดี ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยมักจะมีค าสอนนี้อยู่เสมอ จนกลายเป็นค าฝังหัวของเด็กที่ยังไม่สามารถคิดพิจารณาถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ได้เอง ผู้ที่เป็นพ่อแม่มักจะสอนเด็กเหล่านี้ให้เป็นเด็กดี โดยการบอกกล่าวว่าถ้าไม่เป็นเด็กดีจะโดนลงโทษ นั่นจึงท าให้
เด็กบางคนโตขึ้นมาอย่างฝังใจว่าจะต้องเป็นคนดี และท าทุกอย่างให้ใคร ๆ พอใจ เหมือนกับที่ตัวละครในเรื่องนี้ที่กระท าอยู่
ตลอดตั้งแต่เด็กจนโต ท าตามค าสั่งของใครต่อใคร เก็บความรู้สึกไว้ไม่ยอมปล่อยมันออกมา เสมือนการบ่มตัวของดักแด้ที่รอวัน
จะออกมาจากรังเพื่อสยายปีกท่ีงดงามของตน คนบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตนเองมีคุณค่าขนาดไหน นั่นเพราะมัวแต่หลบอยู่หลั ง
ก าแพงความรู้สึก ยิ่งนานไปความรู้สึกท่ีมีทั้งหมดก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จนในที่สุดมันก็ล้นทะลักกลายเป็นคลื่นใหญ่ที่พร้อม
จะกวาดท าลายทุก ๆ สิ่ง การที่ไม่ยอมเผยความเป็นตนเองออกมานั่นก็เพียงเพราะกลัวผลกระทบจากการเป็นตัวเอง กลัวการ
ไม่เป็นท่ียอมรับ และกลัวจะไม่เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือการซ่อนตัวตน (Self) อาจจะท าให้เกิดเรื่องมากมายที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือแม้แต่การกดอารมณ์ของตนเองไม่ยอมแสดงมันออกมาก็อาจจะท าให้ไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตนเอง
ออกมาได้อีกเลย  
 ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของคาร์ล ยุง เช่ือว่าบุคคลจะเป็นคนเช่นใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กด้วย
เช่นกันองค์ประกอบของจิต (Structural Components of Psyche) เป็นผลรวมทั้งหมดของบุคลิกภาพที่ประกอบด้วยระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งท างานร่วมกัน , Lotus062. (ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ จี จุง (Carl G. Jung, ออนไลน์) 
 ตัวตน (Self) เป็นการรับรู้ในตนเองมีการระลึกรู้ เป็นจิตส านึก (Conscious Mind) ประกอบด้วยการรู้ส านึกในการ
รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ความเข้าใจ ความจ า และระลึกรู้ในการแสดงพฤติกรรมตลอดจนความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ และบทบาท
ของตนเองซึ่งถือว่า Ego เป็นศูนย์กลางของความรู้ส านึก ท าให้เกิดบุคลิกภาพ และปม (Complex) ที่หมายถึงการรวบรวม
ความคิดต่าง ๆ เข้ามาเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกทั่วๆ  ไป Ego ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิต (Psyche) ที่ท าให้บุคคล
รับรู้พฤติกรรมของตน (พิริยะดิศ มานิตย์, 2557: 67) 
 ทฤษฏีการสนทนากับเสียงภายใน (Voice Dialogue) เป็นทฤษฏีที่พัฒนามาจากแนวคิดจิตวิเคราะห์ของซิกมัน 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และทฤษฏีบุคลิกภาพของคาร์ล ยุง(Carl Jung) โดยผู้ที่พัฒนาคือ ดร.ฮาล กับ ซิดร้า สโตน            
(Dr. Hal & Sidra Stone) เป็นวิธีที่ท าให้เราได้สนทนากับส่วนต่าง ๆ ของบุคลิกภาพของเราเองเพื่อค้นพบว่าบุคลิกภาพส่วน
ต่าง ๆ เหล่านั้นท างานอย่างไรภายในตัวเรา ส่วนใดที่เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียว (Identified) ด้วย ส่วนใดที่เราละทิ้ง(Disown) 
มันกลายเป็นเงา (Shadow) ของเรา ช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากตัวตน ส่วนที่เราให้เป็นตัวตนหลักของชีวิต และให้เราได้
ลองส ารวจตัวตนอีกด้านหนึ่ง กระบวนการนี้จะท าให้เรามีทรัพยากรของพลังภายในที่อุดมมากขึ้นเปิดมุมมองใหม่และเพิ่ม
ศักยภาพภายในที่จะเชิญกับบทท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการยอมรับความเป็นไปของตัวตนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นภายในที่จะเผชิญกับบทท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น ด้วยการยอมรับความเป็นไปได้ของตัวตนที่หลากหลายมาก
ยิ่งข้ึนภายใน (สมพล ชัยสิริโรจน์, ออนไลน์)   
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 ทฤษฏีการสร้างสรรค์ตามโมเดลของ แกรเฮม วอลเลส (Graham Wallas's Model of the Creative Process) 
พบว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่ จะมาเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราออกจากปัญหาและความคิดจ านวนมากจะเกิดขึ้นเมื่อเราหยุด
คิดถึงปัญหา (บ่อยครั้งที่ความคิดดี ๆ มาภายหลังจากการครุน่คิดถึงปัญหาอยา่งหนัก) ในข้ันตอนน้ีจิตใต้ส านึกจะสร้างความคิด
ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีเปลี่ยนจิตส านึกไปโฟกัสที่ปัญหาอื่นหรือพักผ่อนจิตส านึกจากทุกสิ่งหากเปรียบขั้นตอนนี้เสมือนดังการบ่ม
ผลไม้เพื่อรอให้สุกเราไม่จ าเป็นต้องเฝ้าผลไม้นั้นตลอดเวลาที่บ่ม (Robert Williams and John Stockmyer, ออนไลน์)   
 
 2. ศึกษาแนวคิดส าคญั (Thought) 
  2.1 การซ่อนตัวตนหลังก าแพงความรู้สึก แท้จริงคือระเบิดเวลา 
  มนุษย์เรามักเลือกปิดบังตัวของตนเองที่แท้จริงไว้ภายในเพียงเพ่ือท าให้คนอื่น ๆ พอใจเพียงเท่านั้น โดยไม่
สนใจที่จะฟังความรู้สึกภายในของตนเอง จนท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ มากมายภายในใจและเลือกที่จะกดมันไว้ภายในส่วนลึกใน
จิตใจหรือจิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) และบดบังตัวตน (Self) ที่แท้จริงไว้หลังก าแพงความรู้สึก การกระท าอย่างนั้น
ต่อไปเรื่อย ๆ ท าให้เกิดการสวมหน้ากาก (Persona) ไว้เพื่อไม่ให้ตัวตนจริงหลุดออกมา แต่ใครจะรู้ว่าการท าแบบนั้นมีผลเสีย
ต่อตนเอง การซ่อนตัวตนหลังก าแพงความรู้สึก ท าให้ต้องเก็บกดความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้ภายในจิตใจ และรอวันที่ความรู้สึก
เหล่านั้นจะล้นทะลักออกมา คล้ายการบ่มตัวของหนอนดักแด้ ที่สร้างรังดักแด้ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวหนอนจากสิ่งรอบข้าง เพื่อ
จะบ่มให้ตัวหนอนนั้นกลายเป็นผีเสื้อท่ีสวยงาม ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการบ่ม (Incubation) 
  สภาวะนี้ต้องใช้เวลามากพอสมควรจึงจะกลายเป็นผีเสื้อเพื่อออกมาโบยบิน แต่การท าอย่างนั้นก็อาจจะเกิด
การพังทลายของความสัมพันธ์ได้ เพราะการที่เก็บความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างไว้ภายในจนเป็นความเคยตัว จะเกิดอาการเก็บกด 
(Repression) ท าให้ลืมความรู้สึกเหล่านั้นจนกลายเป็นความเฉยชาต่อสิ่งรอบข้าง หากมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นเมื่อไหร่ ความรู้สึกที่
เก็บไว้ภายในก็จะระเบิดออกมา เหมือนผีเสื้อท่ีพังรังของดักแด้ออกมาเพื่อจะโบยบินจากไป แต่การขยับปีกของผีเสื้อแต่ละครั้ง
ก็สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้น ระเบิดเวลาที่แท้คือความรู้สึกที่ถูกกดไว้ ไม่ ให้มันหลุดออกมา 
แต่เมื่อไหร่ที่มีแรงกระตุ้นที่มากมายก็จะท าให้ความรู้สึกเหล่านั้นปะทุ และพร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ ยามใดที่มันระเบิด
ออกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนภูเขาไฟระเบิด เมื่อระเบิดออกมาทุกอย่างก็จะหายไป เป็นการเริ่มต้นสร้างสิ่ง
ใหม ่ๆ การระเบิดของตัวตนก็เช่นกัน ท าให้ตัวตนเก่าตายไป ตัวตนใหม่เข้ามาแทนที่ ตัวตนที่แท้จริงที่ผ่านการบ่มมานานแสน
นาน และนั่นคือผีเสื้อท่ีสวยงามพร้อมจะออกไปเผชิญโลกได้ในท่ีสุด บทละครเรื่องดั่งผีเสื้อขยับปีก มีการพูดถึงตัวตนจริงๆ ของ
ตัวละครในเรื่องอยู่บ่อยครั้ง พูดถึงการซ่อนตัวตนของตัวเองไว้หลังก าแพง ตัวตนท่ีได้ถูกบ่มเพาะอยู่ภายในรังของดักแด้เพื่อซัก
วันหนึ่งมันจะเผยความเป็นตัวตนจริงๆ ออกมา ซึ่งตัวตนในที่นี้คือตัวตนจริงแท้ที่ไม่ได้ถูกสังคมคาดหวังหรือถูกบ่มเพาะจาก
ครอบครัวเลยแม้แต่น้อย ตัวตนจริงๆ  ที่เป็นสัญชาตญาณจากภายในซึ่งตัวตนเหล่านี้สามารถอธิบายได้จากทฤษฏีบุคลิกภาพ
ของคาร์ล ยุง (Carl Jung) โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์ที่เกิดมามีแนวโน้มที่จะรับมรดกจากบรรพบุรุษของเขาซึ่งจะเป็นการช้ีน า 
พฤติกรรม และก าหนดจิตส านึก ตลอดจนการตอบสนองต่อประสบการณ์ และโลกส่วนตัวของเขา หรืออาจกล่าวได้อี กอย่าง
หนึ่งว่า มีการก่อตัวของเช้ือชาติ และเผ่าพันธุ์ (Racial) และจะสะสมในบุคลิกภาพที่น าไปสู่การเลือกรูปแบบของการปรับตัว 
การเลือกที่จะอยู่ในโลกของประสบการณ์แต่ละบุคคล บุคลิกภาพแต่ละบุคคลจึงเป็นผลของการกระท าของแรงภายใน ( Inner 
Forces) ที่กระท าต่อแรงภายนอก (Outer Forces) ทฤษฎีนี้เน้นเรื่องของการเริ่มต้นของบุคลิกภาพท่ีเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ 
  2.2 สภาวะของการบ่มเพาะภายใน (incubation): ความเป็นดักแด้ 
  หากจะพิจารณาตามความจริง ตัวละครในเรื่องดั่งผีเสื้อขยับปีกก าลังมีสภาวะของการบ่มตัวอยู่ภายในรัง
ของดักแด้ หรือก็คือการซ่อนตัวตนอยู่หลังก าแพงที่ตนเองสร้างไว้ เพื่อรอคอยวันที่หนอนดักแด้จะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม 
สภาวะของการบ่มตัวนี้หากกล่าวตามทฤษฏีการสร้างสรรค์ตามโมเดลของ แกรเฮม วอลเลส (Graham Wallas's Model of 
the Creative Process) แล้วนั้นจะสามารถอธิบายถึงสภาวะนี้ได้ว่า การบ่มตัว (Incubation) วอลเลส พบว่า ความคิดที่
ยิ่งใหญ่ จะมาเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราออกจากปัญหา และไอเดียจ านวนมากจะเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดคิดถึงปัญหา(บ่อยครั้งที่
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ความคิดดีดี มาภายหลังจากการครุ่นคิดถึงปัญหาอย่างหนัก) ในขั้นตอนนี้จิตใต้ส านึกจะสร้างความคิดซึ่งเราอาจจะใช้วิธีเปลี่ยน
จิตส านึกไปโฟกัสที่ปัญหาอื่นหรือพักผ่อนจิตส านึกจากทุกสิ่งหากเปรียบขั้นตอนนี้เสมือนดังการบ่มผลไม้เพื่อรอให้สุกเราไม่
จ าเป็นต้องเฝ้าผลไม้นั้นตลอดเวลาที่บ่ม 

 สภาวะการบ่มตัวของดักแด้หรือการซ่อนตัวตนในเรื่องนี้ของตัวละคร เป็นการซ่อนตัวตนเพื่อบ่มตัวตน
จริงๆ  เป็นการรอคอยการออกมาจากรัง หรือมองอีกแง่คือการพักผ่อนของตัวตนแท้จริงของตัวละครจากสภาพแวดล้อมอันกด
ทับจากปัจจัยภายนอก การบ่มของมาริสา คือการคิด วิเคราะห์ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลรอบ
ข้าง เป็นการหลบซ่อนเพื่อป้องกันตัวตนของตนเองจากอันตราย อันตรายที่ว่านี้ไม่ใช่อันตรายที่มาจากวัตถุ แต่เป็นอันตราย
ที่มาจากกรอบของสังคม ความกดดันที่มีส่งผลให้ ตัวละครยังคงบ่มตัวอยู่ในรังของดักแด้ เป็นการพักตัวตนจริง ๆ ของตน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสิ่งที่เร้าอยู่รอบข้าง และหากมองการบ่ม
เพาะของตัวละครเปรียบเทียบกับทฤษฎีกาลาหล (Chaos Theory) ของเอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) ที่ว่าระบบ       
ต่าง ๆ ในโลกนี้มีอยู่ 2 ลักษณะคือ ระบบเปิดและระบบปิด ระบบของธรรมชาติ รวมถึงระบบวิธีคิดหรือกระบวนการทัศน์ของ
มนุษย์ เป็นระบบเปิด หรือระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์( Interaction) กับสิ่งแวดล้อมภายนอก มีกระบวนการวิวัฒนาการ 
(Evolutionary process) จึงเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่หยุดนิ่ง  

 ตัวละครในเรื่องมีการบ่มเพาะตัวตนเพื่อรอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรอปัจจัยเง่ือนไขเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ (Initial condition) การบ่มก็เหมือนการพักของตัวตนจริง ๆ เพื่อรอวันที่ระบบของตนจะพังทลาย
ลงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวตนจริงออกมายังโลกภายนอก ในการเปลี่ยนผ่านของระบบ จะมาถึงจุดชายขอบของความ
ไร้ระเบียบ (at the edge of chaos) ตรงจุดนี้คือจุดวิกฤติ(Crisis) เป็นเหมือนการระเบิดออกของตัวตนหลังจากโดนบ่มเพาะ
มาเป็นเวลายาวนาน ตรงนี้จะมีทางเลือกหลายทางให้ตัวละครสามารถเลือกที่จะเป็นได้ คือจุดทางแพร่ง(The edge of 
chaos) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสองทางคือทางที่ท าลาย และทางสร้างสรรค์ ซึ่งตัวละครในเรื่องเลือกที่จะพังท าลายรังดักแด้ของตน
ออกมา เพื่อสะท้อนกลับความวุ่นวายของรอบตัวให้ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ท ากันไป ทางที่ตัวละครเลือกถึงแม้จะเป็นการพังทลาย
ของความสัมพันธ์ แต่ตัวละครมาริสาก็สามารถได้ออกมาจากรังของดักแด้ในที่สุด และสามารถขยับปีกของตนเองออกไปจาก
จุดที่คอยกดทับเธอไว้ได้ในท่ีสุด เหมือนกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก(Butterfly effect) ที่ว่า “ผีเสื้อใหญ่ตัวหนึ่งกระพือปีกที่ฮ่องกง
สามารถท้าให้ดินฟ้าอากาศทีแ่คลิฟอร์เนียเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อหนึ่งเดือนให้หลัง” 
  ทั้งนี้การออกมาจากดักแด้หรือก าแพงความรู้สึกของมาริสาซึ่งเป็นตวัละครส าคัญในเรือ่ง มีผลท าให้คนรอบ
ข้างตัวเธอตระหนักคิดถึงสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป ถึงแม้จะเป็นการพังทลายของความสัมพันธ์ แต่ตัวเธอสามารถเป็นตัวของเธอ
อีกครั้ง ไม่จ าเป็นต้องบ่มตัวตนอีกต่อไป 
 3. วิเคราะห์และเช่ือมโยงเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานละครเวที 
 4. หาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังต่อไปนี้ 

 4.1 จัดท าบทละคร 
  การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรม โดยพิจารณาให้บทละครมสีภาพตามจริงตามธรรมชาติของการด าเนิน
เรื่องอันเป็นไปตามปกติวิสัยของมนุษย์ ซึ่งอ้างอิงตามองค์ประกอบส าคัญในบทละคร 6 ประการของอริสโตเติล ดังต่อไปนี้ 

  4.1.1. โครงเรื่อง   

   ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องลึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ ผ่านตัวละครหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนหนอนผีเสื้อที่กักขังตนเองอยู่ในดักแด้เพราะกลัวการเผชิญกับโลกของ
ความเป็นจริง จึงเกิดการสร้างตัวตนที่เรียกว่า “คนดี” ขึ้นมาเพื่อปิดบังตัวตนท่ีแท้ของตนเอง ตีกรอบตนเองขึ้นมาด้วยค าที่ถูก
ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งความรู้สึกท้ังหมดที่ถูกกดเอาไว้ระเบิดออกมาเหมือนปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีกที่สามารถสร้าง
พายุในอีกซีกโลกได้ เพียงแค่ขยับปีก 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lorenz
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   หากวิเคราะห์ “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” โดยอิงจากโครงสรา้งทางการละคร (Dramatic Structure) 
จะเห็นได้ว่าละครเรื่องนี้ด าเนินเรือ่งอย่างเป็นล าดับ ไม่มีฉากตดัสลบัระหว่างเรื่อง ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจเนื้อเรื่อง และเหตุการณ์
ที่เป็นไป ส าหรับผู้ชมตั้งแต่ จุดเริ่มต้น (Exposition) จนถึงจุดคลี่คลายในตอนจบ (Falling Action)  

4.1.2 ตัวละครและลักษณะนิสัยของตัวละคร 
   ตัวละครและการวางลักษณะนสิัยตัวละคร (Character and Characterization) คือ ผู้กระท า
หรือผู้ที่ได้รับผลจากการกระท า ทั้งนี้ในผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” มตีัวละคร 5 ตัว ได้แก ่

   4.1.2.1 มาริสา (Marisa)  
   ในภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้ที่ไม่เคยมีความทุกข์ ส่วนในภาษาฮิบรูแปลว่าความรุนแรง 

มาริสาเองเป็นบุคคลที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร เป็นคนดีแต่ความจริงแล้วภายในกลับมีแต่ความวุ่นวายและรุนแรงพร้อมที่จะ
ระเบิดออกมา มาริสาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงต้องไปอาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่เธอยังเล็ก 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับป้าของเธอ เธอมักจะโดนป้าของเธอด่าว่าอยู่ตลอด ถึงแม้เธอจะโดนโดนว่าขนาดไหน เธอก็ไม่เคยเลยที่
จะโกรธป้าของเธอ เธอมักจะยิ้มรับกับค าด่าของป้า เธอถูกปลูกฝังโดยแม่ของเธอเสมอว่า เธอจะต้องเป็นคนดี เป็นคนอดทน 
ไม่เคยท าตามใจตัวเองเพราะเธอไมส่ามารถท าได้ มาริสาเป็นตัวแทนของคนในยุคปัจจุบัน ที่หลงลืมความเป็นตัวเอง เป็นบุคคล
ที่มักจะโดนกรอบของสังคมครอบไว้อีกที ว่าจะต้องเป็นคนดี ต้องเป็นคนเก่งและอดทนให้ได้ แม้แต่คนในสังคมเอง ในที่ท างาน
เป็นที่คาดหวังของเจ้านายหรือใด ๆ ก็ตาม ท าให้บุคคลพวกนี้สร้างกรอบของตนเองขึ้นมากดทับความรู้สึกต่าง ๆ สวมหน้ากาก
(Persona) ที่ตนเองสร้างขึ้นมา จนในที่สุดก็สร้างก าแพงปิดกั้นความรู้สึกขึ้นมาเพื่อขังความรู้สึกทั้งหมดที่มีไว้หลังก าแพงนั้น 
หรืออีกอย่างหนึ่งคือการเก็บตัวตนจริงๆ ของตนเองไว้ในรังของดักแด้เป็นสภาวะการบ่มตัว ( Incubation) เพื่อให้ตนเอง
ปลอดภัยเมื่ออยู่หลังก าแพงนั่น หากมองอีกแง่ก็เป็นการให้ตนเองพักผ่อนเพื่อรอวันออกมาอย่างแท้จริง ตัวตนจริงที่หลับใหล 
เมื่อตกอยู่ในห้วงภวังค์ก็จะมีการพยายามต่อสู้กับจิตไร้ส านึกของตนเองอยู่ 
    4.1.2.2 ชันดา (Chanda)  
    ซันดา เป็นช่ือที่มาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายว่ารุนแรง แต่ในทางกลับกันใน
ภาษาฮินดิแปลว่าดวงจันทร์ที่ส่องสว่าง ช่ือของเธอที่แปลว่ารุนแรงนั้นเพราะชันดาเป็นคนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการ
อะไร ถ้ามองอีกแง่ตัวของเธอก็เหมือนดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่กลับโดดเดี่ยวเพราะเฝ้าคอยการมาของพระ
อาทิตย์ซึ่งไม่มีทางได้พบกัน ชันดาทั้งรักและเกลียดมาริสาในคราวเดียวกัน นั่นเพราะตัวของเธอเคยหลงรักพ่อของมาริสา ชัน
ดาจึงเปรียบเสมือนด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสัญชาตญาณดิบ  (Id) คือการแสดงออกอย่างขัดเจนว่าตนเอง
ต้องการสิ่งใด ถึงแม้จะพยายามที่จะเอาธรรมเนียมของสังคม(Super ego)มากดไว้ก็ไม่สามารถบดบังมันให้หายไป คนประเภท
นี้จะเอาตน (Self/Ego) เป็นจุดศูนย์กลางของทั้งหมด  
    4.1.2.3 วิณณ์ (Wynn)  
    วิณณ์ เป็นช่ือท่ีมาจากภาษาอังกฤษมีความหมายว่าเพื่อน ส่วนในภาษาเวลส์แปลว่ามี
ความสุข วิณณ์ดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในเรื่อง มาในฐานะเพื่อนที่แสนดี แต่แท้จริงแล้วเขาเองก็เป็นผีเสื้อที่ปีก
หัก วิณณ์มักจะมีรอยยิ้มอบอุ่นประดับอยู่บนใบหน้าเสมอๆ ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ วิณณ์เองมักจะตั้งค าถามกับมาริสาเสมอ ว่าเหตุใด
มาริสาจึงเป็นมาริสาที่วิณณ์รู้จักในทุกวันนี้ วิณณ์เหมือนเป็นตัวแทนของคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่พยายามที่จะเป็นคนดี
พยายามท าตัวให้เป็นตัวตนในอุดมคติ(Ideal Self) เป็นตนที่คนอื่น ๆ เคารพ ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องเป็นให้ได้เพื่ออะไร
บางอย่าง ซึ่งวิณณ์มีตัวตนท่ีตนรับรู้(Perceived Self) วิณณ์รู้ว่าตนเป็นผีเสื้อท่ีไม่สามารถขยับปีไปไหนได้ ไม่สามารถที่จะเป็น
ตนเองได้เต็มร้อย จึงพยายามให้มาริสาได้ออกมาเพื่อที่จะได้เห็นมาริสาที่เป็นมาริสา เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดมากทีเดียวกับการต้อง
พยายามเป็นคนอื่นที่ตนเองรู้ตัวแต่กลับมาเป็นตนเองไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งวิณณ์อาจจะตายไปจากวิณณ์คนเก่าเพราะสังคมรอบ
ข้างบ่มให้เขาต้องกลายเป็นตัวตนแบบนั้นไปจริง ๆ   
    4.1.2.4 อรัญ (Aran)  
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    อรัญ แปลว่าป่า เหมือนกับจิตใจของเขาซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจ มีอะไรหลบซ่อนอยู่
ภายใต้ค าพูดท่ีสวยงามนั้นอรัญเป็นตัวแทนของคนในยุคสมัยนี้ ในเรื่องของการรักแค่ตนเอง คนเราทุกคนควรจะรักตัวเองเป็น
อย่างแรกนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องทีสุ่ด เพราะไม่มีใครจะมารักเราและตายแทนเราได้จริงๆ  แต่การรักแต่ตนเองจนไม่มองความเป็น
จริงและท าร้ายคนอื่นโดยที่ตนไม่รู้ตัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าการท าร้ายกันตรงๆ เสียอีก ค าพูดสวยหรู แต่กลับท่ิมแทงความรู้สึกของ
คนอีกคนโดยไม่ทันตั้งตัว เป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) อรัญพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ นานามาพูดให้
ตนเองดูไม่เห็นแก่ตัว ให้ตนเองดูไม่ผิด การรักแต่ตนเองท าให้อรัญดูเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจคนหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถโทษเขาได้ 
เพราะการรักตนเองเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็น ไม่มีใครไม่รักตนเอง แต่การรักตนเองมากไปนั้นก็ท าให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายได้เช่นกัน 
อรัญเป็นตัวตนท่ีสามารถแสดงออกได้ว่าตนเองต้องการอะไร และกล้าที่จะแสดงตัวตนที่เห็นแก่ตัวออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่
สนใจสิ่งใด ๆ ถึงจะเห็นแก่ตัว แต่ก็มีความสุข เป็นตัวละครที่ถึงจะเห็นแก่ตัว รักแต่ตัวเองแต่กลับดูมีความสุขท่ีสุดในเรื่อง 
    4.1.2.5 ชาลิสา (Charisa) แม่ของมาริสา 
    ชาลิสา ในภาษากรีก แปลว่า ความงาม ความรัก ชาลิสาเป็นน้องสาวของชันดาที่
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่มาริสายังเด็ก จากไปพร้อมพ่อของมาริสา ชาลิสาเปรียบเหมือนจิตใต้ส านึกของมาริสาที่ถูก
ปลูกฝังไว้ตั้งแต่มาริสายังเด็ก แม้ตัวจะจากไป แต่สิ่งที่คอยกดมาริสาไว้ และขับเคลื่อนมาริสาคือค าสอนของเธอ เนื่องจากเธอ
ไม่สามารถจะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง เธอจึงเกิดการแทนที่(Displacement) โดยเมื่อมีความรู้สึก นึกคิดที่ไม่เหมาะสม อีโก้ 
(Ego) จะเปลี่ยนให้ไปยังสิ่งอื่น ๆ แทน ซึ่งการทดแทนของชาลิสาเกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มที่จะไม่มีความสุข เธอจึงแสวงหาหนทางที่
จะท าจะท าให้เธอยิ้มออกมาได้ เธอจึงไปลงความหวังทั้งหมดไว้ท่ีมาริสา จากการที่เธอผิดหวังจากการไม่ประสบความส าเร็จใน
ชีวิต จากการผิดหวังท่ีในตนเอง ความคาดหวังทั้งหมดจึงตกไปอยู่กับมาริสา ซึ่งส่งผ่านด้วยทั้งค าพูดและการกระท าของชาลิสา 
เนื่องจากเธอลูกของเธอยังเด็กอยู่ การกระท าของชาลิสาหรือค าพูดทั้งหมดที่ได้ปลูกฝังท าให้เกิดเป็นจิตใต้ส านึกที่ปลูกฝังลูก
สาวของตนให้กลายเป็นคนแบบท่ีเธอต้องการ เราปลูกต้นไม้อะไรไว้เราก็จะได้ต้นไม้แบบนั้น ด้วยความต้องการที่จะมีความสุข 
มันจึงกลายเป็นการกดดันลูกสาวของเธอไป ไม่ว่าจะอยู่หรือจากไป ค าของเธอก็ยังเป็นกรอบที่คอยบีบรัดตัวของมาริสาอยู่ดี  
    ตัวละครทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นตัวละครที่สมจริง (Well-Round Character) มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียในตัวเอง อีกท้ังยังมีพัฒนาการของลักษณะนิสัยและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่าง ๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
   4.1.3 ความคิด (Thought) 
   ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” น าเสนอประเด็น (Thought/Theme) ให้
เห็นว่ามนุษย์ในปัจจุบันยังคงฝังตนเองอยู่ในกรอบของสังคม ไม่ยอมเผยตัวตนที่แท้จริง จนถึงวันหนึ่งที่เกิดความรู้สึกและแรง
ขับภายในก็มักระเบิดตัวตนออกมา 
    4.1.3.1 แก่นเรื่องหลัก (Main Theme) สะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับเบื้องลึกในจิตใจของ
มนุษย์ ตามทฤษฏีจิตวิทยาต่าง ๆ ที่ว่าตัวตนที่แท้ไม่ใช่ตัวตนที่ปรากฏ  
    4.1.3.2 แก่นเรื่องรอง (Sub Theme) คือการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกต่าง ๆ  ของมนุษย์
   4.1.4 การใช้ภาษา (Diction) 
   การใช้ภาษาในผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “ดั่งผีเสื้อขยับปีก” ตัวละครทุกตัวจะใช้ภาษาที่
เหมือนกัน คือภาษาท่ีใช้กันในปัจจุบัน เพราะต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าตัวละครต่าง ๆ ก็คือมนุษยท์ุกคน 
   4.1.5 เพลง (Song) 
   เสียงท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงบรรเลงทั้งหมด โดยเครื่องเสียงของเพลงจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์
ของแต่ละฉาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวละครในฉากน้ัน ๆ  
   4.1.6 ภาพ (Spectacle) 
   ภาพในที่น้ีเน้นไปที่บทบาทของตัวละครที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้ด้วยใบหน้าท่าทาง และ
จังหวะอาการเคลื่อนไหว มีท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบกับดนตรี นอกจากนั้นผู้วิจัยยังเน้นการเลือกใช้ภาพจากการแต่งตัว
และการสื่อสารของเนื้อเรื่อง 
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  4.2 การออกแบบศิลป์ 
   4.2.1 ฉาก  
   เนื้อเรื่องอยู่ในสถานการณปัจจุบันของตัวละคร มีตัดสลับเข้าภวังค์ของตัวละครบ้างในบางฉาก
แต่บรรยากาศของฉากส่วนใหญ่ในเรื่องจะเหมือนจริง (Realistic) แต่การให้ความหมายของแต่ละที่จะแตกต่างกันไปตามนัย
ของแต่ละสถานท่ีนั้น ๆ แต่ฉากภวังค์จะเป็นการเสริมให้เห็นจิตใต้ส านึกของมาริสา 
    4.2.1.1 ห้องแห่งความอึดอัด 
             ห้องแห่งความอึดอัดเปรียบเสมือนฉากในบ้านของมาริสาและชันดา เป็นสถานที่คนทั้งสองคน
จะมานั่งคุยกันตลอดเรื่อง ทุกครั้งท่ีคุยกันบรรยากาศจะชวนให้อึดอัดทุกครั้ง เป็นสถานที่ที่มาริสาจ าต้องอยู่ แต่เมื่ออยู่เธอก็ไม่
สามารถที่จะหลีกหนีจากความอึดอัดนี้ไปได้ ทุกครั้งที่อยู่กับชันดา บรรยากาศของห้องจะยิ่งมืดหม่นลงไปอีก ห้องนี้
เปรียบเสมือนหมุดที่ปักตรึงมาริสาไม่ให้จากไปไหนได้ 
 

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 

   4.2.1.2 รังดักแด้ 
           รังดักแด้หรือห้วงภวังค์ของมาริสา เป็นสถานที่ภายในจิตใต้ส านึกของมาริสา เป็นพื้นที่เริ่มเรื่อง
และจบเรื่อง เป็นเสมือนรังของดักแด้และก าแพงของความรู้สึก ที่คอยบ่มตัวตนของมาริสาอยู่ภายใน ซึ่งภายในนี้มาริสาจะ
สามารถรู้สึกสิ่งต่าง ๆ นอกจากการยิ้มอย่างเดียวได้ เปรียบเสมือนพ้ืนท่ีที่รอคอยให้มาริสาออกโบยบินแบบผีเสื้อ เป็นพ้ืนท่ีที่มา
ริสาจะได้ต่อสู้กับเสียงภายในของเธอเอง 

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 
    4.1.2.3 พื้นที่ปลอดภัย 
            พื้นที่ปลอดภัยหรือสนามเด็กเล่น เปรียบเสมือนพื้นที่ที่มาริสาจะได้หลบจากความวุ่นวายและ
ความอึดอัดของโลกภายนอกได้ เหมือนสถานท่ีที่มาริสาจะปล่อยใจไปเรือ่ยๆ  นั่งสงบความว้าวุ่นภายในจิตใจ แต่ก็เป็นพื้นที่ท่ีมี
ความแตกร้าวจากฉากของอรัญและเธอ แต่ส่วนใหญ่ที่อยู่มาริสาจะสบายใจมากกว่ารู้สึกแตกร้าว 
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ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 
   4.2.2 การแต่งหน้า และเครื่องแตง่กาย 
   เครื่องแต่งกายของนักแสดงเน้นสีขาว ด า ตัดกันตามตัวละคร ตัวละครหลักของเรื่องจะมีการใส่
เสื้อคลุมสีครามเพื่อแสดงถึงความขุ่นมัวระหว่างกลางของดีกับเลว ซึ่งเป็นสัญญะของเรื่อง โดยออกแบบเครื่องแต่งกาย
ดังต่อไปนี้ 
    4.2.2.1 มาริสา(วัยเด็ก,ปัจจุบัน) 
    ใส่เสื้อคลุมสีครามเพื่อแสดงถึงความขุ่นมัวระหว่างกลางของดีกับเลว ภายในจะเป็น
เครื่องแต่งกายสีขาว 

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 
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    4.2.2.2 ชันดา 
     ชันดาแต่งกายด้วยเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว กางเกงเอวสูงที่เน้นช่วงขาให้ดูเรียว
และโปร่งสีด า รองเท้าหุ้มส้น 

 
ทีม่า: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 
    4.2.2.3 วิณณ์ 
     วิณณ์แต่งตัวด้วยเสื้อยืดคอเต่าสีข่าว ที่สวมทับด้วยเสื้อคลุมยาวสีเทา 
กางเกงสีด าพอดีตัวท าให้ดูขายาว รองเท้าผ้าใบสบาย ๆ  

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 
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    4.2.2.4 อรัญ 
     อรัญแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวสีเทา กางเกงยีนสีด า เพื่อให้ดูสุขุมและมีมาด 
โดยสวมใส่รองเท้าหนัง 

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 
    4.2.2.5 มาริสา (ผีเสื้อ) 
     มาริสาแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวสีขาวแนบเนื้อ เย็บด้วยผ้าเยื่อไม้สีขาวเพื่อ
ท าให้ดูว่าเป็นปีกผีเสื้อ กางเกงผ้าพลิ้วสีด าเพื่อขยับร่างกายได้ง่าย รองเท้าหุ้มส้น 

 
ที่มา: พีระพงษ ์วงษ์ทวี, 20 มีนาคม 2560 

 

   4.2.3 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา สูจิบตัร 
    ใช้โทนสีขาวเพื่อให้เห็นตัวผเีสื้อเดน่ชัด ความงามของผีเสื้อท่ีไม่ค่อยมีใครเห็นความงาม
ของมัน และให้เข้ากับตัวเรื่อง ใช้ตัวอักษรที่เขียนช่ือเรื่องเป็นลายมือ ให้ความรู้สึกสวยงาม ไม่เหมือนใคร แต่ก็มีความไมม่ั่นคง
ในลายเส้น เหมือนสภาพจติใจของตัวละครทีม่ีความไม่มั่นคง ดเูปราะบาง แต่ก็สวยงาม ช่ือเรื่องมีความใหญ่ เพื่อให้เห็นชัดเจน 
มีความเรียบง่ายแตดู่มีอะไรบางอย่างท่ีจะสื่อ 
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ที่มา: นวพล พิสุทธิวงศ์ , 10 มีนาคม 2560 
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ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศกึษา 2559 เรื่อง An Invisible Picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น 
An Invisible Picture (Silpakorn Theatre Thesis) 

 
ศุภวินท์ ศิริคุณ1 
 

บทคัดย่อ 
 โครงการนาฏการนิพนธ์น าเสนอละครเวทีเรื่อง An invisible picture หรือ ภาพที่มองไม่เห็น ซึ่งการจัดท าละครเวที
ดังกล่าว เป็นไปตามจุดประสงค์ของรายวิชา นาฏการนิพนธ์ เพื่อประมวลศาสตร์และศิลป์ท่ีศึกษามาตลอดหลักสูตรมาน าเสนอ
ผ่านรูปแบบของละครเวท ี
 ละครเวทีเรื่องนี้หยิบยกประเด็นของครอบครัวมาน าเสนอในแง่มุมของความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อตีแผ่สู่ผู้ชมให้
เกิดการตระหนักและยอมรับถึงความรุนแรงท่ีมองไม่เห็นนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกไปสู่ความสุขที่เป็นนิรันดร์ 
ซึ่งเป็นไปตามแก่นเรื่องที่ว่า “การตระหนักรู้และยอมรับในความจริงแท้ที่มองไม่เห็นจะน าไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์” โดย
เลือกสะท้อนความคิดที่รุนแรงความรู้สึกอ่อนไหวภายในของตัวละครผ่านการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบของภาพวาด 
 จากการศึกษาบทละครสร้างสรรค์น าไปสู่การออกแบบละครเวที ผ่านองค์ประกอบขอละครเวที เช่น การแต่งกาย 
แสงและเสียง รูปแบบเวที การก ากับการแสดง เป็นต้น ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างบทละคร รูปแบบการ
น าเสนอและการออกแบบ หรือ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้เกิดความหมายและความสวยงาม (Picturization) และเพื่อน าเสนอ
สารทั้งหมดสู่ผู้ชมให้กระจ่างมากได้ที่สุด 
 

ค ำส ำคัญ: การละคร, ละครเวท ี
 
Abstract 
 Theatre Thesis “An Invisible Picture” is one of the Theatre Thesis project for drama student, 
Faculty of Arts, Silpakorn University to interpret and create all acknowledges for making this project  
 An Invisible Picture project exposes the truth of invisible violences that occur in family nowadays 
to solve all invisible problem that concealed happiness. which reflects to exasperate and emotional by 
Artwork like picture.  
 According to research from play script leads to theatre thesis in element of performing art like 
make up and costume design, lighting and sound design, set design and directing. All these are involved with 
play script, form, style, design to create beautiful artwork and show a purpose of this project to realise. 
 

Keywords: Drama, Theatre 
 
บทน า 
 ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 431226 นาฏการนิพนธ์ (Theatre Thesis for 
Major) จัดท าขึ้นเพื่อประมวลผลงานเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาการละคร สร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดท าละครเวที 
รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการละครในการท างานร่วมกัน 
 ละครเวทีเรื่องนี้ สะท้อนภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากครอบครัวเป็นหลัก โดยเน้นไปที่ประเด็นความรุนแรงที่
เกิดขึ้นระหว่างพี่และน้อง รวมถึงความรุนแรงระหว่างพ่อแม่ต่อลูก ๆ อีกด้วย ในประเด็นของเรื่องราวที่ก่อเกิดขึ้นยังเช่ือมโยง
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการละคร  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ไปถึงประเด็นการแสดงออกทางงานศิลปะ การแสดงออกทางตัวตนในระดับต่าง ๆ การแสดงออกผ่านภาพวาด และการ
แสดงออกผ่านสังคมปัจจุบัน ท าให้ละครเรื่องนี้ถูกเช่ือมโยงไว้ด้วยแง่มุมความจริงที่ซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ 
ฉะนั้นค าตอบของเรื่องนี้คือการมองเห็นและตระหนักในความจริงแท้ที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดิร์  
 ดังนั้นละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง An invisible picture ที่จะจัดท าขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ทางด้านการละครที่ไดศ้ึกษามาประยกุต์ใช้ในการท าละครเวที และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท้ายท่ีสุดยังสามารถเผยแพร่ผลงานทางการศึกษานี้สู่สังคมได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของรายวิชา 431226 นาฏการนิพนธ์ (Theatre thesis for major) ในการประมวล 
ผลการเรยีนรู้จากการศึกษาในสาขาวิชาการละคร โดยการสร้างสรรค์ละครเวที 
 2. เพื่อน าเสนอแก่นของเรื่อง คือ ความสมบูรณ์แบบบที่สังคมคาดหวังมักส่งผลต่อความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตให้         
ผู้ที่สนใจตระหนักและเข้าใจถึงปัญหานี้ ผ่านรูปแบบละครเวที 
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบละครเวที ร่วมกันระหว่างผู้จัดท าและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน 
 
 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้จัดท าได้ศึกษาและค้นคว้าในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับตัวบทละคร เพื่อท าความเข้าใจในความจริงแท้ที่มองไม่
เห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การก่อตัวของการกระท าท่ีรุนแรงที่มองไม่เห็นเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว (Invisible relations) 
 ครอบครัวคือสังคมแห่งแรกของเด็กทุกคน เป็นสังคมที่เด็กใกล้ชิดที่สุด สังคมของบ้านคือสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของเด็กทุกคน เพราะฉะนั้น เด็กจะเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งทางร่ายกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดที่บ้าน 
หากสภาพแวดล้อมไม่ดี ย่อมส่งผลกับการเจริญเติบโตของเด็ก เช่น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเอ มักเริ่มก่อตัวมา
จากครอบครัว ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงวัยเด็ก และได้ขยายตัวมาเรื่อยๆ จนมาถึงวัยรุ่น อาจจะต้องพิจารณาตั้งแต่ก่อนเด็กเกิด คือ
ตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรถ์จะมีสมาชิกใหม่ว่า ทัศนะคติของบุคคลในครอบครัวเป็นอย่างไร ตัวมารดาเองมีความพร้อมหรือไม่ที่
จะมีบุตร สิ่งน้ีส่งอิทธิพลต่อเด็กตั้งแต่ก่อนจะเกิดครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่จะก่อให้เกิดพัฒนาการต่อเด็กในทุกด้าน  
 จะเห็นได้ว่า สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทของพ่อและแม่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของลูก หากพ่อแม่
ท าหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกไม่ได้หรือบกพร่อง ก็อาจเกิดเป็นปมภายในใจลูกก็เป็นได้ อย่างเช่นตัวละคร เอ เป็นต้น ส่วนหนึ่งของ
ความรู้สึกอิจฉาน้อง ซึ่งน าไปสู่การกระท าท่ีรุนแรง ก็มาจากความบกพร่องของการเป็นพ่อและแม่ 
 ปัญหาส่วนใหญที่เกิดขึ้นในเรื่อง an invisible picture นี้ เกิดความปัญหาจากของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
นั่นคือ ความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้อง เอ ซึ่งเป็นพี่ ไม่ยอมรับ ซี ซึ่งเป็นน้องที่เกิดมา ด้วยความรู้สึกที่ไม่เต็มใจ จนก่อตัวเป็ น
ความการกระท าที่ความรุนแรงระหว่างพี่กับน้อง อีกทั้งปัญหาก็มาจากความรุนแรงระหว่างพ่อแม่กับลูก ๆ อีกด้วย โดย
สามารถอธิบายได้โดยละเอียดดังนี้ 
 ความรุนแรงท่ีมองไม่เห็น ( invisible violence ) 
 สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถานบันที่เกิดความรุนแรงมากที่สุดสถาบันหนึ่ง การเกิดปัญหาสังคมจึงเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความล้มเหลวของครอบครัวและสังคมของมนษุย์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ ยังเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน  
ภายในบ้านอีกด้วย 

- ความรุนแรงระหว่างพ่อแม่กับลูก 
 “บิดามารดามีหน้าท่ีปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างดีที่ต่อบุตร ถ้าขาดการเอาใจใส่และขาดความรับผิดชอบ ก็จะสร้างปัญหา
ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและบุตร ซึ่งเป็นเยาวชน เป็นการเพิ่มปัญหาจากบ้านไปสู่สังคม”(WHO,1997)  
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 จากข้อความดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่า การกระท าของเอที่ส่งผลต่อซีหรือสังคมภายนอกอาจมีสาเหตุมาจาก การขาด
ความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูที่ดีของพ่อและแม่ ท าให้เกิดเป็นความบกพร่องทางร่ายกายและจิตใจของลูก ๆ ส่งผลไปถึงการ
กระท าของเอท าต่อซีด้วย จึงท าให้เข้าใจได้ว่า หากพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น มันสามารถเป็น
จุดเริ่มต้นของความรุนแรงหรือการกระท าท่ีรา้ยแรงในอนาคตได้ เช่น หากพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเพียงพอ เด็กอาจหนีเที่ยว หรือ 
พ่อแม่ไม่สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูกได้ อาจท าให้ลูกไว้ใจกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ได้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น อาจส่งผลเสียต่อการ
เจริญเติบโตได้ ดังข้อความนี้  
 “...บุคคลที่ในวัยเด็กมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข พบแต่ความล าบากยากแค้น ขาดความรัก ไม่สามารถต่อสู้กับ
อุปสรรคต่าง ๆ ได้ เพราะขาดก าลังใจ ขาดความแข็งแกร่งท่ีจะต่อสู้ ถ้าไม่สามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงได้ เมื่อเติบโตขึ้น
จะต่อสู้ชีวิตได้ยาก...” (ผกา สัตยธรรม,2535)  
 สอดคล้องกับตัวละครในเรื่อง ที่ชีวิตในวัยเด็กของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นหรือมีความสุขมากพอ เห็นได้จากการภาพ
ของการย้อนไปในอดีตของเอ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น จึงประสบแต่ความยากล าบากและไม่มีความสุข ซึ่งเป็นสภาวะที่ตัวละคร
ทุกตัวในเรื่องประสบอยู่ ในทางเดียวกัน พ่อแม่ในวัยเด็กก็อาจจะมีปัญหาจากการเลี้ยงดูที่บกพร่องด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น  
จึงเกิดเป็นการส่งต่อความบกพร่องมาสู่ลูกอีกทีหนึ่ง เป็นความบกพร่องซ้ าซ้อนของครอบครัวนี้ 
 นอกจากการเลี้ยงดูแล้ว สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในบ้าน ก็ส่งผลให้เกิดความรุนแรงภายในบ้านได้ด้วยเช่นกัน 
นั้นคือ สภาพความเป็นบ้านที่แท้จริง  
 สภาวะทางบ้านหรือสภาพความเป็นไปภายในบ้าน เป็นลักษณะของบรรยากาศของความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากทุกคน
ในครอครัว อันได้แก่ 
 “บรรยากาศของการทอดทิ้ง หรือปล่อยปละละเลย แม้ว่าพ่อแม่จะอยู่บ้านเดียวกันกับลูก ๆ แต่ลูกก็ขาดความใกล้ชิด
กับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ได้เอาใจใส่ลูกเท่าที่ควร เลี้ยงไปตามบุญตามกรรม หรือ ตามมีตามเกิด ไม่เห็นว่าลูกมีคุณค่าในครอบครัว 
ไม่มุ่งหวังอะไรกับลูก ไม่มีแรงกระตุ้นจากพ่อแม่ ขาดการให้ความรัก และคามอบอุ่น เด็กจะถูกปล่อยให้อยู่กับคนใช้ ท าให้เด็กมี
ความรู้สึกขาดความผูกพันรักใคร่กับครอบครัว มีชีวิตแบบปล่อยตามสบายไม่มีจุดมุ่งหมายขาดความกระตืนรือร้น ไม่สนใจร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่น ๆ มองชีวิตแบบไร้ความหมาย ไม่สนใจการเรียนที่มีความส าคัญกับอนาคต”(ผกา สัตยธรรม, 2535) 
 จากข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่า หากพ่อแม่ไม่สนใจว่าลูกจะคิดหรือเป็นอย่างไร จะส่งผลโดยตรงกับการด าเนินชีวิต
ของลูก ดังเช่น Insert 4 ที่แสดงภาพของความไม่สนใจของแม่ต่อภาพวาดของเอ เป็นภาพสะท้อนของการขาดความเอาใจใส่
ในทุกเรื่อง แม่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง หรือแม้แต่พ่อ ก็เอาแต่สนใจการวาดภาพสีน้ าก็ตาม ทั้งสองคนต่างสนใจแต่เรื่องของ
ตัวเอง จนไม่มีเวลาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับเอได้ ภาพวาดของเอเป็นความรู้สึกภายในใจ ที่เขาพยายามแสดงออกมาให้เห็น แต่กลับ
ไม่มีใครสนใจภาพวาดของเขา 
 หรือตัวอย่างจาก Scene 1 และ Scene 4 จะเห็นได้ว่า ในทุก ๆ วัน ตัวละครแม่ มักเข้ามาในฉาก เพื่อจะออกไป
ข้างนอกอยู่เสมอ ๆ  เธอเข้ามาแต่งหน้า ท าผม แต่งตัวสวย ๆ  เพื่อจะได้ออกไปข้างนอกกับสามีคนใหม่ของเธอ เป็นอย่างนี้ทุก
วัน จนเป็นเรื่องคุ้นเคยส าหรับเอและซี เธอเข้ามาเพื่อพูดในสิ่งที่เธอเคยพูด ทิ้งเอาไว้เพียงความเงียบที่เจ็บปวด และออกไป
สนุกข้างนอก ปล่อยให้ลูก ๆ ของเธออยู่กันเพียงล าพัง ตัวละครพ่อ หลักจากที่แยกทางกับแม่ ก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านอีก ปล่อย
ให้แม่ดูแลลูก ๆ เพียงล าพังเช่นกัน จีงสรุปได้ว่า พ่อแม่ในเรื่องนี้ ปล่อยปละละเลยต่อการเจริญเติบโตของร่ายกายและ
ความรู้สึกต่อลูก ๆ จนส่งผลให้เกิดเป็นการกระที่รุนแรงในเรื่อง 
 “บรรยากาศของครอบครัวที่แตกแยก คือ การที่พ่อแม่มีข้อขัดแย้งกัน ผลจากการขัดแย้ง ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท
กันเป็นประจ า ลูก ๆ ได้พบกับการทะเลาะวิวาท ความก้าวร้าวของผู้ใหญ่ การใช้ค ารุนแรง การท าให้ข้าวของเสียหาย การท า
ร้ายซึ่งกันและกัน การไม่ปรองดองกัน ไม่สามัคคีกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อลูกมาก เป็นการกระทบกระเทือนใจ และ
ความรู้สึกของเด็กมาก เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกัน จิตใจจะว้าวุ่น ตัดสินไม่ได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร อาจแบ่งลักษณะของเด็กได้
เป็นสองพวก คือ พวกแรกจะมีลักษณะต่าง ๆ ในเชิงเงียบเฉย ถดถอย ไม่สู้หลบและความความเศร้าซึม ไม่มีความสุข และไม่มี
ความหวัง อีกพวกหนึ่งจะมีลักษณะการแสดงออกไปในทางก้าวร้าว ชวนวิวาท เกะกะอารมณ์แปรปวน หงุดหงิด และโกรธง่าย 
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ทั้งสองลักษณะนี้ ถ้านเป็นพฤติกรรมที่เด็กแสดงอยู่เสมอ ย่อมท าให้สุขภาพจิตของเด็กไม่อยู่ในสภาพปกติ คือเป็นคนจิตเสีย” 
(สุชา จันทร์เอม สุรางค์ จันทร์เอม, 2535) 
 พื้นฐานของครอบครัวในเรื่อง เป็นครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน พ่อเป็นศิลปินที่มีรักในการวาดภาพสีน้ า ในขณะที่
แม่ เป็นนักธุรกิจ ท่ีสนใจในเรื่องการลงทุน ค้าขาย ความคิดและความต้องการของทั้งคู่ไม่ตรงกัน จึงเป็นผลให้ต้องแยกทางกัน
ในที่สุด จากข้อความดังกล่าวจะสอดคล้องกันการกระท าของตัวละคร ใน Insert 4 ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จนเกิด
เป็นภาพความทรงจ าที่เจ็บปวดของเอ คือ ภาพพ่อแม่ทะเลาะกัน เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะท้อนใจให้กับเอ เสียงที่ดัง
ออกมาจากพนังห้อง เป็นเสียงด่าทอต่าง ๆ นานาของพ่อและแม่ จนท าให้เอต้องหาทางออกโดยการวาดภาพสีน้ า เพื่อที่จะได้
ลืมความรู้สึกสะเทือนใจเหล่านี้ เสียงทะเลาะกันของพ่อแม่ ถูกกลบด้วยเสียงของฝีแปรงของเอ ซึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อกลบ
เกลือนความรู้สึกภายในใจ การทะเลาะกันของพ่อแม่ยังส่งผลให้เกิดเป็นการทะเลาะกันของพี่กับน้องในเวลาต่อมา เช่นใน 
Scene 4 
 การแยกทางกันของพ่อแม่ ท าให้เอและซีต่างได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งคู่ เอกลายเป็นคนเก็บกด ไม่ค่อยพูดคุย
เหมือนแต่ก่อน ดังที่เห็นในหลาย ๆ ฉาก เขามักจะเงียบ และหยุดพูด เมื่อเจอค าถามท่ีสะเทือนใจ หรือ เป็นค าถามที่จะน าไปสู่
ความรู้สึกท่ีเจ็บปวดในอดีต ในขณะที่ ซี จากเป็นเด็กร่าเริงในอดีต กลับกลายเป็นคนที่ก้าวร้าว ติดเกมส์ ติดเพื่อน ติดโซเซียล 
ค าพูดของเขามักชวนแม่ทะเลาะอยู่เรื่อย เอและซีกลายเป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นในที่สุด นั่นสรุปได้ว่า การหย่าร้าง 
หรือ แยกทางกันของพ่อและแม่ ก็ส่งผลให้เกิดเป็นการกระท าท่ีรุนแรง เช่น Scene 3,4 เป็นต้น 
 “ครอบครัวที่บิดามารดามีความมีอารมณ์รุนแรง บิดามารดาเป็นคนเจ้าอารมณ์ ชอบดุว่า เอาแต่ใจตัวเอง ต้องการให้
ลูกท าตามที่พ่อแม่ต้องการ บางครั้งมีอาการก้าวร้าวรุนแรงด้วยการท าโทษลูก เช่น ตะคอก ตี ไม่ฟังเหตุผลของลูก ท าให้เด็กมี
ปมด้วยและสุขภาพจิตเสีย”(สุชา จันทร์เอม สุรางค์ จันทร์เอม, 2535) 
 จากข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับการกระท าของแม่ในเรื่อง เช่น ในขณะที่สนทนากับลูก ๆ เธอมักมีน้ าเสียงที่ดุดัน
เกลี้ยวกลาด ไม่สนใจความรู้สึกหรือความเห็นของลูก ๆ แต่ก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดกับการเรียนของลูก เธอมักบ่นถึงเรื่อง
การเรียนของลูก ๆ อยู่เสมอๆ  ซึ่งอาจมากเกินไปจนท าให้ลูกรู้สึกอึดอัด โดยเห็นได้จากตัวละคร ซี 
 จะเห็นได้ว่า พ่อแม่ มีส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางร่ายกายและจิตใจของลูก ซึ่งหากขาดบกพร่องหรือไม่ใส่ใจ
เพียงพอในวัยเด็ก จะส่งผลต่อการเจรญิเติบโตของลูกในวัยรุ่น จนไปถึงวัยผู้ใหญ่ และอาจต่อไปเรื่อย ๆ  จนมีลูกเป็นของตัวเอง 
เหล่านี้เป็นการส่งต่อความรุนแรงที่มีสาเหตุเริ่มต้นมาจาการสภาบันครอบครัว ความรุนแรงทุกอย่างที่เกิดขึ้น การกระท าที่
โหดร้ายของตัวละครในเรื่องอาจกล่าวได้ว่า มีพื้นฐานมากจากครอบครัว บทละครเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ บ้าน
เป็นสถานท่ีเริ่มต้นของความรุนแรงของตัวละคร บ้านจึงกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกที่รุนแรง เช่น อิจฉา 
โกรธเกลียด บรรยากาศความเป็นบ้านไม่ใช่บรรยากาศของบ้านในอุดมคติ  
 นอกจากน้ัน ฉากบ้านจัดสรรในเรื่องนี้ เป็นสถานท่ีของเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่สะเทือนใจของเอ เห็นได้ว่ามี
การย้อนกลับไปในอดีตในวัยเด็ก เช่น Insert 3 Scene 3 นั้นอาจแสดงให้เห็นว่า การกระท าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเอ มีสาเหตุ
ส่วนใหญ่ มากจากเหตุการณ์ในอดีตทั้งนั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างปมปัญหาให้กับเขา ในวันที่เขาเติบโตขึ้น ปมปัญหานั้นก็
ยังคงมีอยู่ จากการศึกษาข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ที่รุนแรงระหว่างเอและซี ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัว โดยเฉพาะ
พ่อและแม่ของเขา 
 ความรุนแรงระหว่างพ่ีกับน้อง 
 ในเรื่อง An invisible picture แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องเป็นหลัก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ ครอบครัวที่มีลูกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ตัวละคร เอ ซึ่งเป็นพ่ี มีความรู้สึกอิจฉา โกรธเกลียดซี ซึ่งเป็นน้อง 
ท าให้เขามักแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อน้องหลาย ๆ อย่างออกมา เช่น การใช้ของที่ใช้แล้ว การบังคับน้อง การแกล้ง การเอา
เปรียบ การข่มน้อง เป็นต้น การกระท าเหล่านี้ส่งผลให้สขุภาพจิตของทั้งสองคนเสีย ทั้งนี้มีสาเหตุและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง โดย
จะขออธิบาย ดังนี ้
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 1. ความรู้สึกและความคิดของพี่ท่ีมีต่อน้อง อาจมีสาเหตุอยู่ท่ี ต าแหน่งหรือล าดับการเกิด  
 “…การเกิดเป็นลูกคนโต คนรอง หรือคนสุดท้อง จากทฤษฏีของแอดเลอร์ ( adler’s theory of individual 
psychology ) กล่าวถึง การเกิดเป็นลูกคนท่ีเท่าไหร่ของครอบครัว มีผลต่อบุคลิคภาพของแต่ละคน” 
 จากข้อความกลังกล่าว ท าให้เห็นถึงสาเหตุหลักของเรื่อง นั่นคือ ล าดับการเกิด ส่งผลให้ตัวละครเอมีความคิดที่
ผิดปกติ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อน้อง ในขณะที่ น้องก็มีพฤติกรรมบ้างอย่างต่อพี่ด้วย ที่เป็นเหตุมาจากล าดับการเกิด 
ฉะนั้นการเกิดก่อนหรือหลัง ย่อมส่งผลต่อความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกัน 
 “... ลูกคนแรกหรือลูกคนโต ตอนแรกจะได้รับการเอาอกเอาใจมาก แต่เมื่อมีน้องใหม่ ทุกคนจะหันมาสนใจน้อง ลูก
คนโตจะมีความรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้ง ถูกแบ่งความรักไปจึงต้องต่อสู้ด้วยวิถีต่าง ๆ ให้ได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อ
แม่คืนมา ลักษณะการต่ิสู้และพฤิตกรรมที่แสดงออกมีหลายรูปแบบ คือ การท าตนให้เหมือนเด็กกว่าอายุจริง ออดอ้อนแบบ
เด็กเล็ก เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ หรือมีลักษณะที่ก้าวร้าว รุกราน กีดกัน หรือข่มเหงรังแกน้องใหม่ เป็นการแก้แค้น
ที่มาแย่งความรักไป... ”(สุชา จันทร์เอม,2517) 
 ซึ่งที่กล่าวมานี้ สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของเอเป็นส่วนใหญ่ สถานภาพความเป็นพี่ของเอ เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่
น้องเกิดมา ท าให้เขาเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับน้อง เห็นได้จาก Insert 3 ประโยคที่ว่า “ ถ้าไม่มีแกตั้งแต่แรก ฉันคงมีความสุข
มากกว่านี้” เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า เขาได้เริ่มต้นความอิจฉา และความเกลียดชัง ตั้งแต่วันนั้น ซึ่งเป็นวันที่เขาเริ่มต้น
สถานภาพความเป็นพี่ แอดเลอร์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ลูกคนโต เป็นผู้มีอ านาจ มีนิสัย ขี้อิจฉาริษยา ดุ เคร่งครัด นั้นตรง
เป็นพฤติกรรมของภายในของเออย่างเห็นได้ชัดเจน 
 แอดเลอร์เช่ือว่า “เด็กแต่ละคนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่มีเอกลักษณ์อยู่กับล าดับการเกิด ลูกคนโตจะเป็นศูนย์
ความสนใจจากครอบครัว ก่อนที่จะมีน้อง การเกิดของน้องท าให้เด็กอยู่ในฐานะลดความส าคัญลงและต้องแบ่งความรักความ
เอาใจใส่จากพ่อแม่กับคนอ่ืน ผลก็คือลูกคนโตจะรู้สึกไม่พ่อใจพ่อแม่ มุ่งร้ายกับน้อง”  
 ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นก็เพราะพ่อแม่ไม่ได้เตรียมตัวลูกคนโตอย่างเหมาะสมต่อการมีน้องใหม่ หากมีการเตรียมตัวที่
ดี ลูกคนโตจะไม่แสดงความอิจฉา หรือเกลียดน้อง แต่ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างเอและซี ไม่เป็นเช่นนั้น จึงสรุปได้ว่า ความ
ขัดแย้งระหว่างพี่น้อง เกิดจากล าดับของการเกิดในครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเด็ก ความรู้สึกปมด้อยปมเด่น นอกจากนั้นยัง
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ในการมีลูก ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของลูก ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ท าให้ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมในวัยเด็กของเอและซี ส่งผลต่อรูปแบบชีวิตในวันรุ่น เช่น เกิดเป็นปมด้อย 
ความอิจฉาริษยาน้อง การทะเลาะกัน การแกล้งน้อง การเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ การเก็บกด เป็นต้น 
 2. อารมณ์ความรู้สึกท่ีมองไม่เห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ (invisible mood and feeling) ความอิจฉาริษยา 
 “...ความอิจฉาริษยา เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุซับซ้อน เกิดขึ้นเมื่อเด็กต้องสูญเสียความรักไป หรือเมื่อเด็ก
พบว่ามีตนอื่นเขาคิดว่าเป็นสมบัติพิเศษของเขาไป อารมณ์ริษยานี้อาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความโกรธ อาจจะเป็น
การโกรธบุคคลโดยตรง หรือสิ่งของก็ได้ ในบ้างครั้งอารมณ์ริษยาจะแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธอย่างรุนแรงและไม่มี
เหตุผลได้ อารมณ์ริษยาอาจจะมีความโกรธและความกลัวผสมกันก็ได้ ผู้ที่เกิดอารมณ์ริษยาจะรู้สึกตนเองได้รับการข่มขู่ขาด
ความมั่งคง และขาดความปลอดภัยในการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลที่ตนรัก เพราะเกิดความกลัวว่าบุคคลที่ตนรักจะไม่รัก 
สาเหตุของความริษยา และการแสดงในระยะที่เกิดอารมณ์ริษยานั้น ขึ้นอยู่กับการที่เด็กได้รับการฝึกฝนและการที่ผู้อื่นปฏิบัติ
ต่อตนเอง อารมณ์นี้จะท าให้บุคคลนั้นขาดความสุข...”  
 “…ความอิจฉาเกิดขึ้นในวัยเด็กได้ โดยเฉพาะ 2-5 ขวบ เมื่อเด็กมีน้องใหม่ เด็กที่เคยได้รับความสนใจจากพ่อแม่อย่าง
เต็มที่ จะได้รับความสนใจน้อยลงกว่าเดิม ไม่มีใครสนใจตนเหมือนแต่ก่อน ต่างหันไปให้ความสนใจกับน้องที่เกิดใหม่ ท าให้เกิด
ความรู้สึกอิจฉาริษยาน้องเป็นธรรมดา ซึ่งมักแสดงออกในรูปแบบของการแก้แค้นโดยการกัดข่วน หยิกน้องของตน ในบางครั้ง 
... พฤติกรรมที่เหล่านี้จะมีความรุนแรงมากเพียงใดขึ้นอยู่กับความเก็บกดที่เด็กมีอยู่...”(ผกา สัตยธรรม,2535) 
 จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของพี่น้องในเรื่อง เช่ือมโยงกันไว้ด้วยความอารมณ์ความรู้สึก
อิจฉาริษยากัน เอ ถูกมักเปรียบเเทียกับน้องอยู่ตลอดเวลา จนคิดว่าตนจะไม่ได้รับความรักความสนใจจากพ่อแม่แล้ว          
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จึงแสดงออกด้วยการท าร้ายน้องหรือแกล้งน้องเพื่อต้องการเอาชนะ แย่งชิงความรักความสนใจที่ตนเคยได้กลับมา เป็นสภาวะ
ของคนที่ต่ าต้อยกว่า เช่นใน Insert 1 เป็นฉากที่มักโยนเสื้อผ้าที่ใชิ้แล้วในกับน้องอยู่เสมอๆ เป็นการท าร้ายน้องทางอ้อม 
ในขณะที่ ซี ได้รับความรักจากพ่อแม่มาโดยตลอดในวัยเด็ก ต้องกลายมาเป็น คนท่ีขาดความรักความเอาใจใส่ไป ท าให้เขารู้สึก
ต่ าต้อยกว่าพี่ จะเห็นว่าท้ังสองคนมีความอิจฉาริษยากันและกันสลับกันไปมาตั้งแต่ในวัยเด็กจนมาถึงวัยรุ่น ท้ังคู่ต่อสู่เพื่อแย่งชิง
ความรักความสนใจจากพ่อแม่มาโดยตลอด จนในที่สุดความรู้สึกท่ีถูกสะสมและเก็บกดไว้ของทั้งคู่ ประทุออกมาในรูปแบบของ
ความโกรธเกลียดและความกลัว ผ่านค าพูดที่รุนแรงและเต็มไปด้วยความรู้สึกท่ีแท้จริง 
 
ภาพวาดที่มองไม่เห็น (An Invisible Picture) 
 ภาพวาดสีน้ าเป็นสัญญะหลักของเรื่องนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นภายในใจของเอ ซึ่งการกระท าหรือ
เหตุการณ์ในเรื่องนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับภาพวาดสีน้ า เพราะตัวละครแสดงออกสภาวะภายในผ่านภาพวาดสีน้ า 
 การวาดภาพสีน้ าภายในห้องนอนของเอ คือ การร่ าระบายความรู้สึกภายในใจออกมา เขาเลือกที่จะใช้ภาพสีน้ าเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกภายในใจ เพราะฉะนั้น ภาพวาดของเขาจึงเช่ือมโยงกับสภาวะภายในของเอ อันได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก 
สภาวะจิตใต้ส านึก ความคิด และสาเหตุอื่น ๆ  
 “...การเขียนภาพหรือวาดภาพ เด็กเล็กเนื่องจากกล้าวเนื้อของเด็กยังประสานกันไม่ดีพอ เด็กจึงไม่สามารถจะวาด
เขียนได้ เด็กมีความรู้สึกว่า การวาดภาพ เป็นการแสดงออกมากกว่าการประดิษฐ์ให้สวย ในขณะที่เด็กโตขึ้นรู้จักแยกสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้มากแล้ว เด็กจะขาดความเช่ือมั่นในการวาดภาพต่าง ๆ ลงไป...การวาดรูปเป็นการแสดงออกมากมากว่า เด็กก าลังคิด
อะไรมากท่ีสุดในขณะนั้น เด็กจะวาดสิ่งต่าง ๆ เท่าที่จ าได้โดยไม่ค านึงถึงสัดส่วนท่ีแท้จริงของมัน สิ่งไหนเด็กสนใจ เด็กก็จะวาด
ลงไป...”(สุชา จัทร์เอม,2517) 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวาดภาพของเอก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง เวลาที่เขารู้สึกไม่สบายใจ หรือ 
อยากระบายความรู้สึกอะไรบ้างอย่างออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดมาตั้งแต่ เด็ก ๆ ฉะนั้นภาพวาดของเอจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ความรู้สึกภายในใจ 
 
ลักษณะภาพวาดของเอเป็นแบบ Expressionism 
 “... ศิลปะแสดงออกนิยมหรือศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิส มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึก ภายในด้วยสาระที่เกี่ยวกับสังคม 
การระบายสีและการใช้สีรุนแรงตรงไปตรงมา นิยมระบายสีทับซ้อน (impasto) เพื่อแสดงภาวะความรู้สึกลึกๆ  รูปทรงที่
ปรากฏอาจปรับไปตามกระบวนการระบายสีอย่างอิสระ ซึ่งเป็นการวาดที่ไม่ค านึงถึงรูปทรง เน้นไปท่ีความรู้สึกขณะที่วาด ด้วย
การใช้แปรงและที่ท่ีรุนแรง ...” (Kitzmidnjght,ไม่มีเลขหน้า) 
 หลักสุนทรียภาพของพวกเขาอยู่ที่การแสดงออกอย่างรุนแรงเกิน ความจริงมีการบิดผันรูปทรงต่าง ๆ ให้ดูหมุนเวียน 
มีการเคลื่อนไหวแสดงเส้นอย่างเด่นชัด ชอบใช้สีด า (ต่างจากลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์ที่ไม่ใช้สีด า เพราะถือว่าสีด าไม่มีอยู่ใน
ธรรมชาติของแสง) และใช้สีที่ตัดกันอย่าง รุนแรง ชอบในรูปทรงง่าย ๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์อย่างถึงขีดสุด 
 “...Expressionism มีการแสดงออกอย่างรุนแรง ด้วยการใช้สีที่สดดิบ หรือสีมืดคล้ าและรอยฝีแปรงท่ีหยาบปาดป้าย
อย่างอิสระ พื้นผิวท่ีหยาบ รูปทรงในภาพเขียนขึ้นอย่างง่ายๆ  มุมมองหรือองค์ประกอบของภาพที่ดูแปลกประหลาดต่างจาก
มุมมองในชีวิตประจ าวัน มีการลดทอน รูปทรง หรือบางครั้งมีการผสมผสานรูปทรงต่างชนิดต่างประเภทในภาพเดียวกัน กล่าว
โดยสรุปไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้..” (Kitzmidnjght, ไม่มีเลขหน้า) 
 ท าให้เห็นถึงลักษณะภาพวาดของเอ ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เป็นอิสระ หรืออยากที่จะเป็นอิสระ เป็นการแสดงออก
เพื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่อึดอัดและร้อนลุ่มจากเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาในอดีต การวาดภาพของเขาจึงเป็นสิ่งที่เขามักจะ
ท าอยู่บ่อยๆ  เพราะเป็นสิ่งที่เขาท าแล้วรู้สึกผ่อนคลายและดีขึ้น เป็นการเยียวยาด้วยตัวเองด้วยศิลปะ  นอกจากนั้น การวาด
ภาพยังเป็น การบ าบัดตัวเองของตัวและเป็นภาพสะท้อนความคิดความรู้สึก 
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 ศิลปะบ าบัด (art therapy) คือ การบ าบัดรักษาทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหา
ข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตู
เข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้ส านึก และเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น 
 จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน 
เด็กก็เช่นกัน พวกเขาต้องการ สิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่ง ความต้องการของเขาอย่างมีความสุข พวกเขาต้องการโอกาสที่
จะพัฒนา ศักยภาพของตัวเขาเองในด้าน การเรียน การเล่น และการแสดงออกต่าง ๆ  
 ศิลปะบ าบัด มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร 
และเสริมสร้างทักษะสังคมอีกด้วย 
 ศิลปะบ าบัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เสริมและทางเลือก (complementary and alternative medicine) 
ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม น ามาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานกันเป็นทีมระหว่างนักศิลปะบ าบัดกับแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่รูปแบบการบ าบัดรักษาที่สามารถแยกเป็น
อิสระได้ ต้องท าไปควบคู่กัน 
 ศิลปะบ าบัด ยังนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการท าจิตบ าบัด (psychotherapy) ที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือส าคัญ เพื่อ
ช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งหลักการของศิลปะบ าบัด คือใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความขัดแย้ง และความต้องการ ท่ีซ้อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ 
 การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย ที่สื่อออกมาทั้งหมด
สามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร 
 การประเมินผลการบ าบัดรักษาด้วยศิลปะบ าบัด เน้นที่ กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานหรือ
คุณค่าทางศิลปะ 
 ศิลปะบ าบัดมีรูปแบบแตกต่างกันไปในผู้รับการบ าบัดแต่ละคนที่มีสภาพปัญหาแตกต่างกัน เทคนิคที่ใช้ เช่น ปั้นดิน 
วาดภาพ ระบายสี ถักทอ กิจกรรมทางดนตรี เล่นละคร หรือบทบาทสมมติ โดยนักศิลปะบ าบัดจะพิจารณาเลือกใช้เทคนิคที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
 การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และรูปแบบท่ีหลากหลายเหล่านี้ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะระบายความรู้สึกนึกคิด ความ
เข้าใจตนเอง และจัดการกับความรู้สึกได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบ าบัดแต่ละคน 
 สื่อที่มีโครงสร้าง (structure media) เช่น ดินสอ สีไม้ สีเทียน ใช้ส าหรับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บ าบัดกับ
ผู้รับการบ าบัด ใช้แทนการสื่อสารด้วยถ้อยค า 
 สื่อท่ียืดหยุ่นได้ (loose media) เช่น สีน้ า ดินน้ ามัน ใช้ลดความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ และระบายความรู้สึก
นึกคิดออกมาอย่างอิสระ 
 การตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ ท าได้โดยการตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เห็น สีที่ใช้ ภาพที่วาด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในตัวเองมากยิ่งข้ึน 
 นักศิลปะบ าบัดจะท างานร่วมกับจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
ตัวผู้รับการบ าบัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่าถึงความคับข้องใจของตน หรืออาจไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเด็กใน
การท าศิลปะบ าบัดทุกครั้ง ควรมีการบันทึกให้เห็นถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อารมณ์ และข้อสังเกตต่าง ๆ ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย เพื่อวางแผนร่วมกับทีมงานที่ให้การบ าบัดรักษา และก าหนด
แนวทางในครั้งต่อไป 
 “เมื่อสิ้นสุดการบ าบัดแลว้ จะท าอย่างไรกับผลงานทางศิลปะที่เกิดขึ้นระหว่างการบ าบัด ซึ่งผู้ที่ตอบค าถามนี้ได้ดีที่สุด
คือผู้ที่รับการบ าบัดนั่นเอง”(ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2550) 
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 จากข้อความข้างต้น ท าให้ทราบว่า ภาพวาดของตัวละคร สามารถสะท้อนความคิดความรู้สึกในขณะนั้นของตัวละคร
ได้ ซึ่งสามารถดูได้จาก รูปทรง ลายเล้น สีสัน อุปกรณ์ที่เลือกใช้ เหล่านี้จะมีความสอดคล้องกับทัศนะของศิลปินน าไปสู่การ
ตีความเพื่อท าความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะลูก ๆ ที่บ้าน ซึ่งพ่อแม่จะสามารถอ่านใจหรือความคิดของลูกผ่าน
ภาพวาดที่เขาวาดได้ด้วย  
 “...นักจิตวิทยาคลินิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นอาสาสมัครดูแลด้านจิตวิทยาให้กับ เด็ก ๆ ของ “บ้านพักฉุกเฉิน” ภายใต้
การดูแลของ “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี” ขยายความได้ว่า พ่อแม่ใกล้ชิดลูกและรู้จักลูกดีกว่าใคร รู้ประสบการณ์ในอดีตที่
ผ่านมาของเขา รู้จักอารมณ์พื้นฐานของเขา จึงเป็นการง่ายที่จะแปลความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพของลูก ๆ แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็อาจเป็นเส้นผมบังภูเขาหากความใกล้ชิดนั้น ท าให้ลูกไม่ปฏิบัติตามค าเชิญชวนเมื่อเปรียบกับการที่ลูกได้รับค าเชิญชวนจาก
คณุครู หรือนักจิตวิทยาซึ่งไม่คุ้นเคยนัก 
  ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการให้ความลับท่ีซ่อนอยู่ในใจของลูก ๆ ได้รับการเปิดเผยอีกครั้งด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่จะ
เจาะลึกเข้าไปถึงหัวใจของเด็กน้อยโดยไม่ต้องเข้าไปค้นเค้นกันให้ยุ่งยากอะไร เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้วาดภาพตามใจเขา...”  
(เลิศศิริร์ บวรกิตติ, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วรรณะ อูนากูล, 2548)  
 จะเห็นได้ว่า ภาพวาดในของเอในวัยเด็ก จาก Insert 4 ตัวละครแม่เผิกเฉยกับภาพวาดของเด็ก สะท้อนความไม่
เข้าใจต่อลูกได้อย่างลึกซึ่ง เป็นการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความเอาใจใส่ของแม่ในสังคมสมัยใหม่ ที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่
ดูแลลูก เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงท าให้เอเกิดความน้อยใจ เห็นได้จากประโยคที่ว่า “ ไม่มีใครสนใจภาพพวกนี้หรอกครับ เพราะเรา
เป็นศิลปะคนละแนวกัน” เพราะความไม่ใส่ใจในภาพของแม่ ท าให้ลูกต้องเติบโตมาด้วยปมปัญหาในชีวิต ที่ไม่ได้รับการดูและ
และแก้ไขอย่างถูกวิธี 
 “...เมื่อได้วาดภาพหลาย ๆ ภาพเราก็พอจะเริ่มเข้าใจความคิดบางอย่างของเขาได้ และพ่อแม่ก็ควรหมั่นฝึกฝนการ
อ่านใจลูกน้อยจากลายเส้นและการลงสีของลูกน้อยให้แม่นย ามากขึ้น เพื่อช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นและพ่อแม่ก็จะได้รู้จัก
ตัวเขามากขึ้นด้วยเช่นกัน หากมีสิ่งใดน่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที 
 “... เมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาเล่าเรื่องจากภาพนั้น  หรือในกรณีที่ลูกไม่ชอบวาดรูปแบบอิสระ          
(free drawing) แต่ชอบวาดรูปเดิม ๆ แบบลอกแบบ ก็ให้เขาวาดแบบนัน้ก่อนก็ได้ สิ่งส าคัญอยู่ที่ “การถามค าถามจากภาพนั้น”  
(เลิศศิริร์ บวรกิตติ, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วรรณะ อูนากูล, 2548)  
 จากข้อความข้างต้น แสดงถึงวิธีที่พ่อแม่สามารถใช้ในการอ่านใจลูกได้ ซึ่งมันจะสามารถท าให้เข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของลูกได้เป็นอย่างดี เพียงแค่การดูภาพวาดของลูก 
  “...หัวใจส าคัญของการตั้งค าถามจากภาพวาดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น วาดอิสระตามใจอยาก วาดลอกเลียนแบบหรือ
ระบายสีในภาพวาด คือ ถามลูกว่า “ลูกอยากเป็นอะไรในภาพ เป็นการ์ตูนตัวไหน เจ้าตัวนั้นก าลังท าอะไรอยู่ เจ้าตัวนั้นรู้สึก
อย่างไร เจ้าตัวนั้นอยากท าอะไร” ซึ่งการถามเช่นน้ีเป็นการถามเชิงอ้อม ไม่ยิงตรงใส่ลูกเปรี้ยงๆ  จึงช่วยให้ลูกตอบได้เต็มที่ไม่มี
เคอะเขิน เพราะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องสมมุติ”(เลิศศิริร์ บวรกิตติ, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วรรณะ อูนากูล, 2548) 
 ใน Insert 4 ตัวละครแม่ได้ถามถึงภาพวาดของเอ แต่เธอกับดูถูกผลงานของลูกว่าเป็นแค่ภาพวาดธรรมดาๆ ของเด็ก 
นั้นท าให้ความรู้สึกของเอถูกท าลายด้วยค าพูดที่ดูถูกของแม่ อีกทั้งการถามเช่นนี้แม้จะเป็นการสิ่งที่ควรกระท า แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของลูกได้อย่างลึกซึ้ง  
 ส าหรับเทคนิคการอ่านใจลูกจากภาพอาจมีความยุ่งยาก แต่ก็สามารถท าได้ โดยให้สังเกตุจาก ภาพที่ดูแล้วก็เห็นถึง
ความไม่สมดุลของภาพ ภาพที่ว่างเปล่าเกินไปจนมีกระดาษเปล่าเหลือเยอะ อาจหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่
ราบรื่น 
  ภาพที่วาดใบหน้าเล็ก หรือ ภาพที่ไม่มีหน้า ไม่มีตา หรือ ปาก ไม่มีแขน ไม่มี ขา เพราะใบหน้าและแขนขา เป็น
สัญลักษณ์แทนถึงความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองและสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  ภาพที่วาดด้วยสีด า สีแดงมากเกินไป วาดแล้วขีดฆ่าทิ้งหรือลงด้วยสีด าทับลงไป ภาพที่วาดด้วยลาดเส้นแข็งๆ  เต็มไป
ด้วยเหลี่ยมคม กดเส้นด้วยความรุนแรง วาดเหมือนไม่เต็มใจวาด แสดงถึงความคับข้องทางอารมณ์ มีความกดดันทางจิตใจ 
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        ภาพที่ใช้ลายเส้นเบาบาง เขียนเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเขียนให้ติด อาจหมายถึง ความต่ าเนื้อน้อยใจในตัวเอง ภาพที่วาด
แล้วมองไม่ออกว่าเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรอาจหมายถึงระดับสติปัญญาที่ต่ าก็เป็นได้ หรืออาจเป็นสไตล์ของเขาก็เป็นได้ซึ่งก็
ต้องใช้เวลาติดตามต่อไป 
  ภาพที่วาดเสร็จแล้วแต่มีรอยลบแบบลบแล้วลบอีก โดยเฉพาะส่วนที่ไม่อยากพูดถึง เช่น ลบตัวเองออกไปก็หมายถึง
ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตัวเอง แต่ถ้ารูปที่ดีอยู่แล้วแต่พยายามลบแล้วลบอีกให้ดีขึ้น ก็อาจหมายถึงเด็กที่เป็นเพอร์เฟคช่ันนิสต์ ที่มี
ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ เพราะรู้สึกว่าไม่เคยท าอะไรดีพอ (เลิศศิริร์ บวรกิตติ, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วรรณะ อูนากูล, 2548) 
 อีกประเด็กหนึ่งที่สามารถน ามาอธิบายเกี่ยวกับภาพวาดของเอในเรื่องได้ นั่นคือ จิตวิเคราะห์ของ คาร์ล จุง ซึ่งมี
ค าอธิบายเกี่ยวกับสภาวะจิตใต้ส าสึกท่ีส่งผลต่อการแสดงออกและพฤติกรรมของเด็ก  
 “...จิตไร้ส านึกที่สะสมมาแต่อดีตกาล (Collective Unconscious) เป็นเสมือนที่รวบรวมและสะสมความทรงจ าที่
ซ่อนอยู่ภายใน และติดตาม สืบต่อ ตลอดจน ตกทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษในอดีตก่อนก าเนิดเป็นพลังจิตส่วนที่เหลือหรือ
ตกค้างมาจากพัฒนาการ และวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ กัน จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
อีกรุ่นหนึ่ง มนุษย์จะสืบทอดประสบการณ์ในอดีตของคนรุ่นก่อน ๆ มาเป็นแนวโน้มที่ท าให้เกิดก าหนดพฤติกรรมที่จะโต้ตอบ
กับแม่..” (Rjaantick, ไม่ปรากฎปี) 
 ดังนั้นการกระท าความเช่ือของตัวละครเอในเรื่อง ส่วนหนึ่งก็มาจากการถ่ายทอดมากจากพ่อแม่ จึงเห็นว่าเขามี
ความสามารถทางศิลปะแบบพ่อ และมีความคิดเกี่ยวกับสังคมแบบการใช้ชีวิตแบบแม่ สรุปได้ว่า พฤติกรรมของแม่ไม่ได้มาจาก
สังคมภายนอกทีเดียว แต่มาจากการสะสมและถ่ายทอดโดยมีพื้นฐานมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว 
 “...จุง เช่ือว่า Collective Unconscious เป็นรากฐานของโครงสร้างทางบุคลิกภาพ ที่ก่อรูปร่างให้กับมนุษย์อย่าง
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ก าเนิด ซึ่งเป็นเสมือนภาพที่ติดตัวอยู่แล้วนั่นเอง โดยมีสิ่งที่เรียกว่า รูป หรือ แม่พิมพ์ หรือ  แม่แบบ 
(Archetype) จะเป็นส่วนประกอบของ Collective Unconscious ซึ่งมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันไป ได้แก่ สิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อ           
สิ่งต่าง ๆ (Dominant) ภาพในเทพนิยาย (Mythological Images) หรือ รูปแบบในการแสดงพฤติกรรม (Behavior Pattern) 
โดยที่ Archetype จะเป็นความคิดที่กว้างขวางของมนุษย์ ซึ่งได้ก่อตัวขึ้นเป็นจินตนาการหรือรูปภาพต่าง ๆ (Image or 
Visions) โดยรูปภาพเหล่านี้จะสอดคล้องกับความส านึก และการรับรู้ตามปกติ ในชีวิตซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่รู้ตัว ... ” 
(Rjaantick, ไม่ปรากฎปี) 
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภาพวาดของตัวละคร เอเกิดจากการประมวลภาพที่มาจากจิตใต้ส านึกของเอ จิตใต้ส านึกส่งผล
ให้เกิดเป็นภาพวาดต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานมากจากบรรยากาศภายในบ้าน ครอบครับและสังคมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มก่อตัวมา
จากภาพวัยเด็กของเขาทั้งนั้น 
 “...จะเห็นได้ว่า Archetype อื่น ๆ จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดซ้ า ๆ กันหลายช่ัวอายุคนเช่น มนุษย์มองเห็นพระอาทิตย์
ขึ้นวนเวียนเป็นประจ า จากฟากฟ้าหนึ่งไปสู่อีกฟากฟ้าหนึ่ง พร้องทั้งให้ความร้อน และแสงสว่างประสบการณ์ประทับใจดังกล่าว
จะมีลักษณะวนเวียนซ้ า ๆ กันจึงท าให้เรา รู้สึกว่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ตรึงแน่น หรือผนึกอยู่ใน Collective Unconscious และ
กลายเป็น Archetype ของสุริยะเทพ (Sun – God) ซึ่งแสดงถึง ความมีอ านาจ ความสว่างไสว ความร้อนดังนั้น มนุษย์จึงบูชา 
และกราบไหว้พระอาทิตย์ให้เป็นพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงมีความรู้สึกนึกคิดที่สร้างรูปของพระอาทิตย์ (Sun – Archetype) 
นั่นเอง Archetype ในท านองเดียวกัน เมื่อมนุษย์ได้รับพลังจากธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ฟ้าผ่า ไฟ
ไหม้ป่า ประสบการณ์ดังกล่าว ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปของพลังอ านาจ (Archetype of Energy) นอกจากนี้ Archetype ไม่
จ าเป็นต้องเป็นรูปเดียว แต่อาจจะมาจากรูปหลาย ๆ รูปเข้ามาประสมประสานกันเกิดเป็นรูปใหม่ เช่น ความกล้าหาญของ
วีรบุรุษกับความฉลาด ความรักชาติรักแผ่นดินอาจกลายมาเป็น “มหาราช” ได้...”(Rjaantick, ไม่ปรากฎปี) 
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในเรื่อง Archetype นั้น จุง พบว่ามี Archetype ยังอยู่ในความฝัน การท านายฝัน 
ภาพเขียน งานศิลปะ หรือแม้แต่แสดงออกมาในรูปแบบของอาการต่าง ๆ ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสะสมภายใต้จิตใต้ส านึก 
และส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่นเดียวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนี้ 
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 จากการศึกษาน้ี ท าให้เกิดการตระหนักและยอมรับในความจริงแท้ที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นความจริงแท้ที่อยู่ใกล้ตัวของ
เรามาก ความจริงแท้ที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากหลาย ๆ เหตุปัจจัยและส่งผลต่อเนื่อมายังมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม 
ให้ได้รับผลกระทบด้วยกันท้ังนั้น โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจาก ครอบครัว ซึ่งเป็นสังคมแรกและเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด 
และเป็นสถานที่จุดเริ่มต้นของความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายจิตใจ ที่สามารถ
ท าลายความสัมพันธ์อันดีของมนุษย์ได้ เพราะฉะนั้นการตระหนักรู้และยอมรับกับสภาวะที่เกิดขึ้น เข้าใจตนเอง เข้าใจคน         
รอบข้าง เข้าใจสังคมสมัยใหม่ เป็นหนทางเดียวที่จะหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ได้ ซึ่งผู้ใดสามารถค้นพบหนทางนั้นได้ ก็จะ
สามารถไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดริ์... 
 
2. วิเคราะห์และเช่ือมโยง เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานละครเวที 
 2.1จัดท าบทละคร 
 การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรม โดยพิจารณาให้บทละครมีสภาพจริงตามธรรมชาติของการด าเนินเรื่อง อัน
เป็นไปตามปกติวิสัยของมนุษย์ ซึ่งอ้างอิงตามองศ์ประกอบส าคัญในบทละครอ 6 ประการของอริสโตเติล ดังต่อไปนี้  
   2.1.1 โครงเรื่อง  
   การล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีจุดมุ่งหมายและเหตุผล ละครเวทีเรื่อง An Invisible Picture 
น าเสนอเรื่อราวของครอบครัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่รุนแรง ซึ่งแรกเริ่มเกิดจากความปกพร่องในการเลี้ยงดูของพ่อแม่น าไปสู่
การส่งต่อความรุนแรงไปสู่พี่และน้อง โดยระเด็นหลักๆ ของเรื่องนี้จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง จากที่กล่าวมานี้
ความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น เกิดเป็นการท าร้ายกันระหว่างพี่และน้อง ผ่านวังวนความคิด
ที่ซับซ้อนและความรู้สึกด าดิ่ง และเกิดเป็นการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ 
   หากวิเคราะห์ An Invisible Picture โดยอิงจากโครงสร้างทางละคร (Dramatic structure) จะเห็นได้ว่า
ละครเรื่องนี้ด าเนินเรื่องอย่างเป็นล าดับ อาจมีการตัดสลับกันระหว่าผา่นในอดีตที่เป็นมูลเหตุของภาพในปัจจุบันและมีการแทรก
ให้เห็นถึงการแสดงออกของความรุนแรงผ่านภาพวาดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อต้องการเน้นย้ าถึงความคิดและความรู้สึกของตัวละครหลัก 
   2.1.2 ตัวละคร  
   ตัวละครและการวางลักษณะตัวละคร ( character and characterization ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o เอ พ่ีชาย 
    เอ เป็นตัวแทนของลูกคนโต ที่เติบโตมาด้วยความเกลียดชังและอิจฉาน้องของตัวเอง เพราะเขา         
คิดว่า น้องเกิดมาเพื่อท าลายความสุข ความรัก ของตัวเขาเอง จึงท าให้เอมีความคิด ความรู้สึกในแง่ลบกับตลอดเวลาภายในใจ 
ความรุนแรงดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะเกิดจากการสะสมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น น าไปสู่ความคิดที่ต้องการท าร้ายน้องของ
ตัวเอง เอ มักแสดงหรือปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงที่มีต่อน้อง ต่อแม่และพ่อ หรือ ต่อสังคม ผ่านการร่ าระบายใน
รูปแบบของผลงานทางศิลปะ เช่น ภาพวาดสีน้ า ซึ่งเป็นภาพวาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงยิ่งท าให้เขาไม่สามารถ
หลุดพ้นจากวังวนแห่งความมืดบอด และมองไม่เห็นถึงความสุขในชีวิต 
    ความต้องการในชีวิตของเขาไม่สมบรูณ์แบบ จึงท าให้ความต้องการบ้างอย่างในชีวิต เช่น ความรัก 
ความมั่นคง ยังไม่สามารถเต็มเติมความต้องการในชีวิตได้ เขาพยายามแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อมาทดแทน แต่ก็ไม่สามารถปิดรูรั่วใน
ชีวิตของเขาได้ ความต้องการที่ยังว่างเปล่ารอการเติมเต็มและเรียกร้องอยู่ตลอดเวลา ท าให้เขาไม่สามารถก้าวข้ามไปจุดสูงสุด
นั่นคือความต้องการที่แท้จริงได้ ซึ่งอาจหมายถึงความพอใจและความสุข  

o ซี น้องชาย 
    ซี เป็นตัวแทนของลูกคนรอง ท่ีเติบโตมาพร้อมความรักจากคนรอบข้างทั้งพ่อและแม่ แต่ยกเว้น
พี่ของเขาเอง ความเป็นปกติสุขของเขา กลับยิ่งท าให้พี่ชายของเขารู้สึกเกลียดชังและมีทีท่าที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน แต่ด้วย
จิตใจที่บริสุทธ์ิ เขากลับพยายามตามหาค าตอบของความสัมพันธ์ดังกล่าว เพ่ือกลับไปสัมผัสถึงสู่ความสุขเฉกเช่นในวัยเด็ก  
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 นอกจากน้ัน ซี ยังเป็นตัวละครที่ถูกกระท า เห็นได้จาก ซีมักโดนแกล้งอยู่เสมอ ๆ หรือมักโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ๆ  
เช่น การใช้ของมือสองต่อจากพ่ี แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ท าร้ายเช่นกัน เห็นได้จาก ตั้งแต่ซีเกิดมา ได้สร้างรอยแผลภายในใจ
ของเอ จนท าให้เอมีความคิดความรู้สึกต่อเขาในแง่ลบ 

o แม่ 
    เป็นตัวแทนของผู้ปกครอง ท่ีมีความบกพร่องทั้งภายในจิตใจและการกระท า ความบกพร่องของ
เธอส่งผลต่อการเลี้ยงดูและการเจริญเติบโตของบุตร ดังนั้นสาเหตุของความสัมพันธ์ส่วนหน่ึงมาจากเธอเช่นกัน เห็นได้จากการ
เลี้ยงดูของเธอท่ีมีต่อพ่ี ท่ีไม่สามารถให้ความรักความสุขกับลูกคนโตอย่างเต็มที่ จึงส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือสุขภาพจิตของลูก
คนโต และน าไปสู่การท าร้ายลูกคนรองในที่สุด  
    การออกแบบตัวละครตัวนี้ ต้องการสะท้อนภาพของบรรดาผู้ใหญ่ที่เข้ามาสร้างรอยแผลภายใน
จิตใจของเด็ก โดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ตั้งใจ เห็นได้จาก การที่แม่มองไม่เห็นหรือเข้าใจถึงภาพวาดของลูก กลับมองเพียง
ว่าเป็นภาพวาดของเด็กธรรมดาก็เท่านั้น เป็นภาพของการละเลยและบกพร่องในการเลี้ยงดู 
    นอกจากนั้น ก็ยังเป็นตัวละครที่มีปมภายในจิตใจมาตั้งแต่เด็กเช่นกัน จึงท าให้เธอเติบโตด้วย
ความสมบรูณ์แบบเช่นกัน เห็นได้จาก การที่เธอพยายามหาสามีใหม่อยู่เสมอ หรือ การขาดหวังความสมบรูณ์แบบในตัวลูก ๆ 
อยู่เสมอๆ  หรือ การแต่งตัว แต่งหน้า เพื่อปกปิด ซ่อนเล้นความอ่อนแอภายในจิตใจ 

o คุณครู/พ่อ 
    ตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ที่เข้าใจศิลปะอย่างถ่องแท้ ผู้ที่สามารถสัมผัสถึงความงามของศิลปะบน
โลกที่แท้จริงได้ ซึ่งเขามีความคิดที่ตรงกันข้ามกับเอ เพราะเขาใช้ศิลปะเพื่อแสดงหาความงามของจิตใจ ไม่ใช่ท าร้ายใคร คุณครู 
เป็นตัวละครที่ใช้ศิลปะในทางที่ถูกและเห็นคุณค่าและความงามของศิลปะ เป็นความสุขที่แท้จริงที่หลาย ๆ คนไม่เคยได้สัมผัส 
    นอกจากน้ัน พ่อเป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่เอาแต่หาความสุขของตัวเอง จนลืมให้ความสุขกับ
ครอบครัว หรือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนั้นเอง 

o ภาพวาด  
    เป็นตัวแทนของความรู้สึกภายในหรือจิตใต้ส านึกของเอ ท่ีมีชีวิตขึ้นมาในห้วงความฝันของเขาคืน
หนึ่ง เป็นแรงขับท่ีมาจากจิตใต้ส านึก เพื่อแสดงความจริงแท้บางอย่างออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ตัวละครนี้สร้างขึ้นเพื่อให้
เข้ามาพูดคุยและปลอบประโลมตัวละครเอให้อภัยน้อง อภัยแม่ และอภัยตัวของเขาเอง แสดงความจริงให้ประจักษ์ และเกิด
เป็นความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง ยอมรับในสิ่งท่ีตัวเองเป็น ยอมรับในความอ่อนแอภายในใจของเอ  
    ภาพวาดยังเป็นตัวแทนของเอที่เจริญเติบโตทางปัญญาแล้ว จึงมีลักษณะที่เข้าใจความจริงแท้
และยอมรับอะไรได้ค่อนข้างง่าย  

o เลขา นักข่าว และ นักเรียน 
    ตัวละครเหล่านี้สะท้อนถึงบุคคลภายนอกท่ัวไปที่อยู่ในสังคมแห่งทุนนิยมที่บีบแคบ บทบาทของ
สื่อมวลชนในปัจจุบันต่างยังคงท างานภายใต้การควบคุมของชนช้ันนายทุน หรือเทคโลโนยี เพื่อโน้มน้าวใจชนช้ันกลางถึงล่างให้
เป็นไปตามรัฐหรือนายทุน รวมไปถึงนักเรียนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และความหวังของประเทศ ต่างก าลังเสพติดทุนนิยมแะวัตถุนิยม 
ซึ่งเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงความงามและคุณค่าของศิลปะได้อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นคนนอกที่ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึก
ภายในของเอได้อย่างลึกซึ้ง กลับดูถูกและหัวเราะเยาะในความไร้สาระของภาพวาด เป็นตัวละครที่กล่าวถึงทุกคนที่ก าลังลุ่ม
หลงในมายาคติและอุดมคติที่ไม่มีจริง 
   2.1.3 ความคิด (Thought) 
  ประเด็นการน าเสนอ ยังคงเน้นไปท่ี การมองเห็นถึงความจริงแท้ของความสัมพันธ์ในเรื่อง ที่ยังคงซับซ้อนและด าดิ่ง
ท่ามกลางความมืดมนและมืดบอด จึงต้องการน าเสนอเพื่อการมองเห็นถึงความจริงแท้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 แก่นเรื่องหรือความคิดที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง An Invisible Picture มี 2 ชนิด คือ  
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    2.1.3.1 แก่นเรื่องหลัก (Main theme) ที่สะท้อนถึง การตระหนักรู้และยอมรับความจริงแท้ที่
มองไม่เห็นจะน าไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดิ์  
    2.1.3.2 แก่นเรื่องย่อย (Sub theme) การเข้าใจถึงความหมายของท าความศิลปะและการให้
ศิลปะในทางที่ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น 
   2.1.4 การใช้ภาษา (Diction) 
   การใช้ภาษาในเรื่อง An Invisible Picture เป็นภาษาที่เรียงร้อยอย่างเรียบง่าย เพราะภาษาที่พบเห็นที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน อาจมีการใช้ค าสรรพนาม กู หรือ มึง ระหว่างการสนทนาของพี่น้อง เพื่อแสดงถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สภาวะนั้น ๆ หรือแม้แต่ แม่ ก็ยังปรากฏการใช้ค าสรรพนามเช่นนั้น ในระหว่างการสนทนาเรื่องพ่อกับลูก  
   นอกจากน้ัน บทสนทนาของนักข่าวและนักเรียน เป็นการใช้ภาษาด้วยน้ าเสียงเสียดสีและดูถูก ท าให้เห็น
ถึงความจริงของมนุษย์ท่ัวไปที่ไม่เข้าใจคุณค่าและควางามของศิลปะอย่างแท้จริง   

  2.1.5 เพลง (song) 
   ดนตรีประกอบละกอบในเรื่อง An Invible Picture เน้นการใช้เครื่องดนตรีแนวบรรเลง ไม่มีเนื้องร้องทั้ง
เรื่อง เพื่อใช้สื่อความหมายของบรรยากาศในเรื่องและอารมณ์ความรู้สึกที่รุงแรง อ่อนไหวและเปราะบางของตัวละครแบบ 
Expresionism อาจมีการใช้เสียงดัดแปลง (effect) ในบางฉาก เพื่อเสริมให้เกิดอารมณ์ของเรื่องราวมากยิ่งขึ้น 
   2.1.6 ภาพ (Spectacle) 
   ภาพทางการแสดงส่วนหญ่ในเรื่อง เกิดขึ้นจากการตีความและออกแบบในรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อสื่อ
ความหมายและความงามของเรื่องราวให้ได้มากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
ที่มา : ศุภวินท์ ศิริคุณ, 29 มีนาคม 2560 

 

    2.1.6.1 การก ากับการแสดง ต าแหน่งและทิศทางการแสดง ( Directing, Blocking, business 
and gesture) 
    2.1.6.2 ฉาก (setting) 
    การออกแบบฉากในเรื่อง An invisible picture เป็นโครงสร้างแบบ Unit set คือ ฉากที่
สามารถรวมเอาหลาย ๆ สถานที่เข้าไว้ในหนึ่งพื้นที่ ซึ่งบางส่วนของฉากสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการแสดงได้ ดังนั้น 
ออกแบบฉากเรื่องนี้จึงต้องอิงต่อสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วย และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายฉากบางส่วนให้
กลายเป็นสถานท่ีต่าง ๆ ในเรื่องได้ อีกทั้งฉากยังบ่งบอกถึงสถานที่นั้น ๆ โดยเลือกน าบางส่วนของสถานที่จริงมาใช้ ไม่เจาะจง
ว่าเป็นสถานท่ีไหน แต่ให้ความรู้สึกท่ีคล้ายคลึงกับสถานท่ีที่คุ้นเคย 
    สไตล์ที่ใช้ในการออกแบบฉาก เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของจิตใต้ส านึกของตัวละคร เช่น  
ฉากความฝันผสมกับ expressionism เนื่องด้วยแนวละครเป็นแบบ mystic หรือลึกลับ เน้นแสดงความรู้สึกและความคิดของ
ตัวละครเป็นหลัก ฉากจึงไม่เหมาะกับความเป็นจริง ซึ่งเหมาะกับ expressionism มากกว่า อีกทั้งสภาวะภายในของตัวละคร
มักจะวนเวียนอยู่กับบ้าน ซึ่งภาพของฉากจึงต้องแสดงภาพความรู้สึกเกี่ยวกับบ้านของตัวละครออกมา มันจึงมีลักษณะเกินจริง 
ลอยตัว ไม่มีรูปทรง เพราะเป็นภาพบ้านในความรู้สึกของตัวละคร ไม่ใช่บ้านท่ีอาศัยอยู่จริง ๆ  
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    สัดส่วนของฉาก ออกแบบให้เหมาะสมกับโรงละคร ท่ีเป็นแบบ Arena จึงก าหนดพื้นที่การแสดง
ออกเป็น สองส่วน เพื่อให้สอดคล้องทิศกับทางการมองและระดับของโรงละคร โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่ส่วนบน ให้เป็น 
ห้องนอน พื้นที่ส่วนล่างให้เป็น ภายในบ้านจัดสรร ห้องเรียนศิลปะ และนิทรรศการ  
    พื้นฉากในเรื่องนี้ต้องแสดงความรู้สึกของตัวละครด้วย เห็นได้จากพนังบ้านที่มีลักษณะที่เกิน
ความเป็นจริงของพนังบ้านทั่วไป มีลักษณะบิดเพี้ยน ซับซ้อนไปจากเดิม หรือเฟรมภาพวาด ที่มีรูปทรงเป็ นหลายเหลี่ยม ผิด
แปลกและบิดเบี้ยวตามความรู้สึกของตัวละคร ฉากในเรื่องจึงผสมกับแนว expressionism ที่ใช้แสดงความรู้สึกที่รุนแรงของ
ตัวละคร เช่น ภาพวาดสีน้ า ซึ่งเกิดจากฝีแปรงท่ีรุนแรง และมีสีสันท่ีฉูดฉาด คล้ายภาพวาดแนว expressionism ภาพแนวนี้ยัง
น าไปใช้ในการวาดฉากพนังบ้าน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวของภาพวาด หรือ ฉากห้องนอนแห่งการร่ าระบาย ฉะนั้น 
ห้องนอนจึงเป็นภาพความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งออกแบบโดยใช้ภาพแนว expressionism 
    สัญญะหรือ Symbol ของเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับภาพวาดสีน้ าและศิลปะ ฉะนั้นการออกแบบ
จึงสื่อถึงความเป็นภาพวาดด้วย เห็นได้จาก ลายเส้นที่เกิดจากฝึแปรง สีสันที่ใช้  ฉากโดยรวมจึงมีลักษณะคล้ายภาพวาดสีน้ า
เป็นส่วนใหญ่ และเป็นภาพวาดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของตัวละคร 
    ส าหรับโทนสีใช้จะประกอบไปด้วย สีด า 70 เปอร์เซนต์ สีเทา 20 เปอร์เซนต์ และสีขาว 10 
เปอร์เซนต์ เพื่อขับให้สีขาว ซึ่งเป็นสีที่คล้ายกับภาพวาดหลักของเรื่อง ให้โดนเด่นออกมา อีกทั้งโทนสีนี้แสดงถึงสภาวะที่
หม่นหมอง ดิ่ง ลึกซึ้ง น่ากลัว ของตัวละครอีกด้วย 
 

 
ที่มา : ศุภวินท์ ศิริคุณ, 29 มีนาคม 2560 

 
    2.1.6.3 การแต่งหน้าและการแต่งกาย (Make up and Costume) 
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ที่มา : ศุภวินท์ ศิริคุณ, 29 มีนาคม 2560 

 

    แนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกาย มีความสอดคล้องกับสัญญะหลักของเรื่อง นั่นคือ 
ภาพวาดสีน้ า ซึ่งเป็นภาพวาดแนว Expressionism ที่เน้นเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกผ่านฝีแปรงและสีสันที่
รุนแรง การออกเป็นจึงน าเอาลักษณะของภาพวาดในเรื่องมาปรับแต่งให้สอดคล้องกัน สีสันท่ีสวยงามเป็นสิ่งท่ีภายนอกเห็น ซึ่ง
จะตรงข้ามกับภายในท่ีมีแต่สีด าและขาว ที่ดูหม่นหมอง ด าดึง ดังนั้นสีสันของเครื่องแต่งกาย จะเน้นโทนสีที่ร้อนและเข้ม หรือ 
มีลวยลายคล้ายภาพวาดแนว expressionism เครื่องแต่งกายจึงเสมือนกับเฟรมภาพวาด ฉะนั้นจึงออกแบบให้มีสีขาวล้วน  
    การตัดเย็บและโครงสรา้งเป็นแบบ surreal เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความเหนือจริงของตัว
ละคร การไร้ขอบเขตของจิตนาการ หรือจิตใส้ส านึกท่ีเกดิขึ้นภายในความรูส้ึกของตัวละคร เหล่านี้จะสะท้อนออกมาให้เห็นใน
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดบั อีกท้ังเพื่อความสอดคล้องกับเฟรมภาพวาด  
    นอกจากน้ัน ความหมายของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในละครเรื่องนี้ มีหน้าที่เพื่อปกปดิ
ความรูส้ึกภายในใจของตัวละคร เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับจงึมีจ านวนหลายช้ิน 
    การแต่งหน้า ใช้เทคนิคแต่งหน้าธรรมชาติ เหมาะสมตามเพศและวยัของตัวละคร แต่ส าหรับแม่
ที่มีลักษณะนิสัยชอบแต่งหน้า จึงต้องแต่งให้ดูเข้มและเกินจริงขึ้นมาเล็กน้อย 

 

    2.1.6.4 การประชาสัมพันธ์ (Public relation) 
 

 
ที่มา : Nawapol Pisuttiwong, 10 มีนาคม 2560 

 ลักษณะของการออกแบบของ Poster มีแนวคิดในการออกแบบคือ “สิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็น” แสดงภาพของสิ่ง
มองเห็นจากภายนอก ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพที่จะเกิดขึ้นในโรงละคร Poster จึงเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาด คล้ายสีของภาพแนว 
expresionism สะท้อนภาพของมนุษย์ท่ีต่างใช้สีสันปกปิดด้านมืดของตนเอง อีกท้ัง Poster ต้องสอดคล้องกับอารมณ์ที่รุนแรง
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ของตัวละคร สื่อถึงความหมายทางศิลปะได้ดี พื้นหลังใช้เป็นภาพวาดสีน้ าแบบ expressionism เน้นสีโทนร้อน และเห็นเส้น
แปรงชัดเจน สะท้อนให้เห็ว่า มนุษย์มักถูกแต่งแต้มและปกปิดด้วยสีสันท่ีฉูดฉาดจนหลงตัวตนที่แท้จริงตัวอย่างภาพบางส่วน 
 

 
ที่มา : ปิติศักดิ์ บุญใส,่ 2560 

 การออกแบบสูจิบัตรใช้แนวคิดเดียวกันกับ poster คือ “สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น” โดยเน้นให้เห็นให้เห็นถึงการ
เคลื่อนไหวของสีน้ า ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างอิสระ คล้ายการแตกกระจายอารมณ์ของตัวละคร ในขณะที่ก าลังผสมสีน้ าเข้ากับน้ าตา
ที่หลั่งริน แล้วร่ าระบายความรู้สึกนั้นลงบนภาพ สื่อความรู้สึกที่เคลื่อนไหวของตัวละครได้เป็นอย่างดี เน้นโทนเข้ม โทนร้อน 
สีสันฉูดฉาด แบบ Epxressionism  
 

3. เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ที่มา : ศุภวินท์ ศิริคุณ, 29 มีนาคม 2560 

 3.1 แผงควบคุมไฟหรือแสง 
 3.2 คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตัดต่อเสียง 
 3.3 เครื่องเสียง 
 

4. การปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.ระยะเวลาในการเตรียมงาน 
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 กันยายน 2559    ประพันธ์บทละครที่ต้องการจะน าเสนอโดยแบ่งเป็นการเขียนแบบร่างไปเรื่อยๆ  
 ตุลาคม - ต้นพฤศจิกายน 2559  รวบรวมและศึกษาบทวิจัย เพื่อใช้การการท า prompt book หรือสมุด
      เตรียมความพร้อมของโปรดคัช่ัน 
 ธันวาคม 2559    การสอบปากเปล่า หรือ การปกปอ้งผลงานนิพนธ์ (defense) 
 ปลายธันวาคม 2559   คัดเลือกนักแสดงและผูร้่วมงาน  
 มกราคม - ปลายมีนาคม 2559  ฝึกซอ้มการแสดง จัดท าฉาก เวทีและเครื่องแต่งกาย ประชาสัมพันธ์  
 2. ระยะเวลาในการจดัการแสดง  
 30 มีนาคม 2560    เปิดการแสดง เวลา 19.00 น.  
 ณ อาคารวัชรนาฏยสถา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงสนามจันทร์ 
 3. ระยะหลังการจดัการแสดง 
 เมษายน-พฤษถาคม 2560 ประเมนิผลการท างาน สรุปผลงานท างานในแต่ละฝ่าย จัดท ารูปเล่มผลงาน 
5. การติดตามประเมินผล 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผูเ้ข้าชม 
 2. แบบประเมินผลส ารวมความพงึพอใจในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
6. ดัชนีช้ีวัดความล าเร็จ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เข้าชมจ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน ในวันจัดแสดง 
 2. ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อละครเวทีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.06 จากค่าเฉลี่ยทั้งหมด 
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การเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ 
สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560  

The Reformation of Thai State Ceremony: A Study of the Royal Cremation Ceremony 
in the Reign King Rama V to 2017 AD 

 
เชิดชัย ข าหวาน1 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง
พุทธศักราช 2560 โดยการศึกษาเปรียบเทียบจากหลักฐานต่าง ๆ จากการศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนของพระราชพิธีพระบรมศพรวมไปถึงรูปแบบและขนาดของพระเมรุมาศ โดยเริ่มต้นขึ้นใน
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มเติมมากขึ้นในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามล าดับ และมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากขึ้น
ท าให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการถวายพระเพลิง และการปรับธรรมเนียมการประดิษฐานพระบรมศพ เช่น การลด
ขนาดของพระเมรุมาศ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดริ้วกระบวนพระบรมศพ การประดิษฐานพระบรมศพในหีบแทนการ
ประดิษฐานในพระโกศ เป็นต้น จนความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้กลายมาเป็นแบบแผนในพระราชพิธีพระบรมศพในปัจจุบัน 
 

ค ำส ำคัญ:  การเปลี่ยนแปลง  พระราชพิธีพระบรมศพ พระเมรุมาศ  รัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 
 
Abstract 

This research article studies about the Thai Royal Cremation Ceremony and royal funeral pyre 
from the reign King Rama VI to 2017 AD by comparison of evidence. According to previous study, it shows 
that there are changes in many procedures of the royal cremation ceremony, including form and size of 
royal funeral pyre. It starts in His Majesty King Chulalongkorn Maharaj’s royal Cremation Ceremony and 
more increasing in Her Majesty Queen Saovabha Phongsri of The Fifth Reign’s royal Cremation Ceremony, 
His Majesty King Vajiravudh’s Royal Cremation Ceremony, in that order. In addition, there is change again 
in the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej because of technology development. Therefore, 
technology is applied in royal cremation and corpse of king enshrinement tradition such as, the reduction 
size of royal funeral pyre, the change of Grand Funeral Procession details, enshrinement corpse of king in 
coffin instead of royal urn, and etc. Until these big changes become royal cremation ceremony tradition 
at 2017 AD 

 

Keywords: The reformation of Thai state ceremony, Royal Cremation Ceremony, royal funeral pyre,  
     reign King Rama V to 2017 AD 
 

                                                           
1 นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 

 พระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศถือเป็นพระราชพิธีเฉพาะกิจที่ประกอบขึ้นช่ัวคราวเมื่อมีพระมหากษัตริย์

หรือเจ้านายช้ันสูงสวรรคตหรือสิ้นพระชนม์ลง การพระราชพิธีส่วนใหญ่เป็นไปตามคติพระพุทธศาสนาและมีความเช่ือในเรื่องของ

คติเทวราชาผสมอยู่ด้วย เช่น การประดิษฐานพระโกศพระบรมศพบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ นพปฎลมหาเศวตฉัตร   

หรือสัปตปฎลมหาเศวตฉัตร2 เพื่อเปรียบให้พระแท่นสุวรรณเบญจดลนั้นเป็นเขาพระสุเมรุ และพระโกศพระบรมศพ คือ          

ทิพย์วิมานที่ประทับ ในส่วนของพระเมรุมาศนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามคติจักรวาล

วิทยา คือ ผังจักรวาลทั้งหมดอันน ามาแทนด้วยพระเมรุมาศและอาคารประกอบทั้งหมดและคติเทวราชา คือ พระมหากษัตริย์

เปรียบ เสมือนสมมติเทพเสด็จลงมาพระราชสมภพเพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร เมื่อเสด็จสวรรคตจึงต้องมีพระราชพิธีส่งเสด็จ

กลับคืนสรวงสวรรค์ เพราะฉะนั้นการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบโดยรอบจึงต้องยึดแบบตามผังจักรวาลในคติ

ความเช่ือจักรวาลวิทยา (ก าธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ, 2539) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าจดหมายเหตุและหนังสือที่        

ระลึก (2539) กล่าวว่า การจัดงานพระเมรุมาศให้มีขนาดใหญ่สมพระเกียรติยศยังจะแสดงถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน

ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองให้อาณาประชาราษฎร์มีแต่ความผาสุก  

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพระราชพิธีพระบรมศพและการจัดสร้างพระเมรุมาศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดขึ้น

ครั้งแรกในงาน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเมื่อครั้งยังมีพระชนมชีพทรงมีพระราชด ารัสมิให้

สิ้นเปลืองก าลังทรัพย์และก าลังคนจึงโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างพระเมรุมาศของพระองค์เพียงแค่ถวายพระเพลิงเท่านั้นมิต้องสร้าง

ใหญ่โตเหมือนครั้งโบราณ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงยกเลิกและเปลี่ยนแปลงข้ันตอนต่าง ๆ ใน

พระราชพิธีพระบรมศพ และริ้วกระบวนพระอิสริยยศตามพระราชนิยมต้องพระราชประสงค์อีกด้วย เช่น การยกเลิกนางร้องไห้ 

ยกเลิกสัตว์สังเค็ด3-เทวดาคู่แห่4 เปลี่ยนเป็นนายทหารจาก 3 เหล่าทัพแทน ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น การจัดงานพระบรมศพครั้งต่าง ๆ ในสมัยนี้ก็ได้มีการน าเอา

เทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การถวายน้ ายารักษาสภาพ

พระบรมศพ การประดิษฐานพระบรมศพในหีบพระบรมศพ เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 

2560 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยค้นคว้าจากเอกสารประวัติศาสตร์ไทยทั้งช้ันต้นและช้ันรอง

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 เป็นหลักได้แก่ 

หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ พงศาวดาร จดหมายเหตุ สื่อโสตทัศนวัสดุ บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอข้อมูล

เหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์ ตีความเป็นลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)  

 
 

                                                           
2 ฉัตรขาวแสดงพระเกียรติยศผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 9 ชั้น และ 7 ชั้นตามล าดับ 
3 การท าหุ่นรูปสัตว์หิมพานต์เชิญเครื่องสังเค็ดหรือเครื่องไทยทานเข้าร่วมในกระบวนพระอิสริยยศ 
4 ทหารแต่งตัวเป็นเทวดาเดินเป็นแถวคู่ในร้ิวกระบวนพระอิสริยยศ 
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ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอธิบายถึงความเช่ือในการพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ 
รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีพระบรมศพและการจัดสร้างพระเมรุมาศตั้งแต่งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยเฉพาะ
ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯผู้ศึกษาได้น าเสนอในส่วนของข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่

จากทางการขณะมีการจัดสร้างพระเมรุมาศส าหรับการถวายพระเพลิงพระบรมศพ5 

 
ความเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงพุทธศักราช 2560 
 จากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเกิดจากพระราชด าริที่จะให้มีการ
เปลี่ยนแปลงงานพระเมรุมาศ เนื่องด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาศที่มีขนาดใหญ่แบบโบราณนั้นเป็นการเปลืองพระราชทรัพย์ 
ก าลังคน จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเมรุมาศขนาดย่อมในงานของพระองค์เป็นเพื่อการถวายพระเพลิงเท่านั้น  (ยิ้ม ปัณฑยางกูร, 
2535) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระบรมราชโองการใส่ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงข้ึน นอกจากน้ีการยกเลิกระบบไพร่และทาสที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถเกณฑ์แรงคนและสั่งของมาใช้ใน
งานพระราชพิธีเหมือนเก่ารวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในการพระราชพิธี
พระบรมศพและงานพระเมรุมาศ ดังนี้ 
 
ความเปลี่ยนแปลงของพระเมรุมาศ 
1. ขนาดและรูปทรงพระเมรุมาศ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จึงได้มีพระบรมราช

โองการให้ตัดพระเมรุยอดปรางค์ออกโดยปรับลดขนาดลงกึ่งหนึ่งเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร6 และขยายขนาดพระเมรุมาศ

ด้านในท่ีเดิมใช้ส าหรับถวายพระเพลิงจริงๆ มีรูปทรงเป็นบุษบกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานพระจิตกาธานในการถวาย
พระเพลิง ในงานพระเมรุมาศพระมหากษัตริย์งานต่อ ๆ มาได้ใช้รูปแบบพระเมรุมาศรัชกาลที่ 5 เป็นต้นแบบจนถึงปัจจุบัน 

โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างในรายละเอียด เช่น การมีซ่าง7โดยรอบพระเมรุมาศบนฐานเดียวกัน หรือการสร้าง

อาคารแทนซ่างเพื่อให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วปักฉัตรโดยรอบพระเมรุมาศแทน ในการจัดสร้างพระเมรุมาศส าหรับ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดอีกครั้ง 
ได้แก่ การจัดสร้างพระเมรุมาศเป็นบุษบก 9 ยอด การตัดพรหมพักตร์บนยอดพระเมรุมาศออก การขุดสระที่ใช้จ าลองเป็น 
มหานทีสีทันดรจริง ๆ การเขียนฉากบังเพลิงเป็นภาพพระนารายณ์อวตารแล้วเขียนโครงการในพระราชด าริที่เกี่ยวข้องด้วย
ตอนต่าง ๆ มาประกอบ เป็นต้น ส่วนในรูปแบบของพระเมรุมาศงานพระบรมศพสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี

ในรัชกาลที่ 7 และพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นมีลักษณะเป็นกุฎาคาร8ตามลักษณะทั่วไป ไม่ได้เป็น

บุษบกเปิดโล่งตามธรรมเนียมพระเมรุมาศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
                                                           
5 เนื่องจากขณะผู้ศึกษาได้เขียนบทความนี้ขึ้นการจัดสร้างพระเมรุมาศในการถวายพระเพลิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ยังไม่แล้วเสร็จข้อมูลจึงมีเพียงที่ทางราชการเผยแพร่ออกมา  
6 จากเดิมที่มีความสูงโดยเฉลี่ย 70 เมตร  
7 ซ่างหรือส าส้าง เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคายอด สร้างขึ้นตามมุมทั้ง 4 ของพระเมรุมาศ ใช้เป็นที่ส าหรับพระพธิีธรรมสวดพระอภธิรรม

ตลอดงานพระเมรุมาศ ตั้งแต่พระโกศพระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธาน จนกว่าจะถวายพระเพลิงเสร็จ คือจะมพีระพิธธีรรม 4 ส ารับ  
   นั่งอยู่ประจ าซ่างโดยจะผลัดกันสวดทลีะซ่างเวียนกันไป โดยพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯซ่างจัดท าเป็นบุษบก

รอบพระเมรุมาศทั้ง 4 ทิศบนฐานเดียวกัน  
8 อาคารที่มีลักษณะเป็นเรือนยอดแหลม 
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2. การประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
เมื่อมีการปรับขนาดพระเมรุมาศให้มีขนาดเล็กลงท าให้ไม่สามารถที่จะประดิษฐานพระบรมศพและบ าเพ็ญ  พระราช

กุศลภายในพระเมรุมาศได้ดั่งแต่ก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯให้มีการบูรณะ   พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประดิษฐานพระบรมศพที่มุข
ทางทิศตะวันตกของพระมหาปราสาทและเมื่อมีเจ้านายช้ันสูงสวรรคตหรือสิ้นพระชนม์ลงก็จะมีการอัญเชิญพระบรมศพหรือ
พระศพประดิษฐานไว้มุขทางทิศตะวันตกเพื่อรอการจัดสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุแล้วเสร็จจึงอัญเชิญออกถวายพระเพลิง
หรือพระราชทานเพลิงเป็นแบบแผนปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯให้ตัดเสารับน้ าหนักกลางพระมหาปราสาท
ออกแล้วให้หล่อคานรับน้ าหนักแทนเพื่อความสวยงามภายในพระมหาปราสาท แต่ในพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลฯพระ
บรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการประกอบพระราชพิธีบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 9ดังปรากฏในราช
กิจจานุเบกษาตอนท่ี 29 เล่มที่ 66 หน้า 2265 – 2267 ความว่า 

 

“…พนักงานพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฏฐิลงจากบุษบกราเชนทรรถขึ้นประดิษฐานเหนือพระที่นั่ง
พุดตานถมบรมราชาอาสน์บนพระราชบัลลงัก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมดว้ยเครือ่งประกอบพระ
บรมราชอิสสริยยศภายในพระที่น่ังจักรีมหาปราสาทแล้วหยุดประโคม…” 
 

ความเปลีย่นแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพ 
1. การเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ าสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
 แต่เดิมการสรงน้ าพระบรมศพจะเป็นเพียงพระราชพิธีภายในเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์บนพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็น
ธรรมเนยีมสืบมา แต่ในงานพระบรมศพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯได้ทรงเห็นว่ามปีระชาชนท่ีเคารพรักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และต้องการถวายน้ าสรงพระบรมศพเป็น
จ านวนมากจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯใหส้ านักพระราชวังจัดสถานท่ีส าหรับเปิดให้ประชาชนได้เข้าสรงน้ าพระบรม

ศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นจึงน ามาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสบืมา10 
 

2. การยิงสลุต 
 การยิงสลุตนั้นเป็นการถวายพระเกียรติตามธรรมเนียมฝรั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวได้ทรงเพิ่มพิธี
การนี้เข้ามาในพระราชพิธีพระบรมศพครั้งแรกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการ
ออกพระเมรุมาศโดยโปรดเกล้าฯให้มีการยิงสลุตถวายพระเกียรติยศนาทีละ 1 นัดเริ่มตั้งแต่อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระ
บรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อประกอบพระโกศจันทน์ประดิษฐานพระโกศบนพระจิตกาธาน
แล้วเสร็จ  

                                                           
9 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หวัได้ประชวรและเสด็จสวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 

7 ทรงประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเรียบง่าย เมื่อสิ้นสดุสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชานญุาตเชิญ
พระบรมอัฐิกลับประเทศไทยจึงมีการพระราชพิธีรับพระบรมอัฐิและบ าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย 

10 การสรงน้ าพระบรมศพบนพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเร่ิมด้วยพระมหากษัตริยห์รือผู้มีพระราชอิสริยยศสูงสุด จุดธูปเทยีนเครื่องทองน้อยส าหรับ
พระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทรงรับหม้อน้ าพระสุคนธ ์
โถน้ าขมิ้นและโถน้ าอบไทย ถวายสรงที่พระอุระพระบรมศพ จากนั้นทรงหวีพระเจ้าพระบรมศพขึ้นครั้งหนึ่ง หวีลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วทรงหักพระสางวางไว้ในพาน จากนัน้เสด็จฯไปทรงวางซองพระศรีบรรจุดอกบัวและธูปเทียน ทรงรับแผ่นทองค าจ าหลักลายปิดพระพักตร์    
ทรงรับพระชฎาห้ายอดวางข้างพระเศียรพระบรมศพ ถ้าในกรณีพระบรมศพประดิษฐานในพระโกศจะสวมพระชฎาห้ายอดเหนือพระเศียรแลว้จึง
มีการถวายสุก า(ห่อผา้-มัดตราสัง) อัญเชิญพระบรมศพลงหีบหรือพระโกศและเชิญออกประดิษฐาน ณ มุขทางด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในส่วนของประชาชนส านกัพระราชวังจะจัดสถานที่ในศาลาสหทยัสมาคมให้ประชาชนถวายน้ าสรงพระบรมศพในขันสาครขนาดใหญ่
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลกัษณ ์



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 956 

 

3. การเปลี่ยนเส้นทางโปรยทาน 
 การออกพระเมรุมาศแต่เดิมนั้นจะมีการโปรยทานตั้งแต่พระโกศออกจากพระบรมมหาราชวังไปทางถนนมหาราช 
เมื่อพระโกศเข้าประดิษฐานในพระเมรุมาศจึงจะหยุดโปรย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดระเบียบใน
การโปรยทานเสียใหม่ ดังนี้  

- ให้เริ่มโปรยตั้งแต่พระโกศออกจากพระบรมมหาราชวังทางถนนมหาราช เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวัง เมื่อพระโกศขึ้น
ทรงพระมหาพิชัยราชรถแล้วจึงหยุดโปรย 

- เริ่มโปรยอีกครั้งเมื่อพระโกศพระบรมศพข้ึนประทับบนพระยานมาศสามล าคานเวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตราวัตร 
และหยุดโปรยเมื่อพระโกศประดิษฐานบนพระจิตกาธานภายในพระเมรุมาศเรียบร้อยแล้ว (ยิ้ม ปัณฑยางกูร, 2535) 

ในปัจจุบันการโปรยทานได้ยกเลิกไปแล้ว ท าให้ราชรถน้อยที่แต่เดิมใช้ 1 องค์ส าหรับเจ้านายทรงโปรยก็ได้หมดหน้าที่ลง

และได้มีการน ามาปรับใช้ส าหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือพระราชาคณะอ่านพระอภิธรรมน าพระบรมศพแทน11 
 

4. การน าเพลงพญาโศก มาบรรเลงประกอบการเดินในริ้วกระบวนพระอิสริยยศ 
 เพลงพญาโศกท านองดุริยางค์สากลนี้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เพื่อใช้งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. 2463 โดยทรงเรียบเรียงจากเพลงไทยเดิมช่ือ
เดียวกันซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสดับรับฟังขณะเสด็จพระราช
ด าเนินตามพระบรมศพได้มีพระราชด ารัสว่าเพลงนี้สมควรเป็นเพลงโศกจริงต่อไปขอให้ใช้เพลงนี้เป็น  "เพลงโศกประจ าชาติ" 
สามารถใช้ได้ตั้งแต่งานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จนถึงงานศพของประชาชนท่ัวไป แต่ประชาชนทั่วไปก็ยังนิยมใช้เพลงธรณี
กรรแสงในงานศพมากกว่า วิธีการเดินในริ้วกระบวนพระอิสริยยศประกอบเพลงพญาโศกจะมีวิธีการเดินในลักษณะก้าว -ชิด 
เรียกว่า ท่าเดินเปลี่ยนทรวง 
 

5. การปรับเปลี่ยนริ้วกระบวนพระอิสริยยศ 
 แต่เดิมนั้นริ้วกระบวนพระอิสริยยศเพื่ออัญเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศนั้นในกระบวนจะประกอบไปด้วยเทวดาคู่
แห่ สัตว์สังเค็ด รวมถึงทหารแต่งตัวแบบโบราณ ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นเสีย แล้วโปรดเกล้าฯให้นายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ เดินในกระบวนแทน 

และโปรดเกล้าฯให้เจ้านายเสด็จฯตามพระบรมโกศ12 ส่วนในงานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯตามพระบรมโกศโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงราชยาน และ

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ประทับพระวอศรีวิกากาญจน์13เสด็จพระราชด าเนินตามพระบรม

โกศ และในงานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานัทมหิดลฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมพิลอดุลยเดช (พระอิสริยยศ
ในขณะนั้น) ก็ได้เสด็จฯตามพระบรมศพในริ้วกระบวนด้วย โดยในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯยังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมครูฝึกในริ้วกระบวนพระอิสริยยศออกพระเมรุมาศ 
 

6. การยกเลิกมหรสพต่าง ๆ ในงานพระเมรุมาศ 
 ในการประชุมเรื่องการออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว พระยาศรีสุนทรโวหารได้อ่านลาย
พระหัตถ์พระเจ้าบรมวงษ์เธอ พระองค์เจ้ากฤดาภินิหาร กรมหลวงนเรศวรวรฤทธิ์ ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

                                                           
11 เดิมราชรถมีทั้งหมด 7 รถ โดยมีพระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ ราชรถนอ้ยอีก 5 องค์ ปัจจุบันราชรถนอ้ยมีเพยีง 3 องค์ สับเปลี่ยน

หมุนเวียนใช้ส าหรับพระสังฆราชหรือพระราชาคณะอ่านพระอภธิรรมน าพระบรมศพ  
12 ทรงมีพระบรมราชาธิบายสาเหตุการยกเลิกสัตว์สังเค็ด เทวดาคู่แห่ และทหารแต่งชุดโบราณว่าสยามก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาศิวิไลซ์จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ยกเลิกส่วนประกอบต่างๆในร้ิวกระบวนที่ดูโบราณ คร่ าครึไม่ศิวิไลซ์ 
13 บ้างก็วา่เป็นวอประเวศวัง  
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เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ข้อสรุปประการหนึ่งว่าให้ยกเลิกต้นกัลปพฤกษ์ เปลี่ยนเป็นพระราชทานของแจก เลิกการฉลองต่าง ๆ คือ
ดอกไม้เพลิงและมหรสพต่าง ๆ และไม่ต้องตั้งโรงครัวเลี้ยง (ยิ้ม ปัณฑยางกูร, 2535) และเนื่องด้วยพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตีความงานพระบรมศพแตกต่างออกไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น   
การเสด็จสวรรคต คือ การเสด็จฯกลับสรวงสวรรค์จงึมีมหรสพสมโภช มีระทาดอกไม้ไฟเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแสดงความยินดี 
แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความหมายงานพระบรมศพไว้ว่าเป็นงานโศกเนื่องจากว่าจะไม่ได้พบเจอกัน
อีกต่อไปจึงโปรดเกล้าฯให้งดงานรื่นเริงต่าง ๆ เสีย 
 

7. การยกเลิกนางร้องไห้ 
 ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงมีนางร้องไห้ปรากฏอยู่ โดยหัวหน้านางร้องไห้คน
สุดท้าย คือ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งบรรดานางร้องไห้เหล่านี้ได้สร้างความร าคาญให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เป็นการร้องเพลงเสียมากกว่า อีกท้ังยังมิรู้กาลเทศะในบางคราวเมื่อพระสงฆ์ก าลัง
ถวายพระธรรมเทศนาอยู่พวกนางก็จะร้องขึ้นมาท าให้เกิดความร าคาญแล้วน่ากริ้วเป้นอย่างยิ่ง ถึงกับตรัสว่าในงานของ
พระองค์นั้นให้งดนางร้องไห้เสีย ดังบันทึกส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่า  
 

“…ในเวลาก่อนเมื่อลงไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พอถึงเวลาประโคมพระบรมศพและนางร้องไห้เริ่มส่ง
เสียงดังขึ้น ให้รู้สึกรกหูเสียจริงๆ  จะข่มใจให้นึกชอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลย เพราะอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเปน ของไม่
จริงจัง ช่างเรียกช่ือผิดเสียจริงๆ  เพราะมันไม่ใช่ร้องไห้ เปนร้องเพลงแท้ๆ  และเพลงนั้นเนื้อก็ซ้้าซากไม่เห็น
เพราะอะไร…ด้วยเหตุทั้งปวงนี้ฉันจึงเกลียดนางร้องไห้ และสั่งไว้ว่าเมื่อถึงงานศพฉันอย่าให้มีนางร้องไห้เลย”  

(ราม วชิราวุธ , 2557) 
 

8. การใช้ราชรถปืนใหญ่ทรงพระโกศเวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตราวรรต  
 ในงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในริ้วกระบวนท่ีจะเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรมุาศนัน้
ได้มีการถวายราชรถปืนใหญ่ให้พระโกศทรงพระบรมศพประทับแล้วเวียนรอบพระเมรุมาศแทนพระยานมาศสามล าคาน เนื่อง
ด้วยพระราชปรารภแต่เดิมว่าพระองค์นั้นเป็นนายทหาร จึงใช้รถปืนใหญ่ประดิษฐานพระโกศแทนพระยานมาศสามล าคาน 
(สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ , 2555) ท าให้การเชิญพระโกศทรงราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุ

มาศโดยอุตราวัตร14กลายมาเป็นธรรมเนียมส าหรับการเชิญพระโกศพระมหากษัตริย์เวียนรอบพระเมรุมาศ ในงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กรมศิลปากรได้มีการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่หรือราชรถปืนรางเกวียนเพื่อ
ทรงพระบรมโกศในการเสด็จฯเวียนรอบพระเมรมุาศโดยอุตราวรรต โดยขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการจัดสร้างราชรถปืนใหญส่ าหรบั
ประกอบพระราชพิธี 
 

9. การใช้พระที่นั่งราเชนทรรถแทนพระยานมาศในพระราชพิธีรับพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7 
 ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังได้มีการ
อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยเส้นทางอุตราวรรตจากท่าราชวรดิฐสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วย 
พระที่นั่งราเชนทรรถ ซึ่งแต่เดิมโดยธรรมเนียมจะใช้พระที่นั่งราเชนทรยานในการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิกลับเข้าสู่
พระบรมมหาราชวัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนท่ี 29 เล่มที่ 66 หน้า 2264 ดังนี ้
 

“…พนักงานพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฎฐิข้ึนประดิษฐานเหนือบุษบกราเชนทรรถ…” 
 

                                                           
14 การเดินเวียนรอบสถานที่ต่างๆโดยการเวียนซ้ายนยิมใช้ในงานอวมงคล ซ่ึงจะตรงข้ามกับการเดินแบบทกัษิณาวรรต 
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10. การยกเลิกการลอยพระอังคาร  
 ธรรมเนียมการลอยพระอังคารนี้มีสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 5 จนเมื่องานพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให ้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารและพระบุพโพไปบรรจุไว้ยังรัตนบัลลังก์พระพุทธชินราช(จ าลอง) พระประธานพระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่มิได้อัญเชิญพระบรม
ราชสรีรางคารไปลอยน้ า แต่อัญเชิญไปบรรจุยังสถานที่อันสมควรแทน ต่อมาจึงกลายเป็นธรรมเนียมสืบต่อมาในการอัญเชิญ
พระบรมราชสรีรางคาร พระราชสรีรางคารของเจ้านายช้ันสูงไปประดิษฐานไว้ยังวัดประจ ารัชกาลหรือวัดที่ทรงมีความ
เกี่ยวเนื่องขณะด ารงพระชนมชีพอยู่ 
 

11. การเพิ่มล้อราชรถ 
 การเพิ่มล้อเลี้ยวในราชรถเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกต่อการ
ฉุดชักราชรถในช่วงเลี้ยวเข้าถนนตัดกลางท้องสนามหลวง โดยมีการเพิ่มล้อเข้าไปในคราวบูรณะราชรถงานออกพระเมรุมาศ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. 2454 
 

12. การไว้ทุกข์ถวาย 
 เมื่อเจ้านายสวรรคตหรือสิ้นพระชนม์ลงจะมีการออกประกาศไว้ทุกข์ถวายโดยแต่เดิมธรรมเนียมการไว้ทุกข์จะมีแบบ
แผนชัดเจนโดยผู้ที่มีอายุน้อยกว่าผู้ตายจะต้องนุ่งขาว ส่วนผู้ที่อายุมากกว่าผู้ตายจะต้องนุ่งด า ต่อมาในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เริ่มมีการแต่งด าไว้ทุกข์โดยทั่วไปมิได้ค านึงถึงอายุหรือศักดิ์แต่อย่างใด ในงานพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัฐบาลได้ออกประกาศแต่งขาวไว้ทุกข์อีกครั้ง ส่วนในงานพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯรัฐบาลได้ออกประกาศแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยเสื้อผ้าสีด า นอกจากนี้ยังได้
เกิดธรรมเนียมใหม่ที่รับมาจากตะวันตก คือ การติดริบบิ้นสีด าไว้ที่อกหรือแขนซ้ายเพื่อแสดงความอาลัย โดยธรรมเนียมนี้
เกิดขึ้นจากการที่มีผู้ต้องการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเป็นจ านวนมากแต่บางคน
ไม่สามารถจะซื้อเสือ้ผ้าสดี าจ านวนมาก ๆ ได้ หรือติดขัดด้วยเหตุผลอื่น ๆ จึงมีการน าธรรมเนียมตะวันตกโดยการตดิริบบิ้นสดี า
ไว้ท่ีอกหรือแขนซ้ายเป็นการแสดงความอาลัย 
 

13. การถวายน้ ายารักษาสภาพพระบรมศพ และการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมบางประการ 
 เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากข้ึนราชส านักจงึได้น าเอาเทคโนโลยีตา่ง ๆ มาปรับใช้ในพระราชพิธี โดยในงาน
พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้มีการถวายน้ ายารักษาสภาพพระบรมศพเป็นครั้ง

แรกและใช้ต่อมาทั้งในพระบรมศพและพระศพจนถึงปัจจุบัน15 นอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมบางประการตามพระ

ราชประสงค์จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมา คือ ในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้โปรดเกล้าฯ
ให้เชิญพระบรมศพลงหีบแทนการเชิญลงพระโกศทองใหญ่ โดยเป็นพระราชปรารภในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่
เคยตรัสไว้ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ท าให้ในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้มีการเชิญพระบรมศพลงหีบด้วยเช่นกัน 
 

                                                           
15 ในสมัยโบราณขณะทีย่ังไม่มีการถวายน้ ายารักษาสภาพพระบรมศพ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพจะมีวธิีการรักษาสภาพพระบรมศพเพื่อมิให้ส่ง

กลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาด้วยการถวายรูดพระบรมศพ คือ การเชิญพระบรมศพลงไปต้มในกระทะใบบัว แลว้ใส่ใบชะลูด เครื่องเทศ เครื่องหอม
ต่างๆลงไป รอจนเม่ือพระบรมศพเปื่อย    เจา้พนักงานจะท าการรูดพระมังสาตา่งๆออกจนเหลอืเพียงพระบรมอัฐิสีขาวน าไปห่อผ้าขา้วไว ้แล้ว
เค่ียวบรรดาพระมังสาต่างๆจนแห้งจึงน าใส่ผ้าขาวอีกหอ่แล้วเชิญไปทรงพระโกศเพื่อรอถวายพระเพลิงตามเดิม โดยเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่มี
การถวายรูด คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ีพระพันวสาอยัยกิาเจา้ 
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การอภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศ 
นับตั้งแต่งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงน้ีขึ้น คือ แนวพระราชนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
สภาพเศรษฐกิจตามล าดับ  
 จากเบื้องต้นแนวพระราชนิยมถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอันก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง การยกเลิกหรือเพิ่มเติม 
ส่วนต่าง ๆ ของขั้นตอนเข้าไปเพื่อตอบสนองพระราชประสงค์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เช่น การยกเลิกงานพระเมรุ
มาศขนาดใหญ่แบบโบราณ การยกเลิกนางร้องไห้ในงานพระบรมศพรัชกาลที่ 6 ตามพระบรมราชโองการของพระองค์ การ
ยกเลิกสัตว์สังเค็ดและเทวดาคู่แห่ เปลี่ยนมาเป็นการใช้ทหารจาก 3 เหล่าทัพเดินในริ้วกระบวนพระอิสริยยศแทน  

การยกเลิกระบบไพร่และทาสเพื่อตอบสนองแนวความคิดเศรษฐกิจแบบใหม่หลังจากสยามรับเอาแนวคิด เศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมมาใช้ ก็เป็นผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดของพระเมรุมาศลงเนื่องจากการเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างแบบเดิม
นั้นท าได้ยากข้ึน นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี เช่น การเพิ่มล้อเลี้ยวของราชรถ
เพื่อคามสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ของราชรถ การถวายน้ ายารักษาสภาพพระบรมศพ เป็นต้น 
 ปัจจัยต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาเบื้องต้นถือเป็นปัจจัยหลักๆ โดยเฉพาะแนวพระราชนิยมที่เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้พระราช
พิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นแบบแผนปฏิบัติในเวลาต่อมา 
 

บทสรุป 
 พระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศถือเป็นพระราชพิธีสุดท้ายที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นทิพภาวะ และ
เป็นการส่งเสด็จองค์อวตารกลับคืนสู่สรวงสวรรค์ตามคติความเช่ือเทวราชา เพราะฉะนั้นการจัดการพระราชพิธีในส่วนต่าง ๆ 
ย่อมจะต้องจัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่าพระมหากษัตริย์คือสมมติเทพ ผนวกกับแนวความเชื่อในจักรวาลวิทยาท าให้เกิดพระราชพิธี
นี้และงานพระเมรุมาศขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ที่ทรงแสดงให้
เห็นว่าพระองค์สามารถที่จะปกครองและดูแลพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ในรัชสมัยของพระองค์ เพราะฉะนั้นงานพระเมรุ
มาศนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นงาน พระราชพิธีขนาดใหญ่ มีการ
จัดสร้างพระเมรุมาศที่มีขนาดใหญ่โตอลังการ มีความสูงหลายสิบเมตรไปจนถึงหลายร้อยเมตรเพื่อประโยชน์ทางการใช้สอย
และแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ 
 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ปรับขนาดพระเมรุมาศงานของพระองค์ลง
เสียใหม่และให้ยุติการจัดงานพระบรมศพแบบโบราณเสีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้สนองพระบรมราช
โองการจัดสร้างถวาย รวมไปถึงปรับเปลี่ยนข้ันตอนต่าง ๆ ของพระราชพิธีตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในขณะนั้น และ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ในพระราชพิธีพระบรมศพและการออก
พระเมรุมาศเพื่อให้ต้องพระราชประสงค์และเข้ากับสภาพของประเทศสยามที่ก าลังรับอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเป็นชาติที่มีอารยะ และเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นในงานพระบรมศพครั้งต่าง ๆ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯได้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายต่อการประกอบพระราชพิธี 

จากการศึกษาท าให้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศนั้นมีปัจจัยหลักอยู่ 3 
ประการ คือ 1.แนวพระราชนิยม ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อหลักในการเปลี่ยนแปลงของพระราชพิธีและรูปแบบของพระเมรุมาศ 2.
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ การยกเลิกระบบไพร่และทาสเพื่อตอบสนองแนวเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สยามรับเข้ามาจากตะวันตก 
3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมีการน ามาปรับใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีท าให้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสะดวกของการใช้งานมากยิ่งข้ึน จากปัจจัยต่าง ๆ ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้พระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุ
มาศหลังการเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นแบบแผนให้กับพระราชพิธีพระบรมศพและงานพระเมรุมาศในปัจจุบัน 
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การขยายบทบาทของญี่ปุ่น ผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)  
ต่อสังคมไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 – ปัจจุบัน 

The Expansion of Japanese Popular Culture to Thai Society since 1970s 
 

เพ็ญพิชชา ฉัตรวิลัย1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการขยายบทบาทของประเทศญี่ปุ่นผ่านนโยบายวัฒนธรรมประชานิยมตั้งแต่
ทศวรรษ 1970 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากการที่ญี่ปุ่นได้ก้าวข้ึนสู่จุดสูงสุดทางเศรษฐกิจ ท าให้อิทธิพลของญี่ปุ่นทั้งทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา 
 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย สังคมไทยได้เกิดกระแสนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็น
อย่างมาก ด้วยอิทธิพลจากการ์ตูน ภาพยนตร์ ดนตรี แฟช่ัน อาหาร และเครื่องใช้ ทีบ่างอย่างแม้จะได้รับความนิยมน้อยลง แต่
ก็แทนที่ด้วยความนิยมในสิ่งอื่นที่ฝังรากลึกจนท าให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยมาได้อย่างยาวนา น 
การศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมจากญี่ปุ่นสู่ไทยจึงเป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเคลื่อนย้ายของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นตามแนวคิดพลังอ านาจอ่อน (Soft Power) เพราะวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เข้ามีอิทธิพลต่อสังคมไทย จนท าให้เกิด
เป็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสังคมไทย 
 

ค ำส ำคัญ: วัฒนธรรมประชานิยม  พลังอ้านาจอ่อน  ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 
 

Abstract 
 This article aims to study the cultural expansion of Japan through its popular culture policy to 
Thai society since 1970s. As Japan reached its highest point in term of economic achievement, its 
economic and cultural influence had played a substantial role in Thai society for a period of time.  

The research findings indicated that, as Japanese popular culture spread into Thailand,  
outcome was the influential Japanese trends drew by Japanese comic, movie, music, fashion, cuisine,  
as well as equipment, some would became less popular as time goes by but new trend would arise to 
replace in the meantime. Consequently, the study regarding this topic exemplifies the progression and 
promulgation of Japanese culture according to the concept of soft power since this policy contributed to 
social transformation in various areas.  
 

Keywords: Popular Culture, Soft Power, Modern Japan 
 

บทน า 
ความเปลี่ยนแปลงภายในของญี่ปุ่นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 – ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อเนื่องท าให้

ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศช้ันน าของโลกสมัยใหม่ โดยการชูนโยบาย“เศรษฐกิจรุ่งเรือง”น าหน้า ท าให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
เจริญก้าวหน้าจนเทียบเคียงกับประเทศมหาอ านาจตะวันตกได้อย่างรวดเร็ว การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ นอกจากจะส่งผลดี
แก่สังคมญี่ปุ่นที่ก าลังพัฒนาสู่ความเป็นสังคมเมืองขึ้นอย่างเป็นระดับแล้ว ยังท าให้ญี่ปุ่นได้รับการสนใจจากสังคมโลกและได้รับ
การยอมรับในสายตาของนานาชาติ  
                                                           
1 นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมที่มีรากฐานแตกต่างกันเข้ามา

อยู่รวมกันและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ในสมัยอดีต ดังจะเห็นได้จาก การดัดแปลง

ตัวอักษรจากจีน การรับศาสนาพุทธมหายานเข้ามาผสมผสานกับความเช่ือญี่ปุ่นแบบเดิมจนเกิดเป็นลัทธิใหม่ หรือการพัฒนา

ตามแบบชาติตะวันตกทั้งในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และรูปแบบของเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่า การที่ญี่ปุ่นนั้นพร้อมจะรับ

วัฒนธรรมทุกรูปแบบและน ามาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมของตนเอง ฟุคุทาเคะ ทาดาชิ (2538) ช้ีให้เห็นลักษณะเด่นซึ่ง

เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นว่า มีความสามารถในการดัดแปลงให้เหมาะสมและความสามารถในการขยายตัวให้ทวีคูณ 

ฉะนั้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นจึงมีรากฐานแข็งแกร่งเหนือยุคสมัย และมีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้วัฒนธรรมย่อยจากตะวันตกซึ่งผ่าน

การแปรรูปให้เข้ากับรสนิยมของคนเอเชียโดยสังคมญี่ปุ่นแล้ว แทรกซึมเข้าสู่วัฒนธรรมของสังคมอื่นได้อย่างแนบเนียน 

ในช่วงทศวรรษ 1960 - 1970 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการเติบโตของอุตสาหกรรม

เหล็กท่ีมีก าไรมาก จนส่งผลต่อเนื่องให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศเติบโตขึ้นไปด้วย แต่การทีเ่ศรษฐกิจขยายตัวเร็วเกินไปท า

ใหผ้ลก าไรทีเ่พิ่มมากข้ึนเปิดทางให้นักธุรกิจเข้ามาเก็งก าไร สภาพเศรษฐกิจแบบฟองสบู่จึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 

1990 สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะฟองสบู่แตก เศรษฐกิจญี่ปุ่นจึงเสียหายอย่างมหาศาลและมีปริมาณหนี้เสียเป็นจ านวน

มาก อีกทั้งต่อมาญี่ปุ่นเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในปี 1997 ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกครั้ง ท าให้รัฐบาลต้องเร่งหา

ทางแก้ไข 

ถึงกระนั้นญี่ปุ่นยังโชคดีที่มีวัฒนธรรมอันเข้มแข็งในสังคม ซึ่งพอจะช่วยพยุงวิกฤติเศรษฐกิจให้พอทุเลาลงได้ 

วัฒนธรรมประชานิยม จึงถูกยกขึ้นมาใช้เป็นนโยบายเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมตามแนวคิดพลังอ านาจอ่อน (Soft Power) 

คือ การส่งอ านาจผ่านความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียงสินค้าอุปโภคและบริโภค

เท่านั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมอื่น วัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นนั้น มีอิทธิพลอยู่ภายในประเทศตั้งแต่ ช่วง

ทศวรรษ 1950 ก่อนจะเคลื่อนย้ายสู่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 (วิชวลเจแปน, 2551) นโยบายนี้

ท าให้ญี่ปุ่นสามารถรักษาบทบาททางด้านวัฒนธรรม และเพิ่มความส าคัญของอิทธิพลตนเองไปพร้อมๆ  กันอย่างกลมกลืน 

 ในขณะทีส่ังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เคยปิดกั้นการรับวัฒนธรรมต่างชาติ วัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบจึงแทรก

ซึมเข้ามา และแฝงตัวอยู่นานจนชาวไทยเคยชินเสมือนว่าเป็นวัฒนธรรมส่วนหน่ึงของชีวิต ทั้งวัฒนธรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมเช่น 

อาหาร เครื่องดื่ม การแต่งกาย หรือพวกสื่อบันเทิงต่าง ๆ และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ทัศนคติและรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต เราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการท าให้เป็นญี่ปุ่น (Japanization) ซึ่งกระบวนการนี้คือการท าสังคมใด ๆ ให้

กลายเป็นแบบญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงอิทธิพลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แทรกซึมเข้ากับ

สังคมไทยอย่างแนบเนียนจนท าให้คนส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องศึกษา เพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นสามารถปรับตัว

เข้ากับสังคมไทยได้อย่างไม่มีความรู้สึกแปลกแยก โดยที่ไม่ทันได้สังเกตว่าในระหว่างที่ก าลังเดินไหลไปตามกระแสโลกที่

เปลี่ยนแปลง ทัศนคติของชาวไทยต่อญี่ปุ่นก็ค่อยๆ  แปรเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยหลายประการจากประเทศญี่ปุ่น

และในประเทศไทยที่ส่งผลให้ทัศนคติเกี่ยวกับกระแสนิยมญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่น่าศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างในแต่ละ

ช่วงเวลาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นกระทบต่อสังคมไทยมากเพียงใด 

นอกจากน้ีเหตุใดอิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทยปัจจุบันจึงได้ลดลงไป และยังมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านใดหลง

เหลืออยู่ในสังคมไทยบ้าง  

 ดังนั้น งานวิจัยช้ินนี้จะท าให้เห็นการเจริญเติบโตของวัฒนธรรมจากภายในประเทศญี่ ปุ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ประชานิยมที่ขยายตัวและเคลื่อนย้ายอิทธิพลสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้

กระแสนิยมญี่ปุ่นเป็นที่นิยมและเข้าใจปัจจัยที่ท าให้กระแสนิยมนั้น ๆ จางหายไปด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้เห็นภาพของ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นบางประการที่หลอมรวมเข้ากับสังคมไทยในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการขยายบทบาทของญี่ปุ่นผ่านทางนโยบายวัฒนธรรมประชานิยม 
 2. เพื่อศึกษากระแสนิยมญี่ปุ่นในสงัคมไทย 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อการเกิดขึ้นและลดลงของอิทธิพลวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. ญี่ปุ่นเริ่มเผยแพร่นโยบายทางวัฒนธรรมมาเพื่อพยุงอิทธิพลของตนเองในต่างประเทศ 

 2. สาเหตุที่ท าให้อิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยลดลงมากในปัจจุบันเป็นเพราะคลืน่วัฒนธรรม
จากแหล่งอ่ืนท่ีแพร่เข้ามาในสังคม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาพัฒนาการของญี่ปุ่นตั้งแต่ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก โดยเน้นทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 2. ศึกษาความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวัฒนธรรมประชานิยมเริ่มเข้ามามีอิทธิพล ตั้งแต่ทศวรรษ 
ที่ 1970 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 1. งานวิจัยช้ินนี้ใช้กรอบแนวคิดประวัติศาสตร์สังคม ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคม 
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คน พฤติกรรม กิจกรรมของคนในสังคม รวมถึงการศึกษาด้านวัฒนธรรมของชนชาติและชาติต่าง ๆ เพื่อน ามา
อธิบายพัฒนาการและการเคลื่อนที่ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งสูส่ังคมหนึ่งตามช่วงเวลา โดยจะวิเคราะห์และอภิปรายถึงที่มา
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุและผลเช่ือมโยงกันอย่างไร งานวิจัยช้ินนี้จึงจะศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น ท่ีส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและเผยแพร่วัฒนธรรมประชานิยมสู่ประเทศไทย  
 2. การเผยแพร่วัฒนธรรมประชานิยมจากญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติของผู้คนและ
สังคมไทยหลายประการ ซึ่งมีผลเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาโดยใช้หนังสือ เอกสารงานวิจัย และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมซึ่งเน้นข้อมูลเรื่องวัฒนธรรมประชานิยมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้วยการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน และน าเสนอข้อมูลโดยการอภิปรายและวิเคราะห์ในลักษณะพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความส าเร็จทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของญ่ีปุ่น 

หลังจากพิธีการประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ในวันที่ 2 กันยายน ปี 1945 
ประชาชนญี่ปุ่นต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและสิ้นหวัง ด้วยคาดว่าบทลงโทษของผู้แพ้สงครามนั้นต้องโหดร้ายเพราะความ
เคียดแค้น สมกับบทบาทที่ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นอาชญากรสงคราม แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่ อสหรัฐอเมริกาน ากอง
ก าลังทหารภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเอเชียตะวันออกไกล (Far Eastern Commission) เข้ามายึดครองประเทศ 
และเริ่มต้นการปฏิรูประบบต่าง ๆ ของญี่ปุ่นให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ตลอดระยะเวลา 7 ปี ระหว่างปี 1945-1952 



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 964 

 

ที่สหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่นนั้น แบ่งลักษณะของการปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นได้เป็นสองช่วง ระยะแรกคือ ระหว่าง 
ปี 1945-1947 และในระยะที่สอง คือ ระหว่างทศวรรษ 1950-1970 

การยึดครองญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกาในช่วงแรก (ค.ศ. 1945-1947) และช่วงที่สอง (ค.ศ. 1948-1952) มีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ในระยะแรกนั้น การปฏิรูปญี่ปุ่นอยู่ในกรอบที่วางไว้อย่างเข้มงวด ก่อนจะค่อยๆ  ผ่อนคลายลงจน
กลายเป็นเพียงการฟื้นฟูและบูรณะญี่ปุ่นเท่าน้ัน การวางรากฐานการปกครองและความพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐอเมริกา
นั้น มอบประโยชน์ให้แก่ญี่ปุ่นในโลกหลังสมัยใหม่อย่างมหาศาล ระบบต่าง ๆ ของญี่ปุ่นที่ไม่เหมาะสมกับยุคเสรีถูกจัดการให้มี
ความเป็นระเบียบ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังสงครามถูกขจัดได้ภายในเวลาไม่นาน โดยเฉพาะการขยายการผลิตในช่วง
สงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) นั้น เอื้อให้ญี่ปุ่นต่อยอดพัฒนาประเทศไล่ตามมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ไปได้อย่าง
ก้าวกระโดดหลังจากได้รับอิสรภาพในการปกครองตนเองคืนจากสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา  
 แม้จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นในช่วงหนึ่งของการยึดครอง แต่การเข้ามาจัดระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเสียใหม่โดย  
โจเซฟ ดอดจ์ (Joseph Dodge) ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของพลเอกดักลาส แมคอาเธอร์ (Douglas MacArthur) ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตร (The Supreme Commander for the Allied Power : SCAP) ท าให้เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นกลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้ง โดยเฉพาะการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเยนกับดอลลาร์ไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เท่ากับ 360 เยน (โกโต-โจนส์, 2554) ซึ่งท าให้เงินเยนมีมูลค่าต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น มีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมให้
ญี่ปุ่นได้รับก าไรเป็นจ านวนมากจากการส่งออกสินค้าและวัตถุดิบให้แก่สหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น การที่สหรัฐอเมริกา
เปลี่ยนญี่ปุ่นเป็นฐานอุตสาหกรรมท าให้การผลิตของญี่ปุ่นได้รับการกระตุ้นขึ้นอีกครั้ง โรงงานต่าง ๆ กลับมาได้รับการพัฒนา 
โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคและเครื่องจักร เช่น การกลั่นน้ ามัน และการถลุงเหล็ก เป็นต้น หลังการเกิด
สนธิสัญญาสงบศึก ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาก็ยังมีในรูปของการจัดหาใบสั่งซื้อสินค้าส าหรับกองทหารและฐานทัพใน
ญี่ปุ่น (จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, 2539) ญี่ปุ่นจึงสามารถฟ้ืนฟูการผลิตได้จนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสมัยก่อนสงคราม 
 ช่วงระยะเวลาระหว่างทศวรรษ 1950-1960 เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
จนกลายเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 1970 นอกจากอุตสาหกรรมหนักประเภทเหล็กกล้า ต่อเรือยนต์ และเหมือง
แร่แล้ว ยังเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กลงมาขึ้นในช่วงนี้ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และต่อรถยนต์ แม้ใน
ช่วงแรกสินค้าญี่ปุ่นจะมีคุณภาพด้อยกว่าของสหรัฐอเมริกา แต่ภายในเวลาไม่นานญี่ปุ่นเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าช่วยและมีการลงทุนที่สูงข้ึน จนท าให้สินค้าญี่ปุ่นสามารถครองตลาดได้ในที่สุด การมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ญี่ปุ่นมีชัยในตลาดโลก ตลาดการค้าของญี่ ปุ่นได้ขยายตัวไปยังทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกาและหมู่เกาะต่าง ๆ (บอร์ตัน, 2526) ความเจริญอย่างก้าวกระโดดนี้กล่าวว่าเป็น
ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเคยเสียหายจากสงครามอย่างรุนแรงก็ว่าได้ ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยบอบช้ า
จากสงครามใหก้้าวหน้าสูงสุดได้ภายในไม่กี่ปีและมีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่เครือข่ายนานาชาติอย่างน่านับถือ   
 2. วิกฤติทางเศรษฐกิจและนโยบายแก้ไขของญ่ีปุ่น 
 ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 ความก้าวหน้าอันมหัศจรรย์ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เริ่มจะติดขัดและขยายตัวในอัตราที่
ลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยน ซึ่งเป็นผลมาจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ทุ่ม
ทุนและติดพันอยู่กับสงครามเวียดนามจนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศย่ าแย่ลงทุกขณะ ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน 
(Richard Nixon) ได้ประกาศนโยบายยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์ไว้กับทองค า และเรียกร้องให้ประเทศใหญ่ๆ  ลดค่าเงินตรา
ลงในปี 1971 ญี่ปุ่นที่ด าเนินเศรษฐกิจด้วยอัตราเงิน 360 : 1 ตามนโยบายของดอดจ์มาโดยตลอดจ าเป็นต้องเปลี่ยนอัตราเป็น 
308 : 1 ตามมติของที่ประชุมสมิธโซเนียนที่เป็นการประชุมของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นจึงต้องลดค่าเงิน เยนลงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ค่าเงินลอยตัว ถึงกระนั้นสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากลับไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นได้ในเวลาอันสั้น ค่าเงิน
เยนของญี่ปุ่นจึงลอยตัวแข็งขึ้นจนเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกา (มะซะยะซุ , 2544) แต่การที่ค่าเงินเยน
สูงขึ้นนั้นท าให้สินค้าท่ีญี่ปุ่นส่งออกมีราคามากขึ้นตามไปด้วย 
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สาเหตุอีกประการที่ท าให้ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นถดถอย คือ การเกิดวิกฤติการณ์ราคาน้ ามันที่พุ่ง
สูงขึ้นถึงสองครั้งในปี 1973 และปี 1979 จากเหตุการณ์ความไม่สงบของกลุ่มผู้ค้าน้ ามันในตะวันออกกลาง การลดการผลิต
น้ ามันท าให้น้ ามันมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนในการประกอบการของญี่ปุ่นที่เพิ่มมากกว่าเดิมส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นจึงไม่สามารถท าได้เท่าเก่า นอกจากน้ีความสามารถในการซื้อสินค้าญี่ปุ่นของประเทศอื่น ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ญี่ปุ่น
แก้ไขปัญหานี้โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้ามากยิ่งข้ึน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนจะโอนย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักมาสู่อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับด้านสารสนเทศมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการขาดก าไรจากการส่งออกโดยการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม
จ านวนมากไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลงทุนร่วมกับนักลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มประเทศเหล่านั้นและได้เปรียบทางการค้ามากขึ้น สุรางค์ศรี ตันเสียงสม (2551) 
เสนอว่า ต่อมาญี่ปุ่นได้เผชิญกับการแข่งขันจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเกาหลีและไต้หวันญี่ปุ่น
จึงหันมาเอาดีอย่างจริงจังทางด้านอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาได้ก้าวหน้ากว่าประเทศใด 
ๆ เข้าช่วยและขยายความสามารถในการสร้างอุปกรณ์สารสนเทศและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก 
จนกลับมาประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจอีกครั้งในครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะน าไปสู่การประสบ
กับปัญหาครั้งใหญ่ในต้นทศวรรษ 1990 ที่ท าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเสียหายอย่างย่อยยับและยังคงส่งผลกระทบเรื่อยมา 

สภาวะฟองสบู่แตกที่เกิดขึ้นในปี 1990 กล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไปของเศรษฐกิจใน
ทศวรรษก่อนหน้า ซึ่งสร้างก าไรมหาศาลจากการลงทุนอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเปิด
โอกาสให้นักธุรกิจที่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาเก็งก าไร จนกลายสภาพเป็นเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ที่ตั้งอยู่บนความ
คาดหวังว่าการลงทุนในตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ จะเพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตอยู่บนภาพ
ลวงตา เมื่อราคาทุกอย่างลดลงฟองสบู่จะหดตัวลงจนท าให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกในท่ีสุด สถาบันการเงินจึงต้องแบกรับปริมาณ
หนี้เสียเป็นจ านวนมาก จะเห็นได้ว่า ผลกระทบครั้งนี้มีความรุนแรงเพราะตัวการในการเก็งก าไรคือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกันทางผลประโยชน์ จนท าให้ระบบทุนนิยมแบบพรรคพวกเป็นไปอย่างสะดวก เช่น สถาบัน
การเงินปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มของตนเองโดยง่าย จึงเกิดเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เกิดเป็นภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจที่
กินเวลายาวนาน น าไปสู่อัตราการว่างงานท่ีเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ บริษัทบางแห่งต้องปิดกิจการและยกเลิกนโยบายจ้างงาน
ตลอดชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ในเอเชียท่ีเกิดขึ้นในปี 1997 ยังส่งผลเสียต่อการลงทุนของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ที่แม้ญี่ปุ่นจะด าเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว เช่น 
การสร้างงานสาธารณะเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนด้านการใช้จ่ายมากข้ึน แต่ไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นกลับมาอยู่ในจุด
เดิมได้อีก อีกทั้งความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ยังเป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงจ าเป็นต้องเร่งหาหนทางใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองอย่างเร่งด่วน การ
เผยแพร่อ านาจผ่านทางนโยบายวัฒนธรรมจึงเริ่มถูกน ามาใช้ 
 3. นโยบายเผยแพร่วัฒนธรรมกับแนวคิดพลังอ านาจอ่อน (Soft Power) 
 มูราคามิและโกโซ (2534) ได้เสนอว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นจ าเป็นต้องท ามากที่สุด คือ การค้นให้พบธาตุแท้ของวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอารยธรรมโลกในรูปแบบปัจจุบัน จะท าให้ญี่ปุ่นสามารถปรับวัฒนธรรมของตนเองให้เข้ากับกระแสของโลกได้  
จะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นให้ความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเข้าอกเข้าใจค่านิยมอันหลากหลายในวัฒนธรรมอื่น ๆ ญี่ปุ่นจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของตนเอง ท้ังจากท่ีรับมาและปรับให้เข้ากับชาวญี่ปุ่นแล้ว และวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เห็น
เนื้อแท้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นจริงๆ  ให้กลมกลืนกับสังคมอื่นเหมือนอย่างที่วัฒนธรรมตะวันตกเคยได้ท าส าเร็จมาแล้วในที่สุด  
เมื่อวัฒนธรรมสากลที่ตกผลกึแล้วหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมเดิมอันเป็นเอกลักษณข์องญี่ปุ่น จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
ซึ่งเริ่มเป็นที่แพร่หลายและมอีิทธิพลเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศทุกวัยเพราะมหีลากหลายลักษณะ และเข้ากับคนทุกระดับชั้นใน
สังคมได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชน หรือ วัฒนธรรมประชานิยม เมื่อวัฒนธรรมประชานิยมเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น
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เรื่อยๆ  บางครั้งจึงถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นนโยบายระหว่างประเทศ ท่ีเกื้อหนุนให้ประเทศใดประเทศหน่ึงขยายอิทธิพลเข้าไป
มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมกับสังคมอื่นได้อย่างแนบเนียน ลักษณะของวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นเลือกใช้เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ของ
ตนเองสู่สายตานานาชาติจึงเป็นไปในรูปแบบของวัฒนธรรมประชานิยม ตามแนวคิดของพลังอ านาจอ่อน (Soft Power) 

พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) นี้ เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาโดยโจเซฟ เนย์ (Joseph Nye) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
อ านาจของสหรัฐอเมริกาที่ประสบความส าเร็จในการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมสู่ระบบทุนนิยมว่า ไม่ใช่เป็นเพราะความเข้มแข็ง
ทางด้านก าลังทหารหรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมี Soft Power ที่ประกอบไปด้วย วัฒนธรรม แนวคิดทางการเมือง และ
นโยบายต่างประเทศ ที่ประกอบเข้าด้วยกันจนท าให้สามารถขยายอิทธิพลสู่ต่างประเทศได้อย่างราบรื่น โจเซฟ เนย์ ให้
ความหมายว่า Soft Power คือ ความสามารถในการจูงใจผู้อื่นให้ได้ผลตามที่ต้องการมากกว่าที่จะใช้การลงโทษหรือรางวัลจูง
ใจ (ชุตินันท์ ทักษิณาภินันท์, 2552) และให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้าน Soft Power มากที่สุดในเอเชีย 
เนื่องจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับเดียวกับสหรัฐอเมริกาและมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (วัชรา สุยะรา
, 2554) ด้วยเหตุนี้เราจึงพบเห็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแทรกตัวอยู่ในหลาย ๆ สังคม 

วัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นมีความน่าสนใจตรงที่ไม่ได้จ ากัดรูปแบบอยู่แค่ในสมัยใหม่เท่านั้น แต่กลับเป็นการดึง
เอารูปแบบการผลิตมาจากศิลปะและประเพณีในสมัยเฮอัง (ค.ศ. 794 - 1185) (วิชวลเจแปน, 2551) ซึ่งเป็นสมัยที่อารยธรรม
ญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาเป็นรูปแบบของตนเอง จนกระทั่งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 และอิทธิพลจากความเป็นประเทศอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเอง วัฒนธรรมนี้จึงค่อยๆ  พัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประชา
นิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นนั้น คือ วัฒนธรรมของตะวันตกที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับ
สังคมญี่ปุ่นแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ รูปแบบของวัฒนธรรมประชานิยมในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ เป็นการรวมตัวกันของอิทธิพล
จาก ภาพยนตร์ โทรทัศน์ การ์ตูน และเพลงป๊อป ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในยุคหลังและเริ่มเคลื่อนย้ายอิทธิพลทางวัฒนธรรมออกสู่นานา
ประเทศในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ขณะเดียวกันกับที่วัฒนธรรมประชานิยมของสหรัฐอเมริกาก าลังได้รับความนิยมเช่นกัน 
วัฒนธรรมประชานิยมหลักๆ  ของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ภาพยนตร์และภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์, หนังสือ
การ์ตูน (Manga) และภาพยนตร์การ์ตูน (Anime), เพลง, แฟช่ัน และเกม  

ทั้งนี้แม้วัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นจะเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ แต่ก็ยังคงสะท้อนให้เห็นความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมที่
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน าเสนอให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่และให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย เหตุนี้ญี่ปุ่นจึงสามารถรักษาศิลปะและ
ประเพณีแบบเก่าไว้ในวัฒนธรรมประชานิยมนี้ไดเ้ป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสอดแทรกประวัติศาสตร์ชาติ
ตนเองลงไปผ่านภาพยนตร์ เกม การ์ตูน หรือการเพิ่มรูปแบบการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้าไปในโชว์ของศิลปินอยู่เสมอ และ
การสร้างสรรค์ชุดประจ าชาติอย่างกิโมโนและยูกาตะ ให้กลายเป็นแฟช่ันท่ีสามารถเห็นได้ทั่วไปจนเป็นเรื่องปกติ  
 4. กลยุทธ์ Cool เพ่ือกอบกู้กระแสนิยม 
 ดักลาส แมคเกรย์ (Douglas McGray) นักเขียนชาวอเมริกันผู้เขียนบทความเรื่องนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาลงในวารสาร Foreign Affairs เมื่อปี 2002 เสนอถึง “ความเท่” ของญี่ปุ่นไว้ในบทความช่ือ Japan’s Gross 
National Cool ว่า ญี่ปุ่นสามารถเรียกคืนความเป็นมหาอ านาจผ่านทางวัฒนธรรมที่แพร่ขยายไปทั่วโลกได้ แม้แต่ในเวลาที่
ประเทศประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมือง (ลิตเติ้ล ธอท, 2555) ทั้งนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมประชานิยมนั้นเข้าถึง
ผู้คนได้ง่ายจึงค่อยๆ  แทรกซึมเข้าสู่สังคมได้อย่างไม่ถูกต่อต้าน แม้ว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นจะลดลงไปในหลาย
ประเทศ แต่ภายในประเทศญี่ปุ่นนั้นวัฒนธรรมประชานิยมยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ การจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
แล้วจึงไม่ใช่เรื่องล าบากใด ๆ ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงสนใจที่จะสนับสนุนการสง่ออกทางวัฒนธรรมมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาเซียน-ญี่ปุ่น และงานเสวนาด้านวัฒนธรรมระดับโลก ในปี 2003  
 นโยบายส่งออกทางวัฒนธรรมเป็นกระแสเรื่อยมาในสังคมญี่ปุ่น จนกระทั่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ผลักดันการส่งออกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในปี 2010 และ
ประกาศให้การส่งออกวัฒนธรรมป๊อปเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเติบโตของญี่ปุ่นในอนาคต โดยเรียกนโยบายนี้ว่า  
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“คูลเจแปน” (Cool Japan) และจะส่งออกภาพยนตร์ การ์ตูน ดนตรี เกม อาหาร และแฟช่ัน เป็นพื้นฐานในปี 2011 
กระทรวงเศรษฐกิจการค้าฯ ของญี่ปุ่น ได้จัดตั้งหน่วยงาน Intellectual Property Strategy Headquarters Japan ขึ้น เพื่อ
ด าเนินแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคูลเจแปน โดยมีเป้าหมายที่จะส่งออกสินค้าจากความสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นให้ได้ 140 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 (สยามอินเทลลิเจนท์, 2555) และค้นหา สร้าง เผยแพร่ เสริมสร้างความนิยม เตรียมความ
พร้อมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคูลเจแปนอย่างเป็นรูปธรรม จนปี 2012 ในสมัยที่สองของของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ  
(ปี 2012-2016) นโยบายคูลเจแปนก็ได้กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของนโยบายอาเบะโนมิกส์ (Abenomics) เพื่อฟื้นฟู
และปฏิรูปเศรษฐกิจญี่ปุ่น เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นแล้วว่าในอนาคตตลาดสินค้าวัฒนธรรมจะขยายตัวกว้างและมีความ
หลากหลายมากขึ้น หลังจากนั้นรัฐบาลก็ด าเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ โดยการจัดตั้งกองทุนคูลเจแปน (Cool 
Japan Fund) ขึ้นในปี 2013 เพื่อช่วยเหลือการลงทุนในธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงของภาคเอกชน โดยโครงการที่เอกชนจะ
ลงทุนต้องเป็นโครงการที่ตรงกับนโยบายคูลเจแปนของรัฐบาล กลุ่มหลักๆ  ที่ได้รับการสนับสนุนคือ ด้านสื่อบันเทิง อาหาร 
และแฟช่ัน กองทุนนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐคือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมกับภาคเอกชน โดย
โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะท าหน้าท่ีสนับสนุนการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศในส่วนที่ใหญ่เกินกว่าภาคเอกชนจะ
ด าเนินการได้เอง เช่น การสร้าง Japan Mall หรือ Japan Street การมีช่องโทรทัศน์ท่ีออกอากาศรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในประเทศ การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบท่ีมีความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดแคลนแหล่งเงินทุน รวม
ไปถึงการให้ชาวต่างชาติที่มีช่ือเสียงมาเป็นทูตทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและกลับไปเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศของตน 
อย่างการเชิญดาราและศิลปินจากประเทศไทยไปเป็นทูตการท่องเที่ยว เป็นต้น (จับตาเอเชียตะวันออก, 2557) ซึ่งการ
ด าเนินการนี้ท าให้ชาวต่างชาติเข้าถึงวัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านทางรายการทีวีต่าง ๆ ที่พาผู้ชมไปเรียนรู้
วัฒนธรรมมวลชนในประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น รายการ Tokyo Kawaii TV ของช่อง NHK ที่เสนอวัฒนธรรมซึ่งก าลังเป็นที่
นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นในปัจจุบันอย่างเจาะลึก รายการคูลเจแปนที่น าเสนอเกี่ยวกับแฟช่ัน อนิเมช่ัน สถาปัตยกรรม อาหาร ฯลฯ 
ในด้านที่จะแสดงความเท่ของญี่ปุ่นออกมา เรียกได้ว่าด้วยการใช้ยุทธศาสตร์คูลเจแปนนั้น ท าให้ญี่ปุ่นสามารถปรับนโยบายการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมของตนเองได้ทันยุคทันสมัย และสร้างจุดยืนให้แก่ญี่ปุ่นได้จากการเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นตัวตนแบบญี่ปุ่น
อย่างแท้จริง 
 5. การขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 
 การขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นผลพวงมาจ ากการลงทุนทาง
เศรษฐกิจของนักธุรกิจญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหา
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤติการณ์ราคาน้ ามันในช่วงต้นทศวรรษ ท าให้ญี่ปุ่นจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตลงโดยการหันมาคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ซึ่งเปน็อุตสาหกรรมเบาป้อนให้ตลาดโลกมากขึ้น อุตสาหกรรมประเภทเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่ม
เข้ามามีบทบาท นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการส่งออกและน าเข้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนไป โดยเน้นไปที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก ใยสังเคราะห์ เรือ รถยนต์ และเครื่องจักรกล ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ของสินค้าประเภทโทรทัศน์ วิทยุทรานซิสเตอร์ กล้องถ่ายรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้า (แตงอ่อน มั่นใจตน, 2542) นอกจากนี้
การย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศเพื่อความสะดวกในการส่งสินค้าออกสู่ตลาด ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มก าไรและความ
นิยมสินค้าญี่ปุ่นขึ้นอีกหลายเท่า แม้การกอบโกยผลประโยชน์เข้าประเทศตนเองอย่างเอาจริงเอาจังจะท าให้ญี่ปุ่นถูกตราหน้า
ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ตาม  
 ในช่วงปี 1960-1982 การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยมีมูลค่าประมาณ 2,086 ล้านบาท สูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึงสอง
เท่าตัว ซึ่งจ านวนมากกว่าครึ่งเป็นการลงทุนในหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เคมี (ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2533) 
สินค้าอ านวยความสะดวกจากญี่ปุ่นจ าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของชาวไทย จนกลายเป็น
กระแสนิยมแทบทุกครัวเรือน และอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขาดดุลการค้า 
ปัญหาการล้มละลายของอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางในประเทศ และปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
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ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ีก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลและไม่พอใจต่อแนวทางการหาผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นใน
หมู่ประชาชน ประกอบกับความขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองและการกอบโกยผลก าไรจากการลงทุนอุตสาหกรรมร่วมกับ
ญี่ปุ่นของเหล่าชนช้ันผู้น า ยังท าให้การกระจายรายได้สู่ชนบทไปได้ไม่ทั่วถึง เมื่อความวิตกกังวล ความตึงเครียดทางการเมือง 
และช่องว่างทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นประกอบเข้าด้วยกัน ในที่สุดก็ได้น าไปสู่เหตุการณ์รณรงค์เพื่อต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในสมัยของ
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อปี 1972 กระแสต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนมากจะอยู่ในหมู่ปัญญาชนและนักศึกษา
อย่างกว้างขวาง แต่แม้จะมีกระแสวิจารณ์ต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในสังคมไทยอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ในช่วงต้นของ
ทศวรรษ 1970 ก็ยังไม่สามารถลบล้างอิทธิพลของญี่ปุ่นในไทยได้ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะญี่ปุ่นเองก็กังวลต่อบทบาททาง
เศรษฐกิจของตนเองในประเทศไทยไม่น้อย จึงพยายามปรับแนวทางการด าเนินนโยบายให้อ่อนข้อลงอย่างประนีประนอม 
เพราะขณะนั้นในสังคมญี่ปุ่นเองก็เกิดวิกฤติการณ์น้ ามันขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1973 ซึ่งยังผลเสียแก่เศรษฐกิจในประเทศด้วย
เช่นกัน เหตุนี้ญี่ปุ่นจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อพยุงเศรษฐกิจนอกประเทศไว้ให้คงที่และหันกลับมาทบทวนนโยบายทาง
ต่างประเทศของตนเองใหม่ ส่วนนี้เองที่ท าให้นโยบายด้านวัฒนธรรมเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก หลังจากที่ญี่ปุ่นจะเริ่มเปลี่ยน
รูปแบบด าเนินนโยบายจากมุ่งเพียงเศรษฐกิจด้านเดียวมาสนใจด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจัง  

ในความจริงแล้ว วัฒนธรรมประชานิยมจากญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายบทบาทเข้าสู่สังคมไทยมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลก
ครั้งที่สอง แต่ยังเป็นเพียงวัฒนธรรมอย่างเบาบาง เป็นเพียงแค่ความต้องการเพื่อให้ลดความรู้สึกขัดแย้งกับประเทศญี่ปุ่น
เท่านั้น โดยเริ่มจากการแผ่อิทธิพลผ่านทางหนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งสองสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการรู้จักและช่ืนชอบ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นของผู้บริโภคในสังคมไทย (ณัฐณิชา วัฒนพานิช, 2552) ก่อนจะตามมาด้วยกระแสของละครหรือภาพยนตร์ชุด 
และกระแสนิยมเพลงและศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งภายหลังจะเคลื่อนย้ายความนิยมส่วนมากไปที่วัฒนธรรมในรูปของแบบอาหาร ของ
ใช้ และการท่องเที่ยว ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน 

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรื่องราวที่หลากหลายท าให้สามารถเข้าถึง
บุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกท้ังยังมีความเป็นเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นสูงทั้งในลายเส้นของผู้วาดและเรื่องราวของการ์ตูน จึงเกิดเป็น
ความแปลกใหม่และน่าสนใจ เหตุนี้ส านักพิมพ์การ์ตูนต่าง ๆ จึงเปิดตัวขึ้น หนังสือการ์ตูนครองตลาดกว่า 90% ในช่วง 
ทศวรรษท่ี 2000 นอกจากน้ียังมีช่องโทรทัศน์อีกมากมายที่น าภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาฉาย กระแสนิยมการ์ตูนท าให้เกิด
การท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่วัยรุ่นเช่น ประกวดคอสเพลย์หรือการประกวดร้องเพลงประกอบการ์ตูน นอกจากน้ีการ์ตูนยังช่วย
สร้างความฝันและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน การ์ตูนจึงถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลที่มากส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ส่วนภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ จากญี่ปุ่นเคยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเรื่อง สงครามชีวิตโอชิน
ที่ฉายในปี 1984 เพราะเรื่องราวเข้มข้นน่าประทับใจ แต่ความนิยมภาพยนตร์ญี่ปุ่นกลับค่อยๆ  ลดลง เพราะไม่ค่อยเน้นเรื่อง
ความรักโรแมนติก ยากในการตีความ และมีแต่แนวเดิมๆ  ที่ดูจริงจังเกินไปในสายตาคนไทย อีกทั้งละครเกาหลีที่น ามาฉาย
ควบคู่กันนั้นได้รับความนิยมมากกว่าและเรยีกเรตติง้ได้นานกว่า จ านวนการฉายละครญี่ปุ่นในไทยจึงถูกแทนท่ีด้วยละครเกาหลี
ที่มาพร้อมกับกระแสนิยมศิลปินเกาหลีในช่วงกลางทศวรรษ 2000 แทน 

 ในด้านของดนตรีและศิลปิน ญี่ปุ่นเริ่มเผยแพร่วัฒนธรรมประชานิยมด้านดนตรีอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 1980 
เนื่องจากกระแสตอบรับจากความนิยมด้านภาพยนตร์การ์ตูนนั้นเป็นไปด้วยดี เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนและดนตรีญี่ปุ่น
จึงได้รับความสนใจจากผู้ช่ืนชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน แต่ยังเป็นไปในวงแคบเพราะติดตามข่าวสารของศิลปินยาก  
จนช่วงปลายทศวรรษ 1990 กระแสนิยมดนตรีญี่ปุ่นถึงได้เด่นชัดขึ้นมากจากความนิยมของวงดนตรีร็อคอย่างเอ็กซ์เจแปน  
(X-Japan) จากนั้นศิลปินต่าง ๆ จากญี่ปุ่นก็เริ่มได้รับความนิยมตาม โดยเฉพาะศิลปินแนวร็อคและแนวป๊อป ค่ายเพลงในไทย
ได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างศิลปินของตัวเองให้มีความใกล้เคียงกับศิลปินญี่ปุ่น ในกลุ่มแฟนเพลงเองก็เกิดการแต่งตัวและ
กิจกรรมร้องและเต้นเลียนแบบศิลปิน แต่เมื่อกระแสของศิลปินเกาหลีเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ความนิยมศิลปินญี่ปุ่นก็ลด
น้อยลงไปจนเหลือแค่เพียงแฟนคลับกลุ่มเล็ก ๆ เพราะศิลปินเกาหลีนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจ านวนมากได้ง่ายและติดตามได้
สะดวกมากกวา่ 
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สิ่งที่ท าให้อิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเริ่มลดลง นอกจากกระแสโลกาภิวัตน์แล้วยังเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ยาวนานท่ีต่อเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติการณ์ฟองสบู่แตกในปี 1990 และปัญหาภัยพิบัติอย่าง สึนามิ ที่ท าให้ญี่ปุ่นต้องมุ่งแก้ไข
ปัญหาภายในให้เรียบร้อยก่อนจึงจะกลับมาเดินหน้าขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมได้อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ยุทธศาสตร์คูลเจแปน 
(Cool Japan) จึงได้ถูกน ามาใช้เพื่อฟื้นฟูอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วนในช่วงทศวรรษ 2010 แต่กระแสนิยมญี่ปุ่นใน
สังคมไทยในด้านความบันเทิงก็ไม่สามารถฟื้นฟูให้มีสภาพดังเดิมได้ เพราะช่วงที่อิทธิพลจากญี่ปุ่นลดลง มีวัฒนธรรมใหม่จาก
นานาประเทศเข้ามาแทนท่ีอิทธิพลญี่ปุ่น แม้ญี่ปุ่นจะเดินหน้าส่งออกทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์คูลเจแปนแล้ว แต่ก็เป็นแค่
ในด้านการ์ตูนมากกว่าด้านอื่นเพราะได้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วกว่า สินค้าวัฒนธรรมที่มีค่าไม่ต่างกันอย่างดนตรีหรือภาพยนตร์
ชุดที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในประเทศญี่ปุ่นจึงถูกเผยแพร่แค่ในประเทศ นอกจากนี้ในประเทศไทยเองกระแสของการ์ตูน
ญี่ปุ่นยังลดลงไปมาก ยอดขายหนังสือการ์ตูนที่น้อยลงท าให้ส านักพิมพ์ต้องยกเลิกการตีพิมพ์การ์ตูนบางเรื่อง จนเสี่ยงว่า
อิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในสังคมไทยคงไม่มีทางฟื้นคืนเท่าเดิมได้หากไม่เริ่มสนับสนุนสินค้าวัฒนธรรมทางด้านอื่นให้
มากขึ้น  
 5. ความนิยมญี่ปุ่นในสังคมไทยปัจจุบนั 

แม้กระแสนิยมญี่ปุ่นในไทยจะดูเหมือนลดบทบาทลงไปเนื่องจากกระแสวัฒนธรรมใหม่จากนานาประเทศเริ่มเข้ามา
แทนท่ี แต่เราสามารถเห็นได้ว่าความนิยมญี่ปุ่นนั้นเพียงเคลื่อนย้ายจากรูปแบบหนึ่งไปสู่สิ่งอื่น ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันและเข้า
กันได้ดีกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย เช่น ความนิยมในอาหารญี่ปุ่น เครื่องส าอาง ของใช้ และเสื้อผ้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถ
พบเจอได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาด และมีจ านวนมากขึ้นจึงไม่มีราคาแพงอย่างเช่นสมัยก่อน นอกจากนี้ยังถูกน ามาท าซ้ า 
ดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมในสังคมไทยจนเหมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่ต้นจริงๆ  เหตุผลนี้เราจึงไม่ค่อยสังเกตเห็นว่า
วัฒนธรรมเช่นนี้เป็นเรื่องแปลกแยก แม้แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นที่แทรกซึมอยู่
ในประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ในทางกลับกัน วัฒนธรรมประชานิยมจากญี่ปุ่นในด้านอื่น ๆ ที่เคยเฟื่องฟูมากในอดีตและ
เป็นต้นตอของกระแสนิยมญี่ปุ่นในปัจจุบัน กลับถูกมองว่าเป็นสิ่งประหลาดและแปลกแยกตัวออกจากสังคม 

จากการส ารวจในเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่า คนในสังคมไทยส่วนมากคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประชานิยมจากญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
ในรูปแบบของอาหาร แฟช่ัน และสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนบุคคลที่ช่ืนชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
นั้นต้องการให้ญี่ปุ่นด าเนินการเพื่อรื้อฟื้นกระแสนิยมในประเทศไทย คือ การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ นอกจากใน
ด้านการ์ตูนให้เข้าถึงคนในสังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อกระจายความนิยมไม่ให้กระจุกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป 
ซึ่งจะท าให้คนส่วนมากเข้าใจความเป็นญี่ปุ่นอย่างไม่รู้สึกว่าแปลกแยก เพราะทุกวันนี้ใช่ว่าบุคคลที่รักในการแสดงออกว่าชอบ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น แต่งตัวคอสเพลย์เพราะชอบการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเป็นแฟนคลับนักร้องญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยได้รับความนิยมใน
ประเทศไทยแล้ว จะไม่ถูกมองว่าแปลกหรือแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะไม่ได้ช่ืนชอบในกระแสวัฒนธรรมหลักของคนในสังคม 
นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ อย่างเป็นสากลมากขึ้น ไม่ปิดกั้นการเข้าถึงให้เข้าได้เฉพาะบุคคล
ภายในประเทศ ทั้งนี้แม้การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างยากล าบาก แต่กลับพบว่าวัยรุ่นไทยปัจจุบันยังคงมีความนิยมใน
วัฒนธรรมประชานิยมในด้านอื่น ๆ นอกจากด้านการ์ตูนอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกับศิลปินและภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ถูก
เผยแพร่ในช่วงทศวรรษ 2000  

ส าหรับวัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุ่นที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในประเทศไทยปัจจุบัน คือ ด้านการท่องเที่ยว
ที่มีการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี ทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้แก่ชาวไทย ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2556 เนื่องจากต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางไปท่องเที่ยว ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ใน 
พ.ศ. 2558 จ านวนนักท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่นอยู่ที่ 796,700 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลชมดอกซากุระของญี่ปุ่น จากข้อมูลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบว่าในช่วงเทศกาลนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวไทยมากกว่า 100,000 คน เป็นประวัติการณ์ และ
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ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  กระแสท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี้ท าให้เกิดโปรโมช่ันลดราคาของสายการบินและทัวร์ต่าง ๆ 
นอกจากน้ีภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันยังนิยมไปถ่ายท าตามสถานที่สวยงามในญี่ปุ่น ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจอยากไปเที่ยวตาม อีกทั้ง
รายการและหนังสือสารคดีท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากขึ้นและลงรายละเอียดเจาะลึกแทบจะในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่น ซึ่งสะดวกต่อ
การเดินทางของเหล่านักท่องเที่ยวหน้าใหม่ ญี่ปุ่นจึงกลายเป็นประเทศแรก ๆ  ที่ถูกเลือกหากต้องการจะไปเที่ยวพักผ่อนใน
ต่างประเทศของชาวไทย  

สังคมในยุคเสรีนั้นให้อิสระทุกคนในการเลือกรับสารเฉพาะเรื่องที่ตนเองต้องการ เทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้าอย่าง
กว้างไกลท าให้คลื่นวัฒนธรรมจากหลายที่มาหลั่งไหลเข้ามารวมกันในสังคมหนึ่งอย่างไม่มีหยุด วัฒนธรรมที่ไปด้วยกันได้ดีกับ
วิถีการด าเนินชีวิตและมีสะดวกสบายมากกว่ากลายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการยึดติดกับความรักหรือชอบอะไรเพียงสิ่งเดียว  
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะจางหายไปตามวาระและเวลาของตัวมันเอง เช่นนี้ แม้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจะเคยได้รับความนิยมมากเพียงใด 
แต่หากยังเข้าถึงได้ยากและไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยก็อาจถูกลบหายไปได้ตลอดเวลา ถึงกระนั้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางส่วนก็ได้
หยั่งรากลึกลงในสังคมไทยมายาวนานจนหลอมรวมเป็นส่วนเดียวกันอย่างแยกขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปและพัฒนานโยบายทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่าง ๆ มากมาย อันเป็นการช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นรุดหน้าจนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงทศวรรษ 1970-1980 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศแนวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งเอเชีย ก่อนที่ปัญหาทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงโดยไม่คาดคิด จากผลของการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจนเกินไป เช่น การที่สินค้าญี่ปุ่นถูก
ต่อต้านจากต่างชาติในช่วงทศวรรษ 1970 ปัญหาฟองสบู่แตกและปัญหาเงินเฟ้อในช่วงปลายทศวรรษ 1980 – ต้นทศวรรษ 
1990 ประกอบกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างแผน่ดินไหว และสึนามิที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งยิ่งท าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น
เข้าสู่ขั้นวิกฤติ ปัญหาต่าง ๆ ที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญท าให้อิทธิพลของญี่ปุ่นที่เคยมีมากในต่างประเทศค่อย ๆ ลดลงไป เพราะต้องมุ่ง
หน้าแก้ไขปัญหาภายในก่อน เหตุนี้นโยบายการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่ง หลังจากที่สินค้าญี่ปุ่นถูก
ต่อต้านในทศวรรษ 1970 จึงได้ถูกน ากลับมาใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในทศวรรษ 2010 เพื่อชดเชยอิทธิพลของญี่ปุ่นใน
ต่างประเทศที่หายไป ซึ่งการขยายอิทธิพลในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการแพร่กระจายพลังด้านอ่อน (Soft Power) เพื่อป้องกัน
การถูกต่อต้านอย่างรุนแรง 
 สังคมไทยเริ่มรับอิทธิพลจากพลังด้านอ่อนของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เรื่อยมาจนถึงในปัจจุบัน โดยเป็นไป
ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเผยแพร่วัฒนธรรมประชานิยม โดยเฉพาะด้านการ์ตูน ภาพยนตร์
ชุด และดนตรี ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย ก่อนที่กระแสนิยมจากประเทศอื่น ๆ จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในยุค
โลกาภิวัตน์ และกลายเป็นทางเลือกใหม ่ๆ ให้คนในสังคมได้เลือกช่ืนชอบตามความพอใจ กระแสนิยมญี่ปุ่นที่พัฒนาให้เข้ากับ
สังคมยุคใหม่ได้ช้ากว่าจึงค่อยๆ  หมดบทบาทลงไปอีกครั้ง แม้ครั้งนี้จะไม่ใช่เพราะปัญหาภายในประเทศอย่างเดมิ แต่สิ่งที่ท าให้
กระแสนิยมญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมเป็นเพราะกลไกทางวัฒนธรรมที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากญี่ปุ่นจะเร่งพัฒนา
วัฒนธรรมของตนเองให้มีความสมัยใหม่อย่างวัฒนธรรมที่ก าลังได้รับความนิยมจากประเทศอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะข้อ
ได้เปรียบที่ญี่ปุ่นมีคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และแข็งแกร่งมากอยู่แล้วภายในประเทศ อันเป็น
จุดเด่นที่ไม่มีประเทศไหนเหมือนและท าให้สามารถนิยามความเป็นญี่ปุ่นออกมาได้เพียงปรายตามอง การที่วัฒนธรรมบางอย่าง
ของญี่ปุ่นได้ซึมซาบและฝังลึกอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วจนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ความนิยมเรื่องอาหาร เครื่องใช้ หรือ
เครื่องส าอาง ท่ียังคงมีอยู่มากแม้กระแสนิยมญี่ปุ่นจะหมดไปแล้วก็ตาม เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เข้าใจเอกลักษณ์และความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ด ารงผ่านกาลเวลาได้อย่างแท้จริง  
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 การที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มกลับมาให้ความส าคัญกับการส่งออกทางวัฒนธรรมอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วงทศวรรษ 2010 
โดยการออกนโยบายสนับสนุนสื่อบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นให้กลับมามีความส าคัญในสายตานานาประเทศ ท าให้เห็นว่าญี่ปุ่นเริ่มกลับมาให้ความส าคัญกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่และรู้จัก
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกครั้ง ทั้งยังเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ปิดกั้น เมื่อประกอบกับ
ความเห็นซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนและรัฐบาลแล้ว การจะหยิบเอาวัฒนธรรมเดิมที่มีคุณค่าอยู่ในตัวมาสร้าง
ประโยชน์มากขึ้นจึงเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไร้เสียงคัดค้านจากพวกหัวสมัยเก่า เพราะสิ่งที่คนในประเทศเห็นพ้องต้องกันคือ
ความเจริญก้าวหน้า หากญี่ปุ่นยังปฏิบัติตามแนวทางนี้ต่อไปโดยขยายขอบเขตของวัฒนธรรมให้กว้างขึ้น และเปิดช่องทางการ
เผยแพร่ให้มากข้ึน ในเวลาไม่นานกระแสนิยมญี่ปุ่นคงจะกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเช่นเดิม  
 การศึกษาการขยายบทบาทของญี่ปุ่นผ่านทางวัฒนธรรมประชานิยม ช่วยให้เห็นภาพของประเทศ เล็ก ๆ ประเทศ
หนึ่งที่ความพยายามได้มอบผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่กลับคืนเป็นประโยชน์สู่ประชาชน แม้จะเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ญี่ปุ่น
ยังพยายามก้าวเดินอย่างมีเกียรติและพัฒนาข้ามขีดจ ากัดของตนเองอยู่เสมอ การมองกระแสนิยมญี่ปุ่นในไทย เป็นหนึ่งใน
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการส่งออกทางวัฒนธรรมโดยญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ แม้จะมีขึ้นบ้างลงบ้างเพราะกระแส
คือสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ชาวไทยจ านวนไม่น้อยก็ยังคงมีความหลงใหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและช่วยส่งเสริมสินค้าของญี่ปุ่นใน
หลาย ๆ รูปแบบ อีกท้ังวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางประการก็กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของชาวไทยมานานจนกลายเป็นความเคยชิน ทัง้ที่
สังเกตเห็นและไม่สังเกตเห็น จึงกล่าวได้ว่าการฟื้นฟูวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทยนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่จ าเป็นส าหรับคนทั่วไปนัก 
เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่เคยหายไปอย่างหมดจด  
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ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547) 
Contemporary Thai History: A study of the film “Tawiphop” (The Siam Renaissance) 

 

กฤษฎา บูรณมานัส1 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ.2547) โดยศึกษาช่วงเวลาที่
ภาพยนตร์ได้กล่าวถึง คือ สมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็น
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยผ่านภาพยนตร์เรื่องทวิภพ ผลการศึกษาพบว่าความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านบทพูดของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์ ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเรื่องราวที่ปรากฏในเอกสาร ในสมัย
รัชกาลที ่4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัยเสนอว่า มุมมองจากสิ่งเรียกว่า “ความคิด” ของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลานั้น 
สามารถสะท้อนความร่วมสมัยในประวัติศาสตร์ไทยได้ เห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงการพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ 
อันมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงสามารถศึกษาความร่วมสมัยในประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เหตุการณ์บางส่วนจาก
ช่วงเวลาในอดีตมาเชื่อมโยงกันได้ 
 

ค ำส ำคัญ: ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ภาพยนตร์ ทวิภพ ประวัติศาสตร์ความคิด 
 
Abstract 
 This article studied contemporary Thai history throughout the film “Tawiphop” (The Siam Renaissance), 
Thai historical film about the reign of King Rama IV, King Rama V and King Rama IX. The result of article and 
analysis show contemporary Thai historical content through the dialogue of characters related to historical 
primary source from the reign of King Rama IV, King Rama V and King Rama IX. It is something called “Human 
Thought” which the development of culture and innovations from the past to the present can reflect 
contemporary in Thai history. So this article can studies contemporary in Thai history from the incidence in 
the past. 
 

Keywords: Contemporary Thai History, Film, Tawiphop (The Siam Renaissance), History of Thought 
 

บทน า 
 หากเราจะกล่าวถึงความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ร่วมสมัย” หมายถึง สิ่งท่ีเป็นปัจจุบัน สมัยเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้นการน าเอาความ
ร่วมสมัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้น ามาศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน ภายใต้ที่มา
และปัจจัยที่เกิดขึ้นในอดีต ท าใหป้ระวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยจึงหมายถึง เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของไทยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 
เกิดในปัจจุบันและในสมัยเดียวกัน ส่วนในทัศนะของผู้วิจัย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่มาจนถึง ณ ปัจจุบัน และ
สัมผัสได้จากการด ารงชีวิตของคน จากความหมายดังกล่าวท าให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างทัศนะของผู้วิจัยกับความหมาย
ของค าว่าร่วมสมัยเนื่องด้วยความเช่ือมโยงกันระหว่าง “ร่วมสมัย” กับ “ปัจจุบัน” ในลักษณะของเวลาและคนที่มีชีวิตอยู่ 
ส่งผลให้ความหมายของความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยจึงกลายเป็นเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้คือ
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควชิาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยคนที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันได้รับรู้โดยทั่วไปจากการ
ด ารงชีวิต หากมองจากความหมายที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยมีความหม ายถึง
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ รวมถึงความคิดของคนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในปัจจุบัน แต่ในงานวิจัยนี้ยังต้องการศึกษาและ
ตีความให้เห็นอีกแง่มุมของความร่วมสมัย ซึ่งอาจมีความคิดบางอย่างหลงเหลือมาจากความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 5 ทีม่ีประสบการณ์จากการเข้ามาของชาติตะวันตกที่มาพรอ้มกับการน าเอาวิทยาการอันก้าวหน้าต่าง ๆ เข้ามา ท าให้
ชาวสยาม ณ ตอนนั้นเห็นถึงภัยคุกคามจึงพยายามเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันสมัยให้เท่าทันต่อการเข้ามาของชาติตะวันตก 
ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงเสนอว่าประสบการณ์และความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 มีผลต่อความคิดของคนใน
ปัจจุบัน เช่น การรับเอาแนวคิดจากชาติตะวันตกมาปรับใช้ในสังคม การมีจิตส านึกรักประเทศและหวงแหนไม่ยอมให้
ชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่า ความคิดต่อชาวตะวันตกและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

ภาพยนตร์เรื่อง “ทวิภพ” ที่ออกฉายใน พ.ศ. 2547 ได้มีการดัดแปลงเนื้อหาให้แตกต่างจากวรรณกรรมต้นฉบับที่
แต่งโดย ทมยันตีออกไป โดยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น 2 ช่วงเวลาส าคัญ คือ ช่วงเวลาปัจจุบัน (พ.ศ. 2546) และช่วงเวลาในสมัย
รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากชาติตะวันตกคืออังกฤษและฝรั่งเศส2         
(ทวิภพ The Siam Renaissance. 2547) เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและขยายอิทธิพลในทุกด้าน จากบทพูดในแต่ละประโยค 
เช่น ความรักชาติไม่ยอมให้มีการกระท าย่ ายีต่ออธิปไตยของสยาม การเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ จากภายนอก การเข้าใจบริบท
ของความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุที่ยอมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อันน าไปสู่การพัฒนาต่อไป นับเป็นการสะท้อนความคิด
ของคนท้ัง 2 ช่วงเวลาได้ ซึ่งเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมภายในและสภาวการณ์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลา
เหล่านั้นได้ และยิ่งท าให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน เมื่อมีการน าความคิดของคน 2 ช่วงเวลามาเช่ือมโยงกัน โดยให้ตัวละครหลักอย่าง
มณีจันทร์เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในสังคมสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ท าให้เข้าใจถึงความคิดของคน 2 ช่วงเวลาได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจากสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 
และรัชกาลที่ 9 ดังนั้นการวิเคราะห์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์บทพูดของตัวละครต่าง ๆ ใน
ภาพยนตร์เรื่องทวิภพเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การน าเสนอแนวคิดของความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ผ่านความคิดที่สื่อมาเป็นบทพูดในภาพยนตร์เรื่อง       
ทวิภพ (พ.ศ.2547) 
 

กรอบความคิด 
1. งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดในการวิเคราะห์ตีความ ซึ่ งนักประวัติศาสตร์ต้องศึกษาว่า

คนคิดอะไร งานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยผ่านความคิดของคนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสมัยรัชกาลที่ 
4 ถึงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความคิดทางประวัติศาสตร์บางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันและเป็นกลุ่มชน
ช้ันน าท่ีมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อความคิดของคนส่วนใหญ่ในอดีตและปัจจุบัน โดยความคิดทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือ
จากความคิดของคนสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ยังคงมีอยู่ในความคิดของคนในรัชกาลที่ 9 คือ แนวคิดในการรับวิทยาการ
จากชาติตะวันตก จิตส านึกรักษาอ านาจในแผ่นดินของตน ความคิดต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

2. เนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ พ.ศ. 2547 แม้ผู้สร้างภาพยนตร์จะอยู่ในรัชกาลที่ 9 แต่สามารถสะท้อนความคิด
ของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ได้จากข้อมูลเอกสารช้ันต้นมาสนับสนุน เช่น บันทึกของชาวต่างชาติ พงศาวดาร 
ประกาศ เอกสารจากกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น 

 
                                                           
2 ในภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้กล่าวถึงการเข้ามาของเซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง ในฐานะตวัแทนรัฐบาลอังกฤษ เพือ่เจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในสมัยรัชกาลที่ 

4 จนน าไปสู่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งใน พ.ศ. 2398 และการเข้ามาของฝร่ังเศสที่ต้องการให้เขมรตกอยูภ่ายใต้การคุ้มครองจากฝร่ังเศส 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ ได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Approach) โดยค้นคว้าจากเอกสารประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และช่วงเวลาในรัชกาล 
ที่ 9 ได้แก่ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
มีการน าเนื้อหาที่ได้จากการค้นคว้า มาสนับสนุนเนื้อเรื่องและบทพูดในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ แล้วน าเสนอข้ อมูลเหล่านี้ด้วย
การวิเคราะห์ตีความเป็นลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดทั้ง 2 ข้อ เพื่อน ามาอธิบายผลจากการศึกษาวิจัยนี้ โดยใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ รวมถึง
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ. 2547) ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ดังนี้ 
 1. ความคิดทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือจากความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ยังคงมีอยู่ใน
ความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 9  
 ประวัติศาสตร์ไทยรว่มสมัยที่เกิดขึ้นในภาพยนตรเ์รือ่งทวิภพ เป็นการเล่าเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสมัยที่คน
ในปัจจุบันมีชีวิตและได้ประสบเรื่องราวในช่วงเวลานี้ และในภาพยนตร์เรื่องทวิภพมีการกล่าวถึงเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 5 ดังนั้นสิ่งที่เช่ือมโยงความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ระหว่างช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 กับ
ช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 9 เห็นได้ชัดเจน คือ ความคิดของคนในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและมีการส่งต่อความคิดซึ่งปรากฏให้
เห็นในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น การรับวิทยาการจากชาติตะวันตก การจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความรู้สึกชาตินิยม ฯลฯ 
 ความคิดทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องมาจากชาติตะวันตกพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อ
สยามอย่างต่อเนื่อง โดยมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นชาติส าคัญ ดังนั้นเหตุการณ์ส าคัญที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงมีความ
เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ท าให้สยามต้องติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดของสยามและส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของสยามอย่างมาก การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลก
ท าให้เราสามารถมองเห็นความร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 4 ผ่านการบันทึกของเซอร์ จอห์น เบาว์ริง (2398 อ้างโดย นันทนา 
ตันติเวสส, 2556) ที่เข้ามาอยู่ในสยามเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน3 เขาได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของชาวสยามในเวลานั้น ทั้ง
สภาพโดยรวมของสยามและกล่าวถึงความสนใจใฝ่รู้ของชาวสยามเอาไว้ว่า “...ชาวสยามขอชมเรือ (แร็ตเลอร์) พวกเขาเดินไป
รอบ ๆ ดาดฟ้าเรือแต่ละช้ันด้วยความสนใจใคร่รู้ หลังจากที่รออยู่บนเรือเป็นเวลาหนึ่งหรือสองช่ัวโมงพวกเขาก็จากไป...” 
ความอยากรู้อยากเห็นของชาวสยามในการรับเอาวิทยาการต่าง ๆ จากตะวันตกเข้ามา เป็นนัยยะส าคัญให้ชาวต่างชาติทราบ
ว่าสยามพร้อมต้อนรับสิ่งใหม่และปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเข้า
มาของชาติตะวันตกในสมัยนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้สยามเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 
 ความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ในสมัยรัชกาลก่อนหน้า เมื่อสยามเข้าสู่ยุค
ใหม่อย่างเต็มตัว กล่าวคือมีชาวตะวันตกจ านวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อท ามาหากินเป็นจ านวนมาก การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านโดยเฉพาะในพระนครและเมืองตามชายฝั่งทะเลที่มีการค้าขายจึงมีการคบหาติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างสม่ าเสมอ 
กลุ่มชนช้ันน าสยามในตอนต้นรัชกาล ยังคงมีอ านาจจากกลุ่มขุนนางเข้ามามีส่วนในการวางนโยบายในการบริหารพระ
ราชอาณาจักร ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นถึงการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อรักษาอ านาจของชนช้ันน าเอาไว้ ภายหลังพระองค์
ทรงบรรลุนิติภาวะพอที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้แล้ว พระองค์จึงทรงด าเนินนโยบายปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินรวม
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น มีการเปลี่ยนเป็นระบอบกระทรวง และที่ส าคัญพระองค์ทรงยกเลิกต าแหน่งกรมพระราชวัง           
บวรสถานมงคล หรือ วังหน้า4 แล้วทรงตั้งต าแหน่ง “สยามมกุฎราชกุมาร” ตามแบบของจักรวรรดิอังกฤษแทน5 (วุฒิชัย            

                                                           
3 บันทึกนี้เร่ิมเขียนตั้งแต่ 24 มีนาคม ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2398  
4 หลังจากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทวิงคตใน พ.ศ. 2428 รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศยกเลิกต าแหน่งวังหน้าในทันที  
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มูลศิลป์, 2552) การตั้งสยามมกุฎราชกุมารเป็นการด าเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอ านาจของพระมหากษัตริย์
และบรรดาเช้ือพระวงศ์ทั้งหลายภายใต้การปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นับแต่นั้นมาการวางนโยบายในการ
บริหารพระราชอาณาจักรจึงตกอยู่กับพระมหากษัตริย์และบรรดาเชื้อพระวงศ์ท่ีพระองค์ทรงไว้วางพระราชหฤทัย 

เมื่อมองจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้มีความพยายามสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวหลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 
การเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกเป็นไปในลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการค้าเพื่อผลประโยชน์ ในช่วงเวลานี้
ชาติมหาอ านาจส าคัญอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส ต่างเข้ายึดครองรัฐรอบข้างอย่าง พม่า ญวน และมลายู ท าให้สยามในสมัย
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ต้องเผชิญกับการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ชาติมหาอ านาจยังคง
ต้องการผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด เพราะต้องการเอาทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งผลก าไรที่เพิ่มขึ้นตามวิถีทางการค้าแบบ
เสรี รวมทั้งมีการอ้างถึงภาระของคนผิวขาว6 (พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์, 2549) เป็นเหตุผลส าคัญที่ชาติมหาอ านาจเริ่มเข้ามา
รุกรานเขตอิทธิพลเดิมของสยาม โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภัยคุกคามส าคัญต่อรัฐบาลสยามที่รุนแรง
มากขึ้น จนน าไปสู่วิกฤติการณ์ปากน้ า ร.ศ. 112 

วิกฤติการณ์ปากน้ า ร.ศ. 112 เป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นการคง
เรื่องราวดั้งเดิมของต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องทวิภพที่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 5 เอาไว้ ฉากเริ่มต้นและสิ้นสุดของ
ภาพยนตร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้มีความพยายามรักษาอ านาจของตนเอาไว้ หากแต่ในบทพูดที่กล่าวว่า       
“...ความจงรักภักดีนั้นมีอยู่ แต่จะสู้ก าลังอย่างไรได้ ฝรั่งเอาเรือเข้ามาบังคับยิง เราก็สู้ แต่สู้ไม่ได้... ”7 (ทวิภพ The Siam 
Renaissance. 2547) แสดงให้เห็นว่าสยามไม่มีอ านาจที่จะยับยั้งการรุกรานจากฝรั่งเศสได้ วิกฤติ การณ์นี้ท าให้สยามเสีย
เกียรติยศและเสียหน้าในฐานะรัฐที่มีเอกราชเป็นอย่างมาก รัฐบาลสยามจึงเร่งหานโยบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ กลายเป็น
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ชนช้ันน าสยามต้องด าเนินการปรับตัวทั้งตัวเองและสงัคมสยาม น าไปสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรักษาเอกราชของชาติเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดการสร้างลัทธิราชาชาตินิยมเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ในฐานะพลเมืองของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการปรับปรุงระบบสังคม เป็นความเจริญที่ด าเนินรอยตามความเจริญของชาติ
ตะวันตกเพื่อรักษาเอกราชของชาติ ไม่ให้ชาติมหาอ านาจใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามได้ 

ผลจากเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่มีผลความคิดของคนในช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 จึงส่งผลต่อ
ความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 9 ดังจะเห็นได้ว่าความคิดเกี่ยวกับส านึกความรักชาติจากความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ยังคงมีอยู่ เห็นได้ชัดเจนภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2500 ฐานะของพระมหากษัตริย์จึงเริ่มฟื้นตัว โดยรัฐบาลสนับสนุนให้
พระองค์เสด็จไปยังต่างประเทศและในประเทศ ตามถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของโครงการพระราชด าริเพื่อ
บรรเทาปัญหาแก่ประชาชน ท าให้พระองค์ทรงได้รับความจงรักภักดีจากประชาชน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย์ขึ้นมาใหม่ ภายหลังที่เคยหายไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 พระองค์จึงทรง
เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อออกมาว่า เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเรายังคงมีความเป็นไทยหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน8 (ทวิภพ 
The Siam Renaissance. 2547) นอกจากนี้การรับเอาวิทยาการจากชาติตะวันตกในช่วงเวลานี้ยังคงปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การรับความช่วยเหลือทางการเงิน การรับเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ การรับแนวคิดเสรีนิยม ฯลฯ แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมสมัยในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการถ่ายทอดความคิดจากช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ที่ยังคงปรากฏให้
เห็นในสมัยรัชกาลที่ 9 

                                                                                                                                                                                     
5 รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งต าแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร แทนต าแหน่งวังหน้า ใน พ.ศ. 2429 โดยเอาแบบมาจากต าแหน่ง 

“ปริ้นซ์ออฟเวลส์” (Prince of Wales) รัชทายาทแห่งจักรวรรดิอังกฤษ  
6 ภาระของคนผิวขาว (The White Man’s Burden) คือ คนผิวขาวมหีน้าที่ที่จะท าให้คนผิวด า ผิวเหลือง ผวิสีน้ าตาล มีความศิวิไลซ์ ซ่ึงความจริง

เป็นการอ้างเพื่อเข้ามากดขี่ขูดรีดชาวพืน้เมืองเท่านั้น  
7 ปรากฏในบทพูดพ่อของมณีจันทร์ในตอนท้ายของภาพยนตร์  
8 ปรากฏในฉากที่มณีจันทร์สนทนากับหลวงอัครเทพวรากรและพระราชไมตรี  
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 2. แม้ภาพยนตร์เร่ืองทวิภพสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 แต่สามารถสะท้อนความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 
ถึงรัชกาลที่ 5 ได้ 

การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ภาพยนตร์เรื่องทวิภพ พ.ศ. 2547 เป็น
หลักในการศึกษา จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามสะท้อนให้ผู้ชมเกิดความคิดทางประวัติศาสตร์ โดยคุณนุชจรี ใจเก่ง 
(2560) หนึ่งในทีมงานหาข้อมูลให้กับภาพยนตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะใช้บทพูดในฉากต่าง ๆ ทั้งการรับรู้เรื่องราวในอดีต 
การศึกษาประวัติศาสตร์ ความเช่ือ การวิเคราะห์ข้อมูล และภาพสะท้อนของตัวละครในฐานะตัวแทนทางความคิดบางอย่าง
ของคนในปัจจุบัน ผ่านการหาข้อมูลจากหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ ท าให้ภาพยนตร์ที่ด าเนินเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 สะท้อนภาพประวัติศาสตร์จากความคิดของคนในปัจจุบัน โดยให้ผู้ชมคิดตามเรื่องราว
และคิดตามแบบของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการให้ภาพอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 

ในภาพยนตร์ได้พลิกเนื้อเรื่องเดิมจากการด าเนินเรื่องในสมัยรัชกาลที่ 5 มาเป็นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นหลักแทน 
เนื่องจากการเป็นภาพยนตร์ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวท่ีเป็นประวัติศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้ต้องน าเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 4 
มาเป็นหลักเพื่อศึกษาเรื่องราวจากอดีตมายังปัจจุบัน หากไม่มีความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 4 แล้ว ก็ไม่อาจท าให้เกิดการ
ปฏิรูปและพัฒนาสยามในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ ทั้งนี้เพราะการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็นผลให้สยามพัฒนา
ตนอย่างก้าวกระโดดและสามารถเข้าถึงวิทยาการตา่ง ๆ จากชาติตะวันตกได้นั้น ย่อมเกิดจากความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทาง
ความคิดของชนช้ันน าในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นส าคัญ 

หลังจากรัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์มา 4 ปี รัฐบาลอังกฤษได้ส่งคณะราชทูต ภายใต้การน าของเซอร์จอห์น        
เบาว์ริง มาเจริญสัมพันธไมตรีใน พ.ศ. 2398 รัชกาลที่ 4 ต้อนรับราชทูตอย่างสมเกียรติ จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดในการเจรจา
แก้ไขสนธิสัญญาครั้งนี้มีมาก เพราะอาจมีผลกระทบต่ออ านาจต่าง ๆ ของสยาม และอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดเหมือนปลาย

สมัยรัชกาลที่ 3 ดังสะท้อนจากบทกลอนตอนหนึ่งของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์9 (ไม่ปรากฏปี อ้างโดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 

2551) ก่อให้เกิดความพยายามของชนช้ันน ากลุ่มอนุรักษ์นิยมน าโดย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ต่างพยายามคัดค้านไม่ให้อังกฤษเข้ามาแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งอาจท าให้สยาม
เสียผลประโยชน์ได้  

ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความคิดของขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยม ผ่านฉากการเจรจาที่ได้มีค าพูดหลายประโยค 
โดยเฉพาะจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เอาไว้ว่า “...ไม้สัก ขายไม่ได้ เราไม่ได้มีมากมายไว้ขาย...ข้าวก็ไม่ขาย 
สยามไม่ขายข้าวให้ใคร เราต้องไว้ให้กินตรึงประเทศ...ภาษีร้อยละ 10 ให้เหลือร้อยละ 3 เห็นทีจะไม่รู้ความ เอาก้าปั่นมาจอด
หน้าเรา คิดจะเอาอะไรก็ได้...”10 (ทวิภพ The Siam Renaissance. 2547) บทพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าขุนนางระดับสูง
ในสยามขณะนั้น ยังคงมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม คือ ไม่ยอมให้ตนเสียผลประโยชน์ทางการค้าผูกขาดที่เคยมีมาแต่เดิม แต่ใน
ที่สุดสยามต้องยอมให้มีการแก้ไขสนธิสญัญา โดยมาในรูปของสนธิสัญญาสมัยใหม่ที่มีทั้งข้อตกลงทางการค้า ภาษี และการศาล 
ท าให้สยามต้องเสียผลประโยชน์บางอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากค าพูดของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ใน
การเจรจาที่ว่า “...เอาหล่ะ การก็มาถึงขั้นนี้แล้ว หากข้าขัดขืน ก็เหมือนดื้อรั้น เป็นคนแก่ขัดขวางความเจริญของบ้านเมือง 
เวลาของข้านั้นสิ้นแล้ว ข้าจะให้ความเจริญในเวลาของพวกเจ้า จงใช้มันอย่างระแวงระวังเถิด... ”11 (ทวิภพ The Siam 

                                                           
9 บทกลอนกล่าวว่า   “ปลายรัชกาลพระเจา้ เจษฎา ธิราชทา่น 
   อังกฤษแผลงฤทธิ์ถา  ทุ่มร้าย 
   แต่งทูตพูดสัญญา  หลายยุค ยอมฤๅ 
   พาณิชสยามทิศหมา้ย  มากห้ามขามขนอน” 
10 ปรากฏในฉากเจรจาที่น าไปสูก่ารลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398  
11 ปรากฏในฉากค าส่งต่ออ านาจของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ให้แก่เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ชว่ง บุนนาค) และคนสนิทใน

เร่ือง ซ่ึงในประวัติศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้ถึงแก่อสัญกรรมภายหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เนื่องจากติดเชื้อ
จากแผลที่เท้า  
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Renaissance. 2547) บทพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชนช้ันน าสยามต่างรับรู้ถึงภัยคุกคามจากชาติตะวันตกเป็นอย่างดี 
และเห็นว่าไม่อาจขัดขวางความเจริญเหล่านั้นได้  แต่ต้องรับมาด้วยความระมัดระวัง กล่าวคือต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็น
ผลร้ายต่อสยาม 

การเปิดรับในครั้งนีถ้ือเป็นปัญหาต่อระบบการปกครองดินแดนของสยามเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าดินแดนรอบข้าง
ของสยามอย่างพม่าและญวนถูกชาติมหาอ านาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสคุกคามจนสูญเสียเอกราช ชนช้ันน าสยามก็ไม่อาจ
ยับยั้งการคุกคามของชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสในปลายสมัยรัชกาลที่ 4 หากมองจากภาพยนตร์เรื่องทวิภพ จะเห็นได้ว่า
ตัวแทนของฝรั่งเศสอย่างโอบาเรต์ ได้แสดงท่าทีก้าวร้าวและพยายามเอาดินแดนของเขมรไปจากสยาม ซึ่งเจ้าพระยาทิพากร
วงศ์ (ข า บุนนาค) ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ว่า “...มองซิเออบาเรส         
(โอบาเรต์) มีหนังสือเตือนมาว่า ให้ท้าหนังสือการเมืองเขมรให้ส้าเร็จ เดี๋ยวนี้การไม่ส้าเร็จ เกิดทุ่มเถียงกันขึ้นไม่ตกลงกันดังนี้ 
จะต้องบอกไปให้คอนเวอนเมนต์ฝรั่งเศสรู้ว่า ไทยบิดเบือนเสียไม่ยอมท้าหนังสือสัญญา...” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2547) ใน
ที่สุดชนช้ันน าสยามไม่สามารถรักษาอิทธิพลเหนือดินแดนเขมรได้อีกต่อไป 

ภาพยนตร์เรื่องทวิภพ พ.ศ. 2547 มีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่มากนัก จึงมีความ
แตกต่างกับเรื่องราวต้นฉบับนวนิยายของทวิภพท่ีเน้นเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพยนตร์ใน พ.ศ. 2547 ยังคงมีการเล่า
เรื่องราวอยู่บ้าง แต่เล่าเรื่องราวในเหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองและความมั่นคงของสยาม คือ วิกฤติการณ์ปากน้ า ใน ร.ศ. 
112 เนื่องจากเป็นวิกฤติการณ์ที่มีผลจากภัยคุกคามของชาติตะวันตกท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับฝรั่งเศสที่ทางผู้สร้าง
ภาพยนตร์เห็นว่าเป็นประเทศที่คุกคามสยามมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 4 และมีความขัดแย้งกับสยามเรื่อยมาจนถึงจุดแตกหัก 

ส่วนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน (พ.ศ. 2546) กลับไม่เป็นลักษณะของการเล่าผ่านเหตุการณ์หรือเรื่องราวส าคัญ แต่
กลับเน้นเรื่องประวัติศาสตร์ความคิดของคนในปัจจุบัน โดยสร้างบทพูดในภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อสะท้อนความคิดของคนในอดีด
และปัจจุบัน ดังนั้นตัวละครอย่างมณีจันทร์จึงมีบทบาทส าคัญ เพราะเธอเป็นตัวแทนความคิดของคนในปัจจุบันซึ่งได้มีโอกาส
เข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวในอดีต ปรากฏในช่วงที่เข้าไปสนทนากับหลวงอัครเทพวรากร (พ่อเทพ) และพระราชไมตรี (พ่อตรี) 
นับเป็นการสะท้อนความคิดของคนในปัจจุบันกับคนในอดีตได้ชัดเจนตามที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการ นอกจากนี้ในบทสนทนา
ยังสะท้อนเรื่องราวท่ีมีการกล่าวถึงในช่วงเวลาฉายภาพยนตร์ เช่น การที่คนในปัจจุบันอ่านหนังสือปีละ 6 บรรทัด12 รวมไปถึง
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนให้ความเคารพ ซึ่งมีมาต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีต13 (ทวิภพ The Siam 
Renaissance. 2547) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยจะเห็นได้ว่า ความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ ซึ่งปรากฏ
เรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 หากมองเกี่ยวกับความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทย คง
หมายถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเรื่องราวในภาพยนตร์กล่าวถึงสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2546) หากแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 กลับยังหลงเหลือให้เห็นในสมัยรัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน เห็นได้ชัดเจนจากความคิดของคน
ในปัจจุบันที่มีความคล้ายคลึงกับความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัย  ผู้เขียนเห็นถึง
ความคิดส าคัญจากการปรากฏในหลักฐานพระราชพงศาวดาร หลักฐานที่เขียนขึ้นโดยชนช้ันน าสยาม 14 ที่มีผลจากการ

                                                           
12 เนื่องจาก พ.ศ. 2546 เป็นช่วงเวลาปัจจุบันในภาพยนตร์ ได้มีการส ารวจการอา่นหนังสือโดยเฉลีย่ของคนไทยเป็นครั้งแรก ผลปรากฏวา่คนไทย

อ่านหนังสือเพียงปีละ 6 บรรทัด โดยมีขอ้มูลจาก TK park อุทยานการเรียนรู้ ทีพ่ิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2559 ชื่อบทความว่า สถิติการอ่านของ
คนไทย พ.ศ. 2558  

13 ฉากที่มณีจันทร์สนทนากับหลวงอัครเทพวรากรและพระราชไมตรี จากที่มณีจันทร์ได้ตอบค าถามว่าความเป็นไทย (สยาม) ที่หลงเหลืออยู่มีอะไร 
โดยเธอตอบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งเดียวที่บ่งบอกได้ว่าเรายังคงความเป็นไทย  

14 ในที่นี้กล่าวถึงเอกสารส าคัญ คือ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ข า บุนนาค) และบทกลอนของสมเด็จฯ  
   กรมพระนราธปิประพันธ์พงศ์ ซ่ึงได้กล่าวไว้ในบทความชิ้นนี้ไว้แล้ว 
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ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ โดยเฉพาะจากชนช้ันน าสยาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับเอาวิทยาการต่าง ๆ จาก
ชาติตะวันตก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 การรับวิทยาการต่าง ๆ จากชาติตะวันตกปรากฏอย่างชัดเจนในภาพยนตร์ เห็นได้จากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงใน 
พ.ศ. 2398 การเข้ามาท าสนธิสัญญาทางการค้าส่งผลให้การรับวิทยาการจากชาติตะวันตกมีมากและหลากหลายยิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ส าคัญที่ท าให้สยามต้องติดต่อกับชาติตะวันตกในที่สุด ความคิดของชนช้ันน าในช่วงเวลานั้น
จึงเปลี่ยนไป โดยมีการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของชาติตะวันตก เพื่อป้องกันภัยคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม ณ ตอนนั้น และ
เพื่อรักษาอ านาจของชนช้ันน าสยามเอาไว้ ดังปรากฏให้เห็นจากฉากสนทนาระหว่างเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์กับกงสุลโอบาเรต์ที่
พยายามเข้าไปมีอิทธิพลเหนือดินแดนเขมร (ทวิภพ The Siam Renaissance. 2547) ผลจากการรับเอาวิทยาการต่าง ๆ จาก
ชาติตะวันตกจึงยังปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน เช่น การรับเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต การรับแนวคิด
ต่าง ๆ (เสรีนิยม ทุนนิยม สังคมนิยม ฯลฯ) การติดต่อเพื่อการค้าและด้านอื่น ๆ กับชาวตะวันตก เป็นต้น 
 ประเด็นเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปรากฏอย่างชัดเจนจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยเป็นระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจสูงสุด การที่พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจ
เนื่องจากต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในสยาม มีการลดบทบาทของขุนนางตระกูลต่าง ๆ โดยเฉพาะตระกูลบุนนาค 
และสร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ขึ้นมา เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นการป้องกันต่อภัยคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม แม้ว่าระบอบนี้ได้ถูกท้าทายจากวิกฤติการณ์ปากน้ า ร.ศ.112 ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสยามเป็นอย่าง
มาก แต่อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 5 ยังทรงน าพาสยามให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าความมั่นคงของรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มีส่วนส าคัญให้สยามสามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ ต่อไปได้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 9 แม้อ านาจของ
พระมหากษัตริย์จะถูกลดทอนลงไปจากกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 หากแต่พระองค์ทรงใช้โอกาสขณะที่
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ส่งเสริมพระราชอ านาจของพระองค์ ในการสร้างความจงรักภักดีโดยการที่พระองค์เสด็จฯไป
เยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงทรงวางพระองค์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผลให้ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เรื่องราวของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในงานวิจัยนี้ได้อธิบายและวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ทวิภพ (พ.ศ.2547) 
ได้กล่าวถึง โดยเริ่มต้นจากสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ปรากฏขึ้นในสมัยนี้ การเปิดรับโลกทัศน์จาก
วิทยาการของชาติตะวันตกอย่างเปิดเผย แม้จะยังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจชาติตะวันตกของชาวสยามและส่งผลต่อความคิดของ
คนในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏในภาพยนตร์ การยอมท าสนธิสัญญาเบาว์ริง สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของความคิดและ
การเปิดโลกทัศน์ของชนช้ันน าในสมัยรัชกาลที่ 4 ในฐานะยุคสมัยแห่งการเข้ามาอย่างมากของความเป็นตะวันตก ท าให้สยาม
ต้องติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างมากทั้งการค้าและการเมือง ซึ่งน าไปสู่ยุคแห่งการปฏิรูปครั้งส าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5  
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลกระทบจากการเข้ามาของชาติตะวันตกและปัญหาภายในช่วงต้นรัชกาล น าไปสู่
วิกฤติการณ์วังหน้า ท าให้พระองค์ทรงสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นมา พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจมากจน
สามารถก าหนดทิศทางของบ้านเมืองได้ รวมถึงสร้างความเคารพเทิดทูนจากประชาชน หากแต่ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามของ
ชาติตะวันตกโดยเฉพาะจากฝรั่งเศส น าไปสู่วิกฤติการณ์ปากน้ า ร.ศ. 112 ผลจากวิกฤติการณ์นี้ท าให้สยามต้องสูญเสียอ านาจ
เหนือดินแดนประเทศราชไปเกือบทั้งหมด การปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงเป็นไปในลักษณะการปฏิรูปในทุกด้าน 
เพื่อสร้างความเจริญตามแบบตะวันตก และไม่ให้ชาติมหาอ านาจตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนไร้อารยะ ที่จะ
น าไปสู่การเข้าครอบครองสยามได้ นอกจากนี้วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ยังเป็นฉากเริ่มต้นและสิ้นสุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ 
เนื่องจากเป็นความพยายามของผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อแสดงให้เห็นความส าคัญของวิกฤติการณ์ที่เป็นเรื่องราวส าคัญที่เกิดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีผลต่อความคิดของคนในสังคมสยาม เช่น ความเป็นชาตินิยมในรูปแบบราชาชาตินิยม คือ ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้น าพาชาติให้รอดพ้นภัยจากภายนอก และรวมไปถึงการยินดีรับเอาวิทยาการ
ตะวันตกมาปรับใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน  
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 ในสมัยรัชกาลที่ 9 ความคิดและรูปแบบที่มีในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 จากการรับวิทยาการจากตะวันตก
ยังคงอยู่เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศต่อไป แม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ตาม อีกทั้งวิทยาการจากชาติ
ตะวันตกมีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีเรื่องพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 หากแต่หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2500 นับเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูพระราชอ านาจ
ขึ้นมาอีกครั้ง ในทางประเพณีและในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทย อีกท้ังการที่พระองค์ทรงด าเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เจริญแก่ประเทศและให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนต่างเคารพเทิดทูนพระองค์เป็นอย่างมาก 
ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทความวิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ” ท าให้เกิดข้อเสนอแนะต่อ
เรื่องราวของความร่วมสมัยในประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตที่ท า
ให้เกิดลักษณะโดยรวมในปัจจุบัน ได้ 3 ข้อ ดังนี ้

1. ภาพยนตร์จากวรรณกรรมไทยบางเรื่องสามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงเกี่ยวกับความเป็นประวัติศาสตร์ไทยร่วม
สมัยได้ โดยสามารถมองได้จากสภาพสังคม รวมไปถึงความคิดของผู้เขียนที่สะท้อนผ่านบทพูดของตัวละคร 
นอกจากนี้หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยผ่านภาพยนตร์จากเนื้อหาในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง จะ
ช่วยให้เห็นภาพของความร่วมสมัยในแต่ละช่วงเวลาได้บ้าง แม้ว่าเนื้อหาในวรรณกรรมบางส่วนจะเป็นเรื่องที่
แต่งเติมโดยผู้เขียนก็ตาม ซึ่งเราจะสามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องที่แ ต่งเติมได้จาก
หลักฐานร่วมสมัยในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น เอกสารราชการ บันทึกของชาวไทยและชาวต่างชาติ พระราช
พงศาวดาร ฯลฯ 

2. บางเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่
เกิดขึ้นในภาพยนตร์กับสิ่งท่ีปรากฏในหลักฐานช้ันต้นใดบ้าง เพื่อต่อยอดไปสู่การท าวิจัยได้ 

3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดของคนในแต่ละช่วงเวลา หรือ “ประวัติศาสตร์ความคิด” เป็นเรื่องราวที่อยาก
ให้มีการศึกษาในวงการวิชาการประวัติศาสตร์ไทยให้มากขึ้น เพราะความคิดของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นในทุกการ
กระท าที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นหากเราต้องการเข้าใจในเหตุการณ์ให้ถูกต้องชัดเจน จึง
ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาความคิดของคน โดยสามารถอ้างได้จากหลักฐาน เช่น บันทึก พงศาวดาร จดหมาย 
ฯลฯ รวมไปถึงการอ้างทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สามารถน ามาเช่ือมโยงความคิดของมนุษย์
กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือ ทั้งความรู้และก าลังใจในการท าบทความวิจัย จากคุณนุชจรี ใจเก่ง ใน
ฐานะหนึ่งในทีมงานจัดหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่องทวิภพ (พ.ศ.2547) ที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการท าความรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นและมองภาพมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน 

ขอบพระคุณคณาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครอบครัว 
และเพื่อนๆ  อันเป็นแรงบันดาลใจ ผู้ให้ความรู้ และก าลังใจเสมอมา 

ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้คอยแนะน า ช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษาเรื่องการท าบทความวิจัย ความรู้ ความคิดทางวิชาการ รวมไปถึงเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้มีแรงผลักดันในการ
ด าเนินการจนส าเร็จในที่สุด ทางผู้วิจัยจึงขอขอบคุณกลุ่มบุคคลที่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ 
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การประเมินค่าใช้จ่ายและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
Monthly Expense Estimation and Adaptation of University Students Field Experience 

 
ปริญญา ธรรมชาติ1 
ยศพล เพ็งเลา1 
พุฒิชัย ศรีอุทัย1 
จิตรภณ สุนทร2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกสอน โดยมีกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่คนละ 5,102 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ   
ค่าที่พักและค่าอาหาร โดยเมื่อประเมินค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งหมดจ าแนกเป็นรายอ าเภอ พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษา
ฝึกสอน ที่อยู่ในอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม และอ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงเป็นล าดับต้น ๆ 
ของพื้นที่ศึกษา 

 

ค ำส ำคัญ: ฝึกประสบการวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย การปรับตัว 
 
 Abstract  
 This research aims to calculate the university students’ monthly expense and the adaptation in 
teaching training at school. The researcher collected questionnaire from 30 students who training in 
Nakhon Pathom Province, Rat Cha Buri Province and Kan Chana Buri Province. The Research found that 
the average students’ monthly expense is 5,102 Baht which are most highly in accommodation and food 
expense. By amphoe, Amphoe Sam Pran and Amphoe Budda Monthon in Nakhon Pathom Province have 
the highest expense. 
 

Keyword: field Experience, expense, adaptation 
 
บทน า 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาในสาขาวิชาชีพครูนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาในสาขาวิชาเอกของตัวเอง และ
ในสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์เป็นระยะเวลา 4 ปี จากนั้นจึงออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาอีกเป็นเวลา 1 ปี 
ท าให้นักศึกษาจะต้องท าการย้ายที่อยู่จากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยไปยังบริเวณโรงเรียนที่ตัวเองเลือกฝึกประสบการณ์ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการปรับตัวของนักศึกษาฝึกสอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งจะต้องเปลี่ยนไป 
 ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีของสถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝึกสอนเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง  
ของค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องท าการปรับตัวเพราะท าการย้ายที่อยู่มาอยู่บริเวณโรงเรียนที่
ตัวเองเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท าให้ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพอาจเปลี่ยนไป 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของปัญหาในการเลือกพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
ฝึกสอน และได้น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาร่วมในการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อท่ีจะได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการเลือกพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตามต้องการ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและการปรับตัวของนักศึกษาฝึกสอน  
 
วิธีการศึกษา 
 1. จัดท าแบบสอบถามประกอบด้วยปัจจัยด้านราคาที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร การปรับตัวของนักศึกษาฝึกสอน 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่เรียน 56/9 จ านวน 30 คน 
 2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลส ารวจค่าใช้จ่ายนักศึกษาฝึกสอนพบว่า นักศึกษาฝึกสอนมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 5,000 บาทต่อเดือน  
โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านที่พักมากที่สุดเฉลี่ยคนละ 2,200 บาทต่อเดือน รองลงมาคือค่าใช้เกี่ยวกับค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 
2,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 800 บาทต่อเดือน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1) 
 
ตารางที่ 1: ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาฝึกสอนเฉลี่ยต่อเดือน 

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา 

ค่าที่พัก 2,171 
ค่าอาหาร 2,075 
ค่าเดินทาง 855 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,102 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายของนักศึกษาฝึกสอนเฉลีย่ต่อเดือน 
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เมื่อจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามเขตอ าเภอต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากประเด็นเรื่องค่าที่พักของนักศึกษาฝึกสอน พบว่า
นักศึกษาฝึกสอนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายโดยร่วมเฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 บาท
ต่อเดือน รองลงมาอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 4,100 บาทต่อเดือน ตามด้วยอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 4,000 
บาท อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3,487 บาทต่อเดือน และอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2,900 บาทต่อเดือน 
ตามล าดับ(ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2)  

 
ตารางที่ 2: ค่าที่พักเฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ค่าที่พัก 

พนมทวน จ.กาญจนบุร ี 4,000 
โพธาราม จ.ราชบุร ี 3,200 
เมือง จ.ราชบุร ี 4,100 
เมือง จ.นครปฐม 2,908 
สามพราน จ.นครปฐม 3,487 
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 4,500 

       
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าท่ีพักเฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายอ าเภอ 

 
 ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารของนักศึกษาฝึกสอน พบว่านักศึกษาฝึกสอนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
ที่อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารโดยรวมเฉลี่ยอยู่ท่ีคนละ 3,300 บาทต่อเดือน รองลงมาอ าเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐมเฉลี่ยอยู่ท่ีคนละ 2,750 บาทต่อเดือน ตามด้วยอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 
2,200 บาทต่อเดือน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2 ,200 บาทต่อเดือน อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 1,660 บาทต่อเดือน และอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่
คนละ 1,540 บาทต่อเดือน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3)  
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ตารางที่ 3: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเฉลี่ยต่อเดือน จ าแนกรายอ าเภอ 
อ าเภอ ค่าอาหาร 

พนมทวน จ.กาญจนบุร ี 2,200 
โพธาราม จ.ราชบุร ี 2,200 
เมือง จ.ราชบุร ี 1,540 
เมือง จ.นครปฐม 1,660 
สามพราน จ.นครปฐม 2,750 
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 3,300 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายอ าเภอ 

 
 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางของนักศึกษาฝึกสอน พบว่านักศึกษาฝึกสอนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีค่าเดินทางเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ที่คนละ 2 ,123 บาทต่อเดือน รองลงมาอ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  มีค่าเดินทางเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ท่ีคนละ 1,100 บาทต่อเดือน ตามด้วยอ าเภอกาญจนบุรีมีค่าเดินทางเฉลี่ยโดยร่วม
อยู่ท่ีคนละ 806 บาทต่อเดือน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีค่าเดินทางเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ที่คนละ 760 บาทต่อเดือน 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีค่าเดินทางเฉลี่ยโดยร่วมอยู่ที่คนละ 352 บาทต่อเดือน และอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มี
ค่าเดินทางเฉลี่ย โดยร่วมอยู่ท่ีคนละ 293 บาทต่อเดือน (ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 4) 
 

ตารางที่ 4: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน จ าแนกรายอ าเภอ 
อ าเภอ ค่าเดินทาง 

พนมทวน จ.กาญจนบุรี 806 
โพธาราม จ.ราชบุรี 1,100 
เมือง จ.ราชบุรี 352 
เมือง จ.นครปฐม 760 
สามพราน จ.นครปฐม 2,123 
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 293 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายอ าเภอ 

 
 จากประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่ละด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน ามาสรุปค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่นักศึกษาฝึกสอน
จ าเป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ าแนกรายอ าเภอ พบว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักศึกษาฝึกสอน
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่คนละ 8,360 บาทต่อเดือน รองลงมาคืออ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 8 ,093 บาทต่อเดือน ตามด้วยอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย อยู่ที่คนละ 4,540 บาทต่อเดือน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 4,366 บาทต่อ
เดือน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 4 ,352 บาทต่อเดือน และอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ีคนละ 4,006 บาทต่อเดือน (ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 5) 
 
ตารางที่ 5: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ค่าใช้จ่าย 

พนมทวน จ.กาญจนบุร ี 4,540 
โพธาราม จ.ราชบุร ี 4,366 
เมือง จ.ราชบุร ี 4,352 
เมือง จ.นครปฐม 4,006 
สามพราน จ.นครปฐม 8,360 
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 8,093 
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายอ าเภอ 

 
 ในประเด็นด้านการปรับตัวของนักศึกษาฝึกสอน พบว่านักศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวในหลากหลายด้าน ดังนี้นักศึกษา 
ส่วนใหญ่มีการย้ายหอพักจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่ใหม่จากเดิมที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ท าให้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่หรือสังคมใหม่ เพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและต้องปรับตัวเรื่องการตื่นนอน เพราะต้องตื่นเร็วมากกว่า
ปกติเพื่อเตรียมการสอนและไปโรงเรียน อีกทั้งยังต้องมีระเบียบวินัยและการวางตัวให้เหมาะสมต่อสถานที่ มากขึ้นเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กนักเรียน ฝึกการกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นเพื่อการสื่อสารกับเด็ก 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
1. เรื่องอาหารการกินและเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องประหยัดมากขึ้น  
2. ค่าท่ีพักยังมีราคาที่แพงมากเมื่อเทียบกับหอพักเดิมใกล้มหาวิทยาลัย  
3. ปัญหาการเจ็บคอหลังการสอนเด็กเนื่องจากต้องใช้เสียงมากในการสอน  
4. ปัญหาเรื่องฝนตก ท าให้การเดินทางไป-กลับ โรงเรียนมีความล าบากมากขึ้น 
วิธีการปรับตัวหรือแก้ไข 
1. นอนให้เร็วขึ้น เพื่อการพักผ่อนที่เพียงพอ 
2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
3. ตั้งกฎกติกาในห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียน 
4. เผื่อเวลาในการเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้า และเตรียมชุดกันฝนติดไว้ตลอดเวลา 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาฝึกสอนที่จ าเป็นต้องย้ายไปอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนที่ตนเองไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ าเป็นต้องมีการปรับตัวในหลายด้าน และเมื่อท าการประเมินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาฝึกสอน พบว่านักศึกษา
ฝึกสอนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 5,102 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าอาหาร เฉลี่ยเดือนละ 2,171 
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บาท และ 2,075 บาท ตามล าดับ โดยเมื่อประเมินค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งหมดจ าแนกเป็นรายอ าเภอ พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักศึกษาฝึกสอนที่อยู่ในอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม และอ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงเป็น
ล าดับต้น ๆ ของพื้นที่ศึกษา โดยเป็นผลมาจากค่าหอพักที่มีราคาสูงกว่าในเขตอ าเภออื่น  ๆ เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่ใกล้กับ
กรุงเทพมหานครท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีค่าครองชีพสูง ในขณะที่อ าเภอเมืองนครปฐม ถึงแม้จะเป็นพื้ นที่ที่มีความเป็นเมืองแต่
กลับพบว่ามีนักศึกษาในพื้นที่ มีค่าครองชีพต่อเดือนต่ าที่สุด เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะเดินทางไปกลับยังบ้านของ
ตนเองท าให้ประหยัดค่าที่พักได้ อย่างไรก็ตามแม้นักศึกษาจะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านท่ีพัก แต่กลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่า
เดินทางเพิ่มขึ้นมานั่นเอง 
 จากงานวิจัยเรื่องนี้ พบข้อบกพร่องในเรื่องของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ยังมีจ านวนไม่มากพอที่จะใช้เป็นตัวแทน    
ของค่าใช้จ่ายในพื้นที่อ าเภอต่าง ๆ ได้ ดังนั้นงานวิจัยที่จะท าต่อไปในอนาคตจึงควรที่จะมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มากขึ้น     
และมีการกระจายตัวของการอาศัยอยู่ในที่พักหรือหอพักให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเช่ือถือ
มากยิ่งข้ึนกว่านี ้
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การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

Acting in Accordance with the Principles of His Majesty the King Headman in  
Dontum District, Nakhon Pathom 

 
ภัทรวดี เปลี่ยนปฐม 1 
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ก านัน ผู้ใหญ่ บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จ านวน 69 คน และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 85.51 ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 88.41 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 46.38 
ระดับการศึกษาเป็น ระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ในต าบลล าเหย มีจ านวนหมู่บ้าน 15 
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ตามล าดับ  
 2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
เขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อ
กัน รองลงมา ด้านประโยชน์ส่วนรวม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านปลูกป่าในใจคน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก ด้านการท างานอย่างมีความสุข ด้านพออยู่พอกิน ด้านภูมิสังคม ด้านทรงใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ ด้านการท าตามล าดับขั้น ด้านระเบิดจากข้างใน ด้านประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ด้านการบริการรวมที่จุด 
ด้านการใช้อธรรมปราบอธรรม ด้านองค์รวม ด้านขาดทุนคือก าไร ด้านไม่ติดต ารา ด้านการแก้ปัญหาที่จุดเล็ก ด้านการศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และด้านการท าให้ง่าย ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า ควรมี
การส่งเสริมและจัดอบรมให้ราษฎรในหมู่บ้านน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักทาง   
สายกลางและควรใช้หลักการทรงงานในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรยีบง่ายและประหยัด สามารถให้ราษฎรท าได้เองในท้องถิ่น
และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ น ามาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
 

ค ำส ำคัญ: การปฏิบัติตน หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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Abstract 
This study aims to: 1) study the level of practice in the manner of His Majesty the King of the 

village headman, Don Tum District, Nakhon Pathom Province. 2) study the guidelines for the development 
of self-performance according to the principles of the work of His Majesty the King of the Village 
Headman, Don Tum District, Nakhon Pathom Province. The total population is the village headman in Don 
Tum district. There were 69 people in Nakhon Pathom province and the data collection tool was the 
questionnaire. 

The research results revealed that 
1. The results of the study revealed that most of the samples were male, 59 male or 85.51%. 

Most of them were 61 male headman or 88.41%, aged between 51-60 years, the highest was 32% 46.38 
education level is The highest number of 27 primary school students was 39.13%. In Lam Lan, there were 
15 villages, or 21.75%. 

2. The results of the study on the level of self-actualization under the principle of working in the 
King's Kamnan. Headman in Don Tum District Nakhon Pathom Overall, the performance of King Bhumibol's 
career was at the highest level. And when considering each side in a descending order, as follows: 
Honesty, sincerity, and mutual interest. Self-reliance The afforestation in the mind. Participation 
Sufficiency economy. The perseverance of the public. Work happily Enough to eat Geo-social Nature uses 
natural help. Side-by-side Explosion from the inside simple economical advantage. Total service point The 
unfair use of holistic abortion on the loss is profit. Non-stick cookbook Small problem solving Systematic 
study of information. And the side makes it easy, respectively. 

3. Suggestions for the Development of Self-Performance in the King's Majesty's Principles were 
that the villagers should be encouraged and trained to adopt Sufficiency Economy Philosophy in the 
middle way. Resists solving problems with simplicity and economy. It is possible for local people to do it 
locally and apply what is available in that region. To be solved without investing heavily or using 
technology that is not complicated. 

 

Keywords: practice, the principles of the work of His Majesty the King, the village headman  
 
บทน า 
 พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิง ถวัลย์สิริราชสมบัติในปี  2489 แสดงให้เห็นถึง              
พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบ าบัด ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงทุ่มเท
พระวรกายตรากตร าและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยไม่ว่าจะเช้ือชาติและศาสนาใดหรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็มิ
ทรงย่อท้อทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังดิน น้ า ป่าไม้ และพลังงานหรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างแยบยล การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทยและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการ 
มีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่ค านึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ีและการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณ
ตนและด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและ “ท าตามล าดับขั้น” ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ     
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“รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่ายส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมด าเนินการได้อย่างประหยัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนอันน าไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2551)  
 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งย่อม
อาจจะท าให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากก านันผู้ ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา
ยาวนานจนถึงอายุ 60 ปี จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่หย่อนยานและไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนยังทราบข้อเด่นข้อด้อยระดับศักยภาพในการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติตนของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดีขึ้น และรักษาระดับของผลการ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ทางราชการต้องการและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่ (ส่วนบริหารงานก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง, 2559) 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 เมษายน 2551 ได้แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านจาก
วาระ 5 ปี เป็นให้ด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี และก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักท่ีส าคัญ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในการ
ควบคุม ดูแลอย่างเข้มงวด เช่น การลงโทษทางวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ได้ก าหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ระบุให้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย (ส่วนบริหารงานก านันผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง, 2559: 1)
ความส าคัญของสถาบันก านันผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้กระแสความผันผวนทางการเมืองดังที่ได้กล่าวแล้ว 
ย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 14 (11) 
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัด
เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน (ส่วนบริหารงานก านันผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง, 2559) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการปฏิบัติหน้าที่
เป็นระยะเวลายาวนานจนถึง 60 ปี อาจมีการปฏิบัติหน้าที่ที่หย่อนยาน ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการของราษฎรในหมู่บ้าน สมควรที่จะด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ จึงต้องควรมีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่  และรักษาระดับของผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานที่ทางราชการต้องการและเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องที ่
 ที่ว่าการอ าเภอดอนตูม มีพื้นที่ปกครอง 8 ต าบล 69 หมู่บ้าน จากการสอบถามปลัดอ าเภอ (30 มกราคม 2560 : 
สัมภาษณ์) การด าเนินงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ผ่านมายั งไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยกระดับศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานและบูรณาการงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจั ยจึงสนใจระดับและแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม การน าหลักการด าเนินงานตามหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประช าชนได้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และเต็มภาคภูมิ  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
จากการประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสและวาระต่าง ๆ  

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา สามารถนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่าเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรูความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหน้าท่ีของรัฐ และผู้น าในทุกระดับในมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้
มีความรอบรูที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เป็นอย่างดี (เบ็ญจา ยมสารและคนอ่ืน ๆ , 2549: 3 อ้างถึงใน กษมา พานแก้ว, 2551: 15-16)  

นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล, 2550 อ้างถึงใน ขวัญกลม ดอนขวา, 2557: 9-10) ได้สรุปหลักการส าคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจสาหรับคนยากจนและไม่ใช่เศรษฐกิจท่ีต้องตระหนี่ถี่เหนียว พระองค์ทรงสอนให้ร่ ารวยแต่รวยแล้วต้อง
รักษาให้คงอยู่และยั่งยืน พระองค์ท่านรับสั่งให้หลักสามประการและเงื่อนไขประกอบสองประการเป็นแนวทางของการด าเนิน
ชีวิต การพัฒนาประเทศ และจะน าไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรใด ๆ ได้ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องน าทาง 
อย่าใช้กิเลสตัณหา อย่าท าตามกระแส ต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางในการด าเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา 
ประการที่สอง ท าอะไรพอประมาณ คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อนว่าตนเองมีจุดแข็งตรงไหน ซึ่งการจะพัฒนาอะไร 
ต้องดูจากขีดความสามารถของตนเองว่าควบคุมได้หรือไม่ และยึดทางสายกลาง ความพอดี และมีความสมดุล และประการที่
สาม ท าอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนพัฒนาท าได้ยากมีปัจจัยความเสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งอีกนัยหนึ่งภูมิคุ้มกันคือการบริหารความเสี่ยง
นั่นเอง จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด พระองค์ทรงให้มีเงื่อนไขรองรับที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประชาชนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีธรรมาภิบาลและด าเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบ คือ ต้องทันโลกอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ศึกษาทั้งหมดรวบรวมได้ 22 หลักการ ประกอบด้วย 1) ศึกษา

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 4) ท าตามล าดับขั้น 5) ภูมิสังคม 6) องค์รวม 7) ไม่ติดต ารา 
8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9) ท าให้ง่าย 10) การมีส่วนร่วม 11) ประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการรวมที่จุดเดียว 
13) ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 15) ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือก าไร 17) การพึ่งตนเอง 
18) พออยู่พอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 21) ท างานอย่างมีความสุข 22) ความเพียร
แบบอย่างพระมหาชนก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557, หน้า 5-33) ซึ่งมีที่มาจาก
การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

วันชัย พละไกร (2550, บทคัดย่อ) เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา
บ้านต าแย ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 72 ราย ได้สะท้อน
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและขั้นตอนในการน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ว่าเหตุผลใดที่น าไปสู่การตัดสินใจ
น าเอาแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน ได้แก่ ต้องการต่อต้านแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักกระตุ้นให้
ประชาชนรู้จักการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจัดระเบียบครอบครัวชาวบ้านให้มีการกินอยู่ที่พอใช้พอเพี ยงส่วนขั้นตอน
เริ่มต้นจากผู้น าสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนส ารวจข้อมูลชุมให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีครอบครัวต้นแบบ จัดประชุมเวที
ประชาคมเพื่อน าแนวปฏิบัติตามแบบอย่างดังกล่าวมาปฏิบัติในครอบครัว ผลการด าเนินการในปัจจุบัน จากผลการด าเนินการ
ตั้งแต่ต้น ปัจจุบันประชาชนทุกครอบครัวในหมู่บ้านต าแย ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่เดิมจากที่มีครอบครัวที่
ด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้มองเห็นความส าคัญในโครงการนี้เพียง 25 ครอบครัว 
ปัจจุบันมีจ านวน 86 ครอบครัว จากจ านวนทั้งหมด 134 หลังคาเรือน ด้ านความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดตั้งสถาบัน
การเงินหมู่บ้านต าแย กลุ่มผู้น ามีเหตุผลหรือแรงบันดาลใจ คือ การต้องการเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวให้พ้นเกณฑ์หรือเส้น
ความยากจนให้หมู่บ้านมีเงินสนับสนุนนครัวเรือน น าไปสร้างเสริมรายได้จากการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป็นสมาชิกเพื่อการผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตการแปรรูปหรือรวมกันจ าหน่ายมี
การตัดตั้งศูนย์สาธิต การตลาดหรือร้านค้าชุมชน เป็นแนวทางอีกมาตรการหนึ่งโดยบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันการเงิน
หมู่บ้านต าแย คือ นายประดิษฐ์ สมชาติ โดยระยะเริ่มต้นได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านเลือกคณะกรรมการหาข้อมูลส ารวจ
ข้อมูลในหมู่บ้าน ชักชวนกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เลือกคณะกรรมการ ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเลือกคณะกรรมการหาข้อมูลเพื่อปฏิบัติท าให้มสีมาชิกเพิ่มมากข้ึน จาก 62 คน เป็น 225 คน มีทุนหมุนเวียน
เพียงพอ ด้านปัจจัยก่อที่ให้เกิดความส าเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ประกอบด้วย แหล่งน้ าธรรมชาติและบ่อบาดาล พืชพันธ์และไม้ยืนต้นและพืชตามฤดูกาล ปัจจัยด้านความหลากหลายทาง
อาชีพ อาชีพหลักของชาวบ้านก็คือท านา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผ้า กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลา 
หรือกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มเกษตรชาวนา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มอาชีพเหล่านี้ 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม คือ หลักทางศาสนาที่ยึดเหนี่ยวในหมู่บ้าน อันได้แก่ศาสนาพุทธ 
พระสงฆ์อบรมสั่งสอนชาวบ้านโดยปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการรู้จักและเห็นคุณค่าของตัวเอง ส่วนปัจจัยด้าน
การเงินในหมู่บ้านต าแย กลุ่มผู้น าได้มีการด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักใน
การใช้จ่ายของครอบครัวด้วยความมีเหตุผลและความพอประมาณ ปัจจัยผู้น าด้านชุมชน ได้แก่ ผู้ในชุมชนมีภาวะผู้น าสูง ความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ ความรอบคอบและรอบรู้ความสามารถในการประสานงาน 
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คือองค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแต่แรงงานและวิทยากรใช้บุคลากรในท้องถิ่นและบางครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การสนับสนุนในการจัดท าบัญชีครัวเรือน บุคลากรจากโรงเรียนบ้าน
ต าแยให้การสนับสนุนในอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสนับสนุนด้านวอชาการแนะน าทางในการ
จัดเก็บข้อมูล  



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 995 

 

สมาน พั่วโพธิ์ (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประชาสุขสันต์มีการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านระบบบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน 
โดยมีการจัดองค์กรในหมู่บ้าน 4 ระดับ คือ ที่ปรึกษาหมู่บ้าน คณะผู้บริหารหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านและกลุ่มกิจกรรมหรือ
คุ้มบ้าน ส่วนบ้านโนนประดู่มีการจัดองค์กร 3 ระดับ คือ ที่ปรึกษาหมู่บ้านคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านและกลุ่มกิจกรรม
หรือคุ้มบ้าน โดยทั้งสองหมู่บ้านใช้ปัจจัยในการขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ผ่านการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความ
พร้อม การขอความเห็นชอบจากเวทีประชาคม การวางแผนและมอบหมายภารกิจ การด าเนินการ การติดตามผล การเรียนรู้
และขยายผล โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยที่ท าให้หมู่บ้านประสบ
ผลส าเร็จประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านผู้น าชุมชน ด้านโครงสร้างของประชาคมหมู่บ้าน ด้านความพร้อมของ
ทุนทางสังคมของชุมชนและด้านโครงสร้างของประชาคมหมู่บ้าน ด้านความพร้อมของทุนทางสังคมของชุมชนและด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีการพัฒนาภายนอกชุมชน  

ชมัยภรณ์ ศรีสมัย (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดยะลา พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมสี่วน
ร่วมมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านการประหยัด 2) ด้านการ
เอื้ออารีต่อกัน 3) ด้านการลดรายจ่าย 4) ด้านการเพิ่มรายได้ และ5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและด้านการได้รับสนับสนุนทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ 1) ด้านการลดรายจ่าย 
ควรสร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชนเยาวชนมากขึ้น 2) ด้านการเพิ่มรายได้ หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามา
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 3) ด้านการประหยัด หน่วยงาน
ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากข้ึนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริม การจัดท าบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4) ด้านการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มากข้ึนและเห็นเป็นวาระส าคัญในทุกองค์กรทุกภาคส่วน 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 6) ด้านการเอื้ออารี หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อสืบทอด
ลูกหลานต่อไป  

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลอง ใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดย ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการ
เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไม่ต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนสถานภาพในชุมชนและการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “เรียนรู้หลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้ง
ชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระราชกรณียกิจที่
พระองค์ ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ 
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ในการบ าบัด ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร าและมุ่งมั่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ พสกนิกร ไม่ว่าจะเช้ือชาติและศาสนาใดหรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็มิทรงย่อท้อทรงเข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และพลังงานหรือแม้กระทั่งการจราจรก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล การทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนและการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ของประชาชนตลอดจนภูมิสังคมที่ค านึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ีและการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ “ท าตามล าดับขั้น”อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ “รู้ รัก 
สามัคคี” ของทุกฝ่ายส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ
พึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมด าเนินการได้อย่างประหยัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อันน าไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง 22 หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมน าไปปฏิบัติใน
วาระและโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
4) ท าตามล าดับขั้น 5) ภูมิสังคม 6) องค์รวม 7) ไม่ติดต ารา 8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9) ท าให้ง่าย 10) การมี
ส่วนร่วม 11) ประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการรวมที่จุดเดียว 13) ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ    14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
15) ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือก าไร 17) การพึ่งตนเอง 18) พออยู่พอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจต่อกัน 21) ท างานอย่างมีความสุข 22) ความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก  

สายยันต์ ไพรชาญจิตย์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนท้ังในฐานะนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ทรงมีเป้าหมายการพัฒนาคนและ
การพัฒนาชุมชน ให้มีความสามารถในการรอดอย่างสันติสุข ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งตนเองได้ และพึ่งกันเองอย่าง
พึ่งพิงสัมพันธ์ แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทฤษฎีการพัฒนาชุมชนสากลที่มี
ลักษณะพหุนิยม ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงสัมพันธ์ของสิ่งที่แตกต่างกัน เน้นเรื่อง
ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถเข้าใจ เข้าถึง และน าไปปฏิบัติพัฒนาให้เห็นผลจริง 
เป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบองค์รวม มีหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด ารงชีวิต ที่ส่งเสริมคุณธรรมแห่ง
ความพอและจริยธรรมแห่งความเพียร มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้เข้าถึงความเป็นจริง ไม่รู้สึกมีปมด้อยหรือท้อถอยใน
โชคชะตา มองเห็นศักยภาพของตนเอง เข้าใจหลักสันโดษ ไม่ถูกมองหรือทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนามีปัญหา หรือเป็นขวา ก
หนามของการพัฒนาตรงกับหลักการพัฒนาชุมชนที่มองเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุก
คนมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยกันทั้งสิ้น และคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทฤษฎีที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชน์และ
อุดมการณ์ทางการเมือง มีความเป็นสากล สหประชาชาติยอมรับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นทฤษฎีการพัฒนาที่
สามารถน าไปใช้ได้ทุกสถานท่ี ทุกประเทศในโลกนี้  

จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตนของผู้น าชุมชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อมุ่ง
ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน โดยเฉพาะในประเทศไทยได้มีการน าแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับโครงการและหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว โดยมีผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ องค์กรปกครองท้องถิ่น นักพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอก เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทุก ๆ ด้านที่
เกิดขึ้นในต าบล ด้วยกระบวนการท างานแบบการบูรณาการร่วมกัน บนพื้นฐานของความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ส่งผลให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวท าให้ได้กรอบแนวคิดในศึกษาครั้งนี้  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ก านัน 8 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน 61 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 69 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ต าบล 
และหมู่บ้าน และการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย
ด้านศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านระเบิดจากข้างใน ด้านแก้ปัญหาที่จุดเล็ก ด้านท าตามล าดับขั้น ด้านภูมิสังคม ด้านองค์
รวม ด้านไม่ติดต ารา ด้านประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ด้านท าให้ง่าย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านประโยชน์ส่วนรวม 
ด้านบริการรวมที่จุดเดียว ด้านทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ด้านใช้อธรรมปราบอธรรม ด้านปลูกป่าในใจคน ด้านขาดทุนคือ
ก าไร ด้านการพึ่งตนเอง ด้านพออยู่พอกิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อกัน ด้านท างานอย่างมี
ความสุข ด้านความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ลักษณะค าถามแบบปลายปิด  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ตอนนี่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน        ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใช้ค าถามแบบปลายเปิด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้
ช่วยตอบแบบสอบถามและพร้อมบอกวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็น เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและน าข้อมูล
ที่ได้มาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่า
ร้อยละและความถี่ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 85.51 
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 61 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.41 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด จ านวน 32 คิดเป็นร้อย
ละ 46.38 ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ต าบลล าเหย มากที่สุด 
จ านวน 15 หมู่บ้าน มีหมู่บ้าน 3 หมู่ ท่ีมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 จ านวน 8 หมู่ คิดเป็นร้อยละ 11.59 หมู่ที่ 2 จ านวน 8 หมู่  คิด
เป็นร้อยละ 11.59 หมู่ที่ 3 จ านวน 8 หมู่ คิดเป็นร้อยละ 11.59 ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

พบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. 
= 0.55)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. = 0.40) รองลงมา ด้านประโยชน์ส่วนรวม ( = 4.65, S.D. = 0.54) ด้านการพึ่งตนเอง (

= 4.64, S.D. = 0.61) ด้านการปลูกป่าในใจคน ( = 4.64, S.D. = 0.49) ด้านการมีส่วนร่วม ( = 4.64, S.D. = 0.45) 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.63, S.D. = 0.52) ด้านความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก ( = 4.63, S.D. = 0.44) ด้านการ

ท างานอย่างมีความสุข ( = 4.58, S.D. = 0.55) ด้านพออยู่พอกิน ( = 4.57, S.D. = 0.60) ด้านภูมิสังคม ( = 4.55, 
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S.D. = 0.45) ด้านทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ( = 4.52, S.D. = 0.55) ด้านการท าตามล าดับขั้น ( = 4.51, S.D. = 

0.58) ด้านระเบิดจากข้างใน ( = 4.49, S.D. = 0.60) ด้านประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ( = 4.49, S.D. = 0.60) 

ด้านการบริการรวมที่จุดเดียว ( = 4.46, S.D. = 0.63) ด้านการใช้อธรรมปราบอธรรม ( = 4.46 ,S.D. = 0.56) ด้านองค์

รวม ( = 4.45, S.D. = 0.61) ด้านขาดทุนคือก าไร ( = 4.45, S.D. = 0.55) ด้านไม่ติดต ารา ( = 4.44, S.D. = 0.62) 

ด้านการแก้ปัญหาที่จุดเล็ก ( = 4.38, S.D. = 0.75) ด้านการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ( = 4.37, S.D. = 0.53) และ

ด้านการท าให้ง่าย ( = 4.16, S.D. = 0.65) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมาน พั่วโพธิ์ 
(2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบบริหาร
จัดการและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาเอกสารต่าง ๆ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประชาสุขสันต์มีการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านระบบบริหาร
จัดการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีการจัดองค์กรในหมู่บ้าน 4 ระดับ คือ ที่ปรึกษาหมู่บ้าน คณะผู้บริหารหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน
และกลุ่มกิจกรรมหรือคุ้มบ้าน ส่วนบ้านโนนประดู่มีการจัดองค์กร 3 ระดับ คือ ที่ปรึกษาหมู่บ้านคณะกรรมการประชาคม
หมู่บ้าน  และกลุ่มกิจกรรมหรือคุ้มบ้าน โดยทั้งสองหมู่บ้านใช้ปัจจัยในการขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ผ่านการ
ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม การขอความเห็นชอบจากเวทีประชาคม การวางแผนและมอบหมายภารกิจ การ
ด าเนินการ การติดตามผล การเรียนรู้และขยายผล โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้สนับสนุนปัจจัยที่ท าให้หมู่บ้านประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านผู้น าชุมชน ด้านโครงสร้างของ
ประชาคมหมู่บ้าน   ด้านความพร้อมของทุนทางสังคมของชุมชนและด้านโครงสร้างของประชาคม 2. รูปแบบการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในระดับต าบลต้องมีคณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาคราชการและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทุกภาคส่วน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นแกนประสานด าเนินการ ผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความเข้าใจ 2) ค้นหาปัญหา 
ความต้องการและศักยภาพชุมชน 3) หาทางออกและเลือกกิจกกรมความพอเพียง 4) วางแผนหรือปรับแผนที่มีอยู่เดิม         
5) ด าเนินการตามแผน 6) ติดตามเรียนรู้และขยายผล และ 7) ประชาสัมพันธ์ การด าเนินการมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ชุมชนมี
การปฏิบัติตามกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานมีบุคคลตัวอย่าง ครัวเรือนตัวอย่าง ผู้น าต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสุขมีการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแตะระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มและชุมชน การด าเนินการค านึงถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอัน ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  
 2. ด้านระเบิดจากข้างใน พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏบิัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับชมัยภรณ์ ศรีสมัย (2551, 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา พบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีส่วนร่วมมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการประหยัด 2) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน 3) ด้านการลด
รายจ่าย 4) ด้านการเพิ่มรายได้ และ 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 3. ด้านแก้ปัญหาที่จุดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
ประกาศิต สิริเมโธ (2556, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
คลอง ใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน

X X

X X

X X

X X X

X X

X



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 999 

 

คลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
เริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วม วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ร่วมกัน
เป็นอย่างดี  
 4. ด้านท าตามล าดับขั้น พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของสายยันต์ 
ไพรชาญจิตย์ (2559, บทคัดย่อ) เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็น “พัฒนามหาราช” ได้กล่าวถึง 
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีการพัฒนาชุมชนสากลที่มีลักษณะพหุนิยม ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม 
ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงสัมพันธ์ของสิ่งที่แตกต่างกัน เน้นเรื่องความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  มีพลังสูง         
คนท่ัวไปทุกระดับสามารถเข้าใจ เข้าถึง และน าไปปฏิบัติพัฒนาให้เห็นผลจริง นอกจากนี้ยังเป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบองค์รวม 
มีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด ารงชีวิต ที่ส่งเสริมคุณธรรมแห่งความพอและจริยธรรมแห่ง          
ความเพียร มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้เข้าถึงความเป็นจริง ไม่รู้สึกมีปมด้อยหรือท้อถอยในโชคชะตา มองเห็นศักยภาพของ
ตนเอง เข้าใจหลักสันโดษ ไม่ถูกมองหรือทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนา มีปัญหา หรือเป็นขวากหนามของการพัฒนาตรงกับ
หลักการพัฒนาชุมชนที่มองเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนา
ด้วยกันทั้งสิ้น และคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทฤษฎีที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองมี
ความเป็นสากล สหประชาชาติยอมรับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ได้ทุก
สถานท่ี ทุกประเทศในโลกนี ้ 
 5. ด้านภูมิสังคม พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับบทความของสายยันต์ ไพรชาญจิตย์ 
(2559, บทคัดย่อ) เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็น “พัฒนามหาราช”ได้กล่าวถึง แนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทฤษฎีการพัฒนาชุมชนสากลที่มีลักษณะพหุนิยม        
ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงสัมพันธ์ของสิ่งที่แตกต่างกัน เน้นเรื่องความเรียบง่ายไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถเข้าใจ เข้าถึง และน าไปปฏิบัติพัฒนาให้เห็นผลจริง เป็นทฤษฎีการ
พัฒนาแบบองค์รวม มีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด ารงชีวิต ที่ส่งเสริมคุณธรรมแห่งความพอ และ
จริยธรรมแห่งความเพียร มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้เข้าถึงความเป็นจริง ไม่รู้สึกมีปมด้อยหรือท้อถอยในโชคชะตา 
มองเห็นศักยภาพของตนเอง เข้าใจหลักสันโดษ ไม่ถูกมองหรือทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนา มีปัญหา หรือเป็นขวากหนามของการ
พัฒนาตรงกับหลักการพัฒนาชุมชนที่มองเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุกคนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้วยกันท้ังสิ้น และคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทฤษฎีที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชน์และอุดมการณ์ทาง
การเมือง มีความเป็นสากล สหประชาชาติยอมรับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่สามารถ
น าไปใช้ได้ทุกสถานท่ี ทุกประเทศในโลกนี้  
 6. ด้านองค์รวม พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญกมล ดอนขวา 
(2557, บทคัดย่อ) เรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีผลต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ   
ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทาง
ตรงกันข้าม นั่นหมายถึงประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศไทย 
รวมถึงการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับความรู้และทาความเข้าใจกับหลกัการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้น 
เพื่อป้องกันปัญหาเศรษฐกิจจากทั้งภายในและจากต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการเงินและการลงทุน เพราะเมื่อเกิดปัญหาจากเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิวัฒน์ จะท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถด ารงชีวิตและท าธุรกิจต่อไปได้ด้วยค วามไม่
ประมาท เพราะมีฐานรากที่มั่นคงที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีที่สุด อีกทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนควรด ารงชีวิตและท าธุรกิจด้วยความมีเหตุผล มีความพอประมาณ ควบคู่กับการใช้ความรู้ และคุณธรรม  
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 7. ด้านองค์รวม พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเกริกไกร แก้วล้วน 
(2550, บทคัดย่อ) เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ: กรณีศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดยเกษตรกร จังหวัด
อ านาจเจริญ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จังหวัดอ านาจเจริญศึกษาและถอดบทเรียน
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นท่ีและเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้   
 8. ด้านประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชมัยภรณ์ ศรีสมัย (2551, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดยะลา การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีส่วนร่วม
มากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการประหยัด 2. ด้านการเอื้ออารี
ต่อกัน 3.ด้านการลดรายจ่าย 4.ด้านการเพิ่มรายได้และ5.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 9. ด้านท าให้ง่าย พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของของสายยันต์             
ไพรชาญจิตย์ (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็น “พัฒนามหาราช”     
ได้กล่าวถึง แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทฤษฎีการพัฒนาชุมชนสากลที่มี
ลักษณะพหุนิยม ไม่สร้างความขัดแย้งในสังคม ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงสัมพันธ์ของสิ่งที่แตกต่างกัน เน้นเรื่อง
ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถเข้าใจ เข้าถึง และน าไปปฏิบัติพัฒนาให้เห็นผลจริง 
เป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบองค์รวม มีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด ารงชีวิต ที่ส่งเสริมคุณธรรมแห่ง
ความพอและจริยธรรมแห่งความเพียร มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้เข้าถึงความเป็นจริง ไม่รู้สึกมีปมด้อยหรือท้อถอยใน
โชคชะตา มองเห็นศักยภาพของตนเอง เข้าใจหลักสันโดษ ไม่ถูกมองหรือทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนา มีปัญหา หรือเป็นขวาก
หนามของการพัฒนาตรงกับหลักการพัฒนาชุมชนที่มองเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุก
คนมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยกันท้ังสิ้น และคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด คือ เป็นทฤษฎีที่ปลอดจากแนวคิดผลประโยชน์  และ
อุดมการณ์ทางการเมือง มีความเป็นสากล สหประชาชาติยอมรับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่
สามารถน าไปใช้ได้ทุกสถานท่ี ทุกประเทศในโลกนี้ 
 10. ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประกาศิต 
สิริเมโธ (2556, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 
โดย ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 11. ด้านประโยชน์ส่วนร่วม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
ประกาศิต สิริเมโธ (2556, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้าน
คลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน โดย ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 12. ด้านบริการรวมที่จุดเดียว โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 18) ด้านบริการรวมที่จุดเดียว ได้กล่าวถึง พระองค์ท่าน
ทรงแปรเปลี่ยนการท างานท่ีมักจะแบ่งแยกกันท ามาเป็นการร่วมมือร่วมใจโดยไม่มีเจ้าของและสามารถอ านวยประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชน จึงเกิดรูปแบบการบริหารที่เป็นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One 
Stop Service” ขึ้น  
 13. ด้านใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมาน พั่วโพธิ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาระบบบริหาร
จัดการและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบการด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสกลนคร ด้านอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้มีการวางแผนในการประกอบ
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อาชีพเสริมและหรืออาชีพหลักด้วยว่าสมดุลของธรรมชาติ เพราะสิ่งที่ท าไม่เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับทรัพยากรที่มีใน
หมู่บ้าน  
 14. ด้านใช้อธรรมปราบอธรรม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 21) ด้านใช้อธรรมปราบอธรรม ได้กล่าวถึง มีการน ากฎ   
ของธรรมชาติมาแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีปกติตามหลักการทรงงาน ได้แก่ การน าน้ าดี
ขับไล่น้ าเสีย การแนะน าหรือให้ความรู้แก่ราษฎรเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะและยังได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน การใช้สมุนไพรไล่แมลง 
 15. การปฏิบัติด้านการปลูกป่าในใจคน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 22) ด้านการปลูกป่าในใจคน พระองค์ท่านทรง
เล็งเห็นการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เพื่อให้พวกเขารัก
และดูแลผืนป่าของตนเองด้วยตนเองมีการปลูกจิตส านึกให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านต าบล ในการรักผืนป่า  และทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
 16. ด้านขาดทุนคือก าไร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของส า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 23) ด้านขาดทุนคือก าไร ได้กล่าวถึง จากพระราชด ารัส
ตอนหนึ่งนั้น ความว่า “เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินขอประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน ต้องสร้าง
โครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อย พนั หมื่น ล้าน ถ้าท าไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผลราษฎรอยูด่ี 
กินดี ราษฎรได้ก าไรไป” มีการน าหลักการทรงงาน เรื่องขาดทุนคือก าไร มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ มี “การให้” และ 
“การเสียสละ” ซึ่งเป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร เช่น มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ราษฎรพร้อมให้ความช่วยเหลือกับราษฎรที่มีความเดือดร้อนทุกเวลา 
 17. ด้านการพึ่งตนเอง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมา พานแก้ว 
(2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของต าบลวังทอง 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า สมาชิกสถาบันเกษตรกรมีการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 
รวมถึงการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และด้านสังคม อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี และด้านทรัพยากร มีการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง 
 18. ด้านพออยู่พอกิน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของเกริกไกร แก้วล้วน 
(2550, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ : กรณีศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดยเกษตรกร จังหวัด
อ านาจเจริญ การศึกษาการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาความคิดความรู้จากเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญ พบว่า เกษตรกรมีความจ าเป็นในการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองอยู่ได้ในกระแสโลกาภิ วัตน์ ช่องทางที่ส าคัญ คือ การ
รวมกลุ่ม เพื่อผลิตผลเพื่อการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ รวมถึงการออม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน      
และส่งเสริมให้ราษฎรพออยู่พอกิน  
 19. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิ จัยของขวัญกมล 
ดอนขวา (2557, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ และการพัฒนา
พื้นฐานทางกายภาพ 
 20. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 30) ด้านควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจต่อราษฎร เช่น ผู้ใหญ่บ้านมีการแสดงออกอย่าง
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เปิดเผยถึงความสุจริต ความโปร่งใส่ จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ มีการเปิดเผยสรุปรายละเอียดผลงาน  
ในการพัฒนาหมู่บ้าน  
 21. ด้านท างานอย่างมีความสุข โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551, หน้า 32) ด้านท างานอย่างมีความสุข ได้กล่าวถึง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส าราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า 
“ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น” มีความสุขและความเต็มใจ  
ที่ได้ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นท่ี 
 22. ด้านความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557, หน้า 33) ด้านความเพียรแบบอย่างพระมหาชนก 
ได้กล่าวถึง “พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพ่ือให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน กล่าวถึงกษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายามที่จะว่ายน้ าให้ถึงฝั่ง เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ริเริ่มท าโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ท่ีไม่มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้
ท้อพระราชหฤทัยมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี
ความพร้อมต้องมีความพยายามในการศึกษาท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ ได้แก่ หมั่นศึกษาหาแนวทาง วิธีการที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ แม้ว่าล้มเหลวก็ต้องศึกษาวิธีการเพื่อพัฒนาต่อไป ไม่ท้อถอยหรือปล่อยวาง 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรมีการส่งเสริมและจัดอบรมให้ราษฎรในหมู่บ้านน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง ควรให้การสนับสนุนการพัฒนา     และ
ช่วยเหลือราษฎรโดยใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรยีบง่ายและประหยัด สามารถให้ราษฎรท าได้เองในท้องถิ่น และรู้จัก
ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ น ามาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักการทรงงานในพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเชิงคุณภาพ  
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
A Development of Leadership Characteristics of Village Headman in 

    Amphoe Kamphaeng Saen Nakhon Pathom Province 
 

อนุพงศ ์เหลืองธ ารงสกุล1 

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 136 คน ได้มา
จากการค านวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ และเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 มีอายุระหว่าง 41 - 
50 ปี มากที่สุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.70 มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีอาชีพ นอกเหนือจากการเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรรม มากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 ตามล าดับ 
 2. ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าโดยภาพรวม
คุณลักษณะความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลัก   
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมรองลงมา ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์   
ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า พบว่าควรมีการจัดอบรมภาวะผู้น า ควรมีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ มาปรังปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ควรมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการท า
ประชาคมร่วมกับราษฎรในพื้นที่ 
 

ค ำส ำคัญ: คุณลักษณะความเป็นผู้น้า ผู้ใหญ่บ้าน อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
Abstract 
 The objective of the research 1) examine the levels of Leadership Characteristics of Village 
Headman in Amphoe Kamphaeng Saen Nakhon Pathom Province 2) establish development functional 
competency of Leadership Characteristics of Village Headman in Kamphaeng Saen District Nakhon Pathom 
Province. The samples were the Village Headman 136 people in Amphoe Kamphaeng Saen Nakhon 
Pathom Province derived from the calculation Taro Yamane and the tools used to collect data in this 
study were questionnaires. 
 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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 The study found that 
 1. The study results General information found that Most of the samples were male 106 people 
77.90%. Age 41 - 50 years old most 54 people 39.70%. Have education elementary most 39 people 
28.70%. Have income not more than 10,000 baht most 63 people 46.30%. Have addition to being Village 
Headman farmers most 59 people 43.40% respectively. 
 2. The Study of Leadership Characteristics of Village Headman in Amphoe Kamphaeng Saen 
Nakhon Pathom Province found that the overall characteristics of leadership at a high level and when 
considering each side in descending order as follows: Principles of Good Governance with Moral Ethics 
subordinate The ability to communicate, Responsibility, Achievement, Organizational development and 
the leadership characteristics and leadership respectively. 
 3. Recommendations development of leadership characteristics found that Leadership training 
should be provided, new knowledge should always be sought to improve the performance there should 
be regular work areas in the village and community with the people in the area.  
 

Keywords: Leadership features, Village Headman, Amphoe Kamphaeng Saen 
 

บทน า 
 การปกครองระดับต าบล และหมู่บ้านเป็นมาโดยกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457 เป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองดูแลในหมู่บ้าน และต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามที่อ าเภอมอบหมาย หากทางราชการมีงานหรือนโยบายอันใดก็จะมีการมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านท่ีจะต้องปฏิบัติ เพราะทาง
ราชการไม่อาจจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปการปกครองได้ทั่วถึงและเพียงพอ จึงได้ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท าหน้าที่
เป็นตัวแทน และเป็นหูเป็นตาของทางราชการ เป็นผู้น านโยบายของรัฐไปแจ้งให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบและช่วยอ านวยบริการ
สาธารณะของรัฐให้กับราษฎรในท้องที่ของตน ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านยังเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคัญระหว่างรัฐบาลกับราษฎรใน
พื้นที่ โดยการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศในท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั้งในเรื่องการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพโดยมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อปี พุทธศักราช 2551 ในมาตรา 27 ท่ีได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน เป็นมาตราหลักให้มีความชัดเจน   ไม่
ซ้ าซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นท้องถิ่น ความส าคัญของผู้ใหญ่บ้านนั้น มิใช่อยู่ที่เป็นต าแหน่งที่ได้ตั้งกันมาเป็น
เวลานานเท่าน้ัน แต่ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อหมู่บ้านซึ่งจ าเป็นจะต้องมีผู้น าท่ีเป็นผู้น าโดยธรรมชาติ 
และเป็นผู้น าโดยทางการในบุคคลเดียวกันเป็นผู้ที่สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ประชาชน
ในท้องที่ให้ความศรัทธาเคารพนับถือให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นบุคคล
ส าคัญ และจ าเป็นต้องมีอยู่คู่กับสังคมไทย ความแตกต่างในด้านคุณลักษณะทางสังคมของผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ ก็นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบไม่
โดยตรงก็โดยอ้อมต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน นอกจากน้ีภาวะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านมีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลส าคัญที่จะกระตุ้น 
สนับสนุน ส่งเสริมและชักน าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งหากผู้ใหญ่บ้านมีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น ามากเพียงใด ย่อมจะได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ รวมทั้งได้รับความร่วมมืออันดี ท้ังจากข้าราชการ  และ
ราษฎรในการพัฒนาหมู่บ้าน ท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จอย่างสูงสุด อันจะส่งผลให้
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การประสานความต้องการของประชาชนกับการด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ ก่อให้เกิดความสงบสุขและ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 ผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นหน่วยปกครองพื้นฐานที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 1) และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้   ในช่วง
เวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มาและอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดเวลา วันที่ 6 เมษายน 2551 ได้มีการแก้ไข
วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านจากวาระ 5 ปี จนอายุครบ 60 ปี และก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลอืนายอ าเภอใน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในการ
ควบคุม ดูแลอย่างเข้มงวด นอกจากผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า
ราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาคแล้ว อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การประสานอ านวยความ
สะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ การรับฟ้งปัญหาและน าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความ
ต้องการที่จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การดูแล
ให้ราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความช่วยเหลือในกิจการ
สาธารณประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอ่ืนตามกฎหมายก าหนด จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท
ในการน าที่ส าคัญต่อการบริหารราชการไทยมีฐานะเป็นทั้งตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของราษฎรเพื่อน าเสนอต่อส่วนราชการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง และหน่วยงานของรัฐ
กับประชาชนเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่มากท่ีสุด (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 1)  
 ความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง
ท้องที่ท่ีใกล้ชิดกับราษฎรในพื้นที่มากท่ีสุด นอกจากน้ีมีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ยังเป็นผู้เสนอความต้องการของราษฎรในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส 
และเป็นไปตามกฎหมาย โดยที่อ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่าง
ใด แต่ท าหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งนี้ อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นการด าเนินการนโยบายบริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น า
หมู่บ้านมีหน้าที่ในการดูแลด้านการปกครองการรักษาความสงบเรียบร้อยจากอ านวยความเป็นธรรม รวมถึงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในต าบลและหมู่บ้านเป็นหลัก (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 2) 
 อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีปกครอง 15 ต าบล 204 หมู่บ้าน ท าให้ต้องอาศัยผู้ปกครองท้องที่จ านวน
มาก ความส าคัญของผู้ใหญ่บ้านจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน เพื่ อยกระดับศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถของผู้ใหญ่บ้าน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อสามารถปฏิบัติงานและบูรณาการงานในพื้นที่อย่าง
เต็มความสามารถ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง และยกระดับศักยภาพภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในการวางแผนพัฒนาท้องที่ให้เกิดความเข้มแข็ง จากการ
สอบถามเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องที่ (21 กุมภาพันธ์ 2560, สัมภาษณ์) พบว่า ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีความกล้าตัดสินใจและยัง
ขาดความสามารถโน้มน้าวราษฎรในพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้ความประสงค์ ขาดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และยังไม่สามารถน าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บางส่วนขาดความดูแล เอาใจใส่ และอุทิศ
ตน ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่อย่างเต็มที่ ส่วนมากขาดการวางแผนในการด าเนินงาน การติดตาม 
และปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพในผลงาน บางแห่งขาดความโปร่งใส บางคนมีความประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมต่อการ
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ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ กริยามารยาทก้าวร้าว การแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น ผู้ใหญ่บ้านหลายแห่งไม่มีความ
เคารพ เช่ือฟังผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และราษฎรในพื้นที่ เอาความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักในการด าเนินงาน ท าให้ไม่
ตอบสนองความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วยขอบเขต ดังน้ี  
   1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 204 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มาโดยวิธีการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตาม สูตรทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 136 คน โดยสุ่มแบบง่าย 
   2. ด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ นอกเหนือจาก
การเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
    2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า การพัฒนา
องค์การ ความรับผิดชอบ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการสื่อสาร 
  3. ด้านเนื้อหา  
  การศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น าและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขต
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  4. ด้านพ้ืนท่ีและระยะเวลา 
    4.1 ด้านพื้นท่ีการศึกษาครั้งน้ี คือ ท่ีว่าการอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
    4.2 ด้านระยะเวลา ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2560 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นผู้น าตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่     ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



                                         รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 

- ผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ของนักศึกษาปรญิญาตรีเครือข่าย SMARTS - 1008 

 

       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
        
 
 
      
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 204 คน และกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนทั้งสิ้น 136 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตรทาโร่ ยามาเน่ โดยสุ่มแบบง่าย 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น า ใช้ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลโดยขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในเขตอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวนทั้งหมด 136 หมู่บ้าน แจกแบบสอบถามตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
ต าบล โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
      4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณลักษณะความเป็นผู้น า ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.90 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มาก
ที่สุด จ านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 
ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรรม มากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 ตามล าดับ  
     2. คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า โดยภาพรวม

คุณลักษณะความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมาก (  = 4.06, S.D = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป

คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน 

1. ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า  
2. การพัฒนาองค์การ  
3. ความรับผิดชอบ  
4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
5. หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม  
6. ความสามารถในการสื่อสาร 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 
5.อาชีพ นอกเหนือจากการเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
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หาน้อย ดังนี้ ด้านหลักธรรมมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม (  = 4.24, S.D = 0.48) รองลงมา ด้านความสามารถในการ 

สื่อสาร (  = 4.17, S.D = 0.50) ด้านความรับผิดชอบ (  = 4.16, S.D = 0.56) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (  = 3.98, S.D = 

0.62) ด้านการพัฒนาองค์การ (  = 3.93, S.D = 0.62) และด้านลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า (  = 3.89, S.D = 0.61) 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขต  
        อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

             (n=136) 

คุณลักษณะความเป็นผู้น า 
 

S.D ความหมาย ล าดับ 

1. ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า 3.89 0.42 มาก 6 

2. การพัฒนาองค์การ 3.93 0.50 มาก 5 

3. ความรับผิดชอบ 4.16 0.56 มาก 3 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3.98 0.57 มาก 4 

5. หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม 4.24 0.48 มาก 1 

6. ความสามารถในการสื่อสาร 4.17 0.50 มาก 2 

 รวม 4.06 0.51 มาก  

 
 จากตารางที่ 1 คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

 2.1 ด้านลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, S.D = 0.61) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านมีมนุษยสัมพันธ์ (  = 4.22, S.D 

= 0.60) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านมีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์ (  = 3.93, S.D = 0.67) ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น า 
สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน และสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดจากกระบวนการท างาน  

ในพื้นที่ได้ มีความเสียสละ (  = 3.83, S.D = 0.63) ผู้ใหญ่บ้านมีการท างานเป็นทีมโดยสามารถโน้มน้าวให้ราษฎรในพื้นที่เกิด

ความเต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ (  = 3.77, S.D = 

0.58) และผู้ใหญ่บ้านมีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ (  = 3.72, S.D = 0.55) ตามล าดับ 

  2.2 ด้านการพัฒนาองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.93, S.D = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านติดตามความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ (  = 4.00, S.D = 0.61) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดริเริ่มในการก าหนดโครงการต่าง ๆ   

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ (  = 3.99, S.D = 0.60) ผู้ใหญ่บ้านศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ  ด้วย

ตนเอง (  = 3.91, S.D = 0.64) และผู้ใหญ่บ้านน าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนาผู้ร่วมงานและประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (  = 3.82, S.D = 0.63) ตามล าดับ 
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  2.3 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16, S.D = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่ อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (  = 4.16, 

S.D = 0.56) 

  2.4 ด้านการพัฒนาองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านมีการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ  (  = 4.00, S.D = 0.63) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านมีการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (  = 3.99, S.D = 0.63) และผู้ใหญ่บ้านมีการปรับปรุง พัฒนา ระบบ ขั้นตอน และวิธีการท างาน  
ให้รวดเร็ว และมีคุณภาพมากขึ้น หรือบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่

วางแผนไว้ (  = 3.95, S.D = 0.61) ตามล าดับ 

  2.5 ด้านหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24, S.D = 0.60)   และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย (  = 4.32, S.D = 0.62) รองลงมา 

ผู้ใหญ่บ้านมีการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต (  = 4.29, S.D = 0.60) 

ผู้ใหญ่บ้านมีจิตส านึก และรับผิดชอบงานในหน้าที่ (  = 4.27, S.D = 0.58) ผู้ใหญ่บ้านมีกิริยา มารยาท เรียบร้อย วางตน

เหมาะสม และรู้จักการควบคุมอารมณ์ (  = 4.18, S.D = 0.60) และผู้ใหญ่บ้านมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกัน  (

 = 4.13, S.D = 0.58) ตามล าดับ 

  2.6 ด้านความสามารถในการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D = 0.53) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้านมมีการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ราษฎร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน หรือถ่ายทอดและเผยแพรความรู้ให้ผู้อื่น

เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเหมาะสม (  = 4.19, S.D = 0.52) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดริเริ่มในการก าหนดโครงการต่าง ๆ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ (  = 4.14, S.D = 0.53) ตามล าดับ 
 3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี ้
   3.1 แนวทางการพัฒนาด้านลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า อ าเภอก าแพงแสนควรมีการจัดอบรมภาวะผู้น า 
เพื่อเพ่ิมทักษะความเป็นผู้น าในการโน้มน้าวให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท าให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน 

  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์การ ผู้ใหญ่บ้านควรศึกษาการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่  ๆ จะช่วยท าให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ 

  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ อ าเภอก าแพงแสนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว
น าผลการประเมินนั้นมายกย่องชมเชยเมื่อผลงานของผู้ใหญ่บ้านมีระดับการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
   3.4 แนวทางการพัฒนาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อ าเภอก าแพงแสนควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท าให้มีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น   และ
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ผู้ใหญ่บ้านควรมีการวางแผนทิศทางการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ท าให้มีแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสอดคล้อง  กับ
บริบทของหมู่บ้าน 

  3.5 แนวทางการพัฒนาด้านหลักธรรมาภิบาล ผู้ใหญ่บ้านควรปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภบิาลโดยยดึมั่นใน
มาตรฐานจริยธรรม มีคุณธรรมก ากับจิตใจ อุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนรวม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ เป็นตัวอย่างผู้น าท่ีดีให้กับราษฎรในหมู่บ้าน 
    3.6 แนวทางการพัฒนาด้านความสามารถในการสื่อสาร ผู้ใหญ่บ้านควรมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ท าให้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้น ากับราษฎรมีความเข้าใจตรงกับในการปฏิบัติงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อภิปรายผลดังนี้ 
   1.1 ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ 
สมศักดิ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามทัศนะของประชาชนต าบลเปอื 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า ด้านภาวะผู้น าความคิดเห็นของประชาชนต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ใน
ภาพรวมพบว่าเป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และทุกข้อพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดย เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ เป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของส าเริง บุญอรุณรักษา (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น า และผลการปฏิบัตงิานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   
และเมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เช่นกันโดยมีคุณลักษณะผูน้ าดา้นการมคีวามคิดริเริม่สงูที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเข้าสังคมไดด้ ี
ด้านการให้ความยอมรับนับถือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้านการประสานงาน และด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ตามล าดับ และมี
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการเป็นผู้น าชุมชนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็น ตัวแทนของประชาชน และด้านการ
เป็นตัวแทนของทางราชการ ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรงค์ สืบอ้าย (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในความคิดเห็นของประชาชนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก 
จังหวัดล าปาง พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในความคิดเห็นของประชาชนต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   1.2 การพัฒนาองค์การ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ สมศักดิ์  
(2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามทัศนะของประชาชนต าบลเปือ อ าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถความคิดเห็นของประชาชนต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน       
ในภาพรวมพบว่า เป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมากโดย มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านเป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึง
ประสงค์มากที่สุด ยกเว้นมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ การบริหารสมัยใหม่และ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
พอสมควร พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ แสงเรณู (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในพื้นที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการ
บริหารงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
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   1.3 ความรับผิดชอบ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเริง บุญอรุณรักษา 

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้น า และผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มากและเมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุก

ด้านเช่นกันโดยมีคุณลักษณะผู้น าด้านการมีความคิดริเริ่มสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเข้า

สังคมได้ดี ด้านการให้ความยอมรับนับถือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้านการประสานงาน และด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 

ตามล าดับ และมีผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้านการเป็นผู้น าชุมชนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 

และด้านการเป็นตัวแทนของทางราชการ ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา สุรินทร์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ และคุณลักษณะของการเป็นผู้น าในภาพรวมอยู่

ในระดับสูง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานท่ีตนต้องกระท าหรอืรับผดิชอบ สามารถแก้ไขปัญหาหรอืเหตุการณร์้ายแรงท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง

สุขุม รอบคอบ ไม่ตื่นตระหนกผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีตนกระท า และสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรงค์ สืบอ้าย (2557, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในความคิดเห็นของประชาชนต าบล

แม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในความคิดเห็น

ของประชาชนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โดยรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดับ 

   1.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริประภา ชาติประสพ 

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะของข้าราชการในการให้บริการสาธารณะของที่ท าการ

ปกครองอ าเภอละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะของข้าราชการ

ในการให้บริการสาธารณะของที่ท าการปกครองอ าเภอสะหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ ด้านจริยธรรม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้าน

การบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และด้านความร่วมแรงร่วมใจ ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสมนึก ลิ้มอารีย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา และในสถานศึกษาที่มีต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านมีจริยธรรมอยู่ในระดับ

สูงสุด ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับต่ าสุด คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) บุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดย

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อด้านมีจิตมุ่งบริการ 

ด้านมีจริยธรรม และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการท างานเป็นทีม และ

ด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนนท

ยา สร้อยพะยอม (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริการที่ดี  มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ ด้านจริยธรรม ด้านความร่วมแรงร่วมใจ และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญตามล าดับ  
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  1.5 หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ 
สมศักดิ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามทัศนะของประชาชน ต าบล
เปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า ด้านจริยธรรมความคิดเห็นของประชาชนในต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
ในภาพรวมพบว่าเป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์อยู่ในระดับมากและทุกข้อพึงประสงค์อยู่ในระดับมากโดย เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริประภา          
ชาติประสพ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะของข้าราชการในการให้บริการ
สาธารณะของที่ท าการปกครองอ าเภอละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
สมรรถนะของข้าราชการในการให้บริการสาธารณะของที่ท าการปกครองอ าเภอสะหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ ด้านจริยธรรม รองลงมาคือ ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และด้านความร่วมแรงร่วมใจ ตามล าดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก ลิ้มอารีย์ (2552 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และในสถานศึกษาท่ีมีต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความคิดเห็น
ต่อด้านมีจริยธรรมอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับต่ าสุด คือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) บุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตาม
สถานท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
คิดเห็นต่อด้านมีจิตมุ่งบริการ ด้านมีจริยธรรม และด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส ากัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านสั่งสมความเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ แสงเรณู (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการบริหารงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารึก จิตรสม (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาความคาดหวังต่อภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลต่อภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงล าลับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการบริหารงาน  ด้านบุคลิกภาพ และ      
มนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามล าลับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนนทยา สร้อยพะยอม (2554, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริการที่ดีมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้าน
จริยธรรม ด้านความร่วมแรงร่วมใจ และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรงค์ สืบ
อ้าย (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ในความคิดเห็นของ
ประชาชนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
พริกในความคิดเห็นของประชาชนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดับ 
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   1.6 ความสามารถในการสื่อสาร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ 
สมศักดิ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามทัศนะของประชาชนต าบลเปอื 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ความคิดเห็นของประชาชนในต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
ในภาพรวมพบว่าเป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์อยู่ในระดับมากและทุกข้อพึงประสงค์อยู่ในระดับมากโดย เป็นผู้มี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคุณลักษณะที่ประชาชนพึงประสงค์มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสาคร สุริยะโชติ (2550, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าท้องถิ่นตามทัศนะของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแม่สาย มีค่าเฉลี่ยของทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าท้องถิ่น ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการจูง
ใจ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรอบรู้ ในทางธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของส าเริง บุญอรุณรักษา 
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีคุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นกันโดยมีคุณลักษณะผู้น าด้านการมีความคิดริ เริ่มสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเข้า
สังคมได้ดี ด้านการให้ความยอมรับนับถือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้านการประสานงาน และด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 
ตามล าดับ และมีผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้านการเป็นผู้น าชุมชนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน 
และด้านการเป็นตัวแทนของทางราชการ ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา สุรินทร์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้น และผู้น าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ และคุณลักษณะของการเป็นผู้น าในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานท่ีตนต้องกระท าหรอืรับผดิชอบ สามารถแก้ไขปัญหาหรอืเหตุการณร์้ายแรงท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
สุขุม รอบคอบ ไม่ตื่นตระหนกผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีตนกระท า ดังแนวคิดของเฮลลีเกล และคณะ (Hellrigel, Slocom 
& Woodman, 1998, pp. 303-304) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้น าที่จะท าให้ประสบความส าเร็จไว้คือ 1) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลร่วมก าหนดเป้าหมายกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเป้าหมายนั้น และจะพยายาม
ด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผล 2) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร 3) เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดย
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนั้นบรรลุผลผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความพึงพอใจ
รวมทั้งผู้น าให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย 4) เป็นผู้ที่
เข้าใจตนเอง โดยรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและเป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลย้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงตนเอง
ให้ดียิ่งข้ึน 
  2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อภิปราย
ผลดังนี ้
   2.1 แนวทางการพัฒนาลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า อ าเภอก าแพงแสนควรมีการจัดอบรมภาวะผู้น า เพื่อเพิ่ม
ทักษะความเป็นผู้น าในการโน้มน้าวให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท าให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความเข้าใจตรงกัน
ในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรพงษ์ แสงเรณู (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล ใน
พื้นที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารงาน
ให้มากขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการบริหารงานจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นที่อื่นบ้าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรถือยศถือศักดิ์ ควรใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุวิทยา สุรินทร์ (2553 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
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ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตัิ
หน้าที่ โดยการให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนให้มากขึ้น หรือการ
กระจายข่าวสารต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับชาวบ้าน และเสนอความเห็นให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารด้วยความรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่สูงขึ้น สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้น าได้มากยิ่งขึ้น และใช้
ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสม โดยการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้ใหญ่บ้านแสดงบทบาท ตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   2.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาองค์การ ผู้ใหญ่บ้านควรศึกษาการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ จะช่วยท าให้เกิดแนวคิดในการการประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนนทยา สร้อยพะยอม (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า แนวทางพัฒนา
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร มีดังนี้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาแก้ไขปรับปรุง มีการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานท่ีสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว พัฒนาตนเองให้สนใจ ใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอ่ืนท่ีประสบ
ความส าเร็จมาปรับใช้ในองค์กร ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมก ากับ
จิตใจ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับแนวทัศนคติให้มองโลกในแง่ดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน
ในเชิงสร้างสรรค์ตระหนักในภาวะผู้น าเป็นผู้ประสานรอยร้าวในองค์กร และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
   2.3 แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบ อ าเภอก าแพงแสนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วน าผล
การประเมินนั้นมายกย่องชมเชยเมื่อผลงานของผู้ใหญ่บ้านมีระดับการปฏิบัติงานท่ีดี ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรพงษ์ แสงเรณู (2552 , บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายกองค์การ บริหาร
ส่วนต าบล ในพื้นที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อ ความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย ในการ
บริหารงานให้มากขึ้น นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลควรมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการบริหารงานจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อื่นบ้าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรถือยศถือศักดิ์ ควรใช้หลักคุณธรรม ในการ
พิจารณาความดีความชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   2.4 แนวทางการพัฒนาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อ าเภอก าแพงแสนควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท าให้มีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  และ
ผู้ใหญ่บ้านควรมีการวางแผนทิศทางการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ท าให้มีแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสอดคล้อง กับ
บริบทของหมู่บ้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธรรมรงค์ สืบอ้าย (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในความคิดเห็นของประชาชนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง พบว่า ควรมี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในการบรหิารงาน โดยการแสดงวิสัยทัศน์ ต่อประชาชนให้มาขึ้นอีกเพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นผู้น าที่
ดีที่สุด ด้านความรับผิดชอบ ควรมีความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับชุมชุนเป็นอย่างดี ร่วมทั้งควรมีความรับผิดชอบใน
การประสานงานในการพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะให้การท างานร่วมกันที่ดีขึ้นอย่างที่สุด ด้านการตัดสินใจ ควรตัดสินใจแก้ปัญหา
ด้วยความเป็นธรรมโดยยึดระเบียบกฎหมายอันดีที่ก าหนดแนวทางเอาไว้ ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรกล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อประชาชนให้รับรู้สิ่งต่าง ๆ ในการบริหารงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควรเป็นผู้มีความอดทนต่อ
การพัฒนาอย่างเป็นธรรม ไม่ควรแสดงอาการที่รู้สึกไม่เป็นธรรมออกมาจากผู้น า 
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   2.5 แนวทางการพัฒนาหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ใหญ่บ้านควรปฏิบัติงานตามหลักธรรมา        
ภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม มีคุณธรรมก ากับจิตใจ อุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานให้กับส่วนรวม และปฏิบั ติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามหลักกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ เป็นตัวอย่างผู้น าท่ีดีให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของนนทยา สร้อยพะยอม (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร มีดังนี้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาแก้ไขปรับปรุง มีการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้การบริการเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว พัฒนาตนเองให้สนใจ ใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอื่นที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้ใน
องค์กรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมก ากับจิตใจ อุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม สร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับแนวทัศนคติให้มองโลกในแง่ดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรค์ตระหนักในภาวะผู้น าเป็นผู้ประสานรอยร้าวในองค์กร และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
   2.6 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ผู้ใหญ่บ้านควรมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ท าให้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้น ากับราษฎรมีความเข้าใจตรงกับในการปฏิบัติงาน          
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของส าเริง บุญอรุณรักษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าและผลการปฏิบัติงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า แนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ควรดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นประจ าควร
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดข่าวสารราชการเป็นประจ า ควรรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อเสนอให้ส่วนราชการ
ทราบ ควรจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเต็ม
ความสามารถ ควรจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ควรรู้ ควรมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางความคิด 
ควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน และควรมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
  1.1 ด้านลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า ผู้ใหญ่บ้านควรมีการแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ มาปรังปรุงการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควรมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ และมีการท าประชาคมร่วมกับราษฎร
ในพื้นที่ เพื่อน าความคิดเห็นของราษฎรมาพัฒนาหมู่บ้านในสถานะผู้น า 
  1.2 ด้านการพัฒนาองค์การ ผู้ใหญ่บ้านควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะในการบริหารงานจาก
ผู้ใหญ่บ้านคนอ่ืน ๆ บ้าง จะช่วยท าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์งานในการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในความ
ต้องการของราษฎรในพื้นที่ท่ีหลากหลาย ควรมีการประชุมและวางแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเอาส่วนรวมร่วมคิด และแสดง
ความคิดเห็น เพื่อท าให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน 
  1.3 ด้านความรับผิดชอบ ผู้ใหญ่บ้านควรมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติประชุมประจ าเดือนและการ
ประชาคมหมู่บ้าน และเอาใจใส่ ดูแลผู้ร่วมงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และควรเปิดโอกาสให้ราษฎรใน
พื้นที่เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน เพื่อท าให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันกับราษฎรในพื้นที่ ก่อให้เกิดกระบวน
ท างานท่ีง่ายและประสบความส าเร็จ  
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  1.4 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้านควรมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขงาน 
เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม และ
ควรให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามความต้องการ
ของราษฎรในหมู่บ้านและช่วยลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้  
  1.5 ด้านหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม อ าเภอก าแพงแสนควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดี ท าให้ผู้ใหญ่บ้านมีจิตส านึกท่ีดีในการบริหารงานในหมู่บ้านให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบทบาทของผู้น าในหมู่บ้าน และควรมีการก ากับดูแลก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นตัวช้ีวัดให้มีการยึดมั่นในหลักการ  และ
จรรยาบรรณของการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  
  1.6 ด้านความสามารถในการสื่อสาร ผู้ใหญ่บ้านควรรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยี สารสนเทศ  
ของอ าเภอก าแพงแสน เพื่อท าให้รู้ถึงงานที่จะต้องปฏิบัติของทางราชการในการบริหารงานของหมู่บ้าน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร   
ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องรับรู้และปฏิบัติตามที่หน่วยงานราชการก าหนดขึ้น และอ าเภอก าแพงแสนควรจัดให้มีการอบรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ท าให้เกิดแนวทางและวิธีการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ผู้วิจัยควรศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน 
หรือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
  2.2 ผู้วิจัยควรศึกษาถึงบทเรียนจากการปกครองท้องที่ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย 
เพื่อ ศึกษาถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์      และ
เวียดนาม เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไทยเกี่ยวกับประเด็นการคงอยู่ของสถาบันผู้ใหญ่บ้าน ความผสมผสานกัน
ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านกับชุมชนแบบชนบท 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม

ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชนกับศาลเจ้าจีน 

ซ าซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป อันจะน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการจดบันทึกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า อดีตประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมายาวนานมีการเดินเรือเข้ามาค้าขายบริเวณ 

อ่าวไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาและมีการอพยพตั้งถิ่นฐานของชาวจีนไปทั่วอาณาจักรของประเทศไทยเพื่อประกอบ

อาชีพและท าการค้าขายสินค้าเป็นต้นและจังหวัดนครปฐมมีสภาพบริบทท่ีเอื้ออ านวยในการด าเนินกิจกรรมของชาวจีน จึงเกิด

การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและชุมชนตรอกโรงธูปเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีคนไทยเช้ือสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ก่อให้เกิดการน าเข้า

และเผยแพร่ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจีนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เช็ง

เม้ง สารทจีน วันไหว้พระจันทร์ วันชิวอิกเป็นต้นและนอกจากน้ียังมีเรื่องความเชื่อในเรื่องการบูชาเทพเจ้าซึ่งคนไทยเช้ือสายจีน

มีความเช่ือว่าเทพเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลความผาสุกมาสู่มนุษย์จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมความเช่ือที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ได้ศึกษาประเด็นการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พบว่าการบริหารจัดการ

เป็นไปในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการแต่มีลักษณะเรียบง่ายเสมือนเป็นพ่ีน้อง ในส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาในด้านการช่วยระดมก าลังกายและก าลังทรัพย์ในการบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าให้คงสภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม 

คณะกรรมการศาลเจ้าที่มาจากการเลือกตัวแทนจากคนในชุมชนจะร่วมกันบริหารจัดการและด าเนินการพัฒนาศาลเจ้าและมี

การริเริ่มจัดท าข้อมูลในรูปแบบเอกสารอัดส าเนาเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าศาลเจ้าในแต่ละที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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ของการจัดท าฐานข้อมูลสามารถศึกษาเรียนรู้และเป็นแนวทางในการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาว ไปเช้ือ

สายจีนต่อไป  
 

ค ำส ำคัญ: การจัดการองค์ความรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน  ใน
ชุมชนตรอกโรงธูป 

 
Abstract  

The research on the title “The study of Cooperative Knowledge and Traditional Management: a case 
study of Thai-Chinese Tradition and Culture at Trokrongtoop, Nakhonpathom Sub-District, Nakhonpathom.” 
This aimed to study the history, explicit Knowledge, and cooperation between people in the community 
and Samsuakokaung joss house. This made the database and suggestions for developing the community.  
To collect the data, qualitative research was used by using interviews, cooperative observations, as well as 
recordings. This employed descriptive analysis in order to analyze the data. 
 The results showed that Thailand in the past has had the relationship with China for a long time 
through sailing around Thailand Gulf since Sukhothai era and there was Chinese migration over Thailand 
Kingdom in order to do a job and business. Moreover, Nakhonpathom province had suitable context in 
migration and Trokrongtoop community was one of the communities which Thai-Chinese migrated to. This 
made the dissemination of tradition, way of life, and festivals such as Chinese New Year, Tomb Sweeping 
Day, Spirit Festival, Moon Festival Chi Chik Day, etc. As well as, there was the belief about god worship 
that destined the happiness for Thai-Chinese from the past to the present In addition, the management 
and cooperation of people in the community was found that the management was informal but simple. 
As for cooperation, they supported the community with power and money in renovating the joss house. 
The committee came from the selection of people in the community, then managed and took action in 
making document in order to reflect that the joss house was important, the way of inheritance, and 
reserve Thai-Chinese tradition continually. 
 

Keywords: knowledge management, cooperative process, Thai-Chinese tradition, Thai-Chinese people in 
Trokrongtoop community 

 
บทน า 
 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมายาวนานมีการเดินเรือเข้ามาค้าขายบริเวณอ่าวไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
ต่อมาในสมัยอยุธยาเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันมากข้ึน จึงมีการเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายบรเิวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ทั้งช่ัวคราวและถาวร ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีซึ่งพระเจ้าตากสินมีพระมารดาเช้ือสายจีนแต้จิ๋วชาวจีนจึงได้รับการดูแลเป็น
พิเศษโดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวจีนจากทางตอนใต้ของจีนอพยพมาอยู่ในไทยเป็นจ านวน
มาก เพราะสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้สะดวกแม้ชาวจีนจะอพยพมาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินในไทยต่างยุคต่างสมัยแต่
สิ่งส าคัญที่ชาวจีนในเมืองไทยหรือแม้แต่ชาวจีนท่ีเคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงยึดมั่นและด ารงอยู่นับแต่อดีต
จนปัจจุบัน คือศาสนา ความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของกลุ่มชุมชนที่มักมีพื้นเพ
ดั้งเดิมจากแหล่งเดียวกันมาอยู่ร่วมกันโดยมีสัญลักษณ์อันบ่งได้ถึงการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้น ๆ คือ วัดจีนหรือศาลเจ้า 
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 ปัจจุบันได้มีการจ านวนศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ จากรายงานการศึกษาศาสนสถานประเภทศาลเจ้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 ของ กองนโยบายและแผนงาน ส านักผังเมือง กทม. มีจ านวน 77 แห่ง แบ่งเป็นศาลเจ้าที่มี
อาคารและรูปเคารพ 71 แห่ง เป็นศาลเจ้าร้าง 6 แห่ง และหากจะแยกตามจังหวัดที่มีจ านวนศาลเจ้ามากกว่า 20 แห่งขึ้นไป 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 จังหวัด จังหวัดในภาคกลางก็ยังคงครองสถิติจ านวนมากโดยอันดับแรก คือกรุงเทพฯที่มีมากถึง 78 แห่ง 
อันดับ 2 คือ นครปฐม 53 แห่ง (เป็นศาลเจ้าจีน48 แห่ง)อันดับ3 คือชลบุรี 49 แห่งจังหวัดเพชรบุรีและจันทบุรีมีจ านวน 30 
แห่ง ส่วนจังหวัดที่เหลือมีจ านวน 20 เศษ คือราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สงขลา และระยอง มีจ านวน 28, 25, 
24, 22 และ 21 ตามล าดับ แต่แม้ว่าจะมีศาสนสถานตั้งอยู่แต่ถ้าขาดซึ่งการบริหารจัดการและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ก็อาจส่งผลให้สูญหายไปในที่สุด เช่นเดียวกับ ศาลเจ้าจีน ซ าซัวก๊กอ้วง ในจังหวัดนครปฐมที่มีวัฒนธรรม ประเพณีมากมาย  
แต่สิ่งเหล่านั้นก าลังจะหายไปเนื่องจากอนุชนรุ่นหลังขาดความตระหนักรู้ในการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรม 
 จากสถิติจ านวนศาลเจ้าที่มีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศนี้ ท าให้พอจะกล่าวอ้างได้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่ง
ชุมชนใหญ่ของชาวจีนรองจากเมืองหลวง ทั้งนี้การที่ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่นครปฐมอย่างหนาแน่นนั้น สืบเนื่องจากสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 5 บริเวณนครปฐม (นครชัยศรีในปัจจุบัน) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน         
อันเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก อยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนักจึงสะดวกต่อการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวจีนอีกทั้งยังมีภูมิประเทศ  
เป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพท่ีส าคัญเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวง คือ กรุงเทพฯ ชาวจีนจึง
นิยมมาตั้งหลักแหล่งท าการค้า โดยเฉพาะภายหลังเมื่อเริ่มมีกิจการรถไฟสายใต้วิ่งผ่านไปสู่จังหวัดและหัวเมืองใกล้เคียง ความ
นิยมในการอพยพมาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพยิ่งทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงท าให้นครปฐมเป็นชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี   
เกิดการสร้างศาลเจ้าขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งศาลเจ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 จากประเด็นปัญหาข้างต้นนักวิจัยจึงต้องท าการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศาลเจ้าจีน ซ าซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม  
  

วัตถุประสงค ์
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชนกับศาลเจ้าจีน 
ซ าซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป ซึ่งในกรณีนี้มุ่งเน้นการศึกษาการจัดการองค์ความรู้  และวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือ
สายจีนในชุมชนตรอกโรงธูปอันจะน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คณะกรรมการศาลเจ้าและชาวบ้านในชุมชนตรอกโรงธูป โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี ้ 

1. พ้ืนที่การวิจัย ส าหรับการเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา แบบเจาะจง (Purposive 
Selective) โดยเป็นพื้นที่ที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนที่มีการปฏิบัติจริงแต่ยังขาดซึ่งการจัดท า
ข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังต่อไป คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกศาลเจ้าจีนในชุมชน        
ตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ส าหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ติดต่อขอ
สัมภาษณ์คณะกรรมการศาลเจ้าและชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรม
ประเพณีและการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนและชุมชนตรอกโรงธูป ซึ่งประกอบด้วย 
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  2.1 นายชัยรัตน์ ลี้ไพบูลย์ (ประธานกรรมการ) 
  2.2 นายปณต เจนกิจณรงค์ (รองประธานคนที ่1) 
  2.3 นายวิรัตน์ ยิ้มสุขไพฑูรณ์ (รองประธานคนที่ 2) 
  2.4 นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ ( เลขานุการ) 
  2.5 นางอารีย์ แซ่ตั้ง (ชาวบ้านในชุมชน) 

    3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวมรวมข้อมูล ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมุดจดบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง ส าหรับการเก็บ
ข้อมูลแบ่งออกดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารอัดส าเนาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ฐานข้อมูลออนไลน ์เพื่อศึกษาแนวคิดในการวิจัย 
  3.2 ข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการศาลเจ้าและชาวบ้านในชุมชนตรอกโรงธูป 
  3.3 ข้อมูลด้านภาคสนาม ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และการสนทนากลุ่ม 
    4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้มีการด าเนินการในข้ันตอนท่ีส าคัญดังนี้ 
  4.1 การวิจัยเอกสาร สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิผ่านอินเทอร์เน็ต เอกสารอักส าเนา และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สภาพบริบทพ้ืนท่ีชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
  4.2 การวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วยการด าเนินการดังนี้ 
   4.2.1 การส ารวจพ้ืนท่ีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
   4.2.2การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุกับบุคคลที่ประกอบด้วย
คณะกรรมการศาลเจ้าและชาวบ้านในชุมชนตรอกโรงธูป 
   4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศาลเจ้าจีน 
   4.2.4 การสังเกตแบบไม่เป็นทางการโดยการสังเกตการจัดการของศาลเจ้ารวมถึงวิถีชีวิต 
หลักการวิธีการด าเนินการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  
  4.2.5 น าข้อมูลที่รวบรวมมาทอดประเด็น สรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัยชุมชน 
  4.2.6 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึก ข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้
และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม 
  4.2.7 ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนแบบมีส่วนร่วม 
  4.2.8 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นี ้
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ส าหรับชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนตรอกโรงธูปจากการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชน
ซอยตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวังนครปฐมพบว่าชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนยังคงด าเนินตาม
วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในการศึกษาเป็นข้อมูลในชุมชนในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือต่าง ๆ ของคนในชุมชมอาทิ เช่นเทศกาลตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง วันไหว้พระจันทร์ 
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เทศกาลกินเจเป็นต้น รวมไปถึงความเช่ือในสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอดีต
ขณะที่ยังไม่เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหมือนเช่นปัจจุบัน บรรพบุรุษในอดีตจึงหันเข้าพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม
และความเชื่อนั้นมีความข้องเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนดับสูญ เช่น ความเชื่อเรื่องการยกบุตรที่คลอดออก
มาแล้วเลี้ยงยา ไม่สบายบ่อยครั้งให้เป็นลูกของเทพเจ้าเพราะเช่ือว่าท่านจะปกป้องคุ้มครองจากอันตรายทั้งปวง นอกจากนี้ยัง
ท าให้ทราบถึงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและพบว่าปัจจุบันคนในชุมชนในช่วงอายุ 40 -60 ปี
ขึ้นไปท่ีมีบทบาทในการร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ในส่วนของเยาวชนรุ่นหลังหรือกลุ่มคนที่มีอายุในช่วง 18-39 ปี
นั้นมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง จากการศึกษาพบว่าเป็นเพราะสภาพบริบททางสังคม   
ที่เปลี่ยนไปจากอดีต เช่น ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ มากกมายที่เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจของลูกหลานรุ่นหลัง ประกอบกับการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเนื่องจากการประกอบอาชีพจึงส่งผลให้ล าบากต่อการที่จะกลับมาร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ และอีกประเด็นที่
ส าคัญคือ ลูกหลานรุ่นหลังนั้นไม่ทราบถึงความส าคัญของพิธีกรรมหรือเทศกาลต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีส่วนร่วมในการสืบทอด
วัฒนธรรมหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง ในการด าเนินโครงการครั้งนี้คณะผู้จัดท าได้เห็นความส าคัญของการศึกษาข้อมูล  
ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือเพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูลให้แก่ชุมชนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและการสืบสืบวัฒนธรรม
ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ สืบไป 
  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ส าหรับการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” กล่าวได้ว่า จาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศาลเจ้าจีน 
ซ าซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมและได้ศึกษาบทความวิจัยด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของศาลเจ้าจีนในจังหวัดต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนวัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี (ณัฐวุฒิ 
สุวรรณช่าง, 2543) เทศกาลและพิธีกรรมส าคัญของศาลเจ้าจันในจังหวัดสมุทรปราการ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  
เอกลักษณ์คนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ (วงเดือน ภานุวัฒนากูล, 2553) การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสาย
จีนในย่านเยาวราช (ภัทรภร สุวรรณจินดา, 2559) และอื่น ๆ พบว่าในรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน
ในแต่ละศาลเจ้ามีลักษณะที่เหมือนกันแบ่งเป็นด้านได้ดังนี้ 

ด้านวัฒนธรรมประเพณี เทศกาลและวันส าคัญ 
 จากการศึกษาพบว่าชาวไทยเช้ือสายจีนในทุกพ้ืนท่ีมีการปฏิบัติและสืบทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีและวันส าคัญต่าง 
ๆ ทีเ่หมือนกัน เช่น เทศกาลตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ซึ่งเป็นเทศกาลการบูชาบรรพบุรุษเพื่อแสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่
มีต่อบรรพบุรุษ รวมไปถึงการเทพเจ้าฟ้าดินที่ช่วยคุ้มครองมนุษย์จากสิ่งช่ัวร้ายทั้งปวง เทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) วันไหว้ขนม
บัวลอย (ตั่งโจ่ย) วันไหว้พระจันทร์ วันชิวอิก ฯลฯ ในเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ ถือเป็นวันรวมญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนก็
ว่าได้กิจกรรมที่ท าจะได้แก่ การน าสิ่งของมากราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่แต่ละท้องถิ่นนับถือเพราะมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลต่อการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวรวมไปถึงการปฏิบัติตามความเช่ือที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน สิ่งของที่น ามา
บูชาจะมีลักษณะเดียวกัน เช่น เครื่องไหว้ซาแซ โหงวแซ ผลไม้ และอาหารคาวหวานต่าง ๆ ที่มีช่ือหรือมีลักษณะเป็นสิริมงคล 
เช่น กล้วยหอมเชื่อว่าจะท าอะไรก็ง่ายเหมือนปลอกกล้วย ขนมที่มีลักษณะฟูเชื่อว่าจะเฟื่องฟูรุ่งเรือง ส้มเช่ือว่าทุกคนจะรักไคร่
กลมเกลียวกันเหมือนดังกลีบของส้มเป็นต้น แต่ทั้งนี้สิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี คือ ความเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติหรือ
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยเช้ือสายจีนในแต่ละพื้นที่เห็นได้จากสภาพบริบทและวิถีชีวิตที่ต่างกัน 
  ด้านบริบทของชุมชน 
 จากการศึกษางานวิจัยพบว่าในแต่ละสถานที่มีบริบทที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบจากงานวิจัยการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชซึ่งมีความแตกต่างจากชุมชนตรอกโรงธูปอย่างชัดเจนเนื่องจากย่านเยาวราช
เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมรวมไปถึงเป็นชุมชนที่ถูกจับตามองจากภายนอกเนื่องจากมีความเด่นชัดและ
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เคร่งครัดในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีน แต่ในส่วนของชุมชนตรอกโรงธูปนั้นมีสภาพบริบทชุมชน
อยู่ในเขตปริมณฑลจึงส่งผลให้บุตร-หลานหรือบุคลากรในชุมชนต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปประกอบอาชีพในเมืองหลวงและที่
สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยหน้าที่การงานและปัจจัยหลายอย่างจึงท าให้หาโอกาสได้ยากที่จะมาร่วมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
จึงส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ถูกลดความเคร่งครัดในการปฏิบัติลงน้อยลงหรือมีการปฏิบัติแบบเรียบง่ายตามอัตภาพ 

ด้านความสัมพันธ์ของศาลเจ้าจีนและคนในชุมชน 
 จากการศึกษางานวิจัยการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของศาลเจ้าจีนและคนในชุมชนพบว่าในทุกพื้นที่มี
ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันคือการใช้ศาลเจ้าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตามความเช่ือต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมา เช่น งาน
ประจ าปีศาลเจ้า รวมไปถึงการเข้าถึงและบูชาเทพเจ้าเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน เห็นได้ชัดจากกิ จกรรมการ
เสี่ยงทาย เช่นเซียมซี เสี่ยงปัวะโป้ย (ไม่เสี่ยงทาย) ด้วยความเชื่อท่ีว่าเทพเจ้าจะช่วยช้ีน าชะตาชีวิตว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด
ในช่วงอดีตการเสี่ยงทายถือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธ์ิมากเนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังไม่เกิดการพัฒนาซึ่งต่างจากปัจจุบันที่การเสี่ยง
ทายถูกลดความน่าเช่ือถือลงเพราะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเด่นชัดและสามารถพิสูจน์ได้ แต่ทั้งนี้ศาลเจ้าทุกที่ก็
ยังคงด าลงไว้ซึ่งกิจกรรมเสี่ยงทายเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมา  

ด้านทุนทางสังคมของชุมชน  
 จากการศึกษางานวิจัยด้านทุนทางสังคมของศาลเจ้าในแต่ละพื้นที่พบว่ามีทุนทางสังคมด้านผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรมที่เหมือนกันโดยสมาชิกในชุมชนเช่ือว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้น าทางการประกอบพิธีกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เทพเจ้า
จะเป็นผู้คัดสรรผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ หรือเรียกว่า “ร่างทรง” ส าหรับ
พื้นที่ศักยภาพของเขตชุมชนเยาวราชและชุมชนตรอกโรงธูปนั้นมีพื้นที่ศักยภาพคือ ศาลเจ้าจีน ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญของชาว
ไทยเช้ือสายจีนท่ีใช้ส าหรับการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาศาลเจ้า  
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความคล้ายกันในทุก ๆ ที่คือชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนจะมาร่วมกันประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ ถือเป็นวันรวมญาติของชาวไทยเช้ือสายจีนก็ว่าได้กิจกรรมที่ท า
จะได้แก่ การน าสิ่งของมากราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่แต่ละท้องถิ่นนับถือเพราะมีความเช่ือว่าเป็นสิริมงคลต่อการด าเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวรวมไปถึงการปฏิบัติตามความเช่ือที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน  สิ่งของที่น ามาบูชาจะมี
ลักษณะเดียวกันเช่น เครื่องไหว้ซาแซ โหงวแซ ผลไม้ และอาหารคาวหวานต่าง ๆ ที่มีช่ือหรือมีลักษณะเป็นสิริมงคล เช่น   
กล้วยหอมเช่ือว่าจะท าอะไรก็ง่ายเหมือนปลอกกล้วย ขนมที่มีลักษณะฟูเชื่อว่าจะเฟื่องฟูรุ่งเรือง ส้มเช่ือว่าทุกคนจะรักใคร่กลม
เกลียวกันเหมือนดังกลีบของส้มเป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเช้ือสายจีนชุมชนตรอกโรงธูป  ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”            
มีดังนี ้
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระตุ้นและหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนให้ด ารงอยู่ 
 2. ผู้น าชุมชนส่งเสริมการปลูกจิตส านึกรักและจัดท าฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้อนุชนรุ่นได้เรียนรู้   
และน าไปปฏิบัติ 
 3. ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนร่วมกันพัฒนาสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นทุนทางสังคมและพื้นท่ีศักยภาพของชุมชนให้คง
อยู่และส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การจัดท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือ
สายจีน ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่มีความสนใจในวัฒนธรรมจีนที่ถูกสืบทอดกันมา  ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาการจัดการองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีแบบมีส่วนร่วมของศาลเจ้าจีนในชุมชนซอยตรอกโรงธูป 
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากชาวไทย
เชื้อสายจีนในชุมชนตรอกโรงธูป ผู้ให้การสัมภาษณ์ 10 หลังคาเรือน คณะกรรมการศาลเจ้าซ าซัวก๊กอ๊วง และผู้น าชุมชนอย่าง
ไม่เป็นทางการ คุณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ ที่ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการลงพื้นที่ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและเห็น
คุณค่า ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ท่านอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ และแนะน าในทุกขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผลักดันให้งานวิจัยประสบความส าเร็จและได้รับข้อมูล   
ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนตรอกโรงธูป คุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมอบเป็นเครื่อง
บูชา พระคุณบิดามารดารวมถึงคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานส าคัญทางการศึกษาให้แก่
คณะผู้วิจัยตลอดมา 
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