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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นความมุ่ง

หมายให้เกิดภาวะความสุขสบายในการด�าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต มนุษย์ย่อมหาวิถีทางในการ

เรียนรู้ การปรับ การสร้าง รูปแบบในการด�าเนินชีวิตให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการ 

รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

สภาพสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การสื่อสารที่รวดเร็ว การอ�านวยความสะดวกวิถีการอยู่ร่วมกัน 

อิทธิพล การพัฒนา การซื้อขายแลกเปลี่ยน อัตราการเกิดและอัตราคนชราในสังคม และเพื่อ

การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มนุษย์ไม่ว่าช่วงชีวิตหรือวัยใด ควรมีความ

เข้าใจถึงองค์ประกอบที่แวดล้อมประกอบเป็นวิถีทางสังคม ว่าล้วนแต่เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับ

เคลื่อนสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และในการสร้างความพร้อมนั้น การเข้าใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นข้อได้เปรียบในการก่อให้เกิดภาวะความสุขสบายในการด�าเนินชีวิต

ภายใต้กระแสสังคมปัจจุบัน 

 องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมนุษย์ได้น�าพาเรา

ไปสู่ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การศึกษาเนื้อหาในแบบเรียนที่ถูก

ก�าหนดโดยกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ท�าให้เหน็ว่าเนือ้หาในต�าราไม่เพยีงแต่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนเป็น

คนฉลาดเท่านัน้แต่ยงัสร้างเสรมิให้มคีณุธรรมจรยิธรรม รูร้กัสามคัค ีปฏิบตัตินตามหน้าทีแ่ละสทิธิ

ในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ การปกปักรักษาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ด้วยเครือ่งมอืทางกฎหมายทีส่งัคมได้จดัตัง้ข้ึน การศกึษารปูแบบและพฒันาการของสิทธเิสรภีาพ

การอยูร่่วมกนัของประชาชน เพือ่สอดคล้องกบับรบิททางสังคมให้เกดิการอยูร่่วมกนัอย่างมัน่คงได้ 

กระแสของการเรยีนรูใ้นด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิกิจกรรม

ทางสังคม การใส่ใจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน ให้เกิดความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจ

ด้วยการยกระดับอาชีพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการมองเห็นความส�าคัญของก�าลังขับเคล่ือนทางสังคม 

ได้แก่ เด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตเพื่อพร้อมในการเป็นฟันเฟืองของสังคมในอนาคต รวม

ถงึภารกิจการทีล่ะทิง้ไม่ได้คอืการพจิารณา และท�าความเข้าใจถึงสถานการณ์ของผูส้งูอายใุนสงัคม

ปัจจุบัน ทั้งหมด ทั้งมวลนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการน�าเสนอกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างให้

เกิดองค์ความรู้ ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้และท�าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ได้จากวารสาร

ฉบับนี้ 

 ผู้นิพนธ์ทุกท่านท่ีร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในวารสารฉบับนี้ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จกัสามารถเป็นแรงขบัเคลือ่นให้ผูอ่้านเกดิความสนใจต่อประเดน็ต่าง ๆ  น�าพาให้เกดิแนวคดิ และ

มุง่สูร่ปูแบบในการด�าเนนิชวีติทีต้่องการ และก่อให้เกดิความสขุสบายภายใต้การเปลีย่นแปลงทีย่งั

ด�าเนินต่อไป ณ ขณะนี้ได้ อย่างมีความสุข

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเมืองวัฒนธรรมในนวนิยายแนวสัจนิยม

มหัศจรรย์ของ ตรี อภิรุม จ�านวน 11 เรื่อง ในเชิงความหมายของพื้นที่อ�านาจ ด้วยแนวคิด

การเมืองวัฒนธรรม (cultural politics) โดยศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ การเมืองของพื้นที่ 

การเมืองของชนชั้น การเมืองของความเช่ือทางศาสนาและอุดมการณ์ และการเมืองของ

เพศสถานะ ผลการศกึษาพบว่า นวนยิายสจันยิมมหศัจรรย์ของ ตร ีอภริมุ มบีทบาทในการ

เปิดพื้นที่การเมืองวัฒนธรรม ดังนี้ 1) การเมืองของพื้นที่ พบว่า ฉากและสถานที่เป็นพื้นที่

เชิงซ้อนโดยเป็นสถานที่อยู่อาศัย เป็นเมืองโบราณเป็นสัญลักษณ์สื่อสถานภาพทางสังคม

และความคิดของตัวละครด้านศีลธรรมจริยธรรม เป็นบรรทัดฐานของชีวิตปัจเจกชนและ

ชีวิตของสังคม 2) การเมืองของชนชั้น พบว่าสื่อถึงความเหลื่อมล�้าไม่เท่าเทียมของปวงชน

ในสังคมไทยทั้งชุมชนเมืองและชนบท ชนชั้นที่ได้เปรียบเป็นผู้มีฐานะดีมียศถาบรรดาศักดิ์ 

ส่วนชนชั้นที่เสียเปรียบเป็นชนชั้นกลางและเป็นสามัญชนคนชายขอบที่อาศัยอยู่ในบ้าน

ป่ากลางดง 3) การเมืองของความเชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์ พบว่านวนิยายที่เขียน

ในยุคหลังอาณานิคมมีบรรยากาศของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง สงครามอินโดจีน

และสงครามเย็น ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชาติที่ตกต�่าฝืดเคือง 

เกิดอาชญากรรมลักขโมยปล้นฆ่า ประชาชนปกป้องตนด้วยธรรมานุภาพ เครื่องรางของ

ขลัง เวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์ 4) การเมอืงของเพศสถานะ พบว่าผูเ้ขียนให้ความส�าคญั

ต่อความเท่าเทียมทางเพศ เพศชายมีคุณสมบัติส�าคัญคือมีความกล้าหาญเป็นผู้น�า เป็นคน

ดีมีศีลธรรม ส่วนเพศหญิงมีคุณสมบัติด้านความดีงามทั้งใจและกาย ยอมรับกฎแห่งกรรม 

มั่นคงในศีล ทาน ภาวนา และมีส�านึกเชิงจริยธรรมต่อธรรมชาติ

ค�าส�าคัญ: การเมืองวัฒนธรรม นวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์ของ ตรี อภิรุม
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Abstract
 This article is aimed to study the cultural politics of Tri Aphirum’s 11 
novels of magical realism in the meaning of authority area with the concept 
of cultural politics. There are four issues to study: politics of the area, politics 
of class, beliefs of religion and ideology and politics of gender. The results 
found that the magical realism novels of Tri Aphirum have a role in opening 
cultural politics areas in the following areas. First, politics of area found that 
scenes and places are a complex area which included habitation, ancient city, 
which were used to be as the symbol to convey social status and the notion 
of the character’s morality as the norm of individual life and life of society. 
Second, the politics of class meant the inequality of people in Thai society, 
both in urban areas and rural areas. The classes that gained an advantage 
were the dignitary and the titularity, while the disadvantageous group was 
the middle class, just the man in the street from the rural area and living in 
the forest. Thirdly, politics of belief in religion and ideology found that the 
novel written after the colonial era provides the atmosphere of World War 
1, World War 1, Indochina War, and the Cold War, which affected household 
economics and national economics impecunious. There were many criminals 
such as stealing, robbing and murdering, and people protected themselves 
by using the power of Dhamma, charm, magic and superstitious. Finally, 
politics of gender found that the writer gave priority to gender equality. The 
important characteristic of males are bravery, leadership, and being nice and 
moral. In contrast, females’ important characteristics were a virtue, both 
physical and mental, admitted to the law of action, being steady to the 
precepts, alms and pray, and awareness of morality toward nature.  
Keywords: Cultural Politics, Magical Realism Novels of Tri Aphirum
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บทน�า

 การศึกษาการเมืองวัฒนธรรมในนวนิยาย คือการพินิจพิเคราะห์การต่อสู ้

ทาง “การเมือง” ในการช่วงชิงอ�านาจน�า (hegemony) การเมืองวัฒนธรรมเป็นระบบ

ความหมายท่ีมนุษย์ใช้มองโลกและก�ากับพฤติกรรมของตนเอง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน

การแต่งกาย รสนยิมทางเพศ ศลิปะ การศกึษา ศาสนา ประวติัศาสตร์ ไปจนถงึวถิกีารเมอืง

การปกครอง การศึกษานีเ้ชือ่ว่าในการเมอืงมวีฒันธรรม และในวฒันธรรมกม็กีารเมอืง โดย

สอดแทรกอยูใ่นมติทิางวฒันธรรมหลายรูปแบบเช่น นวนยิาย ภาพยนตร์ ดนตร ีละครหลงั

ข่าว ภาพเขยีนศลิปะ สถาปัตยกรรม อนสุาวรย์ี งานประตมิากรรม ตลอดจนพิธกีรรมต่าง ๆ  

ในพ้ืนทีห่รือสิง่ประดษิฐ์ทางวฒันธรรม เป็นการสร้างอตัลกัษณ์และความหมายให้กบัสรรพ

ส่ิงทางสังคมในมิติของการเมืองของความรู้ ความจริง หรือตัวตนของเราเอง “การเมือง

วัฒนธรรม” ช่วยเปิดโลกให้เห็นแง่มุมใหม่ ๆ ของการเมืองไทยที่เปลี่ยนไป โดยซับซ้อนขึ้น 

พลกิแพลงขึน้ และช่วยปลดปล่อยจากการมองการเมอืงแบบหยดุนิง่และคับแคบ (ประจกัษ์ 

ก้องกีรติ, 2558)

 นวนิยายเป็นผลงานที่รังสรรค์จากจินตนาการและความคิดของผู ้เขียน

การศึกษานวนิยายแนวนี้ท�าให้เข้าใจพลวัตของพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้พ�านัก

อาศัยในพื้นที่นั้น สถานที่จึงไม่ได้เป็นเพียงฉากในท้องเรื่อง จินตนาการของนักเขียนถูก

หล่อหลอมด้วยบรบิทของการเมอืงอนัส่งผลต่อการด�าเนนิเรือ่งและปฏสิมัพนัธ์ของตวัละคร 

นวนิยายจึงส่งผลต่อจินตนาการของมนุษย์ นวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่

แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร ด้วยเหตุนี้การศึกษาพื้นที่ใน

นวนยิายจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับภาษา ภาพพจน์ และสญัลกัษณ์ท่ีใช้ เนือ่งจากสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกับโลกทัศน์และค่านิยมที่ต้องการน�าเสนอ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และ

ความรู้สกึผ่านสญัญะต่าง ๆ  ในโลกวรรณกรรม (สรุเดช โชตอิดุมพนัธ์, 2559: 99) “สจันยิม

มหัศจรรย์” เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่าง “ความเป็นจริง” และ “ความมหัศจรรย์” คือ 

วรรณกรรมสจันิยมมหศัจรรย์ ฉากมกัเป็นโลกทีเ่รารูจ้กัมกัคุน้เป็นอย่างด ีแต่อาจมเีหตกุารณ์

แปลกประหลาดคาดไม่ถึง ท�าให้หวนคิดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า “ความเป็นจริง” หรือ “ความ

มหศัจรรย์” ทีต่่างเป็นค�าทีม่คีวามหมายเลือ่นไหลและเปล่ียนแปลงไปตามบรบิทท้ังทางด้าน

เวลาและสถานท่ี (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2554: 7) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ (ชูศักดิ์ 

ภทัรกลุวณชิย์, 2559: 20) มองว่าสจันิยมมหศัจรรย์ (magic realism) คอืการหลอมรวมของ

วรรณกรรมสองประเภทที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน นั่นคือ ค�าว่า “realism” อ้างถึงวรรณกรรม

แนวสัจนิยมที่มุ่งถ่ายสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตและสังคมโดยยึดหลักความเหมือนจริง

และความสมจริง ต้ังอยู่บนหลักของเหตุและผลตามแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในแนว
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ปฏิฐานนิยม ส่วนค�าว่า “magic” อ้างอิงถึงวรรณกรรมในแนวแฟนตาซีเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตหิรอืเหนอืจรงิพบทัว่ไปในงานวรรณกรรมพืน้บ้านหรอืต�านาน

ท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง “สัจนิยม” มีนัยถึง “โลกที่สาม”นวนิยายของตรี อภิรุม หรือ 

เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นเสมือนการเมืองเรื่องเล่าที่สอดผสานระหว่างความสมจริง

และจินตนาการอันมหัศจรรย์ที่มีพื้นฐานจากความเป็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกยุค

หลังอาณานิคมและหลังความทันสมัยในปัจจุบัน ผู้เขียนน�าเสนอโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม

ข้ามพรมแดนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาสังคมในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ผู้เขียนยัง

ถ่ายทอดนัยส�าคัญในการเสนอสารผ่านเรื่องราวของนวนิยายด้วยการสร้างตัวละครที่เป็น

ความเสมือนจริงและจินตนาการเหนือจริงอันมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ เปรียบเสมือน

ปัญญาทีท่�าให้ตวัละครหลดุพ้นจากเหตุการณ์ชัว่ร้าย นวนิยายของตร ีอภริมุ จึงเป็นนวนยิาย

สจันยิมมหศัจรรย์ทีไ่ม่เพียงแต่น�าเสนอเรือ่งราวลกึลบัมหศัจรรย์เหนอืธรรมชาตหิรอืให้ความ

เพลดิเพลินแก่ผูอ่้านเท่าน้ัน แต่เป็นนวนิยายทีม่คีวามโดดเด่นตามหลกัธรรมค�าสอนท่ีองิจาก

เรื่องเล่าในพุทธศาสนาด้วยภาษาที่งดงาม หลักคุณธรรมที่ถ่ายทอดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้ง

ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ    

 เมื่ออ่านนวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์ของ ตรี อภิรุม 11 เรื่อง แม้ความโดดเด่น

ของนวนิยายดังกล่าวคือความลึกลับมหัศจรรย์สยองขวัญ แต่ในตัวบทแต่ละเรื่องมีโครง

เร่ืองย่อยทีส่ื่อแสดงความหมายมากกว่าอารมณ์ความรูสึ้ก โดยมมีติทิีห่ลากหลาย เช่นความ

รัก ปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม ข้อขัดแย้งทางวัฒนธรรม ภาพชีวิตจริง ตรี อภิรุม น�าเสนอ

ด้วยการบอกเล่าผ่านภาษาผ่านการแสดงละครโทรทัศน์และการแสดงภาพยนตร์ รูปแบบ

การน�าเสนอมทัีง้การผลติและผลติซ�า้ในรปูแบบทีห่ลากหลายต่อเนือ่ง ได้รบัการยอมรบัจาก

มหาชนผูบ้รโิภคสือ่ ตัวบทนวนิยายของ ตร ีอภริมุ ไม่ได้เป็นเพียงศลิปกรรม แต่เป็นบทละคร

บทภาพยนตร์ที่เป็นเสมือนสนามชีวิต เป็นชีวิตทางสังคมของกลุ่มอ�านาจใหญ่อ�านาจย่อย

หลายกลุ่มทีป่ะทะต่อสู ้ต่อรอง และต่อต้านกนัและกนั เช่น อ�านาจอุดมการณ์ อ�านาจความ

เชือ่ความศรทัธา อ�านาจชนชัน้ อ�านาจทนุ อ�านาจความรู ้อ�านาจของเพศสถานะอ�านาจเหล่า

นี ้ตรี อภรุิม น�าเสนอผ่านตัวละครและผ่านเหตุการณ์ทีเ่ป็นความขัดแย้งอย่างรนุแรงเข้มข้น 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการด�ารงอยู่ เพื่อเปิดพื้นที่ เพื่อคัดค้านอ�านาจอื่น อ�านาจภายนอกที่

ขัดผลประโยชน์และมีความต่าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจย่อยในตัวบทนวนิยายของตรี 

อภรุิมมเีป้าหมายเพือ่นยิามว่าอะไรคอืความจรงิ ความด ีและความงาม ทีค่วรเป็นกฎเกณฑ์

และคุณค่าของชีวิตทางสังคมของแต่ละพื้นที่แต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึง

สนใจท่ีจะศึกษาวเิคราะห์เชงิความหมายของพืน้ทีอ่�านาจทางการเมอืงวฒันธรรมในนวนยิาย

สัจนิยมมหัศจรรย์ของ ตรี อภิรุม
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาการเมืองวัฒนธรรมท่ีมีความหมายต่อการสร้างพื้นที่ทางอ�านาจและ

พื้นที่วัฒนธรรม ในลักษณะต่าง ๆ ของนวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์โดย ตรี อภิรุม

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศกึษานี ้ผู้วจิยัคดัเลอืกนวนยิายของ ตร ีอภริมุ จ�านวน 11 เรือ่ง ทีม่ลีกัษณะ

ด้านเนื้อหา สัจนิยมมหัศจรรย์ ซึ่งมีพื้นที่สื่อความหมายทางการเมืองวัฒนธรรม

ตารางที่ 1 นวนิยายของตรี อภิรุม จ�านวน 11 เรื่อง

ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสัจนิยมมหัศจรรย์ และแนวคิด

การเมืองวัฒนธรรม เพื่อก�าหนดกรอบและแนวทางในการวิจัย ดังสรุปต่อไปนี้

 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยด�าเนินการ

ส�ารวจและศึกษาหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของ

วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์ และแนวคิดการเมืองวัฒนธรรม 

 2. วิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 น�าข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นระบบ เพื่อการศึกษาวิเคราะห์  

  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
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    2.2.1 การเมืองของพื้นที่

    2.2.2 การเมืองของชนชั้น

    2.2.3 การเมืองของความเชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์

    2.2.4 การเมืองของเพศสถานะ

 3. น�าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการน�าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาการเมืองวัฒนธรรมในนวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์ของตรี อภิรุม 

ผ่านกรอบแนวคิดการเมืองวัฒนธรรม ที่มีความหมายส�าคัญต่อการสร้างพื้นท่ีอ�านาจและ

พืน้ทีวั่ฒนธรรม สามารถแยกการศกึษาได้ 4 ประเด็น คอื 1) การเมอืงของพืน้ที ่2) การเมอืง

ของชนชัน้ 3) การเมอืงของความเชือ่ทางศาสนาและอดุมการณ์ 4) การเมอืงของเพศสถานะ 

โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดใน   แต่ละประเด็น พร้อมยกตัวอย่างเนื้อหาในนวนิยายขึ้นมา

ประกอบการอธิบาย ดังนี้

 1. การเมืองของพื้นที่

 พืน้ท่ีในนวนิยายของตร ีอภริมุ เป็นพืน้ทีท่บัซ้อนและเป็นพืน้ทีเ่ชงิซ้อน โดยเป็น

สถานทีอ่ยูอ่าศยั เป็นเมอืงโบราณทีเ่ป็นพลงัศักด์ิสทิธิท์ีป่กป้องภยัอนัตราย เป็นเขตอภัยทาน

ทีบ่รสิทุธิแ์ละศกัดิสิ์ทธิ ์พ้ืนทีบ่ทบาทดังกล่าวอาจเป็นพืน้ทีค่รอบครวั พืน้ทีช่มุชน พืน้ทีเ่มอืง 

พื้นที่ศาสนสถานคือ วัด ปราสาท พระธาตุ และอาณาจักรของผู้น�าคือ วัง คฤหาสน์ เช่น 

ปราสาทพยบัเมฆในนวนยิายเรือ่งแก้วขนเหลก็ เมอืงเชลยีงในเรือ่งทายาทอสรู หมูบ้่านดอน

ไม้ป่าหรอืเมอืงมรกุขนครในอดตีชาตแิละปราสาทหนิเทวาลยัในเรือ่งนาค ีวดัคหูานาคนิใน

เรื่องนาคีภาค 2 บ้านสวัสดิ์โสภาคย์และวัดทับหลวงในเรื่องจินตวาณี ศาลเจ้าพ่อกู่ช้างและ

คุ้มเจ้าแม่ทิพย์วัลย์ในเรื่องนางพญาอสรพิษ ส�านักอาศรมอาจารย์หลิ่มบ้านเรือนไทยของ

ขรัวอินทร์และส�านักนารีรักษาธรรมในเร่ืองมิติที่สาม สุสานบุรพกษัตริย์ในเรื่อง บาดาล

ดิน เป็นต้น สถานที่ดังกล่าวมีมิติเป็นพื้นที่กายภาพ พื้นที่สังคม พื้นที่วัฒนธรรม และพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์สื่อสถานภาพทางสังคม และสื่อความคิดของผู้แต่งท่ีสืบสร้าง

แบบทางจริยธรรมทางศีลธรรมให้เป็นบรรทัดฐานของชีวิตปัจเจกชนและชีวิตของสังคม 

 ความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายของตรี อภิรุม สะท้อนให้เห็น

ปรากฏการณ์ในบริบทของสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสังคมท่ีได้รับผล

จากโลกาภิวัตน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา นอกจากพื้นที่ในฐานะฉากสถานที่

แล้ว ตัวละครและเหตุการณ์ในแต่ละประเด็นสื่อนัยทางอ�านาจของแต่ละกลุ่ม คือผู้เขียน
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เจตนาถ่ายทอดสื่อปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ การปกครอง ปัญหาความขัด

แย้งของสังคม โดยวิธีด�าเนินเรื่องผ่านตัวละคร ความคิดทางการเมืองของตรี อภิรุม เสนอ

ในรูปการถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและลัทธิความเช่ือหรือเสนอในรูปการต่อสู้

ทางการเมือง ดังที่บรรยายว่า 

 “ตามพระพุทธท�านาย เม่ือมนษุยชาตเิจรญิสดุขดีไฟประลยักลัป์กจ็ะล้างโลก

น่ีกช็กัจะเข้าเค้าแล้ว เกดิสงครามโลกครัง้ท่ีสามเมือ่ไหร่ไฟประลยักลัป์จะลกุไหม้ท�าลาย

สิ้น ประเทศทั้งหลายจะจมลงใต้ปฐพีสิ้นยุคหลังจากนั้นนานโขมนุษยชาติจะเริ่มต้นข้ึน

ใหม่ จากความเสื่อมไปสู่ความเจริญสุดขีดของวัตถุแล้วก็สลายตัว” (ภูตพยัคฆ์: 102)

 “สงัคมโลกมนษุย์กับโลกแห่งวญิญาณไม่เหมอืนกนั ยิง่สังคมมนษุย์ในปัจจบุนั

เคลือบแคลงอ�าพรางแฝงด้วยผลประโยชน์ แต่โลกวิญญาณเข้าถึงสัจธรรมมากกว่า ไม่

ต้องการการปรุงแต่ง” (ลูกสาวซาตาน: 181)

 “สมมตว่ิาเอง็เอาเชอืกผกูลกูตุม้ห้อยกลางเพดานห้อง เมือ่เอง็ผลกัลกูตุม้มนั

จะแกว่งไปและแกว่งกลับโดยอัตโนมัติ ด้วยอัตราส่วนท่ีเท่ากันตามกฎแรงเหวี่ยงวัตถุ 

(Law of Motion) ของนิวสตัน อันนี้บังเอิญตรงกับกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา” 

“ครับ” ผู้การลอบกลืนน�้าลาย

 “ท�าดไีด้ด ีท�าช่ัวได้ช่ัว เม่ือปิศาจกัดซอกคอไอ้หน ูกเ็ท่ากบัมนัสร้างแรงเหวีย่ง

ขึน้ แรงนัน้กจ็ะต้องเหวีย่งกลบัในอตัราส่วนเท่ากนั คราวนีเ้ข้าใจแล้วใช่ไหม” (นางพญา

อสรพิษ: 47)

 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าแนวการเขยีนแบบสจันยิมหศัจรรย์เป็นการ

เยยีวยาภาวะทีผู้่เขยีนเผชญิ กลายเป็นความสอดผสานระหว่างความสมจรงิและจนิตนาการ

อันมหัศจรรย์ที่มีพื้นฐานจากความเป็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกยุคหลังอาณานิคม 

และหลงัความทันสมยัในปัจจุบนั ในความหลากหลายสงัคมขาดภมูต้ิานทานในการคดักรอง

เลือกสรรอดุมการณ์ใหม่ โลกทศัน์ใหม่ จงึกระตุน้ให้ภารกจิของนกัเขยีนจ�าเป็นต้องก�าหนด

หมุดหมายให้ชีวิตปัจเจกชนและชีวิตทางสังคม ดังท่ี ประจักษ์ ก้องกีรติ (2558) กล่าวว่า 

การต่อสู้ทางการเมืองในความหมายแบบการเมืองวัฒนธรรมเป็นการเมืองท่ีมีพลวัตแปร

เปล่ียนได้ตลอดเวลา ไม่มีใครชนะหรือแพ้ทั้งหมดในการต่อสู้ทางการเมือง เช่นนี้เพราะ

การครองอ�านาจน�าไม่เคยเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตายตัว หากแต่มีพลวัตเลื่อนไหล

เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

14

 2. การเมืองของชนชั้น

 อ�านาจของชนชั้นปรากฏในหลายรูปแบบ ท้ังลักษณะความขัดแย้งระหว่าง

นายทุนที่เป็นความขัดแย้งในรูปของการต่อต้านอ�านาจรัฐ ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน

กับอ�านาจรัฐ เห็นชัดเจนในการสู้ด้านอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

และเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีความรุนแรง ชาวบ้านอยู่อย่างไม่ปกติสุข การท�ามาหากินล�าบากมี

ความไม่ปลอดภัยสูง (อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 121) ตัวบทในนวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์

ของ ตรี อภิรุม สื่อแสดงถึงความเหลื่อมล�้าของปวงชนในสังคมไทย ทั้งชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบท ชนชั้นที่ได้เปรียบเป็นผู้มีฐานะดี มียศถาบรรดาศักดิ์ เช่น สกุลขุนนาง สกุล

ขุนศึก สกุลนายทุนหรือผู้น�าทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งนักธุรกิจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่

มชีือ่เสียง เป็นต้น ชนชัน้สงูผูไ้ด้เปรยีบในตัวบทนวนยิายมทีัง้หญงิและชาย คณุสมบัตสิ�าคัญ

คือการมีชาติตระกูลสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การมีเศรษฐานะ มีการศึกษาสูง การเป็นร่าง

ทรงของเทพ เช่น เจ้าคุณเทวรักษ์ หลวงเมฆินทร์ วิทวัส และรมณีย์ในเรื่องแก้วขนเหล็ก

เจ้าศรีสุรางค์และเจ้าสิงหราช ณ เชียงสรวงในเรื่องมฤตยูผยอง พระยาเชลียง คุณยาย

วรนาฏ และแม่ชวีชัรวีลัย์ในเรือ่งทายาทอสรู อาจารย์ทัศนยัและทศพลในเรือ่งนาค ีเป็นต้น 

 ส่วนชนช้ันทีเ่สยีเปรยีบ คือเป็นชนชัน้กลางและเป็นสามญัชนคนชายขอบทีอ่าศยั

อยู่ในบ้านป่ากลางดง เป็นผู้น�าท้องถิ่น เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นหญิงสาวลูกหลานชาวนา 

เป็นพระเจ้าอาวาสทีเ่ป็นผูท้รงศลีทรงธรรม เป็นผูท้รงอทิธพิลในท้องถิน่ เป็นหมอผ ีหมอยา 

เหล่านี้ได้แก่ นายอ�านวยผู้ใหญ่บ้านแดนโขมดและแววรัชนีในเรื่องภูตพยัคฆ์ เจ้าโขนหนุ่ม

ชาวบ้านในเร่ืองทายาทอสูร นางค�าปองและค�าแก้วหญิงชาวบ้านในเรื่องนาคี คุณสมบัติ

ที่ส�าคัญของผู้เสียเปรียบเหล่านี้คือความยากจน การขาดโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่มี

คณุงามความดทีีธ่รรมชาตแิละหลกัธรรมทางศาสนากล่อมเกลา เมือ่ต้องข้ามพรมแดนทาง

สงัคมวัฒนธรรมมาปะทะสงัสรรค์กบัชนชัน้อืน่ทีส่งูกว่าจงึมคีวามแปลกแยกและมคีวามเป็น

อื่น ท�าให้ถูกกดทับอย่างรุนแรงไม่มีสวัสดิภาพชีวิต ไม่ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเปลี่ยน

ผ่านของชวีติ เช่น การแต่งงาน การประกอบอาชพี การเรยีนรูใ้นการอยูร่่วมกบัความหลาก

หลายและวิถีทรรศน์ใหม่         

 ความหมายทีแ่ท้จรงิไม่ใช่การกดข่มความต่างและความเป็นอืน่เท่านัน้ แต่มีความ

แตกต่างทางความคิด ความเชือ่ ความไม่เท่าเทยีมของการพฒันาสงัคมไทยท่ีก่อให้เกดิภาวะ

อาณานิคมภายใน ซึง่หมายถงึความเหลือ่มล�า้ระหว่างพืน้ทีศ่นูย์กลางกบัพืน้ทีช่ายขอบของ

สังคมไทย ตรี อภิรุม ได้ก�าหนดจุดยืนในการมองอดีต ปัจจุบัน อนาคต ด้วยสายตาที่เป็น

ธรรมและให้คณุค่าแบบองค์รวม มองรอบด้านให้เหน็คณุค่าภายในของมนษุย์และสงัคม โดย

ให้ศลี สมาธ ิปัญญา และความเมตตา เป็นหลกัค�า้หลกัชยัของสงัคมผ่านตวัละครทีน่ัง่สมาธิ
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วิปัสสนา รับอุโบสถศีล สวดมนต์ภาวนา เพื่อต้านทานเวทมนต์คาถาอาคมและศาสตราวุธ

ที่ท�าร้ายท�าลายคนอื่นให้เสียเลือดเสียเนื้อ เสียชีวิต และเสียความเป็นมนุษย์ เช่น เมฆินทร์ 

มนุษย์ผีดิบที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินเลือด คือดูดเลือดจากเหยื่อสาวสวยในเรื่องแก้วขนเหล็ก 

เจ้าโขน ทีใ่ช้อาคมสะกดหญิงทีต่นรักให้ลุม่หลง และการเสกปีศาจอสรูร้ายตะขาบให้ศตัรเูจ็บ

ปวดทุรนทุรายในเรื่องทายาทสูร ดังตัวอย่างเรื่องราวที่ว่า สมัยอดีตดึกด�าบรรพ์ ประมาณ

เจ็ดร้อยปีก่อน เหตุเกิดที่ราชธานีสุโขทัย พระยาเชลียงเป็นขุนนางผู้ใหญ่เช้ือพระวงศ์สกุล

พระร่วง ท่านมีธิดาสามคนชื่อค�าหล้า ค�าแก้ว และค�าหยาด ทั้งสามนางเลอโฉม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ค�าหยาดธดิาคนเลก็พลิาสพไิลเลือ่งลอืทัง้แผ่นดนิ วนัหนึง่ สามศรพีีน้่องปลอมตวัไป

จ่ายตลาด เจอเจ้าโขนหนุ่มจากศรีสัชนาลัยเมืองลูกหลวง เจ้าโขนเก้ียวพาราสีท้ังสามนาง

และบังอาจจับมือถือแขนธิดาคนเล็กที่สวยที่สุด ความทราบถึงพระยาเชลียง       

  

 “มันดูถูกกู” ขุนนางเชื้อพระวงศ์ตบเข่าฉาด “พวกมึงจงไปกุมตัวไอ้โขนโบย

สามสลบแล้วลากเอาไปทิ้งให้มันตายกลางป่า” (ทายาทอสูร: 7)

                     

 เจ้าโขนหนุ่มแห่งศรีสัชนาลัยไม่ตายตามที่พระยาเชลียงประกาศิต ได้รับน�้าค้าง

กลางดงค่อยคืนสติฟื้นข้ึน เขาคร�่าครวญปริเวทนาการแสนสาหัส เสียงนั้นบังเอิญแว่วถึง

นักบวชเดียรถีย์ เขาปฐมพยาบาลเจ้าโขนและรับเป็นศิษย์ประจ�าอาศรมเรียนเวทมนตร์

คาถาไสยด�า ฝึกตบะฌานเพ่งกสิณจนอินทรีย์แก่กล้ามีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ การล้างแค้น

เริ่มต้นขึ้นด้วยกลยุทธ์ไสยด�าชั้นยอดปลุกเสกผีดิบ ใช้ให้อมนุษย์ช่วยปั้นตุ๊กตาทายาทอสูร 

จัดพิธีบูชายัญตัวเจ้าโขนเอง จากนั้นวิญญาณอิทธิฤทธิ์แปลงเป็นตะขาบแทรกในตัวตุ๊กตา

สังคโลก วญิญาณตะขาบแทรกเข้าตัวค�าหยาด หลายสิบปีต่อมาตะขาบตวัเดมิออกจากร่าง

ค�าหยาดแทรกตัวหลานสาวอาถรรพ์นี้ครอบคลุมไปถึงธิดาของค�าหล้าและค�าแก้ว สุดแล้ว

แต่ว่าใครจะถูกเลือกมันด�าเนินมาเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุดเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดศตวรรษ

 โดยสรุป ชนชั้นสูงในตัวบทนวนิยายของตรี อภิรุม บ้างเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ 

บ้างเป็นผู้ใช้ไสยศาสตร์มนต์ด�ากระท�าความรุนแรงแก่ผู้อื่น บ้างเป็นพลังแห่งเทพในร่าง

มนุษย์ ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใช้ความรุนแรงท�าลายความเป็นอื่น ตัวละคร

เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจทุนนิยมหรือด้านความเจริญแบบเมืองที่เมื่อเกิดความทัน

สมัยจากความรู้ใหม่ ๆ จึงเกิดการผลักไสความรู้แบบท้องถิ่นในชนบทให้เป็นความแปลก

ประหลาด ความไร้เหตุผล ความผิด ความต้อยต�่า ความเป็นอื่น แล้วน�าเสนอชุดความรู้

ของชุดความทันสมัยแบบใหม่ที่ตนเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ดีกว่าแทนที่
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 3. การเมืองของความเชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์ 

 ในสังคมโบราณ ความชอบธรรมของผู้ปกครองอาจขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อ 

ความคิดดั้งเดิม แต่ในสังคมปัจจุบันความชอบธรรมอยู่ที่ขั้นตอนการด�าเนินงานและ

กฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับ สมัยก่อนรัฐสามารถสร้างอุดมการณ์เพื่อก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ให้สังคม อุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ คือตัวอย่างของอุดมการณ์รัฐ 

ขณะที่อุดมการณ์ชาวนาและอุดมการณ์กรรมกรคือตัวอย่างของแนวคิดหรือเป้าหมายท่ี

ต่อต้านอ�านาจรัฐไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ของใคร เจ้าของอุดมการณ์มีเป้าหมายในการได้

มาซึ่งอ�านาจ อุดมการณ์คือจิตส�านึกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะท�าให้ไม่เป็น

กลาง หรือเรียกว่าจิตส�านึกที่เท็จได้ (false consciousness) (อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 

71) นวนิยายสัจนิยมมหัศจรรย์ของตรี อภิรุม หลายเร่ืองเขียนข้ึนในยุคหลังอาณานิคมมี

บรรยากาศของสงครามโลกคร้ังทีห่น่ึง สงครามโลกคร้ังทีส่อง สงครามอนิโดจนี และสงคราม

เยน็ ผลกระทบของสงครามมทีัง้ด้านเศรษฐกจิและจรยิธรรม เกดิกระบวนการชาตนิยิมหนึง่

ของกระแสความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ เป็นปัญหาทางการเมืองอันหนักหน่วงทั่วโลก 

การท�ามาหากนิยากล�าบาก เศรษฐกิจครวัเรอืนและเศรษฐกจิชาติตกต�า่ฝืดเคืองจงึก่อให้เกดิ

อาชญากรรมลักขโมยปล้นฆ่าทัง้ในสงัคมเมอืงและชนบท ประชาชนปกป้องคุม้ครองตนเอง

ด้วยเคร่ืองรางของขลังและเวทมนต์คาถาอาคม พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ 

มีอ�านาจของไสยศาสตร์ พุทธศาสตร์เป็นที่พึ่งทางใจ หลายเรื่องมีวาทกรรมท่ีสะท้อน

อุดมการณ์ของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมา ดังที่บรรยายว่า

 

 “จงจ�าไว้เถอะคุม้ทพิย์วลัย์เป็นเคหะสถานทีค่ลาสสคิ อดุมการณ์ของเราสงูส่ง 

ชีน้�าชีแ้นะสมาชกิพฒันาอยู่เสมอ” “แกควรอ่านวรรณกรรมเพือ่ชวีติ ฟังเพลงเพือ่ชวีติ 

คอยฮือฮาตามขบวนการนิสิตนักศึกษา ถ้าท�าได้ดังนี้ แกจะก้าวหน้าเป็นคล่ืนลูกใหม่ 

เหมือนฉันนี่แหละ” (นางพญาอสรพิษ: 308)  

 “ภาพนี้ชื่อว่ากฎธรรมชาติ ไม่ว่าคลื่นลูกเก่า ลูกกลาง หรือลูกใหม่เมื่อทยอย 

เข้ากระทบฝั่ง มันจะกระเซ็นซ่าหายไปกับหาดทราย ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ บางพวก

ผยองถือตัวว่าเป็นปัญญาชน คล่ืนลูกใหม่ว่างั้นเถอะ แต่แล้วก็หนีกฎธรรมชาติไม่พ้น 

มันซัดซ่าหายไปกับกาลเวลา เช่นเดียวกับคลื่นลูกก่อน ๆ (นางพญาอสรพิษ: 464)

 การรับวัฒนธรรมตะวันตก และการแพร่เข้ามาของวิชาการและเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ มผีลให้ผูน้�าชนชัน้ส่วนหนึง่เห็นความจ�าเป็นต้องปรบัทศันคตบิางอย่างของคนไทยใหม่ 

คือเป็นความพยายามตั้งหลักของชนชั้นน�าไทย เพื่อให้มีความมั่นคงพอท่ีจะเผชิญหน้ากับ
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สถานการณ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของฝ่ายผู้น�าไทยหัวก้าวหน้ามีความ

กระตอืรอืร้นและชืน่ชมต่อเทคโนโลยตีะวนัตกมากกว่าคนไทยอืน่ ๆ  และเกดิจากความรอบรู้

ในวัฒนธรรมของไทยเองและวฒันธรรมตะวนัตก ท่ีส�าคญัท่ีสดุกค็อื แสดงให้เหน็ถึงนโยบาย

ของชนชั้นน�าหัวก้าวหน้าว่าต้องการที่จะรักษาลักษณะการปกครองและสังคมด้ังเดิมของ

ไทยไว้ในขณะที่รับเอาเทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามาใช้ จึงตั้งสถาบันส�าคัญเพื่อเป็นเครื่อง

มือยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน สถาบันหลักนั้นคือ พุทธศาสนา (วิไลเลขา ถาวรธนสาร, 

2545: 49)

 ตวับทนวนยิายของตร ีอภริมุ หลายเรือ่ง ตวัละครเอกและตวัละครส�าคญัศรทัธา

เชือ่มัน่ในพทุธศาสนาและอ�านาจเหนือธรรมชาติ เช่น การเชือ่ถอืในอ�านาจของนางพญานาคี

หรือพญานาค ผป่ีา เสอืสมงิ เหล่านีเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ความหมายถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง

คนกับน�้า คนกับป่าไม้ และคนกับสัตว์ป่า โดยเป็นความสัมพันธ์หลายด้าน เช่น การให้คุณ

และให้โทษที่นอกเหนือจากการควบคุมจัดสรรจัดการให้เป็นตามใจของมนุษย์และต้อง

เป็นไปตามภาวะของธรรมชาติที่เป็นนายเหนือมนุษย์ มีสภาพเป็นเทพเทวาหรือผี ปีศาจ 

อสุรกายต่าง ๆ เช่น อ�านาจของนางพญานาคีท�าให้เกิดวิปริตในอาเพศของดินฟ้าอากาศ 

เมื่อพิโรธโกรธมนุษย์หรือคนชั่ว ถึงแม้มนุษย์จะท�าการต่อต้านอ�านาจเหนือธรรมชาติด้วย

อาคม ด้วยวัตถุของขลัง และด้วยพิธีกรรมปลุกเสกต่าง ๆ ก็ไม่อาจเอาชนะความคุมพลัง

เหนือธรรมชาตินี้ได้ เช่น ว่านนางพญาเล็บครุฑที่ปกป้องทัศนพลจากการท�าเสน่ห์ด้วยไสย

ด�าในเร่ืองนาคภีาค 2 หรอืธนหูยกศักด์ิสทิธ์ิท่ีปกป้องหมู่บ้านเสอืร้องให้รอดพ้นจากอาถรรพ์

ของนางพญาเสือสมิงในเรื่องภูตพยัคฆ์ หรือหมออ่วมท�าพิธีก�าจัดเจ้าแม่นาคีโดยใช้แหวน

พิรอดพันกับสายสิญจน์แล้วเผาด้วยไฟในเรื่องนาคี ดังที่บรรยายว่า 

 “ข้าจะสร้างหุ่นเจ้าแม่นาคีท�าด้วยฟางและของที่เป็นเชื้อเพลิง ตรงคอหุ่นงู

ขาวใช้ด้ายสายสิญจน์ร้อยแหวนหลวงปู่มั่นคล้องไว้ ตั้งหุ่นไว้กลางแจ้งพอเที่ยงตรงเผง

ก็เอาแว่นขยายส่องจนเกิดไฟลุก” (นาคี: 167)

 “เขาช่วยกันสามคน มีเฒ่าอ่วม ลุงกอ แล้วก็ก�านันแย้ม เอาฟางแห้งมาท�า

เป็นหุ่นงตูวัยาวเฟ้ือย มแีหวนทองเหลอืงผูกเชือกคล้องปักไม้ตัง้กลางแจ้งกัน้คอกล้อม” 

(นาคี: 178) 

 จะเห็นว่า ตรี อภิรุม เสนอภาพบทบาทของสตรีในฐานะผู้กระท�า ในบางเรื่อง

นางเอกเป็นสตรีกลุ่มสีเทาที่ถูกค�าสาปหรือถูกอาถรรพ์ของ ภูติ ผี ปีศาจร้าย แต่ด้วยผล

บญุจงึมตัีวละครเป็นเทพเทวาหนุม่ผูส้งูศกัดิค์อยปกป้องคุม้ครอง ความเช่ือในอ�านาจเหนอื
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ธรรมชาติเหล่านี้เป็นความเชื่อกระแสรอง ซึ่งในชุมชนชนบทเช่ือว่าเป็นเรื่องจริง ส่วนคน

เมืองเป็นผู้มีการศึกษาแบบทันสมัย พระภิกษุพระเถระ พระวิปัสสนาจารย์ แม่ชีผู้เจริญ

อุโบสถศีล และคฤหัสน์ผู้เจริญภาวนาสวดมนต์เพื่อต่อต้านอ�านาจเหนือธรรมชาติ อ�านาจ

ไสยศาสตร์ ด้วยความเชือ่มัน่ในศาสนธรรมของพทุธศาสนา อนัเป็นความเชือ่กระแสหลกัให้

ธรรมช�าระกิเลส ตัณหา ความโง่เขลาเบาปัญญา ความหลงผิดคิดร้ายต่อบุคคลอื่นหรือต่อ

สงัคมให้หมดไป จดุยนืเชงิอดุมการณ์ของตร ีอภริมุ คอื ความศรทัธามัน่ในพทุธศาสนาและ

หลกัจริยธรรมของคตินยิมในท้องถิน่ ถอืเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมให้มคีนด ีความด ีสงัคมดี 

ต้องมศีาสนธรรม แต่ตร ีอภริมุ มคีวามคิดย้อนแย้งโดยศรทัธาในคตไิตรภมูด้ิวยจกัรวาลทศัน์

คอื เชือ่ในนรกภมูว่ิาเป็นเสมอืนการลงโทษความชัว่และคนชัว่และสวรรค์เสมอืนรางวลัของ

ความดีและคนดี โดยเน้นย�้าว่ามีแต่ผู้บ�าเพ็ญภาวนา ท�าบุญกุศลและมีจิตใจที่ดีงามเท่านั้น

จึงจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ ส่วนคนชั่วร้ายก็ต้องประสบความหายนะต่าง ๆ  ตามแก่นหลักของ

เรื่องคือ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ดังที่บรรยายว่า

 “หากผู้ใดอยากไปจุติบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิจะต้องถึงพร้อมด้วย

กุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการ คือกุศลกายสาม วจีสี่ และมโนสาม เราต้องสร้างขึ้นมาจ้ะ 

อยู ่ๆ  เกดิเองไม่ได้หรอก ต้องสร้าง “บญุกิรยิาวตัถ”ุ สบิประการ คอืบญุจากการบรจิาค

ทาน สมาทานศีล เจริญภาวนา แสดงตนอ่อนน้อม ขวนขวายในทางชอบ แบ่งส่วนบุญ 

อนุโมทนาบุญ ฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความคิดเห็นเที่ยงตรงเป็นข้อสุดท้าย” 

(มิติที่สาม: 173)

 นอกจากนี้นวนิยายของตรี อภิรุม มีสวรรค์ชั้น “จาตุมหาราชิกาภูมิ” เป็นพื้นที่

อ้างอิงจากความเชื่อแบบไตรภูมิ เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่อยู่ของตัวละครพระนางในอดีต

ชาติ เช่น โศรวารและจินตวาณีในเรื่องจินตวาณี นาทนฤบดินทร์และชมพูนุชในเรื่องมิติ

ที่สาม เหล่านี้เป็นเทพเทวาและนางฟ้าที่จุติมาเกิดในโลกมนุษย์ ในภพใหม่สามารถแปลง

กายเป็นเทวดานางฟ้า ล่องลอยเหาะเหินเดินอากาศหรือถอดจิตไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

แสดงให้เห็นว่า ตรี อภิรุม มีปรัชญาชีวิตแบบจิตนิยมตะวันออกท่ีละเอียดอ่อน แนวคิด

หลักที่ปรากฏอยู่เสมอราวกับเป็นอุดมการณ์ส�าคัญ คือความศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรม 

เทดิทนูวถิชีวีติทีป่ระกอบด้วย ศลี สมาธ ิและปัญญา เชือ่มัน่ในพลานภุาพของความด ีคนดี 

เวทย์มนต์ คาถา กฤตยาคุณทั้งหลายไม่อาจท�างานในโลกอันบริสุทธิ์ ผู้เขียนเชื่อมั่นในอดีต

ชาต ิว่าด้วยเร่ืองกรรมในอดีตมผีลต่อปัจจุบนัชาติ ตัวละครสองภพแบบนวนยิายแนวพเีรยีด

หรอืแนวย้อนยคุ คล้ายเป็นรหสัก�าหนดหมดุหมายให้ความด ีศลีธรรม จรยิธรรม เป็นแผนผงั
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แผนภมูชิวิีตของปัจเจกและชวีติของสงัคมมากกว่าความร�า่รวย ความคดินีเ้ป็นการเมืองเชิง

นโยบายรปูแบบรฐัทีพ่ยายามวางรากฐานแบบแผนวฒันธรรมแบบท้องถิน่ ท้ังทางด้านภาษา 

จารีตประเพณี คติความเชื่อและเศรษฐกิจแบบยังชีพด้วยการหาของป่า การท�าสวน ท�าไร่ 

ท�านา ปศุสัตว์ซึ่งผูกพันอยู่กับธรรมชาติ

 4. การเมืองของเพศสถานะ

 ข้อมูลทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับพิธีบูชาบรรพบุรุษฝ่ายหญิง ระบบเครือญาติ

มีการสืบทอดมรดกทางฝ่ายหญิง ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยดั้งเดิมไม่ใช่สังคมชายเป็นใหญ่ 

แต่สังคมไทยรับค่านิยมเรื่องชายเป็นใหญ่ เมื่อแนวคิดนี้เข้ามาหลังจากพราหมณ์มาเป็น

ปโุรหติในวงั และชนช้ันสงูในวงัรับค่านิยมมภีรรยาหลายคน จนกระทัง่แพร่กระจายออกจาก

วังในฐานะวัฒนธรรมหลวงออกไปสูช่ายขอบ พบค่านยิมการมเีมยีหลายคนในเมอืงมากกว่า

ในชนบท ส่วนการศึกษาวฒันธรรมอ�านาจหญิงชาย เช่ือว่า “วฒันธรรม” (cultural) ก�าหนด

ให้ชายเป็นผูแ้ขง็แรงมอี�านาจมากกว่าหญิง มกัถกูถ่ายทอดจากรุน่หนึง่ไปอกีรุน่หนึง่อย่างต่อ

เน่ือง ท�าให้ชายสมควรมีอ�านาจมากกว่าหญงิ พืน้ฐานความคดิหรือประวตัคิวามเป็นมาของ

ความเชือ่เรือ่งโครงสร้างสงัคมทีไ่ม่เสมอภาคพบว่าวรรณกรรม ต�านาน นทิาน คตคิวามเชือ่ 

สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องความไม่เสมอภาคเรื่อยมา ความสัมพันธ์ทางอ�านาจของหญิง

ชายที่เกิดขึ้นในวงวิชาการและในกระบวนการพัฒนาพร้อม ๆ กันในประเทศด้อยพัฒนา 

ประเด็นเรื่องการพัฒนาและสิทธิมนุษยชนมักจะเก่ียวพันกัน การพัฒนาอาจมีอุปสรรค

เพราะความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้ด้วย (อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 72-74) 

 แม้ว่าตรี อภิรุม จะเป็นนักเขียนชาย แต่ให้ความส�าคัญต่อความเท่าเทียมทาง

เพศ ความเป็นชายของตัวละครพระเอกในนวนิยายมีคุณสมบัติหลัก เช่น ใช้อ�านาจอย่าง

เป็นธรรม มภีาวะเป็นผูน้�ามคีวามกล้าหาญ เป็นคนดมีศีลีธรรม เป็นผูใ้ห้มากกว่าผูร้บั ผูช้าย

ที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว ตรี อภิรุม ให้ผู้นั้นเป็นร่างทรงของปีศาจร้าย เช่น ผีดิบเมฆินทร์

ในเร่ืองแก้วขนเหล็ก อสูรตะขาบเจ้าโขนในเรื่องทายาทอสูร อสูรซาตานขรัวง้วมในเรื่อง

นางพญาอสรพิษ ส่วนความพิเศษของความเป็นชายคือเป็นผู้ครอบครองความรู้ศักดิ์สิทธิ์

และสิ่งของศักด์ิสิทธ์ิที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงผู้เดียว เช่น การใช้แก้วขนเหล็กดับ

ฤทธานุภาพของปีศาจดูดเลือด การใช้พระขรรค์เงินท�าลายอ�านาจของอสูรตะขาบ การใช้

บ่วงนาคบาศก�าจัดเจ้าแม่นาคีล�าเจียก ท่องทวนคัมภีร์เพื่อให้พลังชั่วร้ายของปีศาจหมดไป 

การท่องคัมภีร์วัฒนะให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพ ดังที่บรรยายว่า 
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 “นฤดมปลุกพระได้ส�าเร็จ ก็เพราะเราอาราธนา ส่งกระแสจิตสัมผัสกับคลื่น

พลังปราณที่ห่อหุ้มองค์พระ เกี่ยวกับคัมภีร์นั่นลามะท่านว่ามีพระธิเบตบางรูปสามารถ

ปลกุผดีบิได้ เขาเรยีกวชิาวดูเูป็นแขนงหนึง่ของไสยด�า คอืเชญิวญิญาณ ให้กลบัเข้าร่าง

เดิมที่ยังไม่เน่าไม่เปื่อย แล้วบังคับให้ผีเดินไปจนถึงที่เผาศพของตัวเอง” 

(แก้วขนเหล็ก: 72) 

 ส่วนการสร้างพืน้ทีข่องสตรน้ัีน ตร ีอภริมุก�าหนดให้คณุสมบติัหลกัของความเป็น

หญงิคอื ความดงีามทัง้จิตใจและร่างกาย ยอมรับในความธรรมดาของสถานะการเงนิ มคีวาม

มัน่คงในศลี ทาน ภาวนา ช่วยเหลอืส่งเสรมิและให้โอกาสแก่ผูห้ลงผดิ ไม่มุง่ร้ายท�าลายผูอ้ืน่ 

ยอมรับในอ�านาจกรรมของบพุสนันวิาส และมสี�านกึเชงิจรยิธรรมต่อธรรมชาต ิเช่น พระคณุ

ของน�า้ ป่าดงพงไพรและสตัว์ป่า คณุสมบตัดิงักล่าวคอืการยอมรบัในความหลากหลายของ

ธรรมชาติ เห็นคุณค่าของคน สัตว์ ดิน น�้า ป่า เหนืออ�านาจของเงินตราหรืออ�านาจทุน เช่น 

เรื่องภูติพยัคฆ์ แววรัชนีเชื่อมั่นการวิปัสสนากรรมฐานและเป็นผู้มีญาณพลังวิเศษ 

 “แววรชันขีนลกุซูก่รเูกรยีวถึงหนงัศีรษะ ไม่เช่ือกต้็องเชือ่เพราะความจรงินัน้

ได้ประจักษ์ชัดแก่ตาของตนเอง ในขณะที่ชาติมหาอ�านาจแข่งกันสร้างจรวด ขีปนาวุธ 

ระเบิดไฮโดรเย่น และสารพัดอาวุธท�าลายล้าง อีกมุมหนึ่งของโลกพวกพ่อมดหมอผีชุบ

ชีวิตศพด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์” (ภูติพยัคฆ์: 137)

                          

เรื่องนาคี ค�าแก้วเป็นหนึ่งเดียวกับร่างงูน้อยใหญ่และพญานาค ดังตัวอย่างบรรยายว่า 

 “ตามประวตัคิ�าแก้วเกิดวนัสุรยิคราส ค�าปองคลอดออกมาตาย เจ้าแม่สงสาร

นางค�าปองที่เคารพกราบไหว้ จึงสิงทับร่างทารก” “เจ้าแม่นาคีมีสามกาย หนึ่ง-งูเผือก

ยักษ์หัวหงอน สอง-สาวสวยในชุดนางพญานาค และสาม-เด็กสาวชาวบ้านธรรมดาอยู่

ในดอนไม้ป่า” (นาคี: 207-208)

 “นาคี...สร้างกรรมหนัก เพราะจิตอาฆาตพยาบาทรุนแรง ฟ้าจึงสาปให้

ร่างเจ้ากลายเป็นหิน ครึ่งหนึ่งเป็นคนแสดงถึงความดีงาม ส่วนครั้งเป็นงูแสดงถึงความ

ชัว่ร้าย และวญิญาณของเจ้าจงเร่ร่อนไปเกดิตายตายแล้วเกดิ เป็นงบู้างเป็นคนบ้างภพ

แล้วภพเล่าจนกระทั่งสิ้นเวร” (นาคี: 231) 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส�าคัญท่ีมีบทบาทต่อทิศทางของวรรณกรรม

สัจนิยมมหัศจรรย์ไทย คือกระแสวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการเชิดชู

ยกย่องในฐานะวฒันธรรมทางเลอืกเพ่ือคัดง้างกับกระแสโลกาภวิตัน์ท่ีเข้าสูส่งัคมไทยในช่วง

กลางทศวรรษ 2530 ลักษณะเฉพาะของสัจนิยมมหัศจรรย์ที่ผสมผสานเรื่องราวเชิงสมจริง

เข้าเรื่องราวมหัศจรรย์ที่อิงอยู ่กับต�านานท้องถิ่นและความเช่ือพื้นบ้าน ย่อมเอื้อให้

วรรณกรรมแนวนี้สอดประสานกับกระแสวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว สัจนิยมมหัศจรรย์จึงมีสถานะเป็นวรรณกรรมทางเลือกท่ีพยายาม

ชี้ให้ผู ้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของต�านานพื้นบ้านและความเช่ือพ้ืนถ่ินในฐานะท่ีเป็น

ภมูปัิญญาชาวบ้านมใิช่เรือ่งงมงายเหลวไหลไร้สาระอกีต่อไป (ชศูกัดิ ์ภทัรกลุวณชิย์, 2559: 

196) สิ่งมหัศจรรย์นี้ ตรี อภิรุมสื่อแสดงนัยความวุ่นวายของชาติบ้านเมืองผ่านเรื่องราวใน          

นวนิยายเหล่าน้ี ความเชื่อส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมาก 

โดยเฉพาะความคิดของ Bachofen เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมวิถีการ

ด�าเนินชวิีตทางศาสนาอย่างใกล้ชดิ ผูห้ญงิมอี�านาจมหาศาลเพราะมีความสามารถมองทะลุ

และเข้าใจถึงพลังเทวะได้โดยไม่มีผู้ชายคนใดสามารถเข้าถึง ความเช่ือนี้สะท้อนให้เห็นมุม

มอง ความคิดที่บุรุษมีต่อสตรีเพศทั้งในแง่ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งเรื่อง

ราวน้ีชีใ้ห้เห็นความเป็นไปของสภาพสงัคมและบรบิทแวดล้อม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2556) 

 จะเห็นว่าการเมืองของเพศสถานะ ผู้เขียนสร้างตัวละครหญิงชายในตัวบท

นวนิยายเป็นได้ทั้งผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�า ตรี อภิรุมมีมุมมองว่าอ�านาจท่ีแท้จริงคือ

กุศลกรรม การท�าดี การมีกายจิตที่บริสุทธิ์ หลักการดังกล่าวเป็นการส่ังสมจากชีวิตใน

ราชสกุล การถูกกล่อมเกลาจากการฟังเรื่องเล่า และความเป็นนักอ่านโดยมีญาติผู้ใหญ่

เพาะบ่ม ถงึแม้ว่าโอกาสทางการศึกษาในท่ามกลางความวุ่นวายทางเศรษฐกจิการเมอืงเป็น

อุปสรรค แต่ตรี อภิรุมก็ก้าวข้ามความยากล�าบากนั้นด้วยการเป็นนักเขียนมืออาชีพอย่าง

เตม็ตวัในเวลาต่อมา ซึง่นวนยิายส่วนใหญ่เป็นแนวลกึลบัสยองขวญัภายใต้สญัญะท่ีสือ่แสดง

ถงึพืน้ทีค่วามหลากหลายของประวตัศิาสตร์ สงัคม การเมอืง วฒันธรรมและภมูปัิญญาท้อง

ถิน่ ผ่านพลังตวัละคร พธิกีรรม ทีผ่กูโยงกับอ�านาจศกัดิส์ทิธิ ์เป็นความหลายทางวฒันธรรม

ของพื้นที่ที่เปิดสู่เรื่องเล่าประสบการณ์มหัศจรรย์

สรุปและอภิปรายผล

 จากการศึกษาการเมอืงวฒันธรรมในนวนยิายสจันยิมหศัจรรย์ของตร ีอภริมุ เป็น

เรือ่งราวทีส่อดผสานระหว่างความสมจรงิและจินตนาการอนัมหศัจรรย์ทีม่พีืน้ฐานจากความ

เป็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกยุคหลังอาณานิคม และหลังความทันสมัยในปัจจุบัน 
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แนวการเขยีนแบบสจันยิมมหศัจรรย์อาจเป็นการหลกีหนจีากความไม่สมดลุของสงัคมร่วม

สมยั เป็นการเมอืงสนุทรยีภาพทีแ่ฝงเร้นในเรือ่งเล่าลกึลบัสยดสยอง ภาษาและเหตกุารณ์ที่

ผู้เขยีนก�าหนดไม่ได้มคีวามเป็นกลาง ผูเ้ขยีนเลอืกข้างและจดุยนือย่างชดัเจนในการก�าหนด

คุณค่าของคน สังคม และสภาพแวดล้อม “การเมืองวัฒนธรรม” ในนวนิยายของตรี อภิรุม 

เปิดโลกในแง่มมุต่าง ๆ  ให้เหน็การเมอืงไทย นอกจากนีย้งัมบีทบาทในการเปิดพืน้ท่ีการเมอืง

วัฒนธรรม สะท้อนบรบิทของสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม ชาตพินัธุ ์และสงัคม

ที่ได้รับผลจากโลกาภิวัตน์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางการศึกษา ด้วยการปะทะ

ต่อสู้ ต่อรอง และต่อต้านกันและกัน เช่น อ�านาจของความรู้ อ�านาจอุดมการณ์ อ�านาจ

ของความเชื่อความศรัทธา ที่สื่อสะท้อนให้เห็นผ่านพื้นที่อ�านาจของการเมือง พื้นที่อ�านาจ

ของชนชั้น พื้นที่อ�านาจของความเชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์ และพื้นที่อ�านาจของเพศ

สถานะ อ�านาจเหล่านี ้ตร ีอภรุิมน�าเสนอผ่านตวัละครและผ่านเหตกุารณ์ เช่น ปัญหาความ

รัก ปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม และปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น

รุนแรง

 

ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาการเมืองวัฒนธรรมในนวนิยายแนวสัจนิยมมหัศจรรย์สะท้อนความ

จรงิของชวีติและสงัคมโดยยดึหลกัความเหนอืจรงิและความสมจรงิตัง้บนหลกัของเหตแุละ

ผล เป็นวรรณกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายและความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งด�ารงอยู่

ในสังคมหรือแฝงตัวอยู่ในระบบอย่างมีคุณค่า ความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญและน่าสนใจยิ่ง 

และเป็นสิ่งที่ควรศึกษาในวรรณกรรมอีกหลากหลายรูปแบบ

เอกสารอ้างอิง

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2559). สัจนิยมมหัศจรรย์ ในงานของกาเบรียล การ์เซีย 

 มาร์เกซ,โทนี มอร์  ริสัน และวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: อ่าน.

ตรี อภิรุม. (2525). แก้วขนเหล็ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โชคชัยเทเวศร์.

ตรี อภิรุม. (2543). ทายาทอสูร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ดับเบิ้ลนายน์.

ตรี อภิรุม. (2550). จินตวาณ.ี พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2550). ลูกสาวซาตาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2551). นางพญาอสรพิษ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2551). บาดาลดิน. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2551). ภูตพยัคฆ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: อุทยานความรู้.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 65 - มิ.ย. 65)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

23

ตรี อภิรุม. (2551). มฤตยูผยอง. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2551). มิติที่สาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: อุทยานความรู้.

ตรี อภิรุม. (2559). นาคี. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์.

ตรี อภิรุม. (2560). นาคีภาค 2. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์.

ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2556) เขียนหญิง: อ�านาจ โยนี และการเขียนของลึงค์. 

 กรุงเทพฯ: Unfinished project.

ประจักษ์ ก้องกีรติ. (2558). การเมืองวัฒนธรรมไทย: ว่าด้วยความทรงจ�า/วาทกรรม/

 อ�านาจ กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน.

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2545). ชนชั้นน�าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. 

 กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2554). สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของกาเบรียล 

 การ์เซีย มาร์เกซ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2559). อ่านเมือง เรื่องคนกรุง: วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ 

 และภาพแทนของพื้นที่ กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมรา พงศาพิชญ์. (2543). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาท

 ในประชาสังคม). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

24



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 65 - มิ.ย. 65)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

25

ประเด็นเนื้อหาในแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 หลักสูตรใหม่ปี ค.ศ. 2019
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือระบเุน้ือหาในต�าราเรยีนภาษาเมยีนมาร์ระดบัประถม

ศึกษา 1-5 ที่ใช้ในประเทศเมียนมา หนังสือเรียนถูกก�าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการใน

เมียนมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่ในปี 2562 ผลการวิจัยพบว่า

เนื้อหาในต�าราเรียนภาษาเมียนมา ระดับประถมศึกษา 1-5 มี 4 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี ศาสนาและหลักการที่ตั้งขึ้น ธรรมชาติ; และเนื้อหาเกี่ยว

กับความรักชาติ อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในต�ารามีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไม่เพียง

แต่เป็นคนฉลาดเท่าน้ันแต่ยงัมคีวามรกัสามคัคีและมนี�า้ใจให้เป็นคนด ีอกีท้ังยังมจีดุมุง่หมาย

เพื่อรักษาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ

ค�าส�าคัญ: วิเคราะห์เนื้อหา ต�าราภาษาเมียนมาร์ ระดับประถมศึกษา 1-5 หลักสูตรใหม่

ปี พ.ศ. 2562
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Abstract
 This paper aimed to identify the contents of Myanmar language 
textbooks for Elementary levels 1-5 used in Myanmar. The textbooks were 
prescribed by the Ministry of Education in Myanmar following the New Basic 
Education Core Curriculum in 2019. The results show that contents in the 
Myanmar Language Textbooks for Elementary levels 1-5 include four types: 
content about culture and tradition; religion and established principles; 
nature; and the content about patriotism. It can be said that the content of 
the texts was structured to encourage students not only to be wise but also 
to have love, unity, and kindness in order to be a good people. It was also 
aimed to uphold the nation’s virtue, ethics, culture, and good traditions.
Keywords: content analysis, textbooks of the Myanmar language, 
                1-5 Elementary Levels, 2019 Myanmar New Curriculum
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บทน�า

 หนงัสอืเรียนนับว่าเป็นสือ่การเรียนรู้ทีส่�าคัญอย่างยิง่ในการเรียนการสอนรายวชิา

ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และน�าค�าสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ในหนังสือเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของสังคมแต่ละยุคสมัย 

และเพื่อหล่อหลอมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติได้ต่อไป 

ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการจึงจ�าเป็นต้องมี

การพัฒนาหรือปรับปรุงหนังสือเรียนให้เหมาะสมตามยุคสมัยโดยด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ 

 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก�าลังอยู่

ในช่วงด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่เพื่อให้เป็นระบบสากลมากยิ่ง

ขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 2019 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เท่าทันอาเซียนและสังคมโลก 

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วม 

มีคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ�าโดยมีแบบฝึกหัดที่คิดวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อให้

นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ที่จะสังเกตสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง คิดสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อ

ปรับปรุงชวิีตของตนเองและสงัคม หนังสอืเรยีนยงัมจีดุมุง่หมายเพือ่กระตุน้จติวญิญาณแห่ง

ความอยากรู้อยากเห็นและความสนุกสนานในการเรียนรู้ ในขนาดเดียวกันก็รักษาค่านิยม

ที่ชาวเมียนมาเลี้ยงดูและเคารพความหลากหลายครูไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้ แต่ต้องส่ง

เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอิสระ โดยแต่เดิมหลักสูตรเก่านั้น เด็กนักเรียนชาวพม่าใน

ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 10 ปี แต่เมื่อปรับหลักสูตรใหม่

ในปี 2019 ต้องใช้เวลาเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน 12 ปี โดยแบ่งระดับการ

ศึกษาแบ่งเป็น KG+12 (KG+5+4+3) ซึ่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีระบบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนรัฐบาลได้แบ่งระดับการศึกษาแบ่งเป็น ระดับอนุบาล 1 ปี  

(KG) และ ระดับ 3 ช่วงชั้น คือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน มีระยะเวลา 5 ปี เริ่มจากชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (Grade 1–5) เรียกว่ามูละดาน 2) ระดับกลาง มีระยะเวลา 4 ปี เริ่ม

จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 (Grade 6–9) เรียกว่า อะแหล่ดาน และ 3) ระดับสูง 

ระยะเวลา 3 ปี เริม่จากชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึปีที ่3 (Grade 10–12) เรยีกว่า อะแทะดาน 

รายวิชาภาษาพม่าเป็นรายวิชาที่มีความส�าคัญ เพราะภาษาพม่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของพม่าท่ีแสดงถงึความเป็นชาติอย่างแท้จรงิ นอกจากนัน้ภาษาพม่ายังเป็นภาษาหนึง่ท่ีชาว

ต่างชาติจ�านวนไม่น้อยให้ความสนใจ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งจากประเทศ

แถบตะวันตกและประเทศทางแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนบางประเทศ
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ได้จัดให้วิชาภาษาพม่าเป็นหนึ่งรายวิชาเลือกในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ

เพื่อใช้ภาษาพม่าในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน เป็นต้น ในหนังสือ

เรียนภาษาพม่าหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการเพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบท บทท่องจ�า

อาขยาน แบบฝึกหัดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์

เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านมากกว่าหลกัสตูรเก่าทีเ่น้นทกัษะการสอนแบบท่องจ�า อกีทัง้ยงัมรูีปภาพ

ที่มีสีสันสวยงามประกอบเนื้อหาในหนังสือเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน อย่างไร

กด็ ีเมือ่พจิารณาตามแผนการพฒันาแบบเรยีนของรฐับาลพม่า แบบเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 5 จะจัดท�าในปีการศึกษา 2021-2022 ในระดับชั้นประถมศึกษาเสร็จสิ้นถึงเพียงช้ัน

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามแผ่นยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2016-2021 ผู้วิจัยจึง

ใช้หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นหนังสือเล่าเก่า (หลักสูตร 2018)

 จากการส�ารวจสถานภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนวิชาภาษาพม่า 

จะพบว่าส่วนใหญ่จะศกึษาในด้านเนือ้หา โครงสร้างของหนงัสอืเรยีนเป็นหลกั ตวัอย่างเช่น 

ในงานวจัิยของ Mya Thein (2522) ศกึษาเรือ่ง การวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบหนงัสอืเรยีน

รายวิชาภาษาพม่าในสมัยอาณานิคมในระดับชั้นประถมศึกษา และในงานวิจัยของ Yi Yi 

Myint (2525) ศกึษาเรือ่ง การวิเคราะห์หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาพม่าช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1-5 

โดยพบว่าองค์ประกอบของหนงัสอืเรยีนมเีนือ้หาบทเรยีนทีง่่ายเหมาะสมตามวยัของผูเ้รยีน 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะภาษา ความคิด ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งทั้งหมด

จะมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของรฐับาล อกีทัง้ในงานวจิยัของ Kyaw Myo Naing 

(2552) ศกึษาเร่ือง หลกัสตูรในระดบัชัน้ประถมศกึษาของประเทศพม่าและประเทศเกาหลี 

ซ่ึงระบุว่าหลักสูตรการศึกษาของประเทศเกาหลี เน้นภาคปฏิบัติเป็นหลักในคาบเรียน 

เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนมปีระสบการณ์และเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงช่ัวโมงบรรยายจะน้อยกว่าช่ัวโมง

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการศึกษาประเด็นเนื้อหา

ของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ 

ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษาประเดน็เนือ้หาในหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษาพม่าในระดบั

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-5 เพ่ือท�าให้เข้าใจถึงการบ่มเพาะเยาวชนชาวพม่าตามเป้าหมายของ

หลักสูตรการศึกษาปี ค.ศ. 2019

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาประเด็นเน้ือหาในแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า ซ่ึงเป็นหนังสือเรียน

รายวิชาพื้นฐานภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5 ตามหลักสูตรการศึกษาปี 

ค.ศ. 2019
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นเนื้อหาในแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า ซ่ึงเป็น

หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษาพม่าในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-5 ตามหลกัสตูรการ

ศึกษาปี ค.ศ. 2019 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตด้านข้อมูล รวมถึงข้ันตอนการด�าเนิน

การวิจัยตามล�าดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ข้อมลูทีศ่กึษา ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลูหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษา

พม่าในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่1-5 ตามแผนการพฒันาแบบเรยีนของรฐับาลพม่า จ�านวน 

5 เล่ม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1.1 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี

การศึกษา ค.ศ. 2017-2018

  1.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี

การศึกษา ค.ศ. 2018-2019

  1.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา ค.ศ. 2019-2020

  1.4 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี

การศึกษา ค.ศ. 2020-2021

  1.5 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้

ตามหลักสูตรเก่า ค.ศ. 2018 (คาดว่าจะใช้ปีการศึกษา ค.ศ. 2021-2022)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะเน้นการวิเคราะห์ประเด็นด้านลักษณะของ

เนื้อหาในแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า ซึ่งเป็นหนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ตามหลักสูตรการศึกษาปี ค.ศ. 2019

 3. ขั้นน�าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน�าเสนอผล

การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ข้อตกลงเบื้องต้น

 ในบทความวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับค�าเรียกท้ังค�าว่า 

“พม่า” และ “เมียนมา” ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดเป็นข้อตกลงเอาไว้ดังนี้

 1. หากพูดถึงประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู ้วิจัยจะใช้ค�าว่า 

“เมียนมา” เท่านั้น เช่น ประเทศเมียนมา

 2. หากพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า เช่น กะเหรี่ยง 

มอญ ฉาน (ไทยใหญ่) เป็นต้น ผู้วิจัยจะใช้ทั้งค�าว่า “พม่า” และ “เมียนมา” เช่น ชาวพม่า 

ชาวเมียนมา
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 3. หากพดูถงึภาษาทีใ่ช้พดูสนทนาสือ่สารกัน ผูว้จิยัจะใช้ค�าว่า “พม่า” เป็นหลกั เช่น 

ภาษาพม่า

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาหนังสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษาพม่าในระดบัช้ันประถมศกึษาปี

ที่ 1-5 ตามแผนการพัฒนาแบบเรียนของรัฐบาลพม่า จ�านวน 5 เล่ม พบว่าประเด็นเนื้อหา

ในแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า ซึ่งเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่าในระดับชั้น

ประถมศกึษาปีที ่1-5 ตามหลกัสตูรการศึกษาปี ค.ศ. 2019 มเีนือ้หาเป็นส่วนหลกัของการน�า

เสนอโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจน เรียบเรียงจากง่ายไปยากตั้งแต่ต้นจนจบ เนื้อหาใน

หนงัสือเรยีนรายวชิาภาษาพม่าศกึษามลี�าดบัขัน้ตอนการสอนจากเรือ่งง่ายใกล้ตวัไปสูเ่รือ่ง

ยากหรือเร่ืองไกลตวั เริม่ต้นด้วยการสอนอักขรวธิเีบือ้งต้น ต่อจากนัน้ตามด้วยการสอนอ่าน

เขยีนค�าทีย่ากขึน้ มแีบบฝึกอ่านทีช่่วยสร้างความแม่นย�าทางอกัขรวธิทีัง้การอ่านและเขยีน 

ต่อมาก็เพิ่มเรื่องการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนยากขึ้น ในด้านความสอดคล้องระหว่างการใช้

ภาษาและเนื้อหาในบทอ่านประกอบมีความสอดคล้องกันดี ผู้ประพันธ์น�าค�าท่ีนักเรียนได้

เรียนแล้วมาผูกเป็นเรื่องส�าหรับอ่าน เนื้อหาในบทอ่านประกอบเป็นเรื่องครอบครัว มีทั้ง

เรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นโดยดัดแปลงให้เข้ากับความเข้าใจตามวัยของผู้เรียน เพื่อให้เด็ก

สนใจและสนกุ วาดรปูเขยีนต่อพยญัชนะ ระบายส ีหรอื จับคูต่ามรปูภาพและพยญัชนะ และ

เพื่อให้เห็นถึงข้อมูลที่น�ามาศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็นเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ

เรยีนรายวชิาภาษาพม่าในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-5 แบ่งออกไว้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี 2) เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ค�าสอน 3) เนื้อหาเกี่ยว

กับธรรมชาติ และ 4) เนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติ ดังมีรายละเอียดตามล�าดับหัวข้อต่อไปนี้

1. เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี 

 ยศ สันตสมบัติ (2559: 21) ได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ส�าคัญ 

6 ประการ คอื ประการแรก วฒันธรรมเป็นระบบความคดิและค่านยิมทีส่มาชกิสงัคมมร่ีวม

กัน ประการที่สอง วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ ประการที่สาม วัฒนธรรมที่มีพื้นฐาน

มาจากการใช้สัญลักษณ์ ประการที่สี่ วัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา ประการท่ี

ห้า วฒันธรรมคอืกระบวนการในการก�าหนดนยิามความหมายของชวีติและสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั

มนุษย์ และ ประการที่หก วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งแต่เปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอด 

ค�าว่า “ประเพณี” ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 663) อธิบายว่า เป็นสิ่งที่นิยมถือประพฤติ

ปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรม เนียมหรือจารีตประเพณี กล่าวโดยสรุป 
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วัฒนธรรมประเพณีคือ สิ่งที่คนในสังคมสร้างขึ้น คนในสังคมให้การยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม

เหมาะสมให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นไว้เพื่อให้แก่อนุชนรุ่นคนรุ่นหลัง

ได้สบืทอดประพฤติปฏบิติัตามสบืทอดต่อกันมา จากการศกึษาพบว่ามเีนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบั

ความเชื่อเรื่องสัตว์มงคล ดังปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 บทที่ 2 เรื่อง “ของเล่นพื้นบ้านพม่า” ที่กล่าวว่า

 ตวัอย่าง “มหีม้อข้าวหม้อแกง นกดิน ววัดนิ ซึง่เป็นของเล่นพืน้บ้านทีท่�าจากดนิ

เหนียวน่ารักมาก นอกจากนี้ยังมีการขายในงานวัด คือ รูปนกฮูกกระดาษ  รูปตุ๊กกตาโพวะ 

(รูปเด็กรับใช้ตัวกลมๆ ที่ดูแลสิ่งเล็กน้อยในวัง) และตุ๊กตาไข่ล้มลุก ในนั้นรูปนกฮูกกระดาษ

ที่ท�าจากกระดาษสีทองและหน้าตากลม ๆ ของตุ๊กตาไข่ล้มลุกก็เป็นที่น่าประทับใจ”

(กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 15)

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่านกฮู้เป็นสัตว์น�าโชคในคติพม่า ถ้าซื้อเป็นคู่แขวนไว้ที่

ประตู บ้านกไ็ด้รับเงนิทองมากมาย คตคิวามเชือ่ของคนพม่าเชือ่กนัว่า นกฮูเ้ป็นสตัว์น�าโชค

และความเจริญรุ่งเรอืง ดแูล้วกใ็กล้เคยีงกบัความเชือ่ในคตฮินิดทูีพ่ดูถงึความสมบรูณ์มัน่คัง่ 

ตุ๊กตานกฮู้ หรือ zee kwet ในภาษาพม่าจึงไม่ใช่แค่ของประดับสวยงาม หากแต่ยังมีความ

หมายเป็นเครื่องน�าโชคที่นิยมมีไว้ติดที่บ้าน หรือในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในบทที่ 23 เรื่อง “เทศกาลจุดประทีป” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “คืนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด เป็นวันออกพรรษา จึงมีการจัดโคมไฟ ธูป 

เทียน เพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จไปตอบแทนโดยแสดงพระธรรมเทศนาพระมารดา

แล้วกลับมาจากชั้นดาวดึงส์ยังโลกมนุษย์”

(กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2562: 60)

 จากตัวอย่าง จะเหน็ว่าเทศกาลออกพรรษามคีวามเกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา 

เป็นเทศกาลอย่างหนึ่งที่คนพม่าทุกคนให้ความส�าคัญ วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและ

น่ารักของเทศกาลนี้คือ การจุดเทียนให้สว่างไสวและประดับบริเวณบ้านด้วยโคมไฟ ตาม

ความเชื่อว่าเป็นการฉลองวันที่พระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ยังโลกมนุษย์ เทศกาลนี้เป็น

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของพม่าจากสงกรานต์และยังเป็นโอกาสดีให้ลูกหลานมี

โอกาสได้ขอขมาต่อญาติผูใ้หญ่ โดยใช้นิทานและสภุาษติ เช่นเดียวกบัในหนงัสอืเรยีนรายวชิา

พื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 7 เรื่อง “เทศกาลสงกรานต์” ที่กล่าวว่า
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 ตัวอย่าง “ดือนตะกู (เดือนเมษายน) เป็นเดือนที่ต้อนรับปีใหม่ของพม่า 

ในเดอืนนัน้มีดอกประดู่บานสะพร่ังและจัดงานวนัสงกรานต์ ประชาชนร่วมกนัจดังานท�าบญุ

เพือ่ความเป็นสิริมงคล โดยสรงน�า้พระพทุธรปูและพระเจดย์ี ท�าบญุเลีย้งอาหาร และมีการ

ปล่อยสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย” 

(กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 75)

 จากตัวอย่างนี้ “ในเดือนเมษายนที่ต้นประดู่ออกดอก” ในฐานะที่แบบเรียน

ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ฤดูกาล และประเพณีของชาวพม่า ค�าว่า 

“ตะจาน” คล้ายกบัประเพณสีงกรานต์ในประเทศอืน่ทีอ่ยูภ่มูภิาคเดยีวกนั คอืการเล่นสาด

น�า้เพ่ือคลายร้อน และเปรยีบเหมอืนเป็นการลบล้างสิง่ไม่ดจีากปีเก่าเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

การจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ชาวพม่าจะเล่นสาดน�้ากันอย่างสนุกสนานตลอด 4 วัน 

และรวมถึงมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส การสรงน�้าพระพุทธรูปและพระ

เจดีย์อีกด้วย ในสมัยอดีตจะใช้การเล่นสาดน�้าอย่างเบา ๆ โดยใช้ยอดหว้าอ่อนชุบใส่น�้า

ปรุงแล้วแตะเบา ๆ บนไหล่ของผู้ที่จะเล่นสาดน�้าด้วย นอกจากการเล่นสนุกสนานแล้ว 

ยังมีประเพณีบุญ คือ การท�าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น การตักบาตร สรงน�้าพระพุทธ

รูป ถือศีลปฏิบัติธรรม ท�าความสะอาดวัดหรือศาสนสถาน ท�าบุญบ้าน สระผมหรืออาบน�้า

ท�าความสะอาดให้แก่คนชราที่ไร้ญาติ รวมถึงการปล่อยสัตว์ต่าง ๆ

 สรุปได้ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชา

ภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5 พบว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น

จ�านวนมากที่สุดเพราะว่าในระดับชั้นนี้เริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเรื่องราว ซึ่งต่างจากระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ยังใช้ชีวิตแบบความเป็นพม่าและ

ยงัรกัษาขนบธรรมเนยีมในด้านต่าง ๆ  เอาไว้ ดงันัน้ เนือ้หาในแบบเรยีนการอ่านภาษาพม่า 

จงึปรากฏให้เหน็ถึงการเน้นย�า้ให้ผูเ้รยีนเกดิความภมูใิจและหวงแหนในวฒันธรรมประเพณี

อนัเป็นภูมปัิญญาของบรรพบรุษุทีไ่ด้มอบเอาไว้ให้กับลกูหลานสืบมา ซึง่ล้วนแต่จะช่วยหล่อ

หลอมความเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในวิถีทางแบบชาวพม่านั่นเอง

2. เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ค�าสอน 

ประเทศพม่าเป็นประเทศทีนั่บถอืศาสนาพุทธเป็นหลกัเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ท้ังมรีะบบ

การจัดการการศึกษาที่ยังคงเป็นเครื่องมือรองรับการสืบทอดศาสนทายาท มีกุลบุตร-ธิดา

ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ศาสนาจึงหมายถึงลัทธิความเช่ือถือของมนุษย์อันมีหลักคือ แสดง

ก�าเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลัก
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ธรรมเกีย่วกับบญุบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศลีธรรมประการหนึง่ พร้อมทัง้ลทัธพิธิทีีก่ระท�าตาม

ความเห็นหรือตามค�าสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ  ศาสนาทุกศาสนามีค�าสอนที่ต้องการให้

คนเป็นคนด ี(ชาตร ีฝ่ายค�าตา และคณะ, 2556: 79) จากการศกึษาพบว่ามเีนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กบัความส�าคญัของปัญญา ดังปรากฏในหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษาพม่า ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 2 ในบทที่ 9 เรื่อง “หน้าที่ของเรา” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “ลุงต่าอองเป็นชาวนา ที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นผลประโยชน์ของชาตินาย

โพมองที่เป็นพนักงาน ทุมเทให้กับการท�างาน เพื่อให้ผลผลิตสูง” 

(กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2560: 91)

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่าในเรื่องหน้าที่ของเราอันเป็นบทอาขยานนี้ก็เพ่ือให้เด็ก

นักเรียนรู้จักอาชีพและหน้าที่ของพลเมือง เนื้อหาท่ีอยู่ในนั้นมีอาชีพชาวนา พนักงาน 

คุณครู ทหาร บุรุษไปรษณีย์ คนดังเพลิง เป็นต้นไป เป็นอาชีพที่อยู่ใกล้ชิดกับวัยนักเรียน

อายุประมาณ 8 ขวบ ในบทนี้ สอนสระโดยใช้บทอาขยานต่าง ๆ เช่น ในหนังสือเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง ลูกของแม่ สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักหน้าท่ีของนักเรียน

ในวัยเรียน เช่น ในบทเรียนบทที่ 1 ช้างในป่า (Taw Gyi Htel Ka Sin) หนังสือเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 จากเนื้อหาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวที่มักเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน 

การเรียนเนื้อหาในบทนี้เป็นการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง เช่นเดียวกับในหนังสือเรียน

รายวิชาภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทที่ 3 เรื่อง “นางร�า Laybarti Ma Mya Yin” 

ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “ผู้ชมพากันชมว่า รอยยิ้มของนางมะเมี่ยยิน สวยงามมาก ก่อนจะร�า

เธอมักจะท�าความเคารพโดยไหว้พระรัตนตรัย ไหว้คุณแม่ด้วย เธอเชื่อฟังค�าสั่งสอนคุณแม่

เสมอ”

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2559: 6)

 จากตัวอย่าง จะเหน็ว่าในเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งเล่าประวตัคิวามเป็นมาของนางร�าทีช่ือ่

เสียงดงัในสมยัก่อน Ma Mya Yin เป็นผูห้ญงิต้นแบบและเป็นผูห้ญงิทีม่อีธัยาศยัด ีเรยีบร้อย 

ถอืได้ว่าเป็นสตรพีม่า นอกจากน้ันยังสะท้อนให้เหน็ถึง วงดนตรพีม่าสมยัก่อนท่ีมคีวามหลาก

หลายทางวัฒนธรรมมาก เพราะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพม่า มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ 

รวมทั้งกลุ่มวัฒนธรรมชาติอื่น ๆ มีทั้งดนตรีแบบแผนพระราชส�านัก ดนตรีราษฎร บรรเลง
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ประกอบพิธีทางศาสนาและบรรเลงเพ่ือความบันเทิง ซ่ึงในบทท่ี 4 เรื่อง “ดนตรีพม่า” 

ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสมบุญกุศล และให้ความเคารพแก่อนันตคุณ 5 คือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นในสังคม และสอน

ให้มคีวามอดทน ขยัน มุง่มัน่และมุง่ในสิง่ทีอ่ยากท้อแท้ หรอืในหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน

ภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 30 เรื่อง “สุภาษิต” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง 1. ต้นไม้หนึ่งต้นที่ให้ร่มเงาดี เป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายตัว

                         2. ลืมเอาวัวไปไถนา

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2562: 83)

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่าสุภาษิตเป็นที่นิยมของหมู่ชนท้ังหลาย ถึงแม้จะต่างเช้ือ

ชาติต่างศาสนาต่างก็มีสุภาษิตในหมู่ของตน ค�าสุภาษิตนั้นเป็นค�าสั้น ๆ จ�าได้ไม่ยากเย็น 

อีกทั้งไพเราะ และมีความหมาย ลึก กินใจ จากตัวอย่างที่ 2 หมายความว่า เมื่อเราไปไถนา 

แต่ลืมสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ วัว ในสังคมเกษตรกรรม วัว ถือเป็นสัตว์ที่ส�าคัญและจ�าเป็นมาก

ในวิถีชีวิตเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นค�าสอนดังกล่าว มุ่งสอนให้คนไม่หลงลืม ให้มีความคิด

รอบคอบในการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และควรมีสติสัมปชัญญะตามหลักค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ เป็นต้น

 สรุปได้ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาค�าสอนที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาภาษา

พม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 พบว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นจ�านวน

มากที่สุดเพราะด้วยความนับถือศาสนาพุทธเป็นร้อยละ 87.9 % นับถือศาสนาพุทธ 

วิถชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพม่ากม็คีวามเชือ่โยงกับศาสนาพทุธเป็นโดยตรง ตัง้แต่เดก็จนโต 

พ่อแม่ ผูใ้หญ่กสั็ง่สอนเพือ่ให้ลกูของตนเองโตมาเป็นเดก็ด ีมคีวามเคารพนบัถือต่อพระพทุธ

ศาสนาและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

3. เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ 

 ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดย

รวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล ธรรมชาติ หมายถึง ดิน น�้า สัตว์ป่า 

พืช ลม ฟ้า อากาศ หิน ป่า ชายหาด แร่ธาตุ ซึ่งมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของคน 

พืช และสัตว์ ธรรมชาติก็คือ ต้นไม้ในป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์ และพืชพันธุ์นานา

ชนิด การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (ชาตรี ฝ่ายค�าตา และคณะ, 2556: 47) จากการศึกษา

พบว่า มเีน้ือหาทีเ่กีย่วข้องกบักลอนทีเ่พือ่ให้รูจ้กัความสวยงามของธรรมชาต ิเพือ่ให้รูค้วาม
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เกีย่วข้องระหว่างสิง่ทีม่ชีวีติและสิง่ทีไ่ม่มชีวิีต เพือ่ให้แบ่งแยกสิง่ทีเ่หมอืนและสิง่ท่ีแตกต่าง 

ดังปรากฏในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในบทกลอน “ดาวกับพระจันทร์” และใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 9 เรื่อง “ดอกมะลิ” 

ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “น�าดอกมะลิมาวางบนหัว นั่นคือสระ คือ  

      สองดอกมะลิมาอยู่ข้างหน้า นั่นคือสระ คือ   

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2559: 88)

 จากตวัอย่างนี ้จะเห็นว่าในบทเรยีนนีเ้น้นสอนเรือ่งการใช้เครือ่งหมายโดยใช้บท

อาขยาน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับดอกมะลิ ในสังคมพม่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่คนพม่าทุก

คนชืน่ชอบ เป็นสญัลกัษณ์แห่งความดี และความซือ่สตัย์ นอกจากนัน้ดอกมะลเิป็นดอกไม้ท่ี

คนพม่านิยมถวายพระและสามารถซือ้ได้ทัว่ไป คนพม่าชืน่ชอบดอกมะล ิเพราะมกีลิน่หอม 

ปลูกง่าย และราคาไม่แพง ในบทนี ้ใช้ดอกมะลทิีเ่ดก็ชาวพม่ารูจ้กัคุน้เคยเป็นอย่างดใีนชวีติ

ประจ�าวนัของเขาและฝึกร้องเพลงประกอบกจิกรรมเข้าจังหวะ เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนจดจ�าสระ

ได้ง่าย และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในบทที่ 2 เรื่อง “บุญคุณของชาวนา” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ชาวนาปลูกข้าวให้เรา

บริโภค นอกจากนั้นยังมีการปลูก ถั่ว และงาเพื่อผลิตน�้ามันบริโภคอีกด้วย”

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 20)

 การทีเ่น้ือหาในแบบเรียนชีใ้ห้เหน็วถิสีงัคมแบบเกษตรกรรมของชาวพม่าในฐานะ

ที่เป็นสังคมแบบวัฒนธรรมข้าว ที่มีความสัมพันธ์กับฤดูกาล มนุษย์ต้องพึ่งพาและอิงอาศัย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด�ารงชีวิต หนังสือเรียนสามารถได้พยายามน�าเสนอภาพ

ของสังคมชาวนาที่สื่อนัยถึงความบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันก็เป็นวิถีชวีิตที่สังคมเมอืงก�าลังโหย

หา เช่นเดียวกับในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในบทที่ 

6 กลอนเรื่อง “กระท่อมในทุ่งนา” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “ระดับน�้าฝนเพิ่มสูงขึ้นเต็มในทุ่งกว้าง

                         กระท่อมไม้ยกพื้นสูง ตั้งอยู่ภายใต้ท้องฟ้า”

(กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 60)
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 หากพูดถึงเร่ืองฤดูฝน ความสวยงามของฤดูฝน กลอนเรื่องนี้ นอกจากสื่อเรื่อง

ฤดูฝน ยังเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวพม่าด้วย เห็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หรือในหนังสือเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 4 ในกลอนเรื่อง “ป่าไม้ที่อุดม

สมบูรณ์” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้นานาพันธุ์ ชูดอก ออกช่อ บานสะพรั่ง 

                         มีต้นไม้หลายต้นมีนกร่าเริงเบิกบาน”

      (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2559: 27)

 จากตัวอย่าง จะเหน็ว่าการสอนให้เด็กนกัเรยีนรูธ้รรมชาตขิองป่าไม้และสิง่ทีอ่ยู่

ในป่าไม้ พชืพนัธุน์านาชนิด สตัว์ทีพ่ึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนั ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

เป็นการเน้นย�า้ให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเข้าในธรรมชาต ิอนัเป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนคน

รุน่ใหม่ได้ตระหนักเหน็ถงึความส�าคญัของธรรมชาติทีร่ายล้อมอยูร่อบ ๆ  ตวัอย่างมจีติส�านกึ

ในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลาน

 สรปุได้ว่าเนือ้หาเกีย่วกบัธรรมชาตปิรากฏในหนงัสอืเรียนรายวชิาภาษาพม่าใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 พบว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่อยู่กับวิถี

การด�ารงชวีติของชาวพม่ามาอย่างเน่ินนาน ดังน้ันเน้ือหาในแบบเรยีนการอ่านภาษาพม่า จึง

ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักดูแลธรรมชาติเสมือนเป็นชีวิต ความส�าคัญของธรรมชาติจึง

เป็นส่ิงทีร่ฐับาลพม่าต้องการเน้นย�า้ให้เยาวชนเหน็ความส�าคญั ด้วยเป็นสิง่ทีผู่ค้นต้องพึง่พา

อาศัยในแง่วิถีการด�ารงชีวิตอยู่นั่นเอง

4. เนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติ 

 ความรักชาติ หมายถึง มีความรัก ความส�านึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

นิยมไทย มีความผูกพันหวงแหนในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอนคือ ผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติ

ตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดี บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ด�ารงไว้ซ่ึง

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม 

สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภูมิของชาติ 

(ชนัญชิดา บุญเหาะ, 2561: 98) จากการศึกษาพบว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักรักใน

ถิ่นฐานบ้านเกิด ดังปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 บทที่ 2 เรื่อง “เรียงค�าศัพท์แล้วเขียนเรื่องกัน” ที่กล่าวว่า
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 ตัวอย่าง “ประเทศเมียนมา เป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายอาศัย 

ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นส่ิงทีจ่ะพาประเทศไปสูค่วาม

เจริญก้าวหน้า”

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 18)

 จากตวัอย่าง จะเหน็ว่าแบบเรยีนในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการกล่อมเกลาและ

สร้างส�านึกร่วมในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ร่วมกัน

ของพม่าจึงมีการสอดแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพราะในประเทศ

เมียนมาเป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ถึง 135 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ พม่า มอญ ฉาน 

กะเหรี่ยง คะฉิ่น ฉิ่น คะยา ยะไข่ กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่

ได้รับความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ หรือในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทที่ ใน

กลอนเรื่อง “นายพลอองซาน” ที่กล่าวว่า

 ตัวอย่าง “เราไม่ลืม ค�าสั่งสอนของนายพล ท่านเป็นประมุขแห่งประเทศชาติ”

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2562: 34)

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่านายพลอองซานเป็นผู้น�าเพื่อให้ประเทศเมียนมาได้

เอกราชจากอังกฤษ เป็นผู้ที่ชาวพม่าให้ความเคารพและนับถือ นายพลอองซานมีหลักค�า

สอนให้ประชาชนชาวพม่ามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่ตนเองที่ได้รับมอบหมาย ปลูกฝังเด็ก

ชาวพม่าเพือ่มคีวามรกัสามคัคีในหมูค่ณะ และให้เดก็นกัเรยีนชาวพม่ามคีวามรกัต่อประเทศ

ชาติบ้านเมืองอีกด้วย นอกจากนั้นในแต่ละระดับชั้น ยังพบว่ามีเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องดัง

กล่าวไว้ในแต่ละระดับเรียน ดังเช่น ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาในบทที่ 1 ในเรื่อง “ธงชาติ” ที่กล่าวว่า

 ตวัอย่าง “พลเมอืงแต่ละคน มหีน้าทีด่แูลและต้องส�านกึถงึธงชาตขิองเราตลอด

และต้องเคารพ”

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2561: 3)
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 จากตัวอย่าง  จะเห็นว่าในเรื่องนี้อธิบายตั้งแต่ความหมายของธงชาติ แต่ละสีที่

ปรากฏในธงชาต ิจนถึงหน้าทีข่องพลเมอืงทีต้่องรูจั้กหน้าทีแ่ละให้มคีวามรกัต่อประเทศชาติ 

หรือในหนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานภาษาพม่า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ในบทที ่8 นทิานเรือ่ง 

“นกฮู้เจ้าปัญญา” ที่กล่าวว่า

 ตวัอย่าง “ในโลกใบน้ี ถ้าหากอยากอยูด้่วยกนัอย่างมีความสขุ ควรมคีวามเมตตา

ต่อกัน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกันและ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง

และต่อผู้อื่น ย่อมปราศจากความทุกข์” 

 (กระทรวงศึกษาธิการพม่า, 2560: 84)

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่าในเรื่องนี้อธิบายมองกว้าง ไม่ให้มองแค่ตัวเอง ไม่ให้มอง

แค่สังคมของเรา แต่มองให้ทั้งโลก สิ่งทั้งหลายในบนโลกนี้มีความสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัยและ

ส่งผลกระทบต่อกันทั้งสิ้น พลเมืองเป็นองค์ประกอบส�าคัญของสังคม พลเมืองที่สมบูรณ์

ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายดี จิตใจดี คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและต้องเป็นก�าลังใจใน

การพัฒนาความเจรญิของประเทศชาติ ให้เกดิความมัน่คงสามคัคปีรองดอง และช่วยพัฒนา

สังคมประเทศชาติได้ต่อไป

 จากตวัอย่างทีย่กมาข้างต้น จะเหน็ว่าในส่วนของเนือ้หาในหนงัสอืเรยีนรายวชิา

พ้ืนฐานภาษาพม่านัน้ท�าให้เหน็ความรูห้ลากหลายแขนงทีผู่เ้รยีนจะได้ซมึซบัเพือ่เพิม่ความ

รู้ให้กว้างขวางขึ้น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพม่า

ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกในปัจจุบันนี้

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า ตามแผนการพัฒนาแบบเรียน

ของรัฐบาลพม่า ซ่ึงเป็นหนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-5 

จะเห็นว่าหนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 

ค.ศ. 2017-2021 และหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาพม่าในระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 5 ตามหลักสูตรเก่า ค.ศ. 2018 (คาดว่าจะใช้ปีการศึกษา ค.ศ. 2021-2022) ในแต่ละ

บทเรียนจะมีหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียน ซึ่งประเด็น

เนื้อหาที่พบมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี 2) เนื้อหาเกี่ยว

กับศาสนา ค�าสอน 3) เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ และ 4) เนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติ โดย
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ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาแต่ละชั้น มีเน้ือหาท่ีแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ�าเป็น

จะต้องการอบรมปลูกฝังให้แก่เยาวชนชาวพม่า ให้มีความรักชาติ การเสริมสร้างให้เป็น

พลเมืองดีของสังคมประเทศชาติ รู้รักสามัคคี มีน�้าใจไมตรี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวัฒนธรรม 

ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดี บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ด�ารง

ไว้ซึง่คณุธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีามของชาต ิส่งเสรมิ 

สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภาคภูมิใจใน

ประเทศชาติ อกีทัง้เนือ้หายงัมคีวามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของรายวชิาภาษาพม่าครบ

ถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ในด้าน 1) ความถูกต้องเที่ยงตรง 2) เรียงล�าดับจากง่าย

ไปยาก ตามวัยของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 3) การแบ่งเนื้อหาไม่ซ�้าซ้อน มีความต่อเนื่องใน

แต่ละบท 4) ให้สาระความรู้และสติปัญญา 5) มีบทอภิปรายแสดงความคิดเห็นในทางที่ดี

ต่อสังคมและประเทศ 6) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด ให้แนวคิดท่ีถูกต้อง 

เหมาะสมกบัวยัและระดบัชัน้ของนกัเรยีน ในแบบเรยีนจะเหน็ได้ว่าอตัลกัษณ์ร่วมของกลุม่

ชาติพันธุ์คือ ความสามัคคีและความขยันขันแข็งในการท�างาน อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการพม่า. (2559). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

 ศึกษาปีที่ 1. ย่างกุ้ง: ส�านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการพม่า. (2559). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

 ศึกษาปีที่ 5. ย่างกุ้ง: ส�านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการพม่า. (2560). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

 ศึกษาปีที่ 2. ย่างกุ้ง: ส�านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการพม่า. (2561). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

 ศึกษาปีที่ 3. ย่างกุ้ง: ส�านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการพม่า. (2562). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาพม่า ช้ันประถม

 ศึกษาปีที่ 4. ย่างกุ้ง: ส�านักงานคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ.

ชนัญชิดา บุญเหาะ. (2561). กลวิธีการเสนอความคิดเรื่องความรักชาติในนิราศรัชสมัย

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสารมนุษยศาสตร์, 25(2): 

 105-114.



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

40

ชาตรี ฝ่ายค�าตา และคณะ. (2556). ความแตกต่างท่ีส�าคัญระหว่างการส่งเริมการเรียน

 การสอน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ภายนอกและภายในประเทศไทย. 

 วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม), 34(2): 77-89.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: 

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.

Kyaw Myo Naing. (2552). หลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศพม่าและ

 ประเทศเกาหลี. ย่างกุ้ง: มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์.

Mya Thein. (2522). การวิเคราะห์และเปรียบเทียบหนังสือเรียนรายวิชาภาษาพม่าใน

 สมยัอาณานคิม ในระดบั ช้ันประถมศกึษา. ย่างกุง้: มหาวทิยาลยัศกึษาศาสตร์.

Yi Yi Myint. (2525). การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาพม่าชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1-5. 

 ย่างกุ้ง: มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 65 - มิ.ย. 65)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

41

กระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปกรณ์ชัย สุพัฒน์1 วณิชยา โชตึก2  ทิพวรรณ พานเข็ม3 อาณัติ วงศ์จ�าปา4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1

นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ2

อาจารย์สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ3

อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี4

E-mail: 1Pakornchai.s@sskru.ac.th

บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตาม

แนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 2) น�าเสนอความ

ส�าเร็จการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติติท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก 

ผู้บรหิาร และครผููด้แูลเดก็ของเลก็โรงเรยีนอนบุาลศรีสะเกษ เนือ่งจากต้องมปีระสบการณ์

จงึใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจงเพือ่ให้ครอบคลมุบคุลากร จ�านวน 20 คน การวเิคราะห์ข้อมลู 

โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตในขณะสัมภาษณ์

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1) กระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ 1.1) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เด็ก 1.2) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 1.3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 1.4) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 1.5) ด้านการจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 1.6) ด้านการประเมินพัฒนาการการประเมินพัฒนาการและ

การเติบโตของเด็ก 1.7) สภาพประเด็นเกี่ยวกับภาระงาน 

 2) สภาพความส�าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการในการดแูลเด็กระดบัองค์กร ประกอบ

ด้วย 2.1) ผู้บริหารมีการติดตามการท�างาน โดยให้ความส�าคัญในการปฏิบัติงานของผู้ใต้

บังคับบัญชา 2.2) ส่งเสริมเชิงปฏิบัติการในการท�างานเป็นทีมการท�างานร่วมกันร่วมกัน 

2.3) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอและการน�า

ความรู้มาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ: แนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติ การปฏิบัติที่เหมาะสม การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  

วันที่รับบทความ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันแก้ไขบทความ: 2 ธันวาคม 2564 

วันตอบรับบทความ: 24 มกราคม 2565 
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Abstract
 This research aims to investigate the knowledge and the processes 
of developing caregivers based on community concepts for appropriate 
practices for early childhood development Base. This paper is qualitative 
research that focuses on describing true nature. The author applied Purposive 
Sampling because informants have to have experience in child care to cover 
all staff data (20 people). Methods of collecting information included the 
documents, in-depth interviews and observations while interviewing.
 The study results showed that the process of developing child 
care according to the community concept, which is appropriate for early 
childhood development, has the essential elements: 1) the issue of building 
a relationship with children, 2) the issues of building relationships with 
parents in good cooperation between families, 3) the issue of environmental 
management to promote health and safety and 4) the issue of organization 
of the environment to promote a learning environment that promotes 
early childhood learning to provide the space. 1.5) The issue of learning 
management that promotes the development organization of learning 
activities. 1.6) The issue of individual developmental assessment of the 
children’s development and growth. 1.7) The issue of the condition of the
 workload of child care teachers - who joined this research – take responsibility 
as caretakers and child development supervisors. In addition, the data 
analyses also revealed that the conditions of success in managing child 
care at the organizational level consisted of three main elements. First, 
the executives have to follow up on their work by focusing on the work 
of the subordinates. They also need to promote workshops on teamwork 
and collaboration. Finally, the culture and working atmosphere need to be 
created to support learning new things, bringing knowledge, and working 
more effectively.
Keywords: Community Concept, Appropriate practices, Early Childhood Development
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บทน�า

 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะยาว พ.ศ. 2560–2569 

(ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560: 30) ทีไ่ด้ก�าหนดนโยบายทีไ่ด้พฒันาเดก็ปฐมวยั

ช่วงอายุ 0-5 ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพโดยมีครอบครัวเป็นแกนหลัก

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็ก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการจัดบริการและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดเีหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพท้องถิน่ในการพฒันาเดก็ตามวยั ทัง้นีแ้นวโน้ม

ของจ�านวนศูนย์พฒันาเด็กเลก็จะยิง่เพิม่มากขึน้ในแต่ละชมุชนตามแนวนโยบายระดบัชาติ 

โดยเฉพาะเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัปัจจบุนัทีมุ่ง่ให้ประชากรกลุม่

อายุ 3-5 ปีได้รับการศึกษาระดับก่อนปฐมศึกษาร้อยละ 100 (สถาบันแห่งชาติเพื่อการ

ศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย, 2560: 3) คุณภาพการด�าเนินงานของการพัฒนาเด็กเล็กและ

การปฏิบัติของครูผู้ดูแลเด็กถือเป็นตัวชี้วัดส�าคัญที่แสดงถึงคุณภาพของการพัฒนาเด็กเล็ก 

นอกจากน้ีการปฏบิตัขิองครผููด้แูลเด็กในการตอบสนองเดก็ได้อย่างทัว่ถงึและเหมาะสมจะ

ส่งผลโดยตรงต่อพฒันาการด้านจิตใจและอารมณ์ของเดก็ (Melhuish, 2001: 21) เนือ่งจาก

เด็กในช่วงปฐมวัยยังเป็นช่วงเวลาส�าคัญในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ได้แก่ 

การพัฒนาให้มีความรู้ถูกผิด การควบคุมอารมณ์ การควบคุมตนเองรวมถึงการปลูกฝัง

คุณธรรมพื้นฐานและความมีวินัยในตนเอง การเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมจึงมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมสนับสนุนให้

เด็กเกิดความรู้สึกที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการยอมรับใน ความแตก

ต่างของเด็กเป็นรายคน (Individuality) การส่งเสริมพัฒนาการในด้านนี้จึงต้องอาศัย ครู

ผู้ดูแลเด็กที่ใกล้ชิดกับเด็กได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความเข้าใจ ในพัฒนาการเด็กและรู้จัก

ที่จะตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อเด็กอย่างเหมาะสม ท้ังนี้เพราะการท่ีเด็กไม่ได้รับการ

ตอบสนอง หรือการตอบสนองในทางลบจากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม เด็กจะพัฒนาการรับ

รู้เกี่ยวกับตนเองว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตนเองท่ีผิด มองตนเองไม่ดี ซ่ึงจะท�าให้เด็ก

รู้สึกว่าตนเองคือบุคคลที่ไม่น่าพึงพอใจส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในข้ันต่อมา 

บทบาทของครผููด้แูลเดก็ในการพัฒนาเดก็เลก็จงึนบัว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันา

และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ครู จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี, 2558: 97-109)

 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการหรือที่รู ้จักกัน

ในวงการศึกษาปฐมวัยว่าการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ (Developmentally 

Appropriate Practice: DAP) เป็นแนวคิดหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ดูแลเด็กที่จะใช้
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ตัดสนิและจดัการเรียนรูใ้ห้กบัเดก็แนวคิดดงักล่าวเกดิขึน้จากการก�าหนดนยิามของสมาคม

แห่งชาติเพื่อการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย (National Association for the Education 

of young Children: NAEYC) เกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพฒันาการกบัเดก็ปฐมวยั 

นยิามดงักล่าวเป็นผลจากการศกึษาค้นคว้าและวจิยัในสาขาต่าง ๆ  เช่น จติวทิยาพฒันาการ 

มานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัยและงานวิจัยพื้นฐานทางสมองต่าง ๆ ท�าให้

เกิดการขยายองค์ความรู้ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเก่ียวกับเด็กปฐมวัย การก�าหนดนิยามดังกล่าว

เกิดขึ้นเม่ือปีคริสต์ศักราช 1986 จากการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา

และได้เกดิการตคีวามทีแ่ตกต่างกนั จากน้ันจึงได้มกีารจดัพมิพ์หนงัสอืทีข่ยายความและเพ่ิม

เตมิเน้ือหาให้ลักษณะเฉพาะกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็แรกเกิดถงึแปดปีขึน้ทัง้ในด้าน

การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับพัฒนาการ จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยและศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อสาธารณชน เนื่องจากในขณะนั้น

สหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาการเร่งรัดทางวิชาการกับเด็กปฐมวัย มีการสอนท่ีเน้นการท่องจ�า

และสอนทัง้ชัน้เรียนตลอดเวลา ละเลยการเล่นทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัของการเรยีนรูท่ี้อาจก่อให้

เกดิผลเสยีและอนัตรายแก่เดก็ได้ (Gatwick, 1999: 54) แนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบั

พัฒนาการ หรอื DAP ท�าให้เกดิการเพิม่ประสบการณ์ทางการศกึษาทีม่คีณุค่าต่อเดก็ปฐมวยั

โดยการเช่ือมโยงความรู้ทางพัฒนาการเด็กสู่การปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมให้มี

การพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย

 สภาพปัจจุบันครูปฐมวัยมีล�าดับขั้นของการพัฒนาวิชาชีพที่แตกต่างกันเกี่ยว

กับประสบการณ์ของครูปฐมวัยท่ีมีต่อความแตกต่างในล�าดับขั้นของการพัฒนาวิชาชีพ

ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับหลักสูตร ขาดการนิเทศ ก�ากับติดตามและผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย์

อย่างต่อเน่ือง ด้านทีมี่การปัญหาสงูสดุ คอื ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร เนือ่งมา

จากบคุลากรในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ยงัขาดทกัษะ ขาดความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์

ในงานด้านวิชาการ การจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์ การจัดท�าหลักสูตร (โสรดา 

จิตรฉาย, 2555: 154) รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ ผู้ดูแลเด็กเล็กยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในการผลติสือ่ส�าหรบัการเรยีนการสอน (สดุารตัน์ สอดเสน, 2556: 105) 

การจัดมุมประสบการณ์ไม่ครอบคลุม กิจกรรมของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 

อปุกรณ์ และส่ือการเรยีน การสอนไม่เพยีงพอ ไม่มกีารก�าหนดนโยบายและแผนทีจ่ะพฒันา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน ปัญหาด้านการนิเทศภายใน ด้านการประชุมอบรมทาง

วิชาการขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดคุณภาพในเรื่องวิธี
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การเรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก เช่น ให้เด็กเรียนโดยท่องจ�าเพียงอย่าง

เดียวไม่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดตั้งแต่เล็ก การเร่งสอน อ่าน เขียน คิดเลข (จรรยา ชินสี,

2552: 65) และปัญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็บางท่านไม่ให้ความร่วมมอื

ในการจดัท�าหลกัสตูร และยงัขาดการประเมนิผลการใช้หลกัสตูร การรบัเดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า

สามขวบมาเรยีนร่วมกบัเด็กสามขวบท�าให้ไม่สามารถจดัประสบการณ์เรยีนรูไ้ม่ดเีท่าทีค่วร 

ไม่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุทีเ่พยีงพอ ท�าให้สือ่ทีไ่ด้มาไม่ตรงตามความต้องการ (ภทัรวดี

แก้วกระจาย, 2555: 9) และครทูีเ่ริม่ต้นท�างานใหม่ ๆ  จะให้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรม

ประจ�าวันแบบวันต่อวันในชั้นเรียนให้ส�าเร็จและบ่อยครั้งท่ีประสบการณ์ต่าง ๆ ท�าให้เกิด

ความกังวลเกี่ยวกับความสามรถของตนเองเมื่อต้องพบกับช้ันเรียนท่ีท้าทายและเผชิญกับ

ความเป็นจริง (นิยม ธรรมนูญ, 2553: 118) ระหว่างข้ันนี้ครูใหม่ต้องการการสนับสนุน 

ความเข้าใจการส่งเสรมิการอ�านวยความสะดวกและการให้แนวทางความต้องการควรได้รบั

การตอบสนองโดยครผููม้ปีระสบการณ์หรอืศึกษานเิทศก์ ส�าหรับครท่ีูมปีระสบการณ์จะมข้ัีน

ของการพฒันาวชิาชพีทัง้ขัน้ของการเริม่ใหม่และข้ันทีม่คีวามพร้อมแล้วกล่าวคอืการมคีวาม

มัน่ใจในทกัษะต่าง ๆ  ของตน แต่เบือ่หน่ายกบัการท�าซ�า้ในสิง่เดมิ ๆ  ครูทีม่ปีระสบการณ์จะ

มกีารสะท้อนความคดิมากขึน้และสนใจขอบเขตของความรูแ้ละทกัษะเชงิวชิาชพีทีก่ว้างขึน้

ครูเหล่านี้อยู่ในขั้นที่จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้ท�างานเป็นเครือข่าย

กับเพ่ือนร่วมงานและการตรวจสอบปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ในช้ันเรียนและสาขาการ

ศึกษาปฐมวัย (พรรณนิภา สายหยุด, 2558: 39) 

 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการปฏิบัติ (Communities of Practice (COP) 

or Collegial Study Groups) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาครูปฐมวัยท่ีสอดคล้อง

กับบริบทของครูประจ�าการ ทั้งน้ีเพราะมีรูปแบบการด�าเนินงานท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

(Ongoing) ในการปฏิบัติงานเป็นการรวมกันของกลุ่มบุคคลของครูวิชาชีพที่มีความสนใจ

และความปรารถนาร่วมกันในการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพิเศษ

ผ่านการแลกเปลี่ยน (Sharing) ข้อความรู้ ความเข้าใจลึกซ้ึง หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี 

(Wenger, 1998: 222; McDermott & Snyder, 2002: 4) ชุมชนแห่งการปฏิบัติได้ถูกน�า

ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูในหลายบริบททั้งในโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก (Child Care 

Program) การรวมกลุม่ของ ชมุชนแห่งการปฏบิติัอาจเป็นสมาชกิขององค์กรในเฉพาะหรอื

เป็นการรวมกันของครแูละบคุคลภายนอกซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวกการเรยีนรู้ 

(Facilitator) การประชุมของชุมชนแห่งการปฏิบัติต้องการผู้เช่ียวชาญเป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกในการเรยีนรู ้เป็นผูซ้ึง่มคีวามรูป้ระสบการณ์และมทีกัษะในการปฏบิตัสิามารถช่วย

ให้กลุม่เกิดค�าถามต่อสิง่ท่ีปฏบิติั เชือ่มโยงหรอืให้ความคดิใหม่ ๆ  หรอืขยายความชัดเจนของ
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แนวคิดหลักที่ใช้ปฏิบัติให้แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และอยู่ร่วมในงานอย่างมีความสัมพันธ์ 

 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษได้พัฒนาแนวคิดการกระบวนการปฏิบัติที่เหมาะสม

กับพัฒนาการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นจุดเริ่ม

ต้นจากประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีค่รเูคยได้รบัมาก่อน น�ามาเชือ่มโยงระหว่างมโนทศัน์และการ

ปฏิบติัและส่งเสรมิการสะท้อนความคิดเชือ่มต่อความรูจ้ากสถานการณ์หนึง่ไปสูส่ถานการณ์

อ่ืน ๆ บนฐานคิดที่ว่า “สภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เทคโนโลยีการสื่อสาร

และสารสนเทศท�าให้รูปแบบการพัฒนาครูไม่สามารถใช้แนวทางพัฒนาด้วยการฝึกอบรม 

(Training) ได้เพียงอย่างเดียว แต่สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพและการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้ดูแลเด็กในเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัยจะเป็นสิ่งที่ส�าคัญจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง” โดยการพัฒนาตามหลัก

การดังกล่าวของครูปฐมวัยก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพในสถานที่ปฏิบัติงานของโรงเรียน

อนุบาลศรีสะเกษ บนฐานแนวคิดชุมชนแห่งการปฏิบัติ (Community of Practice) อย่าง

ต่อเน่ืองและได้รับการยอมรบัเป็นอย่างดีจากทกุภาคส่วนในการด�าเนนิการ ผูว้จัิยจงึมคีวาม

สนใจในการศกึษากระบวนการปฏบิติัทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ ของโรงเรยีน มกีระบวนการ

เป็นอย่างไรและความส�าเรจ็คืออะไร อย่างไร ทีจ่ะน�ามาพฒันาเป็นกระบวนการเรยีนรูใ้ห้กบั

ครูผูด้แูลเดก็ในการพฒันาเดก็เลก็ เพราะนอกจากจะเป็นวธิกีารทีช่่วยให้ครผููด้แูลเดก็ได้รบั

ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

แล้ว รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง โรงเรียนทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับ

ประเทศ และการใช้แนวคิดดังกล่าวยังเอื้อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ยั่งยืนให้กับกลุ่มครู

ผ่านการฝึกฝนทักษะส�าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้แบบร่วมมือซ่ึงจะเป็น

เคร่ืองมอืส�าคญัทีค่รจูะได้ใช้พฒันาตนเองและส่งต่อสูน่กัเรยีนอย่างไร อกีทัง้ยงัเป็นแนวทาง

ให้การพัฒนาเดก็เลก็สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพในการจดัการศกึษา

และการดูแลเด็กให้ประสบผลส�าเร็จมากน้อยขนาดไหน จึงน�ามาสู่การศึกษากระบวนการ

พัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพ่ือการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ส�าหรับการสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่

เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 2. เพ่ือศึกษาผลความส�าเรจ็ของกระบวนการพฒันาผูด้แูลเดก็ตามแนวคดิชมุชน

เพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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 กรอบแนวคิดการวิจัย

 กรอบแนวคิดในการวิจัย กระบวนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชน

เพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่มีความส�าเร็จ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งบรรยายลักษณะ

เงือ่นไขและสภาพเหตุการณ์ทีเ่ป็นจริงของการพฒันาผูดู้แลเดก็แนวคดิชุมชนเพือ่การปฏบัิติ

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ (DAP) โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 20 คนประกอบด้วย 1) รองผู้

อ�านวยการฝ่ายวชิาการ 2) หวัหน้าระดับปฐมวัยโรงเรยีนอนบุาลศรีสะเกษ 3) ครผููด้แูลเดก็

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านและใช้การพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (DAP) โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ�านวน 15 คน และ 

4) ผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชั้นที่ จ�านวน 3 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Sami Structured 

Interview) จ�านวน 1 แบบในการถอดแบบ เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใช้เป็นกรอบใน

การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีวิธีด�าเนินการสร้าง

เครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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  การเขียนยกร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ยกร่างแบบสัมภาษณ์

โครงสร้างเพือ่ศกึษากระบวนการพฒันาผูด้แูลเดก็แนวคดิชุมชนเพือ่การปฏบิตัทิีเ่หมาะสม

กับพฒันาการการของเด็กปฐมวยั กรณีศึกษาโรงเรยีนอนบุาลศรีสะเกษ โดยอาศยัข้อมลูสอง

ส่วนทีส่�าคญั ได้แก่ 1) ข้อมลูจากการศึกษาสภาพต้นทนุและประชากร 2) ข้อมลูกระบวนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: โดยจัดท�าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของแบบสัมภาษณ์ก่ึง

โครงสร้างส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแสวงหาบทเรียนแห่งการ

เรยีนรูใ้นการวจิยันีส้�าหรบัการตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ ดงันี้ 

1) น�าแบบกระบวนการโดยใช้การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษางาน

วิจัยครั้งนี้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 2) น�าแบบกระบวนการโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทั้งฉบับไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ความถูกต้อง และความเหมาะสม

ของเครื่องมือก่อนน�าไปใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูว้จัิยได้ใช้เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษา ด้วยการสมัภาษณ์

เชงิลึก (In-depth Interview) และจัดเวทสีนทนากลุม่ (Focus Group) ผูว้จิยัได้ส่งหนงัสอื

เพ่ือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์และการเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบกระบวนการ

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เคร่ืองบันทึกเสียงเครื่องบันทึกวีดิโอ กล้องถ่าย

รูป สมุดจดบันทึก นัดหมายผู้ช่วยจดประเด็นสัมภาษณ์ และเริ่มสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยขอ

อนุญาตบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์และมีผู้ช่วยจดประเด็นสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงถาม

ค�าถามพร้อมกับคอยจดบันทกึสาระส�าคญัทีผู่ใ้ห้ข้อมูลตอบ และด�าเนนิการน�าประเดน็ท่ีได้ 

ตัง้เป็นกรอบเชงิค�าถามบรูณาการกบัแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างทีผู่ว้จิยัพฒันาข้ึน น�ามาใช้

ในการจัดการสนทนากลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และจัดท�าเป็นเอกสารรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มกระท�าพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และสามารถท�าต่อไปหลังจากเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีมุมมองของคนใน

  3. การวิเคราะห์ข ้อมูลต้องอาศัยสมมติฐานชั่วคราว (Working 

Hypothesis) จ�านวนมากที่ผู้วิจัยคิดขึ้นเองตลอดเวลา

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิจัยครั้งนี้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล 
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(Methodology Triangulation) สุภางค์ จันทวานิช (2545: 29-30) คือ การใช้วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันโดยการศึกษาจากเอกสาร การ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตในขณะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยอาศัยแนวทางดังกล่าวข้าง

ต้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าตลอดเวลา เช่น ขณะสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูโดยได้ใช้

ประเดน็ค�าถามตามแบบสมัภาษณ์โครงสร้างเดียวกนัซึง่ให้แต่ละคนได้แสดงความเหน็อย่าง

อิสระเต็มที่เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์ใน

ช่วงเวลาทีต่่างกนั รวมทัง้ผูว้จิยัได้มกีารอภปิรายกบัผูช่้วยจดบนัทกึค�าสมัภาษณ์ในการวิจยั

น้ีก่อนสรุปสาระส�าคญัต่าง ๆ  ในแต่ละประเด็นค�าถามทัง้นี ้เพือ่ตรวจสอบให้เกดิความมัน่ใจ

ในค�าตอบทีไ่ด้และตรวจสอบข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์โดยใช้วธิกีารอืน่ ได้แก่ การศกึษา

เอกสารและรายงานผลการด�าเนนิงาน และตรวจสอบข้อมลูด้วยวธิกีารสงัเกตเพิม่เตมิและ

สนทนากลุ่ม (Focus Group)

 

ผลการศึกษา

 1. ศึกษากระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพ่ือการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทาง

ที่ครูพึงปฏิบัติในการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการการพัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านการอบรม

7 ด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียน การพัฒนาเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษมุ่งเน้นการท�างานเป็นทีมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึง

การใช้แผนพัฒนาเด็กรายคนและแผนอื่น ๆ

  2. การสร้างชมุชนแห่งการเรียนรูท้ีเ่อือ้อาทรครทูกุคนมีปฏิสมัพันธ์ประจ�า

วันกับเด็กที่ตนสอน ครอบครัวของเด็กและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่

การพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

  3. การดูแลเด็กการพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษมุ่งเน้น

การแสดงออกให้เด็กเห็นว่าเขามีความส�าคัญ มีตัวตนท่ามกลางเด็กคนอื่น ๆ เท่าที่จะเป็น

ไปได้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัยท่ีไม่ต้องมีการ

ควบคุมจากครูในช่วงเวลาสั้น ๆ 

  4. การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม การจัดกลุ่มและการจัดตารางกิจวัตร

ประจ�าวันที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล

ศรสีะเกษ มุง่เน้นมกีารจัดเวลาให้เด็กได้มกิีจกรรมทัง้ภายในห้องและกจิกรรมนอกห้องเรยีน
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  5. การตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของเด็ก การพัฒนา

เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนอนบุาลศรสีะเกษมุง่เน้นให้ครตูระหนกัว่าสภาพแวดล้อมมคีวามจ�าเป็น

ส�าหรับที่จะช่วยให้เด็กได้ส�ารวจและเรียนรู้แนวคิดใหม่

  6. การจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อเด็กทุกคนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โรงเรยีนอนุบาลศรสีะเกษ มุง่เน้นให้ครใูช้หลกัสตูรทัง้ในด้านเนือ้หาและพฒันาการทกุด้าน

เป็นกรอบในการท�างานทีม่ ีความยดืหยุน่ส�าหรบัสอนและการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ใน

แผนประจ�าวันและในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการเล่นอยู่ในแผนปัจจุบัน

  7. การจัดการเรยีนการสอนทีม่คีวามเข้าใจเดก็อย่างลกึซ้ึงเพือ่สร้างความ

รู้และทักษะให้กับเด็กการพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ มุ่งเน้นครูมีวิธีการ

สอนที่หลากหลาย ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงผลที่ได้จากการประเมินเด็ก

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

D-C-S-U(t)-R-M-U(i)

Model – System AnubanSisaket School

1. การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียน (Designing Enriched Learning 

Environments)

2. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เอื้ออาทร (Creating Caring Communities for 

Learning)

3. การดูแลเด็ก (Supervising Children)

4. การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม การจัดกลุ่มและการจัดตารางกิจวัตรประจ�าวันที่

สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ (Using Time, Grouping, and Routines to 

Achieve Learning Goals)

5. การตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของเด็ก (Responding to Children’s 

interests and Need)

6. การจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อเด็กทุกคน (Making Learning Meaningful for 

All Children)

7. การจัดการเรียนการสอนที่มีความเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความรู้และทักษะให้

กับเด็ก (Using Instruction to Deepen Children’s Understanding and Build 

Their Skills and Knowledge)
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 2. ความส�าเร็จกระบวนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพ่ือการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการปฐมวัย

 สภาพความส�าเร็จด้านความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์การสอนและการจัดสภาพแวดล้อมของครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วม

วิจัยในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พบสภาพดังนี้

 1. ผู้บริหาร มีการติดตามการท�างาน โดยให้ความส�าคัญในการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เช่น ถามถงึความก้าวหน้า ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา

และการท�างานเสมอ มีการมอบหมายหรือมอบอ�านาจในการที่จะให้หัวหน้า เป็นผู้ก�ากับ

ตดิตามในเชงิลึก แต่ผูบ้รหิารต้องเป็นผูก้�ากับในเชงินโยบาย มกีารติดตามและกระตุน้ ไปยงั

หวัหน้าเมือ่งานเกดิความล่าช้า และควรสอนแนะแนวทางในการท�างานอยูเ่สมอมคีวามเหน็

อกเหน็ใจผูป้ฏบิตั ิเมือ่เกดิปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน และผูป้กครอง/ชมุชน/อบต./

หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้สนับสนุนทรพัยากรเพือ่การศกึษาตามความเหมาะสมและจ�าเป็น ส่งเสริมการเรยีนรู้

และพฒันาการด้านต่าง ๆ  ของเดก็ป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ ตลอด

จนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับครูผู้ดูแลเด็ก

 2. ส่งเสรมิเชงิปฏบิติัการในการท�างานเป็นทีมการท�างานร่วมกนัร่วมกนัควรต้อง

มีการประชุมและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือเป้าหมายที่ชัดเจน มีการก�าหนดเป้า

หมายการท�างาน ในรูปแบบผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ (TOP – DOWN) โดยเป็นเป้าหมายร่วม

และเป็นอุดมการณ์ร่วม แต่การปฏิบัติงานควรใช้การบริหารงานแบบแนวราบ และแบบ

การกระจายงานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมยึดหลักความถูกต้องเสมอเพื่อน�าไปสู่การเตรียมการ 

หรือแผนงานครั้งต่อไปมีความถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน จัดอบรมชี้แจง เพิ่มพูนจัดการความ

ไม่เข้าใจ และมีความส�าคัญ ให้มีความเข้าใจตรงกัน และพัฒนามากขึ้นเชื่อว่าทีมงานแต่ละ

ฝ่ายมีความส�าคัญเท่ากันเสมอในการท�างาน 

 3. วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และ

การน�าความรูม้าปฏบิติังานให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ จัดการศึกษาดงูานและจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ในรูปแบบเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนหลังการท�างาน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่

องค์กรแห่งการเรยีนรูไ้ด้โดยให้บคุคล ทีท่�างานได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั ส่งเสรมิ

บรรยากาศการเรยีนรู ้โดยการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามความต้องการส่งเสรมิความสร้างสรรค์

และน�าเสนอวิธีการท�างานใหม่ ๆ โดยประยุกต์เอาความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาพัฒนา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการน�าความรู้ที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ 
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สรุปและอภิปรายผล

 1. กระบวนการพัฒนาผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนเพื่อการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

กับพฒันาการของเดก็ปฐมวยัมผีลต่อการเปลีย่นแปลงความสามารถในการดูแลเดก็ของครู

ผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมวิจัย พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมากกว่าร้อยละ 80 มีการพัฒนาความสามารถ

ในทุกด้านสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะครูผู้ดูแลเด็กทุกคนให้ความสนใจและร่วมกระบวนการอย่าง

ต่อเนื่องหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในระยะก่อตั้งชุมชนในขั้นเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ และขั้นของการส�ารวจวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม ท�าให้ครูผู้ดูแลเด็กมองเห็น

ปัญหาของการพัฒนาเด็กเล็กที่มีร่วมกัน จากกิจกรรมการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของกลุ่ม

พบว่ากลุ่มครูผู้ดูแลเด็กมีภาพท่ีชัดเจนในการท�างานร่วมกันมากยิ่งข้ึน เช่น การร่วมกัน

จัดการประเด็นด้านเอกสารการประเมินคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย การวางแผนเพื่อ

การจัดประชุมกลุ่มผู้ปกครอง การร่วมกันคิดและจัดการกับปัญหาที่มีร่วมกันก่อให้เกิด

การแบ่งปันข้อมูลความคิด เครื่องมือและเอกสารเพื่อร่วมมือกันท�างานเพ่ือให้บรรลุเป้า

หมายบรรยากาศของการช่วยเหลือและแบ่งปันนี้เองที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ทั้งกับครูผู้ดูแลเด็กที่อยู่ร่วมกันในการพัฒนาเด็กเล็กทุกระดับที่เปิดให้มีการเรียนการสอน

ในเครือข่ายเดียวกัน สอดคล้องกับ Senge et al., (2000: 66-98) ได้เสนอแนวทางในการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการส�าคัญสามประการหนึ่งในนั้นคือการมองเป้า

หมายร่วมกัน Guiding Ideas การสร้างความชัดเจนเก่ียวกับหลักการเป้าหมายและแนว

เป็นทางการท�างานเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการปรับทัศนคติและพฤติกรรมให้

สอดคล้องกบัการสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูส้นบัสนุนให้เกดิสมัพนัธภาพและความร่วมมอืที่

ดีสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เป็นองค์กรทีส่มาชกิมกีารสะท้อนและการเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ เช่ียววัฒนา และสุปรีดา มณิปันติ (2559: 51-68)

การดแูลเดก็ตามมาตรฐานด้านการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองกว้างกว่าทีร่ะบไุว้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้ ค�าว่าผูป้กครองหมายรวมถงึญาตทิีม่ส่ีวนร่วมในการเลีย้งดูเดก็เช่น ปู่ ย่า ตายาย 

ฯลฯ โดยเชือ่ว่าการดูแลเด็กทีศู่นย์เด็กเลก็ฯ เป็นการลงทนุร่วมกนัของทกุฝ่ายทัง้นีก้ารมส่ีวน

ร่วมของผูป้กครองเป็นกลยทุธ์หน่ึงของการสร้างเสริมสขุภาพตามกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเปลีย่น

จากการมุ่งที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมสุขภาพเป็นหลักอย่างเดียวมาเป็นการ

ต้องช่วยสร้างพลังอ�านาจเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนให้คน (Empowerment) 

จึงจะท�าให้ประชาชนสุขภาพดีข้ึน ในความเชื่อนี้ผู้ที่มีพลังอ�านาจอย่างแท้จริงจะสามารถ

ควบคุมหรอืปรับวถิชีวีติสขุภาพและปรบัเปลีย่นภาวะความเป็นอยูข่องตนได ้และงานวจิัย

ของสว่างจิตร วิเศษ (2556: 93–99) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการโรงเรยีนเทศบาล 7 เทศบาลอดุรธาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดั
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อดุรธานี พบว่า ครมูคีวามมัน่ใจสามารถจดัหน่วยการเรยีนรูเ้ขยีนแผนการเรยีนรูแ้ละน�าไป

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ความส�าเรจ็กระบวนการพฒันาผูด้แูลเดก็ตามแนวคดิชมุชนเพือ่การปฏบิตัทิี่

เหมาะสมกับการพฒันาเด็กปฐมวยัสภาพความส�าเร็จด้านการบรหิารจัดการในการดแูลเดก็

ปฐมวัยของครูผูดู้แลเด็กข้อมลูจากการสงัเกตการณ์การสอนและการจดัสภาพแวดล้อมของ

ครูผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษที่เข้าร่วมวิจัย 1) ผู้บริหาร มีการติดตามการท�างาน 

โดยให้ความส�าคัญในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ส่งเสริมเชิงปฏิบัติการในการ

ท�างานเป็นทีมการท�างานร่วมกันร่วมกัน ควรต้องมีการประชุมและการแสดงความคิด

เห็นร่วมกัน เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมีการก�าหนดเป้าหมายการท�างาน 3) วัฒนธรรมและ

บรรยากาศในการท�างานมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และการน�าความรู้มาปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพมาก สอดคล้องกับ Weiss et al., (2006: 27-49) ได้อธิบายว่า Harvard 

Family Research Project หรือ HFRP ได้ชี้ให้เห็นใน ความเชื่อที่ว่า เด็กจะประสบความ

ส�าเร็จในสถานศึกษาได้น้ันจะต้องได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดเวลารอบตัวเด็ก

ซึ่งรวมถึงครอบครัว สถานศึกษาทุกระดับ หน่วยงานส่งเสริมด้านสุขภาพต่าง ๆ ธุรกิจ

ต่าง ๆ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 1. การน�ากระบวนการไปใช้ครผููดู้แลเดก็ควรศกึษาแนวคดิชมุชนแห่งการปฏบิตัิ

ถึงองค์ประกอบส�าคัญ ขั้นตอนของกระบวนการรวมถึงยุทธศาสตร์การด�าเนิน ประกอบ

บริบทสภาพการท�างานจรงิของครผููด้แูลเดก็ในแต่ละท้องถิน่ รวมถงึศกัยภาพของครผููด้แูล

เดก็ให้เข้าใจ เพือ่น�ามาวางแผนด�าเนนิการและเลอืกใช้กจิกรรมเครือ่งมือ เทคนคิวิธีได้อย่าง

เหมาะสมกับบริบทของครูผู้ดูแลเด็กในสภาพจริง

 2. การด�าเนินการของกระบวนการควรมี ผู้ปกครอง/ชุมชน/อบต./หน่วยงานที่

มีบทบาทหน้าท่ีในการ มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแผนพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็และให้ความ

เห็นชอบ ก�าหนดแผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก
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สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย

นิพัทธา หรรนภา  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
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บทคัดย่อ
 สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการศึกษาท่ีมีจุด

ประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษา

กจิกรรมพัฒนาการเรียนรูส้�าหรบัเดก็ปฐมวยั และ 3) ให้นยิามความสอดคล้องของกจิกรรม

กับการใช้งานสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ขอบเขตกรณีศึกษาอยู่ภายใน

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่าขอนยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ดอนนา ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลวิจัยด้วยเครื่องมือการ

ส�ารวจสภาพแวดล้อม และแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยที่ใช้งานภายในสภาพแวดล้อม มีการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ

เวลา หน่ึงสปัดาห์ในแต่ละแห่ง โดยสามารถตอบค�าถามการวจิยัได้ว่าสภาพแวดล้อมมคีวาม

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ 

 จากการส�ารวจพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแห่งมีลักษณะกิจกรรมและ

พฤตกิรรมการเรยีนรู ้แบบเดยีวกัน คอืกจิกรรมเดีย่วแบบอสิระ กจิกรรมเดีย่วแบบมคีณุครู

น�า และกจิกรรมกลุม่ ซึง่ในแต่ละแห่งมกีารจัดสภาพแวดล้อมรองรบักจิกรรมและพฤตกิรรม

ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่าขอนยาง เป็นสภาพ

แวดล้อมท่ีมขีนาดเลก็และจัดเป็นพ้ืนทีอ่เนกประสงค์บรเิวณกลางห้อง มลีกัษณะการใช้พ้ืนท่ี

แบบต้องปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ประกอบกิจกรรมเมือ่มกีารเปลีย่นกจิกรรมตลอดทัง้วัน ท�าให้

คุณครูต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์อยู่เสมอ และเด็กได้เรียนรู้

อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดิมตลอดทั้งวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนามีการจัดเตรียม

สภาพแวดล้อมลักษณะแบ่งพ้ืนที่แยกเฉพาะส่วนในแต่ละชนิดของกิจกรรมรองรับไว้ และ

มีล�าดับการเข้าใช้สภาพแวดล้อมในแต่ละส่วนที่ชัดเจน สรุปได้ว่ากิจกรรมและพฤติกรรม

ภายในศูนย์การเรียนรู้ควรจะสอดคล้องกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีการจัดเตรียมพื้นที่

เฉพาะรองรับเอาไว้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมของคุณครูและสร้างความสนใจ

ในการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดในแต่ละรูปแบบ

ค�าส�าคญั: สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กจิกรรมการเรยีนรู ้เดก็ปฐมวยั ศูนย์พฒันาเดก็เลก็            

  

วันที่รับบทความ:  20 สิงหาคม 2563

วันแก้ไขบทความ: 10 ธันวาคม 2564

วันตอบรับบทความ: 13 ธันวาคม 2564
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Abstract
 The study of the physical environment and learning activities in early 
childhood aims to examine 1) to survey the physical environment in two 
child development centers, 2) to study learning development activities for 
young children, and 3) to determine the suitability of learning activities and 
space utility both learning centers. The scope of this study is the main child 
development centers of Thakhonyang Municipality and Ban Donna. It was 
a qualitative research project with data collection in which the researcher 
surveyed the physical environments and recorded learning activities in both 
learning centers. The target groups included two sets of young children 
separately spending their time for one week in each center in order to identify 
if those physical environments were suitable for learning activities. 
 The findings show that both child development centers shared 
similar learning activities and children’s behaviours: a single, independent 
task; a single task led by teachers; and a group task. Each center provided a 
physical environment to facilitate various learning activities and children’s 
behaviours. The environment in the Thankhonyang Child Center was small, 
with a multi-purpose area in the middle of the hall, which was adjustable 
concerning equipment used for certain activities all day long. That required 
teachers to be prepared to recreate the space and equipment, allowing 
children to learn in the same environment throughout the day. For Ban 
Donna Child Center, the physical environment was explicitly designated for 
particular activities and organised orders of space utility. It can be concluded 
that learning activities and children’s expected behaviours are suitable for the 
physical environments provided for children. These designated spaces will 
help teachers efficiently create the activities and attract students’ learning 
interest in connection with selected activities. 
Keywords: Physical Environment, Learning Activities, Young Children, 
      Child Development Center

Physical Environment and Learning Activities for Early 
Childhood 
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บทน�า

 ช่วงปฐมวัยมีความส�าคัญต่อพัฒนาการของเด็กที่จะปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโต

อย่างมีคุณภาพและเป็นรากฐานการด�าเนินชีวิตในอนาคต นักจิตวิเคราะห์กล่าวว่า วัยเริ่ม

ต้นของชีวิตมนุษย์คือ ระยะ 5 ปีแรก ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับในตอนต้นของชีวิตจะมี

อิทธิพลต่อชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดท้าย การอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยนั้นจะ

มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต (รัตติยา พนาจันทร์, 2560)

 กิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี

โดยองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมการเล่น 

บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิม การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีน ให้เหมาะสมกบัวยั จดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการและการ

เรียนรู้ของเด็กทุกด้าน โดยเน้นความส�าคัญที่เด็ก (Child Centered Approach)  ในทุก ๆ  

ด้าน ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางบ้านควรมีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนา ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุขอบข่ายของหลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาลใน

ประเทศไทย โดยยึดปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นหลัก คือ การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก

เกิดถึงอายุ 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

พัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภาย ใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม สอดคล้องกับ

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก  

 ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ได้ส�ารวจสถานการณ์ไอคิวและอีคิว

เดก็นักเรยีนชัน้ ป.1 ท่ัวประเทศ พบว่าเดก็มคีะแนนไอควิเฉลีย่อยูท่ี ่98.2 พบเดก็ทีม่รีะดบั

สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่องหรือต�่ากว่า 70 ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลคือ

ไม่ควรเกนิร้อยละ 2 โดยเด็กในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต้มปัีจจยัเสีย่งสงูกว่าภาค

อืน่ ๆ   และยงัพบว่าปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาไอควิ-อคิีว คอื การอยูใ่นพืน้ทีช่นบท 

การมรีายได้ไม่เพยีงพอ การปล่อยปละละเลยเดก็ การศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เดก็ตัง้แต่ปฐมวยั 

นับเป็น นโยบายส�าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่โอกาส เอือ้ต่อการพฒันาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 

(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็กไทยได้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2560) 

ดงัน้ันภาครฐัควรตระหนกัถงึความส�าคญัของการดแูลเดก็ปฐมวยัและสถานรบัเลีย้งเดก็ให้

มีคุณภาพ เพื่อเด็กจะได้รับการส่งเสริมและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่การจัดการศึกษา

ของเดก็ช่วงวยัต้ังแต่ 0–6 ขวบ ยงัไม่อยูใ่นภาคบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 หน้าทีร่บัผดิชอบของหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบัเดก็ปฐมวยัไม่ชัดเจนและมหีลาย

หน่วยงานที่ดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท�าให้ระดับการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กของ

หน่วยงานแต่ละแห่งไม่เท่าเทยีมกนั อกีทัง้สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัหรอืศูนย์พฒันาเดก็เลก็
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หลายแห่งยงัคงมมีาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวยัต�า่กว่ามาตรฐาน (รตัตยิา พนาจนัทร์, 2560) 

  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ตั้งคณะ

อนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีจุดประสงค์เพื่อทราบข้อมูล

ในภาพรวมของการด�าเนนิงานด้านเด็กปฐมวยัของหน่วยงานต่าง ๆ  น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา

เดก็ปฐมวัยในด้านการส่งเสรมิพฒันาการของเด็กให้เท่าเทียมกนัท่ัวประเทศ  โดยผลกัดนัให้

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทัว่ประเทศ และโรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดบัปฐมวยัและบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

รับรู้และเข้าใจ “มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ” เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย เร่งสร้างกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ วางแผนการ

พัฒนามาตรฐานโดยมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยด้านการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาปฐมวยั เพือ่ใช้เป็นแนวทางด�าเนนิการพฒันาและก�าหนดนโยบาย

พฒันาให้ทดัเทยีมสากล และเน้นการเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณซึง่ขาดการประเมนิคณุภาพและ

ขาดการน�าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

             มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย แต่จากการส�ารวจสภาพแวดล้อมเบื้องต้น พบปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือปัจจัยในเรื่องสภาพแวดล้อมส�าหรับการเรียนรู้ และการ

ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งการออกแบบ

สภาพแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กให้มีมาตรฐานเพื่อ

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นส�ารวจสภาพแวดล้อมเพื่อการ

ศึกษาความสอดคล้องของกิจกรรมกับการใช้งานส�าหรับเด็กปฐมวัย ตามจุดประสงค์ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศกึษากจิกรรมพฒันาการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ปฐมวยั ภายในศนูย์พฒันาเดก็เลก็

 2. ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 3. ให้นิยามความสอดคล้องของกิจกรรมกับการใช้งานสภาพแวดล้อม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดการวิจัย เป็นการส�ารวจสภาพแวดล้อมโดยอิงแนวคิดด้านพัฒนาการ

ของเดก็ปฐมวัย ผ่านสือ่กลางคือการจัดการเรยีนรู ้ในสภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ดังนั้นแนวคิดต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. แนวคิดด้านการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย

ควรมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่แรก

เกิดจนเริ่มเข้าเรียนในระบบโรงเรียนเพื่อวางพื้นฐานทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กตั้งแต่ต้น 

ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางบ้านควรมีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโต และพัฒนา โดยพ่อแม่เป็นครูคน

แรกที่มีความส�าคัญต่อลูก และอิทธิพลจากทางบ้านมีผลต่อกระบวนการในการพัฒนา

เด็ก ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ระบุขอบข่ายของหลักการจัดการ

ศึกษาระดับอนุบาลในประเทศไทย โดยยึดปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นหลัก คือ 

การพัฒนาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึอาย ุ5 ปี  บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งด ูและส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู้ที่สนองต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก โดยองค์รวมท้ังร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมการเล่น บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิม การสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เหมาะสมกับวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กทุกด้าน โดยเน้นความส�าคัญที่เด็ก  

(Child  Centered Approach)  สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก การบูรณาการ

การเรียนรูห้ลายทกัษะให้มกีารประเมนิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็ก ยดึวธิกีารสังเกต

เป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนและผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลท�าความเข้าใจ

พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนการสอน ควรยึดเด็กเป็นศูนย์กลางส�าคัญของ

การเรียนรู้ที่ค�านึงถึงความสนใจ และความสามารถของเด็ก  

 ในสังคมปัจจุบัน ความต้องการในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่ม

มากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ

โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาของสังคม เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และยัง

มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม

 2. แนวคิดด้านอิทธิพลสภาพแวดล้อมกับการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย 

การจดัสภาพแวดล้อมส�าหรบัเดก็ปฐมวยัมคีวามส�าคญั เนือ่งจากสมองเป็นอวยัวะทีม่คีวาม

เฉพาะตัวและเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งแวดล้อม จนเกิดความหลากหลาย

ของสมองที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาว ซึ่งความส�าคัญในการจัดการทางสังคมและการจัด

เตรียมโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับเด็กจะช่วยพัฒนาเด็กได้ดี (Yoshito Kawabata  et 

al, 2011, p.4)

  อิทธิพลสภาพแวดล้อมกับการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัด

พื้นที่ บริเวณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานการณ์ภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเด็กปฐมวัย ควรจัดให้เด็กเกิดความรู้สึก 3 ด้าน คือ 

รู ้ สึกเป็นมิตรมีความเอื้ออาทร รู ้สึกสุขกายสุขใจปลอดภัย และรู ้สึกอยากเรียนรู ้ 
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การจัดสภาพแวดล้อมจ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลักการ 2 ประการ คือ หลักแห่งความพร้อม  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่  และบุคลากร และหลักแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ควรมีบรรยากาศเป็นมิตร มีอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อท�ากิจกรรมทั้งแบบกลุ่ม

และแบบเดีย่ว ในการศึกษาวจัิยนีจึ้งได้น�าเอาปัจจัยด้านกิจกรรมแบบกลุม่และแบบเดีย่วมา

เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัย

 สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ ปลอดภัย

และมคีวามสขุ เป็นการจดัให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคยีงกบับ้านมากทีส่ดุ ไม่ต้องปรบัตวัมาก

เกินไป  สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กช่ืนชมในส่ิงท่ีพบเห็น กระตุ้น 

ชีน้�าให้เดก็มคีวามสนใจ และกระตือรอืร้นต่อกจิกรรมตรงหน้า  ดงันัน้การจดัสภาพแวดล้อม

ภายในจะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น 

 การสร้างสภาพแวดล้อมส�าหรับเด็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีหลายวิธี โดยเด็กต้อง

รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมมีระเบียบเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ดี ห้องที่ไม่วุ่นวายช่วยให้

เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นควรจัดเครื่องเรือนในลักษณะท่ีคงท่ี เพื่อให้ดูเป็นระเบียบ 

(Melissa Angela , 2018, p.3-4)  อีกทั้งการท�าให้บรรยากาศเงียบและเป็นส่วนตัว ท�าให้

เดก็มีความสนใจในการท�างานมากกว่า (Elaine D. Bernstorf and Betty T. Welsbacher, 

2016, p. 25) ภายในห้องต้องไม่มีสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ  เด็กที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมีปัญหา

ในการเรยีนรู ้รวมถงึการมงีานศลิปะหรอืผลงานตดิบนผนงั จะช่วยท�าให้เดก็ ๆ  รบัรูถ้งึการ

สนบัสนุน การชืน่ชม เป็นแรงจูงใจแก่เดก็ ๆ  ท�าสิง่ใหม่ให้ส�าเรจ็ ส่งผลต่อพฤตกิรรมเชงิบวก

ในอนาคต  (Melissa Angela ,2018, p.3-4) 

 บทความวิจัยเรื่อง Child Development and the Physical Environment 

ได้สรุปบทบาทของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการพัฒนาเด็ก เด็กเยาวชนและสิ่ง

แวดล้อม ได้ดังนี้ 

 ความหนาแน่นกับพฤติกรรมส่วนบุคคล ช้ีวัดด้วยจ�านวนคนต่อห้อง เป็นตัว

ชี้วัดที่ส�าคัญในเรื่องความแออัดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ เช่น เมื่อมีการ

ปฏสิมัพนัธ์ภายใต้สภาพบ้านทีแ่ออดัมาก เดก็จะมกีารหลกีหนทีางสงัคมตอนทีอ่ยูโ่รงเรยีน 

(Evans, 2001, p.365) และ Evans et al. (2005, In press) ยงัได้ท�าการส�ารวจพฤตกิรรม

ผูป้กครองว่ามกีารปฏสิมัพนัธ์กบัเดก็น้อยลง ภายในบ้านทีม่คีวามหนาแน่นสงู การหลกีหนี

ทางสังคมอาจสะท้อนให้เห็นถึงการรับมือกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กที่อาศัยใน

บ้านทีแ่ออดั การศกึษาในห้องปฏบิตักิารท�าให้เห็นการเชือ่มโยงระหว่างความหนาแน่นกบั

การพฒันาทางปัญญา ซึง่อาจเกดิจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลกู เช่น ผูป้กครอง

ท่ีอยูใ่นบ้านทีแ่ออดั จะมกีารพดูคยุกบัทารกน้อยลง และใช้ค�าพดูทีซ่บัซ้อนน้อย (Evans et 

al. 1999, p.1020–23) 
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 เด็กก่อนวัยเรียนที่มีความเป็นอยู่อย่างแออัด มีพฤติกรรมก้าวร้าว และให้ความ

ร่วมมือลดลง อย่างไรก็ตามหากความหนาแน่นสูง ร่วมกับการมีทรัพยากรการเรียนที่ไม่

เพียงพอ ความก้าวร้าวก็จะเพิ่มข้ึนในอัตราส่วนที่สูงข้ึน น�าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

ท�าให้การเล่นสร้างสรรค์ลดลงเล็กน้อย (Kantrowitz and Evans 2004, p. 541)

 เด็กประถมศึกษาที่อาศัยอยู่ในบ้านที่แออัดมาก ท�าให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจ 

และเกิดโรคทางประสาทในเด็ก (Evans et al. 2005, In press, Evans and Saegert, 

2000, p.247-250.) เกิดปัญหาการปรับตัวที่โรงเรียน ความสามารถทางสังคมและความรู้

ความเข้าใจที่ลดลง (Evans et al. 2002, p.221) 

 การค้นพบบางอย่างบ่งช้ีว่าความหนาแน่นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตในเด็ก 

Evans et al. (2002, p.221-231) ความหนาแน่นของศูนย์รับเลี้ยงเด็กสร้างการรบกวน

ทางพฤติกรรมต่อเด็กก่อนวัยเรียนมากกว่าความแออัดของครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ

ห้องเรียนอนุบาลมคีวามหนาแน่นมากขึน้ เด็กจะผละหนอีอกจากสิง่ท่ีต้องท�า มากกว่าตอน

ทีค่วามหนาแน่นของห้องเรยีนลดลง ซึง่จดัการได้โดยจดัพืน้ทีใ่ห้มกีารปรบัเปลีย่นได้ตลอด

เวลาในพื้นที่ที่มีขนาดเท่าเดิม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า สภาพความหนาแน่นและความ

แออัดในสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล แรงจูงใจ กระบวนการให้ความร่วม

มือ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางจิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการด�ารงชีวิตอย่าง

มคีณุภาพหรอืด้อยคณุภาพได้ ในการศกึษาวิจยันีไ้ด้น�าเอาประเดน็ด้านขนาดการใช้งานใน

พืน้ทีท่�ากจิกรรม ทัง้แบบกลุม่และแบบเดีย่วมาเป็นส่วนหนึง่ในการหาความสอดคล้องของ

กิจกรรมและพฤติกรรมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อม

 ความสบัสนวุน่วาย เด็กอาย ุ6-9 ปี อาศยัในบ้านท่ีมตีารางและกิจวตัรประจ�าวนั

ชดัเจน จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนทีด่ขีึน้ และมปัีญหาการปรบัพฤตกิรรมน้อยลง (Evans 

et al. 2005, In press) (Wachs and Corapci 2005, In press) และนักเรียนอยู่ในบ้าน

ที่ไม่ค่อยมีการท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ

ไม่ชัดเจนของกฎและบทบาทหน้าที่ จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดทางอารมณ์มากข้ึนเมื่อเขา

เตบิโตขึน้ ซึง่เดก็อายุ 3 ถงึ 4 ขวบทีอ่าศยัในบ้านทีวุ่น่วาย จะขาดสมดลุในการพฒันาความ

รู้ความเข้าใจ (Petrill et al. 2004, p.445–460) การศึกษาเด็กระดับประถมศึกษาที่อยู่ใน

ครอบครัวหย่าร้าง สามารถปรบัอารมณ์ได้ดีขึน้หากครอบครัวของพวกเขามกีจิวตัรท่ีชัดเจน 

เด็กที่อยู่ในบ้านที่วุ่นวาย ท�าให้เด็กมีการตอบสนองน้อยลง การกระตุ้นการเรียนรู้น้อยลง 

และควบคุมตนเองได้ยาก (Wachs and Corapci 2005, In press) 
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 ความไม่เป็นระเบียบในสภาพแวดล้อม และความสับสนวุ่นวายของกิจกรรม

ภายในสภาพแวดล้อมส่งผลถึงความสัมพันธ์ การกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ประเด็นนี้จึง

อยูใ่นความสนใจทีจ่ะศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านล�าดบัการเข้าใช้งานในพืน้ทีแ่ละความ

สอดคล้องต่อกจิกรรมพฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ของเด็กปฐมวยัในโครงการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

 การออกแบบผังพื้นแบบเปิด โรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กแบบเปิดโล่ง สร้าง

ความไข้วเขวและผละออกจากสิ่งที่ท�าอยู่ เพราะสิ่งเร้าที่อยู่รอบด้าน สภาพแวดล้อมแบบ

เปิดโล่งเปิดโอกาสให้ได้รับเสียงดังรบกวน เช่น ทางสัญจรภายในโรงเรียนแบบที่ไม่มีผนัง

ก้ัน ก่อให้เกิดการรบกวนในเด็กระดับอนุบาลและประถม(Gifford, 2002; Olds, 2001; 

Lackney, 2004, p.130–39) การปรบัเปลีย่นระบบช่องเปิดในพืน้ทีเ่รยีนรูใ้ห้มกีารแบ่งเขต

ที่ชัดเจนสามารถลดเวลาในการท�างานและลดการหยุดชะงักระหว่างท�างาน การออกแบบ

โรงเรียนแบบเปิดทีม่กีารใช้พืน้ทีข่นาดใหญ่เกนิไปหรอืแคบเกนิไป การลดปัญหาคือการรวม

พื้นที่เข้าด้วยกันและท�ากิจกรรมที่มีขอบเขตชัดเจน จะสามารถสร้างความสะดวกสบายใน

การดูแลเด็กได้ (Olds, 2001)  

 การออกแบบผงัพืน้แบบเปิดหรอืแบบปิดนัน้ ส่งผลต่อการเข้ามาของสิง่เร้าทีจ่ะ

รบกวนกิจกรรมภายในพื้นที่ของเด็ก ปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการพิจารณา

ลักษณะการใช้งานในพื้นที่กับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

 สรุปว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็กโดยตรง 

และอทิธพิลทางอ้อมโดยผ่านผูดู้แลทีเ่ป็นผูใ้หญ่ นอกเหนอืจากการศกึษาวจิยัด้านลกัษณะ

ของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาเด็ก การวิจัยจ�าเป็นต้องมีการพิจารณาผลกระทบ

การพัฒนาของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านขนาดพ้ืนท่ีการใช้

งานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ความสัมพันธ์ในล�าดับของสภาพแวดล้อมกับกิจกรรมท่ีเกิด

ขึ้น การออกแบบผังพื้นแบบเปิดและแบบปิด

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. เครื่องมือการวิจัย

 1. แบบส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ใช้ส�าหรับ

การส�ารวจลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การแบ่งพืน้ที ่การจดัล�าดบัพืน้ที ่เพือ่น�ามา

ออกแบบเครื่องมือในการสังเกตการณ์การใช้งาน

 2. แบบสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม ขณะกลุ่มตัวอย่างท�ากิจกรรมในสภาพ

แวดล้อม 



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 65 - มิ.ย. 65)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

65

 3. แบบสัมภาษณ์บุคลากรผู้ดูแลศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเก็บข้อมูลท่ัวไป

ในการด�าเนินงานภายในศูนย์

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรที่ใช้้ในการศึกษา คือ เด็กเล็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา จ�านวน 10 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

ท่าขอนยาง จ�านวน 10 คน 

 2. กลุม่ตัวอย่าง คดิเป็นจ�านวนทัง้หมดของประชากร คอืเดก็เลก็ทีใ่ช้งานภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 20 คน 

3. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

 1. ข้ันต้นผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์บุคลากรผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อทราบลักษณะการด�าเนินงานภายในศูนย์ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน ทราบจ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง 

 2. เก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างใช้เครื่องมือแบบสังเกตการณ์ กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่เข้ามาใช้พื้นที่ตลอดทั้งวัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ด้วยวธิกีารสังเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม และมีการตดิตัง้กล้องเพือ่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว

เพื่อตรวจสอบข้อมูลภายหลัง

 3. ท�าการสรุปข้อมูลด้านกิจกรรม และการใช้สภาพแวดล้อมที่ได้ทั้งสองแห่ง

 4. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เพื่อหาความสอดคล้องของกิจกรรมกับการใช้

งานในสภาพแวดล้อม

 5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอข้อมูล

4. ปัจจัยและตัวชี้วัด

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เปรียบเทียบกับการสังเกตลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยพิจารณา ตัวแปรด้านกิจกรรม 

และสภาพแวดล้อม (ดูรายละเอียดตารางที่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ลักษณะการช้ีแจง

ข้อมูล และสรุปข้อมูลเปรียบเทียบความสอดคล้อง ในรูปแบบการพรรณนาโดยมีแนวคิด

ในงานวิจัยดังนี้
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ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงตัวแปร และตัวชี้วัดกับจุดประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถรายงานผลตามล�าดับของจุดประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทัง้สองแห่งมกีารจดัเตรยีมกจิกรรมตามแผนการสอนในหลกัสตูรประถมวัย 2560 ของกรม
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ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1. กิจกรรม

เดี่ยวแบบอิสระ ได้แก่ กิจกรรมเก็บของเครื่องใช้ส่วนตัว กิจกรรมเล่น ปูที่นอน วาดภาพ

ระบายสี เป็นต้น 2. กิจกรรมเดี่ยวแบบคุณครูน�า ได้แก่ เคารพธงชาติ การเรียนรู้ร่างกาย

และ 3. กจิกรรมกลุ่ม ได้แก่ เคารพธงชาต ิสวดมนต์ท�าสมาธ ิและกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ  

ภาพที่ 2 พื้นที่การใช้งาน และล�าดับการเข้าใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา

ภาพที่ 3 พื้นที่การใช้งาน และล�าดับการเข้าใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลท่าขอนยาง 

 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านดอนนา แยกพื้นที่ ได้ 4 ส่วนคือ มุมเก็บกระเป๋าและเครื่องนอน พื้นที่เคารพธงชาติ 

พ้ืนทีเ่ล่นในร่ม พืน้ทีห้่องเรยีน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่าขอนยางแยกล�าดบัพืน้ท่ี 

ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนจัดเก็บกระเป๋าและเครื่องนอน ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์ ด้านขนาดพื้นที่ 

มีขนาดเฉลี่ยเท่ากันท้ังสองแห่งโดยแยกเป็นกิจกรรมเดี่ยว แบบยืน นั่งพ้ืน นั่งเก้าอี้ และ
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แบบนอนขนาดพื้นที่ 0.25, 0.30, 0.55, 1.125 ตารางเมตร. ตามล�าดับ กิจกรรมกลุ่มแบบ

ยนื 2.15 ตารางเมตร และ แบบนัง่โต๊ะ 3.00 ตารางเมตรในการจดัแบ่งพืน้ท่ีพบว่า มีท้ังแบบ

การใช้พ้ืนทีแ่บบเปิดโล่ง และการแบ่งพืน้ทีเ่ฉพาะส่วน โดยศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านดอนนามี

พ้ืนทีท่ัง้สองส่วน ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีแ่บ่งเฉพาะส่วนแยกตามกจิกรรม แต่ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เทศบาลต�าบลท่าขอนยางแยกพืน้ทีอ่อกเป็นสองส่วนเท่านัน้ คอื มมุเกบ็กระเป๋าและเครือ่ง

นอน และการใช้พื้นที่แบบเปิดโล่งบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ในการท�าหลาย ๆ กิจกรรม

 3. ความสอดคล้องของพฤติกรรมและกิจกรรม กับการใช้งานสภาพแวดล้อม 

ลักษณะพฤตกิรรมและกจิกรรมของทัง้สองแห่งมมีมุแยกเฉพาะในกจิกรรมเดีย่วแบบอสิระ 

คอืการเกบ็เครือ่งนอนทีม่อีปุกรณ์จดัเกบ็ในพืน้ทีเ่ฉพาะ  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบล

ท่าขอนยางมพีืน้ทีอ่เนกประสงค์ทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งกลางห้อง ท�าทุกกจิกรรมโดย

ปรบัเปลีย่นตามลกัษณะกจิกรรมทีม่อุีปกรณ์เข้ามาเกีย่วข้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี ้กระดานแสดง

ภาพประกอบ และจดัเกบ็ทีข้่างห้องเมือ่เสรจ็กิจกรรม ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นรปูแบบการ

ใช้งานได้ตามความต้องการ สามารถใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กได้ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดอนนา จดัแบ่งเป็นพืน้ทีเ่ฉพาะเป็นส่วนใหญ่ มลี�าดบัการเข้าใช้งานจากด้านหน้าเข้าสู่

ด้านใน แบ่งเป็น 5 ล�าดับการใช้งาน คือ 1) มุมกระเป๋า/เครื่องนอน  2) พื้นที่เคารพธงชาติ 

3) พ้ืนที่เล่นในร่ม 4) พื้นที่ห้องเรียน 5) พื้นที่อเนกประสงค์ โดยแบ่งลักษณะพื้นท่ีเป็น 

2 แบบคือ พ้ืนที่แบบเปิดโล่ง กับพื้นท่ีเฉพาะส่วน โดยพื้นท่ีแบบเปิดโล่งเป็นพื้นท่ีเคารพ

ธงชาต ิต่อเนือ่งกบัพืน้ทีเ่ล่นในร่ม มพีืน้ทีอ่เนกประสงค์ซึง่อยูภ่ายในห้องเรยีนอกีท ีส่วนพืน้ที่

เฉพาะคือ มุมกระเป๋า/เครื่องนอน และพื้นที่ห้องเรียน กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกจัดแบ่งตาม

พื้นที่ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม กิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิจะจัดอยู่ในห้องเรียน มีชุดโต๊ะและ

เก้าอีส้�าหรับท�ากจิกรรมวางไว้ประจ�าพืน้ที ่และพ้ืนทีโ่ล่งอเนกประสงค์ภายในห้องเรียนเมือ่

ต้องท�ากิจกรรมที่มีเสียง 

อภิปรายผลการวิจัย

 ความสอดคล้องของพฤติกรรมและกิจกรรกับการใช้งานสภาพแวดล้อมของ

ทั้งสองแห่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

ท่าขอนยางเป็นห้องโล่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องเรือน และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้

สอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้เง่ือนไขของอาคารที่มีพื้นท่ีจ�ากัด หากมีพื้นท่ีจัดแบ่งเป็น

สัดส่วนเพื่อท�ากิจกรรมที่หลากหลายได้ จะช่วยร่นระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนสภาพ

แวดล้อม เด็กจะได้ท�ากิจกรรมได้นานขึ้น การแบ่งสัดส่วนจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะต่อกิจกรรมเฉพาะได้ ช่วยให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อม ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม
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สร้างความสนใจและร่วมมือท�ากิจกรรมได้มากขึ้น 

 ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บ้านดอนนา จดัแบ่งพืน้ทีช่ดัเจนในแต่ละกิจกรรม ล�าดบัการ

เกิดกิจกรรมสอดคล้องกับล�าดับของสภาพแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ

คงที ่เป็นระเบยีบตามแต่ละกจิกรรมอย่างชดัเจน สอดคล้องกบัวรรณกรรมทีก่ล่าวถึงสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกที่สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กได้นั้น ต้องมีระเบียบ 

ปราศจากความยุง่เหยงิจะช่วยให้เด็กสามารถเรยีนรู ้เปิดใจรับสิง่ใหม่ ๆ  ห้องทีร่กจะรบกวน

และขัดขวางการเรียนรู้ สอดคล้องกับวรรณกรรมที่ว่า ควรจัดเครื่องเรือนในลักษณะที่คงที่ 

เพื่อให้ดูเป็นระเบียบ (Melissa Angela , 2018, p.3-4) อีกทั้งการท�าให้บรรยากาศเงียบ

และเป็นส่วนตัว ท�าให้เด็กมีความสนใจในการท�างานมากกว่า (Elaine D. Bernstorf and 

Betty T. Welsbacher, 2016, p. 25)

 ประเด็นด้านความเป็นอิสระเพื่อท�ากิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ทั้งสองศูนย์มีพื้นที่

เพียงพอที่สามารถรองรับกิจกรรมได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยวได้อย่างเหมาะสม

 สรุปได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งมีลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมการ

เรยีนรูแ้บบเดยีวกนั แต่ มกีารจดัสภาพแวดล้อมรองรบักจิกรรมแตกต่างกนัอย่างเหน็ได้ชดั 

ซ่ึงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนามีความสอดคล้องกับกิจกรรมมากที่สุด 

และมีคุณลกัษณะสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า ท่ีว่ากจิกรรมและพฤตกิรรมภายในศนูย์

การเรยีนรู้ควรจะสอดคล้องกบัลกัษณะสภาพแวดล้อมทีม่กีารจดัเตรยีมพืน้ทีเ่ฉพาะรองรบั

เอาไว้เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมของคุณครูและสร้างความสนใจในการเรียนรู้

ของเด็ก ทั้งยังสอดคล้องกับแนวความคิดด้านอิทธิพลสภาพแวดล้อมกับการศึกษาส�าหรับ

เดก็ปฐมวยั ทีก่ล่าวถึงการเกดิกจิกรรมการเรยีนรูภ้ายในพืน้ทีท่ีม่กีารเตรยีมสภาพแวดล้อม

รองรับในสภาพคงที่ มีระเบียบและปลอดภัย จะท�าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กเกิด

ขึ้นได้อย่างดีอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

 ส�าหรับการศึกษาในอนาคตควรมีการจ�าลองสภาพแวดล้อมเพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธภิาพในการเรยีนรูจ้ากการประเมนิผลการเรยีนรูข้องเดก็ในแต่ละแห่งเพือ่เป็นการ

ยืนยันผลอีกทางหนึ่ง
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ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนจี�านวน 20 ชมรม 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุจ�านวน 643 ราย เป็นเพศชาย 166 คน (ร้อยละ 25.8) และเพศ

หญิง 477 คน (ร้อยละ 74.2) มีจ�านวนผู้สูงอายุเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 3 เท่า โดยส่วน

ใหญ่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างท�างานบ้านรวมกันร้อยละ 52.6 สิ่งที่

น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันปกติร้อยละ 98.9 และมี

สุขภาพจติดปีกติร้อยละ 94.8  การวจัิยพบว่าปัจจยัเงือ่นไขทีส่่งผลให้ชมรมผูส้งูอายปุระสบ

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพคือ การด�าเนินงานผ่านชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน

ผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตลอดจนการมีภาคีเครือ

ข่ายร่วมด�าเนนิการจะมส่ีวนส�าคัญต่อการบรรลผุลการท�างานส่งเสรมิสขุภาพของชมรมผูสู้ง

อายุ

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ

  

วันที่รับบทความ:  19 ธันวาคม 2563

วันแก้ไขบทความ: 24 ตุลาคม 2564

วันตอบรับบทความ: 1 พฤศจิกายน 2564
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Abstract
 This exploratory research aimed to explore the physical, mental and 
social health of the elderly and analyze the guidelines for health promotion 
of the elderly club. The target group was the elderly of the Elderly Club 
of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King Rama IX’s 
Mother. This study consisted of 643 older adults; 166 were males (25.8%), 
and 477 were females (74.2%). The number of elderly females was three 
times higher than that of elderly males. 52.6% of the elderly subjects still 
work in agriculture and domestic work.  Interestingly, 98.9% of the elderly had 
normal Barthel ADL Index scores. Moreover, 94.8% of the elderly had normal 
mental health. Evidence suggests that the conditional factors contributing to 
the success of health promotion activities in the elderly club are operation 
through the elderly club seniors’ school, the quality-of-life development 
center, and elderly career promotion. Having affiliate networks in action will 
play an essential role in achieving better health promotion for the elderly 
club. 
Keywords: Elderly, Elderly club, Health promotion guidelines
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บทน�า

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏการณ์สังคมสูงวัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกสะท้อนให้เห็น

ว่าโลกในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะแตกต่างกันไปตาม

สภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการคุมก�าเนดิ นโยบายการดแูลสขุภาพองค์

รวม ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละทางการแพทย์ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทาง

สังคม ค่านิยม และทัศนคต ิโดยจะพบว่าปัจจบุนัอายขุยัเฉลีย่ของคนสงูขึน้ ซีง่ประเทศไทย

ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและก�าลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์

 ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ขนาด

ของประชากรไทยได้ขยายใหญ่ขึ้นประมาณสองเท่าตัว และโครงสร้างอายุของประชากร

เปลี่ยนจาก “ประชากรวัยเยาว์” มาเป็น “ประชากรสูงอายุ” อัตราการเกิดของประชากร

ไทยลดลงตัง้แต่พ.ศ. 2510 ท�าให้สดัส่วนของประชากรวยัเยาว์ลดลง ประกอบกบัการทีค่น

ไทยมีอายุยืนยาวท�าให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก

ในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขั้นไป) มากกว่าเด็ก (อายุต�่า

กว่า 15 ปี) (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562)

 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ โดยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก

ร้อยละ 11.5 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 17.5 ในปี 2562 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 

จ�านวนผู้สูงอายจุะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 17.8 (ปราโมทย์, 2563) ซึง่เป็นประเดน็ทีท้่าทายทาง

สังคมเพราะผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยด้วย

โรคเร้ือรังจนไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ (ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ 2559) โดย

จะพบว่าในปี 2563 มีจ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ 256,565 คน ซึ่งผู้สูงอายุได้

รบัการดแูลช่วยเหลอื จ�านวน 229,720 คน และยงัไม่ได้รบัการดแูลอกีจ�านวน 26,845 คน 

(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

 นอกจากนี้ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ซี่งจัดท�าโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สูงอายุไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด เช่น ฉบับประจ�าปี พ.ศ. 

2556 มีประเด็นเน้นเร่ืองหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจ�าปี พ.ศ. 2557 

เน้นเร่ืองผูส้งูอายกุบัภยัพบิติัทางธรรมชาติ ฉบับประจ�าปี พ.ศ. 2558 เน้นเร่ืองการอยูอ่าศยั

ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจ�าปี พ.ศ. 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับ

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 เน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing) ฉบับประจ�าปี พ.ศ. 

2561 เน้นเร่ืองการท�างานของผูส้งูอายไุทย และส�าหรบัรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 ทีเ่น้น

เรื่องสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยให้
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ความส�าคญักบัการตดิตามและพัฒนาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายไุทยมาโดยตลอด โดยมคีวาม

สอดคล้องกบัแนวคดิขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization) ซีง่ได้ก�าหนด

นโยบายในระดบันานาชาตซิึง่มุง่หวงัให้ผู้สงูอายเุป็นกลุม่ประชากรทีม่คีณุค่าทางสงัคมรวม

ท้ังการเสริมความรูใ้ห้กับสงัคม และได้ก�าหนดเป็นแนวคดิสากลทีใ่ช้ในการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้สูงอายุใน 3 ด้านหลักคือ 1) การมีสุขภาพดี 2) การมีส่วนร่วมในสังคม และ 3) การสร้าง

หลักประกันและความมั่นคงให้ตนเอง (WHO, 2002) 

 การมสีขุภาพดีถอืได้ว่าเป็นปัจจัยพืน้ฐานส�าคญัของการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุป็นก

ลุ่มประชากรที่มีคุณค่า ดังนั้นการมีแนวทางส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยเริ่มจากข้อตกลง

ร่วมกนัของคนในชมุชนจะเป็นรากฐานให้เกดิการท�างานร่วมกนัเพือ่ผูส้งูอายแุละทกุคนใน

ชุมชนให้มีสุขภาพดี สิ่งส�าคัญคือชุมชนควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�างาน

โดยเข้าไปมีบทบาทเพื่อวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้วยตัวผู้สูงอายุ เช่น รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งที่มีผู้สูงอายุร่วมเป็นสมาชิก

และร่วมด�าเนินการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีแนวทางส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนโดยเริ่มต้นจาก

ชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในระยะยาว 

 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดสุขภาพทางกาย

และจิตใจให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับการประชุม

นานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ กรุง ออตตาวา เสนอกฎบัตร วันท่ี 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 สรุปว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการท่ีเอื้ออ�านวย

ให้ประชาชนสามาถเพิ่มความสามารถมในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง 

ซึ่งการจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต และสังคม บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถ

ระบุถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถน�ามาปรับเปลี่ยนสิ่ง

แวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ โดยกฎบัตรออตตาวาได้

ก�าหนดกิจกรรมหลักของการเสริมสร้างสุขภาพดังนี้ 1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพ 2) การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3) การสร้างเสริมการด�าเนินการใน

ชมุชนเข้มแขง็ 4) การพัฒนาทกัษะส่วนบคุคล และ 5) การปรับเปลีย่นระบบบรกิารสขุภาพ 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการน�าไปใช้ 

ดังนั้นรูปแบบหรือแนวคิดที่จะน�ามาใช้ในการส่งเสริมควรเป็นรูปแบบหรือแนวคิดที่บุคคล

เข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง โดยเมื่อบุคคลรับรู้พฤติกรรมที่ตนกระท�านั้นมี

ประโยชน์ต่อสขุภาพของตนจะส่งผลให้บคุคลมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมมากขึน้ ในขณะ

เดยีวกนัการมพีฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง จะท�าให้เกดิความมัน่คงและส่งเสรมิให้บุคคลเชือ่มัน่
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ในประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสรมิมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการดแูลตนเอง Orem 

(Orem, 1985) ที่ได้กล่าวถึงการดูแลตนเองว่าเป็นพฤติกรรมที่จงใจและมีเป้าหมาย เมื่อผู้

สูงอายุมีความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพก็จะให้ความส�าคัญในการดูแลตนเองเพื่อให้มี

สขุภาพด ีซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Pender และคณะ (Pender, 2011) ทีม่องภาพรวม

ของการส่งเสริมสขุภาพประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ การให้ความรู ้(Health Education) 

การป้องกัน (Health Prevention) และการให้ภมูคิุม้กนัด้านสขุภาพ (Health Protection) 

ดงันัน้การส่งเสรมิสขุภาพจึงเปรยีบเสมอืนแนวทางหรอืแนวปฏบัิตท่ีิช่วยให้ผูส้งูอายสุามารถ

ดูแลตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

 จากแนวคดิการส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอายขุ้างต้น ตลอดจนนโยบายจากภาครฐั 

และนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ

เน้นวิธีการส่งเสริมผู้สูงอายุปัจจุบันและอนาคตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานที่สุด 

(Independent Living) และเป็นความปรารถนาท่ีส�าคัญของผู้สูงอายุทุกคน โดยท่ีผู้สูง

อายุในปัจจุบันมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่หรือประมาณเกือบร้อยละ 

80 เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้ว่าอาจมีโรคประจ�าตัว แต่ว่า

ยังคงสามารถท�างาน หรือประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได ้

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562)  ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและทุกภาคส่วนในสังคมไทยควรให้ความส�าคัญ

 ชมรมผู้สูงอายุกับการส่งเสริมสุขภาพ

 ชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กรชุมชนภาคประชาชนที่มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่

มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป และผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี ไม่เกิน

หนึ่งในสี่ของสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตนเองร่วมกับ

การพัฒนาชุมชน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด�าเนินกิจกรรมที่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอายุและสังคม โดยมีแนวทางด�าเนินงานครอบคลุม 4 ด้านคือ 

1) มกีารบรหิารจดัการชมรมเป็นระบบและโปร่งใส 2) จดักจิกรรมต่อเนือ่งครอบคลมุ 4 มติิ 

3) มีการระดมทุนและทรัพยากร เพื่อน�ามาใช้ด�าเนินงาน และ 4) มีการท�างานร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นที่และมีส่วนร่วมกับสังคม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมของชมรมต้องมีความ

หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ 

 การรวมกลุม่ในการท�ากจิกรรมของผูส้งูอายผุ่านชมรมผูส้งูอายเุป็นกญุแจส�าคญั

ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพเพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ เพราะการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกท้ังในทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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ผู้สูงอายุได้ ท่ีส�าคัญชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุใน

ชมุชนและนอกชมุชน อกีท้ังการเป็นชมรมจะมรีะเบยีบหรอืข้อบังคบัของชมรมทีใ่ห้สมาชกิ

ถอืปฏบิตั ิต่อมาได้มกีารพฒันาสร้างเป็นโรงเรยีนผูส้งูอาย ุและศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

 โดยส่วนใหญ่ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนุนให้จัด

ตั้งโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหลัก 

ซึ่งการด�าเนินงานจะมุ่งเน้นการคัดกรองการเฝ้าระวังและการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก 

แต่ส่วนหนึ่งได้ด�าเนินการจัดตั้งโดยชุมชนเอง โดยมีหน่วยงานของภาครัฐให้การหนุนเสริม 

แต่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนโดย

เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล และส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์จงัหวดั ซึง่จะมกีจิกรรม รวมทัง้การให้บรกิารในหลายด้าน โดยทัว่ไปในต�าบลหนึง่ ๆ  

อย่างน้อยที่สุดต้องจะมีการรวมกลุ่มในรูปของชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุจะ

เน้นการรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมตามความสนใจและไม่ได้มีการด�าเนินการท่ีซับซ้อนหรือ

เป็นทางการ ในขณะที่โรงเรียนผู้สูงอายุเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลายแห่งมีการจัด

ท�าหลักสูตรของโรงเรียน ส่วนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะเน้น

การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนและสมาชิกทุกวัยในชุมชน

จึงท�าให้ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีการด�าเนินที่มีแผนงานและมีตัวชี้วัดที่

ชัดเจน ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ จึงเป็นรากฐานส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ และ

เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดขึ้นทุกต�าบล (ปาจรีย์, 2561) 

 ชมรมผู้สูงอายใุนพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเป็นชมรม

ผูส้งูอายใุนสงักัดสมาคมสภาผูส้งูอายแุห่งประเทศไทยและมจี�านวนสมาชกิมากกว่า 20,000 

ชมรม อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่มากที่สุดของประเทศ โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน 4 มิติคือ 

มติกิารส่งเสรมิสขุภาพกายและใจ มติกิารรบัรูข้้อมลูข่าวสาร มติกิารพฒันาองค์ความรูแ้ละ

ทกัษะใหม่ ๆ  และมติิการช่วยเหลอืสงัคม แต่อย่างไรกต็ามพบว่าชมรมผูส้งูอายท่ีุเป็นสมาชิก

ยังมีอุปสรรคปัญหาในการด�าเนินงาน ซึ่งจากการศึกษาของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2555) 

พบว่าชมรมผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านสถานที่ตั้งชมรม ประธานและคณะท�างาน แผน

ด�าเนนิงาน สมาชกิมส่ีวนร่วมในกจิกรรมน้อย ขาดการระดมทนุ และขาดความร่วมมอืจาก

หน่วยงานในท้องถิน่ อกีท้ังจากการศกึษาของ เดชา สงัขวรรณ (2562) พบว่าชมรมผูส้งูอายุ

ยงัคงประสบปัญหา ด้านสถานทีต้ั่งชมรม ประธานและคณะท�างานขาดความรูใ้นการบรหิาร

และการด�าเนินกจิกรรม สมาชกิขาดการมส่ีวนร่วม ปัญหาด้านวสัดอุปุกรณ์ งบประมาณใน
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การด�าเนินงานไม่เพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องน้อย ดังนั้นวิธีการ

ด�าเนินงานและปัจจัยเงื่อนไขที่ท�าให้ชมรมผู้สูงอายุบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้จึงเป็น

สิ่งน่าสนใจเพราะจะน�าไปสู่การเป็นต้นแบบให้ชมรมผู้สูงอายุอื่นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในการด�าเนินงานชมรมได้ 

 จากแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ บทบาทชมรมผู้สูงอายุกับการส่งเสริมสุขภาพ 

และแนวทางของรัฐบาลเพื่อรองรับ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในปี พ.ศ. 2578 (กรม

กจิการผู้สูงอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2562) การทราบถงึ

สถานการณ์ผูส้งูอายแุละการมแีนวทางหรอืกจิกรรมตวัอย่างของชมรมผูส้งูอายทุีส่่งเสรมิสขุ

ภาวะต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม จะช่วยให้ตอบโจทย์สังคม

และชมรมผูส้งูอายหุลาย ๆ  แห่ง ซ่ึงเป็นกลไกส�าคญัและด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอายุ

โดยตรง 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

 แนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างของชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมเป็นปัจจัยหรือกลไกส�าคัญต่อการประสบผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ส�ารวจสถานการณ์ด้านสุภาพกายกาย จิต และสังคมในผู้สูงอายุ

 2. ศึกษาแนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างอันส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความ

ส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพ
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ขอบเขตการวิจัย

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุและคณะกรรมการชมรมผู้สูง

อายุ

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

  2.1 ผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-90 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกของ

ชมรมผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยที่ชมรมผู้

สูงอายุแต่ละแห่งจะมีฐานข้อมูลของสมาชิกและรหัสประจ�าตัวของผู้สูงอายุ โครงการวิจัย

ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ�านวนเฉลี่ย 30 คนต่อชมรมผู้สูงอายุ รวมเป็นผู้สูงอายุเข้า

ร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด 643 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

   2.1.1 เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหรืออยู่ระหว่าง

การรักษาใด ๆ ก็ตามที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ ให้ยุติการวิจัย หรือ ผู้สูงอายุได้

รับการประเมินไม่ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัย

   2.1.2 เกณฑ์การถอนตัว คือ ผู้สูงอายุขอยกเลิกการเข้าร่วม

โครงการวิจัย

  2.2 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ คือ คณะกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทน

จากการคัดเลือกของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการชมรม

ผู้สงูอายใุห้การด�าเนนิงานตามวสิยัทศัน์ ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 

ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการกลาง และกรรมการอื่นตามสมควร 

รวมเป็นคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด 20 คณะกรรมการ

  2.3 ชมรมผู้สูงอายุ คือ ชมรมผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระ

ศรีนครนิทราบรมราชชนนี สงักดัสมาคมสภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทยฯ ซึง่มกีารด�าเนนิงาน

ใน 4 มิติ คือ มิติการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ มิติการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มิติการพัฒนา

องค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ และมิติการช่วยเหลือสังคม จ�านวน 20 ชมรม (ภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 5 ชมรม) โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ โดยท�าการส�ารวจสถานการณ์ด้านสภุาพ

กายกาย จติ และสงัคมในผู้สงูอายแุละศึกษาแนวทางหรอืกจิกรรมตวัอย่างอนัส่งผลให้ชมรม

ผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพ

 2. การประเมนิภาวะสขุภาพของผูส้งูอาย ุโดยใช้แบบประเมนิภาวะสขุภาพของ
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ผู้สูงอายุ (Elderly Health Profile) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วย

องค์ประกอบ 5 ส่วนส�าคัญ คือ 

  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลสถานะเพศ อายุ เช้ือชาติ 

ศาสนา สถานะภาพสมรส อาชีพ ที่อยู่อาศัย การเข้าร่วมกิจกรรม และข้อมูลการติดต่อ 

เป็นต้น

  2.2 ข้อมูลสุขภาพกายของผู้สูงอายุ ได้แก่ น�้าหนัก ส่วนสูง การับรู้ภาวะ

สุขภาพ การเจ็บป่วย และปัญหาส�าคัญในระยะ 6 เดือน เป็นต้น

  2.3 ข้อมลูสขุภาพจิตของผูส้งูอาย ุได้แก่ แบบวดัความซมึเศร้าในผู้สูงอายุ

ของไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นแบบประเมินตนเองในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา การตอบค�าถามให้ตอบว่า 

“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แบบประเมินดังกล่าวมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางบวก 10 

ข้อ และข้อความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางลบ 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

   2.3.1 ผู้สูงอายุปกติ (Normal) 0-12 คะแนน

   2.3.2 ผูม้คีวามเศร้าเลก็น้อย (Mild depression) 13-18 คะแนน

   2.3.3 ผูม้คีวามเศร้าปานกลาง (Moderate depression) 19-24 

คะแนน

    2.3.4 ผูม้คีวามเศร้ารุนแรง (Severe depression) 25-30 คะแนน

  2.4 ข้อมลูความสามารถในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของผูส้งูอาย ุได้แก่ 

แบบประเมนิความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ�าวนัดชันบีาร์เธลเอดีแอล (Barthel  

ADL index) กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ผูส้งูอายทุ�าการประเมนิตนเองในช่วงระยะ

เวลา 24 -48 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

   2.4.1 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ 

(กลุ่มติดสังคม) 12  คะแนนขึ้นไป

   2.4.2 ผูส้งูอายทุีด่แูลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลอืตนเองได้บ้าง (กลุม่

ติดบ้าน) 5-11 คะแนน

   2.4.3 ผูส้งูอายกุลุม่ทีพ่ึง่ตนเองไม่ได้ ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ (กลุ่ม

ติดเตียง) 0-4 คะแนน

  2.5 สุขภาพสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลสัมพันธภาพ

ในครอบครัว ข้อมูลแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน และข้อมูลแหล่งสนับสนุนด้านผู้ดูแลในผู้

สูงอายุ 



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

82

  2.6 ขั้นตอนการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ คณะวิจัยด�าเนิน

การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ณ ที่ท�าการชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่ง โดยคณะวิจัยแนะน�าตนเอง

และสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการชมรม

ผูส้งูอาย ุและอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่านร่วมเป็นวทิยากรกระบวนการ คณะวจัิยชีแ้จง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย อธิบายวิธีการเก็บข้อมูล และให้โอกาสกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้า

ร่วมการวิจัยตามความสมัครใจ โดยการลงนามยินยอมเข้าร่วมในใบพิทักสิทธิ์ จากนั้นจึง

เก็บข้อมูลด้วยการอ่านแบบประเมินให้ผู้สูงอายุฟังทีละส่วนแล้วให้ผู้สูงอายุบันทึกข้อมูล

ตามจริงด้วยตนเอง ผู้สูงอายุที่สายตาไม่ปกติหรือมองเห็นไม่ชัดเจนจะมีคณะวิจัยหรือ

วิทยากรกระบวนการประกบคู่และบันทึกข้อมูลแทน การเก็บข้อมูลเริ่มจากข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลสุขภาพกาย ข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ

ผู้สูงอายุ และข้อมูลสุขภาพสังคมตามล�าดับ หากผู้สูงอายุไม่สามารถประเมินด้วยตนเอง 

จะด�าเนินการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุแทน จากนั้นจึงตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูล การวิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลเฉลี่ย 45 นาทีต่อผู้สูงอายุ 1 ราย

  2.7 การรายงานผลข้อมลูการประเมนิภาวะสขุภาพของผูส้งูอาย ุโครงการ

วิจัยรายงานเป็นภาพรวม ไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคล

 3. โครงการวจัิยศกึษาแนวทางหรอืกจิกรรมตวัอย่างของชมรมผูส้งูอายอุนัส่งผล

ให้ชมรมผูส้งูอายปุระสบความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิสขุภาพกาย จติ และสงัคม โดยประยกุต์

ใช้เคร่ืองมือการประเมินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ในการประเมินในการวิจัยนี้ โดยแนวทางหรือ

กิจกรรมตวัอย่างนัน้จะต้องมผีลลพัธ์การท�างาน มแีผนปฏิบตักิาร มกีารฟังเสยีงผูส้งูอายหุรอื

ผูเ้กีย่วข้อง ตลอดจนมกีารบนัทกึเป็นเอกสารและสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ การวจิยัใช้วธิกีารสมัภาษณ์ประธาน คณะกรรมการชมรมผูส้งู

อายุ และตัวแทนผู้สูงอายุ

 4. การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม (MU-CIRB 2018/161.1508)20/2559 โครงการวิจัยติดต่อประสานงานถึง

ประธานชมรมผู้สูงอายเุพือ่ขออนญุาตประชาสมัพนัธ์และอธิบายวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

วธิกีารเกบ็ข้อมลู ระยะเวลา ในการวจิยั ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ผลกระทบจากการร่วม

ในการวิจัยครั้งนี้ ความเสี่ยงในการตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมการวิจัย การลงนามใน

ใบยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย กลุม่ตัวอย่างเป็นผูตั้ดสนิใจทีจ่ะท�าแบบสอบถามด้วยความสมคัร

ใจ สิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่จะยุติการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด 

ข้อมลูการวจัิยจะถกูเก็บเป็นความลบัและแบบสอบถามทัง้หมดจะถกูจัดเกบ็ในท่ีปลอดภยั 
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ไม่มีการรั่วไหลของข้อมูล และการน�าเสนอผลลัพธ์จะเป็นภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 การวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ในการวิเคราะห์และ

น�าเสนอข้อมลูในรปูแบบของข้อความบรรยาย จ�านวนร้อยละ ตาราง แผนภมิู และแผนภาพ

เพื่ออธิบายผลการวิจัย

ผลการวิจัย  

 1. ผลการส�ารวจสถานการณ์สุขภาพทางกาย จิต สังคมในผู้สูงอายุ

 โครงการวิจัยด�าเนินส�ารวจสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุจ�านวน 643 ราย จาก

ชมรมผู้สูงอายุจ�านวน 20 ชมรม สังกัดสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีแบ่งเป็นผูส้งูอายเุพศชายจ�านวน 166 คน 

(ร้อยละ 25.8) และผูส้งูอายเุพศหญงิจ�านวน 477 คน (ร้อยละ 74.2) เมือ่วเิคราะห์ตามช่วง

อายุพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ 60-70 ปี มีจ�านวนร้อยละ 66.8 กลุ่มผู้สูงอายุ 71-80 ปี มีจ�านวน

ร้อยละ 28.6 และกลุม่ผูส้งูอาย ุ81-90 ปี จ�านวนร้อยละ 4.6 และผูส้งูอายเุพศหญงิมจี�านวน

สูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย 3 เท่า 

 ข้อมูลด้านอาชพีพบว่า ผูส้งูอายปุระกอบอาชพีเกษตรกรรมร้อยละ 26.3 รบัจ้าง

ท�างานบ้านร้อยละ 26.3 ข้าราชการบ�านาญและวสิาหกจิร้อยละ 22.6 ประกอบอาชพีส่วน

ตัวร้อยละ 12.0 และไม่ได้ท�างานร้อยละ 15.6 จากข้อมูลการวิจัยแสดงถึงกลุ่มผู้สูงอายุยัง

สามารถประกอบอาชีพได้ ณ ปัจจุบัน

 ผู้สูงอายุมีความสามารถในการมองเห็นชัดเจนร้อยละ 57.0 และเห็นไม่ชัดเจน

ร้อยละ 43.0 ผู้สูงอายุมีความสามารถในการได้ยินปกติร้อยละ 80.1 และไม่ปกติร้อยละ 

19.9 ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ร้อยละ 40.7 และไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ร้อยละ 59.3  

 ผูสู้งอายมุภีาวะโภชนาการปกติร้อยละ 33.5 มนี�า้หนกัเกนิร้อยละ 25.3 โรคอ้วน

ร้อยละ 36.5 และผอมร้อยละ 4.7 ข้อมลูท่ีน่าสนใจคอื ผูส้งูอายมุภีาวะน�า้หนกัเกนิและโรค

อ้วนรวมกันร้อยละ 61.8 และผู้สูงอายุเพศหญิงมีภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนสูงกว่าเพศ

ชาย 3 เท่า ส่วนข้อมูลการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ การวิจัยพบผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรค

เรื้อรังต่าง (ตารางที่ 1) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม โรคต้อกระจก โรคเบาหวาน 

และโรคความจ�าเสื่อม รวมร้อยละ 77.6 ไม่พบการเจ็บป่วยร้อยละ 22.4
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ภาพที่ 2 แสดงจ�านวนร้อยละผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยจ�านวนโรคในภาพรวม

 ภาพท่ี 2 แสดงจ�านวนร้อยละผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยจ�านวนโรคในภาพรวม 

การวจิยัพบว่าผูส้งูอายุเจบ็ป่วยด้วยจ�านวนโรค 2 โรค สงูทีส่ดุร้อยละ 28.3 ซึง่โดยส่วนใหญ่

จะเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคข้อเสื่อม นอกจากนี้การวิจัยพบผู้สูงอายุ

เจ็บป่วยด้วยจ�านวนโรค 1 โรค, จ�านวน 3 โรค,  จ�านวน 4 โรค และ  เจ็บป่วย 4 โรคขึ้นไป 

ร้อยละ 26.7, ร้อยละ 14.0, ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 7.2 ตามล�าดับ สิ่งที่น่าสนใจคือ การ

วิจัยค้นพบผู้สูงอายุสุขภาพดีและไม่พบการเจ็บป่วยร้อยละ 22.4 คิดเป็นจ�านวนผู้สูงอายุ

สุขภาพดีต่อผู้สูงอายุมีโรคประจ�าตัวที่ประมาณ 1:4 แสดงดังภาพที่ 2

ตารางที่ 1  แสดงจ�านวนร้อยละการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

  (จ�านวน 643 ราย) 
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ตารางที่ 1  แสดงจ�านวนร้อยละการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

  (จ�านวน 643 ราย) “ต่อ”

 ตารางที่1 แสดงจ�านวนร้อยละการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังในกลุ่มผู ้สูงอายุ 

การวิจัยพบผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม 

โรคต้อกระจก โรคเบาหวาน โรคความจ�าเสื่อม และ โรคต่าง ๆ รวมร้อยละ 77.6 ไม่พบ

การเจ็บป่วยร้อยละ 22.4 สิ่งที่น่าสนใจคือ 5 โรคดังกล่าวเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ

พบได้บ่อยในผู้สูงอายุของการวิจัยครั้งนี้

ภาพที่ 3 แสดงจ�านวนร้อยละการประเมินสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
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 การวิจัยพบว่า มผีูส้งูอายสุขุภาพจิตปกติร้อยละ 94.8 เศร้าเลก็น้อยร้อยละ 12.6 

และเศร้าปานกลางร้อยละ 1.0 และเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนร้อยละข้อมูลระหว่างเพศของ

การประเมินสุขภาพจิตในแต่ละระดับ พบว่ากลุม่ผูส้งูอายเุพศหญงิมีจ�านวนร้อยละท่ีสงูกว่า

เพศชายในทุกระดับ ดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 4 แสดงจ�านวนร้อยละความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ

 

 การวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันเป็นปกติ

ร้อยละ 98.9 และอาศัยผู้ช่วยเหลือบางส่วนร้อยละ 1.1 และเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนร้อย

ละข้อมูลระหว่างเพศของการประเมนิ พบว่ากลุม่ผูส้งูอายเุพศหญงิมจี�านวนร้อยละทีส่งูกว่า

เพศชายในทุกระดับของการประเมิน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 5 แสดงจ�านวนร้อยละสถานะคู่สมรสของผู้สูงอายุ
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 การวจัิยประเมนิสขุภาพสงัคมของผูส้งูอาย ุโดยพบว่าผูส้งูอายสุถานะโสดร้อยละ 

4.7 ผู้สูงอายุอยู่กับคู่สมรสร้อยละ 59.9 และคู่สมรสของผู้สูงอายุถึงแก่กรรมร้อยละ 35.4 

ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6 แสดงจ�านวนร้อยละแหล่งสนับสนุนทางการเงินของผู้สูงอายุ

 การวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุได้รับแหล่งสนับสนุนทางการเงินผ่านเบี้ยยังชีพจาก

รัฐบาลร้อยละ 58.3 ได้รับจากครอบครัวแหล่งเดียวร้อยละ 25.2 และได้รับทั้งเบี้ยยังชีพ

กับการสนับสนุนจากครอบครัวร้อยละ 16.3 ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 7 แสดงจ�านวนร้อยละการประกันสุขภาพของผู้สูงอายุ

 การวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุได้รับการบริการสุขภาพโดยใช้สิทธิบัตรทองร้อยละ 

60.9 สวัสดิการข้าราชการร้อยละ 31.0 และระบบประกันสุขภาพอื่นร้อยละ 8.1 โดยการ

ทีผู่ส้งูอายมุหีลกัประกนัทางสขุภาพดงักล่าว จะส่งผลดต่ีอสวสัดกิารสขุภาพและการรกัษา

พยาบาลในผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 7  



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

88

ภาพที่ 8 แสดงจ�านวนร้อยละผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว

 การวจิยัพบว่า ผูส้งูอายไุด้รบัการดแูลจากบคุคลในครอบครวัสงูถงึร้อยละ 96.7 

มเีพยีงส่วนน้อยคอืร้อยละ 3.3 ทีต้่องอาศัยเพือ่นสมาชกิในชมรมผูส้งูอายชุ่วยดแูล ซึง่ผลการ

วิจัยครั้งนี้บ่งชี้ถึง ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ยังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว

และเป็นการลดภาระการพึ่งพิงจากสังคม ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 9 แสดงจ�านวนร้อยละผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยมเยียนเมื่อเจ็บป่วย

 การวิจยัพบสิง่ทีน่่าสนใจคอื ผูส้งูอายรุบัการเกือ้กลูทางด้านจิตใจจากชมุชนและ

สังคม โดยเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากเพื่อนในชุมชนสูงถึงร้อยละ 97.8 ซึ่งผล
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การวจิยัครัง้นีบ่้งชีถ้งึผูส้งูอายใุนชมรมผูส้งูอายไุด้รบัการดแูลเอาใจใส่จากชมรมผูส้งูอายแุละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังภาพที่ 9  

 โครงการวจิยัประเมนิสขุภาพจติ สุขภาพสงัคม ความสามารถในการด�าเนนิชีวติ

ประจ�าวัน การได้รับแหล่งสนบัสนนุทางการเงิน การได้รบับรกิารสขุภาพ การได้รบัการดูแล

จากบคุคลในครอบครวั และการได้รบัการเกือ้กูลทางด้านจติใจจากชมุชนและสังคม ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ผูส้งูอายจุากชมรมผูส้งูอายทุีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัได้รบัการดแูลและเอาใจใส่จาก

ครอบครวั ชมรมผูส้งูอาย ุและสงัคม จงึเป็นผลให้ตวัช้ีวดัต่าง ๆ  ของการประเมนิได้ผลลพัธ์

ที่ดีและมีแนวโน้มที่ยั่งยืน 

 2. ผลการวิเคราะห์แนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างอันส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุ

ประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการวิจัยวิเคราะห์แนวทางหรือปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความ

ส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพดังนี้ 

  2.1 การมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และโครงการหรอืกจิกรรมของชมรม

ผู้สูงอายุที่มุ่งสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพที่ชัดเจน จะเป็นตัวก�าหนดการสร้างแนวทาง

ปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์

  2.2 การก�าหนดแผนการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่วางเป้าหมาย

การท�างาน 6 ด้านส�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่ง

เสริมสุขภาพสังคม การส่งเสริมกิจกรรมด้านสวัสดิการและการเกื้อกูลสมาชิก การส่งเสริม

กจิกรรมด้านการระดมทนุ และการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน โดยในแต่ละด้านมแีผนงานทัง้ระยะ

ส้ันและระยะยาว มกีารก�าหนดตวัชีว้ดั จะท�าให้ชมรมผูส้งูอายสุามารถด�าเนนิงานตามแผน

และประเมินผลการท�างานได้

  2.3 คณะท�างานของชมรมผู้สูงอายุ โครงการการวิจัยพบว่าประธาน

และผูบ้รหิารชมรมมบีทบาทส�าคญัต่อการก�าหนดวสิยัทศัน์ของชมรมผูส้งูอาย ุการก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน การตอบโจทย์สมาชิก การก�าหนดตัวช้ีวัด การหาแหล่งสนับสนุน

ทางการเงิน การหาพันธมิตรการด�าเนินงาน และการทบทวนผลการท�างานชมรมผู้สูงอายุ 

  2.4 การให้ความส�าคัญกบัลกัษณะวฒันธรรมและความสนใจของสมาชิก

ในการจัดกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการเกิดความส�าเร็จต่อการท�างาน เพราะผู้สูงอายุใน

ชมรมมีส่วนร่วมในการคิดออกแบบ มีสิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็น และตกลงร่วมกันใน

การด�าเนินงาน โดยยึดหลักให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและความสะดวกต่อ

การน�าไปปฏิบัติติจริง 
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  2.5 การค้นหาต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีจะเป็นตัวอย่างอันดีต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถจับต้องได้และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

  2.6 การด�าเนินงานผ่าน 3 กลไก ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 

และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการวิจัยพบว่ากลไกดังกล่าว

มีหน้าที่ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง เพียงแต่

มีความแตกต่างกันด้านตัวชี้วัด วิธีการและหน่วยงานท่ีสนับสนุน ซ่ึงถ้าชมรมผู้สูงอายุใน

พื้นที่ใดสามารถเชื่อมการด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกดังกล่าว จะสามารถด�าเนินงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพได้เป็นผลดี  

 โครงการวจิยัพบกจิกรรมตวัอย่างทีมี่ผลการด�าเนนิยัง่ยนืในด้านการส่งเสรมิสขุ

ภาพกายและสุขภาพจิตจากชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยพบว่ากิจกรรมนั้นมี

ผลลัพธ์ตามแผนด�าเนนิงานตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 ปี อกีทัง้เป็นแหล่งศึกษาดงูานของชมรม

ผูส้งูอายอุืน่ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่ ท่ีส�าคญัการด�าเนนิงานของกจิกรรมนัน้ประกอบไปด้วย

การก�าหนดวสัิยทศัน์ วตัถปุระสงค์ แผนการด�าเนนิงาน การรบัฟังเสยีงสมาชกิ ก�าหนดตวัช้ี

วัด การหาแหล่งทรัพยากร การสร้างพันธมิตร และการทบทวนผลการด�าเนินงานประจ�าปี

ซึ่งจากการท�ากิจกรรมกลุ่มโดยวิธีการสัมภาษณ์ประธาน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 

ตัวแทนผู้สูงอายุ ข้อมูลหลักฐานการด�าเนินงานและรางวัลคุณภาพที่ชมรมผู้สูงอายุได้รับ 

โครงการวิจัยพบกิจกรรมตัวอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตดังนี้ 

 กจิกรรมตัวอย่างการส่งเสรมิสขุภาพกาย กรณศีกึษาชมรมผูส้งูอาย ุต�าบลยุหว่า 

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพกายถือเป็นกิจกรรม

หลักของชมรมผู้สูง ต�าบลยุหว่า และมีการด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกคือ ชมรมผู้สูงอายุ 

โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และได้รับความ

ร่วมมือจากโรงพยาบาลสันป่าตอง ซึ่งเป็นหน่วยบริการหลักในการจัดบริการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีให้กับชมรมผู้สูงอายุได้แก่ การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะ

ซึมเศร้าและสมองเส่ือม การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องปากและ

ลิ้น นอกจากน้ีโรงเรียนผู้สูงอายุยังมีหลักสูตรอบรมให้ความรู้และค�าแนะน�าด้านสุขภาพ

แก่สมาชิกในเรื่อง การป้องกันภาวะสมองเสื่อม โภชนาการที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ 

การดแูลสุขภาพเพือ่ป้องกนัโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู และการ

ดแูลสุขภาพด้วยการนวดผ่านการใช้สมนุไพร ซึง่ปฏบิติัตามแผนงานโรงเรยีนผูส้งูอาย ุชมรม

มีกิจกรรมการออกก�าลังกายทุกวันผ่านการเต้นแอโรบิคล้านนาและฟ้อนเจิง นอกจากนี้ใน

ทุกกลางสัปดาห์ โรงเรียนผู้สูงอายุเปิดศูนย์สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพชุมชนให้บริการแก่

ประชากรทกุกลุม่วยั กจิกรรมการด�าเนนิงานของศนูย์ได้แก่ การฟ้ืนฟสูภาพกายโดยทมีนกั
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กายภาพบ�าบดั และแพทย์แผนไทยให้บริการ อบ ประคบ นวด ด้วยสมนุไพร และมตีวัแทน

จิตอาสาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม. และ อผส. เป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือในการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ส่วนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะเน้นการด�าเนิน

การร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และสถานีอนามัยเพื่อให้การดูแลสุขภาพ

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากในผู้สูงอายุ 

การรบัประทานอาหารให้ถกูสขุลกัษณะ การให้ความรูเ้รือ่งยาสมนุไพรพืน้บ้าน โดยภายใน

ศนูย์จดัให้มมีมุออกก�าลงักาย มมุเล่นกฬีา มมุให้ความรู ้เรือ่งการดแูลรกัษาสขุภาพ การส่ง

เสรมิด้านโภชนาการ ตดิตัง้อปุกรณ์กายภาพบ�าบดั เป็นต้น การก�าหนดกจิกรรมส่งเสรมิสขุ

ภาวะกายเป็นเป้าหมายหลักของชมรมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุมีตัวช้ีวัดผลลัพธ์

เป็นไปตามแผนด�าเนินงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มดีขึ้น เช่น ร้อยละจ�านวน

กจิกรรมทีบ่รรลผุลการด�าเนนิงานรายปี ร้อยละของผูส้งูอายเุข้าร่วมกจิกรรม คะแนนความ

พึงพอใจของผู้สงูอาย ุเป็นต้น   ผลลพัธ์ส�าคญัคอื ผูส้งูอายตุระหนกัรูก้ารดแูลสขุภาพตนเอง

และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ชมรมผู้สูงอายุมีต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีอายุ 100 ปี 

เพิ่มขึ้นในต�าบลยุหว่า การได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุต้นแบบที่มีความเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่

ภาวะพฤฒพลัง จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และมีชมรมผู้สูงอายุเครือข่าย

ในการขยายผล การเป็นต้นแบบของโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน “เพื่อนช่วย

เพื่อน” (อผส.) โดยท�างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 ปี (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) การเป็นต้น

แบบของศูนย์สร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยท�างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 

11 ปี (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน) การเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะกายของชมรม

ผู้สูงอายุต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับการสนับสนุน

งบประมาณหลักและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชน

 กิจกรรมตัวอย่างของการส่งเสริมสุขภาพจิต กรณีศึกษาศูนย์บริการผู้สูงอายุวัด

มาตุคุนาราม ต�าบลกระโสม อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต

ถือเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์บริการผู้สูงอายุ และมีการด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกคือ ชมรม

ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตจะสอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา โดยชมรมผู้สูงอายุจะ

ส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติธรรม ในวันส�าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม 

โรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้ตามท่ีสมาชิกสนใจแล้วยังสอดแทรก

กิจกรรมการสวดมนต์ประจ�าทกุวนัพระ กจิกรรมสวดมนต์วนัพ่อแห่งชาต ิกจิกรรมสวดมนต์

วนัแม่แห่งชาต ิและกจิกรรมการสวดมนต์ข้ามปีในช่วงเทศกาลขึน้ปีใหม่ การจดักจิกรรมดงั

กล่าวมวีตัถปุระสงค์ให้ผูส้งูอายแุละครอบครวัได้ปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัทีว่ดัหรอืมสัยดิและ
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ได้มโีอกาสสร้างสมัพนัธภาพอนัดต่ีอกนั รวมถงึแลกเปลีย่นความคดิเหน็และข่าวสารต่าง ๆ  

ซึ่งกันและกัน อันส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีในผู้สูงอายุ

 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลาม ศูนย์บริการผู้สูงอายุให้การส่งเสริม

กิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาเช่นเดียวกัน เช่น เทศกาลการถือศีลอดและการละศีลอด

ในเดือนรอมฏอน โดยที่ผู้สูงอายุทั้งพุทธและอิสลามต่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

จงึส่งผลให้มคีวามสามคัคีและให้ความช่วยเหลอืซึง่กันและกนัในกจิกรรมต่าง ๆ  การก�าหนด

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาวะจติเป็นเป้าหมายหลกัของชมรมผูส้งูอาย ุท�าให้ชมรมผูส้งูอายมุตีวั

ชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนด�าเนินงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มดีขึ้น เช่น จ�านวน

กจิกรรมทีบ่รรลุผลการด�าเนนิงานรายปี ร้อยละของผูสู้งอายเุข้าร่วมกจิกรรม ความพงึพอใจ

ของผู้สูงอายุ ชมรมผูส้งูอายมุต้ีนแบบผูส้งูอายสุขุภาพดีอาย ุ100 ปี เพิม่ข้ึนในต�าบลกระโสม 

การได้รบัรางวลัชมรมผูส้งูอายตุ้นแบบทีม่คีวามเข้มแขง็เพือ่เข้าสูภ่าวะพฤฒพลงั จากสมาคม

สภาผูสู้งอายุแหง่ประเทศไทยฯ และมชีมรมผูสู้งอายุเครือขา่ยในการขยายผล และผลลัพธ์

ส�าคญัของกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพจติคือ ไม่พบความขดัแย้งทางศาสนาในชมุชนตดิต่อกนั

เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน) นอกจากนี้หน่วยงานราชการและภาค

เอกชนในพ้ืนทีใ่ห้การสนบัสนนุการท�ากิจกรรมกบัศูนย์บรกิารผูส้งูอายอุย่างสม�า่เสมอ ส่งผล

ให้การด�าเนินงานต่าง ๆเป็นไปตามเป้าหมายและท�าให้เป็นสถานศึกษาดูงานด้านการส่ง

เสริมสุขภาวะจิตของชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้

 ในส่วนกิจกรรมตัวอย่างของการส่งเสริมสุขภาพสังคมนั้น โดยส่วนใหญ่ชมรม

ผู้สงูอายจุะมกีารด�าเนนิงานทีค่ล้ายกนั โดยจะสนบัสนนุให้สมาชกิรวมทัง้ครอบครวัเข้าร่วม

กิจกรรมตามเทศกาลหรือในวันส�าคัญอย่างสม�่าเสมอซึ่งเป็นไปตามแผนด�าเนินการรายปี 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นผู้ที่ติดบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้ ส่วนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้านการศึกษา ชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ส่ง

เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิทีเ่ป็นประโยชน์ตามความต้องการของสมาชิก โดยวทิยากรจะมา

จากทัง้แหล่งภายนอก และจากสมาชิกชมรม ชมรมผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มกีารจดัสวสัดกิารและ

มีการเกื้อกูลสมาชิกตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด ได้แก่ การช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเมื่อสมาชิก

เจ็บป่วย และการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อสมาชิกเสียชีวิตโดยกองทุนฌาปนกิจ และมีการ

ช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 

สรุปและอภิปรายผล

 การวิจัยครั้งนี้ยังคงพบสถานการณ์ปัญหากับโรคท่ีคุกคามสุขภาพในผู้สูงอายุ 

เช่น โรคความดนัโลหติสงู โรคข้อเสือ่ม (เก๊าท์ รมูาตอยด์) โรคต้อกระจก โรคเบาหวาน และ
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โรคความจ�าเสื่อม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานประจ�าปีของกรมอนามัย (กรมอนามัย, 2563) 

ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะเป็นการยืดเวลาของการเข้าสู่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง

ออกไป (ส�านักส่งเสริมสุขภาพ, 2553) 

 ถึงแม้การวิจัยครั้งนี้ยังคงพบสถานการณ์ปัญหากับโรคที่คุกคามสุขภาพในผู้สูง

อายุ แต่การวิจัยครั้งนี้กลับพบข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่ง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุมีความสามารถใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันปกติร้อยละ 98.9 ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นปกติร้อยละ 94.8  

ผู้สูงอายุได้รับการบริการสุขภาพโดยใช้สิทธิบัตรทองร้อยละ 60.9 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

จากบุคคลในครอบครัวสูงถึงร้อยละ 96.7 และสิ่งที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุได้รับการเก้ือกูล

ทางด้านจิตใจจากชุมชนและสังคมเมื่อยามเจ็บป่วยสูงถึงร้อยละ 97.8   การค้นพบข้อมูล

ดังกล่าว ท�าให้โครงการวิจัยตระหนักถึงการมีสุภาพกาย จิต และสังคมที่ดีเป็นสิ่งพึง

ปรารถนาของผู้สูงอายุและการจะสร้างสุภาพดีให้เกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยเงื่อนไขที่

เหมาะสมโดยเฉพาะในผูส้งูอายจุะต้องเป็นสิง่ง่ายต่อการปฏบัิตแิละสะดวกต่อการรบับรกิาร

 การวิจัยพบแนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างในการส่งเสริมสุขภาพกายของชมรม

ผู้สูงอายุ ต�าบลยุหว่า อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ีงเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดี

และเป็นแหล่งศกึษาดแูลงานของชมรมผูส้งูอายใุนเขตพืน้ท่ีภาคเหนอื/ภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ และได้รับการสนบัสนนุงบประมาณหลกัและงบประมาณสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจาก

ภาครัฐและเอกชน โดยกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพกายถือเป็นกจิกรรมหลกัของชมรมผูส้งูอายุ 

อีกทั้งถูกก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์และด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกคือ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูง

อายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จึงท�าให้เกิดความยั่งยืนและ

มีผลลัพธ์ที่ส�าคัญคือ เป็นต้นแบบศูนย์สร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยด�าเนิน

งานผ่านโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน “เพื่อนช่วยเพื่อน”(อผส.) และท�างานต่อ

เนื่องเป็นระยะเวลา 14 ปี (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 

 การวิจัยพบแนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างของการส่งเสริมสุขภาพจิตของศูนย์

บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุนาราม ต�าบลกระโสม อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา ซ่ึงเป็นกรณี

ศกึษาตวัอย่างทีดี่และเป็นแหล่งศึกษาดูแลงานของชมรมผูส้งูอายใุนเขตพืน้ท่ีภาคใต้ และได้

รับการสนับสนุนงบประมาณหลักและงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและ

เอกชน โดยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตเป็นกิจกรรมหลักของชมรมผู้สูงอายุ อีกทั้งถูก

ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์และด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกคือ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จึงท�าให้เกิดความยั่งยืนและมีผลลัพธ์

ที่ส�าคัญคือ ไม่พบความขัดแย้งทางศาสนาในชุมชนติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 

(พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน)
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 ในส่วนแนวทางหรือกจิกรรมตัวอย่างของการส่งเสริมสขุภาพสงัคมนัน้ ไม่ปรากฏ

แนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างที่โดดเด่น เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

มีการด�าเนินงานท่ีคล้ายกัน โดยจะสนับสนุนให้สมาชิกรวมท้ังครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

ตามเทศกาลหรือในวันส�าคัญอย่างสม�่าเสมอซึ่งเป็นไปตามแผนด�าเนินการประจ�าปี 

 จะเหน็ได้ว่าบริบทและกลไกของชมรมผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอาย ุและศนูย์พฒันา

คณุภาพชวิีตและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุเป็นปัจจัยเงือ่นไขส�าคญัต่อการส่งเสรมิสขุภาพกาย 

จิตและสังคมในผู้สูงอายุ โดยการวิจัยพบแนวทางหรือกิจกรรมตัวอย่างของชมรมผู้สูงอายุ

ซึง่ใช้บทบาทของชมรมผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอาย ุและศูนย์พัฒนาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิ

อาชีพผู้สูงอายุมาเชื่อมประสานการท�างาน ท�าให้เกิดการท�างานท่ีเสริมพลังกัน อีกท้ังพบ

ว่ามีส่วนส�าคัญต่อการกระตุ้น สนับสนุน และประเมินชมรมผู้สงอายุ เพราะจะท�าให้ชมรม

ผู้สงูอายเุกดิกระบวนการท�างานเพือ่มุง่สู่เป้าหมายทีช่ดัเจน มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

กลยทุธ์ แผนการด�าเนนิงาน การรบัฟังเสยีงสมาชกิ ก�าหนดตวัชีว้ดั การหาแหล่งทรพัยากร 

การสร้างพันธมิตร และการทบทวนผลการด�าเนนิงาน  ท่ีส�าคญัผลของการประสานงานของ 

3 กลไกน้ี จะท�าให้ชมรมผู้สงูอายไุด้รบัการสนบัสนนุจากภาคเีครือข่ายในระดบัท้องถ่ิน (โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล, เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล, ส�านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สถาบันวิชาการในพื้นท่ีและภาคเอกชน) และ

หน่วยงานในระดบันโยบาย (สมาคมสภาผูส้งูอายแุห่งประเทศไทยฯ, กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั่นคงมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย)  

กิตติกรรมประกาศ

 โครงการวิจัยขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะทุกท่านได้แก่ ผู้สูงอายุและชมรม

ผู ้สูงอายุในสังกัดสมาคมสภาผู ้สูงอายุแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จึงเป็นผลให้โครงการวิจัยสามารถ

ด�าเนนิงานวจิยัส�าเร็จตามเป้าประสงค์ และท้ายสดุโครงการวจัิยขอขอบพระคณุส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยประจ�าปี พ.ศ. 2561     

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2562). 

 มาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สังคมสงูอาย ุ(ฉบบัปรบัปรงุ). 

 พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน).
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยต่าง ๆ 

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากแปรรูปเสื่อกกของบ้านหนองสิม ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้

แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงปี 2561-2562

 ผลการศึกษา พบว่าศักยภาพการทอเสือ่กกของบ้านหนองสมิ เกดิจากทุนภายในท่ี

เป็นจุดแข็ง คือ สภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นกก สามารถผลิตวัตถุดิบเส้นกก มีวัสดุ

อปุกรณ์ในการผลติ มแีรงงานและความรูใ้นการทอสือ่กก กระบวนการเรยีนรูก้ารทอสือ่กก

ทีเ่กดิจากต้นทนุภายในชมุชนทีม่กีระบวนการเรยีนรูท้อสือ่กกอย่างต่อเนือ่งและเป็นพลวตั 

และการเรียนรู้จากภายนอกชมุชนเพือ่ยกระดับความรูแ้ละการแปรรปูเสือ่กกทีห่ลากหลาย 

ภายใต้ปัจจยัทีจ่ะส่งเสรมิสร้างมลูค่าเพ่ิมด้านเศรษฐกจิกลุม่ทอเสือ่กก จงึเกดิการแปรรปูเสือ่

กกได้ผลติภณัฑ์ใหม่ทีห่ลากหลาย ได้แก่ แปรรปูเป็นหมอนเสือ่กก ท�าพวงกุญแจเสือ่กก และ

หมวกเสื่อกก ท�าให้เป็นอัตลักษณ์สินค้าของตนเอง ด้วยแบบลายหลังเต่า โดยสมาชิกกลุ่ม

ทอเสือ่กกต้องการแปรรปูให้เป็นหมอน มค่ีาเฉลีย่ประชากร (μ) รวมในระดบั 4.82 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) รวมเท่ากับ 0.30

ค�าส�าคัญ: การสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูป เศรษฐกิจชุมชน
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Abstract
 The purpose of this study was to study the potential of reed mats 
woven by the learning process of various factors in the occupation of reed 
mat weaving and methods of creating value-added reed mats manufactured 
at Ban Nong Sim, Prue Yai Sub-district, Khukhan District, Sisaket Province, 
by using mixed methods research, using questionnaire interviewing and 
workshops. During the period of AD. 2561 – 2562.    
 The study findings indicated that this community has the potential 
to weave reed mats due to the strength of the internal capital, which was 
a suitable area for reed plant cultivation. It can produce reed raw materials. 
There are materials, equipment in production, labor and knowledge in 
weaving mats. As it could be, earning how to weave the reed mats of 
Nong Sim villagers was caused by costs within the community through the 
continuous and dynamic participatory learning process that would promote 
the variety of reed mats application. Under economic factors to the creation 
of processing reed mats to boost community economy, caused by the need 
to create value-added transforming reed mats into new products, transformed 
into a reed mat pillow, made a keychain, and hats make their own product 
identity. For the turtleback pattern, the members of the weaving reed mats 
would like to transform them into pillows. It has a total population mean 
(μ) on the scale of 4.82 and a standard deviation (σ) of 0.30.
Keywords: Value Added Creation, transformation process, 
      Community Economy 
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บทน�า

 เสื่อกกเป ็นหัตถกรรมเครื่องจักสานที่ท�าจากต้นกกเป ็นพืชอยู ่ ในวงศ ์

Cyperaceae (วกิพีเีดยี สารานกุรมเสร:ี ออนไลน์) ในประเทศไทยท�าเสือ่กกมาช้านานและ

สืบทอดกันมาทกุยคุสมยัจนกระทัง่ถงึปัจจุบนั โดยเฉพาะประชาชนในชนบทของภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือมักจะผลิตขึ้นมาใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง และเสื่อกกยังเป็นเครื่องใช้

ที่ตอบสนองประโยชน์การใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ปูนั่ง ปูนอน และมี

การน�ามาพฒันาฝีมอืประยกุต์ผลติเป็นผลติภณัฑ์ใช้ภายในครวัเรอืนอืน่ ๆ  อกี เช่น กระเป๋า 

หมวก ทีร่องแก้ว ทีร่องจาน และกล่องทชิช ูแต่อย่างไรกต็ามเสือ่กกกเ็ป็นเครือ่งใช้พืน้บ้านที่

สามารถผลติขึน้ตามสภาพแวดล้อมโดยใช้วสัดุธรรมชาตภิายในท้องถ่ินในแต่ละภมูภิาค เช่น 

กก กระจูด เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาการผลิตให้มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของ

ลวดลายของท้องถ่ินตนเองได้และปัจจบุนัภายในชมุชนต่าง ๆ  กมี็วิธีการพัฒนารปูแบบของ

การทอเสื่อกก และสร้างลวดลายเสื่อกก รวมถึงวัสดุที่ใช้ทอเสื่อกกก็มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และประโยชน์ใช้สอยของบริโภคในสังคมในยุคปัจจุบัน

 ที่ผ่านมาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชนบทของประเทศไทยจากอดีตจนถึง

ปัจจบุนั โดยส่วนใหญ่จะเริม่ต้นจากการมกีระบวนการผลติผลติภณัฑ์เพือ่ใช้ในครวัเรอืนและ

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวันของตนเองแล้ว ภายในชุมชนต่าง ๆ ก็ยังมีการสร้างกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประเภทของหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชน

ตนเองทีแ่สดงให้เหน็ถงึวถิชีวีติ วฒันธรรม และการสบืสานเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและชุมชน 

โดยน�าวัสดหุรือวตัถุดิบทีม่ภีายในท้องถิน่มาสร้างสรรค์เป็นผลติภณัฑ์ชมุชนและมุง่เน้นการ

ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดมายาวนาน รวมถึงใช้ประสบการณ์ของตนเองท่ี

สะสมมาตัง้แต่อดตีจนปัจจบุนัมาสร้างเป็นรายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครวัได้เป็นอย่างดี

 เป็นที่น่าสนใจว่า ในปัจจุบันมีงานวิชาการกลุ่มท่ีศึกษาการพัฒนาสินค้าเครื่อง

จกัสานภมูปัิญญาด้วยการเพิม่มลูค่า (Added  Value) เป็นการสร้างมลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์

เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่หลากหลาย ได้แก่ (ปวีณา ผาแสงและคณะ, 2560; ภัทรธิรา ผลงาม, 

2558; เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย, 2556; ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล, 2553; กนกพร ฉิมพลี, 

2555; กญัญาณฐั อตุรชน, 2555; จรุวีรรณ จนัพลา, 2554; และวทิรูย์ เป็นกระโทก, 2551) 

เป็นต้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีจะท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การจัดจ�าหน่วย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดซึ่งมีผลท�าให้สามารถตั้งราคาได้สูง

ขึน้ และการเพิม่มลูค่าจะท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึได้ประโยชน์มากขึน้ด้วย ดงันัน้การสร้างมูลค่า

เพ่ิม (Value Added Creation) จงึเป็นความพยายามในการพฒันาผลติภณัฑ์ในด้านต่าง ๆ  

ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามากขึ้น หรือเป็นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ครบ
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ถ้วนสมบูรณ์ด้วยคุณภาพ บริการ และราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด

ความพึงพอใจในการซื้อครอบครองและใช้ประโยชน์ ในด้านการตลาด  

 จากการลงพื้นที่ส�ารวจหมู่บ้านหนองสิม หมู่ 19 ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยพบว่า ประชากรทั้งหมดเป็นชุมชนชาติพันธุ์กวย หรือ กูย (Kui) 

ปัจจุบันมีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 82 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 422 คน แยกเป็นชาย 

212 คน หญิง 210 คน (แผนพัฒนาหมู่บ้านหนองสิม, 2559)มีลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือ

ระบบนิเวศน์ต่อการท�าเกษตรกรรมบางครอบครัวมีอาชีพ คือ การทอเสื่อกก เพราะใน

หมูบ้่านมต้ีนกก ทีเ่กดิขึน้ในหนองน�า้สมิ บางส่วนปลกูเองประมาณ 1-2 งาน เป็นทีน่่าสนใจ

ว่า การทอเส่ือกกของบ้านหนองสมิจะมลีวดลายการทอเสือ่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ คอื “ลายหลงั

เต่า” การใช้ประโยชน์ คือ การผลิตไว้ใช้ภายในครัวเรือน ผลิตเสื่อกกขายเพื่อสร้างรายได้ 

และเก่ียวข้องกับความเชื่อ วัฒนธรรมของชุมชน เช่น พิธีร�าแม่มด ในปัจจุบันการทอเสื่อ

กกบ้านหนองสิมมีการรวมกลุ่มมีสมาชิกภายในหมู่บ้าน จ�านวน 30 คน เพื่อทอเสือกกและ

แปรรูป คือ เสื่อยาว เสื่อพับ อาสนะ 

 ขณะที่การระดมความคิดเห็นเบ้ืองต้นของการทอเสือกกในหมู่บ้านหนองสิม 

พบว่าการด�าเนินงานของกลุ่มทอเสื่อกกของบ้านหนองสิมมีรายได้จากการขายเสื่อกก

ลดน้อยลง เพราะมีปัญหา คือ กระบวนการผลิตเสื่อกกที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น ปัญหาการขาด

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ กลุ่ม ทักษะการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลาก

หลาย สีสันและลวดลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่มยังไม่ได้มาตรฐาน

ที่กับความต้องการและรสนิยมของตลาดผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่มยังไม่ตอบ

สนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามเสื่อกกบ้านหนองสิม ถือได้ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนที่มีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมและ

ความเชื่อ 

 ดงันัน้ เพือ่ให้สมาชิกกลุม่ทอเสือ่กกบ้านหนองสมิ มผีลติภณัฑ์ในรปูแบบอืน่ออก

สูต่ลาดผูบ้ริโภค อนัจะเป็นการน�าไปสูก่ารพฒันาและยกระดบัของสนิค้าหตัถกรรมพ้ืนบ้าน

เสื่อกกให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้เสริมในการเลี้ยงครอบครัว โดยยังคงรักษาภูมิปัญญา

พ้ืนบ้านดัง้เดมิของชมุชนให้คงอยู ่และยงัเป็นแนวทางส่งเสรมิสนบัสนนุให้ประชาชนมกีาร

พ่ึงพาตนเอง เกิดการสร้างงานภายในชุมชนและน�าไปสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านหนองสิมอย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยต้องการวิจัย

เรือ่ง การสร้างมลูค่าเพิม่แปรรปูเสือ่กกเพือ่เศรษฐกจิชมุชน กรณศีกึษาบ้านหนองสมิ ต�าบล

ปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 65 - มิ.ย. 65)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

101

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของการทอเสื่อกกของบ้านหนองสิม ต�าบลปรือใหญ่ 

อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพทอ

เสื่อกกของบ้านหนองสิม ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 3. เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ แปรรปูเสื่อกกเพือ่เศรษฐกิจชุมของบ้านหนองสมิ ต�าบล

ปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. พื้นที่ศึกษาวิจัย การวิจัยนี้ ใช้พื้นที่เป้าหมายแบบเจาะจง คือ บ้านหนองสิม 

ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจาก เป็นหมู่บ้านที่มีต้นทุนการปลูก

ต้นกก และใช้ประโยชน์จากต้นกกในการแปรรูปเป็นผลิตท่ีหลากหลาย ผูว้จิยัสามารถส่ือสาร

และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากชาวบ้านได้ง่าย 

 2. ระยะเวลาในการวจิยั โครงการวจิยันีใ้ช้ระยะเวลา ตลุาคม 2561 ถงึกนัยายน 

2562 รวม 12 เดือน 

 3. กลุ่มประชากรศึกษา  กลุ่มประชากรศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มผู้น�าชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านหนองสิม เนื่องจากเป็นผู้มีข้อมูล

บริบทหมู่บ้านและสามารถให้ข้อมูลผู้ปลูกกกและใช้ประโยชน์จากต้นกก ในหมู่บ้านหนอง

สิมได้ จ�านวน 1 คน 2) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอสื่อกก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทอเสื่อกก เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีมีการผลิตการทอเสื่อ

กก และบางรายสามารถแปรรูปจากเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ จ�านวน 30 คน 3) กลุ่ม

ตวัแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ จากกลุม่ตวัแทนหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น นกัวชิาการ 

นักวจิยั เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่อีงค์ความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาการผลติการทอ

เสือ่กกในหมู่บ้านหนองสมิ และจะสามารถน�าชมุองค์ความรูก้ารการวจิยันีไ้ปใช้ประโยชน์ได้

ในอนาคต จ�านวน 3 คน 

 โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพประกอบที่ 1 ดังนี้
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

กรณีศึกษา บ้านหนองสิม ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) โดยผู้วิจัยใช้วิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qulitative Research) ร่วมกับใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)  

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

 1.1 การศึกษาเอกสาร (documentary research) โดยการค้นคว้าและรวบรวม

รายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ บทสัมภาษณ์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเน้ือหาหรือมีแนวคิดที่เก่ียวข้องเรื่องที่วิจัย เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล 

(Data Based) ของการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เช่น หน่วยงาน

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อมาวิเคราะห์ให้เห็นที่มา

และความส�าคัญ
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  1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีวิจัย 

เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมลู และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู โดยการเก็บข้อมลูภาคสนาม

ด้วยตนเอง และเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมของคนในชมุชน เพือ่ให้เหน็ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ดงันี้ 

   1.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

และแนวทางการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

  1.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

            1) การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยการใช้เครือ่งมอืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ 

เพื่อค้นหาข้อมูลบริบทชุมชน และสถานการณ์การทอสื่อกกในหมู่บ้าน กับกลุ่มเป้าหมาย 

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น�าชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอเสื่อกก 

กลุ่มละ 1 คน รวม 3 คน  

            2) การสนทนากลุ่ม โดยการใช้เครื่องมือแนวค�าถามการสนทนา

กลุม่กึง่โครงสร้าง   เพือ่ค้นหาข้อมลูกระบวนการเรยีนรูแ้ละปัจจยัต่อการของการประกอบ

อาชีพทอเสื่อกก กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ผู้ประกอบอาชีพท�าทอเสื่อกก จ�านวน 

3 คน กลุ่มผู้น�าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 3 คน และกลุ่มตัวแทนหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย จ�านวน 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน

           3) การสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างมูลค่า

เพิ่มการแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมชนของบ้านหนองสิม โดยการน�าผลลัพธ์ท่ีได้จาก

ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม 

กลุ่มประชากรกลุ่มเดิม จ�านวน 9 คน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ผู้ประกอบ

อาชีพท�าทอเสื่อกก จ�านวน 3 คน กลุ่มผู้น�าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 3 คน และ

กลุ่มตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย จ�านวน 3 คน 

           4) การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเสื่อกก

เพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเสื่อกก

เพ่ือเศรษฐกจิชมุของบ้านหนองสมิ กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ สมาชกิของกลุม่ทอเสือ่กกและเคย

เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย จ�านวน 30 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าเพิ่มเสื่อ

กก โดยการแปรรูปเป็นหมอนเสื่อกก ได้พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ และ

การจ�าหน่าย และส่งเสริมให้เกิดการการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนโดยผู้

วิจัยจะใช้วิธีการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาการ กับวิทยากรที่

มีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การทอเสื่อกกต่อไป
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  1.2.3 การตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นหลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

แต่ละเครือ่งมอืวจิยั เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุม่ ผูวิ้จยัจะสรปุทบทวนประเด็น

ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้อง

แม่นย�า ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุม่ ส่วนข้อมลูทีไ่ด้จากการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวน

ร่วม ทีมวิจัยใช้การตรวจสอบช่วงการเสวนากลุ่ม เพื่อการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษานี้ใช้สถิติประชากร โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) กลุ่มประชากรศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

กลุม่ประชากรศกึษา ได้แก่ ผูท้ีป่ระกอบอาชพีทอเสือ่กกในหมูบ้่านหนองสมิ จ�านวน 30 คน 

มีขั้นตอน คือ

 2.1 การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire)

  1) ศึกษาแนวคิดจากการสังเคราะห์ ทฤษฎี เอกสารวิชาการ และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  2) สร้างแบบสอบถามจากการสงัเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาบรบิท

ชุมชน  แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเสื่อกก รวมถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีโครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูป

เสือ่กกเพือ่เศรษฐกจิชมุของบ้านหนองสมิ ซึง่มเีกณฑ์ในการก�าหนดน�า้หนกัของการประเมนิ

เป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ

เสนอแนะอื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด(Open – ended)

  3) น�าแบบสอบถามไปหาความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

โดยเสนอผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการสร้างมลูค่าเพ่ิมการแปรรปูเสือ่กก ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ

เน้ือหา ของแบบสอบถาม จ�านวน 3 ท่าน โดยใช้วธิกีารตรวจในเชงิประจกัษ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

และน�าผลการตรวจในเชิงประจักษ์ไปพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

IOC = R/N 

  4) น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - Out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่

ซ�้ากันกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ�านวน 30 ชุด ค�านวณหาค่าความเชื่อม่ันของ

เครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ปรากฏค่าสัมฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 0.93

  5) น�าแบบสอบถามมาพจิารณาปรบัปรงุแก้ไขถ้อยค�า และเรยีงล�าดบัข้อ
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เพ่ือให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการตอบ ตรงประเดน็ และสอดคล้องตามจดุประสงค์ในการ

ศึกษา

 2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

  1) ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ของเอกสาร

  2) จดัท�าหนงัสอืเพือ่ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูในการตอบแบบสอบถาม

โดยแนบไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่จะท�าการศึกษา

  3) ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล

      4) น�าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับมาท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปต่อไป

  2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหสัตวัเลข (Code) แล้วบนัทึกลงใน

โปรแกรมเพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล�าดับ ดังนี้

       1) ค�านวนหาข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป

ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

       2) ค�านวณหา ระดับความต้องการแปรรูปเสือ่กก การสร้างมลูค่าเพิม่การ

แปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมชนของบ้านหนองสิม ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ ของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean : μ (มิว)) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ (ซิกมา))

       3) การค�านวณหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 ที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าความถี่ โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย

ผลการศึกษา

 1. บริบทของหมู่บ้านและศักยภาพการทอเสื่อกกของบ้านหนองสิม

 บ้านหนองสิม ตั้งชื่อตามที่มี “สิม”อยู่ในกลางหนองน�้า เดิมเป็นอาคารท่ีสร้าง

ชัว่คราวส�าหรับวดัทีย่งัไม่มวีสิงุครามสมีา ปัจจุบนับ้านหนองสมิ ม ี84 ครวัเรอืน  มปีระชากร

ทั้งหมด 410 คน ชุมชนนี้ก็มีจุดเด่น คือ มีคลองส่งน�้าจากเขื่อนบนภูเขา มีต้นกกและวัสดุ

ทีข่ึน้เองโดยจากธรรมชาต ิในอดตีมปีระวตักิารใช้ต้นกกเพือ่น�ามาทอเป็นเสือ่ทีเ่กดิจากการ

สืบทอดองค์ความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษมีการใช้ประโยชน์จากต้นกกมาทอเส่ือกันมากเพื่อ
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ใช้เองในครอบครัว บางครั้งก็ใช้เป็นของฝากต้อนญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อใช้ในการประกอบ

พิธีกรรมความเชื่อในชุมชน เช่น ร�าแม่มด ถวายพระสงฆ์  ขณะเดียวกันคนในชุมชนได้รับ

การพฒันาการทอเสือกกมาอย่างต่อเนือ่ง ตามความรูท้ีม่แีละองค์ความรูท้ีม่าจากภายนอก

ชมุชน คอื ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) อ�าเภอ

ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนเสื่อกก จากมหาวิทยาลัย

ราชภฏัศรีสะเกษ การปลกูกกในปัจจุบนัชาวบ้านหลายครอบครวัเอามาจากพืน้ทีส่าธารณะ 

และหลายครอบครัวนิยมแบ่งที่นาบางส่วนมาปลูกต้นกกให้มีมากขึ้น แต่จะปลูกไม่มากนัก

โดยใช้พื้นที่ปลูกประมาณเพียงครอบครัวละ 1-2 งานเท่านั้น การปลูกกกของชาวบ้านมีวิธี

และขัน้ตอน คอื 1) การเลอืกทีดิ่นกกชอบขึน้ในทีดิ่นเลนแต่ต้องอยูใ่นทีลุ่ม่มนี�า้ขงัเสมอหรอื

น�้าขึ้น 2) การเตรียมที่ดิน เมื่อเลือกหาพื้นที่ดินพอส�าหรับปลูกกกได้แล้วจัดการถางไถให้

ดินซยุ และให้หญ้าตายเพราะหญ้าเป็นศตัรขูองกกท�าคนันาส�าหรบัขงัน�า้ได้ส�าหรบัปลกูกก 

3) การปักด�ากก ใช้หวักกทีติ่ดอยูก่บัล�าต้นตัดปลายทิง้ แล้วให้เหลอืยาวเพยีง 50 เซนตเิมตร 

มดัเป็นก�าๆน�าเอาพนัธุเ์หล่านัน้ แยกออกเป็นหัวๆด�าลงไปในนากกห่างกนัประมาณ 25 –30 

เซนตเิมตร แต่การปักด�านัน้จะตอ้งพจิารณาถึงพืน้ทีด้่วย คอื ถา้ทีด่นิดีมปีุ๋ยมากกด็�าใหห่้าง

แต่ถ้าทีด่นิไม่ดกีใ็ห้ด�าถี ่ๆ  พืน้ทีไ่ร่หนึง่ต้องใช้หัวกกประมาณ 600 – 700 ก�า การดแูลรกัษา

ต้นกกของชาวบ้านนยิมท�ากนัโดยง่ายไม่ยุง่ยากไม่ซบัซ้อนและใช้ความรูม้าก เพราะไม่ค่อยมี

โรคและแมลงรบกวนจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพยีงแต่ใส่ปุ๋ยคอกท่ีได้จากการเลีย้งสตัว์

และวัชพืชบ้างเล็กน้อยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวต้นกกปลูกอายุได้ 45-50 วัน 

ก็สามารถตัดได้ โดยส่วนใหญ่มักนิยมตัดที่ความสูงประมาณ 1 เมตรข้ึนไป อย่างไรก็ดี

การปลูกต้นกก ก็มีปัญหา คือ ปริมาณต้นกกที่ปลูกในหมู่บ้านปัจจุบันไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ  เพราะบางครั้งฤดูกาลมีแมลงศัตรูพืชของต้นกก เช่น หอยเชอร์รี่ ตั๊กแตน ราด�า 

ที่ท�าให้ต้นกกเสียหายและล�าต้นกกไม่สวย ดังน้ันจึงต้องมีการดูแลและบ�ารุงรักษาด้วย

วิธีการต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากต้นกกของ

หมู่บ้าน ได้แก่ การทอกกท�าเป็นเสื่อส�าหรับนอน ท�าเป็นเสื่อพับ ท�าเป็นอาสนะส�าหรับ

พระสงฆ์ เป็นต้น 

 ศกัยภาพของการประกอบอาชีพทอเสือ่กกของบ้านหนองสมิ การศกึษานีพ้บว่า 

จดุแขง็ของสมาชกิทอเสือ่กกบ้านหนองสมิ คือ ในชมุชนหมูบ้่านมพีืน้ท่ีในการปลกูต้นกกและ

สามารถผลติมวีสัดหุลกั คอื ต้นกก ทัง้ทีป่ลกูเองและเกดิขึน้เองตามธรรมชาตใินหมูบ้่านใน

ปริมาณมาก สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกเป็นลูกหลานคนในชุมชนมีความรู้ที่มาจากการสืบทอด

จากบรรพบรุษและจากภายนอกชมุชน กลุม่มวีสัดุอปุกรณ์ทอเสือ่กกได้มกีารสืบทอดวธิกีาร

ทอเส่ือกกจากบรรพบุรุษ และมีอุปกรณ์แปรรูปเสื่อกก เช่น เย็บจักรเสื่อกกของหมู่บ้าน 
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และไม่ต้องจ้างแรงงานจากภายนอก และมีวัสดุท้องถ่ินตามธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ต้นนุ่น 

ต้นมะเกลือ ต้นไหล และใบเตย โดยสามารถพัฒนาเป็นสินค้าได้ ขณะที่ จุดอ่อน/ข้อจ�ากัด 

ของการประกอบอาชพีทอเสือ่กกของบ้านหนองสมิ คอื ในบางฤดกูาลทอสือ่กกปรมิาณต้น

กกที่ปลูกในหมู่บ้านปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากแปลงปลูกกกมีจ�านวน

จ�ากดั เพราะมแีมลงศตัรพืูชของต้นกก รวมถงึรปูแบบสนิค้าเป็นแบบเดิมและไม่เป็นทีน่ยิม

ของตลาด คือ เสื่อพับ เสื่อยาว และอาสนะ การยกระดับความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก

ไม่มีการพัฒนาและแปรรูปแบบสินค้ารวมถึงทักษะความรู้ด้านการจัดการกลุ่ม การตลาด 

ของสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกมีน้อยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 2. กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัย และความต้องการพัฒนาอาชีพทอเสื่อกกของ

บ้านหนองสิม

 ดงัทีก่ล่าวมาแล้วในข้างต้น การศกึษานี ้พบว่ากระบวนการเรยีนรูก้ารประกอบ

อาชีพทอเสื่อกกของชาวบ้านหนองสิม มาจาก 2 ส่วนคือ จากภายใน คือ มีการสืบทอดมา

ตัง้แต่บรรพบรุุษ ถ่ายทอดความรู้จากรุน่สูรุ่น่ โดยมลีายทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชาวบ้านเอง คอื 

ลายหลงัเต่า จากนัน้มหีน่วยงานจากภายนอก มาส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้การทอเสือ่กก 

ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอ

ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาฝึกอบรมการทอเสื่อกกให้กับชาวบ้านหนองสิม โดยต่อยอด

ความรู้เดิมให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยสอนไห้รู้จักลวดลาย ๆ การย้อมสี โดยการผสมผสานความรู้

เดมิกบัความรู้ใหม่ให้ดีขึน้ ๆ ไป และมหีน่วยงานมหาวทิยาลัยราชภฏัศรสีะเกษมาอบรมการ

แปรรูปปอกหมอนจากสื่อกก และได้มีพัฒนาต่อยอดความรู้การทอเสื่อกกมาถึงปัจจุบัน 

 ปัจจัยการส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจกลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองสิม 

การศึกษานี้ พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มส�าคัญ คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์และ

ความเข้มแขง็ของกลุม่ทอเสือ่กกในชมุชน คอื ด้านการผลติ พบว่าสมาชิกยงัเก็บต้นกกจาก

ธรรมชาตใินการผลติท�าให้มปีรมิาณทีจ่�ากดัและยงัผลติสินค้าได้ไม่มากนกั  ด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเส่ือกก พบว่าสมาชิกมีแนวคิดที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้ตามผู้บริโภค

แต่ยังขาดการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย  ด้านความสามารถ

ของสมาชิกทอเสื่อกกในหมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการทอใช้เองในครัวเรือน บางส่วนที่

เหลือจะน�ามาขายให้กบัคนนอกชมุชน ตามการศึกษาทีผ่่านมา ดงันัน้เพ่ือให้เกิดการพฒันา

ความเข้มแข็งจึงได้มีการรวมกลุ่ม 2. ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด พบว่ายังขาดแหล่ง

จ�าหน่ายสนิค้าท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่ขายตามสนิค้าโอทอป ทีอ่�าเภอขขุนัธ์ สนิค้าขายในหมู่บ้าน  

โดยส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกยังขาดความรู้เรื่องการตลาด มีท้ังลูกค้าเก่าและลูกค้า
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ใหม่แต่ยงัเป็นการสัง่ซือ้แบบไม่สม�า่เสมอ  และยงัขาดการบนัทกึการผลติและการจ�าหน่าย

สินค้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไว้ไม่ชัดเจน 3. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าเส่ือกกเป็น

ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ภมูปัิญญาเดิมมลีกัษณะทีส่ะท้อนถงึภมูปัิญญาไทย  มีลวดลาย  สสีนัสวยงาม  

มขีนาดสดัส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน ตามวถิขีองชาวบ้านโดยท่ัวไป และยงัทันสมยั

ตรงกับความนิยมของคนมากนัก ด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างดี  มีเอกลักษณ์ตาม

ประเภทของผลิตภัณฑ์ มคีวามประณตี ในส่วนด้านบรรจภุณัฑ์ ฉลาก และตราสนิค้า ยงัไม่มี

การด�าเนินการชัดเจน ยังไม่สามารถระบุแหล่งผลิตได้เนื่องจากยังไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์ ฉลาก 

หรือตราสนิค้า และ4.ด้านการบรหิารจดัการต่อการด�าเนนิงานของกลุม่ พบว่าสมาชกิกลุม่

ยังขาดความรู้ด้านการจัดการ ด้านการตลาด มีตลาดรับรองไม่แน่นอน ถูกกดราคา ราคา

วัตถุดิบสูง ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ทันสมัย ไม่ได้มาตรฐาน การบริหาร

บัญชีอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลการมีส่วนร่วมในกลุ่มยังน้อย

 ความต้องการแปรรูปเส่ือกกของบ้านหนองสิม พบว่าสมาชิกมีความต้องการ

แปรรูปเสือ่กกให้เป็นสนิค้ารปูแบบใหม่มอีตัลกัษณ์เฉพาะ มคีวามสนใจและต้องการแปรรปู

เสื่อกกเป็นหมอนเสือ่กกเพือ่สขุภาพ เนือ่งจากสามารถน�าวสัดธุรรมชาติในหมู่บา้นมาใชไ้ด้ 

และหมอนสามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเป็นสินค้าที่ระลึกได้ ราคาไม่แพงมาก

และสามารถผลิตได้เนื่องจากมีทักษะในการตัดเย็บโดยจักรเย็บซ่ึงมีอยู่แล้วภายในชุมชน 

ต้องการฝึกอบรมปฏิบัติการในการแปรรูปหมอนเสื่อกก ต้องการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ 

เรื่องการจัดการและการพัฒนาระบบตลาด 

 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมของบ้านหนองสิม 

 การสร้างมลูค่าเพิม่การแปรรปูเส่ือกกเพือ่เศรษฐกิจชมุของบ้านหนองสมิ ผูว้จัิย

แบ่งเนื้อหาที่พบใน 3 ประเด็นส�าคัญ คือ

 ประเด็นแรก การสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเส่ือกกเพ่ือเศรษฐกิจชุมของบ้าน

หนองสิม ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิม การศึกษานี้ พบว่า สมาชิก

ของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิม มีจ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่ เพศหญิง 27 คน และ เพศ

ชายจ�านวน 3 คน ช่วงอายุของของสมาชิก ส่วนมาก อายุระหว่าง 31-40 ปี จ�านวน 15 

คน รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปื จ�านวน 8 คน และช่วงอายุ 51-60 ปี และ 20-30 ปี ใกล้

เคียงกัน คือ จ�านวน 4 คน และ 3 คน ส่วนใหญ่ เรียนจบระดับมัธยมปลาย/ปวช. จ�านวน 

22 คน รองลงมาระดับการศกึษาระดับต�า่กว่ามธัยมและอนปุรญิญา/ปวส. มสีดัส่วนจ�านวน

เท่ากัน คือ 4 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 26 คน และอาชีพ

รับจ้าง จ�านวน 4 คน 

 การเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มทอสื่อกกบ้านหนองสิม การศึกษานี้ พบว่าการเรียน
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รูก้ารทอเสือ่กกของสมาชกิกลุม่ทอเสือ่กกบ้านหนองสมิ ส่วนใหญ่เรยีนรูก้ารทอเสอืกกจาก

หน่วยงานราชการ จ�านวน 20 คน และจากการเรียนรู้โดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

จ�านวน 10 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพทอเสื่อกก ช่วง 0 – 5 ปี จ�านวน 

20 คน  และมีกลุ่มที่มีการประกอบอาชิพมามากกว่า 5 ปี จ�านวน 10 คน โดยมีปริมาณ

การผลิตทอเสื่อกกของสมาชิก ส่วนใหญ่ จะผลิตได้ จ�านวน 3 ผืนต่อเดือน จ�านวน 14 คน 

รองลงมาสามารถผลติได้ น้อยกว่า 3 ผนื ต่อเดอืน จ�านวน10 คน และสามารถผลติปรมิาณ 

4 ผืนต่อเดือน จ�านวน 6 คน มีรายได้จากการขายเสื่อกก ในช่วง 1,350 – 1,800 บาท 

จ�านวน 14 คน รองลงไป มีรายได้น้อยกว่า 900 บาท จ�านวน 10 คน และมีรายได้มากกว่า 

1,800 บาท จ�านวน 6 คน รูปแบบผลิตภัณฑ์โดยท�าเสื่อยาว จ�านวน 19 คน รองลงมาเป็น

รปูแบบผลิตภณัฑ์เสือ่พบั จ�านวน 6 คน และรูปแบบผลติภณัฑ์อาสนะและเสือ่ยาว จ�านวน 

5 คน มแีหล่งทีม่าของลวดลายทีใ่ช้ในการทอเสือ่กกของสมาชกิกลุม่ทอเสือ่กก ส่วนใหญ่มา

จากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จ�านวน 26 คน มีส่วนน้อยที่คิดค้นขึ้นเอง จ�านวน 3 คน 

และมาจากลูกค้าสั่ง จ�านวน 1 คน โดยสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกก�าหนดราคา 450บาท/ผืน 

เท่ากันทั้งหมด จ�านวน 30 คน กลุ่มลูกค้าทั้งหมดเป็นคนนอกชุมชน ขณะเดียวกันสมาชิก

กลุ่มทอเสื่อกกมีความต้องการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ทุกคน โดยแปรรูปเสื่อกกที่ ส่วนใหญ่สนใจแปรรูปเป็นหมอนเสื่อกก จ�านวน 27 คน 

นอกนั้นสนใจท�าพวงกุญแจเสื่อกก จ�านวน 2 คน และหมวกเสื่อกก จ�านวน 1 คน 

 ขณะท่ีความคิดเห็นต่อเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจ

ชมุชน การศกึษานี ้พบว่าภาพรวมผลของการปฏบิตักิารทอเสือ่กกให้เป็นหมอน มค่ีาเฉลีย่

ประชากร(μ)รวมในระดับ 4.82 และ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร(σ)รวมเท่ากับ 

0.30 น่ันคอืความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายทีม่ต่ีอการทอเสือ่กกให้เป็นหมอนอยใูนระดบั

ด ีโดยเฉพาะค่าเบีย่งเบนมาตรฐานแสดงให้เหน็ว่าความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายมคีวาม

ชดัเจนและเหน็ด้วยต่อการปฏบิตักิารและด�าเนนิกจิกรรมเพราะมค่ีาความแตกต่างกนัน้อย 

(σ=0.30) การด�าเนินงานตามการปฏิบัติการนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน

มีความแตกต่างกันน้อย หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การปฏิบัติการนี้ตอบสนองต่อปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับดี

 ประเดน็ท่ีสอง รปูแบบปฏบัิตกิารอบรมเชงิปฏบิตักิารการแปรรูปหมอนเสือ่กก 

ให้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิม จ�านวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มเสื่อกก โดยการแปรรูปเป็นหมอนเสื่อกกของชุมชนบ้านหนองสิม 2. เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพการผลติ การบรหิารจดัการ และการจ�าหน่าย ให้แก่ผูเ้สือ่กกของชมุชนบ้านหนอง

สิม และ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนบ้านหน
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องสมิ ด�าเนนิงานโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ หลงัปฏบิตักิาร พบว่า กลุม่สมาชกิทอ

เสื่อกกเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลผลิต (output) พบว่า 1. สมาชิกกลุ่ม

ผู้ทอเสื่อกกบ้านหนองสิม มีความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิค และเกิดทักษะการพัฒนา

หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ผ่านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นหมอน

เสื่อกก 2. สมาชิกกลุ่มผู้ทอเสื่อกกได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการผลิต 

การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดการเทคนิคด้านการตลาด และการจัดการด้านการเงิน

และบญัช ีผ่านกจิกรรมจดัการอบรมและให้ความรูแ้ละเทคนคิ เกีย่วกบัแนวทางการบรหิาร

จัดการกลุ่ม การจัดการด้านสินค้า การบริหารต้นทุนการผลิต รวมถึงเทคนิคการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์หมอนเสือ่กก และ 2) ด้านผลลพัธ์ (outcome) พบว่าเกดิการบรูณาการโครงการ

ทั้งจากชุมชนท้องถิ่นบ้านหนองสิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษร่วมกัน คือ 1. ชาว

บ้านหนองสิม กลุ่มทอเสื่อกกได้อาชีพการผลิตหมอนเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม 

2. ชาวบ้านหนองสิมมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการขายสินค้าเสื่อกกและสินค้าหมอนเสื่อกก 

3. การทอเสื่อกกและการแปรรูปหมอนเสื่อกกเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

บ้านหนองสิมขณะเดียวกันชาวบ้านหนองสิม สามารถน�าไปขยายผลหรือเผยแพร่การทอ

เสื่อกกและการแปรรูปไปหมู่บ้านใกล้เคียงได้

 ประเด็นท่ีสาม ผลกระทบจากปฏิบัติการแปรรูปหมอนเสื่อกกบ้านหนองสิม 

การศึกษานี้ พบเกิดบทเรียนใน 2 มิติ ส�าคัญ คือ 1) บทเรียนด้านปัญหาและอุปสรรคต่อ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนเสื่อกก พบว่า 1. ต้นทุนการผลิตเพื่อการแปรรูปหมอนเสื่อกก

ค่อนข้างสูง 2. สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิม ยังขาดเงินทุน ส�าหรับการสนับสนุน

ในการพัฒนายกระดับผลผลิตและแปรรูปและอื่น ๆ 3. ช่องทางทางการตลาดของสินค้า

สื่อกกและยังมีจ�ากัด และ 2) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนเสื่อกก 

การศึกษานี้ พบว่า 1. สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกอยากให้มีการยกระความรู้เพิ่มข้ึน โดยการ

พฒันาสอนลวดลายการทอเสือ่ในแบบใหม่ๆ ทีท่นัสมยัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน 2. สมาชกิ

กลุม่ทอเสือ่กกอยากให้มหีน่วยงานส่วนราชการหรอืหน่วยงานพฒันาอืน่ ๆ  เข้ามาช่วยเหลอื

เรื่องการฝึกอบรมและการแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก

อยากให้มีการจัดหาระบบการตลาด แหล่งจ�าหน่วยสถานที่ขายใหม่ หรือ ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนง่าย 

สรุปและอภิปรายผล
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 ศักยภาพการทอเสื่อกกของบ้านหนองสิม มาจากสมาชิกกลุ ่มทอเสื่อกก

บ้านหนองสิม จ�านวน 30 คน โดยกลุ่มรูปแบบทอเสือกกมีผลิตภัณฑ์โดยท�าเส่ือยาว 

เสื่อพับ และรูปแบบผลิตภัณฑ์อาสนะและเสื่อยาว โดยมีแหล่งท่ีมาของลวดลายคือจาก

การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ คือ ลายหลังเต่า มีส่วนน้อยที่

คิดค้นขึ้นเอง และบางส่วนได้ลวดลายมาจากลูกค้าสั่ง ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกก�าหนด

ราคาขาย โดยมีกลุม่ลกูค้ามาจากคนนอกชมุชน ขณะเดยีวกนัสมาชกิกลุม่ทอเสือ่กกมคีวาม

ต้องการพฒันาการสร้างมลูค่าเพิม่แปรรปูเสือ่กกให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ โดยสนใจแปรรปูเป็น

หมอนเส่ือกก ท�าพวงกญุแจเสือ่กก และหมวกเสือ่กก เพือ่ให้เป็นอตัลกัษณ์สนิค้าตองตนเอง  

ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ ปวณีา ผาแสงและคณะ (2560) ได้ศกึษาการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กบัผ้าทอพ้ืนเมอืงน่าน กรณศีกึษา กลุ่มวสิาหกิจชมุชนบ้านเฮีย้ ต�าบลศลิาแลง อ�าเภอปัว 

จงัหวดัน่าน โดยกลุม่เป้าหมายของทมีวจิยั เป็นกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกดิการพฒันาศกัยภาพ

สมาชิกในกลุ่มให้สามารถผลิตสินค้าแบบใหม่ ๆ เช่น ปลอกหมอนอิง พวงกุญแจ อุปกรณ์

ส�าหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระเป๋าถือรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ จากเศษผ้าทอที่

เหลือใช้ และลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองน่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงเป็นการขยายพื้นท่ี

ทางการตลาดให้กับกลุ่มได้ตลอดจนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว

โดยใช้ผ้าทอพืน้เมอืงน่านได้ นอกจากน้ีกระบวนการและผลการด�าเนินงานท�าให้คนมองเหน็

คุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองน่านมากข้ึน ดังนั้น การทอเสื่อกกลายหลังเต่า ท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนบ้านหนองสิม จะสามารถน�าไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็นที่

ต้องการของท้องตลาดได้

 กระบวนการเรียนรู้และปัจจัยการประกอบอาชีพทอเสื่อกกของบ้านหนองสิม 

เกิดการใช้ต้นกกเพื่อน�ามาทอเป็นเสื่อมีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์

กูย ที่เป็นชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน  ในปัจจุบันการพัฒนาการเรียนรู้การทอเสื่อกกเกิด

จากทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน คือ หน่วยงานรัฐ ขณะที่ชุมชนมีจุดแข็งที่เป็น

ทรัพยากรจากภายใน คือ มีต้นกก ทั้งที่ปลูกเองและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในหมู่บ้าน 

สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกมีความรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ทอเสื่อกกได้มีการสืบทอดวิธีการทอเสื่อกก

จากบรรพบุรุษ และมีอุปกรณ์แปรรูปเสื่อกกที่หลากหลาย เช่น เย็บจักรเสื่อกกของ และมี

วัสดุท้องถิ่นตามธรรมชาติอื่น ๆที่ประกอบการทอเสื่อกก เช่น ต้นนุ่น ต้นมะเกลือ ต้นไหล 

และใบเตย โดยสามารถพัฒนาเป็นสินค้าได้ โดยปัจจัยการส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้านเศรษฐกิจกลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองสิม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลักษณพร 

โรจน์พิทักษ์กุล (2556) ที่บอกว่า ชุมชนมีปัจจัยภายในที่มีศักยภาพอันเป็นรากฐานส�าคัญ 

3 ประการ คือ 1) โครงสร้างทางสังคม 2) ความสามารถในการผลิต 3) ทักษะ ขณะที่
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การศึกษานี้ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นว่าการศึกษาท่ีผ่านมา คือ การส่งเสริม

สร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิม  จะต้องมี 4 ปัจจัย คือ 1. ด้าน

ผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของกลุ่มทอเส่ือกกในชุมชน 2. ด้านความเป็นไปได้ทางการ

ตลาด 3. ด้านคณุภาพผลติภัณฑ์  และ4.ด้านการบริหารจดัการต่อการด�าเนนิงานของกลุม่

ด้วย จึงจะสามารถผลิตเป็นสินค้าและเป็นที่ต้องการของตลาดได้

 การสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมของบ้านหนองสิม ด้วยการ

แปรรูปหมอนเสื่อกก ที่เกิดจากความต้องการของชุมชนและสมาชิกกลุ่มทอสื่อกก ท�าให้

สมาชิกกลุ่มผู้ทอเสื่อกกบ้านหนองสิม มีความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการทอสื่อกก 

และเกิดทักษะการพัฒนาหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเป็น

หมอนหนุนเล็กที่มีไส้ของหมอนเป็นสมุนไพรอบแห้ง ซ่ึงเป็นสินค้าหมอนสุขภาพ โดยใช้

วตัถดุบิหลกั เช่น ใบเตย และสมนุไพรต่าง ๆ  ทีม่ภีายในชมุชนของตนเอง และน�ามาพฒันา

และประยกุต์ใช้กับผลติภณัฑ์หมอนเสือ่กกและมกีารตกแต่งและปรับปรงุลกัษณะของหมอน

ให้มีรูปแบบสวยงาม ทันสมัย เป็นสินค้าที่น�าไปเพื่อใช้ในครัวเรือนและเป็นสินค้าท่ีระลึก 

และสามารถขายเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสิมได้

ข้อเสนอแนะ

 การสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเสื่อกกเพื่อเศรษฐกิจชุมของบ้านหนองสิม 

มคีวามส�าคญัเป็นการพฒันาองค์ความรู้การทอเสอืกกให้ชมุชนมอีาชพี มรีายได้เพิม่ขึน้จาก

การพฒันาสนิค้าเดมิผ่านการแปรรปูสนิค้าทีม่คีวามต้องการและเหมาะสมกับประโยชน์การ

ใช้งานที่สอดคล้องกับวิถีผู้ผลิตและผู้บริโภค งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ 2 ประการ 

 ประการแรก ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก 

และหน่วยงานในพืน้ที ่ต้องบรูณาการแผนงาน ร่วมมอืให้เกดิแผนการพฒันาและสนับสนนุ

ปัจจัยการผลิตที่จ�าเป็นในการสร้างมูลค่ากลุ่มทอเสือกก

 ประการท่ีสอง ข้อเสนอแนะต่องานวชิาการการวิจยัครัง้ต่อไป คือ การยกระดบั

ต่อยอดความรู้ และพฒันาทกัษะด้านการผลติ การแปรปู การตลาด และการบรหิารจดัการ

ของกลุ่มทอเสือ่กกทีท่นัสมยัทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของบรบิทชมุชนท้องถิน่ ให้สามารถ

สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของสิทธิ

เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน อธิบายลักษณะ

ของสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการด้านสิทธิเสรีภาพ และการมี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมีการยกประเด็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมา

ประกอบร่างรัฐธรรมนูญเสมอ แสดงให้เห็นถึงการผลักดันให้ประชาชนมีการพัฒนาตาม

ระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญทุกฉบับยังมีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย

สากล  ด้านสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างพื้นฐานให้ประชาชนเกิดกลไกในการรักษาสิทธิและเสรีภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้รับรองสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร

ข้อมูลของราชการ เพิ่มเติม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ได้เพิ่มเติมสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�าเนินงานต่าง ๆ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ คอืพฒันาการความเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธปิไตย รวมถงึ

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น  ด้านแนวทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเพิ่มเติมในขอบเขตของ

ด้านความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพในส่วนต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ตามหลักประชาธิปไตย 

บริบทของรัฐบาลหรือนิติบัญญัติ ควรร่างรัฐธรรมนูญที่มีเน้ือหาส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในท้องถิ่นของตนเอง และบริบทของภาคประชาชนจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตนเอง

ระหว่างประชาชนด้วยกัน

ค�าส�าคัญ: สิทธิ เสรีภาพ รัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่รับบทความ: 20 เมษายน 2564

วันแก้ไขบทความ: 1 มีนาคม 2565 

วันตอบรับบทความ: 11 เมษายน 
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Abstract
 The purposes of the current study are to study the progress of rights, 
liberties, and participation of people in local administration organizations, 
to describe the characteristics of rights, liberties, and participation of people 
in local administration organizations, and to introduce a guideline for 
protecting rights, liberties, and participation of peoples in local administration 
organization based on the constitution of Kingdom of Thailand. The results 
are as follows. Regarding the development of rights, liberties, and participation 
of people in local administration organizations based on the constitutions 
of the Kingdom of Thailand in 1997, 2007, and 2017, it was found that rights 
and liberties are always considered a core principle of Thai democracy. It 
shows the attempts to develop the government system of Thailand following 
the principles of universal democracy. In terms of characteristics of rights, 
liberties, and participation of people in local administration organizations, it 
was found that the 1997 constitution focuses on constructing the knowledge 
of rights and liberties for the people; meanwhile, the 2007 constitution 
emphasizes the rights to know the people. This widens people’s rights to 
know the information of government units. Moreover, the 2007 constitution 
also issues personal information that labels individual information directly 
and indirectly. Lastly, the 2017 constitution widens the rights to know, stating 
that people have the right to know the information of the government units 
before any actions are taken. It leads to the development of democracy 
in Thailand as it empowers the people and emphasizes the balance of 
authority. In terms of the introduction of the principle to protect rights, 
liberties, and participation of peoples in local administration organization, 
it was suggested that equality, rights, and liberties of an individual, rights 
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บทน�า

 แม้ว่าทีผ่่านมา ประเด็นเร่ืองสทิธเิสรีภาพจะได้รบัการบญัญตัเิอาไว้ในรฐัธรรมนญู

ไทยหลายฉบับ แต่ก็ยังไม่มีการบัญญัติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง จนถึงปี พ.ศ. 2540 มีการตระหนักถึงความส�าคัญของการ

กระจายอ�านาจการปกครอง จึงได้เพิ่มอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการ

ลดการผูกขาดอ�านาจรัฐ เพิ่มอ�านาจให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการกระจายอ�านาจ                

เป็นการสร้างมติิใหม่ให้กบัการประกนัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน มากกว่ารฐัธรรมนญู

ฉบับก่อนหน้าน้ี แต่ในขณะเดียวกันก็น�าไปสู่การถกเถียง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ที่ถูกกระทบจากนโยบายของรัฐและสิทธิของชุมชนในการดูแล

ทรัพยากรของตนเอง ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิทธิของประชาชนท่ีก�าหนดไว้ใน

รฐัธรรมนูญไม่ได้รบัการคุม้ครองจรงิตามกฎหมาย ไม่สามาถน�ามาใช้ได้จรงิ (บณัฑติ จนัทร์

โรจนกิจ, 2558:58) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและปัจจัยส�าคัญของการส่งเสริมการ

บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว 

ผู้วจิยัจงึต้องการทีจ่ะศกึษาสทิธ ิเสรภีาพ และการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครอง

ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยด�าเนินการศึกษาพัฒนาการด้านสิทธิ

เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย ปีพทุธศักราช 2540 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพทุธศกัราช 2550 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพทุธศกัราช 2560 และสทิธใินข้อมลูข่าวสารและ

การร้องเรยีนในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่น�าไปสูก่ารปกครองท้องถิน่ทีป่ระสบ

to access the justice system, liberty to engage an occupation, freedom of 
speech of people and mass media, rights in appealing, liberties in gathering, 
and community rights should be promoted. Moreover, in terms of legislation, 
the constitution that emphasizes the rights and liberties of people should be 
written. The roles of the local administration organizations are to suggest the 
scope of the legislative approach appropriate for local areas and to support 
the participation of local people in the legislative processes. Lastly, people 
should also promote participation among the people themselves.   
Keywords: Rights, liberties, constitution, local government organizations
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ผลส�าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยผูว้จัิยได้ก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยองค์กรของรัฐ โดยมุ่งเน้นการปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมถึงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้เห็นประเด็นส�าคัญที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญไทยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลาย ๆ ด้าน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 2. เพื่อศึกษาลักษณะของสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ปี พ.ศ. 2560 เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้อง

ถิ่นตามรัฐธรรมนูญไทย 

 2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ�านวน 12 คน กลุ่มตัวแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 12 คน 

กลุ่มตัวแทนประชาชน จ�านวน 12 คน 

กรอบวิธีการศึกษา

 จากการศึกษาเอกสารต�าราเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 

2540, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560) มุ่งศึกษาถึงประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ ตาม

รฐัธรรมนญูไทย รวมทัง้ศึกษาพัฒนาการด้านสทิธ ิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการศึกษาความสอดคล้องกับหลักการส�าคัญของ

ระบอบประชาธปิไตยในทางสากล เพือ่วเิคราะห์แนวทางในการคุม้ครองสทิธ ิเสรภีาพ และ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย ประกอบกบัการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เน้นการศกึษาเปรยีบเทยีบ รฐัธรรมนญูแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทยพทุธศักราช 2540 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  โดยในส่วนของหลักการภาพ

ใหญ่ (โครงสร้าง) นั้น รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับมีความแตกต่างกัน คือ  รัฐธรรมนูญฉบับ 

พ.ศ.2540 ก�าหนดองค์กรผู้ริเริ่มญัตติการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญไว้เพียงสององค์กร 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 และ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 นั้น ได้ขยายสิทธิให้ภาค

ประชาชนสามารถเสนอญัตติได้อีกทางหนึ่งประเด็นเสียงสนับสนุนญัตติ ประเด็นรูปแบบ

กฎหมายเพ่ือการเสนอญัตติ และประเด็นองค์กรผูร้บัผดิชอบในการพจิารณา มคีวามเหมอืน

กัน ส่วนประเด็นการประชามติพบว่ามีความแตกต่างกันกรณีเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.

2560 บญัญตัใิห้มกีระบวนการประชามติเชงิบงัคับในบางประเดน็ของการแก้ไขเพิม่เตมิก่อน

การประกาศใช้ ทัง้นี ้หากพจิารณาถงึกระบวนการด้านการมส่ีวนร่วมและสทิธเิสรภีาพของ

ประชาชนในระดับนานาประเทศ พบว่า การแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในประเทศต่าง ๆ 

ยังคงยึดหลักการผลักดันเพื่อก่อเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะการ

ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามสิทธิเสรีภาพที่ได้

ระบไุว้ตามหลกัประชาธปิไตย โดยใช้กลไกด้านกฎหมายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการผลกัดนันี้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

 ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ดังนี้ รัฐธรรมนูญเป็นข้อตกลงของ

สังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญประเภทเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยความหมายของ

รัฐธรรมนูญในภาพรวมนั้น หมายถึง รูปแบบกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของรัฐ เป็นกรอบ

ทีก่�ากบัอ�านาจต่างๆของสงัคม รฐัธรรมนญูมคีวามส�าคญั ในแง่ของการเป็นกตกิาของสงัคม 

ที่คนในสังคม ต้องยอมรับ และปฏิบัติตาม 

  ในการวิจัย นี้จะกล่าวถึงแล้วธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ ได้แก่  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ คือการคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพของประชาชนและผลกัดนัให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองตรวจสอบการใช้

อ�านาจรัฐเพิ่มขึ้นตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการปกครอง มีการตรวจสอบการใช้อ�านาจ

รัฐอย่างเป็นรูปธรรม และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ. ศ. 2560 เป็นรฐัธรรมนญูที่
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ปรับเปล่ียน สิทธิและเสรภีาพของประชาชน ให้มคีวามชัดเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในขณะเดยีวกนั

ก็มีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ด้วยเหตุผลของความมั่นคงของรัฐ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย

 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดรูปแบบให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  

โดยพระมหากษตัรย์ิทรงใช้อ�านาจอธปิไตย นอกจากนีร้ฐัธรรมนญูยังมบีทบัญญตัทิีใ่ห้ความ

คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคกัน (คณิณ บุญสุวรรณ, 2551:33) 

สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองไทย มีดังนี้ 1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 2. สิทธิ

ในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว 3. เสรีภาพในเคหสถาน 4. เสรีภาพในการเดิน

ทาง และเลือกถิ่นที่อยู่ 5. เสรีภาพในการสื่อสาร 6. เสรีภาพในการถือศาสนา 7. สิทธิใน

การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 8. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 9. เสรีภาพในทางวิชาการ 

10. เสรีภาพในการชุมนุม 11. เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 12. เสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมือง 13. สิทธิต่อต้านการยึดอ�านาจ 14. สิทธิในทรัพย์สิน 15. เสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ 16. สิทธิในการได้รับการศึกษา 17. สิทธิที่จะได้รับบริการทางสาธารณสุข 

18. สิทธิในการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 19. สิทธิในฐานะเป็นผู้บริโภค 20. สิทธิใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 21. สิทธิเกี่ยวกับการกระท�าทางการปกครอง  (บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2543:12) 

 

วิธีการวิจัย

 1. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยด�าเนิน

การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ แล้วน�าข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดยด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่

ตัวอย่างทั้ง 3 คน

 3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื การสมัภาษณ์ โดยผู้

วิจัยจะท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามแนวค�าถามในการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้

เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) 

 4. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4.1 ผู ้วิจัยได้ท�าการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้น�าหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ในการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม
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  4.2 ผู้วิจัยน�าหนังสือจากข้อ 1 และเค้าโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ค�าชี้แจงเพื่ออธิบายการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย จากนั้น ผู้วิจัยจึงลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล

วิจัย ตามแนวทางการสัมภาษณ์ 

  4.3 หลังการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง มีการถอดเทปบันทึกเสียงเพื่อ

ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ 

 5. การวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จัิยจะท�าการถอดเทป สรปุข้อมลูจากการจดบันทึกภาค

สนาม ให้รหัสของข้อมูล (Coding) เพื่อจัดระบบของหัวข้อ (Topic categories) จ�าแนก

หมวดหมู่ของข้อมูล (Theme cluster) และสร้างข้อสรุปที่เป็นลักษณะร่วมและแตกต่าง

ของข้อมูลชุดนั้นจนกระทั่งได้แก่นของข้อมูล (Core category) ในการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบนั้นมี 2 วิธี คือ การเปรียบเทียบ (Making comparison) และการตั้งค�าถาม (Asking 

questions) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะน�าบันทึกและโครงร่างความสัมพันธ์ที่ใช้วิเคราะห์

ควบคู่ไปกับการให้รหัสข้อมูล

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลพัฒนาการด้านสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญสัมพันธ์กับบทบาท อ�านาจของสถาบันการเมืองภายในรัฐหนึ่ง ๆ

และเป็นสิ่งที่ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐ โดยในทัศนะของ แอนดรูว์ 

เฮย์วูด (Andrew Heywood) (อ้างถึงในบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2558:12) ได้อธิบายว่า 

รัฐธรรมนญู หมายถงึ ชดุของกฎเกณฑ์ ทัง้ทีถ่กูเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทีไ่ม่ถกูเขยีน

เป็นลายลักษณ์อกัษร ท�าหน้าที ่วางรากฐานของหน้าที ่อ�านาจและกลไกต่าง ๆ  ของสถาบัน

การปกครอง และฮิลแลร์ บาร์เน็ท (Hilaire Barnett) (อ้างถึงใน บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 

2558:13) เห็นว่าในความหมาย อย่างกว้าง ๆ ธรรมนูญ (constitution) เป็นชุดของกฎ

เกณฑ์ที่ก�ากับปกครององค์กร แสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญมีความส�าคัญต่อการปกครอง

ประเทศในฐานะเป็นระเบยีบ กฎเกณฑ์ และการปกครองของประเทศ ดงันัน้ หากประเทศ

จะมีการก�าหนดให้สิทธิเสรีภาพต่อประชาชนในลักษณะใด สิทธิเสรีภาพที่ระบุไว้ใน

รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นย่อมมีผลโดยตรงต่อการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ๆ 

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัธรรมนูญ 

โดยรัฐธรรมนูญที่มีการเพิ่มเติมเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เด่นชัดนั้นมี 3 ฉบับ ดังนี้  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ฉบับที่ 1 พ.ศ 2548 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
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และส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองการตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั ปรบัปรุง

โครงสร้างทางการเมอืงให้มเีสถยีรภาพมากขึน้ เป็นพืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตย และ

แนวทางการปฏิบัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ยึดหลักเพื่อให้

ประชาชน ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนและลดการ

ผูกขาดอ�านาจรัฐ รวมทั้งการเพิ่มอ�านาจให้กับประชาชนเพื่อการตรวจสอบการเมือง และ

ผลักดันให้องค์กรตรวจสอบมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีพัฒนาการการกระจา

ยอ�านาจและการส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระในการบรหิารตนเอง การจดั

ท�าบริการสาธารณะและการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบการบริหารจัดการรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น สิ่งส�าคัญที่สุด  

คือ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีพัฒนาการในการบริหารงานของ

ตนเอง โดยส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความสะดวก 

และสามารถบริหารงานได้ตามวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นเอง 

 จะเหน็ได้ว่า มกีารหยบิยกประเด็นสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน มาประกอบ

ร่างรัฐธรรมนูญเสมอ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ท่ีจะผลักดันให้ประชาชน และมีการ

พัฒนาตามระบอบประชาธปิไตย โดยเฉพาะการปกครองท้องถิน่ ซ่ึงถงึเป็นองค์กรทีอ่ยูใ่กล้

ชิดประชาชนมากที่สุด  

 ด้านหลักการประชาธิปไตยมีความสอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย

สากล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้

มีการระบุแนวทางการด�าเนินการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยสากล ตามความพร้อม

ของประชาชน ดังนี้ 

 1. หลักอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ระบุไว้ในมาตรา 282  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2550 มาตรา 281 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 249 

เป็นการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยค�านึงในความสามารถของประชาชนในการปกครอง

ตนเอง และการให้ความส�าคัญกับเจตจ�านงของประชาชนด้วย สอดคล้องกับหลักอ�านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชน ตามหลักการประชาธิปไตยสากล
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  2. การปกครองโดยเสียงข้างมาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มีการระบุแนวทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก เช่น 

กระบวนการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือการด�าเนินงานใด ๆ ท่ีกระทบต่อประชาชนท่ีต้อง

ยึดความเห็นของประชาชนเป็นหหลัก 

  3. หลักประชาธิปไตยแบบเสรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

การส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานในการปกครองท้องถิน่ เช่น ประชาชน

ผู้มสิีทธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มสีทิธเิข้าชือ่กนัเพือ่เสนอข้อบญัญตัหิรอืเพือ่

ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่

กฎหมายบัญญัติ  

  4. หลักการปกครองในระบอบผู้แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540   มาตรา 285 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง วรรค 3 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น เช่นเดียวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 284 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2560 มาตรา มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง วรรค 2 ผู้บริหาร

ท้องถิน่ให้มาจากการเลอืกต้ังหรือมาจากความเหน็ชอบของสภาท้องถิน่ หรอืในกรณอีงค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ จะให้มาโดยวิธอีืน่กไ็ด้แต่ต้องค�านงึถึงการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  5. หลักการออกเสียงโดยเสมอภาค  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช  2550 และรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุถึงสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้ง และ

ออกเสียงเกี่ยวกับการปกครองตนเอง ในท้องถิ่นของตน 

            6. การมพีรรคการเมือง  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังไม่มีการระบุถึงพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นอย่าง

เด่นชัด

 2. การจ�าแนกลักษณะสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 หากเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสมาคมนานาชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

สาธารณะ (International Association for Public Participation / หรือ IAPP) ได้
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จ�าแนกระดับการมีส่วนร่วมโดยอาศัยสิทธิในการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ได้ 5 ระดับ ได้แก่ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน การปรึกษาหารือ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และ

การเสริมอ�านาจให้แก่ประชาชน (ทศพล สมพงษ์, 2555) จะพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีความพยายามสนับสนุน

ยกระดับการมีส่วนร่วมให้ครบตามหลักการดังกล่าว  ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้าง

พื้นฐานให้ประชาชนเกิดกลไกในการรักษาสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการ

ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ โดยได้ระบุ โดยเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2540 เป็นการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะ และ ปรับปรุงระบบการเมือง

ให้มีประสิทธิภาพมีความสุจริตมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยกระบวนการที่ขับเคลื่อนให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง คือ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล การปฏิบัติงานของฝ่าย

การเมือง และการท�างานของราชการต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการนี้ได้ถูกน�ามาเป็นกลไกใน

การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทางนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระจาย

อ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบกบัการส่งเสรมิภาคประชาสงัคมให้มคีวาม

เข้มแข็งมากขึ้น และประชาชนเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่ไม่ขัดกับหลัก

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดเอาไว้ เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการมีส่วน

ร่วมที่สมาคมนานาชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วมสาธารณะ (International Association for 

Public Participation / หรือ IAPP) ในการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

ซ่ึงเป็นการมส่ีวนร่วมพืน้ฐาน และการมส่ีวนร่วมในระดับการปรกึษาหารอื คอืกลไกในการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเจรจากนัระหว่างรฐัและประชาชน เพือ่ประเมนิความก้าวหน้าหรอื

ก�าหนดประเด็นและข้อสงสัย ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของ

ประชาชน แม้จะเป็นการเจรจาเพื่อชี้แจงข้อสงสัยและการด�าเนินงานของรัฐ แต่เป็นการ

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับอื่น ๆ ต่อไป

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้รับรองสิทธิในการรับ

รู้ข่าวสารข้อมูลของราชการ เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ได้บัญญัติถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแนวทาง ให้กับรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา 

โดยเฉพาะรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560 ทีไ่ด้ระบถุงึสทิธเิสรภีาพใน

ข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งใน

การส่งเสริม ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราช
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อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการส่งเสริมด้านสิทธิและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้มแีนวทางในการส่งเสรมิ ได้ระบุไว้ในการด�าเนนิงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเป็นรปูธรรม และมกีารจดัตัง้ศูนย์ข้อมลูข่าวสารในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด�าเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน การมีส่วนร่วมใน

ลกัษณะนีเ้ป็นการมส่ีวนร่วมในระดับการมส่ีวนร่วมท่ีสมาคมนานาชาตว่ิาด้วยการมส่ีวนร่วม

สาธารณะ (International Association for Public Participation / หรือ IAPP) ในการ

ส่งเสรมิการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมและมคีวามชดัเจน นอกจาก

น้ียงัพฒันาการมส่ีวนร่วมไปถงึการปรกึษาหารอื ความสมัพนัธ์ ความร่วมมอื และการเสรมิ

อ�านาจให้แก่ประชาชน ดังเหน็ได้จากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

ได้ระบุเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก�าหนดถึงการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย การก�าหนดบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการสร้างรากฐาน

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การปกครองท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 3. แนวทางในการคุม้ครองสทิธ ิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   1) ด้านความเสมอภาค ประชาชนยงัไม่มคีวามเท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะผู้

มีศักยภาพในการเข้าถึงบริการสาธารณะย่อมได้รับการบริการสาธารณะที่ดีกว่าประชาชน

ที่มีความด้อยทางสังคม แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันอย่างชัดเจน 2) สิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม ควรให้สิทธิกับผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องหา แม้ในกฎหมายระบุไว้แต่

ในทางปฏบิตั ิยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคได้ และมีความเหลือ่มล�า้ของกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่งเป็นที่รู้กันในเชิงประจักษ์ 3) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ต้องการ

ให้มกีารปรับปรงุเกีย่วกบั สทิธเิสรภีาพในการประกอบอาชพีของคนไทยและจ�ากดัขอบเขต

สทิธแิละเสรภีาพในการประกอบอาชพีของชาวต่างชาตโิดยเฉพาะนายทนุ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการ

สงวนสิทธิอาชีพให้กับคนไทย ซึ่งมีผลระยะยาว ต่อคนไทยในอนาคต 4) ด้านสิทธิเสรีภาพ

ในการแสดงความคดิเหน็ของบคุคลและสือ่มวลชน สทิธแิละเสรภีาพในการแสดงความคดิ

เห็นของบุคคลยังถูกลิดรอน โดยหน่วยงานภาครัฐ ควรเพิ่มเติมการระบุ ให้มีความชัดเจน

ในรัฐธรรมนูญ และขยายขอบเขตอ�านาจ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตราบใด

ที่ผู้แสดงความคิดเห็นนั้นยังไม่ได้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ 5) สิทธิใน

ข้อมลูข่าวสารและการร้องเรยีน ควรมกีารขยายสทิธิในการรับรูข้้อมลูข่าวสารค�าชีแ้จงหรอื

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น โดยให้ระบุ

เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐัในการกระตุน้โดยการปฏบิตังิานเชงิรกุเพือ่ให้ประชาชนได้
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มส่ีวนร่วม ในการรับรูข่้าวสารข้อมลูการตัดสนิใจและน�ามาซ่ึงการตรวจสอบ เพือ่เป็นการส่ง

เสรมิ ให้ประชาชนได้มคีวามตืน่ตวั ในสทิธแิละเสรภีาพของตนเอง 6) เสรภีาพในการชมุนมุ

และการสมาคมถกูควบคมุโดยรฐั ซึง่ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัความหมายของค�าว่า “ความมัน่คง

ของรัฐ” ยังคลุมเครือและนิยามในการชุมนุม เพื่อเรียกร้องสิทธิบางอย่างของประชาชน 

ยังเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง  

อภิปราย

 1. ข้อมูลพัฒนาการด้านสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นจุดเริ่มต้นท่ีมีการ

ปรบัปรงุเรือ่งสทิธเิสรภีาพของประชาชน โดยส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครอง

การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ด้านการพัฒนาการกระจายอ�านาจ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการเพิ่มอ�านาจให้กับ

ท้องถิน่อย่างต่อเน่ือง รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ได้ยดึแนวทาง

การแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญโดยส่งเสริมการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

ลดการผูกขาดอ�านาจรัฐ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการการรับรอง

และคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ของ  

สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ (2555) ที่พบว่า ในช่วงทศวรรษ 2550 การเคลื่อนไหว

เร่ืองสิทธิชุมชนได้หันไปความส�าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน ดังจะพบว่ามี

องค์กรชุมชนหลายแห่งได้เข้าไปใช้อ�านาจผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงหลายแห่ง

ได้เริ่มมีการออกข้อบัญญัติเพื่อรับรองการจัดการทรัพยากรในชุมชน อันเป็นการแสดงให้

เห็นถึงความพยายามในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดสิทธิชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปการผลักดันแนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนจึงจ�าเป็นต้องตระหนักถึงความ

หมายของแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไป และบริบททางสังคมในแต่ละห้วงเวลา ซ่ึงขัดแย้งกับ

ผลการวิจัยของ วนิดา แสงสารพันธ์ (2555) วิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ระบุว่า แม้กฎหมายหลายฉบับท่ีมีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนจะถูกตราขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ก็ตามหาก

แต่กลับมีเน้ือหาที่ให้อ�านาจแก่รัฐสามารถด�าเนินการอันเป็นการรุกล�้าสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชนได้จนเกินสมควรอันขัดต่อหลักความในสัดส่วน 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 

2550 โดยมีพัฒนาการการกระจายอ�านาจ และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอิสระในการบริหารตนเอง การจัดท�าบริการสาธารณะ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารจดัการ รวมถึงการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ต่าง ๆ  ของท้องถิน่ สิง่ส�าคญัทีส่ดุของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560 

คือการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการการบริหารงานของตนเอง 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการเพิ่มการจัดการการเงินและการคลังของท้องถ่ินซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการบริหารงานของท้องถิ่นอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทชัย 

รักษ์จนิดา (2562) ศกึษาวจิยั การแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู ศกึษาเปรยีบเทียบ รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ได้ขยายสิทธิให้ภาคประชาชนสามารถเสนอ

ญัตติได้อีกทางหนึ่ง และรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2560 มีนัยของกระบวนการในทาง

เสมอืนกนัและยากกว่ารฐัธรรมนญูฉบบั แสดงให้เหน็ว่า รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2560 มีกระบวนการกระจายอ�านาจและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของภาค

ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. การจ�าแนกลักษณะสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้าง

พื้นฐานให้ประชาชนเกิดกลไกในการรักษาสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการ

ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ โดยได้ระบุ โดยเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการขยายสิทธิ

เสรภีาพการมส่ีวนร่วมของพลเมอืง การเพิม่การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั ปรบัปรงุระบบ

การเมอืงให้มปีระสทิธภิาพมีความสจุรติมคีวามโปร่งใสมากข้ึน โดยกระบวนการท่ีขับเคลือ่น

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง คือ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล การปฏิบัติงานของ

ฝ่ายการเมือง และการท�างานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการนี้ได้ถูกน�ามาเป็น

กลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทางนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก

ระจายอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการส่งเสริมภาคประชาสังคม 

ให้มคีวามเข้มแขง็มากขึน้ และประชาชนเรียนรูท่ี้จะมส่ีวนร่วมในรปูแบบต่าง ๆ  โดยทีไ่ม่ขดั

กับหลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดเอาไว้  ทั้งนี้ ประชาชนนั้นได้เริ่มมีการ
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แสวงหาความรู้เกีย่วกับสทิธเิสรภีาพชมุชน แต่เป็นการศึกษาอยูใ่นวงแคบ สอดคล้องกบัการ

ศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ของ กิตติศักดิ์ ปรกติ (2555) ที่ระบุว่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ยังจ�ากัดอยู่ในวงแคบไม่เป็นที่เข้าใจ

แพร่หลายในระดบัทีน่่าพอใจและน่าเสยีดายทีค่วามเข้าใจเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้

ฐานซึ่งรัฐธรรมนูญเพียงแต่ตั้งข้อสงวนก�ากับไว้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบทบทบัญญัตินั้น

มกัเป็นทีเ่ข้าใจกนัอย่างคลาดเคลือ่นว่า เป็นกรณทีีร่ฐัธรรมนญูวางเงือ่นไขหรอืข้อจ�ากดัการ

คุ้มครองให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้รับรองสิทธิในการ

รบัรู้ข่าวสารข้อมลูของราชการ เพิม่เติมจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 ได้บัญญัติถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ท�าให้ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรง

และทางอ้อม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุถึงการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 12 ส่วน คือ การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐ 

ความเสมอภาค สิทธแิละเสรีภาพส่วนบคุคล สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม สทิธใินทรัพย์สนิ  

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สือ่มวลชน สทิธแิละเสรภีาพในการศึกษา สทิธใินการได้รบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิาร

จากรฐั สิทธใินข้อมลูข่าวสารและการร้องเรยีน เสรภีาพในการชมุนมุและการสมาคม  สทิธิ

ชุมชน และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแนวทาง ให้กับรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาโดย

เฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ท่ีได้ระบุถึงสิทธิเสรีภาพใน

ข้อมูลข่าวสาร โดยระบุให้ประชาชนได้มีโอกาสในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิงานต่าง ๆ  ของรฐัโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆด�าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ในการส่งเสรมิ ให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ของ

ระบอบประชาธปิไตย สอดคล้องกบัการวจัิยของ วนดิา แสงสารพนัธ์ (2555) เรือ่ง ขอบเขต

การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีร่ะบุว่า รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

2550 ได้มุ่งส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และได้ถือว่าเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บุคคลและชุมชนย่อม

มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารค�าชี้แจงเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�าเนินงาน

ต่าง ๆ  และในการด�าเนนิการต่าง ๆ  รบัต้องระวงัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อประชาชน นอกจาก
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น้ีก่อนทีจ่ะมกีารด�าเนินการต้องจัดให้มีการรบัฟังความคดิเหน็ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่น�ามา

ประกอบการพิจารณาอีกด้วย สอดคล้องกับการวิจัยของ นันทชัย รักษ์จินดา (2562) วิจัย

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2560 

บัญญัติให้มีกระบวนการประชามติเชิงบังคับในบางประเด็นของการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนการ

ประกาศใช้ ซ่ึงรฐัธรรมนญู อกีสองฉบบัไม่มกีารบญัญตักิลไกดงักล่าวไว้แต่อย่างใด แสดงให้

เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2560 นั้น ได้ขยายสิทธิให้ภาคประชาชนเพิ่มขึ้นจาก

รัฐธรรมนูญฉบับก่อน

 การส่งเสรมิด้านสทิธแิละเสรีภาพในข้อมลูข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ตามทีไ่ด้ระบใุนรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ได้มีแนวทางในการ

ส่งเสริม ซ่ึงได้ระบุไว้ในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างเป็นรูปธรรม 

และมกีารจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่ด�าเนนิการแจ้งข้อมลู

ข่าวสารให้กบัประชาชน แต่ประชาชนทัว่ไปนัน้ ต้องการให้มกีารส่งเสรมิการกระจายข้อมลู

ข่าวสารในเชงิรกุ มากกว่าเป็นการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร ซึง่เป็นการปฏบิตังิานในเชิงรบั 

ทางนี้ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและไม่มีความกระตือรือร้นใน

การรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการกระตุ้น ให้พวกเขาเกิดการมีส่วนร่วม 

 สทิธใินการร้องเรียนหรือร้องทกุข์เก่ียวกบั ข้อมลูข่าวสารทางราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มแีนวทางวิธีการด�าเนินงานท่ีเหมอืนกบัการร้องเรยีนหรอืแจ้งต่อหน่วย

งานรัฐโดยทัว่ไป โดยผูไ้ม่ได้รบัความเป็นธรรมอนัเนือ่งมาจากเหตดุงักล่าว สามารถแจ้งเรือ่ง

โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามช่องทางที่เปิดให้รับแจ้งได้  

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการร้องเรียน คือการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่งผลไปถึงพัฒนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ประชาชนมีพัฒนาการและเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยรวม

ถึงการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการตรวจสอบถ่วงดุลต่าง ๆ 

นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในพื้นท่ีและ

เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ

อ่ืน ๆ  สอดคล้องกับการวิจัยของ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย (2561) วิจัยเรื่อง มาตรการ

ทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครอง

ปกป้องผูใ้ห้ข้อมลู ทีไ่ด้ระบวุ่า การทีป่ระชาชนจะเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสาร
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ของรัฐได้นั้น อยู่ภายใต้การได้รับการรับรองคุ้มครองตาม “สิทธิในข้อมูลข่าวสาร” (Right 

to Information) ในขณะเดียวกันบุคคลในฐานะผู้ให้ข้อมูลแก่รัฐ หรือเอกชน ก็มีสิทธิได้

รับการคุ้มครองปกป้องข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้ อันเป็นการคุ้มครอง “สิทธิในความเป็นอยู่ส่วน

บุคคล” (Right to Privacy) ด้วยเช่นกัน สิทธิทั้งสองประการข้างต้นเป็นสิทธิที่ได้รับการ

รับรองคุ้มครองทั้งในทางระหว่างประเทศ กฎหมายประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทย 

สิทธิดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน�าไปสู่

พัฒนาอย่างยั่งยืน และสัมพันธ์กับการปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

เข้าสู่ยุคดิจิทัล

 3. แนวทางในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการปกครองส่วนท้องถิ่น

 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลัก 3 องค์กร คือ นิติบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ และภาคประชาชน ในบรบิทของนติบิญัญตั ิควรร่างรฐัธรรมนญูทีม่เีนือ้หาส่งเสรมิสทิธิ

เสรีภาพของประชาชน ซึง่จะส่งผลให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่อกระเบยีบ

ทีเ่ก่ียวข้องกับสทิธิเสรภีาพของประชาชน ทีส่อดคล้องกบัรฐัธรรมนญูนัน้ ในส่วนของบรบิท

ภาคประชาชนนั้นเป็นผู้ศึกษากฎหมายและสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนด้วยกันทราบถึง

ข้อมลูแนวทางปฏบิติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธแิละเสรภีาพของตนเอง สอดคล้องกบั

การศึกษาของ อัครพล พูลผล (2560) เรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็น

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ระบุว่า ปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญอยู่

ที่เร่ืองการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ท่ีการบังคับใช้และการให้ความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถด�าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิเสรีภาพได้ตาม

กฎหมาย และสามารถพัฒนาไปยังการมีส่วนร่วมในด้านประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ 

ต่อไป

 กระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเริ่มต้นจากบริบทของรัฐบาล

และนติบิญัญตั ิทีว่างแนวทางกรอบทีเ่หมาะสมให้กบัท้องถ่ิน จะเป็นผูส่้งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยในบริบทของภาคประชาชนจะส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของตนเองระหว่างประชาชนด้วยกัน ประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับการกระจายอ�านาจสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คอื การกระจายอ�านาจสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะกระท�า

ไม่ได้เลยหากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและการศกึษากฎหมายอย่าง

ถ่องแท้ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น บริบทของภาคประชาชนมีความส�าคัญเป็นอย่าง

ยิ่งในการส่งเสริมให้การกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถกระท�า
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ได้ให้เป็นผลส�าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรัน ระเด่นอาหมัด (2556) เรื่อง การใช้

สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยภาย

ใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ระบุว่า กลุ่มการเคลื่อนไหวควรผนึกเข้าหากัน มีการ

รวมกลุ่มกันเข้าเป็นพรรคการเมือง หรือมีการปฏิสัมพันธ์กันกับพรรคการเมืองให้มากขึ้น 

เพื่อผลักดันนโยบายในลักษณะของการพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน ระหว่างพรรคการเมืองกับ

กลุ่มของภาคประชาชนที่รวมตัวกัน แสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมี

ความส�าคัญ และนอกจากนี้การเคลื่อนไหวของประชาชนควรตระหนักให้ส�าคัญบนหลัก 

2 ประการท่ีว่า ถ้าเป้าหมายถูกต้องก็ย่อมน�าไปสู่วิธีการท่ีถูกต้อง และความยุติธรรมนั้น

อยู่ที่โครงสร้างของอ�านาจที่มีความเท่าเทียมกัน การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่มุ่งไป

สู่เป้าหมายทางการเมืองการปกครองอันอยู่บนหลักการดังกล่าวย่อมเป็นแนวทางอันน�า

ไปสู่ข้อคิดที่จะช่วยบรรเทากรณีปัญหาในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการ

เคลื่อนไหวของภาคประชาชน

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารศกึษาสทิธเิสรภีาพของประชาชนด้านการส่งเสรมิสทิธแิละเสรภีาพ

ของประชาชน การวางรากฐานในรัฐธรรมนูญที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการปกครอง 

 2. ควรมกีารศึกษาสทิธเิสรภีาพของประชาชนด้านการมส่ีวนร่วม ของประชาชน

ในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยควรมีการวางกรอบพื้น

ฐานวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการให้การศึกษา ทั้งในระดับเยาวชน 

และการส่งเสริมการให้ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม

ทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรม

การมส่ีวนร่วมในการปกครองชมุชนของตนเอง ให้เกดิข้ึนกบัชมุชนท้องถิน่จงัหวดัและรวม

ไปถึงประเทศ 

 3. ควรมีการศึกษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้านกระบวนการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ และการส่งเสริมให้องค์กรอิสระมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 4. การศกึษาทางวชิาการ ควรศกึษาข้อบกพร่องของรฐัธรรมนญูทีส่่งผลต่อสทิธิ

และเสรีภาพของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งศึกษาสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงออกตามกฎหมาย เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
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การบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทย: ศึกษากรณีมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมในเขตภาคกลาง

ฟ้าใส สามารถ1 พิมุข สุศีลสัมพันธ์2
1อาจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

Email: 1phasai.s@rmutr.ac.th, 2pimuk.sus@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน 2) ศึกษาสภาพ

ปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและอนรุกัษ์มรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย และ 3) หาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย  โดยก�าหนด

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ผู ้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

บังคับใช้กฎหมาย และผู้แทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเขตภาคกลาง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าก่อนที่พระราช

บัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 จะมีผลบงัคับใช้  ได้มี

การขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมมาแล้วจ�านวน 318 รายการ เมือ่พระราชบญัญตัิ

มผีลบงัคบัใช้จนถงึปัจจบุนั มกีารขึน้บญัชมีรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมเพ่ิมมาในปี  2561  

และ 2562 รวมจ�านวน  36  รายการ  บางรายการได้รับการขึ้นบัญชีระดับจังหวัด  แต่ไม่

ได้รับการขึ้นบัญชีระดับชาติ ทั้งนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว

จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีกรม

ส่งเสรมิวฒันธรรมเหน็สมควรภายใต้กรอบงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรในแต่ละปี  การที่

กฎหมายก�าหนดให้มคีณะกรรมการในระดับจงัหวดั ระดบักรงุเทพมหานคร และระดบัชาติ  

มผีลท�าให้การพจิารณาขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมมคีวามล่าช้า และไม่ได้ช่วย

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการมีคณะกรรมการ 3 ระดับ เหลือ

เพียงระดับชาติเพียงระดับเดียว และก�าหนดให้มีระบบพี่เลี้ยงผ่านสถาบันอุดมศึกษาใน

วันที่รับบทความ: 12  มกราคม 2564

  วันแก้ไขบทความ: 28 กุมภาพันธ์ 2565

 วันตอบรับบทความ: 1 มีนาคม 2565
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Abstract
 This research aimed to 1) study the current laws related to the 
promotion and conservation of Thailand’s intangible cultural heritage, 2) 
study problems arising from the enforcement of laws related to the promotion 
and conservation of Thailand’s intangible cultural heritage, and 3) find 
recommendations in developing laws related to the promotion and 
conservation of Thailand’s intangible cultural heritage. The research was 
conducted using the qualitative methodology through the researching of 
information from relevant documents and in-depth interviews with 
stakeholders, which comprised two groups; representatives from government 
agencies involved with the law enforcement and representatives in charge 
of the intangible cultural heritage of the central region of Thailand in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Ratchaburi and Phetchaburi Province. The research 
found that before the Promotion and Preservation of Intangible Cultural 

พ้ืนทีท่ีม่กีารเรียนการสอนด้านวฒันธรรม เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการมีส่วนร่วมของชมุชนอย่าง

แท้จริง อันจะเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
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บทน�า

 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม  เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี ความเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบทนุนยิม  

กระแสวฒันธรรมและค่านิยมแบบตะวนัตกทีห่ลัง่ไหลเข้าสูส่งัคมไทยอย่างรวดเรว็  และอืน่ๆ  

ซึ่งรวมเรียกว่า กระแสโลกาภิวัตน์  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของสังคมไทยโดยรวม  

มีผลท�าให้ค่านิยม ประเพณี และความเชื่อดั้งเดิม เปลี่ยนแปลงไป  

Heritage Act B.E. 2559 (2016) came into force, 318 items had been registered 
on the intangible cultural heritage list of Thailand. After the Act had come 
into force until now, 36 additional items were registered on the intangible 
cultural heritage list in 2018 and 2019. Some items were registered at the 
provincial level but were not nationally registered. The registered intangible 
cultural heritages, as a result, will be promoted and supported financially in 
terms of the annually allocated budget for carrying out activities and projects 
as deemed appropriate by the Department of Culture Promotion. As the 
laws stipulate a   requirement that the registration of the intangible cultural 
heritage list must be under the review of the appointed committees from 3 
levels, i.e., provincial, the Bangkok Metropolitan Administration, and national, 
there are delays in the reviewing of the registration of items onto the 
intangible cultural heritage list. Moreover, it has also prevented the 
participation of the community in promoting and preserving the intangible 
cultural heritage. The research recommended the amendment of the 
Promotion and Preservation of Intangible Cultural Heritage Act B.E. 2559 
(2016). The reviewing committees coming from 3 levels should be adjusted 
to only one level. In addition, the higher education institutions offering 
cultural studies should set up a mentor system to encourage actual 
community participation, which contributes to the implementation in 
conforming to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage 2003.
Keywords: Law, Conservation, Cultural Heritage
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 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความส�าคัญในแง่ของการ

บันทึกเร่ืองราวในอดีต และความเป็นมาของชนชาติ โดยท่ีในปัจจุบันนี้มรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของไทย มีอยู่จ�านวน 7 แขนงด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ

ดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงาน

เทศกาล ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล รวมทั้งภาษา (จ�าแนกโดย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมากจากกระแสโลกาภิวัต

น์ดังกล่าว ท�าให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบตามไปด้วย รัฐบาลจึงได้

ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการตราพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

2 มนีาคม 2559 เป็นต้นมา ทัง้นีค้�าว่า “มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม” ตามมาตรา 3 แห่ง

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559 หมายความว่า 

“ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่าน

บุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วมกนั และมกีารสบืทอดกันมาจากคนรุน่หน่ึงไปยงัคนอกีรุน่หนึง่โดยอาจมกีารปรบัเปลีย่น

เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน” 

 นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage A.D. 2003) ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559 และลงนาม

รับรองกฎบตัรอาเซยีน (ASEAN CHARTER) ในการประชุมสดุยอดอาเซยีน ครัง้ท่ี 13 เมือ่วนั

ที ่20 พฤศจกิายน 2550 ณ ประเทศสงิคโปร์ ท�าให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึง่ของประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) ซึ่งมุ่ง

หวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาใน

ทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม สทิธิและความยตุธิรรมทางสงัคม 

ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม การสร้างอตัลกัษณ์อาเซยีน และการลดช่องว่างทางการพฒันา

เศรษฐกจิ วตัถปุระสงค์หลกัของกฎบตัรอาเซียนด้านวฒันธรรมคอืการส่งเสรมิอัตลกัษณ์ของ

อาเซียน โดยเคารพความหลากหลาย และอนรุกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากการเข้าเป็นภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และการลงนามในกฎบัตร

อาเซียน ซึ่งถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศส่งผลให้ประเทศไทยต้องก�าหนดนโยบาย

และกฎหมายท่ีสอดคล้องกบัความตกลงในเรือ่งต่าง ๆ  ทีก่�าหนดในอนสุญัญาฯ และกฎบัตร

อาเซียน ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้กฎหมาย

เหล่านั้นจะต้องเหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย 
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 จังหวัดในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงมีอยู่จ�านวน 22 จังหวัด แทบทุก

จังหวัดมีร่องรอยของอารยธรรมที่งดงาม และมีมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรคา่แก่

การอนุรักษ์ไว้ในแขนงต่างๆ มากมาย อาทิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัลพบุร ีจงัหวดั

สิงห์บุรี และจังหวัดอื่นๆ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรต้องมีการศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของ

ไทย โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมอยู่เป็นจ�านวนมาก เพื่อหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอันจะน�าไปสู่

การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์และรองรับ

กฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและอนรุกัษ์มรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการส่ง

เสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 3. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากเอกสารหรอืการวจิยัเชงิเอกสาร (documentary 

research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept interview) ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ

ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการคุ้มครองมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมในประเทศไทย ปัญหาอปุสรรค และการบงัคบัใช้กฎหมาย ต่อจาก

น้ันได้สมัภาษณ์ผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยผูว้จิยัได้แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูแ้ทน

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และผู้แทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น

บัญชีระดับชาติ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดในภาคกลางมีถึง 22 จังหวัด ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกผู้

ให้ข้อมูลส�าคัญจากบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติในสาขาท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เกิด

ความหลากหลาย ทั้งน้ีมีมรดกทางวัฒนธรรมของหลายจังหวัดท่ีซ�า้กัน จึงได้เลือกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
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ผลการวิจัย

 คณะผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาจากเอกสาร 

2) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ผลการศึกษาจากเอกสาร พบว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา

ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 

2559 ปัจจุบันไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในบัญชี RL แล้ว 

2 รายการ ได้แก่ โขน (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561) และนวดไทย (ข้ึนทะเบียนในปี 2562) 

การเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องบัญญัติกฎหมายภายใน

ให้อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่เป็นสากล และความ

ห่วงใยร่วมกันในอันที่จะสงวนรักษา มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 

ซ่ึงประเทศไทยได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒ

ธรรม พ.ศ. 2559 ขึ้นมาบังคับใช้ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นลักษณะของการก�าหนด

รูปแบบการบริหารจัดการ โดยมีหลักการและเหตุผลที่ให้ความส�าคัญต่อมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมว่าเป็นสมบตัลิ�า้ค่าทีไ่ด้มกีารสร้างสรรค์ สัง่สม ปลกูฝัง และสบืทอดในชมุชน

จากคนรุน่หนึง่มายงัคนอกีรุน่หนึง่ แต่ในปัจจบุนัมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมดงักล่าวได้

รับผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงของสงัคมทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ บางครัง้

มกีารน�ามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมไปใช้ในทางทีบิ่ดเบอืนหรอืไม่เหมาะสมและอาจเป็น

เหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเส่ือมสูญไปอย่างน่าเสียดาย จึงสมควร

จัดให้มีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืน

สืบไป (หมายเหตุท้ายราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 19 ก วันท่ี 1 มีนาคม 2559) 

โดยมีสาระส�าคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ค�านิยามที่ส�าคัญ

 “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู ้ การแสดงออก 

การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ 

ซ่ึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอด

กนัมาจากคนรุน่หนึง่ไปยงัคนอกีรุน่หนึง่ โดยอาจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ตอบสนองต่อสภาพ

แวดล้อมของตน

 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ท่ีมีความรู้ มีการ

ประพฤติปฏิบัติ สืบทอดหรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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 2. ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ วรรณกรรม

พื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 

ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพื้นบ้าน 

กฬีาพืน้บ้านแล และศิลปะการต่อสูป้้องกนัตัว และลกัษณะอืน่ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

 3. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการจ�านวน 3 ระดับ ได้แก่

  3.1) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ตามมาตรา 5 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 10 และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่น

กรองทีป่ระกอบด้วยผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตามลกัษณะมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ในมาตรา 4 เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น

บัญชีภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการได้ ตามมาตรา 12 

  3.2)  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 14 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 16

  3.3) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประจ�าจังหวัด ตามมาตรา 15 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 16

 4) การด�าเนินงาน

 เมื่อคณะกรรมการส ่งเสริมและรักษามรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประจ�าจงัหวดั พจิารณาแล้ว เหน็สมควรให้มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมรายการใดได้รบั

การขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมให้เสนอมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมรายการ

นั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ตามมาตรา 20 และตาม

ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 

10 (3) (4) (5) (6) และ (8) ให้อ�านาจคณะกรรมการ ออกประกาศ ระเบียบ ต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง ปัจจุบนั ได้มปีระกาศและระเบยีบออกมาบงัคับใช้จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่ ประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง การก�าหนดลักษณะ

ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา

มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ์การจดัท�ารายการเบือ้งต้นมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พ.ศ. 2560 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อข้ึนบัญชีมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
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ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และมาตรการเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

 อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ท่ีจับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 พบว่า ในส่วนของมาตรการอื่นๆ เพื่อสงวนรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น ได้ก�าหนดให้แต่ละรัฐภาคีต้องพยายามท่ีจะ 1) ก�าหนด

ใช้นโยบายท่ัวไปที่มุ่งส่งเสริมบบบทาทของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ในสังคม 

และเพื่อรวมการสงวนรักษามรดกดังกล่าวไว้ในแผนงานของโครงการต่างๆ 2) มอบหมาย

หรือจัดตั้งองค์กรที่มีความสามารถหนึ่งองค์กรหรือมากกว่านั้นเพื่อสงวนรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของตน  3) สนับสนุนให้เกิดการศึกษาทางด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคนคิ และศลิปะ รวมทัง้ระเบยียบวธิวีจิยั โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่สงวนรกัษา

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) ก�าหนดใช้มาตรการทาง

กฎหมายทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี พระราชบญัญัติส่งแสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 

พ.ศ. 2559 ได้ก�าหนดกลไกของการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

โดยหากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

หรอืคณะกรรมการส่งเสรมิและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจังหวดั พจิารณา

แล้ว เห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการข้ึนบัญชีมรดก

ภมิูปัญญาทางวัฒนธรรมให้เสนอมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมรายการนัน้ต่อกรมส่งเสรมิ

วัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

 ผลการศกึษาจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผูว้จิยัได้แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559 และผูแ้ทนมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ที่ได้รับการขึ้นบัญชีระดับชาติ 

 ผลการสัมภาษณ์ผูแ้ทนส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง พบว่าในส่วนของการน�ากฎหมาย

ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ ประกาศและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้ ในระดับชาติ 

ปัจจบุนัได้มกีารแต่งตัง้ “คณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม” 

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว แต่ตั้งแต่เลขานุการคณะกรรมการฯ ท่านปัจจุบันมารับต�าแหน่ง

ในปี พ.ศ. 2562 ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากเพิ่งมีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ชุดใหม่มา (เนื่องจากชุดแรกของ พรบ.หมดวาระ) และติดช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงยัง

ไม่ได้มีการประชุมในปีงบประมาณนี้ แต่ที่ทราบคือตั้งแต่มี พรบ.บังคับใช้ ได้มีการประชุม

ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ใช้แผนการ
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ส่งเสริมและรักษามรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม ด้วยการก�าหนดโครงการลงในแผนปฏบัิติ

ราชการประจ�าปีของส่วนราชการ ทัง้ในระดบักรมส่งเสรมิวฒันธรรม และระดบัวฒันธรรม

จงัหวดั นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ ได้มกีารออกประกาศเกีย่วกบัการก�าหนดลกัษณะของ

มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่ง พรบ.ส่งเสรมิฯ โดยก�าหนดดังนี้

 1. วรรณกรรมพืน้บ้านแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ นทิานพืน้บ้าน ต�านานพืน้บ้าน 

บทร้องพื้นบ้าน บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม ส�านวน ภาษิต ปริศนาค�าทาย และต�ารา

 2. ภาษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาชาติพันธุ์ 

และภาษาสัญลักษณ์

 3. ศิลปะการแสดง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง 

และ นาฎศิลป์และการละคร

 4. แนวปฏบิติัทางสงัคม พิธกีรรม ประเพณแีละเทศกาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ มารยาท และประเพณี

 5. ความรู้และการปฏิบติัเกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ อาหารและโภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โหราศาสตร์

และดาราศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ชัยภูมิและการ

ตั้งถิ่นฐาน

 6. งานช่างฝีมือดั้งเดิม แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ผ้าและผลิตภัณฑ์จาก

ผ้า เครือ่งจกัสาน เครือ่งรกั เครือ่งป้ันดินเผา เครือ่งโลหะ เครือ่งไม้ เครือ่งหนงั เครือ่งประดบั 

และงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 8 ประเภทข้างต้น

 7. การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แบ่งออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ การเล่นพื้นบ้าน เกมพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด ด�าเนินการร่วมกับชุมชน ส�ารวจมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ดังนี้

 1) ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 2) รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 3) พื้นที่ปฏิบัติของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 4) ผู้ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 5) สถานการณ์คงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

144

 หลังจากนั้นให้ด�าเนินการส่งให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อด�าเนินการต่อไป

ในส่วนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองน้ัน มีหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

และพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการตามเกณฑ์ทั่วไป และตามหลักเกณฑ์แต่ละลักษณะ

ที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรื่องหลักเกณฑ์การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พ.ศ. 2560 โดยตั้งแต่พระ

ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 

มกีารขอขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม และมกีารให้ความเหน็ชอบในปีงบประมาณ 

2561 จ�านวน 18 รายการ ในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 18 รายการ

 ทั้งนี้ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะขอรับการส่งเสริมและรักษาต้อง

มีวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. การถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะผ่านการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

 2. การศึกษาวิจัย การจ�าแนก การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล การจัดท�าฐานข้อมูล 

รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคและศิลปะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 3. การอนุรักษ์หรือการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ด้วยการ

เคารพต่อจารีตประเพณีของชุมชน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพ

แวดล้อมของชุมชน

 4. การส่งเสรมิเพือ่ให้มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมมกีารปฏบัิตอิย่างแพร่หลาย 

การพัฒนาต่อยอด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศเชิดชูเกียรติชุมชน กลุ่มคน 

บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท�าคุณประโยชน์เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 5. การฟ้ืนฟเูพือ่ให้มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมท่ีเสีย่งต่อการสญูหายยงัคงอยู่

และผู้ขอรับการส่งเสริมและรักษาอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติตาม

ข้อ 7 หรือกลุ่มคน ชุมชน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นัน้ ทัง้น้ี ตามระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม เรือ่ง 

หลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2560

 อย่างไรกต็าม พบว่ายงัคงมปัีญหาหรอือปุสรรคจากการบังคบัใช้ พรบ. ส่งเสรมิฯ 

ในประเด็นที่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อลงไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้

มากขึ้น อาจเป็นอุปสรรคในการท่ีชุมชนต้องรอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดด�าเนินการ 
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หากให้ชุมชนสามารถยื่นขอขึ้นบัญชีเองแบบก่อนมีพระราชบัญญัติฯ แต่เพิ่มกลไกการให้

ค�าปรึกษาผ่านหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ในลักษณะระบบพี่เลี้ยง อาจท�าให้มี

การขอขึ้นบัญชีที่เป็นความยินยอมและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงมากขึ้น

 ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชี

ระดบัชาต ิพบว่าทกุท่านตอบในลกัษณะเดยีวกนัว่า ได้รบัการสบืทอดงานมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษ และการเห็นครูช่างในอดีตท�างานเหล่านี้ รู้สึกว่าชอบจึง

ได้เรียนรู้ และสอบถามเพิ่มเติมจากครูช่างจนท่านไว้วางใจให้ท�างานเอง และตรวจสอบ 

ติชม จนสามารถท�าเองได้ โดยไม่ทราบว่างานภูมิปัญญาที่ตนปฏิบัติอยู่นั้น ได้เสนอขอขึ้น

บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมไปเมือ่ใด เพราะจงัหวดัอืน่กม็งีานลกัษณะเดยีวกบัตน 

แต่มเีจ้าหน้าทีข่องวฒันธรรมจงัหวดั ได้มาหาบ่อยครัง้ มาสอบถามขอข้อมลูในงานทีป่ฏบิตัิ 

รวมถึงประวัติศาสตร์ ที่มาของงานเท่าที่ตนทราบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าน�าข้อมูลไป

ขึ้นบัญชีอะไร แต่มาช่วงหลังๆ มีเจ้าหน้าที่บอกว่า งานภูมิปัญญาที่ปฏิบัติอยู่นั้น ได้รับการ

ขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว ก็รู้สึกดีใจ ในส่วนของการถ่ายทอดให้กับ

คนรุ่นหลังนั้น ส่วนใหญ่มักได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมแถวบ้าน ให้ไปช่วยสอนนักเรียน

เป็นประจ�า หรือเป็นลักษณะของการได้รับเชิญไปแสดง หรือสาธิตในงานศิลปวัฒนธรรม

ต่างๆ ทั้งที่โรงเรียน หรือส่วนราชการอื่นในจังหวัดจัดขึ้น การขอรับการส่งเสริมนั้น จะต้อง

มกีารเขยีนโครงการขึน้ไปตามรอบปีงบประมาณทางราชการ ตามทีก่รมส่งเสรมิวฒันธรรม

ก�าหนดประกาศ ซึ่งทางส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง แต่ไม่มีความรู้

ในการเขียนขอรับการสนับสนุน จึงไม่เคยได้เสนอขอ 

 เน่ืองจากมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะขาดช่วงขาดตอน

ของคนสืบทอด ควรเร่งในการเผยแพร่และสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง โดยวิธีการในการส่ง

เสริมควรจะง่ายๆ ให้ประชาชนหรือชุมชนเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ ลดระเบียบพิธีรีตองให้น้อย

ลง แต่ทัง้นี ้ค่อนข้างชืน่ชมการท�างานของวฒันธรรมจงัหวดั ทีเ่ข้ามาหาช่างภมูปัิญญาบ่อย

ครั้ง มาบอกทุกครั้งที่มีโครงการดี ๆ  แต่ด้วยกฎ กติกา ในการยื่นขอเสนอ จึงไม่สามารถเข้า

ถึงได้

อภิปรายผล

 จากการศึกษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Dept interview)  

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองกลุ่มแล้ว พบว่า มีประเด็นท่ีควรพิจารณาและอภิปรายผล ตาม

วัตถุประสงค์การศึกษา  ดังนี้
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 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ

ปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. 2559 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นลักษณะของการก�าหนด

รูปแบบการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร

และระดับจังหวัด ได้แก่ 

  1.1 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ตามมาตรา 5 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 10 และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่น

กรองทีป่ระกอบด้วยผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตามลกัษณะมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

ในมาตรา 4 เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น

บัญชีภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการได้ ตามมาตรา 12 

  1.2 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 14 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 16

  1.3 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประจ�าจังหวัด ตามมาตรา 15 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 16

 2. สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย  พบว่า มี 4 ประเด็นหลัก คือ

  2.1 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจ

  ตามที่ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ครบทุกชุดแล้วนั้น ในทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะพิจารณามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่ฝ่าย

เลขานุการน�าเสนอ ซึง่ฝ่ายเลขานกุารจะใช้วธิกีารลงไปพบปะ พดูคยุกบัชุมชนท่ีมภูีมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม เพื่อจัดท�าเอกสารตามที่ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการฯ 

ระดับชาติ ก�าหนดประกาศออกมา ซึ่งจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนนี้ 

เมือ่คณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัให้ความเหน็ชอบแล้ว จงึน�าเสนอกรมส่งเสรมิวฒันธรรม 

ซ่ึงทางกรมฯ จะน�าเข้าคณะอนุกรรมการวิชาการฯ แต่ละด้าน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือพิจารณาแล้วไม ่ตรงตามลักษณะมรดกภูมิป ัญญา

ทางวัฒนธรรม ที่เสนอขึ้นมา จะมีมติให้ทางจังหวัดน�ากลับไปทบทวน เพื่อจัดท�ามาใหม่ 

และหากคณะอนุกรรมการวิชาการฯ พิจารณาเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ระดับชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) จะน�าเสนอคณะกรรมการฯ ระดับชาติ เพื่อพิจารณา

ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป
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  ประเด็นนี้ในทางปฏิบัติ มีปัญหาคือ งานส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฝากให้ส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดด�าเนินการ ไม่เป็นภารกิจหลักของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด การมีคณะกรรม

การฯ หลายชุด ท�าให้กระบวนการพิจารณาใช้เวลามากเกินความจ�าเป็น 

  2.2 การเสนอขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วม

ของชุมชน

  ตามทีไ่ด้น�าเสนอกระบวนการท�างานของคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั

ในประเด็นที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้พยายาม

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 เมื่อสอบถามจากชุมชน ก็พบว่าได้มีการ

ลงไปพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนจริงจังทุกพ้ืนท่ี แต่ทางเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ด�าเนินการ

จัดท�าเอกสารต่าง ๆ  ให้ จึงย้อนกลับไปยังประเด็นปัญหาในข้อ 1 ที่บุคลากรของส�านักงาน

วฒันธรรมจงัหวดั อาจยงัไม่มคีวามพร้อมเพยีงพอ ทัง้ด้านจ�านวนบคุลากร และองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ของบุคลากร

  ทัง้นีม้กีารเสนอให้เพิม่บทบาทการมส่ีวนร่วมของชมุชน ในการพจิารณา

คดัเลอืกการขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม โดยมกีรรมการซึง่เป็นผู้แทนชุมชนท่ีได้

รบัการคดัเลอืกจากชมุชนซึง่ได้ขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมแล้วนัน้ เพือ่ให้ชุมชน

ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเป็นผู้สืบทอดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตระหนักถึงความ

ส�าคัญ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

  2.3 การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

  ปัจจุบนัน้ีมมีรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมหลายงาน ทีม่แีหล่งก�าเนดิจาก

หลายจงัหวัด อาจด้วยเหตุผลทางความหลากหลายของชาตพินัธุ ์ทีม่กีารอพยพไปตัง้รกราก

ยังจังหวัดต่าง ๆ จึงท�าให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมทับซ้อนกัน

หลายจงัหวัด และมกีารเคลือ่นไหวทางวฒันธรรมตลอดเวลา ในหลายประเทศมกีารก�าหนด

พืน้ทีท่างวฒันธรรมอย่างชดัเจน เพือ่ตดัปัญหาเรือ่งผลประโยชน์ในการต่อยอดเชงิพาณชิย์

ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเน้นการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คง

อยู่คู่กับคนไทย การก�าหนดเช่นนั้น อาจยังไม่จ�าเป็น เพียงแต่อาจมีการรณรงค์ให้คนใน

ชมุชนทีม่มีรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมมคีวามตระหนกั หวงแหน และภาคภมูใิจในมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมร่วมกับส่วนราชการมากขึ้น

  2.4 การส่งเสรมิและสนบัสนนุมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมทีม่กีารขึน้

บัญชีแล้ว
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 ในปีงบประมาณ 2561 มีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ�านวน 10 โครงการ ได้แก่

  1) อนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้านโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลา

กัดพื้นบ้าน

  2) อนุรักษ์และสืบสาน หุ่นกระบอกไทยโดยบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอก

ไทย

  3) ละครชาตรีนางเลิ้ง โดยบ้านศิลปะนางเลิ้ง ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

  4) การเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชุมชนเครือข่าย

บานอ จังหวัดนราธิวาส

  5) อนุรักษ์และสืบสานเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี โดยชุมนุมอนุรักษ์เพลง

พื้นบ้าน โรงเรียนบางลี่วิทยา

  6) เพาะกล้าพนัธุเ์ก่งเพลงพืน้บ้าน โดยกองส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  7) อุเทนถวายอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

  8) ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร โดยเทศบาลนครสกลนคร

  9) สืบสานโนราโรงครูท่าแค โดยเทศบางต�าบลท่าแค

  10) อนุรักษ์สืบสานหนังประโมทัย โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโพน

ทัน ในปีงบประมาณ 2562 มกีารสนับสนนุโครงการส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรม จ�านวน 10 โครงการ ได้แก่

  1) การจัดการองค์ความรู ้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเล่น

สะบ้าบ่อน

  2) การพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช

  3) คชศาสตร์ชาวกวย หรือคชศาสตร์กวยอาเจียง

  4) งานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ

  5) งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน�้า

หลังสวน

  6) ปักเครื่องโขนละคร

  7) เพาะต้นกล้าวัฒนธรรม

  8) ศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว (คมศาสตราสร้างชาติ ศิลปะศาสตร์

สร้างคน)
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  9) สืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  10) หนังใหญ่วัดบ้านดอน

 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเก่ียวข้องกบัการส่งเสรมิและอนรุกัษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 จากการศึกษาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒธรรมของประเทศไทย พบว่า การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. 2559 ก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโดยให้อ�านาจ

คณะกรรมการ 3 ระดับ ในการออกประกาศ ข้อบงัคบั ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ท�าให้มคีวามคล่อง

ตวัในการท�างานด ีหากแต่ควรก�าหนดหน่วยงานทีร่องรบังานเลขานกุารให้ชดัเจน มใิช่เป็น

งานฝากส�านักงานวฒันธรรมจังหวดั รวมท้ังการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังสอง

กลุม่ พบว่า ด้วยปัญหางบประมาณในการส่งเสรมิท่ีมจี�านวนจ�ากดั และปัญหาการเข้าถึงการ

ส่งเสริมของชมุชนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ท�าให้มจี�านวนกจิกรรมหรอืโครงการทีไ่ด้

รับการส่งเสริมเป็นจ�านวนไม่มาก จึงควรส่งเสริมและก�าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ

ด้านน้ีให้มากขึน้ ทัง้นีผ่้านหน่วยงานทีเ่สนอให้มกีารก�าหนดในกฎหมายให้ชดัเจน ทัง้น้ี พระ

ราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรักษามรดกภมิูปัญญาทางวฒัธรรม พ.ศ. 2559 มคีวามสอดคล้องกบั

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 เป็นอย่างดี

บทสรุป

 เนื่องจากประเทศไทยมีความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ 

โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องบัญญัติ

กฎหมายภายในให้อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ซ่ึงมีเจตนารมณ์ท่ีเป็น

สากล และความห่วงใยร่วมกันในอันที่จะสงวนรักษา มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้

ของมนุษยชาติ โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. 2559 ขึ้นมาบังคับใช้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

เป็นลักษณะของการก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการ

จ�านวน 3 ระดับ ได้แก่ 

 1) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 2) คณะกรรมการส ่งเสริมและรักษามรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร 
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 3) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมประจ�าจงัหวดั 

 เมื่อคณะกรรมการส ่งเสริมและรักษามรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ประจ�าจงัหวดั พจิารณาแล้ว เหน็สมควรให้มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมรายการใดได้รบั

การขึน้บญัชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมให้เสนอมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมรายการ

นัน้ต่อกรมส่งเสริมวฒันธรรมเพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณา ตามมาตรา 20 และปัจจบัุน

คณะกรรมการส่งเสริมและรกัษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมได้ออกประกาศและระเบียบ

ดังนี้

 1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรื่อง การก�าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 2) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

 3) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พ.ศ. 2560

 4) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

 5) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และมาตรการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม 

พ.ศ. 2560

 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกชุดแล้ว หากแต่มีปัญหาคือ 

การมคีณะกรรมการส่งเสริม ฯ หลายชดุ ท�าให้กระบวนการเสนอขอข้ึนบัญชีมรดกภูมปัิญญา

ทางวัฒนธรรม ใช้เวลาค่อนข้างมาก อีกทั้งงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม เป็นงานทีก่รมส่งเสรมิวฒันธรรม ฝากให้ส�านกังานวฒันธรรมจังหวดัด�าเนนิการ 

ไม่เป็นภารกิจหลักของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด การมีคณะกรรมการฯ หลายชุด 

ท�าให้กระบวนการพิจารณาใช้เวลามากเกินความจ�าเป็น และด้วยปัญหางบประมาณ

ในการส่งเสริมทีม่จี�านวนจ�ากดั และปัญหาการเข้าถงึการส่งเสรมิของชุมชนมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม ท�าให้มีจ�านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นจ�านวนไม่มาก 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. ควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพิจารณาคัดเลือกการข้ึน

บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนที่ได้รับการคัด

เลือกจากชุมชนซึ่งได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วนั้น เพ่ือให้ชุมชนซ่ึงเป็น

ผู้สร้างสรรค์หรือเป็นผู้สืบทอดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตระหนักถึงความส�าคัญ 

และมีส่วนร่วมมากขึ้น

 2. ควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความ

ตระหนัก หวงแหน และภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมร่วมกับส่วนราชการมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559. (2559). 

 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 19 ก. หน้า 1.  

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003  

 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

 Heritage A.D.2003).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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การประยกุต์เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศเพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลง
มูลค่าที่ดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ขนิษฐา คูเมือง1 และธัญญรัตน์ ไชยคราม2

นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์1 และอาจารย์ประจ�าหลักสูตรภูมิศาสตร์2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: 2cherry.mrtech@gmail.com

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จ�าแนกการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีเมือง

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปี 2538, 2548, 2558 และปี 2562 ด้วยเทคนิค

การจ�าแนกแบบก�ากับดูแล (Supervised Classification) ด้วยหลักการความน่าจะเป็น

สูงสุด (Maximum Likelihood) ร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตา (Visual Image 

Interpretation) เพื่อจ�าแนกลักษณะการใช้ที่ดินเป็น 2 ประเภท คือ การใช้ที่ดินประเภท

เมือง และการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่เมือง พบว่า ในปี 2538 การใช้ที่ดินประเภทที่ไม่ใช่พื้นที่เมือง

มากที่สุด จ�านวน 23,976.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.3 ในขณะที่การใช้ที่ดินประเภทเมืองมี

เพยีง 4,773.5 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 16.7 ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่มอืงจะค่อย ๆ  เพิม่ขึน้ในทกุ ๆ  ช่วงปี 

เป็นจ�านวน 7,617.3 ไร่ 12,243.9 ไร่ และ 15,345.3 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.5, 42.6 และ 

53.3 ในช่วงปี 2548, 2558 และปี 2562 ตามล�าดับ  ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่เมืองในเขตพื้นที่

เทศบาลนครขอนแก่นจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยทีพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีป่่าไม้จะถกู

เปลี่ยนมาเป็นที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ ตึก คอนโด เพื่อให้คนมาเช่า และมีศูนย์กลางการ

ค้าเน่ืองจากสามารถประกอบการค้าทีดี่ มกีารส่งออกสนิค้า และมจี�านวนประชากรในพืน้ที่

มาก ทัง้ทีอ่พยพเข้ามาเพือ่ประกอบอาชพี และศึกษาเล่าเรียน 2) วเิคราะห์การเปลีย่นแปลง

มลูค่าทีด่นิในแต่ละช่วงปี 2555 – 2558 และปี 2559 - 2562 พบว่า ปัจจยัทางกายภาพทีม่ี

อทิธพิลต่อหลกัการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีดิ่นมากทีส่ดุ คอื ปัจจยัด้านการคมนาคม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบริเวณถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง แปลงที่ดินที่อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 

12 และหมายเลข 1231 ท�าให้เมืองขอนแก่นเกิดความเจริญทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ส่งผล

ให้ในปัจจุบันที่ดินในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นมีมูลค่าสูงขึ้น การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ ส่งผลให้บริเวณพื้นท่ีเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีมูลค่า

ที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก และมีการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้ราคาการประเมินมูลค่าราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น พื้นที่

เขต 2 ชุมชนศรีจันทร์จะมีมูลค่าการประเมินราคาท่ีดินสูงท่ีสุด เน่ืองจากอยู่ในเขตชุมชน

เมอืงอยูต่ดิเส้นทางคมนาคมหลกัสามารถเดนิทางได้สะดวก รองลงมา คอื เขต 4 หนองแวง 

วันที่รับบทความ: 7 สิงหาคม 2563

  วันแก้ไขบทความ: 30 พฤศจิกายน 2564

 วันตอบรับบทความ: 8 ธันวาคม 2564
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Abstract
  The purposes of the research are 1) to classify the changes of urban 
areas in Khon Kaen municipality area during 1995, 2005, 2012 and 2019 with 
visual interpretation techniques together with supervised classification by 
function Maximum Likelihood techniques in order to classify land use into 
2 types which are urban land and suburban land. The result finds that the 
highest use of suburban land is in 1995, which is the amount of 23,976.5 rai 
or 83.3 per cent, while the urban land was only 4,773.5 rai or 16.7 per cent. 
The urban area will gradually increase every year to 7,617.3 rai, 12,243.9 rai 
and 15,345.3 rai, which are 26.5, 42.6 and 53.3 per cent, respectively. The 
urban areas in the Khon Kaen municipality area will increase rapidly. The 
agricultural and forestry areas will be changed into residences, commercial 
buildings, and condominiums for people to rent. It will also have a trading 
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โดยเฉพาะชุมชนไทยสมุทร และผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง

เจ้าของที่ดิน จ�านวน 32 แปลง แสดงความคิดเห็นว่า ราคาที่ดินในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น

จ�านวน 18 แปลง แปลงที่ดินที่มีราคาเท่าเดิม 14 แปลง แต่ไม่มีเจ้าของแปลงที่ดินแปลงใด

ที่ให้ความคิดเห็นว่าที่ดินแปลงของตนจะมีราคาลดลง และในช่วงปี  2559 – 2562 ราคา

การประเมินที่ดินจะมีมูลค่าสูงถึงตารางวาละ 200,000 บาท  

ค�าส�าคัญ: ที่ดิน การประเมินมูลค่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
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บทน�า

 ความเป็นเมืองและการพัฒนาเมือง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากชุมชน

ชนบทสู่ชุมชนเมือง สามารถวัดได้จากจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละเขตพ้ืนท่ี

รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และคุณภาพด้านบริการสาธารณสุข เป็นต้น (อริสา จันทรบุญทาและจิรัฐ 

เจนพึ่งพร, 2561) จากระดับความเป็นเมืองจะส่งผลท�าให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิด

การขยายตัวทัง้ด้านเศรษฐกจิ และสงัคม ท่ีดินบางแปลงในเขตเมอืงจงัหวัดขอนแก่นมมีลูค่า

center for making good trades and exporting products. Moreover, many of 
the population will immigrate to pursue a career and study. 2) to analyze 
land value changes in each period between 2012 - 2015 and 2016 - 2019, it is 
found that the physical factors that have the most influence on the principle 
of land value change are transportation factors, especially in the area of Si 
Chan Road, and the Central Road, land plots that are in accordance with the 
highway number 12 and number 1231, causing Khon Kaen city to develop 
both vertical and horizontal area. Thus, this makes the land value in Khon 
Kaen municipality get higher. Most urban developments are on the west side 
of the area. As a result, the area of Khon Kaen Municipality has higher land 
values. Since it is an area with the potential for convenient transportation 
and has high economic development which causes the value of land value 
gets higher. Srichand community, which is in area 2, will have the most 
appraisal value available, seeing that it is in the main transportation area. 
The second most appraisal value is in area 4, Nong Wang, especially in the 
Samuth community. And the results of the interview from the samples, the 
landowners of 32 plots express that future land prices are likely to increase 
in the amount of 18 plots of land with the same price of 14 plots. On the 
other hand, no land plot owners comment that their land prices will decrease, 
and in the period 2016 - 2019, the land evaluation price will be as high as 
200,000 baht per square wah.
Keywords: Land, Valuation, Geo-informatics Technology, Khon Kaen 
municipality
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ราคาที่ดินสูงมากถึง 200,000 บาทต่อตารางวา (โตมร ศุขปรีชา, 2562) เมื่อเปรียบเทียบ

การขยายตวัของเมอืงกบัมลูค่าทีดิ่นแล้วพบว่า มลูค่าทีด่นิในแต่ละพืน้ทีจ่ะมคีวามแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับการขยายตัวของเมือง (อติชาติ เผ่าภู่, 2558) ถ้าพื้นที่ใดมีความเป็นเมืองสูง 

จะส่งผลให้มูลค่าท่ีดินสูงตามไปด้วย ในขณะที่เมืองใดมีความเป็นเมืองน้อยมูลค่าท่ีดินก็

จะน้อยตามลงไป เนื่องจากพื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาและมีความเหมาะสมต่อการลงทุน

ต่อธุรกิจการซ้ือ - ขาย ดังนั้นการขยายตัวของเมืองจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท�าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ชนบทเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ทีด่นิแบบเกษตรกรรมเป็นแบบเมอืงอย่างกว้างขวาง (สาลนิ ีศกุลรัตนเมธ,ี 2555)

 จังหวัดขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองท่ีเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากเป็น

จงัหวัดทีม่ขีนาดใหญ่ ในปี 2559 มจี�านวนประชากร 1.8 ล้านคน และมอีตัราการเตบิโตของ

ประชากร 2.09% ต่อปี ซึง่มขีนาดประชากรมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ และจงัหวดั

ขอนแก่นมตี�าแหน่งทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณตรงกลางของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากนียั้ง

มีบทบาททั้งทางด้านการศึกษา การแพทย์ และเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้มีประชากร

เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายของตัวเมือง (บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จ�ากัด, 2557) 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเทศบาลนครขอนแก่นที่มีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดการจ้าง

งานเพ่ิมมากขึน้ ประชากรมรีายได้เพิม่ขึน้ และมอี�านาจการซือ้มากขึน้ จากการขยายตัวดงั

กล่าวท�าให้มีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโครงการจัดสรรใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อ

รองรับอุปสงค์หรือความต้องการซ้ือที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นมีความเจริญเติบโตทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ เช่น คอนโด

ต่าง ๆ หมู่บ้านจัดสรร

 ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

เมือง และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดิน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Technology) เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์

การเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่ส�าหรบัในงานวจิยัฉบบันี ้จะใช้เทคโนโลยด้ีานการรบัรูจ้ากระยะ

ไกลในการจ�าแนกลกัษณะการใช้ทีด่นิด้วยเทคนคิการจ�าแนกแบบก�ากบัดแูล (Supervised 

Classification) ด้วยเทคนิคความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ร่วมกับ

การแปลตีความด้วยสายตา (Visual Image Interpretation) เพ่ือจ�าแนกลักษณะการใช้

ที่ดินเป็น 2 ประเภท คือ การใช้ท่ีดินประเภทเมือง และการใช้ท่ีดินท่ีไม่ใช่เมือง (อธิวัชร 

สงัข์จนัทรา และอรศิรา เจรญิปัญญาเนตร, 2561) ในช่วงปี 2542, 2552 และปี 2562 และ

ใช้หลักการการวิเคราะห์การตัดสนิใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: 

MCDM) ด้วยวิธีเรียงล�าดับ (Ranking Sum Methods) (Malczewski, J., 1999) ในระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีส�าหรับการ

ประเมินราคาที่ดินในช่วงปี  2555 – 2558 และปี 2559 – 2562 พร้อมทั้งตรวจสอบราคา

ซ้ือขายทีดิ่นเป็นรายแปลงจากมลูค่าราคาทีดิ่นในรอบบัญช ีปี 2555 – 2558 และรอบบัญชี 

ปี 2559 – 2562 หรือราคาการประเมินหลักราคาราชการ โดยการอ้างอิงจากการประเมิน

ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น 

 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. จ�าแนกการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วง

ปี 2538, 2548, 2558 และ ปี 2562 

 2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดินในแต่ละช่วงปี 2555 – 2558 และ 

ปี 2559 - 2562 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น 

จงัหวัดขอนแก่น ซึง่มเีนือ้ท่ีประมาณ 46 ตารางกโิลเมตร ส�าหรบัในพืน้ท่ีศกึษาแบ่งออกเป็น 

4 เขตการปกครอง ได้แก่ เขต 1 บึงทุ่งสร้าง เขต 2 ศรีจันทร์ เขต 3 เมืองเก่า และเขต 

4 หนองแวง มีประชากรทั้งสิ้นจ�านวน 98,731 คน

 ขอบเขตด้านข้อมูล ส�าหรับในงานวิจัยฉบับนี้ สามารถจ�าแนกข้อมูลที่น�ามา

ใช้ประกอบการด�าเนินการในงานวิจัยได้ 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขอบเขตด้านข้อมลูปฐมภมู ิ คอื ต�าแหน่งของแปลงทีด่นิบรเิวณรายถนนในพืน้ที่

วิจัย จากการสุ่มแบบตามขนาดของพื้นที่ จ�านวน 32 แปลง เพื่อน�ามาเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ดิน จากการซื้อขายที่ดิน โดยการใช้แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการใช้ทีดิ่น และความพงึพอใจในการซือ้ - ขายทีด่นิ สอบถามจากกลุม่ตวัอย่างจาก 

3 กลุ่ม คือ นายหน้าขายที่ดิน เจ้าของแปลงที่ดิน จ�านวน 32 ราย ซึ่งได้จากการค�านวณ

จากสูตรของ คอแครน (Cochran, 1997) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประเมนิราคาทรพัย์สนิ จากส�านกังานกรมธนารกัษ์ พืน้ทีข่อนแก่น จ�านวน 3 ราย จากการ

เลือกแบบเจาะจง 

 และขอบเขตด้านทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 

Landsat 5 ดาวเทียม Landsat 7  และดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2538, 2548, 2558 
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และปี 2562 ตามล�าดับ บันทึกในรูปแบบดิจิทัล และก�าหนดพิกัดอ้างอิงในระบบ UTM 

(Universal Transverse Mercator) WGS 1984 Zone 48

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 ดาวเทียม Landsat 

7 และดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2538 2548 2558 และปี 2562 ตามล�าดับ เพื่อด�าเนิน

การปรับแก้เชิงรังสี (Radiometric Correction) และปรับแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric 

Correction) 

 2) ด�าเนนิการจ�าแนกพืน้ทีด้่วยเทคนคิการจ�าแนกแบบก�ากบัดแูล  (Supervised 

Classification)ด้วยเทคนิคความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ร่วมกับการ

แปลตีความด้วยสายตา (Visual Image Interpretation) เพื่อจ�าแนกลักษณะการใช้ที่ดิน

เป็น 2 ประเภท คือ การใช้ที่ดินประเภทเมือง และการใช้ท่ีดินท่ีไม่ใช่เมือง (ธัญญรัตน์ 

ไชยคราม, 2562) 

 3) ท�าการลงส�ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องการจ�าแนกลักษณะ

การใช้ที่ดินทั้ง 2 ประเภท พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

จ�านวน 6 ปัจจัย คือ ต�าแหน่งและข้อมูล เส้นทางคมนาคม แหล่งน�้า พาณิชยกรรม สถาน

พยาบาล สถานศึกษา บริษัทขนส่ง จ�ากัด เพื่อน�ามาก�าหนดค่าคะแนน (Rating) ในแต่ละ

ปัจจยัตามมาตรฐานการประเมนิราคาทีด่นิจากส�านกัประเมนิราคาทรพัย์สนิ กรมธนารกัษ์ 

กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549) 

 4) หลังจากนัน้ตรวจสอบความถกูต้อง โดยการค�านวณหาจดุตวัอย่าง (Sample 

Point) ด้วยค�าสัง่ Create Random Point น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการจ�าแนกการใช้ทีไ่ด้ ปี 2538 

2548 2558 และปี 2562 มาเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ด้จากการจ�าแนกในรปูของเมทริกซ์ความ

ผิดพลาด (Error Matrix) เพื่อประเมินความถูกต้องประกอบด้วย ค�านวณค่าความถูกต้อง

โดยรวม (Overall Accuracy) ร่วมกับการตรวจสอบด้วยวิธีการลงส�ารวจภาคสนาม 

 5) จากนั้นน�าข้อมูลมาก�าหนดค่าคะแนนไว้แล้วท้ังด้านระยะห่างจากเส้นทาง

คมนาคม ระหว่างจากแหล่งน�้า ระยะห่างจากย่านพาณิชยกรรม ระยะห่างจากสถาน

พยาบาล ระยะห่างจากสถานศึกษา และระยะห่างจากสถานีขนส่ง เพื่อน�ามาวิเคราะห์

ศกัยภาพของพืน้ทีส่�าหรบัการประเมนิราคาทีดิ่นด้วยการตดัสนิใจแบบพหเุกณฑ์ (Multiple 

Criteria Decision Making: MCDM) ด้วยวิธีเรียงล�าดับ (Ranking Sum Methods) 

เพื่อก�าหนดความส�าคัญของปัจจัยหลัก โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 

จากส�านกังานกรมธนารกัษ์ เป็นผูป้ระเมนิค่าความส�าคญัและค่าถ่วงน�า้หนกัของแต่ละปัจจยั 

โดยรายละเอียดดังสมการที่  1 (ณัฐพล จันทร์แก้ว และคณะ, 2557)
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 6) ท�าการลงส�ารวจภาคสนามอีกครั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลพิกัดต�าแหน่งท่ีต้ังของ

แปลงท่ีดิน จ�านวน 32 แปลง ในพื้นที่ที่มีราคาการประเมินมูลค่าราคาที่ดินสูง เนื่องจาก

เป็นแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ภายใต้การให้บริการของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ของจังหวัด ร่วมกับแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ท่ีดิน และเปลี่ยนแปลง

มลูค่าการซือ้ - ขายทีดิ่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง เพือ่น�ามา

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดินจากการซื้อขายท่ีดินในแต่ละช่วงปีของพื้นท่ีเขต

เทศบาลนครขอนแก่น โดยอ้างอิงราคาการประเมินมูลค่าที่ดินจากการประเมินราคา

ทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในประเภทราคาราชการเพื่อเปรียบเทียบราคา

การเพิ่มขึ้น - ลดลงจากรอบบัญชีปี 2555 – 2558 และปี 2559 – 2562 เพื่อสรุปผลการ

ศกึษาการเปล่ียนแปลงความเป็นเมอืงจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีด่นิในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล

นครขอนแก่น 

ผลการวิจัย

 ผลการจ�าแนกการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ในช่วงปี 2538 2548 2558 และปี 2562

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองในพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่น

ในปี 2538 2548 2558 และปี 2562 โดยแบ่งการใช้ที่ดินเป็น 2 ประเภท คือ พื้นที่เมือง 

ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ที่ไม่ใช่เมือง เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่

ป่าไม้ เป็นต้น พบว่า ในปี 2538 การใช้ที่ดินประเภทที่ไม่ใช่พื้นที่เมืองมากที่สุด จ�านวน 

23,976.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.3 ในขณะท่ีการใช้ท่ีดินประเภทเมืองมีเพียง 4,773.5 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 16.7 และพื้นที่เมืองค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ช่วงปี เป็นจ�านวน 7,617.3 ไร่ 

12,243.9 ไร่ และ15,345.3 ไร่ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 26.5, 42.6 และ 53.3 ตามล�าดบั สามารถ

แสดงได้ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ซึ่งเห็นได้ว่า ในปี 2538 มีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้

เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากความเป็นเมืองยังมีการพัฒนาไม่มาก ประชากรมีจ�านวนน้อย 
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ต่อมาในปี 2548 พืน้ทีป่่าไม้ และเกษตรกรรมถูกปรบัเปลีย่นมาเป็นพืน้ทีเ่มอืง มเีทคโนโลยี

เข้ามาและจ�านวนประชากรเพิม่ขึน้ เศรษฐกจิเริม่ขยายตวัมากข้ึน แต่หลงัจากปี 2558 พืน้ท่ี

เมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขอนแก่นมีการค้าขายท่ีดี มีการส่งออกสินค้า และมี

จ�านวนประชากรทั้งในพื้นที่ ทั้งที่อพยพเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ และในปี 2562 จ�านวน

ประชากรในพื้นที่วิจัยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นท่ีเกษตรลดลงและป่าไม้ลดลง 

ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ตึก คอนโด เพื่อให้คนมา

เช่า และมีศูนย์กลางการค้า (กฤษณะ สุระดนัยและคณะ, 2564)

ภาพที่ 1 ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทเมือง และไม่ใช่เมืองในเทศบาล

นครขอนแก่นปี 2538 – 2562

ตารางที่ 1 ลักษณะการใช้ที่ดินในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ปี 2538 2548 2558 และ

ปี 2562 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดินในแต่ละช่วงปี 2555 – 2558 และ 

ปี 2559 - 2562 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ส�าหรับการประเมินราคาท่ีดิน ด้วยหลัก

การการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: MCDM) ด้วย

วิธีเรียงล�าดับ (Ranking Sum Methods) และก�าหนดความส�าคัญของปัจจัยหลัก โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาทรัพย์สิน จากส�านักงานกรมธนา (ตรงฉัตร โสตทิพยพันธ์, 

2550) จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหลักการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีดิน ทางด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและสิ่งอ�านวยความสะดวก จ�านวน 6 ปัจจัย คือ ระยะห่างจากเส้นทาง

คมนาคม ระยะห่างจากแหล่งน�้า ระยะห่างจากย่านพาณิชยกรรม ระยะห่างจากสถาน

พยาบาล ระยะห่างจากสถานศึกษา และระยะห่างจากสถานีขนส่ง เพื่อแบ่งช่วงช้ันของ

พื้นที่ ด้วยเทคนิคการแบ่งช่วงชั้นแบบ Natural Breaks ตามความคุณสมบัติเฉพาะของ

ชั้นข้อมูล ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดของชุดข้อมูล เพราะแต่ละช่วงจะมีความ
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แปรปรวนค่อนข้างต�่า สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง พื้นที่

ที่มีศักยภาพปานกลาง และพื้นที่ที่มีศักยภาพต�่า สามารถแสดงภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงระดับการประเมินมูลค่าที่ดิน ด้วยปัจจัยทางกายภาพ

มีอิทธิพลต่อหลักการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดินทั้ง 6 ปัจจัย

 จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีเพื่อแสดงระดับการประเมิน

มลูค่าทีด่นิ ด้วยปัจจัยทางกายภาพมอีทิธพิลต่อหลกัการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีด่นิทัง้ 6 ปัจจยั 

พบว่า พื้นที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่จะอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะเส้น

ถนนเศรษฐกจิหลกัของพืน้ทีป่ระกอบด้วย แนวทางหลวงหมายเลข 12 และหมายเลข 1231 

ถนนมติรภาพ ถนนเหล่านาด ีถนนศรจีนัทร์ ถนนประชาสวรรค์ ถนนศรินิคร ถนนจติตะมยั 

ถนนศรบีรรพต ถนนมะลวิลัย์ ถนนศรมีารตัน์ ถนนประชารกัษ์ ถนนสมิมาอทิุศ ถนนโพธสิาร 

ถนนประชาสโมสร และเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา LRT (Light Rail Transit System) สาย

ต�าบลส�าราญ – ต�าบลท่าพระ และอยู่ภายใต้พื้นที่ในการให้บริการของพื้นที่พาณิชยกรรม 

ใกล้ตลาด จากการลงส�ารวจภาคสนามพบว่าเป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัความสนใจจากผูซ้ือ้ทีด่นิหรอื

อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากท�าเลที่ตั้งนั้นสามารถน�าไปปรับปรุง เพื่อประกอบ 

ธุรกจิได้ง่าย และเป็นพืน้ทีบ่รเิวณใจกลางเมอืง และเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูภ่ายใต้การให้บริการของ

สถานพยาบาล พืน้ทีใ่ห้บรกิารระบบขนส่งมวลชน  โดยเฉพาะพืน้ทีใ่ห้บรกิารสถานศกึษาที่

พบตัง้แต่สถานศกึษาระดบัโรงเรยีน จนถงึในระดบัมหาวทิยาลยัในพืน้ทีศ่กึษา ซึง่ประกอบ

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
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ขอนแก่น วิทยาลยัเทคนคิขอนแก่น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาลยั โรงเรยีนแก่นนคร

วิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร  ส่งผลให้ในพื้นที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก อาคาร สิ่งปลูก

สร้าง และหอพกัส�าหรบัรองรบันกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาเป็นจ�านวนมากส่งผลให้มกีารขยาย

ตัวในแนวด่ิงและส่งผลท�าให้เป็นพื้นที่มีเศรษฐกิจท่ีดี และส�าหรับปัจจัยด้านพื้นท่ีแหล่งน�้า 

ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวอยู่

ในพื้นที่ทั้งในพื้นที่มีมูลค่าสูง พื้นที่ที่มีมูลค่าปานกลาง และพื้นที่ที่มีมูลค่าต�่า

 ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ส�าหรับการประเมินราคาที่ดินมีความ

สอดคล้องกับผลจากการลงส�ารวจภาคสนาม เพื่อแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใช้ที่ดิน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อ - ขายที่ดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

จากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของแปลงที่ดินที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีบึงทุ่งสร้าง เขตพื้นท่ีศรีจันทร์ 

เขตพื้นที่เมืองเก่า และเขตพื้นที่หนองแวง ซึ่งพบว่า 

 1) เขตพืน้ทีบ่งึทุง่สร้าง ส่วนใหญ่พืน้ทีแ่ต่ก่อนเป็นพืน้ทีป่่าแล้วถกูพฒันามาเป็น

หมูบ้่าน เช่น ชุมชนเจ้าพ่อเกษม และหลงัจากน้ันกเ็ริม่สร้างตกึ อาคาร และสร้างเป็นหมูบ้่าน

จัดสรร เพื่อปล่อยให้คนเช่า หรือซื้อ – ขาย เพื่อประกอบอาชีพหรือพักอาศัย ก่อนปี 2555 

ราคาซื้อ - ขาย จะอยู่ที่ ไร่ละ 2 – 3 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันปี 2562 ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

เท่าตัว ซื้อ – ขาย ที่ไร่ละ 5,000,000 – 10,000,000 บาท และมีการซื้อ – ขายที่ดินกัน

เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองสามารถเดินทางได้สะดวก เดินทางไปยังร้านค้า

พาณิชย์ สถานพยาบาล เป็นต้น     และชุมชนเจ้าพ่อเกษมมีโฉนดที่ดิน (นส.4) ทุกหลังคา

เรือน ส�านกังานกรมธนารกัษ์พืน้ทีข่อนแก่นประเมนิมลูค่าทีด่นิให้ชมุชนเจ้าพ่อเกษม ตาราง

วาละ 10,000 บาท ในช่วงก่อนปี 2555 (ส�านักงานกรมธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น, 2555) 

แต่ในปัจจุบัน ปี 2562 มูลค่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 300,000 บาท ลักษณะ

ชุมชนจะเป็นตึกแถวเรียงติดกัน พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นร้านค้า พาณิชย์ เนื่องจากมี

ประชากรสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น

 2) เขตพื้นที่ศรีจันทร์ เดิมปี 2555 เป็นป่ากระถินแล้วถูกพัฒนามาเป็นทาวน์

เฮาส์ เป็นหมูบ้่านจดัสรร   เพือ่รองรบัต่อประชากรทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครขอนแก่น

และย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งทาวน์เฮาส์แต่ละแห่งในพื้นท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่าง

กัน เนื่องจากมีการสร้างทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีนายทุนเข้ามาลงทุนค่อนข้างมาก 

เช่น ชุมชนทุ่งเศรษฐี จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เดิมเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม

และเริ่มสร้างหมู่บ้าน เมื่อปี 2535 เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ในเขตเมือง ทุกหลังคาเรือนจะ

มีโฉนดที่ดิน (นส.4) ส่วนใหญ่ประชากรที่อยู่อาศัยจะเป็นกลุ่มข้าราชการ  งานบริการหรือ

ค้าขาย ราคาที่ดินในปี 2537 ทาวน์เฮาส์ขนาด 22 ตารางวา ราคาจะอยู่ที่ 680,000 บาท 
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แต่ในปัจจบุนัเพิม่ขึน้เป็น 1,200,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะปล่อยเช่าเนือ่งจากอยูใ่กล้สถาน

ศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถมาเช่าอยู่ได้ ส่วนทาวน์เฮาส์ที่อยู่ติดถนนมิตรภาพจะ

มีราคาสูงถึง 1,600,000 บาท แต่ประชากรในพื้นท่ีไม่มิยม ซ้ือ - ขายท่ีดิน เพราะเป็น

ประชากรดังเดิม เน้นอยู่อาศัยกันไปเรื่อย ๆ แต่มูลค่าราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ทุกหลังคาเรือนจะมีโฉนดที่ดิน (นส.4)

 3) เขตพื้นที่เมืองเก่า เป็นชุมชนที่เปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นชุมชนท่ีอยู่

ในเมือง เช่น ชุมชนโนนทัน ชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเก่า ซึ่งมีหมู่บ้านที่อยู่รวมกัน เช่น 

บ้านจดัสรร และยงัมกีารท�าเกษตรกรรมอยู ่ไม่ค่อยมกีารซือ้ – ขาย ราคาบ้านจัดสรรขนาด 

2 ห้องนอนอยู่ท่ี 2,000,000 – 2,500,000 บาท บ้านหลังใหญ่จะอยู่ท่ีราคา 4,000,000 

– 5,000,000 บาท และห้องแถว 18 ตารางวาราคาอยู่ที่ 1,800,000 – 1,900,000 บาท 

รูปแบบในการซื้อเป็นมือต่อมือกันราคา 2,000,000 บาท ยิ่งที่ดินเก่ายิ่งมีราคาแพง เมื่อ 

10 ปีก่อนราคาอยู่ที่ไร่ละ 100,000 – 200,000 บาท แต่มาปัจจุบันไร่ละ 1,000,000 – 

2,000,000 บาท ทีด่นิว่างเปล่าในชมุชนโนนทนัไม่ค่อยม ีเนือ่งจากท�าเป็นทีอ่ยูอ่าศยั มกีาร

ท�าเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย เพราะชมุชนส่วนใหญ่เป็นชมุชนเมอืง และทกุหลงัคาเรือนจะ

มีโฉนดที่ดิน (นส.4)

 4) เขตพ้ืนที่หนองแวง เดิมเป็นพ้ืนที่ป่าและถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม เช่น ชุมชนไทยสมทุร จากการสมัภาษณ์พบว่า  ในอดตีเป็นพืน้ทีป่่ามีเจ้าของคน

เดียว จากน้ันพัฒนามาเป็นบ้านจัดสรร ส่วนใหญ่ประชากรท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นกลุม่ข้าราชการ 

ค้าขายและอาชีพอิสระ เมื่อ 50 ปีก่อนราคาขายที่ดินจะอยู่ที่ 60 ตารางวา 200,000 บาท 

แต่ปัจจุบัน 1 ตารางวา 12,000 บาท ราคาที่ดินสูงขึ้นเนื่องมาจากมีกระแสว่าขอนแก่น

จะเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ส่งผลให้ที่ดินติดถนนราคาสูงถึง 1,000,000,000 บาท 

โรงพยาบาลราชพฤษฯ 6 ไร่ 800,000,000 บาท เป็นทีด่นิทีม่รีาคาค่อนข้างสงูมาตัง้แต่อดตี 

พ้ืนทีท่ีม่รีาคาสงูคอืพืน้ท่ีชมุชนทีอ่ยใูกล้พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม สถานศกึษา สถานพยาบาล และ

มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทุกหลังคาเรือนจะมีโฉนดท่ีดิน (นส.4) แต่ไม่นิยมซ้ือ – ขาย

ที่ดิน แต่จะเป็นการขายสิทธิ์ในการท�าสัญญาในการเช่าแบบไม่มีโฉนด

 ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า 

พื้นที่เขต 2 ชุมชนศรีจันทร์มีมูลค่าที่ดินที่สูงที่สุด เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชนเมือง อยู่ติดเส้น

ทางคมนาคมหลกัสามารถเดินทางได้สะดวก ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่า

ที่ดินในแต่ละช่วงปี 2555 – 2558 และ ปี 2559 - 2562 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

รองลงมา คอื เขต 4 หนองแวง โดยเฉพาะชุมชนไทยสมทุร จะมลูค่าทีด่นิสงูรองลงมา เนือ่งจาก

อยู่ใกล้โรงพยาบาล สถานศึกษา พาณิชยกรรมที่เดินทางและเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 
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ในขณะที่ พื้นที่เขต 1 และเขต 3 อยู่ในราคาไม่สูงมาก เนื่องจากในบางชุมชนมีการเวนคืน

ที่ดิน จากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาสายส�าราญ - ท่าพระ ครอบคลุมเขตพื้นท่ี

เทศบาลนครขอนแก่น 

ตารางที ่2  การเปรยีบเทียบลกัษณะพืน้ทีแ่ละมลูค่าการประเมนิราคาทีดิ่น ในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น
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ตารางที ่3 การเปล่ียนแปลงมลูค่าแปลงทีดิ่น (รายถนน) ในรอบบัญชี ปี 2555 – 2558 และ

ปี 2559 – 2562 จ�านวน 32 แปลง  อ้างอิงราคาการประเมินมูลค่าที่ดินจากการประเมิน

ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จังหวัดขอนแก่น
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ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงมลูค่าแปลงทีดิ่น (รายถนน) ในรอบบัญชี ปี 2555 – 2558 และ

ปี 2559 – 2562 จ�านวน 32 แปลง  อ้างอิงราคาการประเมินมูลค่าที่ดินจากการประเมิน

ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

สรุปอภิปรายผลการวิจัย

 จากการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ที่ดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจ�าแนกการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีเมืองในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปี 2538 2548 2558 และปี 2562 ด้วยเทคนิคแปลตีความ

ด้วยสายตาร่วมกับเทคนิคการจ�าแนกแบบก�ากับดูแล (Supervised Classification) ด้วย

เทคนิคความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) เพื่อจ�าแนกลักษณะการใช้ท่ีดิน

เป็น 2 ประเภท คือ การใช้ที่ดินประเภทเมือง และการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่เมือง และตรวจสอบ

ความถูกต้องจากการค�านวณค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) ร่วมกับการ

ตรวจสอบด้วยวิธีการลงส�ารวจภาคสนาม พบว่า ภาพรวมของพื้นที่เมืองในเขตเทศบาล

นครขอนแก่นมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกช่วงปี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีเกษตรกรรม

และป่าไม้ เปล่ียนเป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั และพืน้ทีพ่าณชิยกรรมการ มกีารสร้างห้างสรรพสนิค้า

ขนาดใหญ่ และพัฒนาเมืองในรูปแบบ Smart City ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ

ธัญญรัตน์ ไชยคราม ที่ศึกษาความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่

เมืองสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น

เป็นไปในทิศทางบริเวณจุดศูนย์กลางเมือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ท่ีดินมากท่ีสุดคือปัจจัย

ด้านระบบคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง แปลงที่ดินที่

อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 12 และหมายเลข 1231 การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่อยู่ทาง
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ด้านทศิตะวนัตกของพืน้ที ่ส่งผลให้บรเิวณพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครขอนแก่นมมีลูค่าท่ีดนิเพิม่

สูงขึน้ เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพในด้านคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก และมกีารพฒันาทาง

ด้านเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้ราคาการประเมินมูลค่าราคาท่ีดินมีมูลค่าสูงข้ึน ว่า พื้นท่ีเขต 2 

ชมุชนศรีจนัทร์มมีลูค่าทีดิ่นทีสู่งทีส่ดุ เนือ่งจากอยูใ่นเขตชุมชนเมอืง อยูต่ดิเส้นทางคมนาคม

หลักสามารถเดินทางได้สะดวก รองลงมา คือ เขต 4 หนองแวง โดยเฉพาะชุมชนไทยสมุทร 

และผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างเจ้าของที่ดิน แสดงความคิด

เห็นว่า ราคาที่ดินในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นจ�านวน 18 แปลง แปลงที่ดินที่มีราคาเท่าเดิม 

14 แปลง แต่ไม่มีเจ้าของแปลงที่ดินแปลงใดที่ให้ความคิดเห็นว่าที่ดินแปลงของตนจะมี

ราคาลดลงในช่วงปี  2559 – 2562 ราคาการประเมินท่ีดินจะมีมูลค่าสูงข้ึนจากในช่วงปี 

2555 – 2558 ทุก ๆ แปลง 

ข้อเสนอแนะ

 1) ในการศึกษาและวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในมิติจ�านวนของประชากร ความ

หนาแน่น และการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เมือง 

 2) ในการศึกษาและวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในมิติด้านคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในพื้นที่เมือง เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ และสุขภาพอนามัยร่วมด้วย

 ผูว้จัิยหวงัเป็นอย่างย่ิงว่างานวจัิยฉบบัน้ี สามารถใช้ผลการวจัิยเป็นต้นแบบให้กบั

หน่วยงานหรอืผูท้ีส่นใจ เพือ่น�าไปศึกษา ปรบัปรงุ แก้ไขและเป็นแนวทางในการวางแผนการ

ขยายตัวของเมืองในอนาคต และเป็นแนวทางในการประเมินราคาที่ดิน สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
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 “วิชาสารคดี” คือหนังสือว่าด้วยหลักการและวิธีการเขียนสารคดี โดยเนื้อหา

ในเล่มมาจากประสบการณ์ของ “วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง” นักเขียนสารคดีของเมืองไทย 

โดยวรีะศกัดิไ์ด้แนะน�าหลกัวธิกีารเขยีนสารคดี (feature) ไว้ 9 ข้ันตอน ซึง่ถือว่าเป็น “9 ข้ัน

บนัไดสูห่วัใจงานเขยีนสารคดี” เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจศาสตร์การเขียนสารคดีได้ศกึษาเรียนรูต้ัง้แต่

ขัน้พืน้ฐาน และค่อย ๆ  ไต่บนัไดขึน้ไปจนถงึกลวิธกีารเขยีน ทัง้น้ีวรีะศกัดิ ์ได้ย�า้ว่า การเขยีน

สารคดีนั้น แม้จะบอกจะสอนกันได้ก็เพียงในเบื้องต้น แต่สิ่งท่ีจะท�าให้นักเขียนสร้างสรรค์

งานเขียนสารคดีออกมาได้นั้น ต้องอยู่ที่การลงมือปฏิบัติ การลงพื้นท่ี การหาข้อมูล 

บทวิจารณ์หนังสือ

วิชาสารคดี
ผู้วิจารณ์: อาจารย์มิ่งมนัสชน จังหาร

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง เขียน
ส�านักพิมพ์สารคดี

ข้อมูลหนังสือ: วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (2562). วิชาสารคดี. นนทบุรี: สารคดี.
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การได้ลงมือเขยีน และการท�างานอย่างต่อเนือ่ง จรงิจัง สม�า่เสมอ ละเอยีดใส่ใจกบังานเขียน 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีบ่อกกล่าวสอนกนัไม่ได้ นกัเขยีนต้องประสบพบเจอ

ด้วยตัวเอง หมั่นฝึกฝน เคี่ยวกร�า พัฒนาผลงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

 ต่อไปน้ีขอน�าเสนอ “9 ขั้นบันไดสู ่หัวใจงานเขียนสารคดี” ของ วีระศักดิ์ 

จันทร์ส่งแสง ดังต่อไปนี้

  บันไดข้ันแรก ในโลกการอ่าน-การเขียน วีระศักดิ์เริ่มต้นจ�าแนกพื้นฐานของ

งานเขียนแต่ประเภท โดยบอกว่าหากใครคิดอยากสร้างสรรค์ผลงาน การรู้จักนิยามความ

หมาย หรือหมวดหมู่ของงานเขียนเป็นเรื่องต้องศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่ต้น เพราะจะท�าให้

เขียนงานได้อย่างตรงเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มของคนอ่าน ผู้เขียนได้แบ่งประเภทของงาน

เขียนอย่างกว้าง ๆ โดยใช้หลักการทางด้านเนื้อหา คือ เรื่องแต่ง (fiction) กับเรื่องไม่แต่ง 

(non-fiction) และหมวดหมูย่่อยของงานเขียนในกลุม่ non-fiction นัน้ มต้ัีงแต่ข่าว เรยีงความ 

ความเรียง บทความ ต�ารา งานวิจัย สารคดี ฯลฯ ผู้เขียนอธิบายว่า งานเขียนสารคดียุค

ใหม่มีการสร้างสรรค์วิธีการเล่า ประณีตใส่ใจในแง่ถ้อยค�าภาษา ไม่ต่างจากเรื่องสั้นหรือ

นิยาย พาท�าให้เกิดความโกลาหลในหมู่นักอ่านนักวิจารณ์ว่าเส้นแบ่งระหว่างสารคดีกับ 

fiction (เรือ่งแต่ง) พร่าเลอืนจนยากจะแยกความแตกต่าง แต่หากว่ากนัที ่“เนือ้หา” สารคดี 

(feature) ต้องไม่แต่ง เส้นแบ่งสารคดีกับเรื่องสั้นเรื่องแต่งจึงควรอยู่ที่เนื้อหา ไม่ใช่รูปแบบ

การน�าเสนอ วีระศักดิ์ย�้าว่านักเขียนต้องเข้าใจประเภทของงาน เพราะเป็นพื้นฐานของการ

สร้างสรรค์งานเขียน 

  ต่อจากน้ันจึงเข้าสู่เรื่องความหมายของค�าว่า “สารคดี” โดยบอกว่าวงการงาน

เขียนไทยใช้กันสองความหมาย คือ ใช้เรียกงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีให้ข้อมูลความรู้ควบคู่

กับความร่ืนรมย์ในการอ่าน ตรงกบัภาษาองักฤษว่า feature กบัอกีความหมายทีม่ขีอบเขต

กว้างขวางครอบคลมุงานเขยีนในกลุม่ non-fiction ทัง้หมด โดยมคี�าว่าบันเทงิคด ี(fiction) 

เป็นคู่ตรงข้าม จึงจ�าต้องยอมรับว่า สารคดี (feature) เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งในกลุ่ม

สารคดี (non-fiction) หรือกลุ่มเรื่องไม่แต่ง ทั้งนี้สารคดีก็ต่างจากงานวิจัย บทความ ความ

เรียง แม้ว่าจะเป็นงานเขียนที่ยึดโยงอยู่กับข้อเท็จจริงเหมือนกันก็ตาม ผู้เขียนได้สรุปความ

หมายของ สารคด ีอย่างสัน้ ๆ  ว่า ความจรงิองิความงาม โดยมลีกัษณะการเล่าเร่ืองจรงิอย่าง

มศีลิปะ งานเขยีนทีมุ่ง่ให้ข้อมลูความรู ้ข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่เตมิแต่ง ผ่านลลีาภาษาทีม่วีรรณศลิป์ 

ได้ความเพลิดเพลินรื่นรมย์ในการอ่าน และที่ส�าคัญคือการให้ให้ความรู้ด้วย บันไดข้ันแรก

นีท้�าให้เราได้เรยีนรูเ้รือ่งประเภทของงานเขยีน และความหมายของค�าว่าสารคด ีซึง่ถอืเป็น

เรื่องแรก ๆ ที่นักเขียนหน้าใหม่หรือผู้ที่ก�าลังฝึกเขียนต้องศึกษาและให้ความส�าคัญ     
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  บนัไดขัน้ที ่2 เรือ่ง องค์ประกอบของสารคด ีโดยผูเ้ขยีนบอกว่าองค์ประกอบของ

สารคดีนั้นมี 2 ส่วนด้วยกันคือ “ข้อมูล” และ “กลวิธีการน�าเสนอ” ซึ่งเปรียบเสมือนแขน

สองข้างของงานเขียนสารคดี ที่จะท�าให้สมบูรณ์ สมดุล ข้อมูลเป็นครึ่งหนึ่งของงานสารคดี 

อีกครึ่งที่เหลือคือกลวิธีการน�าเสนอ หรือเทคนิควิธีในการเล่าเรื่องให้ชวนติดตาม นอกจาก

นั้นผู้เขียนได้แบ่งประเภทข้อมูลในงานเขียนสารคดีออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลค้นคว้า

หรอืข้อมลูทตุยิภมู ิข้อมลูสมัผสั และข้อมลูสมัภาษณ์ ในส่วนของการเล่าเรือ่งนัน้ผูเ้ขยีนยก

ตวัอย่างว่าเหมอืนการไต่ขัน้บนัได ซึง่มอียูส่ีล่�าดบัชัน้คอื เขยีนแบบบนัทกึ ลงลกึในประเด็น 

เลือกเฟ้นวธีิการน�าเสนอ เจอเส้นทางของตัวเอง ซึง่นกัเขียนสารคดต้ีองค�านงึถึงแขนทัง้สอง

ข้างนี้เพื่อให้งานเขียนน่าอ่านและสมบูรณ์

  ข้อมูล เป็นบันไดข้ันที่ 3 งานสารคดีจะมีน�้าหนักและน่าเช่ือถือต้องมีความครบ

ถ้วนของข้อมลู โดยผูเ้ขยีนได้อธบิายถงึข้อมลูทีอ่ยูใ่นงานเขยีนสารคดว่ีามอียู ่3 ส่วนด้วยกนั 

คอื ข้อมลูค้นคว้าหรอืข้อมลูทตุยิภมู ิเรยีกว่าข้อมลูแห้ง และอกีสองส่วนทีเ่รยีกว่าข้อมลูดบิ 

คอื ข้อมลูสมัผสั และข้อมลูสมัภาษณ์ ก่อนลงมอืเกบ็ข้อมลูกต้็องมกีารเตรยีมตวัก่อนลงพืน้

ที่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการบันทึก ซึ่งมีทั้งการบันทึกด้วยความจ�า การบันทึกด้วยการจด 

การบนัทกึด้วยเคร่ืองบันทึกเสยีง การบนัทกึแต่ละรปูแบบท่ีแตกต่างและผูเ้ขียนต้องท�าความ

เข้าใจ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของการเตรียมเนื้อหาก่อนลงพื้นท่ี โดยเฉพาะข้อมูล

พืน้ทีฐ่านและบรบิทของพืน้ท่ี เพือ่ไม่ให้เสยีเวลากบัการถามค�าถามซ�า้ อกีทัง้ยงัย�า้ถงึกฎข้อ

ส�าคัญของนักเขียนสารคดีคือ การตรงต่อเวลาเมื่อได้นัดหมายกับแหล่งข้อมูล สุดท้ายคือ

เร่ืองของการสมัภาษณ์ทีผู่เ้ขยีนมหีลกัการ คือ การนัง่สมัภาษณ์ต่อหน้าเป็นเรือ่งจ�าเป็นและ

ต้องให้เวลาในการสัมภาษณ์มากพอ คุณสมบัติที่ส�าคัญของนักสัมภาษณ์คือการฟัง เตรียม

ค�าถามจากประเด็นที่ต้องการเขียนให้ครบถ้วน เมื่อมีข้อโต้แย้งควรจะซักค้านเพื่อให้เกิด

ประเด็นใหม่ ๆ และการถอดเทปสัมภาษณ์ หากเป็นไปได้ควรท�าด้วยตัวเอง เพื่อย้อนกลับ

ไปนึกทบทวนข้อมูลที่ได้รับฟังมาอีกครั้ง

  ผู้เขียนสรุปเรื่องของข้อมูลไว้ว่า บางครั้งข้อมูลก็ไม่ใช่ความถูกต้องเบ็ดเสร็จเสมอ

ไป นักเขียนสารคดีควรวางข้อมลูให้ผูอ่้านได้ตัดสนิเอง โดยน�าเสนอข้อมลูในทกุด้าน เพราะ

พ้ืนฐานสารคดคีอืงานเล่าข้อมลู ข้อเทจ็จรงิทีผู่เ้ขยีนไม่เตมิแต่ง เปลีย่นแปลงได้หากมข้ีอมลู

ใหม่ ๆ  ทีน่่าเชือ่ถอืมาลบล้าง นกัเขยีนสารคดีต้องจดัการ ตรวจสอบข้อมลูก่อนน�าเสนอ และ

ต้องเท่าทันข้อมูลและแหล่งข้อมูล



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 7

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
5 

- 
มิ.

ย.
 6

5)

174

  บันไดขั้นที่ 4 วิธีการน�าเสนอ หรือกลวิธีในการเล่า สารคดีจะน่าสนใจหรือน่า

ติดตาม ปัจจัยหน่ึงก็คือวิธีสร้างสรรค์การน�าเสนอ การเลือกเฟ้นวิธีในการน�าเสนอนั้นมี 

3 เร่ืองทีเ่กีย่วโยงสมัพันธ์กนัคอื ผูเ้ล่าเรือ่ง โดยการก�าหนดว่าใครจะเป็นผูเ้ล่าในสารคดเีรือ่ง

นัน้ เล่าผ่านเสยีงหรอืมมุมองของใคร ส่วนต่อมาคือเรือ่งของเส้นเรือ่ง การด�าเนนิไปของเรือ่ง

ต้องมสีิง่เช่ือมร้อยหรอืแกนกลางให้เกาะเกีย่วจากต้นไปจนจบ และตดิตามไปตลอดทัง้เรือ่ง 

ส่วนสุดท้ายคอืเร่ืองของกลวธิกีารเล่า คอืการออกแบบโครงเรือ่ง ล�าดบัการเล่า เทคนคิทีจ่ะ

น�าเสนอ ทัง้สามเรือ่งน้ีเป็นสิง่ทีนั่กเขยีนต้องให้ความส�าคญั และนกัเขยีนต้องหมัน่ฝึกฝน โดย

เริม่จากพืน้ฐานของการอ่านงานสารคดอีย่างละเอยีดราวกบัช่างเยบ็ผ้าทีต้่องเลาะตะเขบ็ดู

การวางโครงเร่ืองและการสร้างแต่ละส่วน นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังยกตัวอย่างภาพยนตร์

เพื่อให้เห็นถึงวิธีในการน�าเสนอที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องโดยฉัน เล่าเรื่อง

แบบตัดสลับ เล่าเรื่องแบบย้อนกลับ การตัดเอาตอนส�าคัญมาเปิดเรื่อง เล่าผ่านโครงเรื่อง

ที่แข็งแรง ผู้เขียนปิดท้ายบันไดขั้นนี้ว่า กลวิธีการเล่าเรื่องนั้นส�าคัญ เปรียบเสมือนแขนข้าง

หนึ่งในงานสารคดี 

  บันไดขั้นที่ 5 ล�าดับขั้นการท�างาน: ขั้นบันไดวิชาสารคด ีก่อนจะเขียนเริ่มเขียน

สารคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนได้ให้ข้อแนะน�าว่า นักเขียนนั้นต้องแจ่มชัดในความคิดของ

ตวัเองในสามขัน้ตอน คอื จะเล่าเรือ่งอะไรและจะเล่าประเดน็ไหน รูแ้ละเข้าใจเรือ่งนัน้อย่าง

แจ่มแจ้งจนสามารถเล่าต่อได้ และต้องการเขียนมันออกมาเพื่อพิสูจน์ความส�าเร็จของเรื่อง

เล่านั้น ๆ โดยได้ให้รายละเอียดในการเลือกประเด็นว่ามีวิธีการเลือกอย่างไร และการวาง

โครงเร่ืองว่ามีวิธีการและขัน้ตอนแบบไหน ความส�าคัญของโครงเรือ่งซึง่ถือว่าเป็นกระดกูสนั

หลังของงานเขียน เป็นเค้าโครงร่างความคิด ซึ่งท�าให้งานสารคดีชัดเจนและอยู่ในประเด็น

ที่ต้องการน�าเสนอ หลังจากได้โครงเรื่องแล้ว ขั้นต่อไปคือการลงพื้นที่ ซึ่งผู้เขียนได้บอกถึง

แนวปฏิบัติและข้อแนะน�าต่าง ๆ เช่น ให้ค้นข้อมูลไปก่อน การให้ความส�าคัญกับการนัด

หมายแหล่งข้อมูล เป็นต้น

  เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเขียน ผู้เขียนได้บอกถึงวิธีการเขียน

เนื้อหาลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเขียนข้อมูลที่ได้ไปค้นมา การเขียนข้อมูลสัมภาษณ์ การอ้าง

ถ้อยค�าจากการสัมภาษณ์ การเขียนข้อมูลสัมผัส ความเห็น ความรู้สึกของผู้เขียน 

  ต่อมาบันไดขั้นที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างงานสารคด ีบันไดขั้นนี้ได้กล่าวถึงองค์

ประกอบสี่อย่าง คือ ชื่อเรื่อง เปิดเรื่อง ตัวเรื่อง และปิดเรื่อง โดยลงรายละเอียดไปในแต่ละ

องค์ประกอบ เริม่จากการต้องใส่ใจและให้ความส�าคญัในการตัง้ชือ่เรือ่ง การเปิดเรือ่งท่ีต้อง
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ให้เด่น โดนใจ เร้าใจ เพื่อให้คนอ่านติดตามอ่านต่อ ก่อนจะไปสู่การปิดเรื่องที่มีเทคนิคและ

กลวิธีหลายลักษณะ โดยยกตัวอย่างการเปิดเรื่องและปิดเรื่องนั้นมีลักษณะต่าง ๆ ขึ้นมา

พร้อมอธิบายประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจน

  บันไดขั้นที่ 7 กล่าวถึง ประเภทของงานสารคด ีจากที่มีนักวิชาการแบ่งประเภท

ของงานเขียนไว้มากมาย ท�าให้เกิดการแบ่งงานสารคดีหลายประเภท ในประเด็นนี้ผู้เขียน

จึงได้แบ่งประเภทและหมวดหมู่ของงานเขียนโดยยึดตามเนื้อหาเป็นหลักว่า สารคดีจะ

มีเน้ือหาหลักอยู่ 6 ประเภท คือ สารคดีชีวิต สารคดีท่องเท่ียว สารคดีธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม สารคดีประวัติศาสตร์ สารคดีวิทยาศาสตร์ สารคดีศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ผู้เขียน

ไม่ได้สรุปเด็ดขาดตายตัว เพราะการแบ่งประเภทของงานเขียนสารคดีนั้นยาก ยึดหลักไม่

เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาที่สารคดีบางเรื่องผู้เขียนสามารถเลือกน�าเสนอได้

ในหลายประเด็น เกี่ยวโยงกับหลายด้าน ยากจะจัดเข้าประเภทหนึ่งใดได้ ทั้งนี้การบอกว่า

สารคดีเป็นประเภทใดนั้น ผู้เขียนเองต้องชัดเจนต่อเรื่องที่เจาะจงและเล่า 

  บนัไดขัน้ที ่8 เรือ่ง วธิสีร้างเสน่ห์ในงานเขยีน ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึเสน่ห์ในงานเขยีน 

โดยเริ่มต้นจากผู้เล่าเรื่อง โดยสารคดีต้องมีผู้เล่าเรื่อง แต่จะให้เสียงของใครเป็นผู้เล่า อยู่ใน

เรือ่งหรอืไม่อยูใ่นเรือ่ง เสยีงเล่านัน้ก�าลงัพดูกบัใคร หรอืเจาะจงพดูกับใครโดยตรง นกัเขยีน

ต้องเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องให้เหมาะสมกับเรื่องที่ตัวเองจะเล่า ทั้งนี้มีเทคนิคกลวิธีมากมายที่ผู้

เขียนได้อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่าง อีกสิ่งหนึ่งที่เสริมให้สารคดีมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นก็คือ ฉาก

และบรรยากาศ โดยต้องบรรยายให้เห็นภาพ บอกพิกัดให้รู้ว่าอยู่แห่งหนใด เรื่องของตัว

ละครและบทสนทนาก็ส�าคัญ หากจะให้งานสารคดีน่าติดตามและมีชีวิตชีวา สามารถน�า

ตัวละครและบทสนทนามาใช้ในเรื่องได้ นอกจากนั้นการสร้างเสน่ห์ในงานเขียนก็มีราย

ละเอียดที่ไม่สามารถมองข้ามได้อย่างการใช้ สรรพนามแทนการซ�้าชื่อ เรื่องของวรรคตอน

และการใช้ย่อหน้า การคัดวรรคทองที่คมคาย กินใจ ซาบซึ้ง เรื่องของส�านวนภาษา ความ

เปรียบ สดุท้ายคือเรือ่งของความสมจรงิ ซึง่ถอืเป็นเสน่ห์อกีอย่างของงานสารคด ีนกัสารคดี

พึงใส่ใจว่า การเขียนเล่าเรื่องจริง ต้องท�าให้สมจริง คนอ่านจะได้เชื่อด้วยว่าเป็นเรื่องจริง

  การประเมินค่าในงานสารคดี บันไดสุดท้าย คือ การประเมินค่างานสารคดี 

ผู้เขียนตั้งค�าถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า งานสารคดีที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร โดยผู้

เขยีนได้ก�าหนดกรอบเกณฑ์ขึน้มาจากคณุสมบตัใินด้านประเดน็เนือ้หา ด้านการสร้างสรรค์ 

ด้านงานเขยีนนัน้มเีสน่ห์ มรีสวรรณศลิป์ ด้านมคุีณค่าในการสร้างสรรค์จรรโลงสงัคม มพีลงั 

สะเทือนอารมณ์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยได้หยิบยกให้ค�าของนักเขียนสารคดีและ

นักวิชาการมาประกอบในเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นมานี้ 
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  ช่วงท้ายของหนงัสอื ผูเ้ขยีนน�าข้อเขยีนและค�าแนะน�าของผูผ่้านทางมาก่อน อาทิ 

ธีรภาพ โลหิตกุล อรสม สุทธิสาคร มาให้ผู้ที่เริ่มเขียนงานสารคดี อยากเดินบนเส้นทาง

สายนี้ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางและก�าลังใจ 

   แม้หนังสือเล่มนี ้ผูเ้ขยีนจะบอกว่าไม่ใช่ต�าราหรอืผลงานวชิาการ แต่ก็ปฏเิสธไม่ได้

ว่า ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานเขียนสารคดีมา 20 กว่าปี ย่อมเป็นทีย่อมรบัของนกัอ่าน 

มผีลงานเชิงประจกัษ์ชดัเจน บนัไดในแต่ละข้ันทีผู่เ้ขยีนได้น�าเสนอมาน้ัน ล้วนกลัน่กรองและ

ขับเคี่ยวมาจากประสบการณ์ตรง การลงพื้นที่ ผ่านพบผู้คน และเขียนออกมาเป็นเป็นงาน

สารคดีมากมาย นั่นจึงเป็นสิ่งที่คนที่สนใจงานสารคดี ต้องศึกษาเรียนรู้ ท�าให้เห็นมิติอย่าง

รอบด้านในงานสารคดทีีถ่กูถ่ายทอดผ่าน “นกัเขยีนสารคด”ี มอือาชพีทีท่�างานอย่างจรงิจัง

  นอกจากนัน้ การยกตวัอย่างผลงานสารคดขีองผูเ้ขียน และนกัเขยีนสารคดฝึีกหดั

มาประกอบในเล่ม พร้อมทั้งมีการอธิบาย ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพและกลวิธีในการเขียนได้

ชัดเจนขึ้น 

  หนังสือเล่มน้ีเหมาะส�าหรบัเป็นคู่มอืให้ผูท้ีก่�าลงัฝึกเขียนสารคด ีหรอืผู้ท่ีสนใจศึกษา

งานเขียนประเภทสารคดี สามารถใช้ประกอบเป็นแนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างดี แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้น ศาสตร์ด้านการเขียนย่อมต้องลงมือปฏิบัติและฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ จึงจะประสบ

ผลส�าเร็จ อย่างที่วีระศักดิ์ได้เน้นย�้าเอาไว้ว่า  

  “หากบันไดที่ทอดไปสู่การเป็นนักเขียนสารคดีมีอยู่ 10 ขั้น ราวครึ่งทางของเส้น

ทางเป็นส่วนที่ยังพอบอกสอนกันได้ ส่วนในขั้นปลาย ๆ ขึ้นไปเป็นช่วงชั้นที่นักเขียนแต่ละ

คนต้องบกุเบกิปีนป่ายกนัไปเอง ซึง่เมือ่ถงึตรงนัน้ต�าราก็ละทิง้ได้ อาจเปรยีบคล้ายวาระทาง

ธรรมที่ว่าแพมีไว้ข้ามล�าน�้า เมื่อถึงฝั่งก็ไม่จ�าเป็นต้องแบกแพข้ามไปด้วย”

ข้อมูลหนังสือ: วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (2562). วิชาสารคดี. นนทบุรี: สารคดี.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุชือ่บทความ และช่ือ-นามสกลุจรงิของผูเ้ขียนบทความ พร้อมวฒุกิารศกึษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง, ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุ

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

หนังสือทั่วไป 

บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Bayber, J. (1960). The Process of education. New York: Vintage.

หนังสือแปล

นิวเบิล, เดวิด และ แคนนอน, โรเบิร์ท. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. (สุนทร โคตร

บรรเทา, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Kireev, V. (1979). Physical chemistry. (G. Peck and F. Leib, Trans.) 2nd ed. 

Moscow: Mir.
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บทความจากหนังสือ 
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หน้า 55-75). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติิ้ง กรุ๊ป.

Shuman, R. B. (2003). Aggression. In Piotrowski, N. A. (Ed.). Magill’s 

encylcopedia of social science: Psychology (Vol. 1, p. 71). 2nd 

ed. Pasadena, CA: Salem Press.

บทความในหนังสือพิมพ์ 
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ราชบัณฑิตยสถาน.

Steffe, L. (1990). Overview of the action group A 1 : Early childhood years. 

In Steffe, L. and Wood, T. (Eds.). Transforming Early Childhood 

Mathematics Education. (Vol.11, pp.80-83). Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Press.

วารสาร 

สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาค

พเิศษมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538. วารสารบัณฑติศกึษา, 

1(1), 24-41.

Chibber, P.K. and Majumdar, S.K. (1999). Foreign ownership and profi tability: 

Property rights, control, and the performance of fi rms in Indian 

industry. Journal of Law & Economics, 42(1), 209-238.
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อ้างอิงจากบทนิพนธ์/งานวิจัย 

ธีรนันท์ ตานนท์. (2536). ปัญหาของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็. ปรญิญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Wongchoo, K. (1998). The relationship between self-concept, basic personal 

and familyfactors with self-care behaviors of HIV and AIDS person. 

Master Thesis in Family Nursing The Graduate School, Khon Kaen 

University. [In Thai].

Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural 

northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of 

Anthropology, University of Washington, U.S.A.

การสัมภาษณ์ 

มี ภเูขาใหญ่. (14 เมษายน 2546). สมัภาษณ์. ราษฎร. ท่ีบ้านเลขท่ี 84 หมูท่ี่ 4 บ้านโพนทอง 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Stueart, R. (2009, March 25). Interview. President. Academic Resource Center, 

Mahasarakham University.

จดหมายเหตุ ค�าสั่ง ประกาศ

กรมศลิปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหตัถ์กรมหลวงด�ารงราชานภุาพกราบทูล

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/198.

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่อง ก�าหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ประจ�าปีการศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่องเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์
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ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533. (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.

เว็บไซต์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [ออนไลน์]. 

ได้จาก: http://www.web.msu.ac.th/aboutmsu.php [สบืค้นเม่ือ วนัที ่14 

กุมภาพันธ์ 2553].

European Space Agency. (2008). ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. 

[Online]. Available from: http://envisat.esa.int/ [accessed 3 July 

2008].

 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point

  รูปแบบการพิมพ์

   - ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

   - ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น กึ่งกลาง 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ กึ่งกลาง 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

เอกสารอ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 16
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จริยธรรม การตีพิมพ์ผลงาน

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

1. บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด 

มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้าซ้อนกับวารสารอื่น

2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ

ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น

5. ผูเ้ขยีนต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ในแง่ของรูปแบบและ

เนื้อหา

6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม 

(Template) ของวารสาร

7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการบทความ

จริง

8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

9. ผู้เขียนไม่ควรน�าเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง

10. การกล่าวขอบคณุผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในกติติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�าได้ผูเ้ขียน

บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน

11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ 

เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ

ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน 

ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ 

วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility) 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี
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ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. หากผูป้ระเมนิบทความมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูเ้ขียนผูป้ระเมนิบทความจะต้องแจ้ง
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