สูโลกกวางอยางมั่นใจ
กาวตอไปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.สุภิตร อนุศาสน*
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549 – 2553
ประการหนึ่งคือพัฒนาการจัดการศึกษาสูระดับสากล โดยมีมาตรการที่สําคัญ 2
ประการ คื อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาและส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร ไดนํายุทธศาสตร และมาตรการ
ดังกลาวมาเปนตัวขับเคลื่อน การจัดการศึกษาสูระดับสากล นอกเหนือจากการ
พัฒนาระบบประกั นคุณภาพการศึ กษาในระดับสาขาวิ ชา ภาควิ ชา เพื่ อ แกไ ข
จุดออนและพัฒนาสงเสริมจุดแข็งแลวยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2544 บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขานี้ล วนประสบความสํ าเร็ จในการทํ างาน สามารถใชภ าษา
อังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากดําเนินการตามมาตรการดังกลาว บางสาขาวิชายังจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศอีกดวย เชน ในป 2549 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษไดจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจนิซิส คริสเตียน คอลเลจ
เมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย สวนมหาวิทยาลัยที่สาขาวิชา

* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ภาษาญี่ปุนไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตอเนื่องมาตั้งแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน คือมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ประเทศญี่ปุน
มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ตั้งอยูที่เมือง Aichi จังหวัด Nagoya
ประเทศญี่ปุน เดิมเปนโรงเรียนสตรี และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยตั้งแต ค.ศ. 1975
ปจจุบันมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku เปดสอน 6 คณะ คือ
- Faculty of letter
- Faculty of Study on Contemporary Society
- Faculty of Communication Studies
- Faculty of Business
- Faculty of Creativity and Culture
- Faculty of Medical Welfare
มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ ทั้งในอเมริกา เอเชีย โอเซียเนีย และยุโรป
สําหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ไดจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ ย นศิล ปวั ฒ นธรรม กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยมี ส าขาวิ ช า
ภาษาญี่ ปุ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เ ป น ผู ป ระสานงาน การ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหวาง 2 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการครั้งแรกใน
ปพ.ศ. 2549 ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน 2549 และในพ.ศ. 2550 ก็มีการดําเนินการ
ตอเนื่องเปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม 2 – 5 กันยายน 2550
คณะนั กศึ กษาจากประเทศญี่ ปุ นที่ มาศึ กษาและเปลี่ ยนวั ฒนธรรม กั บ
นักศึกษาของเรา เปนนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชา Contemporary society and the
international relations ระหวาง ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน โดยมี Professor
Katsutoshi Enokida ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนง Professor Multiculture Studies
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Course คณะ Creativity and Culture ของมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku เปน
หัวหนาทีม
สวนนักศึกษาของเราที่เปนเจาภาพคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนทุก
ชั้นป โดยมีอาจารยชุติมา ธนูธรรมทัศน ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน Ms.Yuriko Ota
และ Ms. Mami Yamaguchi ซึ่งเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku
เปนผู ประสานงานและอํานวยการจัดกิ จกรรมตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไวรวมกันระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัย
กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย ได ทํ า ร ว มกั น คื อ การเรี ย นรู
ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยใชสื่อที่หลากหลายทั้ง Power Point,
Multi media และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่คิดจัดและนําเสนอ
โดยนักศึกษาทั้งหมด อาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และคอยชื่นชมในผลงานและ
ความสามารถของนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่นํามาเสนอ แลกเปลี่ยนกัน ที่เปนจุดเนนคือ อาหาร
การละเลน ศิลปะการแสดง ตลอดจนความนิยมของวัยรุน เชน นักศึกษาไทย ได
สาธิตการทําขนมเบื้องญวน สมตํา และน้ําผลไมไทย นักศึกษาญี่ปุนสาธิตการทํา
โอโคโนมิยากิ โมจิ (วาราบิโมจิ) เปนตน หลังจากการสาธิตและการทดลองทํา ก็
เปนการรับประทานอาหารรวมกัน บรรยากาศ มีความอบอุนและสนุกสนานกันมาก
นอกจากนี้ยังมีภาควิชาการ โดยนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ไดรวมกัน
อภิปรายปญหาสิ่งแวดลอ ม การจํากัดขยะ เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยู ซึ่ง
นั ก ศึ ก ษาก็ ไ ด เ ตรี ย มตั ว และมี ก ารนํ า เสนอที่ น า สนใจ สามารถนํ า ไปใช
ชีวิตประจําวันได
กิจกรรมที่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Aichi Skukutoku ประทับใจมาก
นอกเหนือจากการนําเสนอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือการไดนั่งรถรางชม
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เมืองลพบุรี ลองเรือชมวิถีชีวิตไทย ตามลําแมน้ํานอยจังหวัดสิงหบุรี และพักคาง
คืนแบบHome Stay ที่บานนักศึกษาของเรา
ผลพลอยได จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ที่
เห็นชัดคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนของเราไดฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุนกับ
เจาของภาษา ทําใหเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก และสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตอีกดวย
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปนี้ Professor Katsutoshi Enokida ไดเจรจาความ
รวมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว ไดรวมเจรจา Professor Katsutoshi Enokida ยินดี
ที่จะเปนผูประสานงานการรับนักศึกษาของเรา ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ซึ่งทําใหเรามีความหวังและยินดีกับนักศึกษาของ
เราที่จะมีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ ได นั้ น นอกเหนื อ จากการทํ า งานที่ เ ข็ ม แข็ ง ของคณะอาจารย แ ละ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ น แล ว ทางคณะยั ง ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ าก
หน ว ยงานต า ง ๆ ทั้ง หน ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย โดยเฉพาะ
เทศบาลเมืองลพบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี เทศบาลตําบลโพสังโฆ
ตลอดจนชาวบานจังหวัดสิงหบุรีที่กรุณาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอนรับ
นักศึกษาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งตองขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ ทําใหผูมาเยือนมี
ความประทับใจ มีความสุข และไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งดีๆเหลานี้จะชวย
ประชาสั ม พั น ธ ป ระเทศไทย ทํ า ให กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วในประเทศไทย
เจริญกาวหนา และคนไทยจะมีรายไดเพิ่มขึ้น หวังวากิจกรรมดีๆ เชนนี้คงจะ
ไดรับการพัฒนาและมีความตอเนื่องตลอดไป

100 ปชาตกาล “ยาขอบ” และ “มนัส จรรยงค”
ผศ.ประทีป เหมือนนิล*
พ.ศ.2550 เปนวาระครบ 100 ป การถือกําเนิดของนักประพันธ
ไทยที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง หลายคน โดยเฉพาะ โชติ แพร พั น ธุ เจ า ของ
นามปากกา “ยาขอบ” และมนัส จรรยงค “ราชาเรื่องสั้นลูกทุงไทย” ที่ตาง
มีผลงานเขียนชั้นยอดประทับใจผูอานอยางกวางขวาง เมื่อเอยถึงนวนิยาย
“ผูชนะสิบทิศ” ของ “ยาขอบ” หรือเรื่องสั้น “จับตาย” และชุดผูเฒาแหง
ท อ งนาของมนั ส จรรยงค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร อ ย า งต อ เนื่ อ งในหลาย
รูปแบบทั้งที่เปนหนังสือและการแสดงตาง ๆ หากใคร ไมเคยรับรูลิ้มลอง
อรรถรสสักครั้ง นับวาขาดสุนทรียภาพของชีวิตไทยไปอยางนาเสียดาย
เพราะถาไมมีอะไรดี ๆ ดึงดูดใจไดแลวก็คงไมมีคนจํานวนมากที่อานซ้ําแลว
ซ้ําอีกหรือติดตามเรื่องราวผานการแสดงหลายครั้งหลายหนโดยไมรูเบื่อ
อยางแนนอน แมชีวิตจริงของโชติ แพรพันธุและมนัส จรรยงค ตางสนุก
โลดโผนยิ่งกวานิยายเสียดวยซ้ํา รวมทั้งมีหลายแงมุมที่พองพานกันอยางนา
อัศจรรย กลายเปน ตํานานนักประพันธ ไทยใหคนรุนหลั งไดศึกษาอยาง
นาสนใจยิ่ง
* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตนตระกูล “แพรพันธุ”
โชติ แพร พั น ธุ เกิ ด วั น พุ ธ ที่ 15
พฤษภาคม 2450 ที่ บ า นคุ ณ นายจั น ทร
ผู ดู แ ลโรงเลี้ ย งเด็ ก ที่ ย ศเส กรุ ง เทพฯ
หลังจากแมจอย อุมทองมาขออาศัยอยูดวย
ความจริงโชติ แพรพันธุ ไมใช
คนไรชาติตระกูล
เพราะบิดาคือเจา
อินทรแปลง เชื้อสายเจาเมืองแพร ที่เคยมาอาศัยอยู ในวังดํารงสถิตของ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนเวลานาน แลวแอบไดเสียกับแมจอยตนหอง
ของหมอมเฉื่อย (พระมารดาของ ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล) จนตั้งครรภ
แมจอยคงเกรงอาญาหรือดวยเหตุผลประการใดไมแนชัด จึงหนีออกจากวัง
ไปอยูบานคุณนายจันทรและขอใหปดเปนความลับ พรอมปฏิเสธการติดตอ
กับเจาอินทรแปลงอยางเด็ดขาดจนตลอดชีวิต ภายหลังเจาอินทรแปลงกลับไป
อยูที่เมืองแพรแตงงานกับเจาหญิงเทพเกษร ธิดาเจานาน มีบุตรซึ่งมีศักดิ์เปน
นองชายรวมบิดากับโชติ แพรพันธุ อีกสองคนคือ เจาอินทรศร เทพวงศ
และเจาอินทรทรงรัศมี เทพวงศ
แมจอยตั้งชื่อลูกชายวา “โชติ” และหาเงินเลี้ยงลูกดวยวิธีประหลาด
ดวยการออกไปเลนการพนันแทงถั่ว โดยกอนออกจากบานจะไหวพระและ
ตั้งสัจจะขอเพียงวันละ 4 บาทเทานั้น จึงมีรายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 120
บาท เมื่อลูกโตจะเขาโรงเรียนตองมีนามสกุล จึงขอรองใหคุณนายจันทร
พาบุตรชายไปขอประทานนามสกุลจากกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดวย
เหตุที่มีเชื้อสายจากเมืองแพร จึงไดรับประทานนามสกุลวา “แพรพันธุ”
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และนับเปนคนแรกในจํานวนสองคนที่ใชนามสกุลนี้ เพราะในภายหลังมี
บุตรชายอีกเพียงคนเดียวคื อ มานะ แพรพันธุ อดีตบรรณาธิ การ นสพ.
บานเมือง ซึ่งไมมีทายาทสืบตระกูลอีกตอไป
แมจอยพาเด็กชายโชติ แพรพันธุ ไปเขาโรงเรียนเทพศิรินทร เมื่อ
อายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งตองเสียคาเรียนเดือนละ 4 บาท เพราะไมอยาก
ใหนอยหนาพี่ ๆ ที่เปนลูกหลานฝายพอซึ่งมาเขาเรียนเทพศิรินทรกันเกือบ
ทั้งนั้น แตในป พ.ศ.2460 บอนการพนันถูกสั่งปดทั่วประเทศ แมจอยตอง
เปลี่ ย นอาชี พ ไปเปน พี่ เ ลี้ ย งบุ ต รคนอื่ น และในบั้น ปลายได เ ข า ไปอยู ใ น
อุปการะของ ม.จ.จุลดิศ ดิศกุล ณ วังสําเพ็ง ที่สนพระทัยในกีฬาขี่มามาก
และทรงมีคอกมาสวนพระองค ทําใหโชติ แพรพันธุ มีโอกาสเรียนรูการ
เลี้ยงมาและขี่มามาตั้งแตเล็ก ๆ เมื่อแมจอยมีสุขภาพเสื่อมโทรมมาก จึงตัดสินใจ
นําบุตรไปฝากใหอยูในอุปการะของ พันตํารวจเอก พระยาบริหารนครินทร
(เติม จามรกุล) หลังจากนั้นไมนานแมจอยก็สิ้นชีวิตที่วังสําเพ็งนั่นเอง
ที่บานของพระยาบริหารนครินทรซึ่งอยูใกลโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร โชติไดเพื่อนใหมคนหนึ่งชื่อ ชลอ เภกะนันท บุตรของ ผูพิพากษา
จังหวัดกบินทรบุรีที่มาอาศัยและเรียนเทพศิรินทรดวยกัน และไดรับการ
อบรมเลี้ ย งดู อ ย า งเข ม งวดเท า เที ย มกั น คื อ ตอนตี สี่ ต อ งลุ ก ขึ้ น มาหุ ง ข า ว
ตั ก น้ํ า ใส โ อ ง จั ด สํ า รั บ คาวหวาน ขั ด ท อ ปบู ต ให เ งางาม นํ า กระโถน
ปสสาวะมาทําความสะอาด รีบซักผาของทานภรรยาและลูก และถูบานให
เรียบรอยกอนไปโรงเรียน
เวลากลับจากโรงเรียน ตองวิ่งแขงกันใหถึงบานภายใน 5 นาที ถาผิด
เวลาจะตองอาญามาตรา 5 คือเฆี่ยนหลัง 5 ที เขาครัวหุงขาว หาฟน ตําน้ําพริก
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หาผัก บางทีตองวิ่งไปที่คลองหัวลําโพงเพื่อซื้อหอยแมลงภู
ตอนกลางคื น มี ง านสํ า คั ญ ที่ ทุ ก คนอยากหลี ก เลี่ ย ง คื อ การอ า น
หนังสือพงศาวดารจีน เลียดกก สามกก ฯลฯ หรือตํานานยุทธศิลปและ
หนังสือเกี่ยวกับยุทธวิธีใหพระยาบริหารนครินทรฟง ดึกดื่นเที่ยงคืนไมตอง
หยุด นับเปนงานลอแหลมตออาญาอยางยิ่ง เพราะตองชัดคํา ชัดวรรค ถา
ผูฟงยังหลับ ๆ ตื่น ๆ เมื่อวานนี้ ตองเลาความที่อานใหฟงเมื่อวันกอนดวย
ถาบกพรองก็ตองโทษ
แม จ ะได รั บ การเลี้ ย งดู อ ย า งกวดขั น เพี ย งใดและถึ ง จะกลั ว
พระบริหารนครินทรอยางไรก็ไมวายซุกซน เคยเลนซอมมวยกันบนบานจน
กระเทือนทําใหแจกันซึ่งเปนของขวัญล้ําคาจากเมืองจีนตกลงมาแตก เมื่อถูก
โบย ลามโซ และทรมานดวยวิธีตาง ๆ อยูหลายวันจนตองยอมรับจึงถูก
ลงโทษใหชกมวยกันทั้งวันทั้งคืนโดยไมหยุด
โชติ แพรพันธุ เปนเด็กซุกซนและดื้อมาก จึงถูกเฆี่ยนอยูเสมอทั้ง
ที่บานและที่โรงเรียน และดวยเหตุที่ไมขยันหมั่นเพียรในการเรียน จึงสอบ
ตกซ้ําชั้นและเรียนชากวาเพื่อนรุนเดียวกันมาก ธรรมดาเรียนกัน 11 ปจบ
มั ธ ยมแปด แต โ ชติ เ รี ย นถึ ง 12 ป ไ ด เ พี ย งมั ธ ยมสี่ จน พ.ศ.2465 เกิ ด
โต เ ถี ย งกั บ ครู อ ย า งรุ น แรงจึ ง เลิ ก เรี ย นและถื อ โอกาสวั น ที่ ไ ด รั บ เงิ น ค า
เลาเรียน 40 บาท หนีออกจากบานพระยาบริหารนครินทรรอนเรไปเรื่อย ๆ
หมดเงินก็รับจางทํางาน ไปนอนตามคอกมาแขงจนไดขี่มาแขง ไปวิ่งวัว
วิ่งรอกวาวจุฬา ฯลฯ แตยังวนเวียนไปเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ หลังโรงเรียน
เลิกแลวเปนประจํา ในที่สุด ม.ล.ตอย และม.ล.ตุย ชุมสาย ผูเคยเปนเพื่อน
นักเรียนก็ขออนุญาตบิดามารดาใหไปอยูที่บานดวย แตอยูไดไมนานก็เริ่ม
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เบื่อหนายและออกทองเที่ยวไปตามซอกซอยตาง ๆ จนไดยินคนแจวเรือจาง
คุยกันวาพระยาพิทักษภูบาลกําลังจะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไปบางปะอิน จึงตัดสินใจไปสมัครเปนเด็กรับใช
พระยาพิทักษภูบาลทันที เพราะอยากไปบางปะอินและมีโอกาสใกลชิด
พระเจาอยูหัว
ในขณะนั้น โชติ แพรพันธุ มีอายุประมาณ 15 – 16 ป ดวยความ
เปนเด็กเฉลียวฉลาด คลองแคลว และเคยอยูกับพระยาบริหารนครินทร
ผูเขมงวดมากอน ทําใหพระยาพิทักษภูบาลรับไวและเมตตาใชสอยใกลชิด
รวมทั้งมีหนาที่อานหนังสือใหฟงหรือเขียนตามคําบอก จนอายุครบ 17 ป
เต็มตองขึ้นทะเบียนทหาร พระยาพิทักษภูบาลก็เอาตัวไปเปนสารวัตรทหาร
สําหรับติดตามรับใชตลอดไป แตเมื่อถึงรัชกาลที่ 7 พระยาพิทักษภูบาลถูก
ดุลออกจากราชการไปประกอบอาชีพ คาขาย จึงกราบลาออกไปใช ชีวิต
เรรอนอีกครั้งหนึ่ง ไดมีโอกาสเขาไปขอทํางานที่หนังสือพิมพธงไทยของ
เพื่อนเทพศิรินทร คือ เฉวียง เศวตะทัต นับเปนครั้งแรกที่ไดเริ่มงานเขียน
หนั ง สื อ และรายงานข า ว แม จ ะเป น ที่ พ อใจของบรรณาธิ ก าร แต
หนังสือพิมพตองปดตัวเองเมื่อ พ.ศ.2470 ขณะที่โชติ แพรพันธุ มีอายุ 20 ป
หลังจากตกงานอยูหลายเดือน มีผูใหญฝากไปทํางานที่หางขายยา
สตรี เพ็ ญภาคในแผนกโฆษณา ในระหว างนั้ นก็ คบหาสมาคมกั บเพื่ อน ๆ
เทพศิ ริ น ทร ที่ เ ป น นั ก เขี ย นแล ว หลายคน โดยเฉพาะเมื่ อ กุ ห ลาบ
สายประดิ ษ ฐ เจ า ของนามปากกา “ศรี บู ร พา” ได ก อ ตั้ ง นั ก เขี ย นคณะ
สุภาพบุรุษและออกหนังสือ “สุภาพบุรุษ” รายปกษ เมื่อ พ.ศ.2472 ทําให
ไดมีโอกาสเริ่มตนงานประพันธและยึดเปนอาชีพจริงจังในโอกาสตอมา
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เพราะแมงานที่หางขายยาสตรีเพ็ญภาคจะเปนที่ถูกใจของนายจางมาก แตอยู
ได 5 ป ก็ ตองออก ดว ยไปเกิด สัมพัน ธใกลชิด กับคุ ณจรัส เพ็ญภาคกุล
นองสาวสุดที่รักของนายจางจนมีบุตรชายคนเดียวคือ มานะ แพรพันธุ แม
ในระยะตอมามีภรรยาอีกหลายคนก็ไมมีบุตร
โชติ แพรพันธุ เปนผูมีพรสวรรคในการ
ประพันธอยางวิเศษ นวนิยายเรื่อง “ผูชนะสิบ
ทิศ” ความยาวประมาณหนังสือปกแข็ง 8 เลม ที่
ไดแรงบันดาลใจมาจากขอความในพงศาวดาร 7 –
8 บรรทัด แสดงใหเห็นจินตนาการอันยิ่งใหญเรียง
ร อ ยด ว ยโวหารที่ จั บ ใจชวนให เ คลิ บ เคลิ้ ม จน
เสมือนปลุกใหตัวละครลุกขึ้นมาโลดเตนดั่งมีชีวิต
จึงมีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวาคนกรุงเทพฯ ยุคที่ “ผูชนะสิบทิศ” กําลังลง
ในหนังสือพิมพ เปนตอน ๆ นั้น ตองไปหาซื้ออานกอนเขาทํางานทุกเชา
ในขณะเดียวกันก็มีผูอานคอยตัดพอตอวาเปนปากเสียงใหตัวละคร เมื่อผู
แตงดําเนินเรื่องไมถูกใจอยูเปนระยะ ๆ หรือแมเมื่อนํามาถายทอดเปนลิเก
ละครตลอดหลายยุคหลายสมัยก็ยังมีแฟนประจําติดตามอยูอยางไมลดละ
ซึ่งนอยนักที่จะมีนักประพันธใดกุมหัวใจคนอานไดเชนนี้ หรือแมในงาน
เขียนอื่น ๆ อยางสามกก ฉบับวณิพก และรวมเรื่องสั้น ๆ อีกหลายสิบเรื่องก็
ลวนแตประณีตติดตรึงผูอานมาทุกยุคทุกสมัย
โชติ แพรพันธุ เปนผูดํารงชีวิตสําเริงสําราญตลอดเวลา ยึดปรัชญา
การใหคือความสุข แมมีรายไดตอบแทนจากการประพันธมหาศาลเพียงใดก็
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พอใจที่จะเลี้ยงดูและแบงปนแกมิตรสหายและผูยากไรจนหมดสิ้น แมเปนผู
มีกิริยาสุภาพออนโยน มีเสนหเปนที่ประทับใจของสุภาพสตรีทั่วไป ภรรยา
แตละคนลวนสวยงามและดีพรอม แตตางก็สุดทนกับความรักในการดื่มสุรา
เปนชีวิตจิตใจ และการเกิดมาเพื่อรักคนอื่นมากกวาตัวเอง เหลือเพียงคุณ
ประกายศรี ศรุตานนท ที่อยูเปนคูชีวิตคอยดูแลในชวงสุดทายที่ทรุดโทรม
ดวยโรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรค และเบาหวาน จนถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2499 รวมอายุได 48 ป 10 เดือน 2 วัน โดยจอมพลแปลก
พิบูลสงคราม ไปเปนประธานในพิธีฌาปนกิจศพที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อ
พ.ศ.2500
มนัส จรรยงค ลูกเมืองเพชร
มนั ส จรรยงค เกิ ด ที่ เ พชรบุ รี เ มื่ อ 10
มิถุนายน 2450 เปนบุตรคนโตในจํานวนพี่นองรวม
10 คน ของนายผองและนางเยื้อน จรรยงค เดิม
บิ ด ามี ภู มิ ลํ า เนาแถวสะพานเจริ ญ พาศน ธนบุ รี
รั บ ร า ช ก า ร เ ป น ผู ช ว ย อั ย ก า ร ที่ เ รี ย ก กั น ว า
“แพงอัยการ” ภายหลังไปเปนทนายความที่จังหวัด
เพชรบุรี จนพบรักกับบุตรสาวผูพิพากษาที่ 2 ในเพชรบุรี
เริ่ ม เรี ย นหนั ง สื อ กั บ มารดาที่ บ า นตั้ ง แต 3 – 4 ขวบ เมื่ อ อ า น
หนังสือออกแลว ไปเรี ยนตอที่ศาลาคามวาสี ซึ่ งเปนศาลาศูน ยกลางของ
ชุ ม ชนใกล บาน พออายุ ไ ด 8 ขวบจึง ไปเรีย นที่โรงเรีย นประจํ าจัง หวัด
เพชรบุรีจนถึงมัธยมปที่ 2
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หลั ง จากนั้ น บิ ด ามารดาส ง ไปเรี ย นชั้ น มั ธ ยมป ที่ 3 ที่ โ รงเรี ย น
สุขุมาลัย วัดพิชัยญาติ กรุงเทพฯ โดยไปพักอยูที่บานเจาพระยาภาณุวงศ
มหาโกษาธิ บดี (ท ว ม บุ น นาค) ซึ่ ง นอกจากจะได รู จัก การเดิ น เข า และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมชั้นสูงในสมัยนั้นแลว ยังตองมีหนาที่
อานหนังสือตาง ๆ ใหธิดาคนโตของเจาพระยาภาณุวงศฯ ฟงกอนนอนทุก
คืน ทําใหแตกฉานในวรรณกรรมสามกก ฮั่นสิน ฟาโรห และ บทกลอน
ทั้งหลาย แตอยูได ไมนานเพราะเริ่มเที่ยวเตร จนบิดามารดาเปน หวง จึง
สงไปเปนนักเรียนประจําที่โรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา แมจะไมตั้งใจใน
การเรียนนัก แตก็ไดทุมเทใหกับกีฬาและดนตรีอยางจริงจัง จนสามารถเลน
ดนตรีไทยและดนตรีสากลไดดีเกือบทุกชนิด ดังนั้นเมื่อจบชั้นมัธยมปที่ 6
และขึ้นไปเรียนตอชั้นมัธยมปที่ 7 ก็ออกจากโรงเรียน
ดวยนิ สัย รักการผจญภัย จึงไปสมัครเปน นักแสดงกายกรรม เคย
ห อ ยโหนสี ไ วโอลิ น กลางอากาศ จนพ อ แม ต อ งตามกลั บ ไปทํ า งานใน
ตําแหนงสารวัตรศึกษาที่เพชรบุรี แตอยูไดไมนานทราบขาววากรรมกร
เหมืองแรภาคใตรายไดดี จึงรวบรวมพรรคพวกได 4 คน แอบเขาไปใตทอง
รถไฟ ผูกผาขาวมากับเหล็กที่ยื่นเกะกะทําเปนเปลซุกซอนตัวเขาไปนอน
จนรถไฟแลนไปถึงสถานีเล็ก ๆ แหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี เจาหนาที่
รถไฟไปพบเขาจึงไม ให เ ดินทางต อไป ตองพากันเดินเทาย อนกลับดว ย
ความยากลําบาก นอนกลางดิน ขโมยมันเทศและฟกทองกินขางทางเรื่อยมา
จนถึงทับสะแกเพื่อนคนหนึ่งเปนไขปา เพื่อนอีกคนจึงเอาแหวนทับทิมที่มี
อยูขายไดเงินมายี่สิบบาทเพื่อซื้อตั๋วรถไฟชั้นสามกลับบาน
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พ.ศ.2471 มนั ส จรรยงค เข า ไปเป น เสมี ย นไต ส วน และเป น
หัวหนาวงดนตรีไทยไปดวย แตดวยนิสัยรักอิสระในที่สุดจึงหันมายึดการ
สอนดนตรี ไ ทยอย า งเดี ย ว จนมี ชื่ อ เสี ย งและลู ก ศิ ษ ย ใ นจั ง หวั ด เพชรบุ รี
มากมาย ประจวบกับขณะนั้นคุณออม บุนนาค ในวัย 17 ป ธิดาคนโต
ของพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) ซึ่งดํารงตําแหนงเจาเมืองเพชรบุรีได
กลับจากการเรียนหนังสือที่คอนแวนตในปนัง และใหมนัส จรรยงค ไดเขา
ไปเปนครูสอนดนตรีไทย จนเกิดรักใครชอบพอกันในที่สุด
พ.ศ.2472 พระยาสุรพันธเสนี ยายไปอยูราชบุรี เพราะไดเลื่อน
ตําแหนงเปนสมุหเทศาภิบาลฯ มณฑลราชบุรี ปกครอง 8 จังหวัด คุณออม
บุนนาค จึงตองยายไปอยูกับบิดาที่จังหวัดราชบุรีดวย แตยังแอบติดตอกัน
โดยฝากจดหมายผานคนคุนเคยไปมาเทาที่มีโอกาสจะอํานวย ในชวงนั้นมี
นักประพันธชื่อสนิท อรรถจินดา ไปสอนดนตรีไทยใหแกคุณออม ทําให
มนัส จรรยงค เกิดความอิจฉาและหึงหวงอยางรุนแรงถึงกับมีความคิดจะ
เปนนักประพันธแขงขึ้นมาบาง และไดเขียนเรื่องสั้นชื่อ “สวรรคครึ่งเดือน”
เปนครั้งแรก ใชนามปากกา “อ.มนัสวีร” หมายถึง “ออมผูกลาหาญ” แลว
ส ง ไปให ห นั ง สื อ พิ ม พ “เดลิ เ มล วั น จั น ทร ” พิ จ ารณาปรากฏว า
ป.บู ร ณปกรณ ผู ค วบคุ ม แผนกบั น เทิ ง เอาลงพิ มพ ใ หเ มื่อ พ.ศ.2473 แต
เปลี่ยนชื่อเรื่องใหมเปน “คูทุกข – คูยาก” โดยเนื้อเรื่องใหพระเอกนางเอก
หนีไปมีความสุขดวยกันไดเพียงครึ่งเดือนก็ถูกพรากจากกัน ซึ่งไดกลายมา
เป น ความจริ ง ในชี วิ ต รั ก ของมนั ส จรรยงค ช ว งต อ มาอย า งน า อั ศ จรรย
เพราะแม จ ะถู ก กี ด กั น อยู ต ลอดเวลา แต ค รั้ ง หนึ่ ง คุ ณ อ อ ม บุ น นาค ได
ติดตามพระสุรพันธเสนีไปพักที่บานในกรุงเทพฯ แลวขออนุญาตไปคางคืน
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กับคุณยายที่บานฝงธนบุรี แลวแอบนัดหมายไปพบมนัส จรรยงค ที่บาน
เพื่ อ นแทน บั ง เอิ ญ คุ ณ ยายให เ ด็ ก รั บ ใช นํ า ขนมจี น น้ํ า ยาไปให พ ระยา
สุรพันธเสนีที่บานแถวสะพานยมราช ความลับจึงถูกเปดเผย เมื่อคุณออม
กลับบานไดพบนองชายกลางทางทราบวาบิดารูความจริงเสียแลว ดวยความ
ตกใจและขาดคนใหคําปรึกษาแนะนํา เพราะขณะนั้นมารดาไดถึงแกกรรม
ไปแลว จึงตัดสินใจหนีไปกับมนัส จรรยงค ทันที
หลังจากใชชีวิตหลบซอนเรรอนอยูไดระยะหนึ่งก็ถูกตามพบและ
พรากเอาไปฝากไวที่บานเจาคุณประยูรวงศ (เจาจอมในรัชกาลที่ 5) ซึ่งอยู
ริมแมน้ําเจาพระยามีหญิงผูสูงอายุคนหนึ่งคุมแจ แตในที่สุดก็นัดหมายให
มนัส จรรยงค มารับไดสําเร็จ โดยมนัส จรรยงค ไดขอให รัตน เศรษฐบุตร
เพื่อนนักเรียนบานสมเด็จฯ ขับเรือเร็วไปวนอยูที่ทาน้ํา พอเฉียดไดจังหวะก็
รองให “ออมโดด” สมดังนามปากกา “อ.มนัสวีร” โดยแท
นั บ แต นั้ น มา มนั ส จรรยงค จึ ง ยึ ด การ
ประพันธเปนอาชีพจนตลอดชีวิต มีผลงานทั้งนว
นิยาย สารคดีและอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะผลงาน
เรื่องสั้นมีมากที่สุดนับพันเรื่องราว พ.ศ.2480 เพื่อน
รวมรุนบานสมเด็จฯ ชวนใหไปเปนผูจัดการรานคา
แบบสหกรณ ที่ ทั ณ ฑนิ ค ม อ.ธารโต จ.ยะลา ได
คลุกคลีกลิ่นไอปาดงดิบและนักโทษที่มีประวัติชีวิต
หลากหลายอยู เ กื อ บสองป ทํ า ให มี วั ต ถุ ดิ บ กลั บ มาเขี ย นเรื่ อ งสั้ น จั บ ตาย
ซาเกาะ ซึงผี และอื่น ๆ อีกมาก เฉพาะเรื่องจับตายไดรับคัดเลือกแปลเปน
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ภาษาอังกฤษลงพิมพในหนังสือ SPAN ของออสเตรเลียรวมกับนักเรียน
ชาติอื่น ๆ ในเอเชียเพื่อจําหนายทั่วโลกเมื่อ พ.ศ.2501 นอกจากนี้เรื่องสั้น
อื่น ๆ เชน ทอนแขนนางรํา แมยังไมกลับมา สลัดเครา และชุด ผูเฒาแหง
ทองนา อันประกอบดวยเฒาหนู เฒาเหมือน เฒาโพลง ฯลฯ ลวนอยูใน
ความทรงจําของผูอานตลอดมา จนไดรับยกยองใหเปน “ราชาเรื่องสั้ น
ลูกทุงไทย” ที่ไมมีใครเทียบไดจนปจจุบัน
มนัส จรรยงค เปนคนใจคอกวางขวางและรักการดื่มสุราเปนชีวิต
จิตใจ ไดรับคาเรื่องเทาใดก็เลี้ยงดูมิตรสหายจนแทบไมมีเงินกลับถึงบาน
แมจะแบงเงินไวเปนสองกระเปา แตพอเมาไดที่ก็ออกปากขอยืมเงินในสวน
ของคุณออมเอาไปใชเสียจนหมดสิ้น หลายครั้งตองถอดเสื้อ ถอดรองเทา
แลกค า รถค า เรื อ กลั บ บ า นก็ เ คยมี แ ละเมื่ อ ไรที่ เ ริ่ ม ดื่ ม สุ ร าจริ ง จั ง ก็ ติ ด พั น
ทํ า งานประพั น ธ ไ ม ไ ด ต อ เนื่ อ งยาวนาน จนกว า จะเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลจึ ง จะกลั บ มาเขี ย นเรื่ อ งได ต อ ไป แต ก็ ว นเวี ย นเข า ออก
โรงพยาบาลอยูบอยครั้งจนเกรงใจหมอ ตองเปลี่ยนโรงพยาบาลบอย ๆ และ
ใชชื่อปลอมบางเหมือนกัน อยางไรก็ตามมนัส จรรยงค นับเปนนักสูผู
ทระนงที่ยึดการประพันธเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัวมาไดอยางนาภาคภูมิใจ
แมจะเต็มไปดวยความหวาน ความขมขื่น และความยากลําบากนานัปการ
และในที่สุดเราตองสูญเสียนักเขียนผูยิ่งใหญอยางมนัส จรรยงค ไปเมื่อ
พ.ศ.2508 ดวยวัยเพียง 58 ปกบั 5 เดือน
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ชีวิตที่ยิ่งกวานิยาย
โชติ แพรพันธุ มีอายุแกกวา มนัส จรรยงค ไมถึงเดือน เมื่อมามี
ชื่อเสียงบนถนนการประพันธดวยกัน ชอบเสพสุราเปนชีวิตจิตใจเหมือนกัน
รวมทั้งมีนิสัยใจคอที่กวางขวางยิ่งกวาแมน้ําพอ ๆ กัน จึงเปนมิตรสนิทที่มี
ตํานานชีวิตโลดโผนยิ่งกวานิยายใหเลาขานไดอีกมาก สมควรแกการคนหา
เรียนรูทั้งประวัติและผลงานประพันธใหกวางขวางสืบไป เพราะนับเปน
มรดกสําคัญของชาติและเปนบทเรียนสําคัญสําหรับผูอานหลายแงมุม
โชติ แพรพันธุ และมนัส จรรยงค ไมไดมีเปาหมายที่จะเกิดมา
เปนนักประพันธ แตประสบการณในวัยเด็กที่ตองเคี่ยวกรําการอานหนังสือ
ใหผูใหญฟงอยางหนัก ทําใหแตกดอกออกชอไปเปนนักอานและนักเขียน
ในที่สุด เมื่อคราวหนึ่งที่ครูอบ ไชยวสุ เจาของนามปากกา “ฮิวเมอริสต”
ไม ส ง ต น ฉบั บ เรื่ อ งหรรษาไปลง “สุ ภ าพบุ รุ ษ ” รายป ก ษ ต ามกํ า หนด
กุหลาบ สายประดิษฐ เจาของนามปากกา “ศรีบูรพา” ซึ่งเปนบรรณาธิการ
ก็บังคับใหโชติ แพรพันธุ ผูเปนเพื่อนเรียนที่เทพศิรินทรและเพื่อนรวมวง
สั งสรรค อยูกั บ คณะสภาพบุรุษ ในฐานะที่คุ ย ให คนหั ว เราะไดทั้ งวัน เป น
ผูเขียนแทน พรอมกับตั้งนามปากกาใหวา “ยาขอบ” โดยเลียนเสียงมาจาก
J.W. Jacob นักเขียนเรื่องตลกในหนังสือพิมพอังกฤษ ทําใหเกิดเรื่องสั้น
แนวตลกเรื่องแรกชื่อ “จดหมายเจาแกว” ทําใหนามปากกา “ยาขอบ” เปนที่
รูจักในวงการประพันธไทยเรื่อยมา หรือเมื่อมนัส จรรยงค ทราบขาววา
คุณออม บุนนาค มีครูดนตรีคนใหมเปนนักประพันธทําใหเกิดแรงบันดาล
ใจที่จะเขียนเรื่องสั้น “คูทุกข – คูยาก” ไดสําเร็จ และเมื่อถึงสถานการณ
คับขันของชีวิตทั้งโชติ แพรพันธุ และมนัส จรรยงค ก็สามารถกาวเขาไป
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เปนนักประพันธอาชีพอยางยิ่งใหญจนปจจุบัน ดวยการทุมเทอยางประณีต
บรรจงทุกชิ้นงาน แมโชติ แพรพันธุ และมนัส จรรยงค จะตายไปนาน
แลว แตตัวละครในบทประพันธของเขาจะไมมีวันตาย
บทเรียนสําคัญอีกประการหนึ่งของนักประพันธที่มักเชื่อกันวาตอง
เสพสุราเสียกอนจึงจะแตงไดดี กลับปรากฏวาในระหวางเขียนเรื่อง โชติ
แพรพันธุ และมนัส จรรยงค จะไมแตะตองอยางเด็ดขาด เพราะเมื่อไรที่เริ่ม
ดื่ม หมายถึ งเขีย นไม ได และอาจไมไ ดเ ขียนตอเนื่องอี ก หลายวัน ทั้ งโชติ
แพรพันธุ และมนัส จรรยงค จึงมีมิตรสนิทเปนนายแพทยอยูหลายคนและ
คุนเคยกับโรงพยาบาลหลายแหงดวยโรคพิษสุรา ดังที่มนัส จรรยงค เคย
เขียนเลาไวในเรื่อง “ขาพเจาเปนบาไป 36 ชั่วโมง” เปนตน นายวรกิจ
บรรหาร เจ า ของโรงพิ ม พ อัก ษรนิ ติ์ผู อุป การะที่ โ ชติ แพร พัน ธุ นับ ถื อ
เสมือนพอเคยสงตัวโชติ แพรพันธุ ไปอดเหลาที่เกาะกระดาษ จ.ตราด ที่
เขาทําสวนมะพราวอยูเพื่อเขียน “ผูชนะสิบทิศ” ใหจบเสียที แตก็ไมสําเร็จ
เหมื อ นกั บที่ เ คยชั ก ชวนให มนั ส จรรยงค และครอบครัว ไปอยูที่เ กาะ
กระดาษดวยเหตุผลเดียวกัน แตอยูไดเพียง 2 – 3 เดือนก็กลับกรุงเทพฯ
พร อ มประสบการณ ท ะเลมาเขี ย นเรื่ อ งสั้ น ได ม ากมาย รายได จ ากงาน
ประพันธสวนใหญของเขาจึงตกหลนอยูใน วงสุราและแบงปนแกมิตรสหาย
เมื่อวันที่โชติ แพรพันธุเสียชีวิต มีเงินเหลืออยูเพียง 130 บาท แตในงานศพ
ทั้งของโชติ แพรพันธุ และมนัส จรรยงค มีคนชวยทําหนังสือแจกหลาย
เลมและมีผูไปรวมงานนับพันคน
พ.ศ.2550 เปนวาระ 100 ปชาตกาลของโชติ แพรพันธุ และมนัส
จรรยงค แตผลงานประพันธของเขาจะมีชีวิตยืนยาวตอไปอีกหลายรอยป

“หมา” มุมมองที่ผานทางสํานวนไทย
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม*
ผูเขียนทําวิจัยเรื่อง “สัตวในสํานวนไทย สิ่งชี้บงวัฒนธรรมทาง
ความคิดของคนไทย” โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานวนไทยที่เกี่ยวของ
กับสัตวชนิดตางๆ จํานวน 330 สํานวน จํานวนสัตว 88 ชื่อ ไดพบวา สุนัข
เป น สั ต ว ที่ ถู ก นํ า มาใช เ ป น สํ า นวนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บหรื อ เปรี ย บเปรย
การกระทําของมนุษย จํานวนมากที่สุด จํานวน 36 สํานวน แสดงวาสุนัขกับ
คนไทยนั้ น มี ค วามใกล ชิ ด ผู ก พั น กั น มาช า นาน ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอนํ า เสนอ
มุมมองของคนไทย ที่มีตอสุนัข ผานทางสํานวนไทย
ในสํานวนไทย สวนใหญจะใชคําวา หมา ซึ่งเปนคําไทยแทพบ
สํานวนที่ใชคําวา สุนัข มีเพียงสํานวนเดียว ดังนั้นผูเขียนจึงเลือกใชคําวา
หมา ในบทความนี้ หวั ง ว า ท า นสุ ภ าพชนทั้ ง หลายคงไม รั ง เกี ย จว า เป น
คําหยาบ
* หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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สํานวน ความหมาย และอุปลักษณ
สํ า นวนไทยที่ เ กี่ ย วกั บ หมา 36 สํ า นวน พร อ มกั บ การแสดง
ความหมายแฝง และการวิเคราะหอุปลักษณของหมาที่ใชแทนคนในลักษณะ
ตางๆ มีดังนี้
1. หมากัดอยากัดตอบ หมายถึง คนต่ํา คนเลว คนพาล
ฯลฯ ประทุษรายอยาทําตอบ ประทุษราย หมายถึง ทางวาจาก็ได
หมาเปนอุปลักษณของ คนพาล คนต่ํา คนเลว
2. หมาขี้ไมมีใครยกหาง หมายถึง คนยกตัวเอง เปรียบกับ
ลักษณะหมาขี้ตองยกหาง เพื่อใหพนรูทวารหนัก
หมาเปนอุปลักษณของ คนยกตัวเอง
3. หมาจนตรอก หมายถึง จําตอสูเมื่อจวนตัวไมมีทาง
หลี ก เลี่ ย ง สํ า นวนนี้ เ อาหมาเปรี ย บ คื อ หมาเมื่ อ ถู ก ไล ไ ปจนอยู ใ นตรอก
จวนตัวไมมีทางไปตอไป ก็จะหันมาสู อะไรที่สูดวยฤทธิ์จวนตัวไมมีทางจะ
หลีกเลี่ยงเบี่ยงบายได จึงพูดกันเปนสํานวนวา “หมาจนตรอก”
หมาเปนอุปลักษณของ คนไมมีทางสู
4. หมาถูกน้ํารอน หมายถึง เที่ยวไดพลานไป ดิ้นรนไป
สมัยโบราณเรือนไทยปลูกสูงมีใตถุน ครัวก็มีใตถุน หมามักจะมาหาอะไรกิน
ที่ใตถุนครัว เมื่อมาทําความรําคาญจะไล ก็มักเอาน้ํารอนราดลงไป หมาถูก
น้ํารอนก็วิ่งพลาน เลยกลายมาเปนสํานวนใชกับคนที่มีธุระรอน ตองเที่ยว
พลานไปทําธุระนั้น ๆ
หมาเปนอุปลักษณของคนมีธุระรอน
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5. หมาสองราง หมายถึง เขาดวยทั้งสองฝาย “ราง” คือ
ภาชนะทําดวยไมสําหรับใสอาหารใหสัตวกิน “หมาสองราง” คือกินอาหาร
ทั้งสองบาน เปรียบกับคนที่โลเลกลับกลอกเขาทั้งสองฝาย
หมาเปนอุปลักษณของคนโลเล
6. หมาหมู หมายถึง กลุมรุมกันเปนพวก สํานวนนี้มาจาก
หมาตัวใดที่เขาตอสูมักจะมีพวกกรูเขาชวย เลยเกิดคําวา “หมาหมู” ใชเปน
สํานวนหมายถึงคนที่เขาตอสูแลวมีพวกเขาชวย
หมาเปนอุปลักษณของคนขี้ขลาด
7. หมาหยอกไก หมายถึง หยอกลอเปนเชิง เปนนัย เปนที
เลนทีจริง สํานวนนี้ใชกับชายผูใหญหยอกลอหญิงรุนสาว เชนใชมือ จับตอง
เปนทีวาทําอยางผูใหญเอ็นดูเด็ก
หมาเปนอุปลักษณของผูชายอายุมากที่ชอบหยอกเด็กเปนที
เลนทีจริง
8. หมาหวงกาง หมายถึง หวงหรืองกจะเอาคนเดียวไมให
ใครมายุงเกี่ยวของ สํานวนนี้มาจากหมาที่กินกางปลา แลวคอยระวังไมให
ตัวอื่นมาแยงกิน
หมาเปนอุปลักษณของคนกีดกันผูอื่น
9. หมาหัวเนา หมายถึง เปนที่นารังเกียจ เขากับใครไมได
ไมมีใครคบหาสมาคม
หมาเปนอุปลักษณของคนนารังเกียจ
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10. หมาเห็นขาวเปลือก หมายถึง เห็นแลวชอบ แตไม
สามารถหรือไมมีทางที่จะไดสมประสงค จะเปนดวยฐานะต่ํากวา หรือไมมี
เงิน หรือรางกายขาดความสมบูรณหรืออะไรก็ได เปรียบไดกับหมาเห็น
ขาวเปลือก จะกินก็กินไมได
หมาเปนอุปลักษณของคนที่ฐานะต่ําตอยกวา
11. หมาเหาใบตองแหง หมายถึง พูดเอะอะเปนทีวา
เกงกลาไปกระนั้นเอง ไมมีทางทําอะไรได ใบตองแหงคือใบตองกลวยที่ตาย
แหงติดอยูกับตน เวลาลมพัดจะเสียดสีกันมีเสียงดังแกรกกราก หมาไดยิน
เสียงมักจะเหา
หมาเปนอุปลักษณของคนที่ไมเกงจริง
12. หมาเหาไมกัด หมายถึง พูดเอะอะดูเกงกลาแสดงวาจะ
เอาจริงเอาจัง แตที่แทแลวไมเอาจริง มูลของสํานวนมาจากขอสังเกตลักษณะ
หมาที่ถือกันวาหมาที่เหาเกง
หมาเปนอุปลักษณของคนดีแตพูด
13. เคาะกะลามาเกิด หมายถึง เลวทรามต่ําชา สมัยโบราณ
เราเลี้ยงหมา ใชกะลาใสอาหารใหกิน เวลาจะเรียกหมาใหมากินอาหาร เรา
เคาะกะลาเปนสัญญาณ หมาไดยินเสียงเคาะกะลาก็มา อนึ่งเราเชื่อกันวาสัตว
หรือสิ่งมีชีวิตที่จะมาเกิดในทองนั้นคอยหาโอกาสที่จะมาเขาทองอยูทั่วไป
พอสบโอกาสอะไรเขาอยางใดอยางหนึ่งก็รีบตะลีตะลานเขาทองทันที อยาง
ดาวรวงที่เรียกวา ดาวจุติ โบราณเขาหามไมใหทัก ใครเห็นไปทักเขา เขาวา
จะไปเขาทองหมา วันทองดาขุนชางวา “หมามันจะเกิดชิงหมาเกิดมึงไปตาย
เสียเถิดไอหนาเบี้ย” ดังนั้นการเคาะกะลาเรียกหมาแลวหมาก็มา จึงเอามา
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เปรียบกับสิ่งมีชีวิตที่มาเกิด พูดเปนสํานวนวา “เคาะกะลามาเกิด” ซึ่งแปล
ตรงก็วา “หมามาเกิด” แตพูดเลี่ยงไปเอาเคาะกะลาเรียกหมามาพูด
หมาเปนอุปลักษณของคนเลวทรามต่ําชา
14. มีปลอกคอ หมายถึง มีเจานายหรือผูมีอํานาจคุมครอง
มูลของสํานวนมาจากลี้ยงหมา คือหมาที่มีเจาของเลี้ยงอยางดี สวนมากมี
ปลอกคอที่เจาของทําใหใสไวประจํา ตางกับหมาตามถนนทั่วไป ใครเห็น
หมามีปลอกคอก็ รูวา เปน หมามีเ จาของและไมกลาทํ าอัน ตราย คําว า “มี
ปลอกคอ” เลยมาใชเปนสํานวนหมายถึง ผูที่ขึ้นอยูในหรือเปนคนของ
เจานายหรือผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งมีเจานายหรือผูมีอํานาจนั้น ๆ คุมครอง
หมาเป น อุ ปลัก ษณ ข องคนที่ มี เ จา นายชุบ เลี้ ย ง หรื อมีผู มี
อํานาจคุมครอง
15. หมาหวงรางหญา, หมาหวงกาง = คนที่หวงของที่
ตนเองไมสามารถใชประโยชนอะไรไดจากของนั้น
หมาเปนอุปลักษณของคนที่กีดกันผูอื่น
16. จิ้งจอกสังคม หมายถึง คนที่คอยหลอกลวงผูอื่นโดย
แสดงภาพภายนอกวาเปนคนดี มักใชกับผูชายที่หลอกลวงผูหญิง
หมาเปนอุปลักษณของคนเลวแฝงรางในคนดี
17. หุงขาวประชดหมาหมายถึง ทําประชดประชัน แดกดัน
ซึ่งรังแตจะเสียประโยชน
หมาเป นอุปลั กษณของคนที่ไดรับผลประโยชน หรือผล
พลอยได จากการทําประชดประชันของคนอื่น
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18. เดินตามผูใหญหมาไมกัด (ภัยอันตราย) หมายถึง
ประพฤติตามอยางผูใหญยอมปลอดภัย
หมาเปนอุปลักษณของภัยอันตราย
19. หมาหวงกาง = คนที่หวงของที่ตนเองไมสามารถใช
ประโยชนอะไรไดจากของนั้น
หมาเปนอุปลักษณของคนที่กีดกันผูอื่น
20. ใสเกียรหมา หมายถึง วิ่งเร็วเต็มที่ แบบหมาวิ่ง
หมาเปนอุปลักษณของความเร็ว เพื่อหนีผูอื่น
21. สัญชาติหมา อดขี้ไมได หมายถึง คนชั้นต่ําก็อดที่จะ
ประพฤติในทางต่ําไมได เหมือนกับหมาที่อดกินขี้ไมได
หมาเปนอุปลักษณของคนชั้นต่ํา
22. ไมมีฝอยหมาไมขี้ หมายถึง ไมมีเหตุการณบางอยาง
ยอมไมมีใครกลาวถึง
หมาเปนอุปลักษณของคนที่เปนผูกลาวถึงเหตุการณราย
23. หมาหางดวน หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดพลาด จน
ไดรับความอับอาย แลวชวนใหผูอื่นทําตาม โดยยกยองการกระทํานั้นวาดี
หมาเปนอุปลักษณของคนทําผิด
24. หางจุกตูด หมายถึง คนขี้ขลาดหรือขี้กลัวไมกลัวสู
หรือเมื่อสูไมไดก็วิ่งหนี สํานวนนี้มาจากลักษณะของสัตวสุนัข เวลากลัว เมื่อ
เห็นสุนัขที่ใหญกวารี่เขามาก็จะทําตัวลีบ เอาหางปดกนไวถาหางสั้นก็จุกกน
พอดี
หมาเปนอุปลักษณของอาการของคนขี้ขลาด
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25. เลนกับหมาหมาเลียปาก เลนกับสากสากตีหัว หมายถึง
การลดตัวลงไปเลนหัวคลุกคลี ใหความเปนกันเองกับคนที่ต่ํากวา อาจจะถูกตี
เสมอ ลามปาม สํานวนนี้เลียนแบบธรรมชาติของหมา เมื่อเราเลนกับมัน มักถูก
หมาเลียปากเรา
หมาเปนอุปลักษณของคนที่ต่ํากวา
26. กินเผื่อหมา หมายถึง กินจุ นอกจากกินใหอิ่มทองแลว
ยังกินเผื่อหมาดวย
หมาเปนอุปลักษณของคนที่กินจุ เห็นแกกิน
27. กินเหมือนหมู อยูเหมือนหมา หมายถึง ไมมีระเบียบ
ไมเรียบรอย หมูเปนสัตวที่กินมูมมาม สวนหมาเปนสัตวที่นอนไดไมเลือกที่
แมจะสกปรก
หมาเปนอุปลักษณของคนสกปรก
28. โกรธหมาดํา ทําหมาแดง หมายถึง โกรธคนหนึ่ง แตทํา
กับอีกคนหนึ่ง
หมาเปนอุปลักษณของคน 2 คน หมาดําเปนคนที่ถูกโกรธ
แตหมาแดงเปนคนที่ถูกทํา
29. ขี้ไมใหหมากิน หมายถึง ตระหนี่ แมแตอุจจาระก็ไม
ยอมใหหมากิน
หมาเปนอุปลักษณของ ผูรับของเศษ เหลือ
30. ขี้หมูราขี้หมาแหง หมายถึง เรื่องเล็กนอยไมสําคัญ ไรสาระ
ขี้หมา เปนอุปลักษณของเรื่องเรื่องเล็กนอยไมสําคัญไรสาระ
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31. หมาจะเกิดชิงหมาเกิด (ดูสํานวนที่ 13)
หมาเปนอุปลักษณของคนเลวทรามต่ําชา
32. ปลอยตีนหมา หมายถึง วิ่งอยางรวดเร็ว มักใชกับการ
วิ่งหนี
หมาเปนอุปลักษณของความเร็ว เพื่อหนีผูอื่น
33. หมาลอบกัด หมายถึง ถูกลอบทําราย
หมาเปนอุปลักษณของคนที่ลอบทํารายผูอื่น
34. เหมือนลูกหมาตกน้ํา หมายถึง เปยกโชกทั้งตัว
หมาเปนอุปลักษณของคนที่มีสภาพเปยกทั้งตัว
35. แมวหาหมาหก หมายถึง ความเชื่อวาเปนจํานวนที่เปน
อัปมงคล
หมาเปนอุปลักษณของสิ่งที่เปนอัปมงคล
36. เสือสิ้นตวัก สุนัขจนตรอก หมายถึง คนที่ฮึดสู เพราะ
ไมมีทางจะหนีไดแลว
หมาเปนอุปลักษณของคนที่ฮึดสูเพราะไมมีทางหนี
ความสัมพันธระหวางสํานวนกับลักษณะของหมา
ลักษณะของหมาที่คนไทยนํามาผูกเปนสํานวน มี 2 แบบ
คือ ลักษณะทางกายภาพ ในบทความนี้จะเรียกวา รูปลักษณ และลักษณะ
ทางพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัย ในบทความนี้จะเรียกวา นิสัยลักษณ ซึ่ง
สรุปไดดังนี้
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รูปลักษณของหมา ที่นําไปสูก ารผูกสํานวน
สํานวน
หมาหัวเนา
มีปลอกคอ

ความหมายแฝง
คนนารังเกียจ
มีเจานาย

รูปลักษณ
หมาหัวเนา นารังเกียจ
หมาใส ป ลอกคอเพื่ อ
บอกวามีเจาของ

ลักษณะนิสัยของหมา ที่นําไปสูการผูกสํานวน
สํานวน
หมากัดอยากัดตอบ
เดินตามผูใหญหมาไมกัด

หมาลอบกัด
หมาขี้ไมมีใครยกหาง
หมาจนตรอก
หมาถูกน้ํารอน

ความหมายแฝง

นิสัยลักษณ

คนพาล
คนพาล
คนพาล
คนยกตัวเอง
คนหมดหนทางหนี
แลว
คนมีเรื่องรอน

หมาชอบแอบกัดขางหลัง
หมาชอบแอบกัดขางหลัง
หมาชอบแอบกัดขางหลัง
เวลาหมาขี้ตองยกหาง
หมาเมื่ อ ไม มี ท างหนี จ ะ
หันกลับมาสู
อาการหมาวิ่ ง พล า นเมื่ อ
ถูกน้ํารอน
หมาบางตัวจะวิ่งไปกินขาว
บานโนนบางบานนี้บาง
เมื่อเห็นหมาตางถิ่นเขามา
หมาในบริเวณนั้นทั้งหมด
จะมาชวยกันรุมกัด

หมาสองราง

คนโลเล

หมาหมู

คนขี้ขลาด
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หมาหยอกไก

ผูชายอายุมาก

หมาหวงก า ง/หมาหวง
รางหญา

คนกีดกันผูอื่น

หมาเห็นขาวเปลือก

คนที่ฐานะต่ํา

หมาชอบเล น กั บ ไก เ พื่ อ
หาจั ง หวะไก เ ผลอหรื อ
เ ห นื่ อ ย ก็ ต ะ ค รุ บ เ ป น
อาหาร
เมื่ อได กระดู กมั กจะคาบ
ไป แอบกิ นกลั วตั วอื่ นมา
แยง

หมาไม กิ น ข า วเปลื อ ก
ดั ง นั้ น ถึ ง แ ม จ ะ เ ห็ น
ข า วเปลื อ กแต ไ ม ใ ส ใ จ
หรือใหความสําคัญ
หมาเหาใบตองแหง
คนเกงไมจริง
หมาชอบเหา เห็นอะไร
เคลื่ อ นไหวนิ ด หน อ ยก็
เหา
หมาเหาไมกัด
คนดีแตพูด
หมาชอบเหา
เคาะกะลาหมามาเกิด
คนเลว
หมาจะวิ่ ง มากิ น อาหาร
เมื่ อ ได ยิ น เสี ย งเจ า ของ
เคาะกะลาเรียก
กินเหมือนหมูอยู
คนสกปรก
อาการนอนไม เ ลื อ กที่
เหมือนหมา
ของหมา
คนที่ไดรบั ผลประโยชน หมากินจุ กินไมรูจักพอ
หุงขาวประชดหมา
ปล อ ยตี น หมา/ใส เ กี ย ร
ความเร็ว
หมาวิ่งเร็ว โดยเฉพาะเมื่อ
หมา
วิ่งหนี
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สัญชาติหมาอดขี้ไมได

หางจุกตูด
เลนกับหมาหมาเลียปาก

คนเลว

อาการคนขี้ขลาด
คนที่ต่ํากวา

หมาชอบกิ น ขี้ ไ ม มี ฝ อย
หมาไม ขี้ ค นที่ เ ป น คน
กล า วถึ ง หมาจะขี้ ใ ส บ น
มูลฝอยเหตุการณราย
หมาเวลากลัวหรือยอมแพ
ไมสูจะเอาหางปดกนไว
หมาชอบเลียปากคน

สรุป
สํานวนที่เกี่ยวกับหมาทั้ง 36 สํานวน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมของ
คนไทยที่มีทัศนคติตอหมาในเชิงลบ พฤติกรรมเดนของหมาที่คนไทยนํามา
เปรียบเทียบเปนสํานวน ไดแก ลักษณะตอไปนี้
การกิน ไดแก หมากินขี้, ไมกินขาวเปลือก, กินจุ, หวงกระดูกที่
ตนเองกําลังครอบครอง, กินขาวหลายบาน, วิ่งมากินอาหารตามเสียงเคาะ
กะลา, กินไมเลือก
การขับถาย ไดแก เวลาขี้จะยกหาง, ขี้ใสบนมูลฝอย
การเหา ไดแก ชอบเหา เหาเมื่อที่พบสิ่งแปลกปลอม หรือเหา
แมแตสิ่งเล็กๆนอยๆ
การตอสู ไดแก แอบกัดขางหลัง, ปกติจะหนี แตเมื่อไมมีทางหนีจะ
หันกลับมาสู, เวลากลัวหรือไมสูจะเอาหางปดกน, วิ่งหนีเร็วมาก, เมื่อพบ
หมาตางถิ่นจะรวมกันเปนหมูเพื่อเขาทําราย
การนอน ไดแก นอนไมเลือกที่, ไมมีระเบียบ
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พฤติกรรมอื่น ๆ ไดแก ชอบเลียปากคน, ชอบเลนกับไกและจะ
กัดเมื่อไกเผลอ, วิ่งพลานเพราะถูกน้ํารอน
พฤติ ก รรมเหล า นี้ ถู ก นํ า มาเปรี ย บกั บ คนที่ สั ง คมไม ย อมรั บ ใน
ลักษณะตาง ๆ อาทิ คนพาล, คนเลว, คนชอบคุยโออวด, คนโลเล, คนขี้
ขลาด, คนที่ชอบกีดกันผูอื่น, คนเกงไมจริง, คนดีแตพูด, คนสกปรก, คนคอย
รับผลประโยชนโดยไมตองลงทุนลงแรง, คนที่ฐานะต่ํา, คนที่มีเรื่องรอนใจ,
คนสูเพราะหมดทางหนี, คนไมมีระเบียบ, คนโกหก และชายที่ทําทาวางตัวดี
แตในใจคิดรายตอหญิงที่ตนเกี่ยวของ
สรุป จากสํานวนไดวา วัฒนธรรมทางความคิดของคนไทยที่มีตอ
หมา ลวนเปนทัศนคติในแงไมดี หมาในความคิดของคนไทย เปนตัวแทน
ของคนที่สังคมไมยอมรับทั้งปวง ดังสรุปตอไปนี้

หมา

พฤติกรรมการกิน
พฤติกรรมการขับถาย
พฤติกรรมการเหา
พฤติกรรมการตอสู
พฤติกรรมการนอน
พฤติกรรมความเจ็บปวด
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคน

คนเลวประเภทตาง ๆ ไดแก
- คนพาล, โมโออวด, โลเล, ขี้ขลาด,กีด
กันผูอื่น สกปรก รอผลพลอยได,ฐานะต่ํา,
มีเรื่องรอนใจ, ไมมีระเบียบ,โกหก, ชาย
หวังฉวยโอกาส, คนโลภ, คนนารังเกียจ
คนรับเคราะห และคนที่อยู,ภายใตอํานาจ
ผูอื่น

หมาในสั ง คมไทย นั้ น มี ค วามใกล ชิ ด กั บ คน โดยเฉพาะผู ที่ เ ป น
เจาของ คนไทยเลี้ยงหมาแบบปลอยอิสระ มากกวาจะใหอยูในขอบเขตอัน
จํากัด และหมาก็มักจะติดตามเจาของไปทุกหนทุกแหง คนไทยมักจะเลี้ยง
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หมาเพื่อเฝาบาน ใหเปนเพื่อน หรือเปนผูรับใชเจานาย ที่จริงแลวหมามี
ประโยชนตอคนมากมาย หมาบางตัวอาจตายแทนเจาของได บางตัวเต็มไป
ดวยความจงรักภักดี แตเพราะเหตุใดคนไทยจึงมองหมาในแงลบ และเห็น
แตสวนที่ไมดีของหมา ทั้งๆที่ หมาก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง ไมไดตางไปจาก
สัตวชนิดอื่นเลย ใครมีคําตอบชวยบอกผมที ?

ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ : แหลงความรูค ูความสุข
ผศ.มานิตา ศรีสาคร*
“ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ” เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนแหลง
เผยแพรความรู เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อใหผูเขาชมไดศึกษาหาความรูและเกิดความเขาใจ สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปรับประยุกตใชในพื้นที่ของตน

* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
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ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ตั้งอยูที่ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก มีเนื้อที่ 14 ไร 2 งาน 18 ตารางวา มูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดซื้อที่ดิน
ผืนนี้ตั้งแต พ.ศ. 2532 ตอมาสมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรม
ราชู ปถั มภ ไ ด ขออนุญาตมู ลนิ ธิชัย พั ฒ นาจัด ทํา”โครงการศูน ยนั น ทนาการ
บริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ ” เพื่ อ เสนอแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นาใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ปศุสัตว สิ่งแวดลอมและพลังงาน
ตลอดจนสาธิ ต ความเป น อยู ใ นวิ ถี ไ ทย รวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เปนรูปธรรมชัดเจน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน
ชื่อโครงการวา “ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ” (The Bhumirak Dhamachart Project)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545
โครงการศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ประกอบดวยพิพิธภัณฑ 2 แบบ
แบบแรกคือพิพิธภัณฑที่มีชีวิต คือ พิพิธภัณฑกลางแจง ไดจัดวางระดับของ
พื้ น ที่ เ ป น 4 ระดั บ จุ ด สู ง สุ ด เปรี ย บเสมื อ นภาคเหนื อ ถั ด มาคื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต แตละพื้นที่ไดจัดแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ ทฤษฎีแกลงดิน
ทฤษฎีแกมลิง การบําบัดน้ําเสีย
สวนพิพิธภัณฑแบบที่สองคือ พิพิธภัณฑระบบ แสง สี เสียง ซึ่งอยู
ในอาคาร จัดแสดงขอมูลโดยสรุปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เกี่ยวกับ ดิน หญาแฝก น้ํา ฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา การบําบัดน้ําเสีย
บึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวคิดในการดําเนินงานของศูนยทั้งการจัดแสดง การนําชม และ
การฝกอบรมของศูนยภูมิรักษธรรมชาติ คือ การใหความรู “แบบเพลิน” ซึ่ง
มาจากคําวา Play + Learn = Plearn ซึ่งหมายถึงการไดเรียนรูและเลนไป
พรอม ๆ กัน ผูที่เขาชมศูนยจะไดรับทั้งความรูและความสนุกสนานอันเกิด
จากการเรียนในหองเรียนธรรมชาติ และในการฝกอบรมผูเขารวมกิจกรรม
จะไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ศูนยภูมิรักษธรรมชาติมีเจาหนาที่ 6 คน ทํางานธุรการและเป น
วิทยากรนําชมศูนย มีคนงานรายวัน 10 คนในการทํานุบํารุงดูแลพืชพรรณ
และบริเวณของศูนย หัวหนาศูนย คือ คุณปญญา ปุลิเวคินทร มหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อดีตหัวหนา
ศูนยโครงการเกษตรผสมผสาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
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ประจําจังหวัดมุกดาหาร ผูซึ่งคนพบสัจธรรมของการเรียนรูจากธรรมชาติ
และความพอเพียง หลังจากเปนมนุษยเงินเดือนมา 20 กวาป
เราเริ่มตนโปรแกรม “เที่ยวทั่วไทยภายในสองชั่วโมง” ที่จุด Start
หลังจากที่คุณปญญา ปุลิเวคินทร ซึ่งรับหนาที่เปนวิทยากรใหคณะของเรา
เลือกวาตองการ “ผานรอนกอนผานหนาว” หรือ”ผานหนาวกอนผานรอน”
คณะของเราเลือกผานรอนกอนผานหนาวซึ่งหมายความวาเราจะเดินชม
พิพิธภัณฑกลางแจงกอนชมพิพิธภัณฑในอาคาร เรื่องแรกที่วิทยากรชี้ใหเรา
เห็น คือ “การหมดิน” ดวยการนําเศษวัชพืชที่เราตัดออกแลวมาคลุมดิน เพื่อ
รักษาจุลินทรียในดินใหเจริญเติบโต ดินก็จะอุดมสมบูรณ ทําใหตนไมเจริญ
งอกงาม การทําเกษตรธรรมชาติจึงไมตองฆาหรือกําจัดหญา แตใหตัดบอย ๆ
แลวใชเศษหญาเหลานั้นคลุมดิน จะทําใหดินมีชีวิต มีพลัง สรางอาหารได
เองโดยไมตองพึ่งปุยเคมี ลดการพึ่งพา และลดตนทุน
กอนจะเดินทางขึ้นภาคเหนือเราแวะชม “เรื่องขี้ ขี้” นั่นก็คือแนวคิด
การนําปสสาวะและอุจจาระของคนมาบําบัดหมุนเวียนกลับมาใชเปนปุย ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทําโครงการนํารองที่จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต
พ.ศ.2522 วิธีการทําปุยจากธรรมชาติแบบนี้ก็คือการหมักไวในถัง ใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน กอนนําออกมาใช มีสูตรจํางาย ๆ วา “15 วัน หมดกลิ่น
และ 28 วันหมดเชื้อ” นอกจากเราจะไดปุยธรรมชาติแลวก็ยังมีกาซที่เกิด
จากการหมักนําไปใชเปนเชื้อเพลิงไดอีกดวย เมื่อทานทราบวัตถุประสงค
ของศูนยแลวจะเลิกแปลกใจวาทําไมหองสวมที่นี่จึงสูงจัง ตองปนบันไดขึ้น
ไปบรรเทาทุกข ก็เพราะตองการใชเปนทั้งที่บรรเทาทุกขและสื่อสาธิตเรื่อง
การทําปุยธรรมชาตินั่นเอง
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จากนั้ น เราค อ ย ๆ ไต ร ะดั บ ขึ้ น เนิ น เพื่ อ ไปเยี่ ย มชมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ภาคเหนือ ซึ่งจัดแสดงไว 4 เรื่อง คือ แนวคิด
เรื่องการปลูก ปา 3 อย าง ประโยชน 4 อยางคือประโยชนของป า 3 อยาง
หมายถึง ประโยชนที่ไดจากการปลูกไมผล ไมใชสอย ไมสําหรับทําเชื้อฟน
สวนประโยชนอยางที่ 4 ซึ่งเปนผลพลอยได คือ การปลูกตนไมเหลานั้นได
ชวยอนุรักษดินและน้ํา
แนวคิดเรื่องที่สองที่จัดแสดงในเขตภาคเหนือคือการรักษาปาให
ชุมชื้นดวยการทําฝายทดน้ําหรือที่เรียกวา “ฝายแมว” เปนฝายขนาดเล็กใช
กั้นลําหวยและลําธารในบริเวณที่เปนตนน้ํา วิธีการทําก็ไมสิ้นเปลืองเพราะ
ทําจากวัสดุในปา เชน ไมไผ เศษไม เศษหิน นํามากอเปนกําแพงเล็ก ๆ เพื่อ
ชะลอน้ํ า ให ไ หลช า ลง และกั ก เก็ บ ตะกอนไม ใ ห ไ หลลงไปทั บ ถมลํ า น้ํ า
ตอนล างและยังมี การสาธิตประปาภูเขาซึ่ง เปนภูมิปญญาพื้ นบา นในการ
ลําเลียงน้ําจากตนน้ําไปใชในหมูบาน ดวยการใชรางไมซึ่งเจาะรูเปนชวงๆ
เพื่อใหน้ําที่ไหลมาตามทอ หยดลงดิน ชวยสรางความชุมชื้น จึงเปนวิธีการ
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อนุรักษดินและน้ําตลอดจนรักษาความชุมชื้นใหแกปาที่ลงทุนนอยแตให
ประโยชนมาก
เรื่องที่สามคือการใหความรูเรื่องหญาแฝกซึ่งเปรียบเสมือน”กําแพง
ที่มีชีวิต” ชวยรักษาและอนุรักษดิน ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน
ระบบรากของหญาแฝกแผขายกวางเพียง 50 เซนติเมตรโดยรอบกอ จึงไม
เปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียง ทั้งยังสามารถดูดซึมสารเคมี จําพวกปุย
หรือยาฆาแมลงได จึงชวยปองกันไมใหสารเคมีไหลลงไปยังแหลงน้ําจน
เกิ ด เป น มลภาวะของน้ํ า การปลู ก หญ า แฝกนี้ จ ะแสดงให เ ราเห็ น ตลอด
ระยะทางที่เราเดินชม หญาแฝกนี้ขยายพันธุตางไปจากหญาทั่ว ๆ ไปคือ
ไมไดขยายพันธุดวยเมล็ด แตตองขยายพันธุดวยการแตกกอ ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติไดทําแปลงสาธิตการขยายพันธุหญาแฝกแบบหมอนขางซึ่ง เปน
การอนุบาลหญาแฝกใหติดและแตกกอกอนที่จะนําไปปลูก
เราสิ้นสุดการเดินทางภาคเหนือดวยแนวคิดเรื่องการปองกันไฟไหม
ป า โดยการใช ต น ไม ที่ มี ร ากสะสมความชื้ น ปลู ก เป น แนวกั้ น ซึ่ ง เป น
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงเห็นวาการปองกันไฟ
ไหมปาตองใชงบประมาณและเครื่องมือจํานวนมากจึงจะทั่วถึง แตการใช
กําแพงธรรมชาติคือตนไมที่สะสมความชื้นสูงจะทุนงบประมาณและมีความ
ยั่งยืนมากกวาสําหรับที่ศูนยภูมิรักษธรรมชาติใชตนกลวยเปนตัวอยาง โดย
ปลูกรอบ ๆ เขาบริเวณภาคเหนือ
เราเดินลงจากเนินมายังที่สาธิตเกษตรทฤษฎีใหมซึ่งจัดเปนพื้นที่ใน
ภาคกลาง โดยแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน คือ แหลงน้ํา นาขาว ผัก-ไมผล
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และที่ อ ยู อ าศั ย ถ า ต อ งการศึ ก ษาให ลึ ก ซึ้ ง ก็ ต อ งไปที่ วั ด มงคลชั ย พั ฒ นา
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนตนแบบของเกษตรทฤษฎีใหม
แตที่ศูนยนี้เราไดพบ “บานดิน” เปนบานที่สรางจากวัสดุธรรมชาติคือ

ดินผสมแกลบ เขาใชไมไผสานเปนโครงสรางของบาน จากนั้นก็นําฟางขาว
ที่มัดเปนเสนยาว ๆ ไปเคลากับดินผสมแกลบที่ย่ําจนไดที่แลว จากนั้นนํามา
เกี่ยวกับโครงไมไผที่ผูกไว กอนจะนําดินมาฉาบอีกครั้ง สวนวิธีการทําให
บานสวางโดยไมตองใชไฟก็คือการฝงขวดเปลาแทรกไปตามผนัง ซึ่งมีทั้ง
ขวดสีขาว สีเขียว สีชา วิทยากรอธิบายวาบานดินนี้ดี หนาหนาวจะอุน หนา
รอนจะเย็นสบาย และมีความคงทนหลายสิบป แตมีขอแมวาตองปลูกบน
พื้นดินที่น้ําทวมไมถึง บานดินนี้แสดงใหเห็นการใชพลังงานทดแทนและ
การประหยัดพลังงาน
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ข า ง ๆ บ า นเป น ครกหิ น ขนาดใหญ ว างบนฐานอิ ฐ ก อ เป น แท ง
สี่เหลี่ยม มีคนกระซิบวาเปนอนุสาวรียครก แตเมื่อเดินไปดูใกล ๆ ตรง
ฐานจะแสดงเสนทางเดินของเครื่องแกง แกงเผ็ดคือเสนสีเขียว แกงสมใช
เสนสีสม สวนตมยําเปนสีเหลือง เราเลือกเดินทางเขาไปชมพืชผักสมุนไพร
ที่ใชปรุงแกงเหลานั้น โดยปากทางจะวางหมอดินเขียนบอกเสนทางแกงเผ็ด
แกงสม และตมยําใหคนเดินตามเสนทางและทําความรูจักกับสมุนไพรที่ใช
ปรุงเปนเครื่องแกงชนิดนั้นๆ นับเปนการคนหาความรูที่เพลิดเพลินใจไดไม
นอย
นอกจากนั้นยังมีสวนสมุนไพรที่ใชบําบัดรักษาโรคตาง ๆ โดยปลูก
ไวเปนรูปรางกายมนุษย สื่อความหมายโดยใชตําแหนงของรางกายเปนสื่อ
สมุนไพรที่ใชรักษาอาการปวดเมื่อยก็จะปลูกไวตรงตําแหนงของเขา แก
ปวดหัวก็จะปลูกไวสวนบน
ปญหาที่พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน คือ พื้น ที่
ชลประทานนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการทําการเกษตรเมื่อเกิดฝนแลง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว จึ ง ทรงส ง เสริ ม ให เ กษตรกรร ว มกั น จั ด ตั้ ง
“ธนาคารขาว” ปที่ฝนตกตองตามฤดูกาลไดผลผลิตมากก็นํามาฝากที่ธนาคาร
ขาว ปที่ฝนฟาไมดีทํานาไมไดผล ก็มากูขาวจากธนาคาร แลวใชคืนดวย
ขาว โดยคิดดอกเบี้ยราคาถูก
ที่โรงสาธิตการเพาะเห็ดเปนโรงเพาะขนาดกะทัดรัด รอบ ๆ ติด
ปายนิเทศอธิบายขั้นตอนการเพาะเห็ด ดูแลวสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ถายทอดใหชุมชนได จะทําใหประชาชนมีเห็ดรับประทานโดยไมตองซื้อหา
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สวนโรงปุยชีวภาพมีปายนิเทศรอบ ๆ อธิบายขั้นตอนการทําปุย
ชีวภาพทั้งแบบน้ําและแบบแหง วัสดุที่ใชก็ไดจากเศษอาหาร เศษวัชพืช มูล
สัตว มาหมักรวมกันประมาณ 3 เดือน เมื่อยอยสลายแลวก็สามารถนํามาใช
ได ถาเกษตรกรไดมาศึกษาแลวนําไปทําก็จะลดตนทุนการผลิตและสงผลดี
แกผูบริโภค
นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตการเลี้ยงสัตว เชน เปด ไก ปลา และการ
แปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑในครัวเรือน ประเภท น้ํายาอเนกประสงค สบู
แชมพู น้ํายาลางจาน ฯลฯ
แตที่สนุกและไดรับความสนใจมากคือการสาธิตการสีขาวดวยแรง
คน ไมนาเชื่อวาแรงหมุ นของโมไมไผจะสามารถขัดเมล็ดขาวเปลือกให
กลายเปนขาวสารได และยังเปนขาวสารที่มีวิตามินและเกลือแรครบถวนมี
เจาหนาที่สาธิตการฝดขาวซึ่งมีเทคนิคที่นาสนใจในการฝดขาวเพื่อแยกเปลือก
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และเมล็ ด ออกจากกั น เมื่ อ สาธิ ต แล ว ก็ จ ะเชิ ญ ชวนให ท ดลองทํ า เป น ที่
สนุกสนานทั้งคนทําและคนเชียร สวนคนรักสุขภาพก็ไดซื้อหาขาวกลอง
กลับไปรับประทาน
ส ว นแนวคิ ด ที่ นํ า เสนอของภาคใต นั้ น มี 5 เรื่ อง คื อ เตาเผาถ า น
โครงการแกมลิง การพัฒนาแหลงทํานาขาว การทําอิฐจากดิน และน้ํามัน
ไบโอดีเซล
ที่เตาเผาถานซึ่งตั้งชื่อนาสนใจและมีความหมายเชิงบวกวา “คนเอา
ถาน” เราไดเรียนรูวา ไมที่ใชเผาไมจําเปนตองใชไมเนื้อแข็งเทานั้น แตยังใช
ไมไผ ผลไม เปลือกผลไมก็เผาถานไดโดยสามารถรักษารูปลักษณของผลไม
ไว เ หมื อ นเดิ ม ซึ่ ง กลายเป น สิ น ค า ที่ ต ลาดต อ งการ เพราะสวยงามและ
นําไปใชดูดกลิ่น ดูดพิษ ดูดคลื่นแมเหล็กไฟฟาและรังสีหนาจอคอมพิวเตอร
และโทรทัศน และที่นาสนใจคือน้ําสมควันไมที่เปนผลพลอยไดจากการเผา
ดวยเตาเผาถาน สามารถนําไปใชผสมกําจัดมด แมลง เชื้อรา โดยมีสูตรผสม
กับน้ําในปริมาณที่แตกตางกันไป และยังใชรักษาแผลสด แผลน้ํารอนลวก
โรคผิวหนัง เรียกวาสารพัดประโยชนจริง ๆ
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สวนโครงการแกมลิงเปนการสาธิตการแกไขปญหาน้ําทวมดวยการ
ทําแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อไวใชระบายน้ําที่ไหลบาใหพักในบอหรือคลอง
ชลประทานที่ ขุ ด ไว และค อ ยๆ ปล อ ยออกไปให ร าษฎรใช ใ นยามแล ง
โครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชแกไขปญหาน้ําทวมทั้งที่
กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพรประสบผลสําเร็จมาแลว
การพั ฒ นาแหล ง ทํ า นาข า วให ค วามรู เ รื่ อ งการ”แกล ง ดิ น ” ซึ่ ง ใช
แกปญหาเรื่องดินเปรี้ยวที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเปน
แหล ง ผลิตข าวที่สํา คัญ ของภาคใต ต อ มามีก ารทํ า ลายป า ชายเลน การใช
สารเคมี การเลี้ยงกุง จนทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยน ดินมีกรดกํามะถันมาก
จึงใชวิธีการปลอยน้ําใหทวมดินสลับกับการปลอยใหดินแหง กรดกํามะถันก็
จะลอยขึ้นมาบนผิวดิน แลวจึงใชน้ําชะลางออกไป ทําซ้ํา ๆ ดินก็จะลด
ความเปรี้ยวลง นี่คือวิธีการแกลงดินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช
แกปญหาเรื่องดินเปรี้ยว
ตรงขามกับนาขาวสาธิตก็คือโรงทําอิฐประสาน วท. เปนอิฐที่ทํา
จากดิน มีสวนผสม คือดิน 3 สวน ปูนซีเมนต 1 สวน และน้ําพอประมาณ
อิฐนี้สามารถทนแรงลมไดถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีการสาธิตและใหผูชม
เขียนชื่อไวบนอิฐเปนที่ระลึก
ใกล ๆ กันเปนการใหความรูเรื่องการทําน้ํามันไบโอดีเซล มีการ
สาธิตการผลิต พรอมปายนิเทศอธิบายขั้นตอน และสูตรการทําน้ํามันสําหรับ
ผูที่สนใจ
เราฝาดานผานความรอนมาจนครบรอบของสวนภูมิรักษ วิทยากร
จึงนําเราไปสูความเย็นนั่นก็คืออาคารซึ่งเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑแสง สี เสียง
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จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ ๆ อาทิ ความรูเรื่อง
ดิน ทั้ง ดินตื้น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม หญาแฝก กังหันน้ําชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม
แตละเรื่องจัดแสดงดวยสื่อประสมมีทั้งคําอธิบาย ตัวอยาง หุนจําลอง ของ
จริงและการสาธิต เชน การสาธิตขั้นตอนการทําฝนหลวงเมื่อเมฆถูกโจมตี
จนกลั่นตัวเปนหยาดฝน ก็มีละอองฝนโปรยปรายลงมาจริง ๆ ทําใหคนที่ยืน
อยูใกล ๆ ไดรับความชุมฉ่ําสมจริง นอกจาก นั้นยังจัดแสดงเรื่องศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 แหงที่กระจายอยูตามภูมิภาคทั้ง
ประเทศไทย และจบลงดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรากลั บ ออกมาจากสวนภู มิ รั ก ษ ด ว ยความอิ่ ม เอิ บ ใจ เป น การ
ทั ศ นศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ความรู คู ค วามบั น เทิ ง บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่
ผูรับผิดชอบคือสมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัยไดออกแบบการเรียนรู
เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในรูปแบบการเรียนรูที่ควบคูกับ
การเลน ไดชม ไดจับ ไดหัด ไดลอง สมดังแนวคิดทฤษฎี “เพลิน” นั่นเอง
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Good language learners
Kalaya Kaiwanwanit Suwankayee*
Good language learners have been identified in a number of ways. Some of
them are as follows:
Nunun (1991, cited in Nunun 1999:58) found that one of the
characteristics of the good language learner was an ability to reflect on
and articulate the processes underlying their own learning. Similarly,
In an overview of research into strategy training, O’Malley and
Chamot (1990, cited in Nunan, 1999:57) finds indications that more
effective learners differed from less effective ones in their use of
strategies. In particular they found that students who were designated
by their teachers as more effective learners use strategies more
frequently and use a greater variety of strategies than students who were
designated as less effective.
* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กําลังศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต
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Rubin and Thompson (1983, cited in Nunan, 1999:58) suggests in the
well-known study of the good language learners that good and efficient
learners tend to exhibit specific characteristics, as they go about
learning a second language as follows: (1) find their own ways; (2)
organize information about language; (3) are creative and experiment
with language; (4) make their own opportunities and strategies for
getting practice in using the language inside and outside the classroom;
(5) learn to live with uncertainty and develop strategies for making
sense of the target language without wanting to understand every word;
(6) use mnemonics (rhymes, word associations and so forth) to recall
what has been learned; (7) make errors work; (8) use linguistics
knowledge, including knowledge of their first language in mastering a
second language; (9) allow the context extra linguistic knowledge and
knowledge of the world help them in comprehension; (10) learn to
make intelligent guesses; (11) learn chunks of languages as wholes and
formalized routines to help them perform ‘beyond their competence’;
(12) learn production techniques (e.g., techniques for keeping
conversation going); and (13) learn difference styles of speech and
writing and learn to vary their language according to the formality of
the situation.
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The statements above have aroused me to investigate the native speakers of
English about their perspectives on good language learners. I would like to
find out whether their responses are in accordance with the statements and
to determine whether the results of this study could be applied to the
students. The questionnaire was constructed by the writer, as a researcher
(see appendix). It was divided into two main parts: respondents’ background
information: (1) general information and information about second language
(SL) learning and (2) their perspectives on good language learners: most
important characteristics of good language learners; patterns of good
language learners; and language learning strategies. All the questions were
open-ended. At the time of completing the questionnaire, the respondents
whose responses required further clarification were invited to be
interviewed by the researcher.
Six participants responded to the questionnaire. All of them are native
speakers of English. Five participants are males. They are all teaching
English at Thepsatri Rajabhat University, where I am working. One
participant is a female. She is studying Thai at the language center in
Lopburi, my province. She is going to do a language survey among minority
language in northern Thailand this up-coming year. The following are their
responses.
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Darryl is an Australian. He is forty-one. He studied
Mandarin when he was twenty-six because he wanted
to learn more about Chinese culture. He did not think
he developed a high level of communicative skill in a
short time. He struggled with Chinese characters. It took three months for
basic communication in Mandarin. He has lived in Thailand for two months.
He can speak very little Thai language. He has learnt from friends and local
people because he has to communicate with Thai students.
Darryl thinks that good teachers are helpful and have clear explanations
made his language learning experiences successful. For him, the three most
important characteristics of a good language learner are (1) not being afraid
to make mistakes; (2) being an imitator: imitate the tone, manner, and
dialect; (3) being a reader: taking time to read will definitely increase
vocabulary. In his point of view the patterns of language learners are
reading, listening and speaking: trying to practice what he has learnt.
Language learning strategies he has used are listening, repeating and
looking for new words in writing.
Paul is an Australian. He is forty-seven. He studied Latin when he was
twelve because it was compulsory for high school in Australia. He did not
think that he developed a high level of communicative skills in Latin in a
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short time. He has lived in Thailand for three years. He has studied Thai,
using his own tuition in Thailand because he has to communicate with Thai
students. He could communicate limitedly in Thai in only 8 weeks. He was
able to make himself understand in a short period. He said he needed to
communicate in a country where people spoke limited English.
Paul says what made his experiences in language learning successful are as
follows: Latin – the need to pass so as to get a score for university entrance
exam and having a fun teacher; Thai – the need to communicate on a daily
basis to survive, the goal to speak the language in the country in which
living and working and willingness to learn and to meet a woman he needed
and to know some basic phrases. For him, the three most important
characteristics of a good language learner are (1) commitment: dedication
and willingness to learn; (2) ability: an educational standard of a level so an
understanding is achievable; and (3) interest: having a reason to learn. In his
point of view the patterns of language learners are (1) listening: someone
who is willing to listen and has a good ear for tones and dialects and (2)
trying to understand what he hears. Language learning strategies he has
used are (1) if hearing a new word, try and use it as often as he can until
getting that embedded in mind; (2) if wanting to know how to say
something, ask and then repeat that phrase to other native speakers, asking
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them to correct pronunciation; and (3) repetition and use of the word or
phrase will ensure that it is stored in the memory bank.
Ken is from England. He is fortytwo. He has lived in Thailand for
three years (on and off). He likes to
study languages. He studied French
at college in England when he was
twelve. He has studied Thai in
Thailand since he was thirty-seven. He talks with friends and family. He is
married to a Thai woman. He has practiced reading and writing from books
and dictionaries. He says he has developed very high level of
communicative skills in a short time, but not fluent yet. He can
communicate well after studying for six months. He sometimes speaks Thai
with his family. He has two small children of seven and two years old. His
children speak Thai together as well as with their mother, but they speak
English with him.
Ken says that enthusiasm and willingness to learn made his language
learning successful. He can speak French very well because he has good
teachers. And he can speak Thai because of good books and plenty of
opportunity to meet and speak to Thais. In his point of view, the three most
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important characteristics of a good language learner are (1) ability to
communicate: need conversation skills; (2) confidence and lack of shyness
in speaking: shouldn’t be afraid of making mistakes; and (3) willingness to
work hard and practice: practice makes perfect. He thought that the main
pattern: an ability to retain vocabulary and knowledge of grammar followed
by or increase in confidence leading to better language use. The language
learning strategies he has used are (1) initiating and improving
conversational skills and (2) much use of different media such as games,
activities and songs.
Cortney is an American. She is twenty-five. She has been in Thailand for
seven months. She is interested in studying languages. She studied Spanish
for six years when she was in high school, since she was fifteen. It was
compulsory. She learned to communicate in Spanish very well in one year.
She has been to Mexico, where people speak Spanish, for three months. It
was a good chance for her to develop a high level of communicative skills
in Spanish because she studied for many years. Another foreign language
she studied was Hebrew. She studied Hebrew in Israel when she was
twenty-two and developed a high level of communicative skills in Hebrew
and Thai in a short time. She has studied Thai since she came to Thailand.
She began practicing with Thai people from the first day she began
studying, but after a week she was able to meet very basic needs. She has
immersed in the Thai language and culture.
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Cortney has practiced Thai with neighbors, friends, teachers, shopkeepers
and so on. This made her experiences in language learning successful.
“One-on-one learning so I can go at my own pace,” she said. The three most
important characteristic of a good language learner for her are (1) humility:
learning a language is a very humbling experience, feeling like a baby
again, willing to look like a fool and laugh at herself; (2) good listener:
willing to listen that is what children do; (3) balance: importance of
studying books, vocabulary and grammar, but also getting out and
practicing the language with native speakers, if there is no balance, one will
be weak in certain areas of communication. Her patterns of a language
learner are aptitude and ability which help in learning a language, but
humility, listening and balance are more important. The language learning
strategies she has used are (1) writing sentences, using the vocabulary and
sentence structures, if there are words that she does not understand when
she speaks with someone, she writes them down and looks them up later;
(2) spending at least half an hour each day talking to Thai friends and
neighbors; and (3) attending cultural events to expand experience and
vocabulary.
Christian is an American. He is twenty-four. He
has been in Thailand for nine months. He studied
French in secondary school in the US when he was
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twelve. He studied Spanish in the university in the US when he was
eighteen because he was interested in the language. He has studied Thai by
himself in Thailand because he is now a temporary resident of Thailand. He
has an average level of communicative skill in each language. He has been
studying Thai around three hours a week.
Christian insists that for each language he has studied, communicating with
native speakers enhances his language ability. He states that the three most
important characteristics of good language learning are (1) an ability to
adapt the SL into their everyday lives, e.g. translating text or the spoken
word; (2) a good comprehension of grammar; and (3) a strong sense of
confidence in speaking in any social situation. The pattern of language
learners is constantly listening to and speaking the language. The language
learning strategies he has used is practicing oral skills through dialogues
because he thinks that it increases confidence in the learner.
Danny is an American. He is now twenty-five years old. He has lived in
Thailand for eight months. He studied Spanish in high school in Hawaii, his
hometown, when he was seventeen. He said that he never really grasped the
language in high school because of a lack of interest. He first realized the
importance of Spanish when he began teaching 8-year-olds in the San
Francisco, California area where people of Hispanic origin dominantly
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populate. He found that it was challenging to convey his ideas in the
classroom as well as trying to communicate with the students’ families. He
started to learn Thai when he was twenty-four and came to Thailand. From
the first day he began to amerce himself in Thai culture, a culture that he
knew nothing about. He studies books and tries to speak to local inhabitants.
Everyday he tries to learn new phrases and new words to express feelings
and actions. He has developed a high level of communicative skill in a
short time because of perseverance and interest in learning the language
although the tones still hinder his speech. He asks questions and learns
pronunciation through repetition and listening.
Danny insists that what made his experiences in language learning
successfully are motivation, perseverance, interest, the absence of the fear
of making a mistake and the will to ask questions without completely being
able to understand the answer. Therefore, his three most important
characteristics of good language learners are (1) having courage to ask
questions; (2) having the interest and motivation to learn another language;
(3) use of the second language outside of the classroom, without daily
maintenance in the language to sharpen language skills, basic knowledge
will be forgotten and progression will be hindered. The patterns of good
language learners in his points of views are (1) being an active participant;
(2) consistently asking questions and asking for help; (3) displaying a
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burning desire to excel in the language and realizing its importance; and (4)
using the language outside of the classroom and not being afraid to make
mistakes. The language learning strategies he has used are (1) listening
skills from a native speaker (everyday spoken language); (2) flash cards of
common words (sight words); (3) using words in real life experience (word
applications); (4) associating pictures with words (visual aids); (5) tapes
and CD’s (auditory listening skills); (6) physical activities and games
(physical education); and (7) word repetition.
As I, myself, also like learning languages. And I think I am fairly successful (but not
so high, actually) in learning languages such as southern Chinese dialect, English,
French, and Japanese. I learnt to speak Chinese naturally from my father (only
spoken language of some easy southern Chinese dialect), using in everyday life
since I was young. He could speak Thai naturally. But he passed away about twenty
years ago. After that my family rarely spoke Chinese together. Occasionally, I have
the opportunity to use the Chinese dialect in Chinese shops and markets in Thailand
and in foreign countries.
Another language I have studied for a long time, until today, is English. I
took my first English lesson in a primary school (grade 5). I was lucky.
Most of my teachers were very kind. They have asked the students to do
some activities to motivate and encourage their students to keep alert while
studying. One of my teachers in a junior high school usually rewarded her
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top three students. She gave more assignments of higher level or sometimes
more handouts than any other student. That was very useful for revision.
Most of the time I was one of those three. Her rewards were not valuable in
price, but I think it was of great worth in mind. In fact, the students were
proud of that.
As for French, I studied it for two years (about three hours a week) in a high
school. And I usually got the top grade in class. I was lucky because my
Thai teacher who taught French was a very kind teacher. I could use some
classroom language within limited words, limited structures and situations.
However, I rarely have opportunities to speak outside the classroom. And it
was quite a long time ago. I can remember only very little French.
In addition, I got a scholarship from the Japanese government to attend the
in-service teacher training course in Japan for one year and a half when I
was about thirty-five years old. I first began to learn Japanese there. I
remembered that I could not think in Thai when I wanted to communicate in
Japanese because most of the grammatical structures are quite different
from the Thai language. We attended Japanese classes three days a week
and about two – three hours a day and I also studied English education with
other Japanese students. The Japanese instructor gave a lecture both in
English and in Japanese. It was quite difficult, especially at the beginning,
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to understand Japanese description of English terminology. All eight foreign
students who studied together, including me, communicated in English but
we promised to use less English and more Japanese everyday. However,
there are still many more words and some more grammatical structures I do
not know because there are different levels of Japanese language. It is quite
complicated, actually. When we did not have Japanese language class,
sometimes we went to visit schools and observe English classes in primary
schools and high schools. We indirectly learned Japanese from students and
teachers. We also got time to go shopping and sight seeing on the weekends
so that we got used to hearing and talking together with local people. When
I learned new words, I tried using it in sentences.
From my point of view, according to my own experience of learning foreign
languages, as explained above, factors that enhance me to learn and to be
successful in language learning could be positive attitude towards language
learning and motivation. The reward and feedback from the teacher is a
good example of extrinsic motivation. This will enhance positive attitude
towards language learning. The results of my study with the six participants
also clearly indicate that attitudes and motivation are very important. They
insist that they learn well and learn more because they have needs and
purposes. They are willing to learn and they have fun while learning. All are
concerned with attitude and motivation. Consequently, teachers inevitably
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take important roles in motivating students, especially, the students who
have no intrinsic motivation. They have no purpose of studying languages
and maybe they have no aims of studying any other subjects.
The result of my study is in accordance with Gardner (1992, 1988, 1985,
1979, cited in Morris, 2001:271) and Gardner & Lambert (1975, 1972,
1959, cited in Morris, 2001: 271) who have demonstrated that there is a
positive correlation between language learning attitudes and motivation and
second-language achievement. Fostering learners’ attitudes and enhancing
their motivation for language learning may ensure language achievement.
Compared to my students, they have learned English for at least eight years,
only some have succeeded. Some cannot even read. They cannot fill in an
application form. They do not even know words, like ‘occupation,’ ‘last
name,’ ‘hobby’ and so on. However, if they are patient, they keep on trying
and practicing, they will soon learn, as Danny and all the other respondents
pointed out when talking about Spanish in high school.
According to my way of learning and also the ways of my students learning
and behaviour, I think the most important characteristics of a good language
learner are (1) being patient and preservering, not getting discouraged,
practicing in a way that is not boring, not assuming that the language is too
difficult; (2) being confident, not being shy to speak, learning from the
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mistakes and also from friends’ mistakes; and (3) not being lazy in our
thinking, asking, speaking, reading and writing.
Looking back on my undergraduate students, they have studied again and
again, repeated nearly the same thing for about eight years, but maybe in
different contexts that they have studied before. Some of them surely get
bored of studying, but without learning anything. The language learning
strategies that I have used for myself and also suggested to my students are:
(1) using memonic techniques for difficult words or for new words, for
example the word for ‘Korean’ in Japanese is quite a long word,
‘kankokujin’ and it was not easy for me to memorize so I associated it with
something that made sense to me. I had a Korean friend who was quite a big
man. Therefore, when I think of the word ‘kankokujin’ I will think of him
as a ‘kaang – kog’ (it means ‘a toad’ in English) and (2) practicing, asking,
and taking notes of the words, phrases or sentences I found interesting is
another effective learning strategy because some expressions cannot be
found in a dictionary.
Clara (2004) states that most researchers have rejected the notion of a single
profile of the good language learner because over the years research studies
have shown that there can be striking differences among equally successful
language learners. Rather than limiting the description of the good language
learner to one that is prescriptive and ignores learner differences, the more
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recent and inclusive view is that there are various ways that language
learners can be successful.
In addition, Nunan (1999) inserts that in traditional classrooms, learners are
rarely encouraged to make use of their language skills in the real world. The
only practice they have is in class. Therefore one of the things that
characterized good language learners is their ability to find opportunities to
activate their language outside of the classroom. Therefore the strategies
that should be applied to the students should involve some activities to
activate language out of class.
In conclusion, all the good language learners in my study and also in other
research studies are aware of the importance of learning by doing and
practicing. The idea of good language learners should be taken into
consideration and implemented in the classroom. As Stevick (1982) points
out ‘the best teaching’ is the teaching from which the students get the most
‘benefit,’ whatever that may be.
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สารสนเทศกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ศรีสุภา นาคธน*
บทนํา
ในปจจุบันโลกกําลังเริ่มเขาสูกระแสของการเปลี่ยนแปลง โดย
กาวจากสังคมสารสนเทศ (information society) สู สังคมความรู
(knowledge society) และ ระบบเศรษฐกิจของโลกที่มีความรูเปนฐานของ
การพั ฒ นา เรี ย กว า ระบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู (Knowledge
Base
Economy) เนนการสรางความรูและนวัตกรรมใหม ซึ่งความรูที่ไดมานั้นเกิด
จากการสะสมสารสนเทศไวเพื่อการใชประโยชนนั่นเอง
บุคคลตาง ๆ ใชสารสนเทศเนื่องจากมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
หาคําตอบของขอสงสัย แกปญหา หรือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
การดําเนินงาน การใชสารสนเทศมีหลายระดับ ตั้งแตการใชสารสนเทศ
ทันทีเมื่อไดรับสารสนเทศ ไปจนถึงการใชในอนาคต (ชัชวาล วงษประเสริฐ,
2537, หนา 104) ความจําเปนในการใชสารสนเทศทุกยุคทุกสมัยแมจะ
แตกตา งกั น ในรายละเอี ย ดตามความเปลี่ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ มและ
สั งคม แต จ ะไมแ ตกต างกั น ในแงที่เ ป น สิ่งจํา เป น และสําคั ญของชีวิต
* อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการ
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สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานการเมือง
เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรมของชาติ และในป จ จุบัน สารสนเทศมี
ปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ
ละเลยไมแสวงหาสารสนเทศ จะทําใหกลายเปนผูขาดสารสนเทศ ไมทนั ตอ
เหตุ ก ารณ บางครั้ ง ทํ า ให เ สี ย เวลาในการทํ า งานที่ ซ้ํ า ซ อ น และสู ญ เสี ย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน
ความหมายของสารสนเทศ
คํ า ว า สารสนเทศในภาษาไทยใช กั น หลายคํ า เช น ข อ มู ล
ขาวสาร สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน คือ ตรง
กับคําวา Information ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2535, หนา 11)
แต คํ า ที่ พ บว า มี ก ารใช บ อ ย คื อ คํ า ว า สารนิ เ ทศ และสารสนเทศ ซึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชไดทั้ง 2 คํา
ชุติมา สัจจานันท (2530,หนา17) ใหความหมายของสารสนเทศ
ไววา สารนิเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ความรู ขอสนเทศ สารสนเทศ ทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุยอสวน เพื่อใชประโยชนทางการ
สื่อสารและการพัฒนาดานตางๆ ทั้งสวนบุคคลและสังคม
ประภาวดี สื บ สนธิ์ (2543,หน า 6) ให ค วามหมายไว ว า
สารสนเทศ หมายถึง ขอเท็จจริง เหตุการณ ที่ผานกระบวนการประมวลผล
มี การถ า ยทอด และการบัน ทึก ไวใ นรูปแบบต างๆ เชน หนัง สือ วารสาร
หนั ง สื อ พิ ม พ รายงาน โสตทั ศ นวั ส ดุ เทปคอมพิ ว เตอร ตลอดจนการ
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ถายทอดในรูปแบบอื่นๆ เชน คําพูด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหผูรับ
สารไดทราบ
สุชาดา กีระนันท (2542,หนา 4-6) ไดใหความหมายของ
สารสนเทศ คือ ขอความรูที่ประมวลไดจากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่อง
นั้นจนไดขอสรุปเปนขอความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดโดยเนนที่
การเกิดประโยชน คือ ความรูที่เกิดเพิ่มขึ้นกับผูใช สารสนเทศเปนความรูที่
ประมวลไดจากขอมูลที่เกี่ยวของออกมาเปนความรูที่เปนประโยชนแกบคุ คล
นั้นๆ
American Library Association (1983, p.117) ใหความหมาย
ของ Information หมายถึง ความคิดเห็น ขอเท็จจริงตาง ๆ ตลอดจนงาน
สรางสรรคอื่น ๆ ซึ่งถายทอด บันทึก และเผยแพรออกไป ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการในรูปแบบตาง ๆ
Harrod (1990, p.309) ใหความหมายของ Information หมายถึง
การรวบรวมขอมูลในรูปแบบที่สามารถเขาใจได และสามารถทําการสื่อสาร
ได
จากความหมายดั ง กล า ว สรุ ป ได ว า สารสนเทศ คื อ ข อ มู ล
ความรู ที่ผานการประมวลผลและมีการบันทึกไวในสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อ
การเผยแพรและนําไปใชประโยชน ซึ่งขอมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธ
กัน คือ ขอมูลถาไดผานกระบวนการประมวลผลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบ
ที่มีความหมายและผูรับสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนไดขอมูลนั้นก็
จะกลายเปนสารสนเทศ
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ความสําคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศมี ค วามสํ า คั ญ กั บ มนุ ษ ย ม าช า นาน ซึ่ ง ครรชิ ต
มาลัยวงศ (2535, หนา 11) กลาววา “มนุษยตองใชขอมูลขาวสารในการ
ดํารงชีวิตมนุษยสมัยโบราณตองทราบวาเมื่อใดควรออกลาสัตวเปนอาหาร
และการลาสัตวควรทําอยางไรจึงจะสามารถลาสัตวมาเปนอาหารได ตอมา
เมื่อมนุษยรูจักเพาะปลูก ตองรูวาเมื่อใดควรลงมือปลูกพืช เมื่อใดควรเก็บ
เกี่ยว นอกจากนี้ยังตองมีความรูดานฤดูกาล วิธีนับ วิธีวัด และอื่นๆ ในอดีต
ถามนุษ ย ค นหนึ่ ง ไมมีขอมู ลสํา หรับการดํารงชีวิตของเขาแลว เขาอาจหา
อาหารไมได หรือประสบอันตรายเฉพาะตัว แตปจจุบัน ขอมูลขาวสารมี
ความจํา เปน สํ า หรับ การการดํารงชี วิ ต มากกวายุคอื่ น ๆ เพราะถาป จ จุบั น
มนุ ษ ย ค นหนึ่ ง ไม รู ข อ มู ล ที่ จํ า เป น บางอย า ง อาจทํ า ให ค นงานในความ
รับผิดชอบตองไรงานทําเปนพันชีวิต หรืออาจทําใหกองทัพที่มีกําลังพลนับ
แสนตองลมตายก็ได” และจากความสํ าคัญของสารสนเทศจึงมีการเรี ย ก
ชวงเวลาตั้งแตประมาณปคริสตศักราช 1980 เปนตนมาวา ยุคสารสนเทศ
เป น ยุ ค ที่ ห น ว ยงานต า งๆ เห็ น ความจํ า เป น และใช ส ารสนเทศในการ
ดํ า เนิ น งาน บริ ห ารงาน และตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ในหลายหน ว ยงานนอกจาก
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และใช ส ารสนเทศแล ว ยั ง สามารถบริ ห าร
สารสนเทศในลักษณะของสินคา และกลายเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงาน
ทั้งในภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ที่ประชุมของระบบสารสนเทศระหวางชาติทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (The First UNISIST Meeting 1976) ณ เมืองเฮอร
เซคโนวิ ประเทศยูโกสลาเวีย ระหวางวันที่ 20-23 เมษายน พุทธศักราช
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2519 ไดเนนถึงความสําคัญของความรู ขอมูล วาเปนทรัพยากรสําคัญอยาง
หนึ่ ง สํ า หรั บ การพั ฒ นาไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ กําหนดวา ทรัพยากรที่สําคัญของโลก มี 3 ประการ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรสารสนเทศ และ
สารสนเทศเปนรากฐานอันจําเปนสําหรับความกาวหนาของอารยะธรรมและ
สังคม เป น สว นหนึ่ ง ของกระบวนการสรางสรรคห รือ การใชทรัพ ยากร
เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการตัดสินใจ (ชุติมา สัจจานันท, 2530, หนา 38)
สารสนเทศเป น ป จ จั ย หลั ก ในการกํ า หนดแนวทางพั ฒ นาทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม สารสนเทศมีผลตอการตัดสินใจ การวางแผนควบคุม
การปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สารสนเทศเปนบอ
เกิดแหงความรู เพิ่มพูนสติปญญา เกิดความเฉลียวฉลาด รูจักแกปญหามี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม การรูจักใชและเขาถึงสารสนเทศ
อยางสม่ํ าเสมอทําใหได รับสารสนเทศที่ทัน สมั ย นําไปใช ประโยชน ไ ด
สารสนเทศจึงมีความสําคัญตอบุคคลทุกคนตลอดเวลา

ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได วา สารสนเทศมี ค วามสําคั ญต อ บุค คลและ
สังคม มนุษยทุกคนจําเปนตองใชสารสนเทศเพื่อสนองความตองการดาน
ความรูและการแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางาน รวมทั้งกอใหเกิด
การศึกษา รักษาไวและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสรางความรู
ใหมๆ ในการพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวมได
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การเรียนการสอนกับสารสนเทศ
การสอน หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการสอนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนของครูหรืออาจารย ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความคิด
ที่จะนําความรูไปใชใหเกิดทักษะหรือความชํานาญที่จะแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
1. เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน
สําหรับสังคมไทย เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน
คือ การเรียนรูตลอดชีวิต ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการศึกษาที่นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
คือ “การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม
การสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และ “การศึกษา
ตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”
จากความสํ า คั ญ ที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
ชี้ใหเห็นวาการเรียนในระบบยังไมเพียงพอ เพราะสังคมและสิ่งแวดลอม
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดั ง จะเห็ น ได ว า สั ง คมมนุ ษ ย ไ ด มี วิ วั ฒ นาการ
ความกาวหนามาตลอด จากสังคมการเกษตร สังคมอุตสาหกรรม เขาสู
สังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือสังคมการเรียนรู (Learning
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Society) หรือสังคมบนพื้นฐานความรู (Knowledge - based Society) ซึ่งมี
กระบวนการเรี ย นรู ห ลากหลายเอื้ อ ต อ การเรี ย นรู โ ดยไม จํ า กั ด เวลาและ
สถานที่ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได
กลายเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู ดังนั้นผูที่จะสามารถอยูในสังคมได
อย า งมี ค วามสุ ข คื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และมี ก ารเรี ย นรู
ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
2. การจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศก อ ใหเ กิ ดการศึก ษา การศึกษาจํา เปน ตอการ
พัฒนาของบุคคลและสังคม สังคมใดที่คนในสังคมไดรับการศึกษา รูหนังสือ
และสามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวยตนเอง สังคมนั้นจะพัฒนาไดอยาง
รวดเร็ว การศึกษามีหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ไดรับการยอมรับมาก
ที่สุด คือ การศึกษาในระบบ ซึ่งในระบบการเรียนการสอนประกอบดวย
ปจจัยที่สําคัญ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา คือ ผูเรียน 2) กระบวนการ คือ กิจกรรม
การเรียนการสอน และ 3) ผลผลิต คือ ผลการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมาย
และในปจจัย
กระบวนการ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใชมากที่สุด คือ การเรียนการสอนแบบยึดผูสอนเปนหลัก ซึ่งจะพบมากใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา อาจารยผูสอนมักใชวิธีการบรรยาย
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2539, หนา 179 ; มาณี ไชยธีรานุวัตฒศิริ, 2541, หนา
59) คือ บรรยายตามเนื้อหาวิชาที่มีอยูในตําราที่มีการเขียนไว ผูสอนจะเปน
ศูนยกลางในการเรียนการสอน ผูสอนตองเตรียมเนื้อหาสาระที่จะถายทอด
มากอน แลวจึงใชวิธีการพูด แสดง อธิบายแกผูเรียน บางครั้งผูเรียนอาจมี
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การซัก ถามในหั ว ข อที่ไ ม เ ข า ใจหรื อเกี่ย วขอ งกัน ซึ่ง จํา เป น ที่ผู สอนต อ ง
อธิบายใหเกิดความเขาใจ หรือสามารถแนะนําผูเรียนใหคนควาเพิ่มเติมจาก
ทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ได การจัดการเรียนการสอน เปนหนาที่หลักที่
สําคัญของสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น
จําเปนตองดําเนินการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. ภารกิจและบทบาทของผูสอน
ผูสอนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนใหญจะใชสรรพ
นามเรี ย กแทนว า อาจารย ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ใหคําจํากัดความของอาจารย ไววา “คณาจารย หมายถึง
บุ ค ลากรที่ ทํ า หน า หลั ก ทางด า นการสอนและการวิ จั ย ในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน” ตามความหมายนี้ จะ
เห็ น ว า ภารกิ จ ประจํ า วั น ของอาจารย คื อ งานด า นการสอน ซึ่ ง วั ล ลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ไดสํารวจบทบาทของอาจารยในมหาวิทยาลัย
พบวา อาจารยสวนใหญมีภาระงานหลักที่สําคัญ คือ การสอน สวนงาน
ดานการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมนั้น จะเปนภาระงานที่แตกตางกันไปตามสาขาวิชา
ภารกิจดานการสอนนี้คนสวนใหญมักจะคิดวา ถาเพียงแตมี
ความรู ก็ จ ะเป น ผู ส อนได การคิ ด ดั ง กล า วอาจถู ก เพี ย งบางส ว นเท า นั้ น
เพราะเปาหมายของการอุดมศึกษาตองการผลิตคนที่มีความรู ความคิด และ
ความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ การบรรลุเปาหมายดังกลาวได อาจารย
จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติพิเศษ จนสามารถจะถายทอดความรู ความคิด
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การสั่งสอนอบรมใหนิสิตนักศึกษา มีลักษณะอันพึงประสงคของสังคมได
เปนอยางดี (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544, หนา 2)
หนาที่ของอาจารยโดยทั่วไป คือ ดําเนินการสอน เพื่อให
ผูเรียนเกิ ดการเรี ยนรูที่ถูกตอง สามารถนําความรูไปใชใหเกิด ประโยชน
สูงสุดตามจุดประสงคที่ตองการ การที่อาจารยจะปฏิบัติหนาที่ดานการสอน
ได ดี นั้ น อาจารย จ ะต อ งรูห น า ที่ ก ารสอนโดยแท จ ริ ง จะต อ งเป น ทั้ ง ผู ใ ห
ความรู ผูใหเครื่องมือในการแสวงหาความรู และเปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู
จํ า เป น ต องรอบรู ใ นเนื้ อ หาวิชา ต อ งแตกฉานในทัก ษะและวิ ธีห าความรู
สมัยใหม จากแหลงความรูตางๆ รวมทั้งยังตองเปนนักจิตวิทยาที่สามารถ
กระตุนความใฝรูใฝเรียนใหผูเรียนดวย (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2544, หนา 17)
จากการวิจัยของ ศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณประดิษฐ (2548) เรื่อง
ความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวา องคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุขมีองคประกอบที่
สํ า คั ญ 5 ด า น คื อ ผู เ รี ย น หลั ก สู ต ร ทั ศ นคติ ที่ ผู เ รี ย นมี ต อ อาจารย
ความสัมพันธกับเพื่อน และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งในดานองคประกอบ
ทัศนคติที่ผูเรียนมีตออาจารยนั้น พบวา อาจารยตองเปนผูมีความรูอยางดีใน
เนื้อหาวิชาที่สอน กระตือรือรนหาความรูเพื่อนํามาถายทอดใหนักศึกษาอยู
เสมอ และสามารถแนะนําแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาใหกับนักศึกษาได
ในกระบวนการเรี ย นการสอน องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ
ประการหนึ่งที่ผูสอนตองมี คือ ความรอบรูของผูสอน ผูเรียนยอมคาดหวัง
ไวสูงวา ผูสอนจะตองมีความพรอมทางดานวิชาการ สามารถจะใหขอมูล
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สอน อธิบายหลักเกณฑ ทฤษฎี และขอสงสัยตาง ๆ ใหผูเรียนไดกระจางชัด
(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544, หนา 13) ผูสอนจะตองใฝรู ติดตาม
ข า วสารทางวิ ช าการอย างสม่ํ า เสมอ มี ค วามพร อ มที่จ ะสอน นอกจากนี้
ผู ส อนต อ งเป น นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสามารถนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช กั บ การเรี ย นการสอนได เนื่ อ งจากการเข า ถึ ง แหล ง
สารสนเทศหรื อ แหล ง ความรู ใ นป จ จุ บั น จํ า เป น ต อ งอาศั ย เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่อาจารยผูสอน
จะตองพัฒนาตนเอง ตองคนควาอยูเสมอ เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนใหดี
ขึ้น
ในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไดกําหมดมาตรฐานสําหรับ
ผูประกอบอาชีพทางการศึกษาไว 12 มาตรฐาน (สํานักงานเลขานุการคุรุ
สภา, 2550) จากมาตรฐานจะพบวา มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 11 มี
ความสัมพันธกับการใชสารสนเทศเปนอยางมาก คือ มาตรฐานที่ 1 การ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การ
ประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้
ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน และมาตรฐานที่ 11 การแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมข อมู ล ขา วสาร ตามสถานการณ ข องสั ง คมทุ ก ด าน โดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และ
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ใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง งาน และพัฒนาสังคมได
อยางเหมาะสม
ดานบทบาทของของอาจารยผูสอนในชวงเวลาที่ผานมาเนน
การใหความรูแกผูเรียนมากกวาการสงเสริมใหผูเรียนสรางและพัฒนาความรู
ขึ้นเอง ดานผูเรียนก็ตองพัฒนาความสามารถในดานการฟง การจด การจํา
และการตอบขอสอบจากการฟง อาจารยจึงมีภาระหลักในการสอน การให
ความรูมากกวาการวิจัย คนควา แสวงหาความรูใหม สิ่งที่สอนจึงสอนตามที่
เรียนรูจากตางประเทศหรืออาน ฟงจากนักวิชาการตางประเทศ (ไพฑูรย สิน
ลารัตน, 2546, หนา20) ปจจุบันการอุดมศึกษาของไทยเนนการสรางองค
ความรู ขึ้ น ใหม โดยใช ก ารติ ด ตามความรู จ ากต า งประเทศสํ า หรั บ เป น
แนวทางเปรียบเทียบและศึกษาใหลึกซึ้งมากขึ้น สถาบันการศึกษาตาง ๆ มี
การกําหนดนโยบายในการสงเสริมใหมีงานวิจัยเกิดขึ้นในสถาบัน และถือ
เป น ภารกิ จ หลั ก ของอาจารย ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 อาจารยตองทํางานวิจัยควบคูกับการสอน
ดวยเหตุที่มีการเนนดานการวิจัย จึงมีความจําเปนที่จะตอง
สงเสริมการเรียนรูที่เปนแนวสรางสรรค (innovative approach) เพื่อให
กระบวนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนกระบวนการของการผลิตและ
การสราง ดวยการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
การทําดวยตนเองของผูเรียน สงเสริมใหมีการผลิตและการสรางผลงาน
ขึ้นมา ดังนั้นในการสอน ผูสอนตองปรับเปลี่ยนการสอนใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง (experiential-based learning) ใหมากขึ้น ใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง (self-study learning) รูจักการสรางและพัฒนาความรูดวย
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การวิจัย คือ (research-based learning) ผูสอนจะตองทําหนาที่ใหการชี้นํา
แนะแนวทางในประเด็นตางๆ รวมทั้งแหลงความรู มากกวาเปนคนจัดการ
กับความรู และที่สําคัญ คือ ตองใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิพากษความรู
ตางๆ (critical-base learning) อยางจริงจัง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546, หนา
21-22)
4. ความสัมพันธของวิธีการสอนกับสารสนเทศ
วิธีสอน คือ ขั้นตอนในการดําเนินการสอนใหสําเร็จดวย
วิธีการตางๆ ตามที่ผูสอนเลือกใช วิธีการสอนมีหลากหลายวิธี ไมสามารถ
กลาวไดวา วิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นแตละ
ครั้งขึ้นกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่
จะตองตัดสินใจเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู ซึ่งวิธีการสอน
สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ ใหญ คือ 1) วิธีสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง
(Teacher – Centered Method) คือ การสอนที่อาจารยเปนผูสอน ดําเนิน
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป น ส ว นใหญ อาจารย เ ป น ผู ตั้ ง จุ ด มุ ง หมาย
ควบคุมเนื้อหา จัดกิจกรรม และวัดผล 2) วิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Child-centered Method) ไดแก วิธีสอนที่ใหผูเรียนมีโอกาสคนควาหา
ความรูดวยตนเอง เปนผูวางแผนบทเรียน อาจารยเปนเพียงผูแนะแนวไปสู
การค น คว า และแนะนํ า สื่ อ การเรี ย นการสอนให กั บ ผู เ รี ย นได ค น คว า หา
ความรูดวยตนเอง
การสอนโดยทั่ ว ไปมั ก ใช วิ ธี ก ารสอนหลายวิ ธี ร ว มกั น
เนื่องจากแตละวิธีมีคุณสมบัติเฉพาะ ไมสามารถสนองวัตถุประสงคในการ
สอนของแต ละเนื้ อหาได ค รอบคลุม เชน การบรรยาย เปน วิ ธี ที่ส ามารถ
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ถายทอดเนื้อหาไดเร็ว ผูเรียนอาจไมสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เปนกระบวนการหรือดานทักษะ อาจตองใชวิธีสอนโดยการสาธิต
หรือทดลองชวย ในการสอนหากผูสอนมีการเลือกใชวิธีสอนที่หลากหลาย
จะชวยใหการสอนบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น ในปจจุบันจึงเนนหลักการวิธี
สอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
จากความเจริ ญ ก า วหน า ทางเทคโนโลยี ใ นป จ จุ บั น มี
ผลกระทบตอการเรียนการสอน เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
มากขึ้ น ดั ง นั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ าจารย ต อ งปฏิ บั ติ อ ยู เ สมอ คื อ การแสวงหา
สารสนเทศสํ า หรั บ พั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให ทั น ต อ เหตุ ก ารณ และสามารถ
ดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยที่ดีตองยอมรับสภาพความ
จริงที่วา ตนเองไมมีความชํานาญในเรื่องตางๆ ทุกเรื่อง แตสามารถแสวงหา
ความรูในเรื่องตางๆ ไดจากแหลงการเรียนรูตามตองการ ดังนั้นอาจารย
สมั ย ใหม ต อ งตามให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน
ไมเคิล ไอเซนเบอร (Michel Eisenberg) และโรเบิรต
เบอโกวิทซ (Robert Berkowitz) ไดเสนอวิธีการสอนแกปญหาโดยใช
สารสนเทศ หรือ แนวคิด Big6 ซึ่งเปนวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนแกปญหา
โดยใชสารสนเทศและมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนหา
รวบรวม สังเคราะห นําเสนอ และประเมินผลสารสนเทศ ซึ่งมีแนวคิด
พื้น ฐานจากการบู ร ณาการระหวา งวิช าทัก ษะสารสนเทศและวิช าทัก ษะ
คอมพิวเตอรเขาดวยกัน การสอนทักษะนั้นตองเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่มีอยู
ในหลัก สูตร โดยมอบหมายงาน และการสอนนั้นต องมีการจัดอยางเปน
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ระบบตามการประมวลผลสารสนเทศ (Jansen, 2007 ; วีระเดช เชื้อนาม,
2544, หนา 2-5) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การนิยามภาระงาน (task definition) เปนการระบุ
ปญหาคืออะไร และสารสนเทศที่จําเปนที่จะนํามาใชแกปญหา
ขั้ น ที่ 2 การกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการแสวงหาสารสนเทศ
(information seeking strategies) เปนการเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาสารสนเทศ โดยการเลือกและประเมินแหลงสารสนเทศประเภท
ตางๆ แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญของแหลงสารสนเทศ เพื่อเลือกแหลง
สารสนเทศที่ดีที่สุด
ขั้ น ที่ 3 การกํ า หนดแหล ง สารสนเทศและการเข า ถึ ง
สารสนเทศ (location and access) เปนการระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ
และคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตามที่ไดกําหนดไว ผูเรียนจะได
เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ แหล ง สารสนเทศต า งๆ ผู เ รี ย นจะต อ งศึ ก ษาวิ ธี ใ ช แ หล ง
สารสนเทศนั้ น เช น การค น คื น ระบบออนไลน การใช สื่ อ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
ขั้นที่ 4 การใชสารสนเทศ (use of information) เปนการ
เรียกใช เก็บรวบรวม สารสนเทศที่เกี่ยวของจากแหลงสารสนเทศนั้น ๆ ใน
ขั้นนี้ผูเรียนจําเปนตองใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การอาน การถาย
โอน การบันทึกขอความ รูปภาพ การถายภาพ เปนตน สิ่งสําคัญที่ผูเรียน
และผูสอนจําเปนตองระมัดระวัง คือ ขอมูลที่ไดตองสอดคลองกับปญหา
และภาระงานที่ตองการ
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ขั้นที่ 5 การสังเคราะหสารสนเทศ (synthesis) ขั้นนี้เปน
การรวบรวม จั ด หมวดหมู เพื่อนําเสนอสารสนเทศที่ไ ดคนคว ามา การ
นําเสนอสามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน การใชโปรแกรมประมวลคํ า
โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนอ การสรางโฮมเพจ การจัด
นิทรรศการ สาธิตการทํางาน เปนตน
ขั้น ที่ 6 การประเมินผล (evaluation)
ขั้น นี้เ ปน การ
พิจารณาผลงานที่ไดทําขึ้น และกระบวนการในการทํางานโดยพิจารณาวา
ผลงานที่ไดสอดคลองกับปญหาหรือไม และกระบวนการทํางานของผูเรียน
มีประสิทธิภาพหรือไม
จากขั้ น ตอนดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า เป น การสอนที่ มี ก าร
ผสมผสานทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อให
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแสวงหาสารสนเทศ
ตลอดจนวิเคราะห ตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่ไดมา เพื่อนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ
5. คุณสมบัติของผูสอน
อาจารย ห รื อ ผู ส อน มี บ ทบาทหน า ที่ 3 ลั ก ษณะ(ไพฑู ร ย
สินลารัตน, 2539, หนา 191-192) คือ บทบาทในเชิงอนุรักษ (conservative
role) บทบาทในเชิงสรางสรรค (creative role) และบทบาทในเชิงกาวหนา
(radical role) จากบทบาททั้ง 3 ลักษณะ จะเห็นวา บทบาทในเชิงสรางสรรค
เปนบทบาทที่สําคัญในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย คือ การสอนที่อาจารย
ปรับบทบาทจากอนุรักษนิยมเปนเสรีนิยมมากขึ้น มีสิ่งที่เปนแนวคิดใหม
ผสมผสานเขาไป คือ อาจารยสอนโดยคํานึงถึงถึงความแตกตาง ความถนัด
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และความสนใจของนักศึกษาแตละคนแลวพยายามกระตุน สนับสนุนใหเขา
ได พั ฒ นาไปตามธรรมชาติ แ ละลั ก ษณะที่ ส นใจ อาจารย ต อ งพยายาม
สงเสริมใหนักศึกษาไดแสวงหาความรูในทิศทางที่เปนตัวเขาเองมากที่สุด
วิธีการนี้ อาจารยตองปรับกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาดวยตนเองมากขึ้น อาจารยตองแสวงหาความรู วิชาการใหม ๆ โดย
การค น คว า วิ จั ย มาสอดแทรกในกระบวนการสอนและการอบรม
ตลอดเวลา
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547, หนา8-13) กลาววา ผูสอน
ตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ คือ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และคุณสมบัติ
สวนตัว ซึ่งคุณสมบัติทางวิชาชีพ หมายถึง ความรูในเนื้อหาวิชาที่จะสอน
ความเขาใจในหลักการทางจิตวิทยาและการศึกษา ความเขาใจและความ
ซาบซึ้งในอาชีพการสอน มีความรูในวิชา/สาขาที่สอน เขาใจตัวผูเรียน
เขาใจหลักการสอน มีทักษะในการใชเทคนิคการสอน มีความเขาใจทั่วไป
ในความรู ส าขาอื่ น เข า ใจและประทั บ ใจในอาชี พ ครู ต อ งตระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดวย สวนคุณสมบัติสวนตัว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น
จากบุคลิกภาพของผูสอน ความสนใจ เจตคติ ความเชื่อ พฤติกรรมในการ
ทํา งานรว มกั บ ผูเ รีย นและคนอื่น ๆ คุ ณ สมบั ติ สว นตัว มี ค วามสัม พั น ธ กั บ
คุณลักษณะดานความเฉลียวฉลาด สังคม กาย อารมณ และศีลธรรม
อรนุช โพชนุกุล (2545, หนา 43) กลาววา อาจารยนอกจาก
จะทําการสอนแลว ควรมีคุณสมบัติอื่นที่นอกเหนือจากการสอน คือ
1. มี น วั ต กรรมสู ง รู จั ก คิ ด รู จั ก ทํ า รู จั ก วิ จั ย และสรรหา
ความรูความชํานาญใหมๆ
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2. เปนผูที่ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดอยาง
เต็มศักยภาพ
3. มี ค วามเป น สหวิ ท ยาการ รอบรู วิ ท ยาการต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
4. มีความรูดานวิชาการที่หลากหลายและไดมาตรฐาน
5. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเต็มที่
6. สามารถสื่ อ สารได อ ย า งน อ ย 2 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. มีใจรักที่จะเปนครู มีจรรยาบรรณ และเปนแบบอยาง
ของคนรุนใหม
8. สามารถเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได
จะเห็นวาจากคุณสมบัติดังกลาวของผูสอน จําเปนตองอาศัย
สารสนเทศเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ผูสอนตองมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ ตลอดจน
สามารถชี้แนะแนวทางการคนควาใหแกผูเรียนได จึงสรุปไดวาผูสอนกับ
สารสนเทศเปนสิ่งที่ตองมีควบคูกันเสมอ
6. ภารกิจของสถานศึกษาดานสารสนเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 กํ า หนด
ภารกิจของสถานศึกษา ดานที่สัมพันธกับสารสนเทศไวใน มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรา 25 แหลงการเรียนรู
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และมาตรา 30 พัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู คือ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปนี้
1. จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู
ดานตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ผู ส อ น ส า ม า ร ถ จั ด
บรรยากาศ สภาพ แวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตางๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี
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การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้ง
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก
หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่น อยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
จากสาระสํ า คั ญ ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น การกํ า หนดภารกิ จ ของ
สถานศึ ก ษาด า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ
สถานศึกษาจําเปนตองจัดจัดกระบวนการเรียนรูและจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ทุกรูปแบบใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให ผู ส อนมี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียนโดยการวิจัย ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศ
จากแหลงการเรียนรูหรือแหลงสารสนเทศตางๆ นั่นเอง
การรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา
การรูสารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ทักษะ
ความรู ความสามารถของบุคคลที่สามารถระบุถึงความตองการสารสนเทศ
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ได สามารถแสวงหา ประเมิน และใชสารสนเทศที่ไดมาอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ผู รั ก การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เป น
บทบาทสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา
แตละแหงมุงสอนใหนักศึกษา คิดเปน คิดอยางมีวิจารญาณ ทําเปน ฝกการ
เรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ดังนั้นการรู
สารสนเทศจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปสู จุ ด มุ ง หมายนี้ ทั ก ษะการรู
สารสนเทศจะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ ตอเนื่อง สามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนได โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่
การรู ส ารสนเทศเป น กระบวนการทางป ญ ญา เพื่ อ สร า งความ
เข า ใจในความต อ งการสารสนเทศ การค น หา การประเมิ น การใช
สารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การรูสารสนเทศตองอาศัย
ความสามารถและทั ก ษะหลายประการ ทั้ ง ความสามารถด า นการคิ ด
ตัดสินใจ ทักษะดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ การรู
สารสนเทศเปนความสามารถและทักษะที่ตองมีควบคูไปพรอมกับผูเรียน
ซึ่ ง สมาคมห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย และห อ งสมุ ด เพื่ อ การวิ จั ย ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ได กํ า หนดมาตรฐานซึ่ ง ใช เ ป น กรอบสํ า หรั บ ประเมิ น
นักศึกษาวามีการรูสารสนเทศหรือไม เพียงใด ไว 5 ขอ (Association of
Collage & Research Libraries, 2007; สุจิน บุตรดีสุวรรณ, และชมนาด
บุญอารีย, 2550) คือ
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มาตรฐาน 1 Know หมายถึง นักศึกษาสามารถกําหนด
สารสนเทศที่ตองการได สาระสําคัญ คือ ความสามารถในการระบุความ
ตองการสารสนเทศ ทั้งดานเนื้อหาหรือ หัวขอการศึกษาวิจัย รูปแบบของ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ และปริ ม าณของสารสนเทศที่ ต อ งการ ป จ จุ บั น
ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ก ารจั ด เก็ บ ไว ใ นรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จึ ง
จําเปนตองทราบวิธีการใชเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงกับเรื่องที่ตองการได
มาตรฐาน 2 Access หมายถึง นักศึกษาเขาถึงสารสนเทศที่
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ นักศึกษาสามารถเลือก
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ สามารถกําหนดกล
ยุทธในการสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนสารสนเทศแบบ
ออนไลนและรูปแบบอื่นๆ ได เปนตน
มาตรฐาน 3 Evaluate หมายถึ ง สามารถประเมิ น
สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และนําสารสนเทศมาประยุกตกับความรูเดิม
ได คือ สามารถสรุปสาระสําคัญจากสารสนเทศที่ได ประเมินสารสนเทศ
และแหลงสารสนเทศได สังเคราะหใจความสําคัญเพื่อสรางความคิดใหม
เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยูเพื่อหามูลคาเพิ่มได และสามารถ
แลกเปลี่ยนกับผูอื่นเกี่ยวกับสารสนเทศที่คนได
มาตรฐาน 4 Use หมายถึง นักศึกษาใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค คือ การที่นักศึกษาสามารถประยุกต
สารสนเทศในการวางแผน สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเพื่อการ
เรียนรู และสามารถสื่อสารสารสนเทศที่ไดมากับผูอื่นได
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มาตรฐาน 5 Ethical หมายถึง นักศึกษาเขาใจบริบททาง
สังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ ของสารสนเทศและใชสารสนเทศอยางมี
จริ ย ธรรมและถู ก กฎหมาย คื อ การที่ นั ก ศึ ก ษา เข า ใจจริ ย ธรรมการใช
สารสนเทศ การใชส ารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในบริ บ ททาง
เศรษฐกิจและสังคม
การรูสารสนเทศมีความสําคัญกับนักศึกษา นักศึกษาที่ได
ชื่อวาเปนผูรูสารสนเทศจะสามารถแสวงหาและใชสารสนเทศไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประโยชน ต อ ส ว นตั ว และสั ง คม การรู ส ารสนเทศมี
ความสัมพันธกับทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานของการใช
คอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตตาง ๆ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่ง สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ร ว มกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ผู รู
สารสนเทศ จําเปนตองมีการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคูไปดวย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวสนับสนุนใหเกิดทักษะ
การรูสารสนเทศนั่นเอง
สรุป
เมื่อประเทศกาวเขาสูสังคมสารสนเทศ สารสนเทศจึงมีบทบาท
สํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ กระบวนการเรี ย นการสอน มี ก ารนํ า สารสนเทศไปใช
ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากสารสนเทศใหประโยชนตอการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต
สารสนเทศเปนหัวใจของการพัฒนาคนในอันที่จะชวยขัดเกลาใหคนเปนคนดี
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เพิ่มพูนความรู สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีเหตุผล ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาสังคมและประเทศโดยสวนรวม ดังนั้นในกระบวนการเรียนการ
สอน ผูสอนตองสอนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง บทบาทของผูสอน
ตองเตรียมการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสารสนเทศ พรอม
ระบุแหลงการเรียนรูและสารสนเทศเพิ่มเติมใหผูเรียนดวย เพื่อที่ชวยใหเกิด
เรียนการรูอยางตอเนื่อง
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ปญหาทางกฎหมายกับการหันเหคดีเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม
ณัฐดนัย สุภัทรากุล*
1 ความเบื้องตน
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง เยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ. 2534 อั น มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพิ ทั ก ษ ป กป อ งคุ ม ครอง
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการแกไขบําบัดฟนฟู (Rehabilitation)
เพื่ อ กลับ ตนเป นพลเมื อ งดี ม ากกว าที่ จ ะลงโทษผูก ระทํา ความผิด (Crime
Control) ยั ง ผลให เ ด็ ก และเยาวชนซึ่ ง กระทํา ผิ ด กฎหมายอาญาได รั บ การ
ปฏิบัติที่แตกตางจากผูกระทําผิดกฎหมายที่เปนผูใหญ อาทิ ในขั้นตอนของ
การสอบปากคําของพนักงานสอบสวนจะตองสอบปากคํารวมกับพนักงาน
อัยการ นักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา ฯลฯ ใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
(มาตรา 50) การหามมิใหผูเสียหายฟองคดีอาญาซึ่งมีขอกําหนดวาเด็กหรือ
เยาวชนกระทํ า ความผิ ด ต อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว เว น แต จ ะได รั บ
อนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ
(มาตรา 64 ) ฯลฯ อยางไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมสงผลใหการ
* น.บ. (เกียรตินิยม). น.บ.ท. น.ม. (กําลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร).
อาจารยพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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ดํา เนิ น ชี วิ ต ตามปกติของเด็ ก และเยาวชนหยุ ด ชะงัก ทํ า ใหขาดโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียนหรือการทํางาน โดยเฉพาะการที่เด็กหรือเยาวชนมิไดรับ
การประกันตัวและถูกควบคุมตัวไวหรือกรณีที่ศาลเยาวชนไดพิพากษาให
ตองเขารับการฝกและอบรมอันเปนการเสี่ยงตอการเลียนแบบพฤติกรรมและ
เกิดมลทิน (Stigma) ประกอบกับจากสถิติของจํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมและศาลมีคําพิพากษากระทําผิดซ้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2540 - 2546 ยังคงมี
อัตราที่สูง1 นอกจากนี้ก็เปนผลมาจากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและ
1

ตารางแสดงจํานวนคดีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมสงสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศและเปนคดีที่กระทําผิดซ้ํา จําแนกตามฐานความผิดตั้งแตป พ.ศ.
2540 - 2546
ฐานความผิด

รวม
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข
เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและ
วัตถุระเบิด
ความผิดอื่นๆ

ป พ.ศ.
2540

2541

2542

3,715
1,369
163
101

5,207
1,603
211
87

5,099 6,580 5,414 5,531 4,535
1,399 1,707 1,474 1,532 1,903
186 227 218 304 580
78
107 103 136 164

35

28

1,842
172

3,013
189

33

76

47

2543

83

2544

63

2545

88

2546

106

3,083 4,120 3,254 3,162 1,269
73
125 107 114 161
233

211

195

195

352
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รัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่เล็งเห็นถึง
ปญหาเรื่องปริมาณคดีลนศาลและนักโทษลนคุก โดยใหแตละองคกรใน
กระบวนการยุติธรรมเสนอรูปแบบของการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) เชน
สํานักงานอัยการเสนอรางกฎหมายเรื่องการตอรองคํารับสารภาพ (Pre bargaining) และผลักดันรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง ซึ่งขณะนี้กําลัง
อยูในชั้นของการกลั่นกรองโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายของรั ฐบาล กรมพินิจเปนหนวยงานที่สําคัญ
องคกรหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมเพื่อการอํานวยความยุติธรรมใหแกเด็กและ
เยาวชน จึงไดพยายามคิดคนรูปแบบการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ในรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ที่เรียกวา
การประชุมกลุมครอบครัว (Family and community Group Conferences)
2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน (Family and Community Group Conferencing : FCGC)
กรมพิ นิ จ และสถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม เปดดําเนินการมากวา 50 ป มีพันธกิจหลากหลายที่จะตอง
ปฏิ บั ติ ทั้ ง งานคดี อ าญา คดี ค รอบครั ว งานควบคุ ม ตั ว เด็ ก และเยาวชน มี
ลักษณะงานที่ยุงยากละเอียด ซึ่งแม แตรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสําหรับเด็กและเยาวชนของไทย ในอดีตก็ยังไมสามารถแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด (เชน ไมมีการแยกตัวเด็กและเยาวชนซึ่งกระทํา
ความผิดเล็กนอยกับผูกระทําความผิดติดนิสัยออกจากกัน ทําใหเสี่ยงตอการ
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ถายทอดพฤติกรรมกันได) กระทั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนได
คิ ด ค น บู ร ณาการป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จนมี ก ารนํ า แนวคิ ด การประชุ ม กลุ ม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด และออสเตรเลีย ซึ่งประสบความสําเร็จ
เปนอยางดี มาปรับใชโดยผานทางมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนฯ พ.ศ. 2534 กระทั่งถึงปจจุบัน
ตามมาตรา 63 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 บัญญัติวา
“ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดเมื่อผูอํานวยการสถาน
พิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน พิ จ ารณา โดยคํ า นึ ง ถึ ง อายุ ประวั ติ
ความประพฤติ สติปญญา การฝกอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ
ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและพฤติการณตาง ๆ
แหงคดีแลวเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง
และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยูในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนดวยแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง
เด็ ก และเยาวชนแจ ง ความเห็น ไปยั ง พนัก งานอั ย การ ถ า พนั ก งานอั ย การ
เห็นชอบดวย ใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือเยาวชนนั้นได คําสั่งไมฟองของ
พนักงานอัยการนั้นใหเปนที่สุด และการควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่งใหมีกําหนดเวลาตามที่
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเห็นสมควรแตตองไม
เกินสองป และจะดําเนินการไดเฉพาะการกระทําความผิดทางอาญาที่มีอัตรา
โทษอยางสู งตามที่ก ฎหมายกํ า หนดไว ใ ห จําคุก เกิ น กวาห า ป ขึ้น ไป” แต
ตลอดระยะเวลา 50 ปนับแตป พ.ศ. 2494 ยังไมเคยมีการนําไปใชใหเปน

สังคมมนุษย

95

---------------------------------------------

ประโยชนกับเด็กและเยาวชน กระทั่งในป พ.ศ. 2547 ที่ผานมากรมพินิจและ
คุมครองเด็ก และเยาวชน ได นําวิธีการประชุม กลุมครอบครัวและชุ มชน
(Family and Community Group Conferencing FCGC) มาใชเปนกลยุทธใน
การดําเนินการ ทําใหระยะเวลาของการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางรวดเร็ว อันสงผลใหลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมในชั้น
ถัดไปไดเปนจํานวนมากและที่สําคัญทําใหเด็กและเยาวชนไมมีมลทินติดตัว
ไปชั่วชีวิต
หลักการแนวคิดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมไดเขา
มาแทนที่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมตามปกติ แ ต เ ป น มาตรการเสริ ม ให กั บ
กระบวนการยุติ ธ รรมสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน โดยเฉพาะเด็ก ที่ไ ม ไ ดทํ า
ความผิดรายแรงและควรไดรับโอกาสโดยการเยียวยาความเสียหาย ดวย
กระบวนการทางเลือกแทนกระบวนการยุติธรรมปกติ นายธวัชชัย ไทยเขียว
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อธิบายหลักการและจุดเดน
ของการประชุมกลุมครอบครัวโดยสังเขป ดังนี้
1. เปนการใหโอกาสเด็กไดกลับตัวแกไขความเสียหายทีเ่ กิดจาก
การกระทําของตนโดยไมตองมีตราบาปติดตัวเปนผลรายตออนาคตของเด็ก
2. เด็ ก ต อ งรั บ สารภาพด ว ยความสมั ค รใจและแสดงความ
รับผิดชอบตอการกระทําผิดของตน
3. เด็กไดรับรูผลกระทบตอเนื่องและความเจ็บปวดที่ผูเสียหาย
และบิดามารดา ไดรับจากการกระทําของตน
4. เด็กตองพยายามแกไขผลรายจากการกระทําของตนที่เกิดกับ
ผูเสียหายที่ไดรับและพูดคุยกับเด็กที่ผูตองหา
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7. การขอโทษอยางจริงใจโดยเด็กที่กระทําผิดตอผูเสียหายเปน
ปจจัยสําคัญในความสําเร็จ
8. อาจให มี ก ารชดใช ค วามเสี ย หายเป น ทรั พ ย ห รื อ โดยการ
ทํ า งานชดใช หรื อ การกระทํ า โดยประการอื่ น แก ผู เ สี ย หาย ตามความ
เหมาะสมหรือทํางานบริการสังคมที่เปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง
9. ครอบครัวและชุมชนเปนผูประชุมกําหนดโทษและมาตรการ
ที่แกเยียวยาเด็กนั้นเอง ภายใตหลักการที่วา “ไมมีใครหวังดีตอเด็กเกินกวา
พอแมหรือครอบครัวของเด็กเอง” แตมาตรการในการลงโทษและแกไขนั้น
ตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย ทั้งผูเสียหายและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย
10. เด็กรูสึกวาลูกลงโทษโดยพอแม และคนในชุมชนที่รูจักเขามา
ตั้งแตเกิด ไมใชโดยคนแปลกหนา
11. โทษที่ลงตองไมทําลายชีวิตปกติและพัฒนาการของเด็กและ
ตองเปนไปเพื่อใหเด็กกลับเปนคนดีและอยูไดอยางปกติในครอบครัว และ
สังคมโดยไมถูกผลักดันใหกลับมาทําความผิดซ้ําอีก
12. ขอตกลงในการลงโทษเด็กที่ครอบครัวกําหนดตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของ และเด็กที่กระทํา
ความผิดกับครอบครัวตองปฏิบัติตามนั้น
13. หากเด็กปฏิบัติไดครบถวนตามขอตกลงก็จะไมถูกดําเนินคดี
ตอไป และถือเสมือนวาเด็กไมเคยกระทําความผิดมากอนเลย
จากการริเริ่มนําวิธีการดังกลาวมาใช กอใหเกิดผลดีแกเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก เห็นไดจากในปงบประมาณ 2547 ที่ไดมีการประชุม
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กลุมครอบครัวและชุมชน (FCGC) ไปทั้งสิ้นจํานวน 2,974 คดี และทําให
ประหยัดงบประมาณของรัฐในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมชั้นถัดไป
มากกวา 102 ลานตอป และที่สําคัญที่สุดเด็กและเยาวชน จํานวนกวา 1,800
ราย ไมมีมลทินติดตัว อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลพบวามีเด็กและ
เยาวชนจํานวน 48 ราย หรือคิดเปนรอยละ 2.56 เทานั้นที่กระทําความผิดซ้ํา
ในขณะที่การใชกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมคือนําคดีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติเด็กและเยาวชนกระทําความผิดซ้ําประมาณ รอยละ 14
ตอป อยางไรก็ดี แมการประชุมกลุมครอบครัวมีขอดีอยูหลายประการแตจาก
การปฏิบัติงานพบปญหาทางกฎหมายที่สําคัญบางประการในการประชุม
กลุมครอบครัว

3 ปญหาทางกฎหมายที่สําคัญและแนวทางแกไข
เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง หลังจากที่ไดมีการประชุม
กลุมครอบครัว ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง พ.ศ. 2534 และไดมีการทําหนังสือยินยอมที่จะอยูในความ
ดู แ ลของสถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนแล ว พบว า ยั ง ไม มี
หลักประกันใดในการที่จะเปนแรงขับใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามหนังสือ
ยินยอมใหอยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อยาง
มีประสิทธิภาพ มีเพียงมาตรการกําหนดใหเด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวตอ
พนักงานคุมประพฤติตามวันเวลาที่กําหนด และแมตามแบบฟอรมหนังสือ
ยินยอมใหอยูในความควบคุมและคํามั่นสัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก
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กําหนดไววาหากเด็กหรือเยาวชนไมมาพบตามที่เจาหนาที่นัดทุกครั้งหรือมี
การกระทํ า ความผิ ด ซ้ํ า จะถู ก ปรั บ ตามความในมาตรา 91 แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แตอาจมีปญหา
ในการบังคับใชกฎหมายอยูพอควร เนื่องจากตามมาตรา 91 กําหนดใหตอง
นําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคบังคับคดีมา
ใชบังคับโดยอนุโลม และในการปฏิบัติงานผูอํานวยการสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ก็มิไดนําบทบัญญัตินี้มาใชอยางจริงจัง
นอกจากนี้ ห นั ง สื อ ยิ น ยอมให อ ยู ใ นความควบคุ ม และคํ า มั่ น
สัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก ที่ระบุใหอํานาจผูอํานวยการสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน สั่งปรับและรองขอใหมีการบังคับคดีได ตาม
มาตรา 91 นั้น ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติในสวนนี้เพียงกลาวถึงวิธีการสงตัว
เด็ ก หรื อ จํ า เลยมายั ง สถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ในกรณี ที่
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือศาลไดมอบตัว
(ไมใชกรณีประกันตัว) เด็กหรือเยาวชนไวกับบิดามารดา ผูปกครอง หรือ
บุคคล หรือองคกรอื่นตั้งแตในชั้นสอบสวนตามมาตรา 50 หรือในระหวาง
การพิ จารณาคดี ของศาลตามมาตรา 89 แตกรณีนี้เ ปน ขั้ น ตอนหลัง จากที่
พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีเด็กหรือเยาวชนนั้นแลว และมาตรา 63 ก็
ยังบัญญัติใหอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือเยาวชนเปนที่สุด จริงอยูแมตามวรรค
สองจะบัญญัติในเรื่องการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไววา “กรณีการควบคุม
ตัว เด็กหรื อเยาวชนในสถานพิ นิจตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตามที่
ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร แตตองไมเกินสองป” ในขณะที่ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ มิไดใหคํานิยาม คําวา “ควบคุม” วามี
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ความหมายหรือนัยยะอยางไร แมจะมีบทเชื่อมโยงตามมาตรา 63 ที่ระบุให
นํากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัว
เท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ แต เ มื่ อ พิ จ ารณาคํ า นิ ย ามคํ า ว า
“ควบคุม” ตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญาซึ่งไดใหคํานิยามไววา
การควบคุม หมายความถึง การควบคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํา รวจระหว างสื บสวนและสอบสวน (มาตรา 2(21)) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเปนกรณีที่สามารถนํามาใชได
ในระหวางชั้นสืบสวนและสอบสวนเทานั้น จึงไมอาจนํามาปรับใชกับกรณี
ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2534
ดังนั้น แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ผูเขียนเห็นวาควรมี
การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนฯ
เฉกเช น เดี ย วกับ พระราชบั ญ ญั ติคุ ม ครองเด็ ก ฯ ซึ่ งกํ า หนดหน าที่ ใ ห บิ ด า
มารดาหรื อ ผู ป กครอง ต อ งวางเงิ น ไว จํ า นวนหนึ่ ง เพื่ อ เป น การประกั น
ขอตกลงวาสามารถที่จะดูแลเด็กใหเปนพลเมืองดีได และเมื่อการกระทําผิด
เกิดขึ้นซ้ําอีก หรือมีการผิดเงื่อนไขก็สามารถริบเงินจํานวนนี้ไดทันที ซึ่งเมื่อ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เสนอความเห็นสั่งไม
ฟองโดยใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 ตอพนักงานอัยการ และที่ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบรรลุ
ขอตกลงในเบื้องตน ก็อาจกําหนดเงินจํานวนหนึ่งใหถือเสมือนเปนเงิน
ประกันตามหนังสือยินยอมที่จะอยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน ในชวงระยะเวลาดังกลาว บิดามารดาหรือผูปกครอง ตองให
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ความดูแลเอาใจใสทั้งเรื่องความเปนอยูและความประพฤติเพื่อไมใหเด็ก
กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก
อย า งไรก็ ดี หากเป น ครอบครัว ที่ ย ากจนไม มี เ งิ น พอที่จ ะทํ า
สัญญาประกันเงื่อนไข เชน เงินที่ประกันตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนอาจจะ
ไดมาจากหยิบยืมหรือกูจากบุคคลอื่น ก็ชอบที่จะยื่นคํารองตอผูอํานวยการ
สถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนว า ตนเป น คนอนาถาและมี เ หตุ
จําเปนตองนําเงินจํานวนดังกลาวคืนเจาหนี้หรือเมื่อผูอํานวยการสถานพินิจ
และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน รั บ คํ า ร อ งและพิ จ ารณาแล ว ว า มี เ หตุ ผ ล
อันสมควรและเปนความจริงก็ชอบที่อนุญาต โดยใชวิธีการอื่นแทนการนํา
เงินมาวางเปนประกันเงื่อนไข ดั งเชนศาลจังหวัดสุพ รรณบุรี มีการขยาย
ประเภทของสิ่งที่จะนํามาเปนประกันได ซึ่งทําเปนโครงการชวยเหลือคน
ยากจนและเปนการกําจัดเจาหนี้เงินกูนอกระบบใหออกจากการเปนกาฝาก
ในกระบวนการยุติธรรม เชน การใชทะเบียนรถจักรยานยนต ก็เปนเอกสาร
ที่แสดงความเปนเจาของในสังหาริมทรัพยเชนเดียวกัน ภาพถายบานของ
ครอบครั ว เยาวชน หรื อ มี ก ารใช บุ ค คลที่ ค้ํ า ประกั น จากแนวคิ ด เดิ ม ที่ ใ ช
ขาราชการตั้งแต ซี 3 ขึ้นไป ก็เปลี่ยนมาเปนบิดามารดา หรือผูอุปการะเลี้ยงดู
เยาวชนอยูในขณะกระทําความผิด เนื่องจากแนวคิดนี้เปนการผูกติดเชื่อม
คุณคาทางจิตใจระหวางนายประกันและเยาวชนเขาดวยกันอยางแยบยล ซึ่ง
จากประสบการณ ที่ ผ า นมา ก็ มี ก รณี ที่ เ ยาวชนหลบหนี ไ ปซึ่ ง เป น การผิ ด
เงื่อนไขในสัญญาประกันตัวชั่วคราวโดยใชเงินประกัน ก็ไมทําใหเยาวชน
รูสึกวาการหนีประกันตัวเปนเรื่องที่ผิดหรือทําใหผูมีพระคุณตองเดือดรอน
แตหากนํามาตรการการประกันตัว โดยใหใชบิดามารดาหรือผูปกครองเปน
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หลักประกันแลว เยาวชนก็ยอมคิดไดวาหากตนหลบหนีไปหรือทําอะไรผิด
สัญญาหรือเงื่อนไขการสั่งไมฟองตามมาตรา 63 ยอมทําใหบิดามารดาหรือ
ผู ป กครองต อ งเป น ทุ ก ข แ ละเดื อ ดเนื้ อ ร อ นใจเป น อย า งมาก และกรณี ที่
ครอบครัวมีเงินประกันไมเพียงพอหากมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ก็อาจ
จัดใหมีการทําสัญญาโดยจะชําระที่เหลือในวันเวลาใด และกําหนดใหการ
หนีประกันตัวในระหวางเงื่อนไขของมาตรา 63 ถือวาเปนการกระทําผิด
อาญา หรืออาจชดเชยจํานวนเงินที่เหลือโดยการทําบริการสาธารณะ
นอกจากนี้ พนักงานอัยการโดยหลักแลวเปนที่รูกันโดยทั่วไป
วาสามารถใชดุลยพินิจสั่งฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหาได ดังที่มีบัญญัติไวใน
มาตรา 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการสั่งไมฟอง
ของพนักงานอัยการไมวาจะเปนในประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ตางก็
แยกประเภทได เ ป น 2 ประการ คื อ การสั่ ง ไม ฟ อ งแบบไม มี เ งื่ อ นไข
(Unconditional Dismissal) และการสั่งไมฟองแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Dismissal) หรือการชะลอการฟอง (Suspended Dismissal) ซึ่งในทางปฏิบัติ
เมื่อพนักงานอัยการไดรับความเห็นจากผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน และเห็นชอบดวยก็สั่งไมฟอง (Dismissal) เด็กหรือเยาวชน
โดยคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการนี้ใหเปนที่สุด (มาตรา 63)
จะเห็นไดวาตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 บทบัญญัติดังกลาวมิไดระบุวาเปนการสั่ง
ไม ฟ อ งรู ป แบบใด ดั ง นั้ น ผู เ ขี ย นจึ ง เสนอการแก ไ ขป ญ หากรณี เ ด็ ก หรื อ
เยาวชนไมปฏิ บัติตามหนังสื อยอมอยู ใ นการควบคุมของสถานพิ นิจ และ
คุมครองเด็กและเยาวชน โดยการประสานงานในทางปฏิบัติกับอัยการสูงสุด
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หรืออัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เพื่อขอความรวมมือให
ข อ เสนอแนะในเรื่ อ งของการใช ดุ ล ยพิ นิ จ สั่ ง ไม ฟ อ งแบบมี เ งื่ อ นไข
(Conditional Dismissal) ซึ่งอาจออกเปน “ระเบียบการใชดุลยพินิจในการสั่ง
ไมฟองในคดีที่มีการจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวตามมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ” ในคดีที่เขาสู
การประชุมกลุมครอบครัว พนักงานอัยการอาจจะมีออกคําสั่งไมฟองแบบมี
เงื่อนไข โดยใหรอการฟองไวเพื่อวิเคราะหความประพฤติของผูตองหาโดย
การคุมประพฤติไมเกิน 2 ป ตอเมื่อเด็กหรือเยาวชนไดแกไขปรับปรุงความ
ประพฤติ ดี ขึ้ น แล ว พนั ก งานอั ย การเจ า ของสํ า นวนจึ ง จะมี คํ า สั่ ง ไม ฟ อ ง
เด็ ด ขาดในที่ สุ ด ซึ่ ง ย อ มจะทํ า ให บั ง เกิ ด ผลในการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ความ
ประพฤติของเด็กหรือเยาวชน เพราะเด็กหรือเยาวชนจะระลึกเสมอวาตน
อาจจะถูกฟองไดอีกถาไมแกไขปรับปรุงความประพฤติใหดียิ่งขึ้น และจะทํา
ใหคําสั่งไมฟองนั้นมีความเปนภาวะวิสัย (Objective) อีกทั้งยังเปนการอุด
ชองวางของกฎหมายมาตรา 63 ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมจําตองรอการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แต
อยางใด
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ธรรมชาติ...ศิลปะสุนทรียะที่หาไดทั่วไป
ชาติชาย อนุกลู *
“ศิลปน ไมใ ช คนพิเศษ แตทุกคนเป น ศิลป นที่ มีความพิ เศษอยู ใ น

ตน” (อนันทะ กุมาราสวามี) หนังสือเลมหนึ่งที่ผูเขียนมีโอกาสอานแลวทํา
ใหเกินความรูสึกนึกยอนกลับไปสูอดีตในเรื่องของความงามที่เปนธรรมชาติ
ในชนบท นั่นคือ หนังสือ ตนไมสายใยชีวิต เขียนโดยจอหน เลน แปลเปน
ภาษาไทยโดย สดใส ขันติวรพงศ จอหน เลน เขียนหนังสือเลมนี้เพื่อแสดง
ใหเ ห็นว า “ศิลปะก็คื อการงานแสนธรรมดาสามัญในวิถีชีวิตของคนเรา
นั่นเอง ไมใชสิ่งที่เลิศเลอ วิเศษวิโสมาจากไหน หรือไมใชภาพเขียนที่ราคา
มหาแพงอยางที่รูกันในปจจุบัน”
เนื้อหาตอนหนึ่งของจอหน เลน กลาวไววา
ผมมีความสุขอยางใหญหลวงจากการที่ไดออกไปเดินเกือบทุกเย็น
ผมเดินไปกลางทุง ผมไมมีรถยนต ไดแตเดินไปอยางชา ๆ สังเกตชีวิตและ
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ของโลก ไมวาจะเปน ตนกระเทียมปาในปา
* อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กําลังศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
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ละเมาะที่อยูอาศัยของฝูงนก กอนหิน และกิ่งไมบนทางเดินสีน้ําตาลอมชมพู
สีแดง ซึ่งแตงแตมโลก ใบไมเนา ๆ ไสเดือนมุดไปในโพงหญา พอพลบค่ํา
ผมกลับบานอยางมึนเมากับสิ่งที่ไดเห็นรองเทาเปยกแฉะ แตภาพที่ตราตรึง
อยูในใจทําใหผมปลาบปลื้ ม รูสึก มั่งคั่ง เมื่อดวงดาวแรกเริ่มเคลื่อนขึ้น สู
ทองฟา นกนางแอนบินวอนไปทั่วทองนา เสียงกระพือปกของมันยังติดหูผม
มาจนวันนี้ (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ, 2548 หนา 19-20)
เมื่ออานเนื้อหาตอนนี้จบผูเขียนมีความรูสึกวาสุนทรียะความงาม
และการหาความสุขไมใชเรื่องที่อยูไกลตัวเราเลย ความงามอยูใกล ๆ ตัวเรา
นี่เอง จากประสบการณของผูเขียนเองที่เติบโตในชนบท ไดมีโอกาสสัมผัส
กับความรูสึกอยางนี้เชนกัน เมื่อตอนเด็กชีวิตครอบครัวผูกพันกับวิถีชีวิต
ชาวนา ที่มีวัฒนธรรมแบบเรียบงาย ทําใหเกิดความรูสึกซาบซึ้งถึงภาพและ
กลิ่นตาง ๆ ของชนบทเชน กลิ่นกองฟางเมื่อเขานวดขาวเสร็จใหม ๆ กลิ่น
หอมของไอดิน ขณะที่ ฝ นเริ่ม ตก เสี ย งน้ํ า ฝนที่ ก ระทบกับ หลั ง คาสัง กะสี
หลังจากที่ฝนหยุดตกเมื่อเดินไปในทุงนาจะพบกับน้ําใส ๆ มีเสียงดนตรี
ธรรมชาติ ไดแก กบ เขียด รองกันอยางไพเราะทุกกาวที่เดินไปจะมีแตความ
ชุ ม ฉ่ํ า ปู อ อกหาอาหาร ดอกจานที่ โ ชว ค วามงดงามเป น สี ส ม สด ต า ง ๆ
เหลานี้ไมอาจพรรณนาไดทั้งหมด แตเปนความตรึงใจที่หาไมไดงาย ๆ ใน
สังคมปจจุบันอีกแลว
ปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคของความเอื้ออาทรหมดไป
ความละโมบเห็นแกตัว ความฟุมเฟอย ความเรงรีบในสังคมทุนนิยมเขามา
แทนทีทําใหเราลืมสุนทรียะเหลานี้ไปหมดสิ้น ตั้งหนาตั้งตาทํางาน หามรุง
หามค่ําเพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายทางรางกาย
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แตดานจิตใจกลับเสื่อมถอยลง สังคมแบบครอบตัวเริ่มเสื่อมไป กลายเปน
สังคมเมืองมากขึ้น เห็นแกตัวมากขึ้น ยุคนี้จึงเปนยุคสมัยแหงการนิยมวัตถุ
ใช วัตถุ เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ตั ด สิน ทุ ก อยา งแบง แยกรวยจนและชนชั้ น เราทํา ลาย
ธรรมชาติเพื่อจะเอาชนะมันลืมไปวาแทจริงแลวธรรมชาติคือจุดกําเนิดของ
สรรพสิ่ง ดังปรัชญาของเตาไดกลาวไววา
ลัทธิเตาสอนใหมนุษยดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติไมขัดขืนหรือฝา
ฝนตอธรรมชาติหมายถึงการใชชีวิตอยางสงบ เรียบงายไมแกงแยงแขงขัน
ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย รูจักความพอเหมาะพอดี ไมดิ้นรนแสวงเกินความจําเปน
ทําจิตใจใหสงบเยือกเย็น มีเตาเปนอุดมคติ คําสอนของลัทธิเตามีอิทธิพลมาก
ตองานศิลปะศิลปนของจีนมักยึดเอาหลักคําสอนของลัทธิเตาในการสราง
ผลงานดานศิลปะการวาดภาพ และมักเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่ตาง
ๆ เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ และปลอยจิตใจใหซึมซับดื่มด่ํากับ
ความงดงามและสงบเงียบของธรรมชาตินั้น เชน ปา เขา ลําเนาไพร น้ําตก
ลําธาร หวยละหาน แมกไม เปนตน หลังจากนั้น พวกเขาก็จะปลอยจิตใจให
ซึมซับเอาธรรมชาติ และวาดภาพไปตามความทรงจําเหลานั้น ภาพวาดจึง
ออกมาอย า งงดงาม เป น ธรรมชาติ อั น มาจากจิ น ตนาการอั น ซึ ม ซั บ จาก
ธรรมชาตินั่นเอง (ทองหลอ วงษธรรมา, 2549 หนา 34)
จะเห็นไดวาธรรมชาตินั้นมีความสําคัญตอเรามาก การที่เราเห็น
คุณคาของธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติเปนผูกอเกิดสรรพสิ่งที่มีคุณคาทั้ง
ต อ ร า งกายและจิ ต ใจดั ง ที่ จอห น เลน เขี ย นถึ ง ชนเผ า อิน เดี ย นซึ่ ง อยู ท าง
ตะวันตก และเปรียบเทียบกับ เตา ซึ่งอยูทางโลกตะวันออกไววา
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เมื่อชาวอินเดียนในอเมริกาเหนือพูดถึงจิตวิญญาณ (Spirit)
พวกเขาหมายถึ งสิ่ ง ที่ค รอบคลุ มและมีอ ยู ใ นทุก สรรพสิ่ ง มั น
หมายถึงธาตุการดํารงอยู เชนเดียวกับที่ ภารตรันยกะ อุปนิษัท
กลาวไววา “ไมเห็นแตเห็น ไมรูแตรู” นี่คือความลับที่นักคิดชาว
อินเดียและชาวจีนรับรูกับมาตั้งแตศตวรรษที่ 6 กอน คริสตกาล
ความจริงที่สําคัญคือ จิตวิญญาณเตา หรือทิพยภาวะนั้น แทจริง
แลว ไมใชสิ่งที่จะแสวงหาใหไกลตัวออกไป หรือเปนสิ่งที่อยู
นอกตัวเราไมไดอยูบนสวรรคที่เราอาจไปถึงตอนตายไปแลว แต
เปนบางสิ่งบางอยางที่อยูใกลมืออยูใน สวนลึกที่สุดของเรามา
ตลอดกาลนาน (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ, 2548 หนา
19-20)
เราทุกคนอาจมองหาความสุข ความงาม นอกตัวมากเกินไป แทจริง
แลวสุขอยูที่ตัวเรานี่เองสุนทรียะตาง ๆ ที่เราตองการในชีวิตคืออะไรกัน หาก
เรามัวไขวควาความสุขจากภายนอกในสังคมสมัยใหม เชนการไปดื่มกินไป
แดนซในเทคในผับ ชื่นชมกับทรัพยสินนอกกาย เชน รถยนต สเตอริโอ มือ
ถือ ซึ่งสุขนั้นหาเปนสุขที่จีรังยั่งยืนไม เปนความสุขบนความทุกขตางหาก
วิรุณ ตั้งเจริญ (2546
หนา 31)ไดกลาวถึงสุนทรียภาพไววา
สุนทรียภาพคือประสบการณที่ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ เมื่อเราเดินทางไปสู
ทองทุง ภูเขา หรือทะเล เราชื่นชมกับภาพที่ปรากฏเบื้องหนาภาพทองทุงยาม
เชาที่แสงอาทิตยสาดสอง ตนขาวสีเขียวลมพัดผาน ตนขาวทั้งทองทุงลูเปน
คลื่นตามลม คลื่นแลวคลื่นเลา ภาพภูเขาที่สูงทะมึน สงางาม กลุมหมอกเมฆ
สีขาวเคลื่อนตัวผานไปภาพทองทะเล สีเขียวเขม เขียวน้ําเงิน น้ําเงินเทา ไกล
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สุ ด ตา ระลอกคลื่ น ซั ด เข า สู ห าดทราย ฟองคลื่ น สี ข าวสะอาดซั บ ซ อ นอยู
ชายหาด ลมเย็นผานผิวพรอมกลิ่นไอดิน ของทองทุง กลิ่นหอมของปา ไอ
เค็มของทองทะเล ความรูสึกที่อิ่มเอิบเบื้องหนาธรรมชาติอันยิ่งใหญนั้น เรา
ตางมีความรูสึกตอบรับอยางลึกซึ้งเราสัมผัสกับความงามรับรูและซาบซึ้ง
ความงาม โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ความรูสึกชื่นชมและปติเกิดขึ้นและ
อยูในความทรงจํา เกิดขึ้นและสมบูรณในตัวของมันเอง ความรูสึกชื่นชม
ประทับใจในความงามเชนนั้น เกิดและรับสัมผัสจากสุนทรียภาพในตัวตน
ของเรามีความมากนอย สูง ดื่มด่ํา หรือไมดื่มด่ํา ตางกันออกไปความปจเจก
ภาพ ความแตกตางที่อาจเกิดจากประสบการณ แวดลอมสวนบุคคล ระบบ
ครอบครัว ระบบการศึกษา ระบบสังคม รวมทั้งการให “คุณคา” ของแตละ
บุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หรือมีตอความงามอีกดวย
สังคมของเรานั้นเปนสังคมแบบพึ่งพาธรรมชาติ ฉะนั้นความสงบ
สุขจะเกิดจากความผูกพันกับธรรมชาติ ความงามที่เปนสุนทรียะนั้นไมอาจ
มองไดจากความงามเพียงอยางเดียว อาจมีอยูในความเสื่อมสลายผุพังดวยก็
เปนไดดังที่ คัมภีรเตา เขียนไวกวา 25 ศตวรรษวา
เมื่ อ เต า อยู ใ นทุ ก สิ่ ง ความงามก็ อ ยู ใ นทุ ก สิ่ ง ปราศจาก
ขอบเขตเปนอนันตภาพ ที่แผครอบคลุมกวางไพศาล ความงาม
มิไดมีเพียงในดอกไม ใบไม ธารน้ําใส ขุนเขา หรือในดวงจันทร
สวางนวลเทานั้น ความงามมิไดมีอยูเพียง ในสิ่งสวยงามในสิ่ง
สมบูรณในสิ่งสูงสงเทานั้น ความงามยังมีปรากฏอยูในสิ่ง นา
เกลียด มีอยูในสิ่งบกพรอง และสิ่งสามัญธรรมดาอันต่ําตอยใน
แผนกระดาษเกา ๆ ในไมผุ ๆ ในกะโหลกกะลา ในรูโหวหลังคา
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รั่ว ความงามยังมีอยูในโคลนตมที่สกปรก ในดอกไมที่เหี่ยวแหง
ในสีซีด ๆ ในความเกาคร่ําครา ความงามในรูปแบบอันพิกลผิด
ธรรมดาเหลานี้ ได ตอนทิ้งรูปแบบของความงามแบบเกาโดย
สิ้นเชิง แจกันลายครามนั้นงดงาม แตถวยแตก กะลาแตก ที่ตกอยู
ตามพื้นดินก็งดงาม ปานกัน ดอกบวยที่บานสลางอยูบนกิ่งสด
ชื่นอิ่มเอิบกับดอกบวยที่หลุดจาก ขั้วรวงหลนแหงเหี่ยวอยูบน
พื้นก็งดงามปานกันใครเลยเขาใจถึงความงามที่แทนี้ (วิรุณ ตั้งเจริญ,
2546 หนา 44 อางอิงจาก พจนา จันทรสันติ, 2530 หนา 326)
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรสนิ ย มความงามของคนตะวั น ตกและ
ตะวันออกนั้นมีแตกตางกัน ดังที่ จุนิจิโร ทานิซากิ พรรณนาถึงความงามและ
รสนิยมของญี่ปุนเปรียบเทียบกับชาวตะวันตกวา
ขณะที่โลกตะวันตกแมกระทั่ง “ผี” ก็ใสราวแกว เครื่องใช
ในบานก็ทํานองเดียวกัน เราชอบสีที่มีสวนผสมของความมืด แต
ชาวตะวันตกชอบสีของแสงสวาง ในกรณีเครื่องใชที่ทําดวยเงิน
และทองแดง เรานิยมชมชื่นกับรอยเลื่อมและคราบคล้ํา ๆ ซึ่ง
ชาวตะวันตกเห็นวา สกปรกไมถูกสุขลักษณะและขัดเครื่องใช
ใหขึ้นเงาเจิดจาชาวตะวันตกนิยมทาเพดานและผนังดวยสีออน ๆ
เพื่อทําลายเงาสลัวใหมากที่สุด เทาที่จะมากไดในขณะที่เราปลูก
สวนใหเต็มไปดวยไมหนาทึบ ชาวตะวันตกกลับปลูกสนามหญา
ใหลาดกวางออกไปอะไรเปนปจจัยกอใหเกิดความแตกตางถึง
เพียงนี้ ขาพเจามีความเห็นวา เราชาวตะวันออกมักจะแสวงหา
ความพอใจจากสิ่งแวดลอมที่เราอยูดังนั้นความมืดจึงไมไดสราง
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ความขัดเคืองใหแกเรา เรายอมรับความมืดเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมได ถาแสงมีอยูนอย เราก็ยอมรับวามีอยูนอย เราปลอยตัวให
ซึมซาบในความมืด และ ณ ที่นั้นเราก็พบความงามตามแบบของ
มัน แตชาวตะวันตกผูมีความคิดกาวหนามีแตจะพยายามทําให
ความเปนอยูดีขึ้น จากเทียนไปสูตะเกียงน้ํามันจากตะเกียงน้ํามัน
ไปสูตะเกียงกาซ จากตะเกียงกาซไปสูไฟฟา การแสวงหาแสง
สว า งของชาวตะวั น ตกมี ไ ม รู จ บสิ้ น และยอมเผชิ ญ หน า กั บ
อุปสรรคทุกอยาง เพื่อกําจัดเงาสลัวแมเพียงเล็กนอยใหหมดสิ้น
ไป (วิ รุ ณ ตั้ งเจริ ญ, 2546 หน า 44 อ างอิ งจาก สุ วรรณา วงศ
ไวศยวรรณ, 2507 หนา 109-110)
ความงามจากทัศนะของชาวตะวันออกนั้น ผูกพันอยูกับธรรมชาติ
เพราะนั่นเปนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การซาบซึ้งกับสิ่งรอบ ๆ ตัวที่เกิดขึ้น มีผล
ตอการสรางสรรคผลงานศิลปะที่แตกตางกันในแตละทองถิ่น บางคนคิดวา
การสรางงานศิลปะนั้นเปนเรื่องของศิลปนและเปนเรื่องยากที่จะเขาถึงความ
งาม ศิลปะเปนเรื่องของพรสวรรคที่ติดตัวมาแตเกิด นั่นอาจจะเปนความคิด
ในยุคกอนความคิดนี้อาจเกิดขึ้นราว ค.ศ. 1500 ซึ่งเปนยุคฟนฟูศิลปะ ศิลปน
ไมยอมรับวาจนเปนชางฝมือ พยายามใหคนยอมรับวางานที่สรางขึ้นมาเปน
สิ่งที่วิเศษเลิศเลอ ศิลปนคือคนพิเศษ ไมเคิล แองเจโร เปนทั้งประติมากร กวี
และสถาปนิกเชื่ออยางลึกซึ้งวาอัจฉริยะของเขาคือความเปนทิพย ในบรรดา
คูแขงทั้งหลายของเขา เขายอมรับวามีแตพระเจาเทานั้น ที่เปนคูแขงกับเขาได
ความคิดดังกลาวเปนความคิดที่ทําใหมองเห็นวา ศิลปนผูวิเศษเทียบเทากับ
พระเจา ซึ่งตอมาภายหลังความคิดอันนี้หมดไป เพราะวาความอหังการของ
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มนุษยทําใหเราแยกตัวจากโลก จากธรรมชาติแวดลอม คนทั่วไปคิดวาตนเอง
ต่ําตอยเขาไมถึงศิลปะอันวิเศษและสูงสง เมื่อประเทศที่เจริญแลวนําความคิด
เหลานี้ไปดูถูกมนุษยดวยกัน ดังเชนบันทึกของนักสอนศาสนาชาวสเปน
ที่ไดคนพบดินแดนของชาว โอหเลเน พวกสเปนแสดงความไมพอใจ และ
ติเตียนตาง ๆ นา ๆ พวกเขามองวาพวกโอหเลเนไรศาสนา ไมมีโบสถ ไมมี
พระ ไมมีคัมภีรหรือหนังสือศัก ดิ์สิทธิ์ พวกเขามองวาคนเหลานี้ปาเถื่อน
พวกนี้ดีกวาสัตวเพียงเล็กนอย แตความจริงกลับตรงขามอยางสิ้นเชิง ไม
ปรากฏหลักฐานที่เปนบันทึกของชาวสเปนวาเขามีทัศนะตอ “ศิลปะ” ของ
เผาโอหเลเนอยางไร พวกเขาอาจไมเห็นสิ่งนี้ที่มีพลังมีความเปนทิพย เพราะ
พวกเขาแยกศิลปะไปจากชีวิตศิลปะคือเนื้อใน หรือแกน หรือลวดลายในเนื้อ
ไม เปรียบเหมือนวา “ปลาที่อยูในทะเลหรือทะเลสาบไมคิดถึงน้ํา” ชาวโอห
เลเนก็ไมคิดถึงศิลปะทํานองเดียวกัน (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ,
2548 หนา 38)
จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวาศิลปะกับชีวิตเรานั้นไมไดแยกออก
จากกันอยางความเชื่อแตกอน หากแตประสานกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันดุจ
ปลากับน้ํา ศิลปะคือทุกสิ่งในชีวิตประจําวันของเรา เราเริ่มรูแลววา ตอให
สังคมใหคุณคามากมายกับ พรสวรรคพิเศษทางศิลปะแตตัวเราเองทุกคนก็
เปนศิลปนที่สามารถสรางสรรคไดตามวิธีของเราเอง เราไมไดถูกเลือกให
ทํางานสรางสรรค แตการทํางานสรางสรรค เปนธรรมชาติของเรา อาจพูดได
วาการสรางสรรคคือสภาพการดํารงอยูของเรา ศิลปะไมใชเรื่องของศิลปน
มื อ อาชี พ เท า นั้ น แต ศิ ล ปะคื อ ส ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น ชี วิ ต บนถนน
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หนทาง ชี วิ ต ในบ า น ชี วิ ต การทํ า งานไม ว า จะเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
ศาสนา หรือธรรมชาติ เราตองคนหาตัวเราใหพบ เมื่อเราพบเมล็ด
แหงการสรางสรรคในตัวของเราแลว จงเพาะมันใหเจริญเติบโตตอไป โดย
ไมตองกลัววาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ตามแนวความคิดของการสรางสรรคงาน
ศิลปะหลังสมัยใหมที่วา “ศิลปะหลังสมัยใหมอาจแสดงความคิดที่อยูเหนือ
วั ต ถุ ศิ ล ป น ใช วั ต ถุ เ พื่ อ สื่ อ ให เ ห็ น ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย ความรู สึ ก ใน
ธรรมชาติแวดลอมที่เปดกวางศิลปนอาจใชรางกาย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เป น สื่ อ ในการนํ า เสนอศิ ล ปะ ศิ ล ปะกระบวนการความรู ความคิ ด และ
ประสบการณที่เปนองครวมธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม” (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547
หนา 111-112)
การสรางสุนทรียะใหเกิดขึ้นกับจิตใจหรือกับบุคคลใดนั้นตองหลอ
หลอมใหเกิดจิตสํานึกสุนทรียะ (Aesthetic Mind) เสียกอน เมื่อเปนเชนนั้น
บุคคลยอมสรางสรรคผลงานศิลปะไดอยางมีสุนทรียะ ใคร ๆ ก็สามารถ
ฝกฝน และสามารถสรางงานศิลปะได สวนระดับของคุณภาพเปนอีกเรื่อง
หนึ่ง แตใครคนนั้นถามีสุนทรียะ อยูในจิตใจหรือ มีความงามอยูในจิตใจ เขา
ยอมสรางงานไดดีกวา (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2544 หนา 38)
สุนทรียะนั้นมีอยูในตัวทุกคนหากไดรับการฝกฝนหมักบมยิ่งนาน
ยิ่งดีเรียกวามีประสบการณ เมื่อมีประสบการณมากจึงกลายเปนรสนิยม การ
สรางงานศิลปะนั้นไมใชเรื่องของพรสวรรคอีกตอไป ใครก็สามารถสราง
งานศิ ล ปะได โ ดยไม ต อ งใช ทั ก ษะฝ มื อ อั น เลอเลิ ศ การสร า งศิ ล ปะจาก
สภาพแวดลอมที่เปนแรงบันดาลใจบวกกับพื้นที่และเวลา โดยใชวัสดุจาก

สังคมมนุษย

113

---------------------------------------------

ธรรมชาติลวน ๆ นํามาสรางสรรคกอใหเกิดความงาม ผูเขียนขอยกตัวอยาง
ศิลปนอเมริกัน ที่ชื่อ แอนดี โกลดสเวิรธธี เขาไดสรางสรรคผลงานศิลปะจาก
กิ่งไมและใบไมและวัสดุธรรมชาติที่เขาประทับใจเขาสามารถสรางสรรค
ผลงานศิ ล ปะได ทุ ก ที่ เ ขาปฏิ เ สธการแสดงงานในระบบหอศิ ล ป ห รื อ
พิพิธภัณฑ แตเขาสามารถแสดงงาน ผลงานศิลปะ ในทุก ๆ ที่ที่เขาพอใจ
ผลงานของเขาสรางสรรคและมีความแปลกใหม โดยใชความคิดสวนตัว
รวมกับธรรมชาติแวดลอม ผลงานของเขาสรางขึ้นดวยความพยายามอยางยิ่ง
แลวสุดทายก็ปลอยใหเวลาและธรรมชาติทําลายตัวมันเอง ดังเชนธรรมะของ
พุทธองคที่กลาววา “ทุกสิ่งในโลกนี้ยอมมีเกิดขึ้นและเสื่อมไป”
จะเห็นไดวา การสรางความรูสึกสุนทรียะ การเสพความงามการ
สรางสรรคศิลปะนั้น มิใชเรื่องยิ่งใหญตอไป ศิลปนก็คือคนธรรมดา ใคร ๆ ก็
สามารถสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาได เพียงแตขอใหมีเวลาละสายตา
จากโตะทํางานหาเวลาวางมองสิ่งรอบกาย จินตนาการถึงความงามในสิ่งที่
เห็นไมวาจะสดใสหรืออัปลักษณหากมีจิตสํานึกสุนทรียะแลวทุกสิ่งลวน
กอใหเกิดความงามในจิตใจไดทั้งสิ้น
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สุนทรียภาพของภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นในประเทศไทย
ศุภชัย อารีรุงเรือง*
คําวา Animation เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ อานเปนไทยไดวา
อนิเมชั่น หรือ แอนิเมชั่น หมายถึง การทําภาพใหเคลื่อนไหว เชน เรานําหุน
ตุกตามาหนึ่งตัววางลงในฉากจําลอง และถายภาพหนึ่งครั้ง แลวจึงขยับหุน
ใหมีทาทางเปลี่ยนจากเดิมแลวถายใหม ทําอยางนี้ไปประมาณ 100 ภาพ แลว
นําภาพมาเรียงตอกัน จะพบวาตุกตาตัวนั้นมีการเคลื่อนไหวไดเอง
ความหมายของภาพเคลื่อนไหวของ Animation นี้เปนความหมาย
แตกตางจากคําวา Motion Picture กับ Movie หรือ (Moving Picture)
ความหมายในภาษาไทยคือ ภาพยนตร แตคําวา Animation ความหมายไมได
จํากัดเพียงการตูนเทานั้น คําวา Animation ยังมีความหมาย มีเทคนิคและวิธี
สรางสรรคหลากหลายวิธี (วิสิฐ จันมา, 2547, หนา 5) เชน
2D ANIMATION (Two – Dimentional Animation) เปนการ
สรางสรรคภาพเคลื่อนไหวดวยการวาดภาพดวยมือเปนหลัก ภาพที่ไดยังคงมี
* หัวหนาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลั ก ษณะแบน มี แ สงเงาบ า ง ในอดี ต ต อ งลงสี ด ว ยพู กั น บนกระดาษ หรื อ
แผนใส (Cel) ไมมีสวนที่หนา ลึกมากนัก
Cut – Out Animation คือ การสรางสรรคภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ดวย
เทคนิคการตัดกระดาษใหเปนรูปทรงหรือตัวการตูนตางๆ และใชกลองถายที
ละภาพ เมื่อมีการขยับหรือเปลี่ยนแปลง เคลื่อนยายตําแหนงของรูปทรงใน
ภาพ
Clay Animation – Stop motion คือ การปนการสรางโมเดลโดยใช
ดินน้ํามัน หรือ วัสดุใดๆ ก็ตามในการสรางสรรค โดยทําการขยับตัวหุนทีละ
นอย ตามทาทางที่กําหนดใหเคลื่อนไหว
3D Animation เปนการสรางสรรคดวยวัสดุที่หลากหลาย เชน ดิน
น้ํามัน ไม กลอง โดยการสรางฉากจําลอง ตัวละคร จากนั้นทําการถายทําดวย
กล อ งภาพยนตร หรื อ กล อ งวิ ดี โ อ ที ล ะเฟรม โดยกํ า หนดมาตรฐานไว
ประมาณ 24 เฟรม ตอ วินาที จากนั้นนําภาพมาเรียงตอกันตามบทภาพยนตร
จะเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวได หรือปจจุบัน มีการสรางภาพยนตรการตูน
แอนิ เ มชั่ น ด ว ยคอมพิ ว เตอร โดยใช โ ปรแกรมที่ ส ร า งภาพ 3 มิ ติ ไ ด เช น
Maya, Lightwave, 3d max เปนตน
จุดเริ่มตนของ Animation ปรากฏในภาพวาดของมนุษ ย ถ้ําที่ว าด
ภาพสัตวที่มีขามากมายเพื่อถายทอดออกมาใหเห็นวาสัตวตางๆกําลังวิ่ง หรือ
เคลื่อนไหว หรือ แมแตในเอเซีย ไดปรากฏในงานประเภทปฏิมากรรม ที่มี
แขนขามากมาย ดูค ลา ยเป น การแสดงถึ ง ความเคลื่ อ นไวของรา งกาย จึ ง
นับเปนการสรางภาพเคลื่อนไหวในยุคแรก (Peter Lord and Brian Sibley.
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Creating 3-d animation: 1998) และยังปรากฏเมื่อประมาณ 2,000 ปกอน
คริสตกาล ไดมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในอียิปต เปนภาพของ
นักมวยปล้ําสองคนตอสูกัน เปนเหมือนภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวหลาย
ภาพตอเนื่องกัน สวนทางศิลปะตะวันออกนั้น ชาวญี่ปุนโบราณนิยมใชมวน
กระดาษ (Scroll) แสดงเรื่องราวตางๆ ที่ตอเนื่องกัน
ภาพยนตรการตูนในปจจุบันไดสรางความตื่นตาตื่นใจในเทคนิค
พิเศษที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสรางใหการตูน มีชีวิตขึ้นมาโลด
แลนราวประหนึ่งวามีชีวิตจริงอยูในโลกรวมกับผูชม ที่มีพัฒนาการควบคูมา
กับภาพยนตรที่มีคนเปนนักแสดง นับตั้งแตเริ่มมีการสรางภาพยนตรมา เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 1895 ณ หองใตดินรานกาแฟ Grand Café ในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยพี่นองตระกูลลูมิแยร Auguste และ Louis Lumiere ภาพยนตรก็
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ทําใหพวกเขาสงทีมงานกลองบันทึกภาพ ไป
บันทึกภาพยนตรในเมืองตางๆ เพื่อใหผูที่มิไดเคยเดินทางทั่วโลกไดเห็นโดย
ชวงแรกเปนภาพยนตรเงียบไมมีเสียงบันทึก
ในป 1940 บริษัทของ Walt Disney ไดสรางภาพยนตรการตูนที่
สําคัญ 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับระบบเสียง คือ เรื่อง Pinocchio และเรื่อง Fantasia
ไดบันทึกเสียงในฟลมดวยระบบ Fantasound คือประกอบดวย 3 รองเสียง
บรรเลงเพลงโดยวง Philadelphia Orchestra ทําใหระบบเสียงในภาพยนตรมี
ความสมบูรณแบบมากขึ้น (รักศานต วิวัฒนวินอุดม,2546, หนา 9) ผลงาน
หนังโฆษณาของ Walt Disney ในระยะแรกๆ เปนหนังการตูนสั้น ผลิตขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการฉายควบคูกับหนังบันเทิงในโรงภาพยนตร มีความ
ยาวประมาณ 5-8 นาที ตัวการตูนสวนใหญถูกออกแบบมาจากลักษณะของ
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สัตวตางๆ เชน หนู กระตาย เตา เปนตน ซึ่งเปนการนําเอาลักษณะเดนของ
ตัวการตูนเหลานี้ออกมา ทําใหสามารถเขาถึงกลุมคนดูที่เปนเด็กไดงาย สวน
เนื้ อ เรื่ อ งมั ก เกี่ ย วกั บ การเอาชนะอุ ป สรรคต า งๆ ของตั ว ละคร หรื อ
สถานการณโดยมีตัวผูรายคอยเปนอุปสรรคขัดขวาง อันเปนเปาหมายของ
รูปแบบในการสรางหนังการตูน นอกจากนั้นยังมีเนื้อเรื่องที่เนนความนา
สงสารของตัวละคร หนังชุด Silly Symphony ที่เรียกวา Skeleton Dance
เปนหนังสั้นเสียงในฟลมที่มีเสียงดนตรีเขากับภาพไดดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง
ชวงทศวรรษที่ 50 นักสรางหนั งสั้นการตูนทดลองใชกั บเทคนิ ค
ตางๆ เชน การเขียนบนแผนฟลมเรื่องแรกคือ Colour Box (1935) ของ Len
Lye และเรื่อง Blinkety Blank (1955) เทคนิค Pixillation เรื่อง Neighbors
(1952) เพื่อตอตานสงคราม เรื่อง Pass de deux (1967) ผูนําในกลุมสรางหนัง
สั้นการตูน ไดแก Norman MacLaren แหง National Film Board of Canada
เปนผูกํากับที่มีชื่อเสียง ซึ่งเทคนิคหนังการตูนของเขาไดมีอิทธิพลตอ Albert
Lamorisse ผูกํากับหนังสั้นรางวัลออสการ เรื่อง The Red Balloon (1956)
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ความเปนมาของแอนิเมชั่นในรูปแบบภาพยนตรการตูนในประเทศไทย
อเนก นาวิกมูล กลาวถึงเรื่องการตูนไววา ภาพวาดการตูนเขามา
เผยแพรจนเปนที่รูจักของคนไทยมาตั้งแตสมัยใดนั้น ไมปรากฏหลักฐานแน
ชัด แตสันนิษฐานวาคงจะเริ่มเขามาตั้งแตสมัยที่ชาวตะวันตกเขามาติดตอ
คาขายในเมืองไทยแลวนําหนังสือติดตัวมาอาน หรือไมก็พระมหากษัตริย
และผูรูภาษาตางชาติสั่งหนังสือเขามาอานโดยเฉพาะ ซึ่งหลักฐานเกาแกที่สุด
ไดถูกคนพบคือ ในหนังสือ Temples and Elephants (วัดและชาง) ของคารส
บอค (Cart Bock) ซึ่งสํานักพิมพศิลปวัฒนธรรมจัดพิมพในเรื่อง “ทองถิ่น
สยามในยุคพระพุทธเจาหลวง” มีขอความตอนหนึ่ง ที่ มร.คารส บอค ไดเอย
ถึงการพบการตูนในพระราชวังบางประอิน แสดงวาในสมัยนั้น ประมาณป
พ.ศ. 2424 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 นั้น คน
ไทยก็รูจักภาพวาดการตูนกันแลว
อยางไรก็ตาม การตูนในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไมคอยพบมากนัก แต
ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นมีจํานวนมากขึ้น และเกิดนักวาดภาพการตูนที่มี
ชื่อเสียงในชวงนั้นไดแก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและขุน
ปฏิภาคพิมพลิขิต (เปลง ไตรปน) สําหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวนั้นพระองคทรงสนพระทัยอยางมากในเรื่องการวาดภาพลอ ทรง
โปรดเกลาฯ พระราชทานคําวา “การตูน” วาหมายถึง “ภาพลอ” และทรงวาด
ภาพลอไวมากมายโดยพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในการจับลักษณะ
บุคลิกของคนไดเปนอยางดี เมื่อทรงวาดภาพลอผูใดจะสามารถดูออกได
ทั น ที ว า ภาพนั้ น เป น ภาพของใคร การ ตู น ไทยในยุ ค แรกส ว นใหญ จ ะมี
ลักษณะเดียวกัน คือเปนภาพเสียดสีลอเลียนทางการเมืองหรือประชดประชัน
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สังคมในยุคนั้น หรือเปนการตูนตลก 3 ชอง แลวใสคํากาพยกลอนใหอาน
งาย จํางาย จนถึงปพ.ศ. 2470 หนังสืออานเลนก็ไดรับความนิยมอยางมาก
และเกิดหนังสือการตูนประเภทเลมเดียวจบมากมาย
“การตูน” ในความหมายของคนไทย นอกจากคําวา “ภาพลอ” แลว
ยังรวมไปถึง การตูนที่วาดเปนเรื่องสั้น เรื่องยาว ทั้งที่เปน Comic หรือ
Animation (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล:29)
สําหรับประเทศไทยนั้นเรามีแอนิเมชั่น มานานนับรอยป ซึ่งเปน
แอนิเมชั่นแบบภาพตัด (cutout) คือหนังตลุง
จนกระทั่งป พ.ศ.2488-2498 คุณเสนห คลายเคลื่อน ไดพยายาม
ทดลองศึกษาการผลิตภาพยนตรการตูนดวยตนเอง ซึ่งภาพยนตรการตูนที่
ทดลองผลิตเปนเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับชาวนา เพื่อนําไปอบรมพัฒนาใหมี
ความศิวิไลซตามนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม แตไมไดรับ
การสนับสนุนดวยเหตุผลที่วา การตูนเปนเรื่องที่ไรสาระ
ตอมาในป พ.ศ.2498 ปยุต เงากระจาง ไดผลิตการตูนแอนิเมชั่นดวย
แผนเซล ใชเวลาผลิตงานประมาณ 8 เดือน จึงเสร็จเปนภาพยนตรการตูน
เรื่องแรกของเมืองไทยชื่อ “เหตุมหัศจรรย” โดยเปนภาพยนตรสีขนาด 16
มม. มีความยาว 400 ฟุต เวลา 20 นาที ภาพยนตรการตูนเรื่องนี้ฉายประกอบ
โปรแกรมหนังเรื่อง “ทุรบุรุษทุย” ที่โรงภาพยนตรบอรดเวย ในป พ.ศ.2498
นั่ น เอง แม ก าร ตู น เรื่ อ งนี้ จ ะสร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ คุ ณ ปยุ ต อย า งมากจน
สื่อ มวลชนยกย องว า เปน “วอลท ดีสนี ย เมืองไทย” แตก็ไ มป ระสบ
ความสําเร็จเรื่องรายไดเทาที่ควร
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ป พ.ศ.2500 คุณปยุตก็ไดรับทุนสนับสนุนใหสรางภาพยนตร
การตูนอีกเรื่องหนึ่งจากยูซิส คือเรื่อง “หนุมานผจญภัย” เปนภาพยนตร
การตูนสี ขนาด 16 มม. ความยาว 20 นาที ซึ่งชวงนี้เปนชวงปฏิวัติของจอม
พลสฤษดิ์ และภาพยนตรเรื่องนี้ก็ไมสามารถนําออกเผยแพรได ดวยเหตุทาง
การเมือง และในป พ.ศ.2502 คุณ ปยุ ตก็ไดรับการสนับสนุน ใหผลิต
ภาพยนตรการตูนอีกเรื่องคือ เรื่อง “เด็กกับหมี” โดยความรวมมือกันของ
สมาชิกประเทศของซีโต (SEATO) เปนภาพยนตรสี ขนาด 16 มม. ความ
ยาว 20 นาที ชวงนี้คุณปยุตไดมีโอกาสผลิตภาพยนตรการตูนอีก แตเปน
ภาพยนตรการตูนโฆษณา โดยใชตัวการตูนชื่อ “หนูหลอ” เปนตัวแสดงนํา
ซึ่งไดรับความสําเร็จมากเปนที่ติดตาติดใจเด็กสมัยนั้น
จนกระทั่งป พ.ศ. 2519 คุณปยุตไดเริ่มผลิตภาพยนตรการตูนเรื่อง
“สุดสาคร” โดยคัดเลือกมาจากเรื่องราวเพียง 3 ตอน เริ่มตั้งแตตอนกําเนิดสุด
สาคร สุดสาครเขาเมืองการเวก และสุดสาครตามหาพอ การผลิตภาพยนตร
การตูนเรื่องนี้ใชเวลาผลิต 1 ปกับ 9 เดือนเต็มเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2521
ใชภาพทั้งสิ้น 60,000 ภาพ มีความยาว 7,348 ฟุต เวลา 81:64 นาที และสง
ภาพยนตรการตูนเรื่องนี้ไปรวมงานมหกรรมภาพยนตรที่กรุงไทเป ประเทศ
ไตหวันอีกดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพยนตรการตูน
ภาพยนตรการตูนเปนสื่อสากลที่สามารถเขาถึงชนทุกชาติทุกภาษา
ถึงแมจะมีความแตกตางในเรื่องของภาษาพูด แตภาษาภาพที่มีการแสดงออก
ดวยบุคลิกลักษณะทาทางสีหนา อารมณของภาพยนตรการตูนนั้นกลับเปน
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สิ่ ง ที่ ผู ช มทํ า ความเข า ใจได ไ ม ย ากทั้ ง เด็ ก เยาวชนและผู ใ หญ จึ ง ทํ า ให
ภาพยนตรการตูนเปนที่นิยมชื่นชมของทุกวัย ซึ่งเหมือนกับภาพยนตรที่เปน
สวนหนึ่งของภาษาเชนเดียวกัน(Peter Kivy, 2004, Page 233)
ในปจจุบันจากกระแสนิยมในภาพยนตรการตูนทําใหผูประกอบ
ธุรกิจตางๆ ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการตูนที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคใน
การตลาดที่มีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจ เนื่องจากการตูนของตางชาติที่เขา
มาฉายในทางโทรทัศนและโรงภาพยนตรมานานหลายทศวรรษ อีกทั้งมี
แผนการตลาดที่เกิดผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่องกับการตูนเรื่องนั้นๆ หลากหลาย
อาทิเชน ตุกตา เครื่องอุปโภคตางๆ และในภาพยนตรการตูนบางเรื่อง ทําให
เกิดกระแสนิยมคลั่งไคลในบุคลิกของตัวการตูน เชน โดเรมอน แมวคิตตี้
มิคกี้เมาส โดยในปจจุบันจะเห็นพัฒนาการในดานการนําเอาการตูนมาสราง
เปน สื่ อ โฆษณาทางที วี ใ นการประชาสัม พัน ธ สิน ค า และทั้ งนี้เ ป น เพราะ
การตูนสามารถสรางความจดจําไดงาย ดูทันสมัย แปลกตาไปกวาเดิม ไม
จําเปนตองจางคนมาแสดง จึงทําใหสามารถสรางสรรคภาพไดอยางอิสระ
ตามความคิดสรางสรรค ของผูคิด นอกเหนือไปจากการสรางตัวการตูนใน
งานโฆษณาแลวการสรางสรรคภาพประกอบดวยคอมพิวเตอรกราฟค ชวย
ใหโฆษณามีภาพที่พิเศษ สมจริงไดเชนเดียวกัน
พัฒนาการของภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นในประเทศไทยเริ่มมี
ความเคลื่อนไหว ไดรับความสนใจจากประชาชนในชวงไมเกิน 10 ป มานี้
นั บ ตั้ ง แต ภ าพยนตร ก าร ตู น เรื่ อ งสั้ น ได แ ก เรื่ อ งสุ ด สาคร ของประยุ ก ต
เงากระจาง ได สร างความสนใจใหกั บคนไทยเมื่อ 20 ป กอน ผลงานการ
สรางสรรคของคนไทยไดปรากฏทั้งในประเภทภาพยนตร ที่เขาฉายในโรง
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ภาพยนตร และทางโทรทัศน น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ไดกลาวใน
เอกสาร “สรุปผลการศึกษาและรวบรวมองคความรูสื่อการตูนในสังคมไทย
จากเอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธเกี่ยวกับการตูนของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย” ของโครงการสื่ อ การ ตู น เพื่ อ การพั ฒ นาสุ ข ภาวะทางจิ ต
วิ ญ ญาณ สถาบั น การ ตู น ไทย มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โดยได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งไดนําเสนอ
ผลงานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
พบว า ระหว า งป พ.ศ. 2530-47 มี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ ตู น
ปรากฏอยูในวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต รวม
ทั้งสิ้น 17 สถาบัน จํานวน 218 เรื่ อง พบวา เกือบทั้ง หมดเป น
การศึก ษาการ ตูน ในฐานะสื่ อ หรือเครื่ องมือของการเรีย นการ
สอน ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวยสื่อการตูนเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ มีเพียงประมาณรอย
ละ 7 ที่เปนการศึกษาผลกระทบของสื่อการตูนในสังคมไทย มี
งานวิ จัย เพีย ง 15 ชิ้น ที่ศึกษาผลกระทบของการตูน ซึ่งมีมูลคา
การตลาดหลายพันลานบาทตอป โดยมีกลุมเปาหมายคือเด็กและ
เยาชน และมักถูกกลาวหาวาสงผลกระทบในแงลบตอเด็กและ
เยาวชนมากกวาแงบวก เสียเวลา เสียเงิน หมกมุนทางเพศและ
นิยมความรุนแรง นอยครั้งที่จะไดยินคนพูดถึงการตูนในฐานะที่
เปนศิลปะแขนงหนึ่งและสามารถใหความสุขทางจิตวิญญาณแก
ผูเสพไดดวย ปญหาคือเราไมเคยไดลงมือศึกษาอยางจริงจังวา
การตูนแตละเรื่องนั้นไดสงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนอยางไร
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กั น แน และมี คํ า ถามมากมายที่ ไ ม มี คํ า ตอบ การ ตู น ญี่ ปุ น ที่ มี
เนื้อหาทางเพศอยางโจงแจงหรือมีความรุนแรงสุดขั้วนั้นนาจะมี
ผลกระทบต อ เด็ ก และเยาวชนอย า งไร และสั ง คมควรจั ด การ
อยางไร พนจากการตูนญี่ปุนแลวการตูนไทยกําลังอยูตรงไหน
ในทํานองเดียวกันการตูนไทยมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน
อยางไร กอนจะไปถึงการตูนไทยมีผลกระทบตอเด็กๆ อยางไร
ยังอาจจะตองตอบใหไดกอนวา การตูนไทยคืออะไร ในขณะที่
การตูนญี่ปุนถูกกลาวหาวาทําใหเด็กๆ เบี่ยงเบนและนิสัยไมดี
การตูนไทยก็มักถูกกลาวหาวาไมเปนไทย นักวาดสมัยใหมชอบ
วาดการ ตู น ด ว ยลายเส น ญี่ ปุ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ บ รรณาธิ ก าร
นิตยสารการตูนไทยทานหนึ่งใหเหตุผลวา เปนเพราะพัฒนาการ
ของการตูนไทยนั้นไมตอเนื่อง มีการขาดชวงอยูนานมากสมัยที่
การตูนญี่ปุนรุนแรกๆ เริ่มยึดครองตลาดการตูนในเมืองไทยทํา
ใหเด็กรุนใหมโตขึ้นมากับการตูนญี่ปุนแบบเต็มๆ ไมมีการตูน
ไทยรุนแรกๆ ใหเปนแบบอยางเลย
ในระยะเวลา 20 ป ที่ ผ า นมาภาพยนตร ก าร ตู น ที่ ฉ ายทาง
โทรทัศนและหนังสือการตูนสวนใหญจะเปนภาพยนตรการตูน
ญี่ปุนและหนังสือการตูนญี่ปุน ซึ่งมักมีเนื้อหาเนนในเรื่องของ
การต อ สู ที่ รุ น แรง แต อ ย า งไรก็ ต ามยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่
สามารถยืนยันไดวา การที่เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
นั้นเกิดจากการอานหนังสือการตูนหรือดูภาพยนตรการตูนทาง
โทรทั ศ น ใ นฐานะตั ว แปรหลั ก เพี ย งประการเดี ย ว หากแต
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ผลกระทบของการตูนมักเกิด ขึ้นพวงมากับปจ จัยหรือตัวแปร
อื่นๆ ดวยเชนกัน กลาวคือ เด็กคนนั้นมีภาวะจิตใจที่ไมมั่นคง
และมี แ นวโน ม พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนอยู แ ล ว เด็ ก กลุ ม นี้ จ ะมี
แนวโนมที่จะถูกชักนําโดยสื่อมวลชนที่มีเนื้อหารุนแรง หรือชี้
ช อ งทางทางอาชญากรรมได ในขณะที่ เ ด็ ก ปกติ ทั่ ว ไปการดู
ภาพยนตร โ ทรทั ศ น ห รื อ อ า นหนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หารุ น แรงไม
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ (สุวรรณา
สันคติประภา, 2531, หนา 4)

การวิจัย ในเรื่อ งการตูน ที่ผา นมาไมวา จะเปน ภาพยนตรก ารตูน
หรือ หนัง สือ การต ูน ผู ว ิจ ัย สว นมากใชจ ุด ยืน ของแนวคิด ประเภท
ผลกระทบของสื่อ หรือ ทฤษฎีก ารใชป ระโยชนแ ละความพึง พอใจจาก
สื่อ โดยมุง เนน การวิเ คราะหผูรับ สารเปน สํา คัญ มีก ลุม ตัว อยา งที่นิย ม
ศึก ษากัน มากคือ เด็ก และเยาวชนดว ยเหตุผ ลที ่ว า เปน กลุ ม ที ่ร ับ สื ่อ
การตูนมากที่สุด นั่นเอง ซึ่งการวิเ คราะหดว ยทฤษฎีดัง กลา วจะสนใจมิติ
ในเชิง จิต วิท ยา เปน หลัก เชน ศึก ษาความตอ งการของผูรับ สาร, ศึก ษา
ผลกระทบของสื่อที่ทําใหเด็กกาวราว เปนตน แตยังขาดการวิจัย ในเรื่อง
ของ “ความหมาย” ในการสื่อ สาร ซึ่ง เปน สิ่ง สํา คัญ ที่ไ มค วรมองขา ม
เพราะเปน ขั้น ตอนสํา คัญ ในระดับ “กระบวนการ” ของการสื่อ สารที่จ ะ
นําไปสูผลลัพธของการศึกษา (วรัชญ วานิชวัฒนกุล, 2549, หนา 13)
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สุนทรียภาพของภาพยนตรการตูน
เพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการวิเคราะหภาพยนตรการตูนใน
มิติของหลักสุนทรียภาพ จึงตองพิจาณาหลักการของภาพยนตรเปนแนวทางใน
การสรางแนวคิดในการวิเคราะหภาพยนตรการตูน นพพร ประชากุล ไดเขียน
บทความที่เกี่ยวกับภาพยนตรในประเด็นเรื่องของ สัญศาสตรโครงสรางกับ
การวิจักษภาพยนตร ไวในหนังสือชื่อ “แลเนื้อ เถือหนัง” เลมสองดังนี้
มนุ ษ ย ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ทุ ก สถานที่ บ นโลกนี้ ล ว นผลิ ต และ
บริโภคเรื่องเลา เรื่องเลาจึงปรากฏออกมาในปลายรูปแบบ ไมวา
จะเปนนิทาน ตํานาน จิตรกรรมฝาผนัง หรือจิตรกรรมบนผืนผา
ใน บนรางกาย หรือเปนเรื่องสั้น นวนิยาย ภาพยนตร ภาพยนตร
การตูน หรือแมแตในยามฝน มนุษยยังฝนเปนเรื่องเลา เรื่องเลา
นั้นมีทั้งที่ถือกันวาอิงกับขอเท็จจริง เชน ขาว สารคดี และที่รับรู
กั น ว า เป น เรื่ อ งสมมติ ขึ้ น เช น นวนิ ย าย ภาพยนตร อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถใชสื่อที่เปนถอยคํา เชนนวนิยาย และสื่อที่เปนภาพ เชน
ภาพยนตร กลาวโดยสรุป เรื่องเลานั้นมีนิยามวา เปนการนําเสนอ
เหตุการณชุดหนึ่ง มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ
ตอนตนไปสูสถานการณตอนจบ เกี่ยวของกับบุคคลจํานวนหนึ่ง
และดําเนินไปในสถานที่-เวลา
การเลาเรื่องในภาพยนตรนั้นเปน เรื่องเลาที่จําลองแบบอยาง ที่
ประมวลมาจากโลกแหงความเปนจริง หรือเสมือนจริง เกิดการ
รับรูของผูชมในเรื่องของ ผูคน สถานที่ พฤติกรรม และยุคสมัย
ตามที่ปรากฏเรื่อง ก็จะแปรสภาพเปนความเขาใจและอารมณ
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ความรู สึ ก ของผู รั บ ในระดั บ พุ ท ธิ ป ญ ญา เหมื อ นกั น แต ใ น
ขณะเดี ย วกั น ศาสตร แ ห ง การเล า เรื่ อ งจะเน น ย้ํ า อยู เ สมอว า
ความหมายที่สื่อโดยเรื่องเลานั้นเปนผลมาจากการประกอบสราง
(construction) ตามแบบแผนของวัฒนธรรมการเลาเรื่อง ไมวาจะ
เปนการกําหนดทิศทางการเดินเรื่อง การเลาเรื่องอยางสังเขปบาง
ละเอียดบาง การจัดเรียงเหตุการณตามลําดับเวลา หรือสลับลําดับ
บาง หรือการเลือกมุมมองอยางรูแจงหรืออยางรูจํากัด ดังนั้นการ
จําลองเอาแบบอยางจากโลกของความเปนจริงมาใชในเรื่องเลา
หนึ่ ง ๆจึ ง ดํ า เนิ น ไปภายใต ต รรกะของการประกอบสร า ง
ความหมายทางวัฒนธรรม มากกวาจะเปนไปตามตรรกะในโลก
ของความเปนจริง
ในแงของวิวัฒนาการของมนุษยที่ไดมีการประดิษฐคิดสรางสรรค
สิ่งใหมนั้น ภาพยนตรเปนประดิษฐกรรมอายุเพียงรอยกวาป และเดิมทีมุง
หมายใหใชเปนอุปกรณชวยบันทึกทางวิทยาศาสตร สามารถเขามาเบียด
แทรกในพื้น ที่ ทางวั ฒนธรรมซึ่ง เคยยึดครองโดยวรรณกรรมมายาวนาน
หลายพันป จนในที่สุดนั้นกลายเปนสื่อหลักของการเลาเรื่องสมมติที่เกือบจะ
ผูกขาดพื้นที่ทั้งหมด โดยสิ่งที่ปรากฏนั้นคือจํานวนภาพยนตรกับจํานวนงาน
วรรณกรรมที่ผูคนทั่วไปบริโภคโดยเฉลี่ยตอป
คุณสมบัติความเปน “ภาพเคลื่อนไหว” ที่ถูกบันทึกไว คือปจจัยที่
อธิบายถึงชัยชนะของภาพยนตรในการชวงชิงความเปนใหญของการเปนสื่อ
เลาเรื่องไปจากวรรณกรรม ภาพยนตรเพียงแตเปนสื่อที่บริโภคไดสะดวก
รวดเร็วเทานั้น หากยังกอใหเกิดความรูสึกเสมือนจริงไดเหนือกวาหนังสือ
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สิ่งที่ภาพยนตรนําเสนอตอผูชมมิใชหนากระดาษสีขาวที่มีแตตัวอักษรสีดํา
เรียงกันอยู หากแตเปนภาพอันโลดแลนและเสียงอันมีชีวิตชีวาของผูคน วัตถุ
สิ่งของ สถานที่ และบรรยากาศที่ดูเหมือนวาเลียนแบบ “ความเปนจริง” ได
อย า งไมผิ ด เพี้ ย น (บางกรณี ยั งมีก ลิ่ น และแรงสั่น สะเทือนประกอบดว ย)
อํานาจการจําลองของจริงของภาพยนตรนั้นนับวาสูงที่สุดแลวในบรรดาสื่อ
แหงการเลาเรื่องดวยกัน
แตภาพยนตรไดถูกวิจารณจากนักสุนทรียศาสตรวาภาพยนตรปด
กั้นความคิดสรางสรรคของผูเสพเพราะเปนการนําเสนอที่สําเร็จรูป ดังนั้น
นับจากวิชาการภาพยนตรศึกษากอตัวขึ้นอยางจริงจังในทศวรรษ 1920 จึงมี
ชว งระยะหนึ่งที่นั ก ทฤษฎีภ าพยนตร ไดพยายามยื นยัน วาภาพยนตรเ ปน
“ศิลปะ” โดยการวิเคราะหสุนทรียะอันเกิดจากการใชมุมกลอง แสง เงา และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดตอซึ่งถือวาเปนกลวิธีที่เกิดโอกาสใหศิลปนผูสราง
ภาพยนตรไดแสดงอัจฉริยภาพของตนเองออกมาไดอยางเต็มที่ โดยในชวง
เวลาของศตวรรษที่ 20 นักวิชาการหรือนักวิจารณภาพยนตรตางใชกรอบ
ความคิ ด ที่ พู ด ถึ ง ภาพยนตร ใ นประเด็ น เรื่ อ งเล า ที่ สื บ ทอดต อ มาจาก
วรรณกรรมศึกษาสมัยศตวรรษที่ 19 นั่นคือ มองวาความหมายที่สื่อในเรื่อง
เลาเกิดจากการลอกเลียนความเปนจริง เพียงผานกลวิธีทางศิลปะตามเจตนา
ของผูสราง และวิเคราะหบนหลักพื้นฐาน เชน วิจารณพฤติกรรมและความ
นึกคิดของตัวละครดวยหลักจิตวิทยาพื้นๆ เปนตน
กลาวโดยสรุปแลว ทรรศนะตอภาพยนตรในครึ่งแรกของศตวรรษที่
20 ไมวาจะเนนในแงสุนทรียะของภาพหรือในแงที่เรื่องเลาถายสะทอนความ
เปนจริง ลวนถูกกําหนดดวยกรอบความคิดแบบมนุษยนิยม (humanism) ซึ่ง

130 สังคมมนุษย
---------------------------------------------

เลือกมองแตดานที่ประเสริฐของมนุษย โดยยึดมั่นอยูกับคติที่วา มนุษยเปน
องคประธาน (subject) หรือผูกระทําการตางๆ ดวยเจตจํานงของตน เปยม
ดวยเหตุผล และมีอิสระเสรี หลักคิดนี้นําไปสูการมองผลงานสรางสรรคทาง
ศิลปวัฒนธรรม วา เปนการถายทอดความเขาใจอันลึกซึ้งของบุคลอัจฉริยะที่
มีตอมนุษย ชีวิต และโลก โดยบุคคลผูสรางผลงานนั้นไดกลั่นกรองญาณ
ทั ศ น ดั ง กล า วออกมาเป น สาระและความงามอั น ทรงคุ ณ ค า สากลเหนื อ
กาลเวลา นาสังเกตวา ทรรศนะเชนนี้สอดคลองกับแนวคิดที่เชิดชูปจเจก
บุคคลและอรรถประโยชนของสิ่งตางๆ ตามคานิยมของชนชั้นกลางเปน
อยางดี อีกทั้งยังเปนการสงวนพื้นที่สําหรับเปน “โชวรูม” ทางวัฒนธรรม
เพื่อชดเชยและกลบเกลื่อนความเปนวัตถุนิยมอันเปนสารัตถะที่แทจริงของ
ขนชั้นกลางดังกลาว
นอกจากนี้ Jeremy G. Butler (นิพนธ คุณารักษ, 2539, หนา 23) ยัง
ไดกลาวถึงปจจัยหลัก 3 ประการที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการภาพยนตร
การตูนทางโทรทัศน ดังนี้
1. ปจจัยดานสุนทรียศาสตร (Aesthetics) การผลิตรายการภาพยนตร
การ ตูน ทางโทรทั ศน นั้ น การออกแบบควรเรีย บง าย เชน ตัว การ ตูน ควร
ออกแบบใหมีลักษณะสองมิติ มีลักษณะเปนรูปแบบนามธรรม (Abstract)
คือเปนตัวการตูนงายๆ ไมเหมือนจริง ไมมีมิติความลึก ใชการออกแบบและ
วาดรูปรางหนาตาบุคลิกลักษณะที่สวยงามชัดเจน และเหมาะสม (Well –
defined Character Outline) และภาพฉากหลังควรออกแบบมีลักษณะเรียบ
งาย ใชรูปแบบนามธรรมไมเหมือนจริง (Abstract Backgrounds) สวนการใช
สีนั้นควรมีการใชสีที่สดใส เดน ชัดเจน (Primary Colors) ทั้งนี้การออกแบบ
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และใชสีใหมีลักษณะเรียบงาย สีสันสดใสชัดเจนนั้นก็เพื่อใหสอดคลองกับ
กลวิธีแอนิเมชั่น (Animation Mechanical) แบบ Limited Animation ซึ่งมีการ
สรางการเคลื่อนไหว (Movement) เฉพาะสวนเฉพาะที่ โดยจะชวยใหการ
ผลิตแบบ Limited Animation สามารถทําไดโดยตรง รวดเร็ว มีความ
เคลื่ อ นไหวและความสาวยงามตามรู ป แบบศิ ล ปะการออกแบบลั ก ษณะ
นามธรรม (Aesthetic of Abstract Stylization) นอกจากนี้ยังมีองคประกอบ
อื่นๆ คือ ดนตรี (Music) บทพูด (Dialogue) และเสียงประกอบ (Sound
Synchronized) ซึ่งจะชวยใหรายการภาพยนตรการตูนสมบูรณยิ่งขี้น
2. ดานเทคโนโลยีการผลิต (Technology) คือ ความรูใหมวิธีการ
ใหมหรือสิ่งประดิษฐใหม (Innovation) ที่นํามาใชในการผลิตรายการ
ภาพยนตรการตูนใหมีคุณภาพผลิตไดรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ เชน
การใชเทคนิควิธีการผลิตแบบ Limited Animation ที่ไดรับการคิดคนโดย
John Hubley, Steve Bosustow and Adrian Woolery ผูเปนกําลังสําคัญของ
บริษัท United Productions of America (UPA) รวมทั้งการออกแบบรูปแบบ
ใหมในลักษณะเรียบงายเปนนามธรรม (Emphasizes Abstraction) แทนการ
ผลิตโดยใชเทคนิควิธีการแบบ Full Animation และใชรูปแบบที่เหมือนจริง
(Naturalism) ที่ผลิตขึ้นไดชาและสิ้นเปลืองงบประมาณกวา
3. ดานการผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม (Economics) คือ รายการ
ภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนนั้นแตกตางจากภาพยนตรการตูนที่ฉายใน
โรงภาพยนตรซึ่งสามารถอาศัยรายไดจากจํานวนของผูเขาชมได แตรายการ
ภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนมีลักษณะเชนเดียวกับรายการโทรทัศนอื่นๆ
ที่ อ ยู ไ ด ด ว ยสปอนเซอร จ ากการโฆษณา การขายรายการแก เ ครื อ ข า ย
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โทรทั ศ น ซึ่ ง สถานี โ ทรทั ศ น นั้ น ต อ งการรายการภาพยนตร ก าร ตู น เป น
จํานวนมาก และรายการภาพยนตรการตูนที่สตูดิโอตางๆ ผลิตขึ้นมาก็ถูก
นํามาเผยแพรและหมดไปอยางรวดเร็ว จนตองนําภาพยนตรการตูนเกาๆ
กลับมาฉายซ้ําอีก การผลิตรายการภาพยนตรการตูนดวยวิธีการประหยัด
อยางมีประสิ ทธิภ าพจึง เปน สิ่งที่สถานี และผู ผลิตรายการตองการ ดังนั้น
รูปแบบ (Format) ของการผลิตรายการภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนที่ถูก
นํามาใชอยางแพรหลายมาจนปจจุบัน ประกอบดวย 4 ลักษณะ ดังนี้
3.1 โครงสรางของรายการ (Program Structure) ไดแก รูปแบบ
ของรายการที่ อ าจเป น ภาพยนตร ก าร ตู น ขนาดสั้ น (Short Individual
Cartoons) หรือ รายการภาพยนตรการตูนที่มีการแบงเปนตอนๆ หรืออาจ
เปนรายการที่มีทั้งภาพยนตรการตูนหุน (Puppets) และพิธีกรที่เปนคน
รวมกันโดยแบงเปนชวงๆ ก็ได รวมทั้งชวงเวลาออกอากาศของรายการที่
เหมาะสม เชน บาย หรือเชาวันเสาร เปนตน
3.2 โครงสรางของเนื้อหาเรื่องราว (Narrative Structure) ไดแก
เรื่องราวหรือ เนื้อหาของภาพยนตรการตูนทางโทรทัศน อาจเปนเรื่องราวแต
นําเสนอเปนตอนตอแตละตอน เชน ภาพยนตรการตูนชุดโดราเอมอน หรือ
เปนเรื่องราวแตนําเสนอเปนตอนตอเนื่องจนจบ เชน ภาพยนตรการตูนชุด
ดรากอนบอล หรือเซลเลอรมูน เปนตัน
3.3 เทคนิควิธีการแบบ Limited Animation ไดแก เทคนิค
วิธีการแอนิเมชั่นที่ไมไดคํานึงความเคลื่อนไหวภาพตัวการตูน และฉากหลัง
ที่สวยงามสมจริงเปนธรรมชาติ (Aesthetic) มากนัก แตคํานึงถึงการผลิตที่
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สามารถเลาเรื่อง (Story Telling) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการ
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
3.4 ใหความสําคัญกับบทสนทนา (Emphasis on Dialogue)
ไดแก การใชบทสนทนาเปนสิ่งที่บอกเรื่องราวอยางเหมาะสมกับการใชภาพ
แสดงการเคลื่อนไหว เพื่อใหมีความสอดคลองกับเทคนิควิธีการผลิตแบบ
Limited Animation นับจากป ค.ศ. 1980 การผลิตรายการภาพยนตรการตูน
ทางโทรทั ศน ไ ดก ลายเป น อุต สาหกรรมการแบบรวมผลิต หลายประเทศ
(Production was Internationalized) อยางเชน ผูผลิตรายใหญ เชน ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได ว า จ า งและส ง งานไปผลิ ต ยั ง ประเทศเกาหลี
เนื่องจากคาแรงงานของคนเกาหลีถูกกวาของสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตามการศึกษาในเชิงลึกของภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นใน
ประเทศไทยยังมีชองวางในการคนหาคําตอบเชิงวิชาการอยูในเรื่องของ
สุนทรียภาพ จากหลักคิดที่วาภาพยนตรเปนศาสตรหนึ่งของศิลปะ ดังนั้น
ภาพยนตรแอนิเมชั่นจึงควรที่จัดอยูในศาสตรหนึ่งของศิลปะหลังสมัยใหม ที่
รวมศาสตรแบบสหวิทยาการในการสรางสรรคเพื่อใหไดมาซึ่งภาพยนตรที่
สมบูรณ สรางอารมณใหกับผูดูไดสะเทือนใจ ดีใจ ตื่นเตน เราใจ เสียใจ สนุก
ลุน ระทึกขวัญ รัก เกลียด ฯลฯ และชื่นชอบในบุคลิกของตัวละครที่โลด
แลน ในภาพยนตร จนคนดูป ระทั บ ใจเอามาเป น แบบอยา งในบุคลิ ก ของ
ตนเอง ที่เกิดขึ้นในโลกของเด็ก
จากการศึกษาที่ผานมาในเรื่องของสุนทรียภาพในสาขาตางๆของ
ศิลปะ ไดทําการศึกษาเพียง สุนทรียภาพในทัศนศิลป สุนทรียภาพในดนตรี
และสุนทรียภาพในศิลปะการแสดง
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วิ รุ ณ ตั้ ง เจริ ญ (2546, หน า 102) กล า วถึ ง สุ น ทรี ย ภาพใน
ศิลปะการแสดงโดยสรุปวา
ศิลปะในแขนงตางๆ ลวนมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งทัศนศิลป
และศิลปะการแสดงที่เปนภาษาภาพ ดนตรีที่เปนภาษาเสียง และ
วรรณกรรมที่ เ ป น อั ก ษร เมื่ อ เปล ง เสี ย งก็ เ ป น ภาษาเสี ย ง และ
ทั้งหมดลวนกระตุนจินตนาการของเรา “การซาบซึ้งในศิลปะนั้น
เมื่อเห็นภาพควรไดยินเสียง เมื่อไดยินเสียงควรเห็นภาพ” หรือ
สําหรับงานทัศนศิลปและศิลปะการแสดงแลว “ จิตรกรที่เขียน
ภาพยักษโดยไมไดชื่นชมลีลาของยักษในโขนเรื่องรามเกียรติ์
เขาไม อ าจเขี ย นภาพยั ก ษ ที่ ส ง า งามอหั ง การ ไ ด และก็ เ ช น กั น
นักแสดง พระ นาง ยักษ วานร ที่ไมเคยเห็นชื่นชมจิตรกรรม เขา
ยอมขาดความเขาใจในเรื่องลีลาทาทาง และความงามของเสน
อยางนาเสียดายยิ่ง” ศิลปะยอมสองทางซึ่งกันและกัน ( ตั้งเจริญ.
102)
ความเขาใจในสุนทรียภาพของภาพยนตรแอนิเมชั่นคงมิอาจที่จะ
มองในมิติใดมิติหนึ่งเพียงดานเดียว แลวกลาวสรุปในความงามของการตูน
แอนิเมชั่น รวมทั้งผูสรางสรรคผลงานนั้นตองมีความเขาใจในความงามทุกๆ
ดาน ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือโลกของ
ยุคดิจิตัลเขามามีสวนในการผลิตสรางสรรค ซึ่งผูที่มีความเขาใจในการใช
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร อ ย า งเชี่ ย วชาญ มิ ไ ด ห มายความว า จะสามารถ
สรางสรรคการตูนแอนิเมชั่น หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวของ ไดดีและทําใหผูรับ
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หรือผู ดู ได ซาบซึ้งในผลงานนั้น นั่ นหมายความวาผูสรางสรรคจ ะต องมี
ความเขาใจในเรื่องของศิลปะ ความงามตางๆทั้งทางทฤษฎีการรับรูดวยตา หู
และใจ เมื่อผูที่สรางสรรคไดมีคุณสมบัติดังกลาวครบถวนแลว ผลงานนั้นจึง
จะมีความสมบูรณและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหมายได
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ จะต อ งมี ค วามเข า ใจในเรื่ อ งของความงาม
ทางการแสดง การเคลื่อนไหวของคน และสัตว เนื่องจากวาตัวการตูนที่ได
สรางสรรคขึ้นมานั้น ลวนแตเกิดจากการกําหนดของผูสรางใหมีตัวตนจาก
สิ่งวางเปลา ใหมีชีวิตขึ้นมา ผูสรางจึงตองมีความเขาใจในชีวิตของทุกสรรพ
สิ่ ง ในโลก เนื่ อ งจากในการถ า ยทอดภาพที่ ส ร า งสรรค นั้ น จะต อ งมี
องค ป ระกอบที่ ม ากกว า การคิ ด แค ว า ตั ว ละครในเรื่ อ งควรจะมี ลั ก ษณะ
อย า งไร กล า วคือ การสร า งความสมบู รณของฉาก บรรยากาศในเรื่อ งที่
สะทอนถึงแนวทางหลักของเรื่อง ที่บงบอกเวลา สถานที่ ยุคสมัย วัฒนธรรม
โดยมี ร ายละเอี ย ดตั้ ง แต สิ่ ง ที่ มี ข นาดใหญ อ ย า งเช น ภู มิ ป ระเทศ ต น ไม
สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม จนถึงรายละเอียดขนาดเล็ก เชน ผลิตภัณฑตางๆ
ในฉาก อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณในเรื่อง ฯลฯ
รวมทั้งการใชสีที่สรางความหมายในเชิงสัญลักษณ อารมณของเหตุการณ
ซึ่งในความเปนจริงผูชมอาจจะไมสังเกตก็ไดในเรื่องของสีในแตละฉาก
เนื่องจากมีความกลมกลืนลงตัวของภาพเพียงพอแลว
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการสรางสุนทรียภาพของภาพยนตร
การตูนแอนิเมชั่นคือ ผูสรางสรรคควรมีประสบการณในการคัดเลือกสิ่งที่จะ
นําเสนอที่อาจจะมีผลตอการเลียนแบบของผูดู ที่จะตองสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม หรือการใหแงคิดที่ดี ทัศนคติที่ดี ในอีกมิติหนึ่งนั้น ผูสรางสรรค
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อาจจะเสมือนผูที่ชี้นําทางสติปญญาใหแกผูชม ใหกําลังใจ สรางความหวัง
ในชีวิต นั่นหมายถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมในการนําเสนอที่มิได
มุงหวังแตผลกําไร หรือความงามทางทัศนศิลปเพียงอยางเดียว เพราะใน
ปจจุบันภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนไดมีการนําเคาโครงเรื่องจากนิทาน
พื้นบาน หรือวรรณคดีไทยมาใชเปนโครงสรางของบทภาพยนตรที่มีความ
มุงหมายในการสรางความเปนเอกลักษณไทย แตหากพิจารณาเพื่อวิเคราะห
กันเชิงลึกแลวพบวา วรรณกรรมสวนใหญของชาติพันธุที่มีมาจากภาคกลาง
นั้น มักจะมีเรื่องความอิจฉาริษยา แยงคูครอง รบราฆาฟน แยงชิง และเปน
เรื่องที่ไกลตัวเด็กมาก จึงเปนคําถามตอมาวา ทิศทางของภาพยนตรการตูน
แอนิเมชั่นของไทยจะไปทางไหน และสุนทรียภาพของการตูนแอนิเมชั่นจะ
เปนประเด็นดึงดูดใหแวดวงวิชาการไดหันมาสนใจไดหรือไม ความเปน
เอกลักษณของการตูนแอนิเมชั่นไทยคืออะไร และยังมีคําถามที่คงตองการ
คํ า ตอบอี ก มากสํ า หรั บ สุ น ทรี ย ภาพของภาพยนตร ก าร ตู น แอนิ เ มชั่ น ใน
ประเทศไทย
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