
 

 
 

สูโลกกวางอยางมั่นใจ    
กาวตอไปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผศ.สุภิตร  อนุศาสน* 
 

 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549 – 2553 
ประการหน่ึงคือพัฒนาการจัดการศึกษาสูระดับสากล โดยมีมาตรการท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาและสงเสริมการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร ไดนํายุทธศาสตร และมาตรการ
ดังกลาวมาเปนตัวขับเคลื่อน การจัดการศึกษาสูระดับสากล นอกเหนือจากการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชา ภาควิชา เพื่อแกไข
จุดออนและพัฒนาสงเสริมจุดแข็งแลวยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2544 บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในสาขาน้ีลวนประสบความสําเร็จในการทํางาน  สามารถใชภาษา 
อังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากดําเนินการตามมาตรการดังกลาว บางสาขาวิชายังจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศอีกดวย เชน ในป 2549 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษไดจัดกิจกรรม  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจนิซิส คริสเตียน  คอลเลจ  
เมืองบริสเบน  รัฐควีนสแลนด  ประเทศออสเตรเลีย สวนมหาวิทยาลัยท่ีสาขาวิชา 
 
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 
ภาษาญ่ีปุนไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตอเนื่องมาต้ังแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน คือมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ประเทศญ่ีปุน 

มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ต้ังอยูท่ีเมือง Aichi  จังหวัด Nagoya 
ประเทศญ่ีปุน เดิมเปนโรงเรียนสตรี  และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยต้ังแต 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 ท้ังในอเมริกา เอเชีย โอเซียเนีย และยุโรป 

สําหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ไดจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูประสานงาน  การ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหวาง 2 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการครั้งแรกใน
ปพ.ศ. 2549 ระหวางวันท่ี 1-3 กันยายน 2549 และในพ.ศ. 2550 ก็มีการดําเนินการ
ตอเนื่องเปนครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม 2 – 5 กันยายน 2550  

คณะนักศึกษาจากประเทศญ่ีปุนท่ีมาศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ
นักศึกษาของเรา เปนนักศึกษาท่ีศึกษาในรายวิชา 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 

สวนนักศึกษาของเราท่ีเปนเจาภาพคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนทุก
ช้ันป  โดยมีอาจารยชุติมา ธนูธรรมทัศน ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน Ms.Yuriko Ota  
และ Ms. Mami Yamaguchi ซึ่งเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku 
เปนผูประสานงานและอํานวยการจัดกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวรวมกันระหวางท้ังสองมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ีนักศึกษาท้ังสองมหาวิทยาลัยไดทํารวมกันคือการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศ โดยใชสื่อท่ีหลากหลายท้ัง Power Point, 
Multi media และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีคิดจัดและนําเสนอ 
โดยนักศึกษาท้ังหมด อาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และคอยช่ืนชมในผลงานและ
ความสามารถของนักศึกษา 
 ศิลปวัฒนธรรมท่ีนํามาเสนอ  แลกเปลี่ยนกัน  ท่ีเปนจุดเนนคือ  อาหาร  
การละเลน  ศิลปะการแสดง ตลอดจนความนิยมของวัยรุน  เชน  นักศึกษาไทย ได
สาธิตการทําขนมเบ้ืองญวน สมตํา และน้ําผลไมไทย  นักศึกษาญ่ีปุนสาธิตการทํา
โอโคโนมิยากิ โมจิ (วาราบิโมจิ)  เปนตน  หลังจากการสาธิตและการทดลองทํา ก็
เปนการรับประทานอาหารรวมกัน  บรรยากาศ  มีความอบอุนและสนุกสนานกันมาก 
 นอกจากน้ียังมีภาควิชาการ โดยนักศึกษาท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ไดรวมกัน
อภิปรายปญหาสิ่งแวดลอม การจํากัดขยะ เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยู  ซึ่ง
นักศึกษาก็ได เตรียมตัว  และมีการนําเสนอท่ีนาสนใจ  สามารถนําไปใช
ชีวิตประจําวันได 
 กิจกรรมท่ีนักศึกษา  มหาวิทยาลัย  Aichi Skukutoku ประทับใจมาก
นอกเหนือจากการนําเสนอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือการไดนั่งรถรางชม 
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เมืองลพบุรี ลองเรือชมวิถีชีวิตไทย ตามลําแมน้ํานอยจังหวัดสิงหบุรี และพักคาง
คืนแบบHome Stay ท่ีบานนักศึกษาของเรา 
 ผลพลอยได จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ท่ี
เห็นชัดคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนของเราไดฝกทักษะการใชภาษาญ่ีปุนกับ
เจาของภาษา  ทําใหเกิดความม่ันใจ 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
ท่ีจะเปนผูประสานงานการรับนักศึกษาของเรา ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ี
มหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku ซึ่งทําใหเรามีความหวังและยินดีกับนักศึกษาของ
เราท่ีจะมีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัย Aichi Shukutoku 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง ท้ัง 2 มหาวิทยาลัย  ท่ีประสบ
ความสําเร็จไดนั้น นอกเหนือจากการทํางานท่ีเข็มแข็งของคณะอาจารยและ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนแลว  ทางคณะยังไดรับความอนุเคราะหจาก
หนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ
เทศบาลเมืองลพบุรี  องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี เทศบาลตําบลโพสังโฆ 
ตลอดจนชาวบานจังหวัดสิงหบุรีท่ีกรุณาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตอนรับ
นักศึกษาจากประเทศญ่ีปุน ซึ่งตองขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ ทําใหผูมาเยือนมี
ความประทับใจ มีความสุข และไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งดีๆเหลาน้ีจะชวย
ประชาสัมพันธประเทศไทย  ทําใหกิจกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทย 
เจริญกาวหนา และคนไทยจะมีรายไดเพิ่มข้ึน หวังวากิจกรรมดีๆ เชนนี้คงจะ
ไดรับการพัฒนาและมีความตอเนื่องตลอดไป 
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100  ปชาตกาล  “ยาขอบ”  และ “มนสั  จรรยงค” 
ผศ.ประทีป  เหมือนนิล* 

  
 พ.ศ.2550  เปนวาระครบ  100  ป  การถือกําเนิดของนักประพันธ
ไทยท่ีมีช่ือเสียงโดงดังหลายคน  โดยเฉพาะ โชติ  แพรพันธุ  เจาของ
นามปากกา “ยาขอบ” และมนัส   จรรยงค “ราชาเร่ืองส้ันลูกทุงไทย”  ท่ีตาง
มีผลงานเขียนช้ันยอดประทับใจผูอานอยางกวางขวาง  เม่ือเอยถึงนวนิยาย     
“ผูชนะสิบทิศ”  ของ  “ยาขอบ”  หรือเร่ืองส้ัน “จับตาย” และชุดผูเฒาแหง
ทองนาของมนัส  จรรยงค  ท่ีไดรับการเผยแพรอยางตอเนื่องในหลาย
รูปแบบท้ังท่ีเปนหนังสือและการแสดงตาง ๆ หากใคร ไมเคยรับรูล้ิมลอง
อรรถรสสักคร้ัง  นับวาขาดสุนทรียภาพของชีวิตไทยไปอยางนาเสียดาย  
เพราะถาไมมีอะไรดี ๆ ดึงดูดใจไดแลวก็คงไมมีคนจํานวนมากท่ีอานซํ้าแลว
ซํ้าอีกหรือติดตามเรื่องราวผานการแสดงหลายคร้ังหลายหนโดยไมรูเบ่ือ
อยางแนนอน แมชีวิตจริงของโชติ แพรพันธุและมนัส จรรยงค  ตางสนุก
โลดโผนยิ่งกวานิยายเสียดวยซํ้า  รวมท้ังมีหลายแงมุมท่ีพองพานกันอยางนา
อัศจรรย  กลายเปนตํานานนักประพันธไทยใหคนรุนหลังไดศึกษาอยาง
นาสนใจยิ่ง 
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



ตนตระกูล  “แพรพันธุ” 
 โชติ  แพรพันธุ  เกิดวันพุธท่ี 15 
พฤษภาคม  2450 ท่ีบานคุณนายจันทร  
ผู ดูแลโรง เ ล้ียง เด็ก ท่ียศเส  กรุง เทพฯ  
หลังจากแมจอย  อุมทองมาขออาศัยอยูดวย 
 ความจริงโชติ  แพรพันธุ  ไมใช
คนไรชาติตระกูล    เพราะบิดาคือเจา 

อินทรแปลง  เช้ือสายเจาเมืองแพร  ท่ีเคยมาอาศัยอยูในวังดํารงสถิตของ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนเวลานาน  แลวแอบไดเสียกับแมจอยตนหอง
ของหมอมเฉื่อย  (พระมารดาของ ม.จ.หญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล) จนต้ังครรภ 
แมจอยคงเกรงอาญาหรือดวยเหตุผลประการใดไมแนชัด  จึงหนีออกจากวัง
ไปอยูบานคุณนายจันทรและขอใหปดเปนความลับ  พรอมปฏิเสธการติดตอ
กับเจาอินทรแปลงอยางเด็ดขาดจนตลอดชีวิต  ภายหลังเจาอินทรแปลงกลับไป
อยูท่ีเมืองแพรแตงงานกับเจาหญิงเทพเกษร  ธิดาเจานาน  มีบุตรซ่ึงมีศักดิ์เปน
นองชายรวมบิดากับโชติ  แพรพันธุ อีกสองคนคือ  เจาอินทรศร  เทพวงศ  
และเจาอินทรทรงรัศมี  เทพวงศ 
 แมจอยต้ังช่ือลูกชายวา  “โชติ”  และหาเงินเล้ียงลูกดวยวิธีประหลาด
ดวยการออกไปเลนการพนันแทงถ่ัว  โดยกอนออกจากบานจะไหวพระและ
ต้ังสัจจะขอเพียงวันละ 4 บาทเทานั้น จึงมีรายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 120  
บาท  เม่ือลูกโตจะเขาโรงเรียนตองมีนามสกุล  จึงขอรองใหคุณนายจันทร  
พาบุตรชายไปขอประทานนามสกุลจากกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดวย
เหตุท่ีมีเช้ือสายจากเมืองแพร  จึงไดรับประทานนามสกุลวา  “แพรพันธุ”  
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และนับเปนคนแรกในจํานวนสองคนท่ีใชนามสกุลนี้  เพราะในภายหลังมี
บุตรชายอีกเพียงคนเดียวคือ  มานะ  แพรพันธุ  อดีตบรรณาธิการ นสพ.
บานเมือง  ซ่ึงไมมีทายาทสืบตระกูลอีกตอไป 
 แมจอยพาเด็กชายโชติ  แพรพันธุ  ไปเขาโรงเรียนเทพศิรินทร  เม่ือ
อายุประมาณ  6  ขวบ  ซ่ึงตองเสียคาเรียนเดือนละ  4  บาท  เพราะไมอยาก
ใหนอยหนาพี่ ๆ ท่ีเปนลูกหลานฝายพอซ่ึงมาเขาเรียนเทพศิรินทรกันเกือบ
ท้ังนั้น  แตในป พ.ศ.2460  บอนการพนันถูกส่ังปดท่ัวประเทศ  แมจอยตอง
เปล่ียนอาชีพไปเปนพี่เล้ียงบุตรคนอ่ืน  และในบ้ันปลายไดเขาไปอยูใน
อุปการะของ ม.จ.จุลดิศ    ดิศกุล  ณ  วังสําเพ็ง  ท่ีสนพระทัยในกีฬาข่ีมามาก
และทรงมีคอกมาสวนพระองค  ทําใหโชติ  แพรพันธุ  มีโอกาสเรียนรูการ
เล้ียงมาและข่ีมามาต้ังแตเล็ก ๆ  เม่ือแมจอยมีสุขภาพเส่ือมโทรมมาก  จึงตัดสินใจ
นําบุตรไปฝากใหอยูในอุปการะของ  พันตํารวจเอก  พระยาบริหารนครินทร 
(เติม  จามรกุล) หลังจากนั้นไมนานแมจอยก็ส้ินชีวิตท่ีวังสําเพ็งนั่นเอง 
 ท่ีบานของพระยาบริหารนครินทรซ่ึงอยูใกลโรงเรียนมัธยมวัดเทพ- 
ศิรินทร  โชติไดเพื่อนใหมคนหนึ่งช่ือ  ชลอ  เภกะนันท  บุตรของ ผูพิพากษา
จังหวัดกบินทรบุรีท่ีมาอาศัยและเรียนเทพศิรินทรดวยกัน และไดรับการ
อบรมเล้ียงดูอยางเขมงวดเทาเทียมกันคือ ตอนตีส่ีตองลุกข้ึนมาหุงขาว       
ตักน้ําใสโอง  จัดสํารับคาวหวาน  ขัดทอปบูตใหเงางาม  นํากระโถน
ปสสาวะมาทําความสะอาด  รีบซักผาของทานภรรยาและลูก  และถูบานให
เรียบรอยกอนไปโรงเรียน 

เวลากลับจากโรงเรียน ตองวิ่งแขงกันใหถึงบานภายใน 5 นาที ถาผิด
เวลาจะตองอาญามาตรา 5 คือเฆ่ียนหลัง 5 ที เขาครัวหุงขาว หาฟน ตําน้ําพริก     
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หาผัก  บางทีตองวิ่งไปท่ีคลองหัวลําโพงเพื่อซ้ือหอยแมลงภู 
 ตอนกลางคืนมีงานสําคัญท่ีทุกคนอยากหลีกเล่ียง  คือการอาน
หนังสือพงศาวดารจีน  เลียดกก   สามกก  ฯลฯ  หรือตํานานยุทธศิลปและ
หนังสือเกี่ยวกับยุทธวิธีใหพระยาบริหารนครินทรฟง  ดึกดื่นเท่ียงคืนไมตอง
หยุด  นับเปนงานลอแหลมตออาญาอยางยิ่ง เพราะตองชัดคํา  ชัดวรรค  ถา
ผูฟงยังหลับ ๆ   ต่ืน ๆ เม่ือวานนี้  ตองเลาความที่อานใหฟงเม่ือวันกอนดวย  
ถาบกพรองก็ตองโทษ 
 แมจะได รับการเ ล้ียงดูอย างกวดขันเพียงใดและถึงจะกลัว           
พระบริหารนครินทรอยางไรก็ไมวายซุกซน  เคยเลนซอมมวยกันบนบานจน
กระเทือนทําใหแจกันซ่ึงเปนของขวัญลํ้าคาจากเมืองจีนตกลงมาแตก  เม่ือถูก
โบย  ลามโซ  และทรมานดวยวิธีตาง ๆ อยูหลายวันจนตองยอมรับจึงถูก
ลงโทษใหชกมวยกันท้ังวันท้ังคืนโดยไมหยุด 
 โชติ  แพรพันธุ  เปนเด็กซุกซนและดื้อมาก  จึงถูกเฆ่ียนอยูเสมอท้ัง
ท่ีบานและท่ีโรงเรียน  และดวยเหตุท่ีไมขยันหม่ันเพียรในการเรียน จึงสอบ
ตกซํ้าช้ันและเรียนชากวาเพื่อนรุนเดียวกันมาก  ธรรมดาเรียนกัน  11  ปจบ
มัธยมแปด  แตโชติเรียนถึง  12  ปไดเพียงมัธยมส่ี  จน พ.ศ.2465  เกิด
โตเถียงกับครูอยางรุนแรงจึงเลิกเรียนและถือโอกาสวันท่ีไดรับเงินคา        
เลาเรียน  40  บาท  หนีออกจากบานพระยาบริหารนครินทรรอนเรไปเร่ือย ๆ 
หมดเงินก็รับจางทํางาน  ไปนอนตามคอกมาแขงจนไดข่ีมาแขง  ไปวิ่งวัว  
วิ่งรอกวาวจุฬา ฯลฯ  แตยังวนเวียนไปเลนฟุตบอลกับเพื่อน ๆ หลังโรงเรียน
เลิกแลวเปนประจํา  ในท่ีสุด  ม.ล.ตอย  และม.ล.ตุย  ชุมสาย  ผูเคยเปนเพื่อน
นักเรียนก็ขออนุญาตบิดามารดาใหไปอยูท่ีบานดวย  แตอยูไดไมนานก็เร่ิม
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เบ่ือหนายและออกทองเท่ียวไปตามซอกซอยตาง ๆ จนไดยินคนแจวเรือจาง
คุยกันวาพระยาพิทักษภูบาลกําลังจะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไปบางปะอิน  จึงตัดสินใจไปสมัครเปนเด็กรับใช
พระยาพิทักษภูบาลทันที  เพราะอยากไปบางปะอินและมีโอกาสใกลชิด  
พระเจาอยูหัว 
 ในขณะน้ัน  โชติ  แพรพันธุ มีอายุประมาณ  15 – 16  ป  ดวยความ
เปนเด็กเฉลียวฉลาด  คลองแคลว  และเคยอยูกับพระยาบริหารนครินทร      
ผูเขมงวดมากอน  ทําใหพระยาพิทักษภูบาลรับไวและเมตตาใชสอยใกลชิด  
รวมท้ังมีหนาที่อานหนังสือใหฟงหรือเขียนตามคําบอก  จนอายุครบ  17  ป
เต็มตองข้ึนทะเบียนทหาร  พระยาพิทักษภูบาลก็เอาตัวไปเปนสารวัตรทหาร
สําหรับติดตามรับใชตลอดไป  แตเม่ือถึงรัชกาลท่ี 7 พระยาพิทักษภูบาลถูก
ดุลออกจากราชการไปประกอบอาชีพคาขาย  จึงกราบลาออกไปใชชีวิต
เรรอนอีกคร้ังหนึ่ง  ไดมีโอกาสเขาไปขอทํางานท่ีหนังสือพิมพธงไทยของ
เพื่อนเทพศิรินทร  คือ เฉวียง  เศวตะทัต  นับเปนคร้ังแรกท่ีไดเร่ิมงานเขียน
หนังสือและรายงานขาว   แมจะเปนท่ีพอใจของบรรณาธิการ   แต
หนังสือพิมพตองปดตัวเองเม่ือ พ.ศ.2470 ขณะท่ีโชติ แพรพันธุ  มีอายุ  20  ป 
 หลังจากตกงานอยูหลายเดือน   มีผูใหญฝากไปทํางานท่ีหางขายยา
สตรีเพ็ญภาคในแผนกโฆษณา ในระหวางนั้นก็คบหาสมาคมกับเพื่อน ๆ  
เทพศิ รินทร ท่ี เปนนัก เ ขียนแล วหลายคน  โดย เฉพาะ เ ม่ือ  กุหลาบ                 
สายประดิษฐ  เจาของนามปากกา “ศรีบูรพา” ไดกอต้ังนักเขียนคณะ
สุภาพบุรุษและออกหนังสือ  “สุภาพบุรุษ”  รายปกษ  เม่ือ พ.ศ.2472 ทําให
ไดมีโอกาสเร่ิมตนงานประพันธและยึดเปนอาชีพจริงจังในโอกาสตอมา  
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เพราะแมงานท่ีหางขายยาสตรีเพ็ญภาคจะเปนท่ีถูกใจของนายจางมาก แตอยู
ได  5  ปก็ตองออก  ดวยไปเกิดสัมพันธใกลชิดกับคุณจรัส  เพ็ญภาคกุล  
นองสาวสุดท่ีรักของนายจางจนมีบุตรชายคนเดียวคือ  มานะ  แพรพันธุ  แม
ในระยะตอมามีภรรยาอีกหลายคนก็ไมมีบุตร 

 
โชติ  แพรพันธุ  เปนผูมีพรสวรรคในการ

ประพันธอยางวิเศษ       นวนิยายเร่ือง  “ผูชนะสิบ
ทิศ”  ความยาวประมาณหนังสือปกแข็ง  8  เลม  ท่ี
ไดแรงบันดาลใจมาจากขอความในพงศาวดาร  7 – 
8  บรรทัด  แสดงใหเห็นจินตนาการอันยิ่งใหญเรียง
รอยดวยโวหารท่ีจับใจชวนใหเคลิบเคล้ิม   จน
เสมือนปลุกใหตัวละครลุกข้ึนมาโลดเตนดั่งมีชีวิต  

จึงมีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวาคนกรุงเทพฯ ยุคท่ี  “ผูชนะสิบทิศ”  กําลังลง
ในหนังสือพิมพ      เปนตอน ๆ นั้น  ตองไปหาซ้ืออานกอนเขาทํางานทุกเชา  
ในขณะเดียวกันก็มีผูอานคอยตัดพอตอวาเปนปากเสียงใหตัวละคร  เม่ือผู
แตงดําเนินเร่ืองไมถูกใจอยูเปนระยะ ๆ หรือแมเม่ือนํามาถายทอดเปนลิเก
ละครตลอดหลายยุคหลายสมัยก็ยังมีแฟนประจําติดตามอยูอยางไมลดละ  
ซ่ึงนอยนักท่ีจะมีนักประพันธใดกุมหัวใจคนอานไดเชนนี้  หรือแมในงาน
เขียนอ่ืน ๆ อยางสามกก  ฉบับวณิพก  และรวมเร่ืองส้ัน ๆ อีกหลายสิบเร่ืองก็
ลวนแตประณีตติดตรึงผูอานมาทุกยุคทุกสมัย 
 โชติ  แพรพันธุ  เปนผูดํารงชีวิตสําเริงสําราญตลอดเวลา  ยึดปรัชญา
การใหคือความสุข  แมมีรายไดตอบแทนจากการประพันธมหาศาลเพียงใดก็
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พอใจท่ีจะเล้ียงดูและแบงปนแกมิตรสหายและผูยากไรจนหมดส้ิน  แมเปนผู
มีกิริยาสุภาพออนโยน  มีเสนหเปนท่ีประทับใจของสุภาพสตรีท่ัวไป  ภรรยา
แตละคนลวนสวยงามและดีพรอม  แตตางก็สุดทนกับความรักในการดื่มสุรา
เปนชีวิตจิตใจ  และการเกิดมาเพื่อรักคนอ่ืนมากกวาตัวเอง  เหลือเพียงคุณ
ประกายศรี  ศรุตานนท  ที่อยูเปนคูชีวิตคอยดูแลในชวงสุดทายท่ีทรุดโทรม
ดวยโรคพิษสุราเร้ือรัง  วัณโรค  และเบาหวาน  จนถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2499  รวมอายุได 48 ป     10  เดือน  2  วัน  โดยจอมพลแปลก  
พิบูลสงคราม  ไปเปนประธานในพิธีฌาปนกิจศพท่ีวัดมกุฏกษัตริยาราม  เม่ือ 
พ.ศ.2500 

มนัส  จรรยงค  ลูกเมืองเพชร 
 มนัส   จรรยงค   เกิด ท่ี เพชรบุรี เ ม่ือ  10  
มิถุนายน 2450 เปนบุตรคนโตในจํานวนพี่นองรวม  
10  คน  ของนายผองและนางเยื้อน  จรรยงค เดิม
บิดามีภูมิลําเนาแถวสะพานเจริญพาศน  ธนบุรี       
รั บ ร า ชก า ร เ ป น ผู ช ว ย อั ย ก า ร ท่ี เ รี ย ก กั น ว า           
“แพงอัยการ”  ภายหลังไปเปนทนายความท่ีจังหวัด

เพชรบุรี  จนพบรักกับบุตรสาวผูพิพากษาท่ี  2  ในเพชรบุรี 
 เร่ิมเรียนหนังสือกับมารดาท่ีบานต้ังแต  3 – 4  ขวบ  เม่ืออาน
หนังสือออกแลวไปเรียนตอท่ีศาลาคามวาสี  ซ่ึงเปนศาลาศูนยกลางของ
ชุมชนใกลบาน  พออายุได  8  ขวบจึงไปเรียนท่ีโรงเรียนประจําจังหวัด
เพชรบุรีจนถึงมัธยมปท่ี  2   
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 หลังจากนั้นบิดามารดาสงไปเรียนช้ันมัธยมปท่ี  3  ท่ีโรงเรียน      
สุขุมาลัย วัดพิชัยญาติ  กรุงเทพฯ  โดยไปพักอยูท่ีบานเจาพระยาภาณุวงศ
มหาโกษาธิบดี  (ทวม  บุนนาค)  ซ่ึงนอกจากจะไดรูจักการเดินเขาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมช้ันสูงในสมัยนั้นแลว  ยังตองมีหนาท่ี
อานหนังสือตาง ๆ ใหธิดาคนโตของเจาพระยาภาณุวงศฯ  ฟงกอนนอนทุก
คืน  ทําใหแตกฉานในวรรณกรรมสามกก  ฮ่ันสิน ฟาโรห  และ บทกลอน
ท้ังหลาย  แตอยูไดไมนานเพราะเร่ิมเท่ียวเตรจนบิดามารดาเปนหวง  จึง
สงไปเปนนักเรียนประจําท่ีโรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา  แมจะไมต้ังใจใน
การเรียนนัก  แตก็ไดทุมเทใหกับกีฬาและดนตรีอยางจริงจัง  จนสามารถเลน
ดนตรีไทยและดนตรีสากลไดดีเกือบทุกชนิด  ดังนั้นเม่ือจบชั้นมัธยมปท่ี  6  
และข้ึนไปเรียนตอช้ันมัธยมปท่ี  7  ก็ออกจากโรงเรียน 
 ดวยนิสัยรักการผจญภัยจึงไปสมัครเปนนักแสดงกายกรรม  เคย 
หอยโหนสีไวโอลินกลางอากาศ  จนพอแมตองตามกลับไปทํางานใน
ตําแหนงสารวัตรศึกษาท่ีเพชรบุรี  แตอยูไดไมนานทราบขาววากรรมกร
เหมืองแรภาคใตรายไดดี  จึงรวบรวมพรรคพวกได  4  คน แอบเขาไปใตทอง
รถไฟ  ผูกผาขาวมากับเหล็กท่ียื่นเกะกะทําเปนเปลซุกซอนตัวเขาไปนอน  
จนรถไฟแลนไปถึงสถานีเล็ก ๆ แหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี  เจาหนาท่ี
รถไฟไปพบเขาจึงไมใหเดินทางตอไป  ตองพากันเดินเทายอนกลับดวย
ความยากลําบาก  นอนกลางดิน  ขโมยมันเทศและฟกทองกินขางทางเร่ือยมา  
จนถึงทับสะแกเพ่ือนคนหน่ึงเปนไขปา  เพื่อนอีกคนจึงเอาแหวนทับทิมท่ีมี
อยูขายไดเงินมายี่สิบบาทเพ่ือซ้ือต๋ัวรถไฟช้ันสามกลับบาน 
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 พ.ศ.2471  มนัส  จรรยงค  เขาไปเปนเสมียนไตสวน  และเปน
หัวหนาวงดนตรีไทยไปดวย  แตดวยนิสัยรักอิสระในท่ีสุดจึงหันมายึดการ
สอนดนตรีไทยอยางเดียว  จนมีช่ือเสียงและลูกศิษยในจังหวัดเพชรบุรี
มากมาย  ประจวบกับขณะน้ันคุณออม  บุนนาค  ในวัย  17  ป  ธิดาคนโต
ของพระยาสุรพันธเสนี  (อ้ิน  บุนนาค)  ซ่ึงดํารงตําแหนงเจาเมืองเพชรบุรีได
กลับจากการเรียนหนังสือท่ีคอนแวนตในปนัง  และใหมนัส  จรรยงค  ไดเขา
ไปเปนครูสอนดนตรีไทย  จนเกิดรักใครชอบพอกันในท่ีสุด 
 พ.ศ.2472  พระยาสุรพันธเสนี  ยายไปอยูราชบุรี  เพราะไดเล่ือน
ตําแหนงเปนสมุหเทศาภิบาลฯ มณฑลราชบุรี  ปกครอง  8  จังหวัด  คุณออม  
บุนนาค  จึงตองยายไปอยูกับบิดาท่ีจังหวัดราชบุรีดวย  แตยังแอบติดตอกัน
โดยฝากจดหมายผานคนคุนเคยไปมาเทาท่ีมีโอกาสจะอํานวย  ในชวงนั้นมี
นักประพันธช่ือสนิท  อรรถจินดา  ไปสอนดนตรีไทยใหแกคุณออม  ทําให
มนัส  จรรยงค  เกิดความอิจฉาและหึงหวงอยางรุนแรงถึงกับมีความคิดจะ
เปนนักประพันธแขงข้ึนมาบาง  และไดเขียนเร่ืองส้ันช่ือ  “สวรรคคร่ึงเดือน”  
เปนคร้ังแรก  ใชนามปากกา   “อ.มนัสวีร”  หมายถึง  “ออมผูกลาหาญ”  แลว
ส งไปใหหนั ง สือพิมพ    “เด ลิ เมล วันจันทร”  พิจ ารณาปรากฏว า                   
ป.บูรณปกรณ  ผูควบคุมแผนกบันเทิงเอาลงพิมพใหเม่ือ พ.ศ.2473  แต
เปล่ียนช่ือเร่ืองใหมเปน  “คูทุกข – คูยาก”  โดยเนื้อเร่ืองใหพระเอกนางเอก
หนีไปมีความสุขดวยกันไดเพียงคร่ึงเดือนก็ถูกพรากจากกัน  ซ่ึงไดกลายมา
เปนความจริงในชีวิตรักของมนัส  จรรยงค  ชวงตอมาอยางนาอัศจรรย  
เพราะแมจะถูกกีดกันอยูตลอดเวลา  แตคร้ังหนึ่งคุณออม  บุนนาค  ได
ติดตามพระสุรพันธเสนีไปพักท่ีบานในกรุงเทพฯ  แลวขออนุญาตไปคางคืน
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กับคุณยายท่ีบานฝงธนบุรี  แลวแอบนัดหมายไปพบมนัส  จรรยงค  ท่ีบาน
เพื่อนแทน  บังเอิญคุณยายใหเด็กรับใชนําขนมจีนน้ํายาไปใหพระยา          
สุรพันธเสนีท่ีบานแถวสะพานยมราช  ความลับจึงถูกเปดเผย  เม่ือคุณออม
กลับบานไดพบนองชายกลางทางทราบวาบิดารูความจริงเสียแลว  ดวยความ
ตกใจและขาดคนใหคําปรึกษาแนะนํา  เพราะขณะน้ันมารดาไดถึงแกกรรม
ไปแลว  จึงตัดสินใจหนีไปกับมนัส  จรรยงค  ทันที 
 หลังจากใชชีวิตหลบซอนเรรอนอยูไดระยะหนึ่งก็ถูกตามพบและ
พรากเอาไปฝากไวท่ีบานเจาคุณประยูรวงศ  (เจาจอมในรัชกาลท่ี  5) ซ่ึงอยู
ริมแมน้ําเจาพระยามีหญิงผูสูงอายุคนหนึ่งคุมแจ  แตในท่ีสุดก็นัดหมายให
มนัส  จรรยงค  มารับไดสําเร็จ โดยมนัส จรรยงค ไดขอให รัตน  เศรษฐบุตร  
เพื่อนนักเรียนบานสมเด็จฯ  ขับเรือเร็วไปวนอยูท่ีทาน้ํา  พอเฉียดไดจังหวะก็
รองให  “ออมโดด”  สมดังนามปากกา “อ.มนัสวีร” โดยแท 

 
 นับแตนั้นมา  มนัส  จรรยงค  จึงยึดการ
ประพันธเปนอาชีพจนตลอดชีวิต  มีผลงานท้ังนว
นิยาย  สารคดีและอ่ืน ๆ มากมาย  โดยเฉพาะผลงาน
เร่ืองส้ันมีมากท่ีสุดนับพันเร่ืองราว พ.ศ.2480  เพื่อน
รวมรุนบานสมเด็จฯ  ชวนใหไปเปนผูจัดการรานคา
แบบสหกรณท่ีทัณฑนิคม อ.ธารโต  จ.ยะลา  ได
คลุกคลีกล่ินไอปาดงดิบและนักโทษท่ีมีประวัติชีวิต

หลากหลายอยูเกือบสองปทําใหมีวัตถุดิบกลับมาเขียนเรื่องส้ัน จับตาย      
ซาเกาะ  ซึงผี  และอ่ืน ๆ อีกมาก  เฉพาะเร่ืองจับตายไดรับคัดเลือกแปลเปน
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ภาษาอังกฤษลงพิมพในหนังสือ  SPAN  ของออสเตรเลียรวมกับนักเรียน
ชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียเพื่อจําหนายท่ัวโลกเม่ือ พ.ศ.2501 นอกจากนี้เร่ืองส้ัน   
อ่ืน ๆ เชน  ทอนแขนนางรํา  แมยังไมกลับมา  สลัดเครา  และชุด ผูเฒาแหง
ทองนา     อันประกอบดวยเฒาหนู เฒาเหมือน เฒาโพลง ฯลฯ  ลวนอยูใน
ความทรงจําของผูอานตลอดมา  จนไดรับยกยองใหเปน  “ราชาเรื่องส้ัน
ลูกทุงไทย”  ท่ีไมมีใครเทียบไดจนปจจุบัน 
 มนัส  จรรยงค  เปนคนใจคอกวางขวางและรักการดื่มสุราเปนชีวิต
จิตใจ  ไดรับคาเร่ืองเทาใดก็เล้ียงดูมิตรสหายจนแทบไมมีเงินกลับถึงบาน  
แมจะแบงเงินไวเปนสองกระเปา  แตพอเมาไดท่ีก็ออกปากขอยืมเงินในสวน
ของคุณออมเอาไปใชเสียจนหมดส้ิน  หลายคร้ังตองถอดเส้ือ  ถอดรองเทา  
แลกคารถคาเรือกลับบานก็เคยมีและเม่ือไรที่เร่ิมดื่มสุราจริงจังก็ติดพัน
ทํางานประพันธไมไดตอเนื่องยาวนาน  จนกวาจะเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจึงจะกลับมาเขียนเ ร่ืองไดตอไป   แตก็วนเวียนเขาออก
โรงพยาบาลอยูบอยคร้ังจนเกรงใจหมอ  ตองเปล่ียนโรงพยาบาลบอย ๆ และ
ใชช่ือปลอมบางเหมือนกัน  อยางไรก็ตามมนัส  จรรยงค  นับเปนนักสูผู
ทระนงท่ียึดการประพันธเปนอาชีพเล้ียงครอบครัวมาไดอยางนาภาคภูมิใจ  
แมจะเต็มไปดวยความหวาน  ความขมข่ืน  และความยากลําบากนานัปการ  
และในท่ีสุดเราตองสูญเสียนักเขียนผูยิ่งใหญอยางมนัส  จรรยงค  ไปเม่ือ  
พ.ศ.2508  ดวยวัยเพียง  58  ปกบั  5  เดือน 
 
 
 

16 สังคมมนุษย   
--------------------------------------------- 



ชีวิตท่ียิ่งกวานิยาย 
 โชติ  แพรพันธุ  มีอายุแกกวา มนัส  จรรยงค  ไมถึงเดือน  เม่ือมามี
ช่ือเสียงบนถนนการประพันธดวยกัน  ชอบเสพสุราเปนชีวิตจิตใจเหมือนกัน  
รวมท้ังมีนิสัยใจคอที่กวางขวางยิ่งกวาแมน้ําพอ ๆ กัน  จึงเปนมิตรสนิทท่ีมี
ตํานานชีวิตโลดโผนยิ่งกวานิยายใหเลาขานไดอีกมาก  สมควรแกการคนหา
เรียนรูท้ังประวัติและผลงานประพันธใหกวางขวางสืบไป  เพราะนับเปน
มรดกสําคัญของชาติและเปนบทเรียนสําคัญสําหรับผูอานหลายแงมุม 
 โชติ  แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค  ไมไดมีเปาหมายท่ีจะเกิดมา
เปนนักประพันธ  แตประสบการณในวัยเด็กท่ีตองเค่ียวกรําการอานหนังสือ
ใหผูใหญฟงอยางหนัก  ทําใหแตกดอกออกชอไปเปนนักอานและนักเขียน
ในท่ีสุด  เม่ือคราวหนึ่งท่ีครูอบ  ไชยวสุ  เจาของนามปากกา  “ฮิวเมอริสต”  
ไมสงตนฉบับเร่ืองหรรษาไปลง  “สุภาพบุรุษ”  รายปกษตามกําหนด  
กุหลาบ  สายประดิษฐ  เจาของนามปากกา  “ศรีบูรพา”  ซ่ึงเปนบรรณาธิการ
ก็บังคับใหโชติ  แพรพันธุ  ผูเปนเพื่อนเรียนท่ีเทพศิรินทรและเพื่อนรวมวง
สังสรรคอยูกับคณะสภาพบุรุษในฐานะท่ีคุยใหคนหัวเราะไดท้ังวันเปน
ผูเขียนแทน  พรอมกับต้ังนามปากกาใหวา   “ยาขอบ”  โดยเลียนเสียงมาจาก  
J.W. Jacob  นักเขียนเร่ืองตลกในหนังสือพิมพอังกฤษ  ทําใหเกิดเร่ืองส้ัน
แนวตลกเร่ืองแรกช่ือ  “จดหมายเจาแกว”  ทําใหนามปากกา “ยาขอบ”  เปนท่ี
รูจักในวงการประพันธไทยเร่ือยมา  หรือเม่ือมนัส  จรรยงค  ทราบขาววา 
คุณออม  บุนนาค  มีครูดนตรีคนใหมเปนนักประพันธทําใหเกิดแรงบันดาล
ใจท่ีจะเขียนเร่ืองส้ัน  “คูทุกข – คูยาก”  ไดสําเร็จ  และเม่ือถึงสถานการณ  
คับขันของชีวิตทั้งโชติ  แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค  ก็สามารถกาวเขาไป

 สังคมมนุษย  17 
--------------------------------------------- 



เปนนักประพันธอาชีพอยางยิ่งใหญจนปจจุบัน  ดวยการทุมเทอยางประณีต
บรรจงทุกช้ินงาน  แมโชติ  แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค  จะตายไปนาน
แลว  แตตัวละครในบทประพันธของเขาจะไมมีวันตาย 
 บทเรียนสําคัญอีกประการหนึ่งของนักประพันธท่ีมักเช่ือกันวาตอง
เสพสุราเสียกอนจึงจะแตงไดดี  กลับปรากฏวาในระหวางเขียนเร่ือง โชติ  
แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค จะไมแตะตองอยางเด็ดขาด เพราะเม่ือไรท่ีเร่ิม
ดื่มหมายถึงเขียนไมไดและอาจไมไดเขียนตอเนื่องอีกหลายวัน  ท้ังโชติ  
แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค  จึงมีมิตรสนิทเปนนายแพทยอยูหลายคนและ
คุนเคยกับโรงพยาบาลหลายแหงดวยโรคพิษสุรา  ดังท่ีมนัส  จรรยงค  เคย
เขียนเลาไวในเรื่อง  “ขาพเจาเปนบาไป  36  ช่ัวโมง”  เปนตน  นายวรกิจ 
บรรหาร  เจาของโรงพิมพอักษรนิต์ิผูอุปการะท่ีโชติ  แพรพันธุ  นับถือ
เสมือนพอเคยสงตัวโชติ  แพรพันธุ ไปอดเหลาท่ีเกาะกระดาษ  จ.ตราด  ท่ี
เขาทําสวนมะพราวอยูเพื่อเขียน “ผูชนะสิบทิศ”  ใหจบเสียที  แตก็ไมสําเร็จ
เหมือนกับท่ีเคยชักชวนให  มนัส  จรรยงค  และครอบครัวไปอยูท่ีเกาะ
กระดาษดวยเหตุผลเดียวกัน แตอยูไดเพียง  2 – 3  เดือนก็กลับกรุงเทพฯ  
พรอมประสบการณทะเลมาเขียนเร่ืองส้ันไดมากมาย  รายไดจากงาน
ประพันธสวนใหญของเขาจึงตกหลนอยูใน วงสุราและแบงปนแกมิตรสหาย  
เม่ือวันท่ีโชติ  แพรพันธุเสียชีวิต  มีเงินเหลืออยูเพียง 130 บาท แตในงานศพ
ท้ังของโชติ  แพรพันธุ  และมนัส  จรรยงค  มีคนชวยทําหนังสือแจกหลาย
เลมและมีผูไปรวมงานนับพันคน 
 พ.ศ.2550  เปนวาระ  100  ปชาตกาลของโชติ  แพรพันธุ  และมนัส  
จรรยงค  แตผลงานประพันธของเขาจะมีชีวิตยืนยาวตอไปอีกหลายรอยป 
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“หมา”  มมุมองท่ีผานทางสํานวนไทย 
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม* 

 
 ผูเขียนทําวิจัยเร่ือง   “สัตวในสํานวนไทย  ส่ิงช้ีบงวัฒนธรรมทาง
ความคิดของคนไทย”   โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานวนไทยท่ีเกี่ยวของ
กับสัตวชนิดตางๆ  จํานวน   330 สํานวน  จํานวนสัตว 88 ช่ือ ไดพบวา สุนัข 
เปนสัตว ท่ี ถูกนํามาใช เปนสํานวนเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรย           
การกระทําของมนุษย จํานวนมากท่ีสุด จํานวน 36 สํานวน แสดงวาสุนัขกับ
คนไทยน้ันมีความใกลชิดผูกพันกันมาชานาน ดังนั้นผมจึงขอนําเสนอ
มุมมองของคนไทย ท่ีมีตอสุนัข ผานทางสํานวนไทย   
  ในสํานวนไทย สวนใหญจะใชคําวา  หมา ซ่ึงเปนคําไทยแทพบ
สํานวนท่ีใชคําวา สุนัข   มีเพียงสํานวนเดียว  ดังนั้นผูเขียนจึงเลือกใชคําวา  
หมา  ในบทความนี้  หวังวาทานสุภาพชนท้ังหลายคงไมรังเกียจวาเปน       
คําหยาบ 
 
* หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



  

สํานวน ความหมาย และอุปลักษณ 
 สํานวนไทยท่ีเกี่ยวกับหมา   36 สํานวน  พรอมกับการแสดง
ความหมายแฝง และการวิเคราะหอุปลักษณของหมาท่ีใชแทนคนในลักษณะ
ตางๆ  มีดังนี้ 

1. หมากัดอยากัดตอบ  หมายถึง   คนตํ่า คนเลว คนพาล 
ฯลฯ ประทุษรายอยาทําตอบ ประทุษราย  หมายถึง  ทางวาจาก็ได          

หมาเปนอุปลักษณของ คนพาล คนตํ่า คนเลว   
  2. หมาข้ีไมมีใครยกหาง  หมายถึง คนยกตัวเอง เปรียบกับ
ลักษณะหมาข้ีตองยกหาง เพื่อใหพนรูทวารหนัก   
  หมาเปนอุปลักษณของ คนยกตัวเอง    

3. หมาจนตรอก  หมายถึง  จําตอสูเม่ือจวนตัวไมมีทาง
หลีกเล่ียง สํานวนนี้เอาหมาเปรียบ คือหมาเมื่อถูกไลไปจนอยูในตรอก     
จวนตัวไมมีทางไปตอไป ก็จะหันมาสู อะไรท่ีสูดวยฤทธ์ิจวนตัวไมมีทางจะ
หลีกเล่ียงเบ่ียงบายได จึงพูดกันเปนสํานวนวา “หมาจนตรอก”    

หมาเปนอุปลักษณของ  คนไมมีทางสู   
4. หมาถูกน้ํารอน  หมายถึง  เท่ียวไดพลานไป ดิ้นรนไป 

สมัยโบราณเรือนไทยปลูกสูงมีใตถุน ครัวก็มีใตถุน หมามักจะมาหาอะไรกิน
ท่ีใตถุนครัว เม่ือมาทําความรําคาญจะไล ก็มักเอาน้ํารอนราดลงไป หมาถูก
น้ํารอนก็วิ่งพลาน เลยกลายมาเปนสํานวนใชกับคนท่ีมีธุระรอน ตองเท่ียว
พลานไปทําธุระนั้น ๆ    

หมาเปนอุปลักษณของคนมีธุระรอน   
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5. หมาสองราง  หมายถึง  เขาดวยท้ังสองฝาย “ราง” คือ
ภาชนะทําดวยไมสําหรับใสอาหารใหสัตวกิน “หมาสองราง” คือกินอาหาร
ท้ังสองบาน เปรียบกับคนท่ีโลเลกลับกลอกเขาท้ังสองฝาย 

หมาเปนอุปลักษณของคนโลเล   
  6. หมาหมู  หมายถึง  กลุมรุมกันเปนพวก สํานวนนี้มาจาก
หมาตัวใดท่ีเขาตอสูมักจะมีพวกกรูเขาชวย เลยเกิดคําวา “หมาหมู” ใชเปน
สํานวนหมายถึงคนท่ีเขาตอสูแลวมีพวกเขาชวย 

หมาเปนอุปลักษณของคนข้ีขลาด   
7. หมาหยอกไก  หมายถึง  หยอกลอเปนเชิง เปนนัย  เปนที

เลนทีจริง สํานวนนี้ใชกับชายผูใหญหยอกลอหญิงรุนสาว เชนใชมือ จับตอง 
เปนทีวาทําอยางผูใหญเอ็นดูเด็ก 

หมาเปนอุปลักษณของผูชายอายุมากท่ีชอบหยอกเด็กเปนที
เลนทีจริง   

8. หมาหวงกาง  หมายถึง  หวงหรืองกจะเอาคนเดียวไมให
ใครมายุงเกี่ยวของ  สํานวนนี้มาจากหมาท่ีกินกางปลา แลวคอยระวังไมให
ตัวอ่ืนมาแยงกิน 

หมาเปนอุปลักษณของคนกีดกันผูอ่ืน 
  9. หมาหัวเนา  หมายถึง  เปนท่ีนารังเกียจ เขากับใครไมได
ไมมีใครคบหาสมาคม 

หมาเปนอุปลักษณของคนนารังเกียจ   
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10. หมาเห็นขาวเปลือก   หมายถึง  เห็นแลวชอบ แตไม
สามารถหรือไมมีทางท่ีจะไดสมประสงค จะเปนดวยฐานะตํ่ากวา หรือไมมี
เงิน หรือรางกายขาดความสมบูรณหรืออะไรก็ได เปรียบไดกับหมาเห็น
ขาวเปลือก จะกินก็กินไมได 

หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีฐานะตํ่าตอยกวา 
11. หมาเหาใบตองแหง  หมายถึง  พูดเอะอะเปนทีวา

เกงกลาไปกระนั้นเอง ไมมีทางทําอะไรได ใบตองแหงคือใบตองกลวยท่ีตาย
แหงติดอยูกับตน เวลาลมพัดจะเสียดสีกันมีเสียงดังแกรกกราก หมาไดยิน
เสียงมักจะเหา  

หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีไมเกงจริง   
12. หมาเหาไมกัด  หมายถึง  พูดเอะอะดูเกงกลาแสดงวาจะ

เอาจริงเอาจัง แตท่ีแทแลวไมเอาจริง มูลของสํานวนมาจากขอสังเกตลักษณะ
หมาท่ีถือกันวาหมาท่ีเหาเกง  

หมาเปนอุปลักษณของคนดีแตพูด   
  13. เคาะกะลามาเกิด  หมายถึง  เลวทรามตํ่าชา สมัยโบราณ
เราเล้ียงหมา ใชกะลาใสอาหารใหกิน เวลาจะเรียกหมาใหมากินอาหาร เรา
เคาะกะลาเปนสัญญาณ หมาไดยินเสียงเคาะกะลาก็มา อนึ่งเราเช่ือกันวาสัตว
หรือส่ิงมีชีวิตท่ีจะมาเกิดในทองนั้นคอยหาโอกาสท่ีจะมาเขาทองอยูท่ัวไป 
พอสบโอกาสอะไรเขาอยางใดอยางหน่ึงก็รีบตะลีตะลานเขาทองทันที อยาง
ดาวรวงท่ีเรียกวา ดาวจุติ  โบราณเขาหามไมใหทัก ใครเห็นไปทักเขา เขาวา
จะไปเขาทองหมา วันทองดาขุนชางวา “หมามันจะเกิดชิงหมาเกิดมึงไปตาย
เสียเถิดไอหนาเบ้ีย”  ดังนั้นการเคาะกะลาเรียกหมาแลวหมาก็มา จึงเอามา
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เปรียบกับส่ิงมีชีวิตท่ีมาเกิด พูดเปนสํานวนวา “เคาะกะลามาเกิด”  ซ่ึงแปล
ตรงก็วา “หมามาเกิด” แตพูดเล่ียงไปเอาเคาะกะลาเรียกหมามาพูด 

หมาเปนอุปลักษณของคนเลวทรามตํ่าชา   
14. มีปลอกคอ  หมายถึง  มีเจานายหรือผูมีอํานาจคุมครอง 

มูลของสํานวนมาจากล้ียงหมา คือหมาที่มีเจาของเล้ียงอยางดี สวนมากมี
ปลอกคอที่เจาของทําใหใสไวประจํา ตางกับหมาตามถนนทั่วไป ใครเห็น
หมามีปลอกคอก็รูวา เปนหมามีเจาของและไมกลาทําอันตราย คําวา “มี
ปลอกคอ” เลยมาใชเปนสํานวนหมายถึง ผูท่ีข้ึนอยูในหรือเปนคนของ
เจานายหรือผูมีอํานาจคนใดคนหน่ึงมีเจานายหรือผูมีอํานาจนั้น ๆ คุมครอง 

หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีมีเจานายชุบเล้ียง หรือมีผูมี
อํานาจคุมครอง   

15. หมาหวงรางหญา, หมาหวงกาง  =  คนท่ีหวงของท่ี
ตนเองไมสามารถใชประโยชนอะไรไดจากของนั้น 

หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีกีดกันผูอ่ืน   
16. จ้ิงจอกสังคม  หมายถึง  คนท่ีคอยหลอกลวงผูอ่ืนโดย

แสดงภาพภายนอกวาเปนคนดี มักใชกับผูชายท่ีหลอกลวงผูหญิง 
หมาเปนอุปลักษณของคนเลวแฝงรางในคนดี   

  17. หุงขาวประชดหมาหมายถึง  ทําประชดประชัน แดกดนั 
ซ่ึงรังแตจะเสียประโยชน 
   หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีไดรับผลประโยชน หรือผล
พลอยได จากการทําประชดประชันของคนอ่ืน 
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18. เดินตามผูใหญหมาไมกัด  (ภัยอันตราย) หมายถึง  
ประพฤติตามอยางผูใหญยอมปลอดภัย 

หมาเปนอุปลักษณของภัยอันตราย 
19. หมาหวงกาง  =  คนท่ีหวงของท่ีตนเองไมสามารถใช

ประโยชนอะไรไดจากของนั้น 
หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีกีดกันผูอ่ืน   
20. ใสเกียรหมา   หมายถึง  วิ่งเร็วเต็มท่ี แบบหมาวิ่ง 
หมาเปนอุปลักษณของความเร็ว  เพื่อหนีผูอ่ืน 
21. สัญชาติหมา อดขี้ไมได   หมายถึง  คนช้ันตํ่าก็อดท่ีจะ

ประพฤติในทางตํ่าไมได เหมือนกับหมาท่ีอดกินข้ีไมได 
หมาเปนอุปลักษณของคนช้ันตํ่า   
22. ไมมีฝอยหมาไมขี้  หมายถึง  ไมมีเหตุการณบางอยาง 

ยอมไมมีใครกลาวถึง 
หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีเปนผูกลาวถึงเหตุการณราย   

  23. หมาหางดวน   หมายถึง  คนท่ีทําอะไรผิดพลาด จน
ไดรับความอับอาย แลวชวนใหผูอ่ืนทําตาม โดยยกยองการกระทํานั้นวาดี 

หมาเปนอุปลักษณของคนทําผิด 
  24. หางจุกตูด  หมายถึง  คนข้ีขลาดหรือข้ีกลัวไมกลัวสู
หรือเม่ือสูไมไดก็วิ่งหนี สํานวนนี้มาจากลักษณะของสัตวสุนัข เวลากลัว เม่ือ
เห็นสุนัขท่ีใหญกวาร่ีเขามาก็จะทําตัวลีบ เอาหางปดกนไวถาหางส้ันก็จุกกน
พอดี 

หมาเปนอุปลักษณของอาการของคนข้ีขลาด   
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  25. เลนกับหมาหมาเลียปาก เลนกับสากสากตีหัว    หมายถึง  
การลดตัวลงไปเลนหัวคลุกคลี ใหความเปนกันเองกับคนท่ีตํ่ากวา อาจจะถูกตี
เสมอ ลามปาม สํานวนนี้เลียนแบบธรรมชาติของหมา เม่ือเราเลนกับมัน มักถูก
หมาเลียปากเรา 
  หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีตํ่ากวา 
  26. กินเผื่อหมา   หมายถึง กินจุ นอกจากกินใหอ่ิมทองแลว 
ยังกินเผ่ือหมาดวย 
  หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีกินจุ เห็นแกกิน 

27. กินเหมือนหมู อยูเหมือนหมา  หมายถึง ไมมีระเบียบ 
ไมเรียบรอย หมูเปนสัตวท่ีกินมูมมาม  สวนหมาเปนสัตวท่ีนอนไดไมเลือกท่ี
แมจะสกปรก 

หมาเปนอุปลักษณของคนสกปรก   
  28. โกรธหมาดํา ทําหมาแดง  หมายถึง โกรธคนหน่ึง แตทํา
กับอีกคนหนึ่ง  
  หมาเปนอุปลักษณของคน 2 คน  หมาดําเปนคนที่ถูกโกรธ  
แตหมาแดงเปนคนท่ีถูกทํา 
  29. ขี้ไมใหหมากิน  หมายถึง ตระหนี่ แมแตอุจจาระก็ไม
ยอมใหหมากิน 
  หมาเปนอุปลักษณของ ผูรับของเศษ เหลือ 
  30. ขี้หมูราขี้หมาแหง  หมายถึง เร่ืองเล็กนอยไมสําคัญ ไรสาระ 
  ข้ีหมา เปนอุปลักษณของเร่ืองเร่ืองเล็กนอยไมสําคัญไรสาระ 
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  31. หมาจะเกิดชิงหมาเกิด    (ดูสํานวนท่ี  13) 
หมาเปนอุปลักษณของคนเลวทรามตํ่าชา   

  32.  ปลอยตีนหมา  หมายถึง  วิ่งอยางรวดเร็ว มักใชกับการ
วิ่งหนี 

หมาเปนอุปลักษณของความเร็ว  เพื่อหนีผูอ่ืน 
33. หมาลอบกัด  หมายถึง  ถูกลอบทําราย 
หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีลอบทํารายผูอ่ืน 
34. เหมือนลูกหมาตกน้ํา  หมายถึง เปยกโชกท้ังตัว   
หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีมีสภาพเปยกท้ังตัว 
35. แมวหาหมาหก  หมายถึง ความเช่ือวาเปนจํานวนท่ีเปน

อัปมงคล 
หมาเปนอุปลักษณของส่ิงท่ีเปนอัปมงคล 

  36. เสือส้ินตวัก  สุนัขจนตรอก  หมายถึง คนท่ีฮึดสู เพราะ
ไมมีทางจะหนีไดแลว 

หมาเปนอุปลักษณของคนท่ีฮึดสูเพราะไมมีทางหนี 
 
ความสัมพันธระหวางสํานวนกับลักษณะของหมา 
  ลักษณะของหมาท่ีคนไทยนํามาผูกเปนสํานวน มี 2 แบบ 
คือ ลักษณะทางกายภาพ  ในบทความนี้จะเรียกวา รูปลักษณ  และลักษณะ
ทางพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัย  ในบทความนี้จะเรียกวา นิสัยลักษณ  ซ่ึง
สรุปไดดังนี้ 
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รูปลักษณของหมา ท่ีนําไปสูการผูกสํานวน 
 

สํานวน ความหมายแฝง รูปลักษณ 
หมาหวัเนา คนนารังเกยีจ หมาหัวเนา  นารังเกียจ 
มีปลอกคอ มีเจานาย หมาใสปลอกคอเ พ่ือ

บอกวามีเจาของ 
 

ลักษณะนิสัยของหมา ท่ีนําไปสูการผูกสํานวน 
 

สํานวน ความหมายแฝง นิสัยลักษณ 
หมากัดอยากัดตอบ คนพาล หมาชอบแอบกัดขางหลัง 
เดินตามผูใหญหมาไมกัด คนพาล หมาชอบแอบกัดขางหลัง 
หมาลอบกัด คนพาล หมาชอบแอบกัดขางหลัง 
หมาข้ีไมมีใครยกหาง คนยกตัวเอง เวลาหมาข้ีตองยกหาง 
หมาจนตรอก 
   

คนหมดหนทางหนี
แลว 

หมาเม่ือไมมีทางหนีจะ
หันกลับมาสู 

หมาถูกน้ํารอน คนมีเรื่องรอน อาการหมาวิ่งพลานเม่ือ
ถูกน้ํารอน 

หมาสองราง คนโลเล หมาบางตัวจะวิ่งไปกินขาว
บานโนนบางบานนี้บาง 

หมาหมู คนข้ีขลาด เมื่อเห็นหมาตางถิ่นเขามา
หมาในบริเวณนั้นท้ังหมด
จะมาชวยกันรุมกัด 
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หมาหยอกไก ผูชายอายุมาก หมาชอบเลนกับไกเพื่อ
หาจังหวะไกเผลอหรือ
เ หนื่ อ ย ก็ ต ะค รุ บ เ ป น
อาหาร 

หมาหวงกาง/หมาหวง
รางหญา 

คนกีดกันผูอื่น เมื่อไดกระดูกมักจะคาบ
ไป แอบกินกลัวตัวอื่นมา
แยง   
 

หมาเห็นขาวเปลือก คนท่ีฐานะตํ่า หมาไมกินข าว เปลือก  
ดั ง น้ั น ถึ ง แ ม จ ะ เ ห็ น
ขาวเปลือกแตไมใสใจ 
หรือใหความสําคัญ 

หมาเหาใบตองแหง คนเกงไมจริง หมาชอบเหา เห็นอะไร
เคลื่อนไหวนิดหนอยก็
เหา 

หมาเหาไมกัด คนดีแตพูด หมาชอบเหา 
เคาะกะลาหมามาเกิด คนเลว หมาจะวิ่งมากินอาหาร

เมื่อไดยินเสียงเจาของ
เคาะกะลาเรียก 

กินเหมือนหมอูยู
เหมือนหมา 

คนสกปรก อาการนอนไม เลือก ท่ี
ของหมา 

หุงขาวประชดหมา คนที่ไดรับผลประโยชน หมากินจุ กินไมรูจักพอ 
ปลอยตีนหมา/ใสเกียร
หมา 

ความเร็ว หมาวิ่งเร็ว โดยเฉพาะเมื่อ
วิ่งหนี 
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สัญชาติหมาอดข้ีไมได คนเลว หมาชอบกินข้ีไมมีฝอย
หมาไม ข้ีคน ท่ี เปนคน
กลาวถึงหมาจะข้ีใสบน
มูลฝอยเหตุการณราย 

หางจุกตูด อาการคนข้ีขลาด หมาเวลากลัวหรือยอมแพ
ไมสูจะเอาหางปดกนไว 

เลนกับหมาหมาเลียปาก คนท่ีตํ่ากวา หมาชอบเลียปากคน 

 
สรุป 
 สํานวนท่ีเกี่ยวกับหมาท้ัง 36 สํานวน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมของ
คนไทยท่ีมีทัศนคติตอหมาในเชิงลบ พฤติกรรมเดนของหมาท่ีคนไทยนํามา
เปรียบเทียบเปนสํานวน ไดแก ลักษณะตอไปนี้  
 การกิน  ไดแก   หมากินข้ี, ไมกินขาวเปลือก, กินจุ, หวงกระดูกท่ี
ตนเองกําลังครอบครอง, กินขาวหลายบาน, วิ่งมากินอาหารตามเสียงเคาะ
กะลา, กินไมเลือก 
 การขับถาย  ไดแก  เวลาข้ีจะยกหาง, ข้ีใสบนมูลฝอย 
 การเหา  ไดแก  ชอบเหา  เหาเม่ือท่ีพบส่ิงแปลกปลอม  หรือเหา
แมแตส่ิงเล็กๆนอยๆ 
 การตอสู  ไดแก  แอบกัดขางหลัง, ปกติจะหนี แตเม่ือไมมีทางหนีจะ
หันกลับมาสู, เวลากลัวหรือไมสูจะเอาหางปดกน, วิ่งหนีเร็วมาก, เม่ือพบ
หมาตางถ่ินจะรวมกันเปนหมูเพื่อเขาทําราย 
 การนอน  ไดแก  นอนไมเลือกท่ี, ไมมีระเบียบ 
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 พฤติกรรมอ่ืน ๆ   ไดแก  ชอบเลียปากคน, ชอบเลนกับไกและจะ
กัดเม่ือไกเผลอ, วิ่งพลานเพราะถูกน้ํารอน 
 พฤติกรรมเหลานี้ ถูกนํามาเปรียบกับคนที่สังคมไมยอมรับใน
ลักษณะตาง ๆ อาทิ  คนพาล, คนเลว, คนชอบคุยโออวด, คนโลเล, คนข้ี
ขลาด, คนท่ีชอบกีดกันผูอ่ืน, คนเกงไมจริง, คนดีแตพูด, คนสกปรก, คนคอย
รับผลประโยชนโดยไมตองลงทุนลงแรง, คนท่ีฐานะตํ่า, คนท่ีมีเร่ืองรอนใจ, 
คนสูเพราะหมดทางหนี, คนไมมีระเบียบ, คนโกหก และชายท่ีทําทาวางตัวดี 
แตในใจคิดรายตอหญิงท่ีตนเกี่ยวของ 
 สรุป จากสํานวนไดวา  วัฒนธรรมทางความคิดของคนไทยท่ีมีตอ
หมา ลวนเปนทัศนคติในแงไมดี หมาในความคิดของคนไทย เปนตัวแทน
ของคนท่ีสังคมไมยอมรับท้ังปวง  ดังสรุปตอไปนี้ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 หมาในสังคมไทย นั้นมีความใกลชิดกับคน โดยเฉพาะผูท่ีเปน
เจาของ  คนไทยเล้ียงหมาแบบปลอยอิสระ  มากกวาจะใหอยูในขอบเขตอัน
จํากัด  และหมาก็มักจะติดตามเจาของไปทุกหนทุกแหง   คนไทยมักจะเล้ียง

พฤติกรรมการกิน 

คนเลวประเภทตาง ๆ ไดแก 
 -  คนพาล, โมโออวด, โลเล, ข้ีขลาด,กีด
กันผูอื่น สกปรก รอผลพลอยได,ฐานะตํ่า, 
มีเร่ืองรอนใจ, ไมมีระเบียบ,โกหก, ชาย
หวังฉวยโอกาส, คนโลภ,  คนนารังเกียจ 
คนรับเคราะห  และคนท่ีอยู,ภายใตอํานาจ
ผูอื่น 

 

หมา 

พฤติกรรมการขับถาย 
พฤติกรรมการเหา 
พฤติกรรมการตอสู 
พฤติกรรมการนอน 
พฤติกรรมความเจ็บปวด 

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคน 
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หมาเพื่อเฝาบาน  ใหเปนเพื่อน หรือเปนผูรับใชเจานาย   ท่ีจริงแลวหมามี
ประโยชนตอคนมากมาย  หมาบางตัวอาจตายแทนเจาของได บางตัวเต็มไป
ดวยความจงรักภักดี  แตเพราะเหตุใดคนไทยจึงมองหมาในแงลบ  และเห็น
แตสวนท่ีไมดีของหมา  ท้ังๆท่ี หมาก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง ไมไดตางไปจาก
สัตวชนิดอ่ืนเลย   ใครมีคําตอบชวยบอกผมที ?   
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ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ : แหลงความรูคูความสุข 
ผศ.มานิตา ศรีสาคร* 

 
  “ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ”  เปนโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อใชเปนแหลง
เผยแพรความรู เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เพื่อใหผูเขาชมไดศึกษาหาความรูและเกิดความเขาใจ สามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับประยุกตใชในพื้นท่ีของตน 

  
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย  หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 



ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ต้ังอยูท่ีตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  มีเนื้อท่ี 14 ไร 2 งาน 18 ตารางวา  มูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดซ้ือท่ีดิน 
ผืนนี้ต้ังแต พ.ศ. 2532  ตอมาสมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภไดขออนุญาตมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทํา”โครงการศูนยนันทนาการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อเสนอแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ปศุสัตว ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
ตลอดจนสาธิตความเปนอยูในวิถีไทย รวบรวมและเผยแพรขอมูลของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน
ช่ือโครงการวา “ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ” (The Bhumirak Dhamachart Project) 
เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2545 
  

โครงการศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ประกอบดวยพิพิธภัณฑ 2 แบบ 
แบบแรกคือพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต คือ พิพิธภัณฑกลางแจง ไดจัดวางระดับของ
พื้นท่ี เปน  4  ระดับ  จุดสูงสุดเปรียบเสมือนภาคเหนือ  ถัดมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต  แตละพื้นท่ีไดจัดแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ   ทฤษฎีแกลงดิน
ทฤษฎีแกมลิง  การบําบัดน้ําเสีย  
 สวนพิพิธภัณฑแบบท่ีสองคือ พิพิธภัณฑระบบ แสง สี เสียง ซ่ึงอยู
ในอาคาร จัดแสดงขอมูลโดยสรุปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เกี่ยวกับ ดิน  หญาแฝก  น้ํา  ฝนหลวง  กังหันชัยพัฒนา การบําบัดน้ําเสีย       
บึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แนวคิดในการดําเนินงานของศูนยท้ังการจัดแสดง  การนําชม และ
การฝกอบรมของศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  คือ การใหความรู “แบบเพลิน”  ซ่ึง
มาจากคําวา  Play + Learn = Plearn  ซ่ึงหมายถึงการไดเรียนรูและเลนไป
พรอม ๆ กัน  ผูท่ีเขาชมศูนยจะไดรับท้ังความรูและความสนุกสนานอันเกิด
จากการเรียนในหองเรียนธรรมชาติ และในการฝกอบรมผูเขารวมกิจกรรม
จะไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   
 ศูนยภูมิรักษธรรมชาติมีเจาหนาท่ี  6  คน ทํางานธุรการและเปน
วิทยากรนําชมศูนย มีคนงานรายวัน 10 คนในการทํานุบํารุงดูแลพืชพรรณ
และบริเวณของศูนย   หัวหนาศูนย คือ คุณปญญา ปุลิเวคินทร มหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อดีตหัวหนา
ศูนยโครงการเกษตรผสมผสาน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
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ประจําจังหวัดมุกดาหาร  ผูซ่ึงคนพบสัจธรรมของการเรียนรูจากธรรมชาติ
และความพอเพียง หลังจากเปนมนุษยเงินเดือนมา 20 กวาป 
  เราเร่ิมตนโปรแกรม “เท่ียวท่ัวไทยภายในสองชั่วโมง” ท่ีจุด Start  
หลังจากท่ีคุณปญญา  ปุลิเวคินทร ซ่ึงรับหนาท่ีเปนวิทยากรใหคณะของเรา
เลือกวาตองการ “ผานรอนกอนผานหนาว”  หรือ”ผานหนาวกอนผานรอน”  
คณะของเราเลือกผานรอนกอนผานหนาวซ่ึงหมายความวาเราจะเดินชม
พิพิธภัณฑกลางแจงกอนชมพิพิธภัณฑในอาคาร  เร่ืองแรกท่ีวิทยากรชี้ใหเรา
เห็น คือ “การหมดิน” ดวยการนําเศษวัชพืชท่ีเราตัดออกแลวมาคลุมดิน เพื่อ
รักษาจุลินทรียในดินใหเจริญเติบโต ดินก็จะอุดมสมบูรณ ทําใหตนไมเจริญ
งอกงาม การทําเกษตรธรรมชาติจึงไมตองฆาหรือกําจัดหญา แตใหตัดบอย ๆ 
แลวใชเศษหญาเหลานั้นคลุมดิน จะทําใหดินมีชีวิต มีพลัง สรางอาหารได
เองโดยไมตองพึ่งปุยเคมี  ลดการพึ่งพา และลดตนทุน            
  กอนจะเดินทางข้ึนภาคเหนือเราแวะชม “เร่ืองข้ี ข้ี” นั่นก็คือแนวคิด
การนําปสสาวะและอุจจาระของคนมาบําบัดหมุนเวียนกลับมาใชเปนปุย  ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทําโครงการนํารองท่ีจังหวัดนนทบุรี ต้ังแต 
พ.ศ.2522   วิธีการทําปุยจากธรรมชาติแบบนี้ก็คือการหมักไวในถัง  ใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน กอนนําออกมาใช มีสูตรจํางาย ๆ วา  “15 วัน หมดกล่ิน 
และ 28 วันหมดเช้ือ”   นอกจากเราจะไดปุยธรรมชาติแลวก็ยังมีกาซท่ีเกิด
จากการหมักนําไปใชเปนเช้ือเพลิงไดอีกดวย  เม่ือทานทราบวัตถุประสงค
ของศูนยแลวจะเลิกแปลกใจวาทําไมหองสวมท่ีนี่จึงสูงจัง  ตองปนบันไดข้ึน
ไปบรรเทาทุกข  ก็เพราะตองการใชเปนท้ังท่ีบรรเทาทุกขและส่ือสาธิตเร่ือง
การทําปุยธรรมชาตินั่นเอง 
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จากน้ันเราคอย  ๆ  ไตระดับข้ึนเนินเพื่อไปเยี่ยมชมโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีภาคเหนือ  ซ่ึงจัดแสดงไว 4 เร่ือง คือ  แนวคิด
เร่ืองการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางคือประโยชนของปา 3 อยาง 
หมายถึง ประโยชนท่ีไดจากการปลูกไมผล  ไมใชสอย  ไมสําหรับทําเช้ือฟน  
สวนประโยชนอยางท่ี 4 ซ่ึงเปนผลพลอยได  คือ การปลูกตนไมเหลานั้นได
ชวยอนุรักษดินและน้ํา 
 แนวคิดเร่ืองท่ีสองท่ีจัดแสดงในเขตภาคเหนือคือการรักษาปาให   
ชุมช้ืนดวยการทําฝายทดนํ้าหรือท่ีเรียกวา “ฝายแมว” เปนฝายขนาดเล็กใช
กั้นลําหวยและลําธารในบริเวณท่ีเปนตนน้ํา   วิธีการทําก็ไมส้ินเปลืองเพราะ
ทําจากวัสดุในปา เชน ไมไผ เศษไม เศษหิน นํามากอเปนกําแพงเล็ก ๆ เพื่อ
ชะลอน้ําใหไหลชาลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลลงไปทับถมลําน้ํา
ตอนลางและยังมีการสาธิตประปาภูเขาซ่ึงเปนภูมิปญญาพื้นบานในการ
ลําเลียงน้ําจากตนน้ําไปใชในหมูบาน ดวยการใชรางไมซ่ึงเจาะรูเปนชวงๆ  
เพื่อใหน้ําท่ีไหลมาตามทอ หยดลงดิน ชวยสรางความชุมช้ืน จึงเปนวิธีการ
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อนุรักษดินและน้ําตลอดจนรักษาความชุมช้ืนใหแกปาท่ีลงทุนนอยแตให
ประโยชนมาก 
 
 

 เร่ืองท่ีสามคือการใหความรูเร่ืองหญาแฝกซ่ึงเปรียบเสมือน”กําแพง
ท่ีมีชีวิต” ชวยรักษาและอนุรักษดิน ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน   
ระบบรากของหญาแฝกแผขายกวางเพียง 50 เซนติเมตรโดยรอบกอ จึงไม
เปนอุปสรรคตอพืชท่ีปลูกขางเคียง ท้ังยังสามารถดูดซึมสารเคมี  จําพวกปุย
หรือยาฆาแมลงได  จึงชวยปองกันไมใหสารเคมีไหลลงไปยังแหลงน้ําจน
เกิดเปนมลภาวะของน้ํา  การปลูกหญาแฝกนี้จะแสดงใหเราเห็นตลอด
ระยะทางท่ีเราเดินชม  หญาแฝกนี้ขยายพันธุตางไปจากหญาท่ัว ๆ ไปคือ
ไมไดขยายพันธุดวยเมล็ด  แตตองขยายพันธุดวยการแตกกอ  ศูนยภูมิรักษ
ธรรมชาติไดทําแปลงสาธิตการขยายพันธุหญาแฝกแบบหมอนขางซ่ึง  เปน
การอนุบาลหญาแฝกใหติดและแตกกอกอนท่ีจะนําไปปลูก   
 

 เราส้ินสุดการเดินทางภาคเหนือดวยแนวคิดเร่ืองการปองกันไฟไหม
ปาโดยการใชตนไมท่ีมีรากสะสมความชื้นปลูกเปนแนวกั้น   ซ่ึงเปน
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงเห็นวาการปองกันไฟ
ไหมปาตองใชงบประมาณและเครื่องมือจํานวนมากจึงจะท่ัวถึง  แตการใช
กําแพงธรรมชาติคือตนไมท่ีสะสมความช้ืนสูงจะทุนงบประมาณและมีความ
ยั่งยืนมากกวาสําหรับท่ีศูนยภูมิรักษธรรมชาติใชตนกลวยเปนตัวอยาง  โดย
ปลูกรอบ ๆ เขาบริเวณภาคเหนือ 
 

 เราเดินลงจากเนินมายังท่ีสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมซ่ึงจัดเปนพื้นท่ีใน
ภาคกลาง  โดยแบงพื้นท่ีออกเปน 4 สวน คือ แหลงน้ํา  นาขาว ผัก-ไมผล 
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และท่ีอยูอาศัย  ถาตองการศึกษาใหลึกซ้ึงก็ตองไปท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนตนแบบของเกษตรทฤษฎีใหม  
แตท่ีศูนยนี้เราไดพบ “บานดิน”  เปนบานท่ีสรางจากวัสดุธรรมชาติคือ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดินผสมแกลบ  เขาใชไมไผสานเปนโครงสรางของบาน จากนั้นก็นําฟางขาว
ท่ีมัดเปนเสนยาว ๆ ไปเคลากับดินผสมแกลบท่ีย่ําจนไดท่ีแลว  จากนั้นนํามา
เกี่ยวกับโครงไมไผท่ีผูกไว  กอนจะนําดินมาฉาบอีกคร้ัง  สวนวิธีการทําให
บานสวางโดยไมตองใชไฟก็คือการฝงขวดเปลาแทรกไปตามผนัง ซ่ึงมีท้ัง
ขวดสีขาว สีเขียว สีชา  วิทยากรอธิบายวาบานดินนี้ดี  หนาหนาวจะอุน  หนา
รอนจะเย็นสบาย และมีความคงทนหลายสิบป แตมีขอแมวาตองปลูกบน
พื้นดินท่ีน้ําทวมไมถึง บานดินนี้แสดงใหเห็นการใชพลังงานทดแทนและ
การประหยัดพลังงาน  
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 ขาง ๆ บานเปนครกหินขนาดใหญวางบนฐานอิฐกอเปนแทง
ส่ีเหล่ียม   มีคนกระซิบวาเปนอนุสาวรียครก  แตเม่ือเดินไปดูใกล ๆ  ตรง
ฐานจะแสดงเสนทางเดินของเคร่ืองแกง แกงเผ็ดคือเสนสีเขียว แกงสมใช
เสนสีสม  สวนตมยําเปนสีเหลือง  เราเลือกเดินทางเขาไปชมพืชผักสมุนไพร
ท่ีใชปรุงแกงเหลานั้น  โดยปากทางจะวางหมอดินเขียนบอกเสนทางแกงเผ็ด 
แกงสม และตมยําใหคนเดินตามเสนทางและทําความรูจักกับสมุนไพรท่ีใช
ปรุงเปนเคร่ืองแกงชนิดนั้นๆ นับเปนการคนหาความรูท่ีเพลิดเพลินใจไดไม
นอย 
 นอกจากนั้นยังมีสวนสมุนไพรท่ีใชบําบัดรักษาโรคตาง ๆ โดยปลูก
ไวเปนรูปรางกายมนุษย  ส่ือความหมายโดยใชตําแหนงของรางกายเปนส่ือ  
สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการปวดเม่ือยก็จะปลูกไวตรงตําแหนงของเขา  แก
ปวดหัวก็จะปลูกไวสวนบน 
 ปญหาท่ีพบท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน คือ พื้นท่ี
ชลประทานนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการทําการเกษตรเม่ือเกิดฝนแลง  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันจัดต้ัง 
“ธนาคารขาว” ปท่ีฝนตกตองตามฤดูกาลไดผลผลิตมากก็นํามาฝากท่ีธนาคาร
ขาว  ปท่ีฝนฟาไมดีทํานาไมไดผล  ก็มากูขาวจากธนาคาร  แลวใชคืนดวย
ขาว โดยคิดดอกเบ้ียราคาถูก 
 ท่ีโรงสาธิตการเพาะเห็ดเปนโรงเพาะขนาดกะทัดรัด  รอบ ๆ ติด
ปายนิเทศอธิบายข้ันตอนการเพาะเห็ด ดูแลวสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ถายทอดใหชุมชนได  จะทําใหประชาชนมีเห็ดรับประทานโดยไมตองซ้ือหา 
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 สวนโรงปุยชีวภาพมีปายนิเทศรอบ ๆ  อธิบายข้ันตอนการทําปุย
ชีวภาพท้ังแบบน้ําและแบบแหง  วัสดุท่ีใชก็ไดจากเศษอาหาร เศษวัชพืช มูล
สัตว มาหมักรวมกันประมาณ 3 เดือน เม่ือยอยสลายแลวก็สามารถนํามาใช
ได  ถาเกษตรกรไดมาศึกษาแลวนําไปทําก็จะลดตนทุนการผลิตและสงผลดี
แกผูบริโภค 
 นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตการเล้ียงสัตว เชน เปด ไก ปลา และการ
แปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑในครัวเรือน ประเภท น้ํายาอเนกประสงค  สบู 
แชมพู น้ํายาลางจาน ฯลฯ  
 แตท่ีสนุกและไดรับความสนใจมากคือการสาธิตการสีขาวดวยแรง
คน ไมนาเช่ือวาแรงหมุนของโมไมไผจะสามารถขัดเมล็ดขาวเปลือกให
กลายเปนขาวสารได  และยังเปนขาวสารที่มีวิตามินและเกลือแรครบถวนมี
เจาหนาท่ีสาธิตการฝดขาวซ่ึงมีเทคนิคท่ีนาสนใจในการฝดขาวเพื่อแยกเปลือก    
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และเมล็ดออกจากกัน  เม่ือสาธิตแลวก็จะเชิญชวนใหทดลองทําเปนท่ี
สนุกสนานท้ังคนทําและคนเชียร  สวนคนรักสุขภาพก็ไดซ้ือหาขาวกลอง
กลับไปรับประทาน 
 สวนแนวคิดท่ีนําเสนอของภาคใตนั้นมี 5 เร่ือง คือ  เตาเผาถาน  
โครงการแกมลิง การพัฒนาแหลงทํานาขาว  การทําอิฐจากดิน และน้ํามัน  
ไบโอดีเซล   
 ท่ีเตาเผาถานซ่ึงต้ังช่ือนาสนใจและมีความหมายเชิงบวกวา “คนเอา
ถาน” เราไดเรียนรูวา ไมท่ีใชเผาไมจําเปนตองใชไมเนื้อแข็งเทานั้น แตยังใช
ไมไผ ผลไม เปลือกผลไมก็เผาถานไดโดยสามารถรักษารูปลักษณของผลไม
ไวเหมือนเดิม ซ่ึงกลายเปนสินคาท่ีตลาดตองการ เพราะสวยงามและ
นําไปใชดูดกล่ิน ดูดพิษ ดูดคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและรังสีหนาจอคอมพิวเตอร
และโทรทัศน  และท่ีนาสนใจคือน้ําสมควันไมท่ีเปนผลพลอยไดจากการเผา
ดวยเตาเผาถาน สามารถนําไปใชผสมกําจัดมด แมลง เช้ือรา โดยมีสูตรผสม
กับน้ําในปริมาณท่ีแตกตางกันไป และยังใชรักษาแผลสด แผลน้ํารอนลวก  
โรคผิวหนัง  เรียกวาสารพัดประโยชนจริง ๆ 
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 สวนโครงการแกมลิงเปนการสาธิตการแกไขปญหาน้ําทวมดวยการ
ทําแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อไวใชระบายนํ้าท่ีไหลบาใหพักในบอหรือคลอง
ชลประทานท่ีขุดไว  และคอยๆ ปลอยออกไปใหราษฎรใชในยามแลง  
โครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชแกไขปญหาน้ําทวมท้ังท่ี
กรุงเทพฯ  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดชุมพรประสบผลสําเร็จมาแลว 
 การพัฒนาแหลงทํานาขาวใหความรูเร่ืองการ”แกลงดิน” ซ่ึงใช
แกปญหาเร่ืองดินเปรี้ยวท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เดิมเปน
แหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของภาคใต ตอมามีการทําลายปาชายเลน การใช
สารเคมี การเล้ียงกุง จนทําใหสภาพแวดลอมเปล่ียน ดินมีกรดกํามะถันมาก 
จึงใชวิธีการปลอยน้ําใหทวมดินสลับกับการปลอยใหดินแหง กรดกํามะถันก็
จะลอยข้ึนมาบนผิวดิน  แลวจึงใชน้ําชะลางออกไป  ทําซํ้า ๆ ดินก็จะลด
ความเปร้ียวลง  นี่คือวิธีการแกลงดินท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช
แกปญหาเร่ืองดินเปร้ียว 
 ตรงขามกับนาขาวสาธิตก็คือโรงทําอิฐประสาน วท. เปนอิฐท่ีทํา
จากดิน  มีสวนผสม คือดิน  3 สวน  ปูนซีเมนต 1 สวน  และนํ้าพอประมาณ  
อิฐนี้สามารถทนแรงลมไดถึง 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  มีการสาธิตและใหผูชม
เขียนช่ือไวบนอิฐเปนท่ีระลึก 
 ใกล ๆ กันเปนการใหความรูเร่ืองการทําน้ํามันไบโอดีเซล  มีการ
สาธิตการผลิต พรอมปายนิเทศอธิบายข้ันตอน และสูตรการทําน้ํามันสําหรับ
ผูท่ีสนใจ 
 เราฝาดานผานความรอนมาจนครบรอบของสวนภูมิรักษ  วิทยากร
จึงนําเราไปสูความเย็นนั่นก็คืออาคารซ่ึงเปนท่ีต้ังของพิพิธภัณฑแสง สี เสียง    
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จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสําคัญ ๆ อาทิ  ความรูเร่ือง
ดิน   ท้ัง ดินต้ืน ดินเปร้ียว ดินเค็ม  หญาแฝก  กังหันน้ําชัยพัฒนา  ทฤษฎีใหม  
แตละเร่ืองจัดแสดงดวยส่ือประสมมีท้ังคําอธิบาย ตัวอยาง  หุนจําลอง ของ
จริงและการสาธิต เชน  การสาธิตข้ันตอนการทําฝนหลวงเม่ือเมฆถูกโจมตี
จนกล่ันตัวเปนหยาดฝน  ก็มีละอองฝนโปรยปรายลงมาจริง ๆ ทําใหคนท่ียืน
อยูใกล ๆ ไดรับความชุมฉํ่าสมจริง  นอกจาก นั้นยังจัดแสดงเร่ืองศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง 6 แหงท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคทั้ง
ประเทศไทย  และจบลงดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 เรากลับออกมาจากสวนภูมิรักษดวยความอ่ิมเอิบใจ  เปนการ     
ทัศนศึกษาท่ีได รับความรู คูความบันเทิง   บรรลุตามวัตถุประสงค ท่ี
ผูรับผิดชอบคือสมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัยไดออกแบบการเรียนรู
เร่ืองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในรูปแบบการเรียนรูท่ีควบคูกับ
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   
 



  

  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 forty-
two. 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. 

สังคมมนุษย  51 

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



  

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 
 ในปจจุบันโลกกําลังเร่ิมเขาสูกระแสของการเปล่ียนแปลง โดย
กาวจากสังคมสารสนเทศ  (information society) สู สังคมความรู  
(knowledge society) และ ระบบเศรษฐกิจของโลกท่ีมีความรูเปนฐานของ
การพัฒนา  เรียกวา ระบบเศรษฐกิจฐานความรู  (Knowledge Base 
Economy)  เนนการสรางความรูและนวัตกรรมใหม ซ่ึงความรูท่ีไดมานั้นเกิด
จากการสะสมสารสนเทศไวเพื่อการใชประโยชนนั่นเอง  
 บุคคลตาง ๆ ใชสารสนเทศเน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
หาคําตอบของขอสงสัย  แกปญหา  หรือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ  
การดําเนินงาน   การใชสารสนเทศมีหลายระดับ ต้ังแตการใชสารสนเทศ
ทันทีเม่ือไดรับสารสนเทศ ไปจนถึงการใชในอนาคต (ชัชวาล วงษประเสริฐ, 
2537, หนา 104)   ความจําเปนในการใชสารสนเทศทุกยุคทุกสมัยแมจะ
แตกตางกันในรายละเอียดตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและ
สังคม  แตจะไมแตกตางกันในแงท่ีเปนส่ิงจําเปนและสําคัญของชีวิต 
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการ 

 



 

สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานการเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของชาติ  และในปจจุบันสารสนเทศมี
ปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ
ละเลยไมแสวงหาสารสนเทศ  จะทําใหกลายเปนผูขาดสารสนเทศ  ไมทันตอ
เหตุการณ  บางคร้ังทําใหเสียเวลาในการทํางานท่ีซํ้าซอน และสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน 
 
ความหมายของสารสนเทศ 
 คําวาสารสนเทศในภาษาไทยใชกันหลายคํา   เชน ขอมูล  
ขาวสาร สารนิเทศ และสารสนเทศ ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมายเดียวกัน คือ ตรง
กับคําวา  Information ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2535, หนา 11)        
แตคําท่ีพบวามีการใชบอย   คือ  คําวา  สารนิเทศ  และสารสนเทศ  ซ่ึง
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชไดท้ัง 2  คํา 
 ชุติมา สัจจานันท (2530,หนา17) ใหความหมายของสารสนเทศ
ไววา    สารนิเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ความรู  ขอสนเทศ  สารสนเทศ ท้ังใน
รูปแบบส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุ     และวัสดุยอสวน เพื่อใชประโยชนทางการ
ส่ือสารและการพัฒนาดานตางๆ ท้ังสวนบุคคลและสังคม 
 ประภาว ดี  สืบสน ธ์ิ  (2543,หน า6) ใหความหมายไว ว า 
สารสนเทศ  หมายถึง  ขอเท็จจริง เหตุการณ  ท่ีผานกระบวนการประมวลผล 
มีการถายทอด และการบันทึกไวในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร  ตลอดจนการ
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ถายทอดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน คําพูด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหผูรับ
สารไดทราบ  
 สุชาดา กีระนันท (2542,หนา 4-6) ไดใหความหมายของ
สารสนเทศ คือ   ขอความรูท่ีประมวลไดจากขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเร่ือง
นั้นจนไดขอสรุปเปนขอความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยเนนท่ี
การเกิดประโยชน คือ ความรูท่ีเกิดเพิ่มข้ึนกับผูใช สารสนเทศเปนความรูท่ี
ประมวลไดจากขอมูลท่ีเกี่ยวของออกมาเปนความรูท่ีเปนประโยชนแกบุคคล
นั้นๆ   
 American Library Association (1983, p.117)  ใหความหมาย
ของ Information หมายถึง  ความคิดเห็น ขอเท็จจริงตาง ๆ  ตลอดจนงาน
สรางสรรคอ่ืน ๆ  ซ่ึงถายทอด บันทึก และเผยแพรออกไป  ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการในรูปแบบตาง ๆ  
 Harrod (1990, p.309) ใหความหมายของ Information หมายถึง  
การรวบรวมขอมูลในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได และสามารถทําการส่ือสาร
ได 
 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สารสนเทศ คือ ขอมูล 
ความรู ที่ผานการประมวลผลและมีการบันทึกไวในส่ือรูปแบบตางๆ  เพื่อ
การเผยแพรและนําไปใชประโยชน ซ่ึงขอมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธ
กัน คือ ขอมูลถาไดผานกระบวนการประมวลผลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบ
ท่ีมีความหมายและผูรับสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนไดขอมูลนั้นก็
จะกลายเปนสารสนเทศ  
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ความสําคัญของสารสนเทศ 
 สารสนเทศมีความสําคัญกับมนุษยมาชานาน  ซ่ึงครรชิต     
มาลัยวงศ (2535, หนา 11) กลาววา “มนุษยตองใชขอมูลขาวสารในการ
ดํารงชีวิตมนุษยสมัยโบราณตองทราบวาเม่ือใดควรออกลาสัตวเปนอาหาร 
และการลาสัตวควรทําอยางไรจึงจะสามารถลาสัตวมาเปนอาหารได   ตอมา
เม่ือมนุษยรูจักเพาะปลูก  ตองรูวาเม่ือใดควรลงมือปลูกพืช เม่ือใดควรเก็บ
เกี่ยว นอกจากนี้ยังตองมีความรูดานฤดูกาล วิธีนับ วิธีวัด และอ่ืนๆ ในอดีต
ถามนุษยคนหน่ึงไมมีขอมูลสําหรับการดํารงชีวิตของเขาแลวเขาอาจหา
อาหารไมได    หรือประสบอันตรายเฉพาะตัว แตปจจุบัน ขอมูลขาวสารมี
ความจําเปนสําหรับการการดํารงชีวิตมากกวายุคอ่ืนๆ เพราะถาปจจุบัน
มนุษยคนหนึ่งไมรูขอมูลท่ีจําเปนบางอยาง อาจทําใหคนงานในความ
รับผิดชอบตองไรงานทําเปนพันชีวิต  หรืออาจทําใหกองทัพท่ีมีกําลังพลนับ
แสนตองลมตายก็ได” และจากความสําคัญของสารสนเทศจึงมีการเรียก
ชวงเวลาต้ังแตประมาณปคริสตศักราช 1980 เปนตนมาวา ยุคสารสนเทศ   
เปนยุคท่ีหนวยงานตางๆ เห็นความจําเปน และใชสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน บริหารงาน และตัดสินใจ ซ่ึงในหลายหนวยงานนอกจาก
ตระหนักถึงความสําคัญและใชสารสนเทศแลว  ยังสามารถบริหาร
สารสนเทศในลักษณะของสินคา และกลายเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินงาน 
ท้ังในภาครัฐ   เอกชน  และรัฐวิสาหกิจ  
 ท่ีประชุมของระบบสารสนเทศระหวางชาติทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  คร้ังท่ี 1 (The  First UNISIST Meeting 1976)  ณ เมืองเฮอร
เซคโนวิ   ประเทศยูโกสลาเวีย ระหวางวันท่ี 20-23 เมษายน พุทธศักราช 
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2519 ไดเนนถึงความสําคัญของความรู ขอมูล วาเปนทรัพยากรสําคัญอยาง
หนึ่งสําหรับการพัฒนาไมยิ่งหยอนไปกวาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับท่ีองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ กําหนดวา ทรัพยากรที่สําคัญของโลก มี 3 ประการ คือ   
ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรมนุษย  และทรัพยากรสารสนเทศ  และ
สารสนเทศเปนรากฐานอันจําเปนสําหรับความกาวหนาของอารยะธรรมและ
สังคม  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางสรรคหรือการใชทรัพยากร     
เปนส่ิงท่ีขาดไมไดในการตัดสินใจ (ชุติมา  สัจจานันท, 2530,  หนา 38)    
สารสนเทศเปนปจจัยหลักในการกําหนดแนวทางพัฒนาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สารสนเทศมีผลตอการตัดสินใจ การวางแผนควบคุม
การปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สารสนเทศเปนบอ
เกิดแหงความรู  เพิ่มพูนสติปญญา  เกิดความเฉลียวฉลาด รูจักแกปญหามี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  การรูจักใชและเขาถึงสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอทําใหไดรับสารสนเทศท่ีทันสมัย  นําไปใชประโยชนได 
สารสนเทศจึงมีความสําคัญตอบุคคลทุกคนตลอดเวลา  
 
 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาสารสนเทศมีความสําคัญตอบุคคลและ
สังคม  มนุษยทุกคนจําเปนตองใชสารสนเทศเพ่ือสนองความตองการดาน
ความรูและการแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางาน  รวมท้ังกอใหเกิด
การศึกษา รักษาไวและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสรางความรู
ใหมๆ ในการพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวมได   
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การเรียนการสอนกับสารสนเทศ 
  การสอน หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการสอนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนของครูหรืออาจารย ท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความคิด
ท่ีจะนําความรูไปใชใหเกิดทักษะหรือความชํานาญท่ีจะแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน  
  1.  เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน  
     สําหรับสังคมไทย  เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน 
คือ การเรียนรูตลอดชีวิต   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542  ไดช้ีใหเห็นความสําคัญของการศึกษาที่นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต   
คือ   “การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม   การสรางสรรค  จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ          
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม   สังคม   การเรียนรู  
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และ “การศึกษา
ตลอดชีวิต หมายถึง  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาใน
ระบบ   การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” 
   จากความสําคัญท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติดังกลาว 
ช้ีใหเห็นวาการเรียนในระบบยังไมเพียงพอ เพราะสังคมและส่ิงแวดลอม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดังจะเห็นไดวา สังคมมนุษยไดมีวิวัฒนาการ
ความกาวหนามาตลอด จากสังคมการเกษตร   สังคมอุตสาหกรรม เขาสู
สังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือสังคมการเรียนรู (Learning 
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Society) หรือสังคมบนพ้ืนฐานความรู (Knowledge - based Society)   ซ่ึงมี
กระบวนการเรียนรูหลากหลายเอ้ือตอการเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได
กลายเปนเคร่ืองมือสําคัญของการเรียนรู  ดังนั้นผูท่ีจะสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข คือ บุคคลท่ีมีความรู   ความสามารถ  และมีการเรียนรู  
ตลอดชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 2.  การจัดการเรียนการสอน  
  สารสนเทศกอใหเกิดการศึกษา การศึกษาจําเปนตอการ
พัฒนาของบุคคลและสังคม สังคมใดท่ีคนในสังคมไดรับการศึกษา รูหนังสือ 
และสามารถเขาถึงสารสนเทศไดดวยตนเอง  สังคมนั้นจะพัฒนาไดอยาง
รวดเร็ว  การศึกษามีหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ไดรับการยอมรับมาก
ท่ีสุด  คือ  การศึกษาในระบบ  ซ่ึงในระบบการเรียนการสอนประกอบดวย
ปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 1) ปจจัยนําเขา  คือ ผูเรียน 2) กระบวนการ คือ กิจกรรม
การเรียนการสอน  และ 3) ผลผลิต คือ ผลการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมาย       
และในปจจัย 
  กระบวนการ  มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ใชมากท่ีสุด คือ การเรียนการสอนแบบยึดผูสอนเปนหลัก    ซ่ึงจะพบมากใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา    อาจารยผูสอนมักใชวิธีการบรรยาย 
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2539, หนา 179 ; มาณี  ไชยธีรานุวัตฒศิริ, 2541, หนา 
59)  คือ บรรยายตามเนื้อหาวิชาท่ีมีอยูในตําราท่ีมีการเขียนไว ผูสอนจะเปน
ศูนยกลางในการเรียนการสอน ผูสอนตองเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะถายทอด
มากอน แลวจึงใชวิธีการพูด  แสดง อธิบายแกผูเรียน บางคร้ังผูเรียนอาจมี
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การซักถามในหัวขอท่ีไมเขาใจหรือเกี่ยวของกัน ซ่ึงจําเปนท่ีผูสอนตอง
อธิบายใหเกิดความเขาใจ หรือสามารถแนะนําผูเรียนใหคนควาเพิ่มเติมจาก
ทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ได การจัดการเรียนการสอน เปนหนาท่ีหลักท่ี
สําคัญของสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น 
จําเปนตองดําเนินการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง
วิชาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม  
 3.  ภารกิจและบทบาทของผูสอน 
  ผูสอนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สวนใหญจะใชสรรพ
นามเรียกแทนวา อาจารย     ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ใหคําจํากัดความของอาจารย ไววา  “คณาจารย  หมายถึง  
บุคลากรท่ีทําหนาหลักทางดานการสอนและการวิจัย  ในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน”  ตามความหมายน้ี จะ
เห็นวาภารกิจประจําวันของอาจารย คือ งานดานการสอน ซ่ึง วัลลภา       
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ไดสํารวจบทบาทของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
พบวา  อาจารยสวนใหญมีภาระงานหลักท่ีสําคัญ   คือ การสอน  สวนงาน
ดานการวิจัย  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมนั้น จะเปนภาระงานท่ีแตกตางกันไปตามสาขาวิชา      
  ภารกิจดานการสอนนี้คนสวนใหญมักจะคิดวา ถาเพียงแตมี
ความรูก็จะเปนผูสอนได การคิดดังกลาวอาจถูกเพียงบางสวนเทานั้น    
เพราะเปาหมายของการอุดมศึกษาตองการผลิตคนท่ีมีความรู ความคิด และ
ความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ การบรรลุเปาหมายดังกลาวได อาจารย
จะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  จนสามารถจะถายทอดความรู     ความคิด 
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การส่ังสอนอบรมใหนิสิตนักศึกษา    มีลักษณะอันพึงประสงคของสังคมได
เปนอยางดี (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544, หนา 2) 
  หนาท่ีของอาจารยโดยท่ัวไป คือ ดําเนินการสอน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีถูกตอง สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามจุดประสงคท่ีตองการ การท่ีอาจารยจะปฏิบัติหนาท่ีดานการสอน
ไดดีนั้น อาจารยจะตองรูหนาท่ีการสอนโดยแทจริง จะตองเปนท้ังผูให
ความรู ผูใหเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู และเปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู 
จําเปนตองรอบรูในเนื้อหาวิชา ตองแตกฉานในทักษะและวิธีหาความรู
สมัยใหม   จากแหลงความรูตางๆ รวมทั้งยังตองเปนนักจิตวิทยาท่ีสามารถ
กระตุนความใฝรูใฝเรียนใหผูเรียนดวย (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2544, หนา 17)  
จากการวิจัยของ ศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณประดิษฐ (2548) เร่ือง
ความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมีความสุขกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
พบวา  องคประกอบของลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุขมีองคประกอบท่ี
สําคัญ  5 ดาน   คือ    ผู เ รียน   หลักสูตร   ทัศนคติท่ีผู เ รียนมีตออาจารย 
ความสัมพันธกับเพื่อน และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงในดานองคประกอบ
ทัศนคติท่ีผูเรียนมีตออาจารยนั้น พบวา อาจารยตองเปนผูมีความรูอยางดีใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอน   กระตือรือรนหาความรูเพื่อนํามาถายทอดใหนักศึกษาอยู
เสมอ และสามารถแนะนําแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาใหกับนักศึกษาได  
  ในกระบวนการเรียนการสอน  องคประกอบท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีผูสอนตองมี  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
ขาวสารทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ มีความพรอมท่ีจะสอน  นอกจากนี้
ผูสอนตองเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชกับการเรียนการสอนได  เนื่องจากการเขาถึงแหลง
สารสนเทศหรือแหลงความรูในปจจุบันจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางมาก     ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีอาจารยผูสอน
จะตองพัฒนาตนเอง ตองคนควาอยูเสมอ เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนใหดี
ข้ึน  
   
 ในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ไดกําหมดมาตรฐานสําหรับ
ผูประกอบอาชีพทางการศึกษาไว  12  มาตรฐาน  (สํานักงานเลขานุการคุรุ
สภา, 2550)  จากมาตรฐานจะพบวา   มาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 11 มี
ความสัมพันธกับการใชสารสนเทศเปนอยางมาก คือ  มาตรฐานท่ี 1 การ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง  การศึกษา
คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน  เชน  การ
ประชุม  การอบรม  การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ  เปนตน   ท้ังนี้
ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน   และมาตรฐานท่ี 11 การแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมขอมูล ขาวสาร  ตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะ
สารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห  วิจารณอยางมีเหตุผล และ
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ใชขอมูลประกอบการแกปญหา   พัฒนาตนเอง   งาน   และพัฒนาสังคมได
อยางเหมาะสม 
   ดานบทบาทของของอาจารยผูสอนในชวงเวลาท่ีผานมาเนน
การใหความรูแกผูเรียนมากกวาการสงเสริมใหผูเรียนสรางและพัฒนาความรู
ข้ึนเอง ดานผูเรียนก็ตองพัฒนาความสามารถในดานการฟง การจด การจํา 
และการตอบขอสอบจากการฟง    อาจารยจึงมีภาระหลักในการสอน การให
ความรูมากกวาการวิจัย คนควา แสวงหาความรูใหม ส่ิงท่ีสอนจึงสอนตามท่ี
เรียนรูจากตางประเทศหรืออาน ฟงจากนักวิชาการตางประเทศ (ไพฑูรย สิน
ลารัตน, 2546, หนา20)   ปจจุบันการอุดมศึกษาของไทยเนนการสรางองค
ความรู ข้ึนใหม โดยใชการติดตามความรูจากตางประเทศสําหรับเปน
แนวทางเปรียบเทียบและศึกษาใหลึกซ้ึงมากข้ึน  สถาบันการศึกษาตาง ๆ   มี
การกําหนดนโยบายในการสงเสริมใหมีงานวิจัยเกิดข้ึนในสถาบัน และถือ
เปนภารกิจหลักของอาจารยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 อาจารยตองทํางานวิจัยควบคูกับการสอน   
  ดวยเหตุท่ีมีการเนนดานการวิจัย  จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
สงเสริมการเรียนรูท่ีเปนแนวสรางสรรค (innovative approach) เพื่อให
กระบวนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนกระบวนการของการผลิตและ
การสราง ดวยการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
การทําดวยตนเองของผูเรียน  สงเสริมใหมีการผลิตและการสรางผลงาน
ข้ึนมา ดังนั้นในการสอน ผูสอนตองปรับเปล่ียนการสอนใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง (experiential-based learning) ใหมากข้ึน  ใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง (self-study learning) รูจักการสรางและพัฒนาความรูดวย
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การวิจัย คือ (research-based learning) ผูสอนจะตองทําหนาท่ีใหการช้ีนํา 
แนะแนวทางในประเด็นตางๆ รวมท้ังแหลงความรู  มากกวาเปนคนจัดการ
กับความรู และท่ีสําคัญ คือ ตองใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห วิพากษความรู
ตางๆ (critical-base learning)  อยางจริงจัง   (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546, หนา
21-22)   
     4.  ความสัมพันธของวิธีการสอนกับสารสนเทศ 
  วิธีสอน คือ ข้ันตอนในการดําเนินการสอนใหสําเร็จดวย
วิธีการตางๆ ตามท่ีผูสอนเลือกใช วิธีการสอนมีหลากหลายวิธี ไมสามารถ
กลาวไดวา วิธีใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด   เพราะการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนแตละ
คร้ังข้ึนกับองคประกอบหลายประการ   ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ี
จะตองตัดสินใจเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนอยู  ซ่ึงวิธีการสอน
สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ ใหญ  คือ 1) วิธีสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง 
(Teacher – Centered  Method) คือ การสอนท่ีอาจารยเปนผูสอน ดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ   อาจารยเปนผูต้ังจุดมุงหมาย   
ควบคุมเนื้อหา    จัดกิจกรรม  และวัดผล 2) วิธีสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Child-centered Method) ไดแก วิธีสอนท่ีใหผูเรียนมีโอกาสคนควาหา
ความรูดวยตนเอง เปนผูวางแผนบทเรียน อาจารยเปนเพียงผูแนะแนวไปสู
การคนควาและแนะนําส่ือการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดคนควาหา
ความรูดวยตนเอง      
  การสอนโดยท่ัวไปมักใชวิ ธีการสอนหลายวิธีรวมกัน 
เนื่องจากแตละวิธีมีคุณสมบัติเฉพาะ ไมสามารถสนองวัตถุประสงคในการ
สอนของแตละเนื้อหาไดครอบคลุม เชน การบรรยาย เปนวิธีท่ีสามารถ
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ถายทอดเนื้อหาไดเร็ว ผูเรียนอาจไมสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ในเร่ืองท่ีเปนกระบวนการหรือดานทักษะ อาจตองใชวิธีสอนโดยการสาธิต
หรือทดลองชวย ในการสอนหากผูสอนมีการเลือกใชวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
จะชวยใหการสอนบรรลุผลสําเร็จมากข้ึน   ในปจจุบันจึงเนนหลักการวิธี
สอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน  มี
ผลกระทบตอการเรียนการสอน เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
มากข้ึน  ดังนั้นส่ิงหนึ่งท่ีอาจารยตองปฏิบัติอยู เสมอ  คือ การแสวงหา
สารสนเทศสําหรับพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันตอเหตุการณ และสามารถ
ดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยท่ีดีตองยอมรับสภาพความ
จริงท่ีวา ตนเองไมมีความชํานาญในเร่ืองตางๆ ทุกเร่ือง แตสามารถแสวงหา
ความรูในเร่ืองตางๆ ไดจากแหลงการเรียนรูตามตองการ  ดังนั้นอาจารย
สมัยใหมตองตามใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูเรียน  
   ไมเคิล ไอเซนเบอร (Michel Eisenberg) และโรเบิรต      
เบอโกวิทซ (Robert Berkowitz) ไดเสนอวิธีการสอนแกปญหาโดยใช
สารสนเทศ หรือ แนวคิด Big6 ซ่ึงเปนวิธีการสอนท่ีเนนใหผูเรียนแกปญหา
โดยใชสารสนเทศและมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการคนหา 
รวบรวม สังเคราะห  นําเสนอ และประเมินผลสารสนเทศ  ซ่ึงมีแนวคิด
พื้นฐานจากการบูรณาการระหวางวิชาทักษะสารสนเทศและวิชาทักษะ
คอมพิวเตอรเขาดวยกัน   การสอนทักษะนั้นตองเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีมีอยู
ในหลักสูตร โดยมอบหมายงาน และการสอนน้ันตองมีการจัดอยางเปน
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ระบบตามการประมวลผลสารสนเทศ  (Jansen, 2007 ; วีระเดช เช้ือนาม, 
2544, หนา 2-5)   ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  
 
  ข้ันท่ี 1 การนิยามภาระงาน (task definition) เปนการระบุ
ปญหาคืออะไร และสารสนเทศท่ีจําเปนท่ีจะนํามาใชแกปญหา 
  ข้ันท่ี 2 การกําหนดกลยุทธในการแสวงหาสารสนเทศ 
(information seeking strategies) เปนการเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาสารสนเทศ  โดยการเลือกและประเมินแหลงสารสนเทศประเภท
ตางๆ แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญของแหลงสารสนเทศ  เพื่อเลือกแหลง
สารสนเทศท่ีดีท่ีสุด 
  ข้ันท่ี  3  การกําหนดแหลงสารสนเทศและการเขา ถึง
สารสนเทศ (location and access)  เปนการระบุแหลงท่ีอยูของสารสนเทศ
และคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศตามท่ีไดกําหนดไว  ผูเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศตางๆ  ผูเรียนจะตองศึกษาวิธีใชแหลง
สารสนเทศน้ัน เชน การคนคืนระบบออนไลน  การใชส่ือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
  ข้ันท่ี 4  การใชสารสนเทศ (use of information) เปนการ
เรียกใช  เก็บรวบรวม สารสนเทศท่ีเกี่ยวของจากแหลงสารสนเทศนั้น ๆ  ใน
ข้ันนี้ผูเรียนจําเปนตองใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การอาน การถาย
โอน การบันทึกขอความ รูปภาพ การถายภาพ เปนตน  ส่ิงสําคัญท่ีผูเรียน
และผูสอนจําเปนตองระมัดระวัง คือ ขอมูลท่ีไดตองสอดคลองกับปญหา
และภาระงานท่ีตองการ  
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  ข้ันท่ี 5 การสังเคราะหสารสนเทศ (synthesis) ข้ันนี้เปน
การรวบรวม จัดหมวดหมู เพื่อนําเสนอสารสนเทศท่ีไดคนความา   การ
นําเสนอสามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน  การใชโปรแกรมประมวลคํา     
โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนอ  การสรางโฮมเพจ  การจัด
นิทรรศการ สาธิตการทํางาน เปนตน 
  ข้ันท่ี 6  การประเมินผล (evaluation)  ข้ันนี้เปนการ
พิจารณาผลงานท่ีไดทําข้ึน และกระบวนการในการทํางานโดยพิจารณาวา  
ผลงานท่ีไดสอดคลองกับปญหาหรือไม  และกระบวนการทํางานของผูเรียน
มีประสิทธิภาพหรือไม 
  จากข้ันตอนดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการสอนท่ีมีการ
ผสมผสานทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อให
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาสารสนเทศ      
ตลอดจนวิเคราะห    ตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศท่ีไดมา  เพื่อนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 5. คุณสมบัติของผูสอน 
  อาจารยหรือผูสอน มีบทบาทหนาท่ี 3 ลักษณะ(ไพฑูรย    
สินลารัตน, 2539, หนา 191-192) คือ  บทบาทในเชิงอนุรักษ (conservative 
role) บทบาทในเชิงสรางสรรค (creative role)  และบทบาทในเชิงกาวหนา 
(radical role)  จากบทบาทท้ัง 3 ลักษณะ จะเห็นวา บทบาทในเชิงสรางสรรค 
เปนบทบาทท่ีสําคัญในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย  คือ การสอนท่ีอาจารย
ปรับบทบาทจากอนุรักษนิยมเปนเสรีนิยมมากข้ึน มีส่ิงท่ีเปนแนวคิดใหม
ผสมผสานเขาไป คือ อาจารยสอนโดยคํานึงถึงถึงความแตกตาง ความถนัด 
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และความสนใจของนักศึกษาแตละคนแลวพยายามกระตุน สนับสนุนใหเขา
ไดพัฒนาไปตามธรรมชาติและลักษณะท่ีสนใจ   อาจารยตองพยายาม
สงเสริมใหนักศึกษาไดแสวงหาความรูในทิศทางท่ีเปนตัวเขาเองมากท่ีสุด 
วิธีการนี้ อาจารยตองปรับกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาดวยตนเองมากขึ้น อาจารยตองแสวงหาความรู วิชาการใหม ๆ โดย
การคนควา   วิจัย   มาสอดแทรกในกระบวนการสอนและการอบรม
ตลอดเวลา    
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547, หนา8-13) กลาววา   ผูสอน
ตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ คุณสมบัติทางวิชาชีพ และคุณสมบัติ
สวนตัว  ซ่ึงคุณสมบัติทางวิชาชีพ หมายถึง ความรูในเนื้อหาวิชาท่ีจะสอน 
ความเขาใจในหลักการทางจิตวิทยาและการศึกษา ความเขาใจและความ
ซาบซ้ึงในอาชีพการสอน  มีความรูในวิชา/สาขาท่ีสอน  เขาใจตัวผูเรียน  
เขาใจหลักการสอน  มีทักษะในการใชเทคนิคการสอน มีความเขาใจท่ัวไป
ในความรูสาขาอ่ืน  เขาใจและประทับใจในอาชีพครู  ตองตระหนักถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดวย  สวนคุณสมบัติสวนตัว หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากบุคลิกภาพของผูสอน ความสนใจ เจตคติ ความเช่ือ พฤติกรรมในการ
ทํางานรวมกับผูเรียนและคนอ่ืนๆ คุณสมบัติสวนตัวมีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะดานความเฉลียวฉลาด  สังคม  กาย  อารมณ และศีลธรรม   
  อรนุช โพชนุกุล (2545, หนา 43)  กลาววา  อาจารยนอกจาก
จะทําการสอนแลว  ควรมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอน  คือ 
  1. มีนวัตกรรมสูง รูจักคิด รูจักทํา รูจักวิจัย และสรรหา
ความรูความชํานาญใหมๆ 
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   2.   เปนผูท่ีทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดอยาง
เต็มศักยภาพ 
  3.   มีความเปนสหวิทยาการ  รอบรูวิทยาการตางๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับวิชาท่ีสอน 
  4.   มีความรูดานวิชาการท่ีหลากหลายและไดมาตรฐาน 
  5.   มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเต็มท่ี 
  6.   สามารถส่ือสารไดอยางนอย  2 ภาษา  โดยเฉพาะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  7.   มีใจรักท่ีจะเปนครู  มีจรรยาบรรณ  และเปนแบบอยาง
ของคนรุนใหม 
  8.   สามารถเขากับสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได 
 จะเห็นวาจากคุณสมบัติดังกลาวของผูสอน จําเปนตองอาศัย
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ผูสอนตองมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการสืบคนสารสนเทศ ตลอดจน
สามารถช้ีแนะแนวทางการคนควาใหแกผูเรียนได จึงสรุปไดวาผูสอนกับ
สารสนเทศเปนส่ิงท่ีตองมีควบคูกันเสมอ 
 6. ภารกิจของสถานศึกษาดานสารสนเทศ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด
ภารกิจของสถานศึกษา ดานท่ีสัมพันธกับสารสนเทศไวใน มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มาตรา 25  แหลงการเรียนรู  
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และมาตรา 30  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   คือ 
  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปนี้ 
   1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
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 คานิยมท่ีดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
   5. ส ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให ผู ส อนส าม า รถจั ด
บรรยากาศ สภาพ แวดลอม ส่ือการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก  
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตางๆ  
   6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี   มี 
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การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  มาตรา 25   รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ัง
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ   ไดแก   หองสมุดประชาชน      
พิพิธภัณฑ     หอศิลป สวนสัตว    
สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร   อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน อยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรา  30   ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
  จากสาระสําคัญดังกลาว ดังนั้นการกําหนดภารกิจของ
สถานศึกษาดานการจัดกระบวนการเ รียนรู ท่ี เนนผู เ รียนเปนสําคัญ      
สถานศึกษาจําเปนตองจัดจัดกระบวนการเรียนรูและจัดต้ังแหลงการเรียนรู
ทุกรูปแบบใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อท่ีจะสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังสงเสริมใหผูสอนมีการพัฒนาวิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียนโดยการวิจัย ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศ
จากแหลงการเรียนรูหรือแหลงสารสนเทศตางๆ นั่นเอง 
 
การรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา  
  การรูสารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ทักษะ 
ความรู ความสามารถของบุคคลท่ีสามารถระบุถึงความตองการสารสนเทศ
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ได สามารถแสวงหา ประเมิน และใชสารสนเทศท่ีไดมาอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   
  การพัฒนานักศึกษาใหเปนผู รักการเรียนรูตลอดชีวิต เปน
บทบาทสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา
แตละแหงมุงสอนใหนักศึกษา คิดเปน คิดอยางมีวิจารญาณ  ทําเปน   ฝกการ
เรียนรูอยางเปนระบบ  เพื่อเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม  ดังนั้นการรู
สารสนเทศจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมายน้ี   ทักษะการรู
สารสนเทศจะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ ตอเนื่อง สามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการเรียนได  โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี   
   
 การรูสารสนเทศเปนกระบวนการทางปญญา  เพื่อสรางความ
เขาใจในความตองการสารสนเทศ  การคนหา  การประเมิน   การใช
สารสนเทศ  และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   การรูสารสนเทศตองอาศัย
ความสามารถและทักษะหลายประการ  ท้ังความสามารถดานการคิด  
ตัดสินใจ  ทักษะดานการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ   การรู
สารสนเทศเปนความสามารถและทักษะท่ีตองมีควบคูไปพรอมกับผูเรียน    
ซ่ึงสมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดเพื่อการวิจัย   ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ไดกําหนดมาตรฐานซ่ึงใชเปนกรอบสําหรับประเมิน
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  ท้ังดานเน้ือหาหรือ หัวขอการศึกษาวิจัย   รูปแบบของ
ทรัพยากรสารสนเทศ และปริมาณของสารสนเทศท่ีตองการ ปจจุบัน
ทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดเก็บไวในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  จึง
จําเปนตองทราบวิธีการใชเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีตรงกับเร่ืองท่ีตองการได 

   มาตรฐาน 2  Access  หมายถึง นักศึกษาเขาถึงสารสนเทศท่ี
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   คือ นักศึกษาสามารถเลือก
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการ  สามารถกําหนดกล
ยุทธในการสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนสารสนเทศแบบ
ออนไลนและรูปแบบอ่ืนๆ ได เปนตน  

   มาตรฐาน  3  Evaluate  หมายถึง   สามารถประเ มิน
สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และนําสารสนเทศมาประยุกตกับความรูเดิม
ได   คือ สามารถสรุปสาระสําคัญจากสารสนเทศท่ีได ประเมินสารสนเทศ
และแหลงสารสนเทศได สังเคราะหใจความสําคัญเพื่อสรางความคิดใหม 
เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมท่ีมีอยูเพื่อหามูลคาเพิ่มได และสามารถ
แลกเปล่ียนกับผูอ่ืนเกี่ยวกับสารสนเทศท่ีคนได   

   มาตรฐาน 4  Use หมายถึง นักศึกษาใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค คือ การที่นักศึกษาสามารถประยุกต
สารสนเทศในการวางแผน  สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเพื่อการ
เรียนรู  และสามารถส่ือสารสารสนเทศท่ีไดมากับผูอ่ืนได 
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          มาตรฐาน 5  Ethical หมายถึง  นักศึกษาเขาใจบริบททาง
สังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ ของสารสนเทศและใชสารสนเทศอยางมี
จริยธรรมและถูกกฎหมาย คือ การท่ีนักศึกษา เขาใจจริยธรรมการใช
สารสนเทศ การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคม  
  การรูสารสนเทศมีความสําคัญกับนักศึกษา นักศึกษาที่ได
ช่ือวาเปนผูรูสารสนเทศจะสามารถแสวงหาและใชสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอสวนตัวและสังคม  การรูสารสนเทศมี
ความสัมพันธกับทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานของการใช
คอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตตาง ๆ และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม        
ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูรู
สารสนเทศ จําเปนตองมีการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคูไปดวย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวสนับสนุนใหเกิดทักษะ
การรูสารสนเทศนั่นเอง   
 
สรุป 
 เม่ือประเทศกาวเขาสูสังคมสารสนเทศ สารสนเทศจึงมีบทบาท
สําคัญยิ่ งตอกระบวนการเ รียนการสอน  มีการนําสารสนเทศไปใช
ประกอบการเรียนการสอน  เนื่องจากสารสนเทศใหประโยชนตอการศึกษา
ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต 
สารสนเทศเปนหัวใจของการพัฒนาคนในอันท่ีจะชวยขัดเกลาใหคนเปนคนดี   
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เพิ่มพูนความรู  สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาสังคมและประเทศโดยสวนรวม   ดังนั้นในกระบวนการเรียนการ
สอน ผูสอนตองสอนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  บทบาทของผูสอน
ตองเตรียมการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสารสนเทศ พรอม
ระบุแหลงการเรียนรูและสารสนเทศเพ่ิมเติมใหผูเรียนดวย เพื่อท่ีชวยใหเกิด
เรียนการรูอยางตอเนื่อง  
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ปญหาทางกฎหมายกับการหันเหคดีเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

ณัฐดนยั สุภัทรากุล* 
 

1 ความเบื้องตน 

นับต้ังแตมีการบังคับใชพระราชบัญญัติจัดต้ังเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 อันมีจุดมุงหมายเพื่อการพิทักษปกปองคุมครอง    
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการแกไขบําบัดฟนฟู (Rehabilitation) 
เพื่อกลับตนเปนพลเมืองดีมากกวาท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิด (Crime 
Control) ยังผลใหเด็กและเยาวชนซ่ึงกระทําผิดกฎหมายอาญาไดรับการ
ปฏิบัติท่ีแตกตางจากผูกระทําผิดกฎหมายท่ีเปนผูใหญ อาทิ ในข้ันตอนของ
การสอบปากคําของพนักงานสอบสวนจะตองสอบปากคํารวมกับพนักงาน
อัยการ นักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา ฯลฯ ใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง 
(มาตรา 50) การหามมิใหผูเสียหายฟองคดีอาญาซ่ึงมีขอกําหนดวาเด็กหรือ
เยาวชนกระทําความผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ 
(มาตรา 64 ) ฯลฯ  อยางไรก็ดี  กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมสงผลใหการ 
 
* น.บ. (เกียรตินิยม). น.บ.ท. น.ม. (กําลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร). 
อาจารยพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



  
ดําเนินชีวิตตามปกติของเด็กและเยาวชนหยุดชะงักทําใหขาดโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียนหรือการทํางาน โดยเฉพาะการที่เด็กหรือเยาวชนมิไดรับ
การประกันตัวและถูกควบคุมตัวไวหรือกรณีท่ีศาลเยาวชนไดพิพากษาให
ตองเขารับการฝกและอบรมอันเปนการเส่ียงตอการเลียนแบบพฤติกรรมและ
เกิดมลทิน (Stigma) ประกอบกับจากสถิติของจํานวนเด็กและเยาวชนท่ีถูก
จับกุมและศาลมีคําพิพากษากระทําผิดซํ้า  ต้ังแตป พ.ศ. 2540 - 2546 ยังคงมี
อัตราท่ีสูง1   นอกจากนี้ก็เปนผลมาจากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและ
                                                 
1 ตารางแสดงจํานวนคดีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมสงสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศและเปนคดีที่กระทําผิดซ้ํา จําแนกตามฐานความผิดต้ังแตป พ.ศ. 
2540 - 2546  

ป พ.ศ. ฐานความผิด 

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 

รวม 3,715 5,207 5,099 6,580 5,414 5,531 4,535 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย 1,369 1,603 1,399 1,707 1,474 1,532 1,903 
ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 163 211 186 227 218 304 580 
ความผิดเก่ียวกับเพศ 101 87 78 107 103 136 164 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุข 
 เสรีภาพ  ชื่อเสียงและการปกครอง 

35 28 47 83 63 88 106 

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 1,842 3,013 3,083 4,120 3,254 3,162 1,269 
ความผิดเก่ียวกับอาวุธและ 
วัตถุระเบิด 

172 189 73 125 107 114 161 

ความผิดอื่นๆ 33 76 233 211 195 195 352 
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รัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 ท่ีเล็งเห็นถึง
ปญหาเร่ืองปริมาณคดีลนศาลและนักโทษลนคุก โดยใหแตละองคกรใน
กระบวนการยุติธรรมเสนอรูปแบบของการเบ่ียงเบนคดี (Diversion) เชน 
สํานักงานอัยการเสนอรางกฎหมายเร่ืองการตอรองคํารับสารภาพ (Pre - 
bargaining) และผลักดันรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง ซ่ึงขณะนี้กําลัง
อยูในช้ันของการกล่ันกรองโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมพินิจเปนหนวยงานที่สําคัญ
องคกรหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมเพ่ือการอํานวยความยุติธรรมใหแกเด็กและ
เยาวชน จึงไดพยายามคิดคนรูปแบบการเบ่ียงเบนคดี (Diversion) ในรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ท่ีเรียกวา   
การประชุมกลุมครอบครัว (Family and community Group Conferences) 

 

2 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
และชุมชน (Family and Community Group Conferencing : FCGC)  

กรมพินิจและสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม เปดดําเนินการมากวา 50 ป มีพันธกิจหลากหลายท่ีจะตอง
ปฏิบัติท้ังงานคดีอาญา คดีครอบครัว งานควบคุมตัวเด็กและเยาวชน มี
ลักษณะงานท่ียุงยากละเอียด ซ่ึงแมแตรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสําหรับเด็กและเยาวชนของไทย ในอดีตก็ยังไมสามารถแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิด (เชน ไมมีการแยกตัวเด็กและเยาวชนซ่ึงกระทํา
ความผิดเล็กนอยกับผูกระทําความผิดติดนิสัยออกจากกัน ทําใหเส่ียงตอการ
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ถายทอดพฤติกรรมกันได) กระทั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนได
คิดคนบูรณาการปญหาท่ีเกิดข้ึน จนมีการนําแนวคิดการประชุมกลุม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด และออสเตรเลีย ซ่ึงประสบความสําเร็จ
เปนอยางดี มาปรับใชโดยผานทางมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนฯ พ.ศ. 2534 กระท่ังถึงปจจุบัน 

ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 บัญญัติวา 
“ในกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิดเม่ือผูอํานวยการสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน พิจารณา โดยคํานึงถึงอายุ ประวัติ     
ความประพฤติ สติปญญา การฝกอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ 
ฐานะ ตลอดจนส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและพฤติการณตาง ๆ 
แหงคดีแลวเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง 
และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมท่ีจะอยูในความควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนดวยแลว ใหผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนแจงความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ถาพนักงานอัยการ
เห็นชอบดวย ใหมีอํานาจส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนนั้นได คําส่ังไมฟองของ
พนักงานอัยการนั้นใหเปนท่ีสุด และการควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนตามวรรคหน่ึงใหมีกําหนดเวลาตามท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเห็นสมควรแตตองไม
เกินสองป และจะดําเนินการไดเฉพาะการกระทําความผิดทางอาญาท่ีมีอัตรา
โทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกเกินกวาหาปข้ึนไป”  แต
ตลอดระยะเวลา 50 ปนับแตป พ.ศ. 2494 ยังไมเคยมีการนําไปใชใหเปน
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ประโยชนกับเด็กและเยาวชน กระท่ังในป พ.ศ. 2547 ท่ีผานมากรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ไดนําวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
(Family and Community Group Conferencing FCGC) มาใชเปนกลยุทธใน
การดําเนินการ ทําใหระยะเวลาของการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางรวดเร็ว อันสงผลใหลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมในช้ัน
ถัดไปไดเปนจํานวนมากและท่ีสําคัญทําใหเด็กและเยาวชนไมมีมลทินติดตัว
ไปช่ัวชีวิต 

หลักการแนวคิดการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนไมไดเขา
มาแทนท่ีกระบวนการยุติธรรมตามปกติแตเปนมาตรการเสริมใหกับ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กท่ีไมไดทํา
ความผิดรายแรงและควรไดรับโอกาสโดยการเยียวยาความเสียหาย ดวย
กระบวนการทางเลือกแทนกระบวนการยุติธรรมปกติ นายธวัชชัย ไทยเขียว 
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อธิบายหลักการและจุดเดน
ของการประชุมกลุมครอบครัวโดยสังเขป ดังนี้ 

1. เปนการใหโอกาสเด็กไดกลับตัวแกไขความเสียหายท่ีเกดิจาก
การกระทําของตนโดยไมตองมีตราบาปติดตัวเปนผลรายตออนาคตของเด็ก 

2. เด็กตองรับสารภาพดวยความสมัครใจและแสดงความ
รับผิดชอบตอการกระทําผิดของตน 

3. เด็กไดรับรูผลกระทบตอเนื่องและความเจ็บปวดท่ีผูเสียหาย 
และบิดามารดา ไดรับจากการกระทําของตน 

4. เด็กตองพยายามแกไขผลรายจากการกระทําของตนท่ีเกิดกับ
ผูเสียหายท่ีไดรับและพูดคุยกับเด็กท่ีผูตองหา 
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7. การขอโทษอยางจริงใจโดยเด็กท่ีกระทําผิดตอผูเสียหายเปน

ปจจัยสําคัญในความสําเร็จ 
8. อาจใหมีการชดใชความเสียหายเปนทรัพยหรือโดยการ

ทํางานชดใช หรือการกระทําโดยประการอ่ืนแกผู เสียหาย  ตามความ
เหมาะสมหรือทํางานบริการสังคมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง 

9. ครอบครัวและชุมชนเปนผูประชุมกําหนดโทษและมาตรการ
ท่ีแกเยียวยาเด็กนั้นเอง ภายใตหลักการท่ีวา “ไมมีใครหวังดีตอเด็กเกินกวา
พอแมหรือครอบครัวของเด็กเอง” แตมาตรการในการลงโทษและแกไขนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย ท้ังผูเสียหายและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝาย 

 10. เด็กรูสึกวาลูกลงโทษโดยพอแม และคนในชุมชนท่ีรูจักเขามา
ต้ังแตเกิด ไมใชโดยคนแปลกหนา 

 11. โทษท่ีลงตองไมทําลายชีวิตปกติและพัฒนาการของเด็กและ
ตองเปนไปเพื่อใหเด็กกลับเปนคนดีและอยูไดอยางปกติในครอบครัว และ
สังคมโดยไมถูกผลักดันใหกลับมาทําความผิดซํ้าอีก 

 12. ขอตกลงในการลงโทษเด็กท่ีครอบครัวกําหนดตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และเด็กท่ีกระทํา
ความผิดกับครอบครัวตองปฏิบัติตามนั้น 

 13. หากเด็กปฏิบัติไดครบถวนตามขอตกลงก็จะไมถูกดําเนินคดี
ตอไป และถือเสมือนวาเด็กไมเคยกระทําความผิดมากอนเลย 

จากการริเร่ิมนําวิธีการดังกลาวมาใช กอใหเกิดผลดีแกเด็กและ
เยาวชนเปนอยางมาก เห็นไดจากในปงบประมาณ 2547 ท่ีไดมีการประชุม
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กลุมครอบครัวและชุมชน (FCGC) ไปท้ังส้ินจํานวน 2,974 คดี  และทําให
ประหยัดงบประมาณของรัฐในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมช้ันถัดไป
มากกวา 102 ลานตอป และท่ีสําคัญท่ีสุดเด็กและเยาวชน จํานวนกวา 1,800 
ราย ไมมีมลทินติดตัว  อีกท้ังการติดตามและการประเมินผลพบวามีเด็กและ
เยาวชนจํานวน 48 ราย หรือคิดเปนรอยละ 2.56 เทานั้นท่ีกระทําความผิดซํ้า 
ในขณะท่ีการใชกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมคือนําคดีเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมตามปกติเด็กและเยาวชนกระทําความผิดซํ้าประมาณ รอยละ 14   
ตอป อยางไรก็ดี แมการประชุมกลุมครอบครัวมีขอดีอยูหลายประการแตจาก
การปฏิบัติงานพบปญหาทางกฎหมายท่ีสําคัญบางประการในการประชุม
กลุมครอบครัว 

 

3  ปญหาทางกฎหมายท่ีสําคญัและแนวทางแกไข 

เม่ือพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง หลังจากท่ีไดมีการประชุม
กลุมครอบครัว ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง พ.ศ. 2534 และไดมีการทําหนังสือยินยอมท่ีจะอยูในความ
ดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแลว  พบวายังไมมี
หลักประกันใดในการท่ีจะเปนแรงขับใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามหนังสือ
ยินยอมใหอยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อยาง
มีประสิทธิภาพ มีเพียงมาตรการกําหนดใหเด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวตอ
พนักงานคุมประพฤติตามวันเวลาท่ีกําหนด และแมตามแบบฟอรมหนังสือ
ยินยอมใหอยูในความควบคุมและคําม่ันสัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก 
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กําหนดไววาหากเด็กหรือเยาวชนไมมาพบตามท่ีเจาหนาท่ีนัดทุกคร้ังหรือมี
การกระ ทํ าความ ผิด ซํ้ า  จะ ถูกป รับตามความในมาตรา  9 1  แห ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แตอาจมีปญหา
ในการบังคับใชกฎหมายอยูพอควร เนื่องจากตามมาตรา 91 กําหนดใหตอง
นําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคบังคับคดีมา
ใชบังคับโดยอนุโลม และในการปฏิบัติงานผูอํานวยการสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ก็มิไดนําบทบัญญัตินี้มาใชอยางจริงจัง  

นอกจากนี้หนังสือยินยอมใหอยูในความควบคุมและคําม่ัน
สัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก ท่ีระบุใหอํานาจผูอํานวยการสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน ส่ังปรับและรองขอใหมีการบังคับคดีได ตาม
มาตรา 91 นั้น ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติในสวนนี้เพียงกลาวถึงวิธีการสงตัว
เด็กหรือจําเลยมายังสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือศาลไดมอบตัว 
(ไมใชกรณีประกันตัว) เด็กหรือเยาวชนไวกับบิดามารดา ผูปกครอง หรือ
บุคคล หรือองคกรอ่ืนต้ังแตในช้ันสอบสวนตามมาตรา 50 หรือในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลตามมาตรา 89 แตกรณีนี้เปนข้ันตอนหลังจากท่ี
พนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟองคดีเด็กหรือเยาวชนนั้นแลว และมาตรา 63 ก็
ยังบัญญัติใหอํานาจส่ังไมฟองเด็กหรือเยาวชนเปนท่ีสุด จริงอยูแมตามวรรค
สองจะบัญญัติในเร่ืองการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไววา “กรณีการควบคุม
ตัวเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหน่ึง ใหมีกําหนดเวลาตามท่ี
ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควร แตตองไมเกินสองป” ในขณะท่ีตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนฯ มิไดใหคํานิยาม คําวา “ควบคุม” วามี
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ความหมายหรือนัยยะอยางไร แมจะมีบทเช่ือมโยงตามมาตรา 63 ท่ีระบุให
นํากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัว 
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ แตเม่ือพิจารณาคํานิยามคําวา 
“ควบคุม” ตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญาซ่ึงไดใหคํานิยามไววา  
การควบคุม หมายความถึง การควบคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจระหวางสืบสวนและสอบสวน (มาตรา 2(21)) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเปนกรณีท่ีสามารถนํามาใชได
ในระหวางช้ันสืบสวนและสอบสวนเทานั้น จึงไมอาจนํามาปรับใชกับกรณี
ตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2534 

ดังนั้น แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ผูเขียนเห็นวาควรมี
การบัญญัติกฎหมายแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนฯ      
เฉกเชนเดียวกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ ซ่ึงกําหนดหนาท่ีใหบิดา
มารดาหรือผูปกครอง ตองวางเงินไวจํานวนหน่ึงเพื่อเปนการประกัน
ขอตกลงวาสามารถที่จะดูแลเด็กใหเปนพลเมืองดีได และเม่ือการกระทําผิด
เกิดข้ึนซํ้าอีก หรือมีการผิดเง่ือนไขก็สามารถริบเงินจํานวนนี้ไดทันที ซ่ึงเม่ือ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เสนอความเห็นส่ังไม
ฟองโดยใชมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 ตอพนักงานอัยการ และท่ีประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบรรลุ
ขอตกลงในเบ้ืองตน    ก็อาจกําหนดเงินจํานวนหนึ่งใหถือเสมือนเปนเงิน
ประกันตามหนังสือยินยอมท่ีจะอยูในความดูแลของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน ในชวงระยะเวลาดังกลาว บิดามารดาหรือผูปกครอง ตองให
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ความดูแลเอาใจใสท้ังเร่ืองความเปนอยูและความประพฤติเพื่อไมใหเด็ก
กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก 

 อยางไรก็ดี หากเปนครอบครัวท่ียากจนไมมีเงินพอที่จะทํา
สัญญาประกันเง่ือนไข เชน เงินท่ีประกันตัวช่ัวคราวเด็กหรือเยาวชนอาจจะ
ไดมาจากหยิบยืมหรือกูจากบุคคลอ่ืน ก็ชอบท่ีจะยื่นคํารองตอผูอํานวยการ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาตนเปนคนอนาถาและมีเหตุ
จําเปนตองนําเงินจํานวนดังกลาวคืนเจาหนี้หรือเม่ือผูอํานวยการสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน รับคํารองและพิจารณาแลววามีเหตุผล         
อันสมควรและเปนความจริงก็ชอบที่อนุญาต โดยใชวิธีการอ่ืนแทนการนํา
เงินมาวางเปนประกันเง่ือนไข ดังเชนศาลจังหวัดสุพรรณบุรี มีการขยาย
ประเภทของส่ิงท่ีจะนํามาเปนประกันได ซ่ึงทําเปนโครงการชวยเหลือคน
ยากจนและเปนการกําจัดเจาหนี้เงินกูนอกระบบใหออกจากการเปนกาฝาก
ในกระบวนการยุติธรรม เชน การใชทะเบียนรถจักรยานยนต ก็เปนเอกสาร
ท่ีแสดงความเปนเจาของในสังหาริมทรัพยเชนเดียวกัน ภาพถายบานของ
ครอบครัวเยาวชน หรือมีการใชบุคคลท่ีคํ้าประกันจากแนวคิดเดิมท่ีใช
ขาราชการตั้งแต ซี 3 ข้ึนไป ก็เปล่ียนมาเปนบิดามารดา หรือผูอุปการะเล้ียงดู
เยาวชนอยูในขณะกระทําความผิด เนื่องจากแนวคิดนี้เปนการผูกติดเช่ือม
คุณคาทางจิตใจระหวางนายประกันและเยาวชนเขาดวยกันอยางแยบยล ซ่ึง
จากประสบการณท่ีผานมา ก็มีกรณีท่ีเยาวชนหลบหนีไปซ่ึงเปนการผิด
เง่ือนไขในสัญญาประกันตัวช่ัวคราวโดยใชเงินประกัน ก็ไมทําใหเยาวชน
รูสึกวาการหนีประกันตัวเปนเร่ืองท่ีผิดหรือทําใหผูมีพระคุณตองเดือดรอน 
แตหากนํามาตรการการประกันตัว โดยใหใชบิดามารดาหรือผูปกครองเปน
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หลักประกันแลว เยาวชนก็ยอมคิดไดวาหากตนหลบหนีไปหรือทําอะไรผิด
สัญญาหรือเง่ือนไขการส่ังไมฟองตามมาตรา 63 ยอมทําใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตองเปนทุกขและเดือดเนื้อรอนใจเปนอยางมาก  และกรณีท่ี
ครอบครัวมีเงินประกันไมเพียงพอหากมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ก็อาจ
จัดใหมีการทําสัญญาโดยจะชําระท่ีเหลือในวันเวลาใด และกําหนดใหการ
หนีประกันตัวในระหวางเง่ือนไขของมาตรา 63 ถือวาเปนการกระทําผิด
อาญา หรืออาจชดเชยจํานวนเงินท่ีเหลือโดยการทําบริการสาธารณะ 

นอกจากนี้ พนักงานอัยการโดยหลักแลวเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไป
วาสามารถใชดุลยพินิจส่ังฟองหรือส่ังไมฟองผูตองหาได ดังท่ีมีบัญญัติไวใน
มาตรา 143 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงการส่ังไมฟอง
ของพนักงานอัยการไมวาจะเปนในประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ตางก็
แยกประเภทไดเปน  2 ประการ  คือ  การสั่งไมฟองแบบไมมีเ ง่ือนไข 
(Unconditional Dismissal) และการส่ังไมฟองแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Dismissal) หรือการชะลอการฟอง (Suspended Dismissal) ซ่ึงในทางปฏิบัติ
เม่ือพนักงานอัยการไดรับความเห็นจากผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน และเห็นชอบดวยก็ส่ังไมฟอง (Dismissal) เด็กหรือเยาวชน 
โดยคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการนี้ใหเปนท่ีสุด (มาตรา 63) 

 จะเห็นไดวาตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 บทบัญญัติดังกลาวมิไดระบุวาเปนการส่ัง
ไมฟองรูปแบบใด ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอการแกไขปญหากรณีเด็กหรือ
เยาวชนไมปฏิบัติตามหนังสือยอมอยูในการควบคุมของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน โดยการประสานงานในทางปฏิบัติกับอัยการสูงสุด
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หรืออัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เพื่อขอความรวมมือให
ขอเสนอแนะในเ ร่ืองของการใชดุลยพินิจส่ังไมฟองแบบมีเ ง่ือนไข 
(Conditional Dismissal) ซ่ึงอาจออกเปน “ระเบียบการใชดุลยพินิจในการส่ัง
ไมฟองในคดีท่ีมีการจัดใหมีการประชุมกลุมครอบครัวตามมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ” ในคดีท่ีเขาสู
การประชุมกลุมครอบครัว พนักงานอัยการอาจจะมีออกคําส่ังไมฟองแบบมี
เง่ือนไข โดยใหรอการฟองไวเพื่อวิเคราะหความประพฤติของผูตองหาโดย
การคุมประพฤติไมเกิน 2 ป ตอเม่ือเด็กหรือเยาวชนไดแกไขปรับปรุงความ
ประพฤติดีข้ึนแลว พนักงานอัยการเจาของสํานวนจึงจะมีคําส่ังไมฟอง
เด็ดขาดในท่ีสุด ซ่ึงยอมจะทําใหบังเกิดผลในการแกไขปรับปรุงความ
ประพฤติของเด็กหรือเยาวชน เพราะเด็กหรือเยาวชนจะระลึกเสมอวาตน
อาจจะถูกฟองไดอีกถาไมแกไขปรับปรุงความประพฤติใหดียิ่งข้ึน และจะทํา
ใหคําส่ังไมฟองนั้นมีความเปนภาวะวิสัย (Objective) อีกท้ังยังเปนการอุด
ชองวางของกฎหมายมาตรา 63 ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมจําตองรอการ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แต
อยางใด 
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ธรรมชาติ...ศิลปะสุนทรียะท่ีหาไดท่ัวไป 
 

ชาติชาย  อนุกลู* 
 

 “ศิลปนไมใชคนพิเศษ แตทุกคนเปนศิลปนท่ีมีความพิเศษอยูใน
ตน” (อนันทะ กุมาราสวามี) หนังสือเลมหนึ่งท่ีผูเขียนมีโอกาสอานแลวทํา
ใหเกินความรูสึกนึกยอนกลับไปสูอดีตในเร่ืองของความงามท่ีเปนธรรมชาติ
ในชนบท นั่นคือ หนังสือ ตนไมสายใยชีวิต เขียนโดยจอหน เลน แปลเปน
ภาษาไทยโดย สดใส ขันติวรพงศ  จอหน เลน เขียนหนังสือเลมนี้เพื่อแสดง
ใหเห็นวา “ศิลปะก็คือการงานแสนธรรมดาสามัญในวิถีชีวิตของคนเรา
นั่นเอง ไมใชส่ิงท่ีเลิศเลอ วิเศษวิโสมาจากไหน หรือไมใชภาพเขียนท่ีราคา
มหาแพงอยางท่ีรูกันในปจจุบัน” 
 เนื้อหาตอนหน่ึงของจอหน เลน กลาวไววา 
 ผมมีความสุขอยางใหญหลวงจากการท่ีไดออกไปเดินเกือบทุกเย็น
ผมเดินไปกลางทุง ผมไมมีรถยนต ไดแตเดินไปอยางชา ๆ สังเกตชีวิตและ
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ของโลก ไมวาจะเปน ตนกระเทียมปาในปา 
 
* อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กําลังศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 



ละเมาะท่ีอยูอาศัยของฝูงนก กอนหิน และก่ิงไมบนทางเดินสีน้ําตาลอมชมพู
สีแดง ซ่ึงแตงแตมโลก ใบไมเนา ๆ ไสเดือนมุดไปในโพงหญา พอพลบคํ่า
ผมกลับบานอยางมึนเมากับส่ิงท่ีไดเห็นรองเทาเปยกแฉะ แตภาพท่ีตราตรึง
อยูในใจทําใหผมปลาบปล้ืม รูสึกม่ังค่ัง เม่ือดวงดาวแรกเร่ิมเคล่ือนข้ึนสู
ทองฟา นกนางแอนบินวอนไปท่ัวทองนา เสียงกระพือปกของมันยังติดหูผม
มาจนวันนี้ (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ, 2548 หนา 19-20) 
 เม่ืออานเน้ือหาตอนนี้จบผูเขียนมีความรูสึกวาสุนทรียะความงาม
และการหาความสุขไมใชเร่ืองท่ีอยูไกลตัวเราเลย ความงามอยูใกล ๆ ตัวเรา
นี่เอง จากประสบการณของผูเขียนเองที่เติบโตในชนบท ไดมีโอกาสสัมผัส
กับความรูสึกอยางนี้เชนกัน เม่ือตอนเด็กชีวิตครอบครัวผูกพันกับวิถีชีวิต
ชาวนา ท่ีมีวัฒนธรรมแบบเรียบงาย ทําใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึงถึงภาพและ
กล่ินตาง ๆ ของชนบทเชน กล่ินกองฟางเม่ือเขานวดขาวเสร็จใหม ๆ กล่ิน
หอมของไอดินขณะท่ีฝนเร่ิมตก เสียงน้ําฝนท่ีกระทบกับหลังคาสังกะสี 
หลังจากท่ีฝนหยุดตกเม่ือเดินไปในทุงนาจะพบกับน้ําใส ๆ มีเสียงดนตรี
ธรรมชาติ ไดแก กบ เขียด รองกันอยางไพเราะทุกกาวท่ีเดินไปจะมีแตความ
ชุมฉํ่า ปูออกหาอาหาร ดอกจานท่ีโชวความงดงามเปนสีสมสด ตาง ๆ 
เหลานี้ไมอาจพรรณนาไดท้ังหมด แตเปนความตรึงใจที่หาไมไดงาย ๆ ใน
สังคมปจจุบันอีกแลว 
 ปจจุบันสังคมเปล่ียนแปลงเร็วมากในยุคของความเอ้ืออาทรหมดไป
ความละโมบเห็นแกตัว ความฟุมเฟอย ความเรงรีบในสังคมทุนนิยมเขามา
แทนทีทําใหเราลืมสุนทรียะเหลานี้ไปหมดส้ิน ต้ังหนาต้ังตาทํางาน หามรุง
หามคํ่าเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินตราเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายทางรางกาย 
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แตดานจิตใจกลับเส่ือมถอยลง สังคมแบบครอบตัวเร่ิมเส่ือมไป กลายเปน
สังคมเมืองมากข้ึน เห็นแกตัวมากข้ึน ยุคนี้จึงเปนยุคสมัยแหงการนิยมวัตถุ 
ใชวัตถุเปนตัวช้ีวัดตัดสินทุกอยางแบงแยกรวยจนและชนช้ัน เราทําลาย
ธรรมชาติเพื่อจะเอาชนะมันลืมไปวาแทจริงแลวธรรมชาติคือจุดกําเนิดของ
สรรพส่ิง ดังปรัชญาของเตาไดกลาวไววา 
 ลัทธิเตาสอนใหมนุษยดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติไมขัดขืนหรือฝา
ฝนตอธรรมชาติหมายถึงการใชชีวิตอยางสงบ เรียบงายไมแกงแยงแขงขัน 
ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย รูจักความพอเหมาะพอดี ไมดิ้นรนแสวงเกินความจําเปน 
ทําจิตใจใหสงบเยือกเย็น มีเตาเปนอุดมคติ คําสอนของลัทธิเตามีอิทธิพลมาก
ตองานศิลปะศิลปนของจีนมักยึดเอาหลักคําสอนของลัทธิเตาในการสราง
ผลงานดานศิลปะการวาดภาพ และมักเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานท่ีตาง 
ๆ เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ และปลอยจิตใจใหซึมซับดื่มด่ํากับ
ความงดงามและสงบเงียบของธรรมชาตินั้น เชน ปา เขา ลําเนาไพร น้ําตก 
ลําธาร หวยละหาน แมกไม เปนตน หลังจากนั้น พวกเขาก็จะปลอยจิตใจให
ซึมซับเอาธรรมชาติ และวาดภาพไปตามความทรงจําเหลานั้น ภาพวาดจึง
ออกมาอยางงดงาม เปนธรรมชาติอันมาจากจินตนาการอันซึมซับจาก
ธรรมชาตินั่นเอง (ทองหลอ วงษธรรมา, 2549 หนา 34) 
 
 จะเห็นไดวาธรรมชาตินั้นมีความสําคัญตอเรามาก การท่ีเราเห็น
คุณคาของธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติเปนผูกอเกิดสรรพส่ิงท่ีมีคุณคาท้ัง
ตอรางกายและจิตใจดังท่ี จอหน เลน เขียนถึงชนเผาอินเดียนซ่ึงอยูทาง
ตะวันตก และเปรียบเทียบกับ เตา ซ่ึงอยูทางโลกตะวันออกไววา 
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  เม่ือชาวอินเดียนในอเมริกาเหนือพูดถึงจิตวิญญาณ (Spirit) 
พวกเขาหมายถึงส่ิงท่ีครอบคลุมและมีอยูในทุกสรรพส่ิง มัน
หมายถึงธาตุการดํารงอยู เชนเดียวกับท่ี ภารตรันยกะ อุปนิษัท
กลาวไววา “ไมเห็นแตเห็น ไมรูแตรู” นี่คือความลับท่ีนักคิดชาว
อินเดียและชาวจีนรับรูกับมาต้ังแตศตวรรษท่ี 6 กอน คริสตกาล 
ความจริงท่ีสําคัญคือ จิตวิญญาณเตา หรือทิพยภาวะนั้น แทจริง
แลว ไมใชส่ิงท่ีจะแสวงหาใหไกลตัวออกไป หรือเปนส่ิงท่ีอยู
นอกตัวเราไมไดอยูบนสวรรคท่ีเราอาจไปถึงตอนตายไปแลว แต
เปนบางส่ิงบางอยางท่ีอยูใกลมืออยูใน สวนลึกท่ีสุดของเรามา
ตลอดกาลนาน (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ, 2548 หนา 
19-20) 

 เราทุกคนอาจมองหาความสุข ความงาม นอกตัวมากเกินไป แทจริง
แลวสุขอยูท่ีตัวเรานี่เองสุนทรียะตาง ๆ ท่ีเราตองการในชีวิตคืออะไรกัน หาก
เรามัวไขวควาความสุขจากภายนอกในสังคมสมัยใหม เชนการไปดื่มกินไป
แดนซในเทคในผับ ช่ืนชมกับทรัพยสินนอกกาย เชน รถยนต สเตอริโอ มือ
ถือ ซ่ึงสุขนั้นหาเปนสุขท่ีจีรังยั่งยืนไม เปนความสุขบนความทุกขตางหาก 
 วิรุณ ต้ังเจริญ (2546 หนา 31)ไดกลาวถึงสุนทรียภาพไววา 
สุนทรียภาพคือประสบการณท่ีไมหวังผลตอบแทนใด ๆ เม่ือเราเดินทางไปสู
ทองทุง ภูเขา หรือทะเล เราช่ืนชมกับภาพท่ีปรากฏเบ้ืองหนาภาพทองทุงยาม
เชาท่ีแสงอาทิตยสาดสอง ตนขาวสีเขียวลมพัดผาน ตนขาวท้ังทองทุงลูเปน
คล่ืนตามลม คล่ืนแลวคล่ืนเลา ภาพภูเขาที่สูงทะมึน สงางาม กลุมหมอกเมฆ
สีขาวเคล่ือนตัวผานไปภาพทองทะเล สีเขียวเขม เขียวน้ําเงิน น้ําเงินเทา ไกล
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สุดตา ระลอกคล่ืนซัดเขาสูหาดทราย ฟองคล่ืนสีขาวสะอาดซับซอนอยู
ชายหาด ลมเย็นผานผิวพรอมกล่ินไอดิน ของทองทุง กล่ินหอมของปา ไอ
เค็มของทองทะเล ความรูสึกท่ีอ่ิมเอิบเบ้ืองหนาธรรมชาติอันยิ่งใหญนั้น เรา
ตางมีความรูสึกตอบรับอยางลึกซ้ึงเราสัมผัสกับความงามรับรูและซาบซ้ึง
ความงาม โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ความรูสึกช่ืนชมและปติเกิดข้ึนและ
อยูในความทรงจํา เกิดข้ึนและสมบูรณในตัวของมันเอง ความรูสึกช่ืนชม
ประทับใจในความงามเชนนั้น เกิดและรับสัมผัสจากสุนทรียภาพในตัวตน
ของเรามีความมากนอย สูง ดื่มด่ํา หรือไมดื่มด่ํา ตางกันออกไปความปจเจก
ภาพ ความแตกตางท่ีอาจเกิดจากประสบการณ แวดลอมสวนบุคคล ระบบ
ครอบครัว ระบบการศึกษา ระบบสังคม รวมท้ังการให “คุณคา” ของแตละ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ หรือมีตอความงามอีกดวย 
 สังคมของเรานั้นเปนสังคมแบบพึ่งพาธรรมชาติ ฉะนั้นความสงบ
สุขจะเกิดจากความผูกพันกับธรรมชาติ ความงามท่ีเปนสุนทรียะนั้นไมอาจ
มองไดจากความงามเพียงอยางเดียว อาจมีอยูในความเส่ือมสลายผุพังดวยก็
เปนไดดังท่ี คัมภีรเตา เขียนไวกวา 25 ศตวรรษวา 
 
  เ ม่ือเตาอยูในทุกส่ิง  ความงามก็อยูในทุกส่ิง  ปราศจาก

ขอบเขตเปนอนันตภาพ ท่ีแผครอบคลุมกวางไพศาล ความงาม
มิไดมีเพียงในดอกไม ใบไม ธารน้ําใส ขุนเขา หรือในดวงจันทร
สวางนวลเทานั้น ความงามมิไดมีอยูเพียง ในส่ิงสวยงามในส่ิง
สมบูรณในส่ิงสูงสงเทานั้น ความงามยังมีปรากฏอยูในส่ิง นา
เกลียด มีอยูในส่ิงบกพรอง และส่ิงสามัญธรรมดาอันตํ่าตอยใน
แผนกระดาษเกา ๆ ในไมผุ ๆ ในกะโหลกกะลา ในรูโหวหลังคา
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ร่ัว ความงามยังมีอยูในโคลนตมท่ีสกปรก ในดอกไมท่ีเหี่ยวแหง 
ในสีซีด ๆ ในความเกาครํ่าครา ความงามในรูปแบบอันพิกลผิด
ธรรมดาเหลานี้ ไดตอนท้ิงรูปแบบของความงามแบบเกาโดย
ส้ินเชิง แจกันลายครามนั้นงดงาม แตถวยแตก กะลาแตก ท่ีตกอยู
ตามพ้ืนดินก็งดงาม ปานกัน ดอกบวยท่ีบานสลางอยูบนกิ่งสด
ช่ืนอ่ิมเอิบกับดอกบวยท่ีหลุดจาก ข้ัวรวงหลนแหงเหี่ยวอยูบน
พื้นก็งดงามปานกันใครเลยเขาใจถึงความงามท่ีแทนี้ (วิรุณ ต้ังเจริญ, 
2546 หนา 44  อางอิงจาก พจนา จันทรสันติ, 2530 หนา 326) 

 
 ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองรสนิยมความงามของคนตะวันตกและ
ตะวันออกนั้นมีแตกตางกัน ดังท่ี จุนิจิโร ทานิซากิ พรรณนาถึงความงามและ
รสนิยมของญ่ีปุนเปรียบเทียบกับชาวตะวันตกวา 
  ขณะท่ีโลกตะวันตกแมกระท่ัง “ผี” ก็ใสราวแกว เคร่ืองใช

ในบานก็ทํานองเดียวกัน เราชอบสีท่ีมีสวนผสมของความมืด แต
ชาวตะวันตกชอบสีของแสงสวาง ในกรณีเคร่ืองใชท่ีทําดวยเงิน
และทองแดง เรานิยมชมช่ืนกับรอยเล่ือมและคราบคลํ้า ๆ ซ่ึง
ชาวตะวันตกเห็นวา สกปรกไมถูกสุขลักษณะและขัดเคร่ืองใช
ใหข้ึนเงาเจิดจาชาวตะวันตกนิยมทาเพดานและผนังดวยสีออน ๆ 
เพื่อทําลายเงาสลัวใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะมากไดในขณะท่ีเราปลูก
สวนใหเต็มไปดวยไมหนาทึบ ชาวตะวันตกกลับปลูกสนามหญา
ใหลาดกวางออกไปอะไรเปนปจจัยกอใหเกิดความแตกตางถึง
เพียงนี้ ขาพเจามีความเห็นวา เราชาวตะวันออกมักจะแสวงหา
ความพอใจจากสิ่งแวดลอมท่ีเราอยูดังนั้นความมืดจึงไมไดสราง
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ความขัดเคืองใหแกเรา เรายอมรับความมืดเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไมได ถาแสงมีอยูนอย เราก็ยอมรับวามีอยูนอย เราปลอยตัวให
ซึมซาบในความมืด และ ณ ท่ีนั้นเราก็พบความงามตามแบบของ
มัน แตชาวตะวันตกผูมีความคิดกาวหนามีแตจะพยายามทําให
ความเปนอยูดีข้ึน จากเทียนไปสูตะเกียงน้ํามันจากตะเกียงน้ํามัน
ไปสูตะเกียงกาซ จากตะเกียงกาซไปสูไฟฟา การแสวงหาแสง
สวางของชาวตะวันตกมีไมรูจบส้ิน และยอมเผชิญหนากับ
อุปสรรคทุกอยาง เพื่อกําจัดเงาสลัวแมเพียงเล็กนอยใหหมดส้ิน
ไป  (วิรุณ  ต้ังเจริญ, 2546 หนา 44  อางอิงจาก สุวรรณา วงศ             
ไวศยวรรณ, 2507 หนา 109-110) 

 ความงามจากทัศนะของชาวตะวันออกนั้น ผูกพันอยูกับธรรมชาติ
เพราะนั่นเปนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การซาบซ้ึงกับส่ิงรอบ ๆ ตัวท่ีเกิดข้ึน มีผล
ตอการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีแตกตางกันในแตละทองถ่ิน บางคนคิดวา
การสรางงานศิลปะน้ันเปนเร่ืองของศิลปนและเปนเร่ืองยากท่ีจะเขาถึงความ
งาม ศิลปะเปนเร่ืองของพรสวรรคท่ีติดตัวมาแตเกิด นั่นอาจจะเปนความคิด
ในยุคกอนความคิดนี้อาจเกิดข้ึนราว ค.ศ. 1500 ซ่ึงเปนยุคฟนฟูศิลปะ ศิลปน
ไมยอมรับวาจนเปนชางฝมือ พยายามใหคนยอมรับวางานท่ีสรางข้ึนมาเปน
ส่ิงท่ีวิเศษเลิศเลอ ศิลปนคือคนพิเศษ ไมเคิล แองเจโร เปนท้ังประติมากร กวี 
และสถาปนิกเช่ืออยางลึกซ้ึงวาอัจฉริยะของเขาคือความเปนทิพย ในบรรดา
คูแขงท้ังหลายของเขา เขายอมรับวามีแตพระเจาเทานั้น ท่ีเปนคูแขงกับเขาได 
ความคิดดังกลาวเปนความคิดท่ีทําใหมองเห็นวา ศิลปนผูวิเศษเทียบเทากับ
พระเจา ซ่ึงตอมาภายหลังความคิดอันนี้หมดไป เพราะวาความอหังการของ
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มนุษยทําใหเราแยกตัวจากโลก จากธรรมชาติแวดลอม คนท่ัวไปคิดวาตนเอง
ตํ่าตอยเขาไมถึงศิลปะอันวิเศษและสูงสง เม่ือประเทศท่ีเจริญแลวนําความคิด
เหลานี้ไปดูถูกมนุษยดวยกัน ดังเชนบันทึกของนักสอนศาสนาชาวสเปน     
ท่ีไดคนพบดินแดนของชาว โอหเลเน พวกสเปนแสดงความไมพอใจ และ   
ติเตียนตาง ๆ นา ๆ พวกเขามองวาพวกโอหเลเนไรศาสนา ไมมีโบสถ ไมมี
พระ ไมมีคัมภีรหรือหนังสือศักดิ์สิทธ์ิ พวกเขามองวาคนเหลานี้ปาเถ่ือน 
พวกนี้ดีกวาสัตวเพียงเล็กนอย แตความจริงกลับตรงขามอยางส้ินเชิง ไม
ปรากฏหลักฐานท่ีเปนบันทึกของชาวสเปนวาเขามีทัศนะตอ “ศิลปะ” ของ
เผาโอหเลเนอยางไร พวกเขาอาจไมเห็นส่ิงนี้ท่ีมีพลังมีความเปนทิพย เพราะ
พวกเขาแยกศิลปะไปจากชีวิตศิลปะคือเนื้อใน หรือแกน หรือลวดลายในเน้ือ
ไม เปรียบเหมือนวา “ปลาท่ีอยูในทะเลหรือทะเลสาบไมคิดถึงน้ํา” ชาวโอห
เลเนก็ไมคิดถึงศิลปะทํานองเดียวกัน (จอหน เลน, และสดใส ขันติวรพงศ, 
2548 หนา 38) 
 
 จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวาศิลปะกับชีวิตเรานั้นไมไดแยกออก
จากกันอยางความเช่ือแตกอน หากแตประสานกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันดุจ
ปลากับน้ํา ศิลปะคือทุกส่ิงในชีวิตประจําวันของเรา เราเร่ิมรูแลววา ตอให
สังคมใหคุณคามากมายกับ พรสวรรคพิเศษทางศิลปะแตตัวเราเองทุกคนก็
เปนศิลปนท่ีสามารถสรางสรรคไดตามวิธีของเราเอง เราไมไดถูกเลือกให
ทํางานสรางสรรค แตการทํางานสรางสรรค เปนธรรมชาติของเรา อาจพูดได
วาการสรางสรรคคือสภาพการดํารงอยูของเรา ศิลปะไมใชเร่ืองของศิลปน
มืออาชีพเทานั้น แตศิลปะคือสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน ชีวิตบนถนน

สังคมมนุษย  111 

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



หนทาง  ชีวิตในบ าน  ชีวิตการทํางานไมว าจะ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร 
 ศาสนา หรือธรรมชาติ เราตองคนหาตัวเราใหพบ เม่ือเราพบเมล็ด
แหงการสรางสรรคในตัวของเราแลว จงเพาะมันใหเจริญเติบโตตอไป โดย
ไมตองกลัววาส่ิงใดผิดส่ิงใดถูก ตามแนวความคิดของการสรางสรรคงาน
ศิลปะหลังสมัยใหมท่ีวา “ศิลปะหลังสมัยใหมอาจแสดงความคิดท่ีอยูเหนือ
วัตถุศิลปนใชวัตถุเพื่อส่ือใหเห็นความคิดท่ีหลากหลาย ความรูสึกใน
ธรรมชาติแวดลอมท่ีเปดกวางศิลปนอาจใชรางกาย ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม
เปนส่ือในการนําเสนอศิลปะ ศิลปะกระบวนการความรู ความคิด และ
ประสบการณท่ีเปนองครวมธรรมชาติกับส่ิงแวดลอม” (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2547 
หนา 111-112) 
 การสรางสุนทรียะใหเกิดข้ึนกับจิตใจหรือกับบุคคลใดนั้นตองหลอ
หลอมใหเกิดจิตสํานึกสุนทรียะ (Aesthetic Mind) เสียกอน เม่ือเปนเชนนั้น
บุคคลยอมสรางสรรคผลงานศิลปะไดอยางมีสุนทรียะ ใคร ๆ ก็สามารถ
ฝกฝน และสามารถสรางงานศิลปะได สวนระดับของคุณภาพเปนอีกเร่ือง
หนึ่ง แตใครคนน้ันถามีสุนทรียะ อยูในจิตใจหรือ มีความงามอยูในจิตใจ เขา
ยอมสรางงานไดดีกวา (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2544 หนา 38) 
 สุนทรียะนั้นมีอยูในตัวทุกคนหากไดรับการฝกฝนหมักบมยิ่งนาน
ยิ่งดีเรียกวามีประสบการณ เม่ือมีประสบการณมากจึงกลายเปนรสนิยม การ
สรางงานศิลปะน้ันไมใชเร่ืองของพรสวรรคอีกตอไป ใครก็สามารถสราง
งานศิลปะไดโดยไมตองใชทักษะฝมืออันเลอเลิศ การสรางศิลปะจาก
สภาพแวดลอมท่ีเปนแรงบันดาลใจบวกกับพื้นท่ีและเวลา โดยใชวัสดุจาก
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ธรรมชาติลวน ๆ นํามาสรางสรรคกอใหเกิดความงาม ผูเขียนขอยกตัวอยาง
ศิลปนอเมริกัน ท่ีช่ือ แอนดี โกลดสเวิรธธี เขาไดสรางสรรคผลงานศิลปะจาก
กิ่งไมและใบไมและวัสดุธรรมชาติท่ีเขาประทับใจเขาสามารถสรางสรรค
ผลงานศิลปะไดทุกท่ีเขาปฏิเสธการแสดงงานในระบบหอศิลปหรือ
พิพิธภัณฑ แตเขาสามารถแสดงงาน ผลงานศิลปะ ในทุก ๆ ท่ีท่ีเขาพอใจ 
ผลงานของเขาสรางสรรคและมีความแปลกใหม โดยใชความคิดสวนตัว
รวมกับธรรมชาติแวดลอม ผลงานของเขาสรางข้ึนดวยความพยายามอยางยิ่ง 
แลวสุดทายก็ปลอยใหเวลาและธรรมชาติทําลายตัวมันเอง ดังเชนธรรมะของ
พุทธองคท่ีกลาววา “ทุกส่ิงในโลกนี้ยอมมีเกิดขึ้นและเสื่อมไป” 
 จะเห็นไดวา การสรางความรูสึกสุนทรียะ การเสพความงามการ
สรางสรรคศิลปะน้ัน มิใชเร่ืองยิ่งใหญตอไป ศิลปนก็คือคนธรรมดา ใคร ๆ ก็
สามารถสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เหลานี้ข้ึนมาได เพียงแตขอใหมีเวลาละสายตา
จากโตะทํางานหาเวลาวางมองส่ิงรอบกาย จินตนาการถึงความงามในส่ิงท่ี
เห็นไมวาจะสดใสหรืออัปลักษณหากมีจิตสํานึกสุนทรียะแลวทุกส่ิงลวน
กอใหเกิดความงามในจิตใจไดท้ังส้ิน 
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สุนทรียภาพของภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นในประเทศไทย 
ศุภชัย อารีรุงเรือง* 

 
 คําวา Animation เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ อานเปนไทยไดวา 
อนิเมช่ัน หรือ แอนิเมช่ัน หมายถึง การทําภาพใหเคล่ือนไหว เชน เรานําหุน
ตุกตามาหนึ่งตัววางลงในฉากจําลอง และถายภาพหนึ่งคร้ัง แลวจึงขยับหุน
ใหมีทาทางเปล่ียนจากเดิมแลวถายใหม ทําอยางนี้ไปประมาณ 100 ภาพ แลว
นําภาพมาเรียงตอกัน จะพบวาตุกตาตัวนั้นมีการเคล่ือนไหวไดเอง  
 ความหมายของภาพเคล่ือนไหวของ 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
สรางสรรคภาพเคล่ือนไหวดวยการวาดภาพดวยมือเปนหลัก ภาพท่ีไดยังคงมี 
 
* หัวหนาสาขาวิชาศิลปกรรม   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



ลักษณะแบน มีแสงเงาบาง ในอดีตตองลงสีดวยพูกันบนกระดาษ หรือ 
แผนใส (Cel)  ไมมีสวนท่ีหนา ลึกมากนัก 
 Cut – Out Animation คือ การสรางสรรคภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ดวย
เทคนิคการตัดกระดาษใหเปนรูปทรงหรือตัวการตูนตางๆ และใชกลองถายที
ละภาพ เม่ือมีการขยับหรือเปล่ียนแปลง เคล่ือนยายตําแหนงของรูปทรงใน
ภาพ 
 Clay Animation – Stop motion คือ การปนการสรางโมเดลโดยใช
ดินน้ํามัน หรือ วัสดุใดๆ ก็ตามในการสรางสรรค โดยทําการขยับตัวหุนทีละ
นอย ตามทาทางท่ีกําหนดใหเคล่ือนไหว 
 3D Animation เปนการสรางสรรคดวยวัสดุท่ีหลากหลาย เชน ดิน
น้ํามัน ไม กลอง โดยการสรางฉากจําลอง ตัวละคร จากนั้นทําการถายทําดวย
กลองภาพยนตร หรือกลองวิดีโอ ทีละเฟรม โดยกําหนดมาตรฐานไว
ประมาณ 24 เฟรม ตอ วินาที จากนั้นนําภาพมาเรียงตอกันตามบทภาพยนตร 
จะเกิดเปนภาพเคล่ือนไหวได   หรือปจจุบัน    มีการสรางภาพยนตรการตูน
แอนิเมช่ันดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมท่ีสรางภาพ 3 มิติได เชน 
Maya, Lightwave, 3d max เปนตน 
 

จุดเร่ิมตนของ Animation ปรากฏในภาพวาดของมนุษยถํ้าท่ีวาด
ภาพสัตวท่ีมีขามากมายเพ่ือถายทอดออกมาใหเห็นวาสัตวตางๆกําลังวิ่ง หรือ
เคล่ือนไหว หรือ แมแตในเอเซีย ไดปรากฏในงานประเภทปฏิมากรรม ท่ีมี
แขนขามากมาย ดูคลายเปนการแสดงถึงความเคลื่อนไวของรางกาย จึง
นับเปนการสรางภาพเคล่ือนไหวในยุคแรก (Peter Lord and Brian Sibley. 
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Creating 3-d animation: 1998) และยังปรากฏเม่ือประมาณ 2,000 ปกอน
คริสตกาล ไดมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในอียิปต เปนภาพของ
นักมวยปลํ้าสองคนตอสูกัน เปนเหมือนภาพท่ีแสดงการเคล่ือนไหวหลาย
ภาพตอเนื่องกัน สวนทางศิลปะตะวันออกนั้น ชาวญ่ีปุนโบราณนิยมใชมวน
กระดาษ (Scroll) แสดงเร่ืองราวตางๆ ท่ีตอเนื่องกัน 
 ภาพยนตรการตูนในปจจุบันไดสรางความต่ืนตาตื่นใจในเทคนิค
พิเศษท่ีมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสรางใหการตูน มีชีวิตข้ึนมาโลด
แลนราวประหนึ่งวามีชีวิตจริงอยูในโลกรวมกับผูชม ท่ีมีพัฒนาการควบคูมา
กับภาพยนตรท่ีมีคนเปนนักแสดง นับต้ังแตเร่ิมมีการสรางภาพยนตรมา เม่ือ
วันท่ี 28 ธันวาคม 1895 ณ หองใตดินรานกาแฟ Grand Café ในประเทศ
ฝร่ังเศส โดยพ่ีนองตระกูลลูมิแยร Auguste และ Louis Lumiere ภาพยนตรก็
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ทําใหพวกเขาสงทีมงานกลองบันทึกภาพ ไป
บันทึกภาพยนตรในเมืองตางๆ เพื่อใหผูท่ีมิไดเคยเดินทางท่ัวโลกไดเห็นโดย
ชวงแรกเปนภาพยนตรเงียบไมมีเสียงบันทึก 
 ในป 1940 บริษัทของ Walt Disney ไดสรางภาพยนตรการตูนท่ี
สําคัญ 2 เร่ือง ท่ีเกี่ยวกับระบบเสียง คือ เร่ือง Pinocchio และเร่ือง Fantasia 
ไดบันทึกเสียงในฟลมดวยระบบ Fantasound คือประกอบดวย 3 รองเสียง 
บรรเลงเพลงโดยวง Philadelphia Orchestra ทําใหระบบเสียงในภาพยนตรมี
ความสมบูรณแบบมากข้ึน (รักศานต วิวัฒนวินอุดม,2546, หนา 9)  ผลงาน
หนังโฆษณาของ Walt Disney ในระยะแรกๆ เปนหนังการตูนส้ัน ผลิตข้ึน
เพื่อวัตถุประสงคในการฉายควบคูกับหนังบันเทิงในโรงภาพยนตร มีความ
ยาวประมาณ 5-8 นาที ตัวการตูนสวนใหญถูกออกแบบมาจากลักษณะของ
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สัตวตางๆ เชน หนู กระตาย เตา เปนตน ซ่ึงเปนการนําเอาลักษณะเดนของ
ตัวการตูนเหลานี้ออกมา ทําใหสามารถเขาถึงกลุมคนดูท่ีเปนเด็กไดงาย สวน
เนื้อ เ ร่ืองมักเกี่ ยวกับการเอาชนะอุปสรรคตางๆ  ของตัวละคร  หรือ
สถานการณโดยมีตัวผูรายคอยเปนอุปสรรคขัดขวาง อันเปนเปาหมายของ
รูปแบบในการสรางหนังการตูน นอกจากนั้นยังมีเนื้อเร่ืองท่ีเนนความนา
สงสารของตัวละคร  หนังชุด Silly Symphony ท่ีเรียกวา Skeleton Dance 
เปนหนังส้ันเสียงในฟลมท่ีมีเสียงดนตรีเขากับภาพไดดีเยี่ยมเร่ืองหน่ึง 
 ชวงทศวรรษที่ 50 นักสรางหนังส้ันการตูนทดลองใชกับเทคนิค
ตางๆ เชน การเขียนบนแผนฟลมเร่ืองแรกคือ Colour Box (1935) ของ Len 
Lye และเร่ือง Blinkety Blank (1955) เทคนิค Pixillation เร่ือง Neighbors 
(1952) เพื่อตอตานสงคราม เร่ือง Pass de deux (1967) ผูนําในกลุมสรางหนัง
ส้ันการตูน ไดแก Norman MacLaren แหง National Film Board of Canada 
เปนผูกํากับท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเทคนิคหนังการตูนของเขาไดมีอิทธิพลตอ Albert 
Lamorisse  ผูกํากับหนังส้ันรางวัลออสการ เร่ือง The Red Balloon (1956) 
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ความเปนมาของแอนิเมชั่นในรูปแบบภาพยนตรการตูนในประเทศไทย 
อเนก นาวิกมูล กลาวถึงเร่ืองการตูนไววา ภาพวาดการตูนเขามา

เผยแพรจนเปนท่ีรูจักของคนไทยมาต้ังแตสมัยใดนั้น ไมปรากฏหลักฐานแน
ชัด แตสันนิษฐานวาคงจะเร่ิมเขามาต้ังแตสมัยท่ีชาวตะวันตกเขามาติดตอ
คาขายในเมืองไทยแลวนําหนังสือติดตัวมาอาน หรือไมก็พระมหากษัตริย
และผูรูภาษาตางชาติส่ังหนังสือเขามาอานโดยเฉพาะ ซ่ึงหลักฐานเกาแกท่ีสุด
ไดถูกคนพบคือ ในหนังสือ Temples and Elephants (วัดและชาง) ของคารส 
บอค (Cart Bock) ซ่ึงสํานักพิมพศิลปวัฒนธรรมจัดพิมพในเร่ือง “ทองถ่ิน
สยามในยุคพระพุทธเจาหลวง” มีขอความตอนหน่ึง ท่ี มร.คารส บอค ไดเอย
ถึงการพบการตูนในพระราชวังบางประอิน แสดงวาในสมัยนั้น ประมาณป 
พ.ศ. 2424 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 นั้น คน
ไทยก็รูจักภาพวาดการตูนกันแลว 

อยางไรก็ตาม การตูนในยุคสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังไมคอยพบมากนัก แต
ในสมัยรัชกาลท่ี 6 นั้นมีจํานวนมากข้ึน และเกิดนักวาดภาพการตูนท่ีมี
ช่ือเสียงในชวงนั้นไดแก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและขุน
ปฏิภาคพิมพลิขิต (เปลง ไตรปน) สําหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวนั้นพระองคทรงสนพระทัยอยางมากในเร่ืองการวาดภาพลอ ทรง
โปรดเกลาฯ พระราชทานคําวา “การตูน” วาหมายถึง “ภาพลอ” และทรงวาด
ภาพลอไวมากมายโดยพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในการจับลักษณะ
บุคลิกของคนไดเปนอยางดี เม่ือทรงวาดภาพลอผูใดจะสามารถดูออกได
ทันทีวาภาพนั้นเปนภาพของใคร การตูนไทยในยุคแรกสวนใหญจะมี
ลักษณะเดียวกัน คือเปนภาพเสียดสีลอเลียนทางการเมืองหรือประชดประชัน
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สังคมในยุคนั้น หรือเปนการตูนตลก 3 ชอง แลวใสคํากาพยกลอนใหอาน
งาย จํางาย จนถึงปพ.ศ. 2470 หนังสืออานเลนก็ไดรับความนิยมอยางมาก
และเกิดหนังสือการตูนประเภทเลมเดียวจบมากมาย   

“การตูน” ในความหมายของคนไทย นอกจากคําวา “ภาพลอ” แลว
ยังรวมไปถึง การตูนท่ีวาดเปนเร่ืองส้ัน เร่ืองยาว ท้ังท่ีเปน Comic หรือ 
Animation (ธรรมศักดิ์ เอ้ือรักสกุล:29) 

สําหรับประเทศไทยนั้นเรามีแอนิเมช่ัน  มานานนับรอยป  ซ่ึงเปน
แอนิเมช่ันแบบภาพตัด (cutout) คือหนังตลุง  
 จนกระท่ังป พ.ศ.2488-2498 คุณเสนห คลายเคล่ือน ไดพยายาม
ทดลองศึกษาการผลิตภาพยนตรการตูนดวยตนเอง ซ่ึงภาพยนตรการตูนท่ี
ทดลองผลิตเปนเร่ืองแรกคือเร่ืองเกี่ยวกับชาวนา เพื่อนําไปอบรมพัฒนาใหมี
ความศิวิไลซตามนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม แตไมไดรับ
การสนับสนุนดวยเหตุผลท่ีวา การตูนเปนเร่ืองที่ไรสาระ 
 
 ตอมาในป พ.ศ.2498 ปยุต เงากระจาง ไดผลิตการตูนแอนิเมช่ันดวย
แผนเซล ใชเวลาผลิตงานประมาณ 8 เดือน จึงเสร็จเปนภาพยนตรการตูน
เร่ืองแรกของเมืองไทยช่ือ “เหตุมหัศจรรย” โดยเปนภาพยนตรสีขนาด 16 
มม. มีความยาว 400 ฟุต เวลา 20 นาที ภาพยนตรการตูนเร่ืองนี้ฉายประกอบ
โปรแกรมหนังเร่ือง “ทุรบุรุษทุย” ท่ีโรงภาพยนตรบอรดเวย ในป พ.ศ.2498 
นั่นเอง แมการตูนเร่ืองนี้จะสรางช่ือเสียงใหกับคุณปยุตอยางมากจน
ส่ือมวลชนยกยองวาเปน “วอลท ดีสนีย เมืองไทย” แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จเร่ืองรายไดเทาท่ีควร 
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ป พ.ศ.2500 คุณปยุตก็ไดรับทุนสนับสนุนใหสรางภาพยนตร
การตูนอีกเร่ืองหนึ่งจากยูซิส คือเร่ือง “หนุมานผจญภัย” เปนภาพยนตร
การตูนสี ขนาด 16 มม. ความยาว 20 นาที ซ่ึงชวงนี้เปนชวงปฏิวัติของจอม
พลสฤษด์ิ และภาพยนตรเร่ืองนี้ก็ไมสามารถนําออกเผยแพรได ดวยเหตุทาง
การเมือง และในป พ.ศ.2502 คุณปยุตก็ไดรับการสนับสนุนใหผลิต
ภาพยนตรการตูนอีกเร่ืองคือ เร่ือง “เด็กกับหมี” โดยความรวมมือกันของ
สมาชิกประเทศของซีโต (SEATO)  เปนภาพยนตรสี ขนาด 16 มม. ความ
ยาว 20 นาที ชวงนี้คุณปยุตไดมีโอกาสผลิตภาพยนตรการตูนอีก แตเปน
ภาพยนตรการตูนโฆษณา โดยใชตัวการตูนช่ือ “หนูหลอ” เปนตัวแสดงนํา 
ซ่ึงไดรับความสําเร็จมากเปนท่ีติดตาติดใจเด็กสมัยนั้น 
 จนกระท่ังป พ.ศ. 2519 คุณปยุตไดเร่ิมผลิตภาพยนตรการตูนเร่ือง 
“สุดสาคร” โดยคัดเลือกมาจากเร่ืองราวเพียง 3 ตอน เร่ิมต้ังแตตอนกําเนิดสุด
สาคร สุดสาครเขาเมืองการเวก และสุดสาครตามหาพอ การผลิตภาพยนตร
การตูนเร่ืองนี้ใชเวลาผลิต 1 ปกับ 9 เดือนเต็มเสร็จเม่ือเดือนมิถุนายน 2521 
ใชภาพท้ังส้ิน 60,000 ภาพ มีความยาว 7,348 ฟุต เวลา 81:64 นาที และสง
ภาพยนตรการตูนเร่ืองนี้ไปรวมงานมหกรรมภาพยนตรท่ีกรุงไทเป ประเทศ
ไตหวันอีกดวย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรการตูน 

ภาพยนตรการตูนเปนส่ือสากลที่สามารถเขาถึงชนทุกชาติทุกภาษา 
ถึงแมจะมีความแตกตางในเร่ืองของภาษาพูด แตภาษาภาพท่ีมีการแสดงออก
ดวยบุคลิกลักษณะทาทางสีหนา อารมณของภาพยนตรการตูนนั้นกลับเปน
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ส่ิงท่ีผูชมทําความเขาใจไดไมยากท้ังเด็กเยาวชนและผูใหญ จึงทําให
ภาพยนตรการตูนเปนท่ีนิยมช่ืนชมของทุกวัย ซ่ึงเหมือนกับภาพยนตรท่ีเปน
สวนหนึ่งของภาษาเชนเดียวกัน(Peter Kivy, 2004, Page 233)  
 ในปจจุบันจากกระแสนิยมในภาพยนตรการตูนทําใหผูประกอบ
ธุรกิจตางๆ ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการตูนท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคใน
การตลาดท่ีมีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจ เนื่องจากการตูนของตางชาติท่ีเขา
มาฉายในทางโทรทัศนและโรงภาพยนตรมานานหลายทศวรรษ อีกท้ังมี
แผนการตลาดท่ีเกิดผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่องกับการตูนเร่ืองนั้นๆ หลากหลาย 
อาทิเชน ตุกตา เคร่ืองอุปโภคตางๆ และในภาพยนตรการตูนบางเร่ือง ทําให
เกิดกระแสนิยมคล่ังไคลในบุคลิกของตัวการตูน เชน โดเรมอน แมวคิตต้ี  
มิคกี้เมาส โดยในปจจุบันจะเห็นพัฒนาการในดานการนําเอาการตูนมาสราง
เปนส่ือโฆษณาทางทีวีในการประชาสัมพันธสินคา และท้ังนี้เปนเพราะ
การตูนสามารถสรางความจดจําไดงาย ดูทันสมัย แปลกตาไปกวาเดิม ไม
จําเปนตองจางคนมาแสดง จึงทําใหสามารถสรางสรรคภาพไดอยางอิสระ 
ตามความคิดสรางสรรค ของผูคิด นอกเหนือไปจากการสรางตัวการตูนใน
งานโฆษณาแลวการสรางสรรคภาพประกอบดวยคอมพิวเตอรกราฟค ชวย
ใหโฆษณามีภาพท่ีพิเศษ สมจริงไดเชนเดียวกัน 

พัฒนาการของภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ันในประเทศไทยเร่ิมมี
ความเคล่ือนไหว ไดรับความสนใจจากประชาชนในชวงไมเกิน 10 ป มานี้
นับต้ังแตภาพยนตรการตูนเร่ืองส้ัน ไดแก เร่ืองสุดสาคร ของประยุกต       
เงากระจาง ไดสรางความสนใจใหกับคนไทยเมื่อ 20 ปกอน ผลงานการ
สรางสรรคของคนไทยไดปรากฏทั้งในประเภทภาพยนตร ท่ีเขาฉายในโรง
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ภาพยนตร และทางโทรทัศน น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ไดกลาวใน
เอกสาร “สรุปผลการศึกษาและรวบรวมองคความรูส่ือการตูนในสังคมไทย
จากเอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธเกี่ยวกับการตูนของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย” ของโครงการส่ือการตูนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ  สถาบันการตูนไทย  มูลนิธิเด็ก โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงไดนําเสนอ
ผลงานเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548   

พบวาระหวางป พ.ศ. 2530-47 มีงานวิจัยเกี่ยวกับการตูน
ปรากฏอยูในวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต รวม
ท้ังส้ิน 17 สถาบัน จํานวน 218 เร่ือง พบวาเกือบท้ังหมดเปน
การศึกษาการตูนในฐานะส่ือหรือเคร่ืองมือของการเรียนการ
สอน ประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดวยส่ือการตูนเปรียบเทียบกับส่ืออ่ืนๆ มีเพียงประมาณรอย
ละ 7 ท่ีเปนการศึกษาผลกระทบของส่ือการตูนในสังคมไทย  มี
งานวิจัยเพียง 15 ช้ินท่ีศึกษาผลกระทบของการตูนซ่ึงมีมูลคา
การตลาดหลายพันลานบาทตอป โดยมีกลุมเปาหมายคือเด็กและ
เยาชน และมักถูกกลาวหาวาสงผลกระทบในแงลบตอเด็กและ
เยาวชนมากกวาแงบวก เสียเวลา เสียเงิน หมกมุนทางเพศและ
นิยมความรุนแรง นอยคร้ังท่ีจะไดยินคนพูดถึงการตูนในฐานะท่ี
เปนศิลปะแขนงหนึ่งและสามารถใหความสุขทางจิตวิญญาณแก
ผูเสพไดดวย ปญหาคือเราไมเคยไดลงมือศึกษาอยางจริงจังวา
การตูนแตละเร่ืองนั้นไดสงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนอยางไร
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กันแน และมีคําถามมากมายท่ีไมมีคําตอบ การตูนญ่ีปุนท่ีมี
เนื้อหาทางเพศอยางโจงแจงหรือมีความรุนแรงสุดข้ัวนั้นนาจะมี
ผลกระทบตอเด็กและเยาวชนอยางไร และสังคมควรจัดการ
อยางไร พนจากการตูนญ่ีปุนแลวการตูนไทยกําลังอยูตรงไหน 
ในทํานองเดียวกันการตูนไทยมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน
อยางไร กอนจะไปถึงการตูนไทยมีผลกระทบตอเด็กๆ อยางไร
ยังอาจจะตองตอบใหไดกอนวา การตูนไทยคืออะไร ในขณะท่ี
การตูนญ่ีปุนถูกกลาวหาวาทําใหเด็กๆ เบ่ียงเบนและนิสัยไมดี 
การตูนไทยก็มักถูกกลาวหาวาไมเปนไทย นักวาดสมัยใหมชอบ
วาดการตูนดวยลายเสนญ่ีปุน  เกี่ยวกับเร่ืองนี้บรรณาธิการ
นิตยสารการตูนไทยทานหนึ่งใหเหตุผลวา เปนเพราะพัฒนาการ
ของการตูนไทยนั้นไมตอเนื่อง มีการขาดชวงอยูนานมากสมัยท่ี
การตูนญ่ีปุนรุนแรกๆ เร่ิมยึดครองตลาดการตูนในเมืองไทยทํา
ใหเด็กรุนใหมโตข้ึนมากับการตูนญ่ีปุนแบบเต็มๆ ไมมีการตูน
ไทยรุนแรกๆ ใหเปนแบบอยางเลย 
ในระยะเวลา  20 ปท่ีผานมาภาพยนตรการตูนท่ีฉายทาง

โทรทัศนและหนังสือการตูนสวนใหญจะเปนภาพยนตรการตูน
ญ่ีปุนและหนังสือการตูนญ่ีปุน ซ่ึงมักมีเนื้อหาเนนในเร่ืองของ
การตอสู ท่ี รุนแรง  แตอยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาวิจัยท่ี
สามารถยืนยันไดวา การที่เด็กมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ
นั้นเกิดจากการอานหนังสือการตูนหรือดูภาพยนตรการตูนทาง
โทรทัศนในฐานะตัวแปรหลักเพียงประการเดียว  หากแต
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ผลกระทบของการตูนมักเกิดข้ึนพวงมากับปจจัยหรือตัวแปร
อ่ืนๆ ดวยเชนกัน กลาวคือ เด็กคนนั้นมีภาวะจิตใจท่ีไมม่ันคง
และมีแนวโนมพฤติกรรมเบ่ียงเบนอยูแลว  เด็กกลุมนี้จะมี
แนวโนมท่ีจะถูกชักนําโดยส่ือมวลชนท่ีมีเนื้อหารุนแรง หรือช้ี
ชองทางทางอาชญากรรมได ในขณะท่ีเด็กปกติท่ัวไปการดู
ภาพยนตรโทรทัศนหรืออานหนังสือท่ีมีเนื้อหารุนแรงไม
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ (สุวรรณา 
สันคติประภา, 2531, หนา 4) 

 
 
การวิจัยในเรื่องการตูนที่ผานมาไมวาจะเปนภาพยนตรการตูน

หรือหนังสือการต ูน  ผู ว ิจ ัยสวนมากใชจ ุดย ืนของแนวคิดประเภท
ผลกระทบของสื่อ หรือทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจาก
สื่อ โดยมุงเนนการวิเคราะหผูรับสารเปนสําคัญ มีกลุมตัวอยางที่นิยม
ศึกษากันมากคือ  เด็กและเยาวชนดวยเหตุผลที่ว า เปนกลุมที ่ร ับสื ่อ
การตูนมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งการวิเคราะหดวยทฤษฎีดังกลาวจะสนใจมิติ
ในเชิงจิตวิทยา เปนหลัก เชน ศึกษาความตองการของผูรับสาร, ศึกษา
ผลกระทบของส่ือท่ีทําใหเด็กกาวราว เปนตน แตยังขาดการวิจัยในเรื่อง
ของ “ความหมาย” ในการสื่อสาร  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม 
เพราะเปนขั้นตอนสําคัญในระดับ “กระบวนการ” ของการสื่อสารที่จะ
นําไปสูผลลัพธของการศึกษา (วรัชญ วานิชวัฒนกุล, 2549, หนา 13)  
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สุนทรียภาพของภาพยนตรการตูน 
เพื่อเปนการช้ีใหเห็นถึงแนวทางในการวิเคราะหภาพยนตรการตูนใน

มิติของหลักสุนทรียภาพ จึงตองพิจาณาหลักการของภาพยนตรเปนแนวทางใน
การสรางแนวคิดในการวิเคราะหภาพยนตรการตูน นพพร ประชากุล ไดเขียน
บทความท่ีเกี่ยวกับภาพยนตรในประเด็นเร่ืองของ สัญศาสตรโครงสรางกับ     
การวิจักษภาพยนตร ไวในหนังสือช่ือ “แลเนื้อ เถือหนัง” เลมสองดังนี้  

มนุษยทุกยุคทุกสมัย  ทุกสถานที่บนโลกนี้ลวนผลิตและ
บริโภคเรื่องเลา เร่ืองเลาจึงปรากฏออกมาในปลายรูปแบบ ไมวา
จะเปนนิทาน ตํานาน จิตรกรรมฝาผนัง หรือจิตรกรรมบนผืนผา
ใน บนรางกาย หรือเปนเร่ืองส้ัน นวนิยาย ภาพยนตร ภาพยนตร
การตูน หรือแมแตในยามฝน มนุษยยังฝนเปนเร่ืองเลา เร่ืองเลา
นั้นมีท้ังท่ีถือกันวาอิงกับขอเท็จจริง เชน ขาว สารคดี และท่ีรับรู
กันวาเปนเร่ืองสมมติข้ึน เชน นวนิยาย ภาพยนตร อีกท้ังยัง
สามารถใชส่ือท่ีเปนถอยคํา เชนนวนิยาย และส่ือท่ีเปนภาพ เชน 
ภาพยนตร กลาวโดยสรุป เร่ืองเลานั้นมีนิยามวา เปนการนําเสนอ
เหตุการณชุดหนึ่ง มีกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ
ตอนตนไปสูสถานการณตอนจบ เกี่ยวของกับบุคคลจํานวนหนึ่ง
และดําเนินไปในสถานท่ี-เวลา 
การเลาเร่ืองในภาพยนตรนั้นเปน เร่ืองเลาท่ีจําลองแบบอยาง ท่ี

ประมวลมาจากโลกแหงความเปนจริง หรือเสมือนจริง เกิดการ
รับรูของผูชมในเร่ืองของ ผูคน สถานท่ี พฤติกรรม และยุคสมัย
ตามท่ีปรากฏเร่ือง ก็จะแปรสภาพเปนความเขาใจและอารมณ
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ความรูสึกของผู รับในระดับพุทธิปญญา  เหมือนกัน แตใน
ขณะเดียวกัน ศาสตรแหงการเลาเร่ืองจะเนนย้ําอยู เสมอวา 
ความหมายท่ีส่ือโดยเร่ืองเลานั้นเปนผลมาจากการประกอบสราง 
(construction) ตามแบบแผนของวัฒนธรรมการเลาเร่ือง ไมวาจะ
เปนการกําหนดทิศทางการเดินเร่ือง การเลาเร่ืองอยางสังเขปบาง 
ละเอียดบาง การจัดเรียงเหตุการณตามลําดับเวลา หรือสลับลําดับ
บาง หรือการเลือกมุมมองอยางรูแจงหรืออยางรูจํากัด ดังนั้นการ
จําลองเอาแบบอยางจากโลกของความเปนจริงมาใชในเร่ืองเลา
หนึ่ งๆจึงดํ า เนินไปภายใตตรรกะของการประกอบสราง
ความหมายทางวัฒนธรรม มากกวาจะเปนไปตามตรรกะในโลก
ของความเปนจริง 

 ในแงของวิวัฒนาการของมนุษยท่ีไดมีการประดิษฐคิดสรางสรรค
ส่ิงใหมนั้น ภาพยนตรเปนประดิษฐกรรมอายุเพียงรอยกวาป และเดิมทีมุง
หมายใหใชเปนอุปกรณชวยบันทึกทางวิทยาศาสตร สามารถเขามาเบียด
แทรกในพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมซ่ึงเคยยึดครองโดยวรรณกรรมมายาวนาน
หลายพันป จนในท่ีสุดนั้นกลายเปนส่ือหลักของการเลาเร่ืองสมมติท่ีเกือบจะ
ผูกขาดพื้นท่ีท้ังหมด โดยส่ิงท่ีปรากฏน้ันคือจํานวนภาพยนตรกับจํานวนงาน
วรรณกรรมท่ีผูคนท่ัวไปบริโภคโดยเฉล่ียตอป 

คุณสมบัติความเปน “ภาพเคล่ือนไหว” ท่ีถูกบันทึกไว คือปจจัยท่ี
อธิบายถึงชัยชนะของภาพยนตรในการชวงชิงความเปนใหญของการเปนส่ือ
เลาเร่ืองไปจากวรรณกรรม ภาพยนตรเพียงแตเปนส่ือท่ีบริโภคไดสะดวก
รวดเร็วเทานั้น หากยังกอใหเกิดความรูสึกเสมือนจริงไดเหนือกวาหนังสือ 
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ส่ิงท่ีภาพยนตรนําเสนอตอผูชมมิใชหนากระดาษสีขาวท่ีมีแตตัวอักษรสีดํา
เรียงกันอยู หากแตเปนภาพอันโลดแลนและเสียงอันมีชีวิตชีวาของผูคน วัตถุ
ส่ิงของ สถานท่ี และบรรยากาศท่ีดูเหมือนวาเลียนแบบ “ความเปนจริง” ได
อยางไมผิดเพี้ยน (บางกรณียังมีกล่ินและแรงส่ันสะเทือนประกอบดวย) 
อํานาจการจําลองของจริงของภาพยนตรนั้นนับวาสูงท่ีสุดแลวในบรรดาส่ือ
แหงการเลาเร่ืองดวยกัน 
 แตภาพยนตรไดถูกวิจารณจากนักสุนทรียศาสตรวาภาพยนตรปด
กั้นความคิดสรางสรรคของผูเสพเพราะเปนการนําเสนอท่ีสําเร็จรูป ดังนั้น 
นับจากวิชาการภาพยนตรศึกษากอตัวข้ึนอยางจริงจังในทศวรรษ 1920 จึงมี
ชวงระยะหน่ึงท่ีนักทฤษฎีภาพยนตร ไดพยายามยืนยันวาภาพยนตรเปน 
“ศิลปะ”  โดยการวิเคราะหสุนทรียะอันเกิดจากการใชมุมกลอง แสง เงา และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดตอซ่ึงถือวาเปนกลวิธีท่ีเกิดโอกาสใหศิลปนผูสราง
ภาพยนตรไดแสดงอัจฉริยภาพของตนเองออกมาไดอยางเต็มท่ี  โดยในชวง
เวลาของศตวรรษที่ 20 นักวิชาการหรือนักวิจารณภาพยนตรตางใชกรอบ
ความคิดท่ีพูดถึงภาพยนตรในประเด็นเ ร่ืองเลา ท่ีสืบทอดตอมาจาก
วรรณกรรมศึกษาสมัยศตวรรษท่ี 19 นั่นคือ มองวาความหมายท่ีส่ือในเร่ือง
เลาเกิดจากการลอกเลียนความเปนจริง เพียงผานกลวิธีทางศิลปะตามเจตนา
ของผูสราง และวิเคราะหบนหลักพื้นฐาน เชน วิจารณพฤติกรรมและความ
นึกคิดของตัวละครดวยหลักจิตวิทยาพื้นๆ เปนตน  
 กลาวโดยสรุปแลว ทรรศนะตอภาพยนตรในคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 
20 ไมวาจะเนนในแงสุนทรียะของภาพหรือในแงท่ีเร่ืองเลาถายสะทอนความ
เปนจริง ลวนถูกกําหนดดวยกรอบความคิดแบบมนุษยนิยม (humanism) ซ่ึง
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เลือกมองแตดานท่ีประเสริฐของมนุษย โดยยึดม่ันอยูกับคติท่ีวา มนุษยเปน
องคประธาน (subject) หรือผูกระทําการตางๆ ดวยเจตจํานงของตน เปยม
ดวยเหตุผล และมีอิสระเสรี หลักคิดนี้นําไปสูการมองผลงานสรางสรรคทาง
ศิลปวัฒนธรรม วา เปนการถายทอดความเขาใจอันลึกซ้ึงของบุคลอัจฉริยะท่ี
มีตอมนุษย ชีวิต และโลก โดยบุคคลผูสรางผลงานนั้นไดกล่ันกรองญาณ
ทัศนดังกลาวออกมาเปนสาระและความงามอันทรงคุณคาสากลเหนือ
กาลเวลา นาสังเกตวา ทรรศนะเชนนี้สอดคลองกับแนวคิดท่ีเชิดชูปจเจก
บุคคลและอรรถประโยชนของส่ิงตางๆ ตามคานิยมของชนช้ันกลางเปน
อยางดี อีกท้ังยังเปนการสงวนพื้นท่ีสําหรับเปน “โชวรูม” ทางวัฒนธรรม 
เพื่อชดเชยและกลบเกล่ือนความเปนวัตถุนิยมอันเปนสารัตถะท่ีแทจริงของ
ขนช้ันกลางดังกลาว 

นอกจากนี้ Jeremy G. Butler (นิพนธ คุณารักษ, 2539, หนา 23) ยัง
ไดกลาวถึงปจจัยหลัก 3 ประการท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการภาพยนตร
การตูนทางโทรทัศน ดังนี้ 

1. ปจจัยดานสุนทรียศาสตร (Aesthetics) การผลิตรายการภาพยนตร
การตูนทางโทรทัศนนั้น การออกแบบควรเรียบงาย เชน ตัวการตูนควร
ออกแบบใหมีลักษณะสองมิติ มีลักษณะเปนรูปแบบนามธรรม (Abstract) 
คือเปนตัวการตูนงายๆ ไมเหมือนจริง ไมมีมิติความลึก ใชการออกแบบและ
วาดรูปรางหนาตาบุคลิกลักษณะท่ีสวยงามชัดเจน และเหมาะสม  (Well – 
defined Character Outline) และภาพฉากหลังควรออกแบบมีลักษณะเรียบ
งาย ใชรูปแบบนามธรรมไมเหมือนจริง (Abstract Backgrounds) สวนการใช
สีนั้นควรมีการใชสีท่ีสดใส เดน ชัดเจน (Primary Colors) ท้ังนี้การออกแบบ
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และใชสีใหมีลักษณะเรียบงาย สีสันสดใสชัดเจนนั้นก็เพื่อใหสอดคลองกับ
กลวิธีแอนิเมช่ัน (Animation Mechanical) แบบ Limited Animation ซ่ึงมีการ
สรางการเคล่ือนไหว (Movement) เฉพาะสวนเฉพาะท่ี โดยจะชวยใหการ
ผลิตแบบ  Limited Animation สามารถทําไดโดยตรง รวดเร็ว มีความ
เคล่ือนไหวและความสาวยงามตามรูปแบบศิลปะการออกแบบลักษณะ
นามธรรม (Aesthetic of Abstract Stylization) นอกจากนี้ยังมีองคประกอบ
อ่ืนๆ คือ ดนตรี (Music)  บทพูด (Dialogue) และเสียงประกอบ (Sound 
Synchronized) ซ่ึงจะชวยใหรายการภาพยนตรการตูนสมบูรณยิ่งข้ีน 

2. ดานเทคโนโลยีการผลิต (Technology) คือ ความรูใหมวิธีการ
ใหมหรือส่ิงประดิษฐใหม (Innovation) ท่ีนํามาใชในการผลิตรายการ
ภาพยนตรการตูนใหมีคุณภาพผลิตไดรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ เชน 
การใชเทคนิควิธีการผลิตแบบ Limited Animation ท่ีไดรับการคิดคนโดย 
John Hubley, Steve Bosustow and Adrian Woolery ผูเปนกําลังสําคัญของ
บริษัท United Productions of America (UPA) รวมท้ังการออกแบบรูปแบบ
ใหมในลักษณะเรียบงายเปนนามธรรม (Emphasizes Abstraction) แทนการ
ผลิตโดยใชเทคนิควิธีการแบบ Full Animation และใชรูปแบบท่ีเหมือนจริง 
(Naturalism) ท่ีผลิตข้ึนไดชาและส้ินเปลืองงบประมาณกวา 

3. ดานการผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม (Economics) คือ รายการ
ภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนนั้นแตกตางจากภาพยนตรการตูนท่ีฉายใน
โรงภาพยนตรซ่ึงสามารถอาศัยรายไดจากจํานวนของผูเขาชมได แตรายการ
ภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนมีลักษณะเชนเดียวกับรายการโทรทัศนอ่ืนๆ 
ท่ีอยูไดดวยสปอนเซอรจากการโฆษณา การขายรายการแกเครือขาย
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โทรทัศน ซ่ึงสถานีโทรทัศนนั้นตองการรายการภาพยนตรการตูนเปน
จํานวนมาก และรายการภาพยนตรการตูนท่ีสตูดิโอตางๆ ผลิตข้ึนมาก็ถูก
นํามาเผยแพรและหมดไปอยางรวดเร็ว จนตองนําภาพยนตรการตูนเกาๆ 
กลับมาฉายซํ้าอีก การผลิตรายการภาพยนตรการตูนดวยวิธีการประหยัด
อยางมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงท่ีสถานีและผูผลิตรายการตองการ ดังนั้น 
รูปแบบ (Format) ของการผลิตรายการภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนท่ีถูก
นํามาใชอยางแพรหลายมาจนปจจุบัน ประกอบดวย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 
3.1 โครงสรางของรายการ (Program Structure) ไดแก รูปแบบ

ของรายการท่ีอาจเปนภาพยนตรการ ตูนขนาดส้ัน  (Short Individual 
Cartoons) หรือ รายการภาพยนตรการตูนท่ีมีการแบงเปนตอนๆ หรืออาจ
เปนรายการท่ีมีท้ังภาพยนตรการตูนหุน (Puppets) และพิธีกรท่ีเปนคน
รวมกันโดยแบงเปนชวงๆ ก็ได รวมทั้งชวงเวลาออกอากาศของรายการท่ี
เหมาะสม เชน บาย หรือเชาวันเสาร เปนตน 

3.2 โครงสรางของเนื้อหาเร่ืองราว (Narrative Structure) ไดแก 
เร่ืองราวหรือ เนื้อหาของภาพยนตรการตูนทางโทรทัศน อาจเปนเร่ืองราวแต
นําเสนอเปนตอนตอแตละตอน เชน ภาพยนตรการตูนชุดโดราเอมอน หรือ
เปนเร่ืองราวแตนําเสนอเปนตอนตอเนื่องจนจบ เชน  ภาพยนตรการตูนชุด 
ดรากอนบอล หรือเซลเลอรมูน เปนตัน 

3.3 เทคนิควิธีการแบบ Limited Animation ไดแก เทคนิค
วิธีการแอนิเมช่ันท่ีไมไดคํานึงความเคล่ือนไหวภาพตัวการตูน และฉากหลัง
ท่ีสวยงามสมจริงเปนธรรมชาติ (Aesthetic) มากนัก แตคํานึงถึงการผลิตท่ี
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สามารถเลาเร่ือง (Story Telling) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการ
ประหยัดเวลาและงบประมาณ 

3.4 ใหความสําคัญกับบทสนทนา (Emphasis on Dialogue) 
ไดแก การใชบทสนทนาเปนส่ิงท่ีบอกเร่ืองราวอยางเหมาะสมกับการใชภาพ
แสดงการเคล่ือนไหว เพื่อใหมีความสอดคลองกับเทคนิควิธีการผลิตแบบ 
Limited Animation นับจากป ค.ศ. 1980 การผลิตรายการภาพยนตรการตูน
ทางโทรทัศนไดกลายเปนอุตสาหกรรมการแบบรวมผลิตหลายประเทศ 
(Production was Internationalized) อยางเชน ผูผลิตรายใหญ เชน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดวาจางและสงงานไปผลิตยังประเทศเกาหลี 
เนื่องจากคาแรงงานของคนเกาหลีถูกกวาของสหรัฐอเมริกา  

อยางไรก็ตามการศึกษาในเชิงลึกของภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ันใน
ประเทศไทยยังมีชองวางในการคนหาคําตอบเชิงวิชาการอยูในเร่ืองของ
สุนทรียภาพ  จากหลักคิดท่ีวาภาพยนตรเปนศาสตรหนึ่งของศิลปะ ดังนั้น
ภาพยนตรแอนิเมช่ันจึงควรท่ีจัดอยูในศาสตรหนึ่งของศิลปะหลังสมัยใหม ท่ี
รวมศาสตรแบบสหวิทยาการในการสรางสรรคเพื่อใหไดมาซ่ึงภาพยนตรท่ี
สมบูรณ สรางอารมณใหกับผูดูไดสะเทือนใจ ดีใจ ต่ืนเตน เราใจ เสียใจ สนกุ 
ลุน ระทึกขวัญ รัก เกลียด ฯลฯ และช่ืนชอบในบุคลิกของตัวละครที่โลด
แลนในภาพยนตร จนคนดูประทับใจเอามาเปนแบบอยางในบุคลิกของ
ตนเอง ท่ีเกิดข้ึนในโลกของเด็ก 

จากการศึกษาท่ีผานมาในเร่ืองของสุนทรียภาพในสาขาตางๆของ
ศิลปะ ไดทําการศึกษาเพียง สุนทรียภาพในทัศนศิลป สุนทรียภาพในดนตรี 
และสุนทรียภาพในศิลปะการแสดง    
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วิ รุณ  ต้ั ง เจ ริญ  (2546 ,  หน า  102)  กล าว ถึง สุนทรียภาพใน
ศิลปะการแสดงโดยสรุปวา 

ศิลปะในแขนงตางๆ ลวนมีความเชื่อมโยงกัน ท้ังทัศนศิลป
และศิลปะการแสดงท่ีเปนภาษาภาพ ดนตรีท่ีเปนภาษาเสียง และ
วรรณกรรมท่ีเปนอักษร เม่ือเปลงเสียงก็เปนภาษาเสียง และ
ท้ังหมดลวนกระตุนจินตนาการของเรา “การซาบซ้ึงในศิลปะน้ัน 
เม่ือเห็นภาพควรไดยินเสียง เม่ือไดยินเสียงควรเห็นภาพ” หรือ
สําหรับงานทัศนศิลปและศิลปะการแสดงแลว “ จิตรกรท่ีเขียน
ภาพยักษโดยไมไดช่ืนชมลีลาของยักษในโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ 
เขาไมอาจเขียนภาพยักษท่ีสงางามอหังการได และก็เชนกัน 
นักแสดง พระ นาง ยักษ วานร ท่ีไมเคยเห็นช่ืนชมจิตรกรรม เขา
ยอมขาดความเขาใจในเร่ืองลีลาทาทาง และความงามของเสน
อยางนาเสียดายยิ่ง” ศิลปะยอมสองทางซ่ึงกันและกัน ( ต้ังเจริญ. 
102) 

 
 ความเขาใจในสุนทรียภาพของภาพยนตรแอนิเมช่ันคงมิอาจท่ีจะ
มองในมิติใดมิติหนึ่งเพียงดานเดียว แลวกลาวสรุปในความงามของการตูน
แอนิเมช่ัน รวมท้ังผูสรางสรรคผลงานนั้นตองมีความเขาใจในความงามทุกๆ
ดาน ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือโลกของ
ยุคดิจิตัลเขามามีสวนในการผลิตสรางสรรค ซ่ึงผูท่ีมีความเขาใจในการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเช่ียวชาญ มิไดหมายความวาจะสามารถ
สรางสรรคการตูนแอนิเมช่ัน หรือส่ืออ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ไดดีและทําใหผูรับ 
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หรือผูดูไดซาบซ้ึงในผลงานนั้น นั่นหมายความวาผูสรางสรรคจะตองมี
ความเขาใจในเร่ืองของศิลปะ ความงามตางๆท้ังทางทฤษฎีการรับรูดวยตา หู 
และใจ เม่ือผูท่ีสรางสรรคไดมีคุณสมบัติดังกลาวครบถวนแลว ผลงานน้ันจึง
จะมีความสมบูรณและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหมายได 
 อีกประการหนึ่งคือจะตองมีความเขาใจในเร่ืองของความงาม
ทางการแสดง การเคล่ือนไหวของคน และสัตว เนื่องจากวาตัวการตูนท่ีได
สรางสรรคข้ึนมาน้ัน ลวนแตเกิดจากการกําหนดของผูสรางใหมีตัวตนจาก
ส่ิงวางเปลา ใหมีชีวิตข้ึนมา ผูสรางจึงตองมีความเขาใจในชีวิตของทุกสรรพ
ส่ิงในโลก  เนื่องจากในการถายทอดภาพท่ีสรางสรรคนั้นจะตองมี
องคประกอบท่ีมากกวาการคิดแควาตัวละครในเร่ืองควรจะมีลักษณะ
อยางไร กลาวคือ การสรางความสมบูรณของฉาก บรรยากาศในเร่ืองท่ี
สะทอนถึงแนวทางหลักของเร่ือง ท่ีบงบอกเวลา สถานท่ี ยุคสมัย วัฒนธรรม 
โดยมีรายละเอียดต้ังแตส่ิงท่ีมีขนาดใหญอยางเชน ภูมิประเทศ ตนไม 
ส่ิงแวดลอม สถาปตยกรรม จนถึงรายละเอียดขนาดเล็ก เชน ผลิตภัณฑตางๆ
ในฉาก อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณในเร่ือง  ฯลฯ 
รวมท้ังการใชสีท่ีสรางความหมายในเชิงสัญลักษณ อารมณของเหตุการณ  
ซ่ึงในความเปนจริงผูชมอาจจะไมสังเกตก็ไดในเร่ืองของสีในแตละฉาก 
เนื่องจากมีความกลมกลืนลงตัวของภาพเพียงพอแลว 

ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการสรางสุนทรียภาพของภาพยนตร
การตูนแอนิเมช่ันคือ ผูสรางสรรคควรมีประสบการณในการคัดเลือกส่ิงท่ีจะ
นําเสนอท่ีอาจจะมีผลตอการเลียนแบบของผูดู ท่ีจะตองสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หรือการใหแงคิดท่ีดี ทัศนคติท่ีดี ในอีกมิติหนึ่งนั้น ผูสรางสรรค
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อาจจะเสมือนผูท่ีช้ีนําทางสติปญญาใหแกผูชม ใหกําลังใจ สรางความหวัง
ในชีวิต นั่นหมายถึงหนาท่ีความรับผิดชอบตอสังคมในการนําเสนอท่ีมิได
มุงหวังแตผลกําไร หรือความงามทางทัศนศิลปเพียงอยางเดียว เพราะใน
ปจจุบันภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนไดมีการนําเคาโครงเร่ืองจากนิทาน
พื้นบาน หรือวรรณคดีไทยมาใชเปนโครงสรางของบทภาพยนตรท่ีมีความ
มุงหมายในการสรางความเปนเอกลักษณไทย แตหากพิจารณาเพื่อวิเคราะห
กันเชิงลึกแลวพบวา วรรณกรรมสวนใหญของชาติพันธุท่ีมีมาจากภาคกลาง
นั้น มักจะมีเรื่องความอิจฉาริษยา แยงคูครอง รบราฆาฟน แยงชิง และเปน
เร่ืองท่ีไกลตัวเด็กมาก  จึงเปนคําถามตอมาวา ทิศทางของภาพยนตรการตูน
แอนิเมช่ันของไทยจะไปทางไหน และสุนทรียภาพของการตูนแอนิเมช่ันจะ
เปนประเด็นดึงดูดใหแวดวงวิชาการไดหันมาสนใจไดหรือไม  ความเปน
เอกลักษณของการตูนแอนิเมช่ันไทยคืออะไร  และยังมีคําถามท่ีคงตองการ
คําตอบอีกมากสําหรับสุนทรียภาพของภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ันใน
ประเทศไทย 
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