
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เกิดอะไรในแถบตะวันตก ? 
 

ไสว  บุญมา 
 

สตรีนานับถือ 
 

 ในชวงเวลา ๑๐ กวาปมาที่ผานมา ผมติดตามความเคลื่อนไหว
ของสตรคีนหนึ่งคอนขางสม่ําเสมอ เพราะเธอเปนคนเกงและนาสนใจที่สดุ  
เธอเกิดในครอบครัวคอนขางมีอันจะกิน เรียนหนังสือเกงมากพรอมกับทํา
กิจกรรมสารพัด  กิจกรรมนั่นเองที่พาเธอไปสัมผัสกับเด็กยากจนในแหลง
เสือ่มโทรมตาง ๆ จนในที่สุดจุดประกายใหเธอหาทางชวยผูดอยโอกาส   

ในระหวาง ๔ ปที่มหาวิทยาลัย เธอแสดงความสามารถหลากหลาย  
ในปสุดทายเธอไดรับเลอืกเปนประธานนกัศึกษา  และสอบไดคะแนนเปน
ที่ ๑ เธอจึงไดรับเชิญขึ้นแสดงปาฐกถาในงานพิธีประสาทปริญญา
ของมหาวิทยาลัย นับเปนนักศึกษาคนแรกที่ไดรับเกียรติเชนนั้น แตในงาน 
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นั้นเองที่เธอแสดงความกลาถึงขนาดตอวาแขกสําคัญตอหนาธารกํานัล   
ความกลา หรืออาจเรียกวากากั่นก็ได ทําใหนิตยสารชื่อดังนําเรื่องของเธอ
ไปตีแผ 

คําปราศรัยของเธอตอนหนึ่งสรางความสนใจใหสื่อมวลชนอยาง
ยิ่ง เปนเรือ่งอํานาจเงินซึง่เธอเห็นวากําลงัจะพาสังคมอเมริกันเดินหลงทาง  
เธอพูดทํานองวาผูใหญเริ่มพาสหรัฐฯ ไปในทางที่ผิดและถึงเวลาแลวที่จะ
หลกีทางใหคนรุนใหม  เธอจบคําปราศรัยดวยกลอนซึ่งสรางความสั่น
สะเทือนแบบถึงรากเหงาของผูเขารวมพิธีทีเดียวละ  กลอนตอนหนึง่มีวา 

 

My entrance into the world of so-called social problems 
Must be with quiet laughter, or not at all. 
The Hollow Men of anger and bitterness 
The bountiful ladies of righteous degradation 
All must be left to a bygone age. 

ฉันกาวออกนอกประตูไปสูโลก 
ไมเศราโศกหวงใยหรือไรหวัง 
หญงิงมงายชายโฉดจงโปรดฟง  
คนลาหลังโลกยุคใหมไมตองการ 

 

 เมือ่จบมหาวทิยาลัยเธอไปเรียนกฎหมายในสถาบันมีชื่อ และได
พบชายในฝน  ดวยความเกงแกรงกลา     เธออาจหางานไดหลายอยางซึง่ 
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ตางจะทําใหเธอเปนมหาเศรษฐีในพริบตา  ทวาเธอเลือกไปทํางานเพือ่บรกิาร
เยาวชนและคนดอยโอกาสในกรุงวอชิงตนั  หลงัจากนั้นไมนานเธอกส็ละ
งานและอนาคตอันสดใสเพื่อตามคนรักไปอยูในบานที่แสนกันดารของเขา 
 นั่นเปนเวลากวา 30 ปมาแลว 
 เธอทุมเทใหเขาทุกอยางในระหวางที่เขาเลนการเมืองจนไดรับ
ความสําเร็จสูงสุด 
 
 เมือ่ไมนานมานี้เธอเขยีนหนังสือออกมาเลมหนึ่ง ซึ่งอาจแปลวา 
“เยาวชนเปนลูกของทุกคนในสังคม”  (It Takes a Village)  หนงัสือ
เลมนี้มีขอเสนอหลากหลายซึ่งอาจสรุปงาย ๆ ไดวา โลกยุคนี้มีความเกี่ยว
พันโยงใยในวงกวาง  แตเด็กถูกทิ้งขวางใหวาเหวหงอยเหงา  พฤติกรรม
ของเราพวกผูใหญในสังคม ไมเฉพาะของพอแมเทานั้น ทีจ่ะมีผลผลักดนั
และสรางเยาวชนรุนหลงั   ฉะนัน้ผูใหญตองเปลี่ยนพฤติกรรมถาหวังจะ
ทําใหเดก็วันนี้ เปนคนดีคนเกงของสังคมตอไปในภายภาคหนา  หนังสอื
เลมนี้ขายดีมาก  แตเธอกลับบริจาคเงินรายไดทั้งหมดเพื่อการกุศล 
 ความเปนคนเกงแกรงกลา ทําใหเธอถูกครหาไมสิ้นสุด  แมแตการ
ไมยอมหยาสามีเจาชูก็มีชาวบานตําหนิ  พอสามีหมดอํานาจ  เธอมีโอกาส
เปนมหาเศรษฐีอีกครั้ง  ทวาเธอเลือกลงเลนการเมือง  การเปนนักการ
เมอืงในสหรัฐฯ ไมทําใหร่ํารวย ตองเลนดวยใจศรัทธาเพื่อรับใชประชาชน
เทานั้น  เธอไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภามาตั้งแตตนป ๒๕๔๔ 
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 เธอผูนั้นคือวุฒิสมาชิก ฮิลลารี รอดแฮม คลนิตัน (Hillary 
Rodham Clinton) ภรรยาของอดตีประธานาธิบดี บิลล คลนิตัน 
 การเลนการเมืองสรางความประทับใจใหเธอมาก  ประวัติของเธอ
บงวา เธอเปนคนเกงแกรงกลาจนอาจเรียกวาหัวแข็งแบบตกขอบ  แตงาน
ใหมทําใหเธอพบแนวคิดใหมซึ่งอาจสรุปไดสั้น ๆ วา ความกาวหนาอยาง
ยั่งยืนเกิดขึ้นจากความสมดุล   

เธอเริ่มปฏิบัติตัวตามแนวคิดซึ่งเธอเรียกสั้น ๆ วา Equipoise   
คํานี้เปนคาํผสมระหวาง Equi กับ Poise  ซึ่งถาอานคําอธิบาย

ของผูเลาเรื่องของเธอจะเขาใจยากทีสุ่ด  แตมันเปนแนวคิดที่คนไทยไดยิน
อยูเปนประจํา  สวนคนไทยจะกระทําตัวตรงกับความหมายของคําหรือไม
ยังเปนปริศนา   

ฮิลลาล ี รอดแฮม คลินตัน นับถอืศาสนาคริสต  เธอทุมเทความ
เกงแกรงกลา และพลังความคิดเพื่อเกื้อหนุนสังคมมาตั้งแตเรียนชั้นมัธยม  
จึงอาจเปนไปไดวาผลของการกระทํานั้น เกดิบุญเกิดกศุลที่ทาํใหเธอประสบ
สัจธรรมและสามารถดําเนนิชีวิตไดอยางสมดลุ   

 
ผมแนใจวา Equipoise หมายถึง ทางสายกลาง   
เปนไปไดไหมที่ชาวคริสตก็อาจพบทางสายกลางอันเปนทางดําเนิน

ชีวิตที่ราบรื่นถาเขาพยายามสั่งสมกรรมดี โดยเฉพาะการชวยเหลือเพือ่น
มนษุยดวยกัน ? 

5 
 
หนังสือนาอาน 
 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมอานหนังสือเลมหนึ่งซึ่งขายดีมากในยานกรุงวอชิงตัน  
หนงัสือชื่อวา Globalization and Its Discontents  เขียนโดย ดร. โจเซฟ 
สตกิลิตซ (Joseph Stiglitz) เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรป 
๒๕๔๔  ผมเหน็วาหนังสอืนีน้าจะมีประโยชนตอคนไทย แตเนื่องจากหนังสือ
อานคอนขางยาก จึงนํามาเลาไวเปน ๗ ตอนในคอลัมน “บานนอก-เมือง
นอก” ของนิตยสาร เนชัน่สุดสปัดาห เริ่มจากฉบับวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๔๕  ผมแปลชื่อหนังสือวา “ความหมนหมองของโลกาภิวตัน” 
 ประเด็นหลักของหนังสือมีวา คนจํานวนหนึ่งกลาวหาวาโลกาภิวัตน
เลวราย  เพราะมันทําใหคนจํานวนมากตกอยูในวังวนของความยากจน 
สิ่งแวดลอมเสือ่มโทรมและโลกขาดเสถียรภาพ จนถึงกับมีผูเสนอใหยกเลิก
โลกาภิวัตนเสียเลย   

เนื่องจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก
และองคการคาโลกเปนสถาบันหัวหอกในการตั้งกฎเกณฑของโลกาภิวัตน 
ฉะนั้นเมื่อมีการประชมุของสถาบันนี้ ณ ที่ใด ผูตอตานกระแสโลกาภิวตัน
ก็จะรวมตัวกันประทวงอยางรุนแรงติดตอกันมาหลายปแลว 
 ดร. สตกิลิตซ แยงวาโลกาภิวตันมิใชสิง่เลวราย ตรงขามมันสราง
ประโยชนมหาศาล โดยเฉพาะมันชวยคนเปนรอย ๆ ลานคนใหมฐีานะดี
ขึ้นเมื่อประเทศของพวกเขาอาศัยความสะดวกในการติดตอสื่อสารพัฒนา 
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ประเทศใหกาวหนา  โลกาภิวัตนมีพลังที่จะสรางประโยชนมหาศาลตอไป  
ปญหาไมใชอยูที่ตัวโลกาภิวัตน หากอยูที่การจัดการของกระบวนโลกาภิวัตน
ซึ่งมี ๓ สถาบนัดังกลาวเปนหัวหอก 
 เนือ่งจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกจิเปนผูถอืเสียงขางมาก
ในไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลกและองคการคาโลก   กฎเกณฑและนโยบาย
ตาง ๆ ที่สถาบันเหลานี้ตั้งขึ้นจึงสะทอนฐานความคิดของประเทศมหาอํานาจ
และเพื่อผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจเปนหลัก   

ไอเอ็มเอฟ มีสถานะสูงกวาสถาบันอื่นและเปนตัวสรางปญหา
มากที่สุดในระยะเวลาราวสองทศวรรษที่ผานมา เพราะเปนหัวหอกหลักที่
สะทอนฐานความคิดของสหรฐัอเมริกาในแนว ตลาดเสรีแบบตกขอบ 
(Market Fundamentalism)  สหรัฐอเมริกาเริ่มใชแนวคิดนี้ในสมัย
ประธานาธิบด ี โรนัลด เรแกน (๒๕๒๓–๒๕๓๑)  แนวความคิดนี้เปนฐาน
ของ ฉันทามติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งสื่อไทยกลาว
ถึงบอย ๆ  
 ตลาดเสรีแบบตกขอบ เชื่อวาตลาดเสรีเปนพาหะในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ตลาดสามารถแกปมเศรษฐกิจไดหมด  ปญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาล
เขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางานของตลาด  ในอีกนัยหนึ่ง แนวความคิดนี้
ศรัทธาในอํานาจของตลาดแตไมศรัทธาในประสิทธิภาพของรัฐบาล  ฉะนั้น
รัฐจะตองเลิกเขาไปควบคุมตลาด   
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รัฐบาลสหรัฐฯ นําแนวความคิดนี้มาใชในระหวาง โรนัลด เรแกน 
เปนประธานาธิบดีโดยการยกเลิกมาตรการควบคุมสถาบันการเงินตาง ๆ  
ปลอยใหพวกเขาทําอะไรตอมิอะไรกันไดอยางเสร ี  ผลปรากฏวาในเวลา
ไมนานก็เกิดวิกฤต ิ ระบบการเงินลมสลาย ทําใหรัฐบาลตองเขาไปแกไข
โดยใชเงินภาษีไปราว ๒๐๐,๐๐๐ ลานดอลลาร 
 ทั้ง ๆ ทีร่ะบบนี้ไดสรางความหายนะใหเห็นแลว แตไอเอ็มเอฟยัง
เชื่อในระบบตลาดเสรีแบบตกขอบและเรงใหประเทศดอยพัฒนายกเลิก
กฎเกณฑตาง ๆ อยางรวดเร็วโดยเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมตลาดเงินทุน 
ซึง่ในที่สดุมีผลทาํใหเกิดวกิฤตเิศรษฐกิจในประเทศตาง ๆ เกือบทั่วโลก 
รวมทั้งในประเทศไทยเมื่อกลางป ๒๕๔๐ ดวย 
 ตรงขามกับแนวความคิด ตลาดเสรีแบบตกขอบ ไดแก ระบบ
คอมมิวนิสต ซึ่งเชื่อวารัฐบาลสามารถแกปมเศรษฐกิจไดหมด ระบบตลาด
เสรีตางหากที่เปนตัวสรางปญหา   

อยางไรก็ตามประเทศตาง ๆ ที่นําแนวความคิดนี้มาใช      นําโดย 
สหภาพโซเวียต ไดลมสลายไปเกือบหมดแลว ยกเวนเกาหลเีหนือกับควิบา
ซึง่กําลังอยูในภาวะหยอดขาวหยอดน้ํา 
 ในหนังสือ ความหมนหมองของโลกาภิวตัน  ดร. สตกิลิตซ เสนอ
วาระบบตลาดไมสามารถแกปมเศรษฐกิจไดทุกอยาง   รัฐบาลก็ไมสามารถ
ทําไดเชนกัน    เราไมสามารถหยุดกระแสโลกาภิวัตนได และไมสามารถ
ยกเลกิสถาบนัหัวหอกทั้ง ๓ ไดเพราะโลกตองการสถาบันในแนวอุดมการณที่ 
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สถาบันทั้ง ๓ ถูกตั้งขึ้นมา  ฉะนั้นทางออกคือเราตองปรับปรุงทั้ง ๓ สถาบัน   

ผมอานหนังสือซึ่งอานยากเลมนั้นกลับไปกลับมาหลายเที่ยว  แนใจ
วาถา ดร. สตกิลิตซ เปนคนไทยและคุนเคยกับฐานความคิดของชาวพุทธ 
เขาอาจเรียกขอเสนอตาง ๆ ของเขาวาแนวความคิดแบบ ทางสายกลาง  

ทางสายกลางระหวางระบบตลาดเสรแีบบตกขอบและระบบ
คอมมิวนิสต   

สิ่งทีน่าสังเกตคือ แนวความคิดนี้ไมมีสวนประกอบตายตัว มี
ความยืดหยุนไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ  ฉะนั้นเปนไปไดไหม
วาสงัคมทีม่ีบุญเทานัน้จึงจะพบแนวความคิดอนัเหมาะสมกบัสถานการณ
และพัฒนาสําเร็จอยางยั่งยืน ? สังคมมีบญุเปนอยางไร ? 

      
เหตุการณนาติดตาม 
 ในชวงเวลาหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเมืองไทยเมื่อกลางป ๒๕๔๐ 
อารเจนตนิาดจูะเปนดารารองลงมาจากไอเอม็เอฟ  ทั้งสองไดรับการกลาว
ถึงบอยมาก ไมวาจะจากสื่อมวลชนหรือคนเดินถนนหลากหลายกลุม  
จํานวนมากถามวาเมืองไทยจะลมสลายคลายอารเจนตินาหรือไม และมี
คนตอบกันไปตาง ๆ นานา 

จากวันนั้นถึงวันกอนสิ้นป ๒๕๔๕ ผมมีโอกาสมาเมืองไทย ๙ ครั้ง  
รวมเวลาที่มานั่งนอนอยูในเมืองไทยก็คงใกล ๆ ๒ ปเต็ม  จากที่ไดฟงคน
ไทยหลากหลายกลุม ผมสรุปวาคนไทยรูเรื่องอารเจนตินาและไอเอ็มเอฟ 
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จริง ๆ นอยมาก  บางคนตีพิมพหนังสือออกมาแตยังสอชัดวาไมไดสัมผัส
อารเจนตนิาและไอเอม็เอฟอยางลึกซึง้เลย 

หนงัสือชื่อ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ เปนหนงัสือที่
ขายไดนอยที่สุดในจํานวนหนังสือของผม ๑๐ เลม  อาจจะเปนเพราะชื่อ
ของมันคอนขางจะนากลัว หรือปกสีไมชวนซื้อ แตผมคิดวาสาเหตสุําคัญ
คือคนไทยไมคอยสนใจเรื่องไอเอ็มเอฟอยางจริงจัง    หนังสืออีกเลมหนึ่ง
ซึ่งคงชื่อวา   ประชานยิม:  พาหะแหงความลมสลาย ?  จะออกจาก
โรงพิมพเร็ว ๆ นี้  ในนั้นจะมีประวัติการพัฒนาของอารเจนตินาและของ
ไทยยอนหลังไปหลายรอยป เนื่องจากผมเชือ่วาการประเมินเหตุการณ
ปจจุบนัจะตองเทาความไปถึงอดีต   

ในอีกนัยหนึ่ง กรรมที่สังคมตาง ๆ สัง่สมมาแตอดีตจะมผีลถงึ
ปจจุบัน  การประเมินวาเมืองไทยจะมีโอกาสเกิดวิกฤติซ้ําซากเหมือนอาร
เจนตินาหรือไม ตองยอนไปเปรียบเทียบความเปนมาของ ๒ ประเทศนี้
จากอดีตดวย   

ผูทีอ่านนติยสาร เนชัน่สุดสปัดาห คงจําไดวาผมเขียนถึงอาร
เจนตนิาหลายครั้งในระหวางชวงปที่ผานมา  อยางไรก็ตาม สิง่หนึ่งซึ่งผม
ไมไดกลาวไวชัดนัก ทั้งในบทความและในหนังสือเลมลาสุด ไดแกการ
พัฒนาของอารเจนตินาจากแนวคิด ๒ ขั้ว   

ขั้วแรกมทีี่มาจากเศรษฐกจิและการเมืองของอารเจนตนิาตกอยู
ในมือของเศรษฐีทีท่ําการเกษตรเปนหลัก  คนกลุมนีม้ีที่ดนิจํานวนมหาศาล 
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และคุมอํานาจอยูกวา ๑๐๐ ป  ในระหวางนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิด
ขึ้นในสังคมแถบตะวันตก แตชาวนาของอารเจนตินาไมเต็มใจใหเกิดการ
อุตสาหกรรมขึ้นในประเทศของเขา  ไมตองการนําเทคโนโลยีสมัยใหมไป
ใช  อารเจนตินาจึงคอย ๆ ลาหลังประเทศตะวันตกอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ครั้งหนึ่ง
เคยร่ํารวยเปน ๑ ใน ๑๐ ของโลกและมรีายไดสูงกวาประเทศในยุโรป
ตะวันตกเกือบทั้งหมด  

ยิ่งไปกวานั้นผลของการพัฒนายังไปตกอยูในมือของคนกลุมนอย
ผูมีที่ดินจํานวนมหาศาลอีกดวย  

อยางไรก็ตาม การอุตสาหกรรมคอย ๆ กอตัวขึ้นในอารเจนตนิา
และวิวัฒนมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดไดรับการสงเสริมหลังจากอิทธิพลของ
มหาเศรษฐีที่ดินคอย ๆ ลดลง  เมือ่มาถึงสมัยหลงัสงครามโลกครั้งที ่ ๒ 
ฐานความคดิในการพัฒนาก็กระโดดไปสูอีกขั้วหนึ่งอยางสมบรูณ  ขัว้นี้มี
ความคิดวาตองเก็บภาษีพวกเจาของที่ดินอยางขูดรีด แลวนําเงินนั้นไปใช
พัฒนาอตุสาหกรรมและเพื่อสวสัดิการสังคม 

ความคิดนั้นวิวัฒนมาเปนการใชลัทธิประชานิยมแบบสุดโตง
พรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรัฐเขาไปมีสวนในการลงทุนโดยตรง
โดยผานรัฐวิสาหกจิจํานวนมาก   

รัฐหยิบยื่นสารพัดประโยชนใหประชาชนเกือบทุกกลุม โดยเฉพาะ
ชนชั้นกรรมกร  การกระทํานั้นตองใชงบประมาณ  ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมก็ตองใชงบประมาณ นอกจากเพื่อการลงทุนในเบื้อง 

11 
 
แรกแลว ยังเพื่อสนับสนนุรัฐวสิาหกิจใหอยูไดอีกดวย เพราะรัฐวิสาหกิจ
สวนมากขาดประสิทธิภาพและขาดทุน ไมสามารถยืนอยูบนขาของตัวเอง
ได 

นอกจากนั้นรัฐบาลอารเจนตินายังเรียนรูอยางรวดเร็ววา การ
หยบิยืน่ประโยชนเพื่อเอาใจประชาชน หรือการให  “ของเปลา”  นั้นไมมี
วันสิน้สุด  การเรียกรองเอาประโยชนไมมวีันลด มีแตจะเพิ่มขึ้น  เมื่อไมได
ก็เกิดการประทวงอยางแพรหลายถึงขนาดเลือดตกยางออก นําไปสูความ
แตกแยกทางสังคมและการเมืองอยางรุนแรง  แตมนัก็สายเกินแกเสียแลว 

รัฐบาลประชานิยมจึงหาทางออกดวยการใชเงินสํารองของประเทศ
จนหมด  เมื่อหมดแลวก็ยมืจากตางประเทศ  เมื่อยืมจนไมมีใครใหยืมอีก
ตอไปก็ทําสิ่งหนึ่งซึ่งวิชาเศรษฐศาสตรถือวาเปนการฆาตัวตาย นั่นคือ 
พิมพธนบัตรจํานวนมหาศาลขึ้นเพื่อปดงบประมาณ   

อารเจนตินาจึงมีประวัติของการประสบวิกฤติซ้ําซาก  บางครั้งเงิน
เฟอปละเปน ๑๐๐๐% เปนหนีเ้ปนสินแบบลนพนตวัจนอยูในภาวะลม
ละลาย  ตองลมลุกคลกุคลานมานานหลายสิบปและเมื่อตกอยูในภาวะ
เชนนัน้แลวก็เสมือนตกอยูในวงัน้ําวน ยากที่จะแหวกออกมาได 

จากที่ไดศึกษาอารเจนตินา ผมคอนขางแนใจวาหากชาวอารเจน
ตินาไมทําอะไรแบบสุดโตงมาตั้งแตตน เริ่มจากเศรษฐีชาวนาไมยอมใหมี
การอุตสาหกรรม  จนถึงการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเก็บภาษีชาวนา 
แบบขูดรีด    ประกอบกับการใชลัทธิประชานิยมแบบเขมขนเพือ่ผลประโยชน 
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ทางการเมือง อารเจนตนิาจะไมพฒันาถอยหลังดงัทีเ่ห็นอยูในปจจุบัน  ใน
อีกนัยหนึ่ง อารเจนตินายิ่งพัฒนายิ่งวิกฤติเพราะมองไมเห็น ทางสายกลาง 
มาตั้งแตตน   

ณ จุดนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวตัร ไดครองอาํนาจ
มา ๒ ปและมีแนวโนมที่จะครองตอไปอีกเปน ๑๐ ป  นโยบายบางอยาง
สอวารัฐบาลนี้นําลัทธปิระชานิยมเบือ้งตนมาใช ไมวาจะเปนกองทุนหมูบาน 
ธนาคารประชาชน    หรือการประกันสุขภาพถวนหนา   (๓๐ บาทรกัษา
ทุกโรค)    เปนไปไดไหมวาถานโยบายประชานิยมเบงบานไปแบบกูไม
กลับคลายอารเจนตินา    นั่นคือ ไมจาํกัดอยูในทางสายกลางซึง่รัฐบาลมี
งบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ  เมืองไทยจะประสบวิกฤติซ้ําซากไม
ตางกับอารเจนตินา ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดูนาฏศิลปอยางไรใหสนุก 
! ! ! ! ! ! !                    

ชนิกา    วัฒนะคีรี 
 

 นาฏศิลปในความหมายของคนทั่วไป คือ การแสดงที่เปนเรื่องราว
และจบลงในตอนหนึ่ง ๆ ไดแก  โขน  ละคร  และชุดที่เปนการแสดง
เบ็ดเตล็ด  ไดแก ระบํา  รํา  ฟอน  แตคําวา  "นาฏศลิป#  ในที่นี้หมายถึง 
ศิลปะของการรายรํา  ที่มีความงดงามดวยลีลาของการแสดงที่สื่อ
ความหมายไปตามจังหวะของดนตร ี แสดงออกมาจากอารมณและความ
รูสึก จนทําใหผูพบเห็นคลอยตามและชื่นชมกับภาพที่ปรากฏ  เรื่องของ
นาฏศลิป เปนเรื่องใหญและมีรายละเอียดมาก  ผูที่สัมผัสไดจะตองมีใจ
รักอยางแทจริง  ซึ่งจะตองติดตามอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพราะ
ศิลปะประเภทนี้เปนศิลปะไรรูปแบบ  ขณะที่เรากําลังชมภาพที่เคลื่อนไหว
อยูนั้น  เราจะบนัทึกไวในความทรงจาํเทานั้นแลวก็จะเลือนหายไป    และ 
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หากจะนําภาพนัน้ใหปรากฏอีกครั้งก็จะไมเหมอืนเดิม  ศิลปะนี้เปนลักษณะ
เฉพาะตวัและจะบงบอกถงึลักษณะที่มาที่ไปของแตละทารําไดเปนอยางด ี 
การที่จะตัดสินวางามไมงาม   ถูกหรือผิดอยางไรนั้นเปนสิ่งที่กระทําให
เด็ดขาดลงไปไดยาก  คนภายนอกกระทําไดแตเพียง  มองรู   ดูออก  
เทานั้น 
 การดูนาฏศิลปอยางไรใหสนุก  แมเปนคําตอบที่ไมตายตัวแต
โดยทั่ว ๆ ไปแลว  ผูดูควรจะมีความรูเกีย่วกบัวรรณคดีเปนพื้นฐานไว
บาง  จะไดมีอารมณคลอยตามไปกับตัวละคร  เนื่องจากบทละครนั้นสวน
หนึ่งก็มาจากวรรณคดีที่ผูเขียนบทละครตองเลือกสรรแตเฉพาะถอยคําที่
ไพเราะมีความหมายเปนคติสอนในที่คนทั่วไปรับได  อยางเชนเรื่อง  อิเหนา  
รามเกียรต ิ   พระอภัยมณี   สังขทอง  ฯลฯ    การรูวรรณคดีจะทําใหเรา
ติดตามตัวละครไปโดยไมเบื่อหนายและสามารถจะคาดการณลวงหนา
ไดวาจะเกิดอะไรขึ้น   และบางตอนผูเขียนบทละครก็นํามาจากตํานาน
พื้นบานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เชน  เรื่องขุนชาง $ ขุนแผน  ไกรทอง  สาวเครือฟา 
นางสิบสอง   ทาวผาแดงนางไอ   ฯลฯ  การนําวรรณคดีมาทําเปนละคร  
ผูชมจะไดรับความรูแปลกใหมไปพรอมกับความสําราญ  นอกจากนี้ยังมี
บทละครประเภทเกร็ดจากวรรณคด ี เชน ประวัติของเทพเจา  อาทิ  
รามสูร-เมขลา พระพิฆเณศร การชมละครทีม่ีการนําเสนอแบบนี้  จะเพลิน
กวาการอานหนังสอืและเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย         ทั้งอาจจะไดผล
ขางเคียง  คือ  เปนการปลุกจิตสํานึกใหกับเยาวชนหรือผูสนใจไดติดตาม 

15 
 
เรื่องราวของละครเรื่องนั้น ๆ  ตอไป  อยางเชน  รายการศรีสุขนาฎกรรมที่
นําเสนอการแสดงในสิ่งละอันพันละนอย  มีความหลากหลายและจบลง 
ดวยการแสดงละครตอนสั้น ๆ  ตอนเดียว  ทิ้งทายดวยการใหคตสิอนใจ  
และ/หรือ ใหความรูสึกทางอารมณ 
 นอกจากนี้การรูภาษาทาที่ในวงการนาฏศิลป  เรียกวา  นาฏย
ภาษา  จะทําใหดูละครไดเขาใจเพราะจะทําใหรูวาตัวละครจะบอกอะไร  
เทากับวาเราไดอานวรรณคดีที่มีความไพเราะและงดงามดวยภาษา 
และลีลาทาทาง     ทารําตาง  ๆ   ที่ตัวละครสื่อความหมายออกมานั้นสวนใหญ 
ก็เลียนแบบมาจากธรรมชาตินั่นเอง  อันมีการแสดงอารมณความรูสึก
ออกมา  เชน  อารมณรัก   โกรธ  เกลียด  ดีใจ  เสียใจ  อาย  สนุกสนาน
รื่นเริง  นี่คอือารมณของมนุษยทุกคนหรอืทาที่แสดงกิริยาพืน้ ๆ ของ
มนุษย เชน  กิน  ยืน  เดนิ  นั่ง  นอน  หัวเราะ  รองไห เหน็ดเหนื่อย  ฯลฯ  
นอกจากนี้ยงัมีทาทีป่ระดิษฐขึ้นจากปรากฏการณของธรรมชาติ   เชน  
ฝนตก  ลมพัด  น้ําไหล   บัวชูฝก   บัวบาน  ฯลฯ  และเลียนแบบทาทาง
อันเปนธรรมชาติของสัตว  เชน  ทากวางเดินดง  ทาหงสบิน ทานกยงู
ฟอนหาง  ทาชางประสานงา  ทาเสือทําลายหาง  ทาชางทําลายโรงฯ  
หรือทารําที่เลียนแบบกิริยาอาการของคน  เชน  เยื้องกราย  สอดสรอย
มาลา  ชักแปงผัดหนาและทารําสาย  ทาตาง ๆ  เหลานี้จะบอกใหคนดรูู
วาการเยื้องกรายนั้นก็คือการเดินแบบนวยนาดกรีดกราย  ทาสอดสรอย
มาลาก็คือ  ทารอยดอกไม  ทาชักแปงผัดหนาก็คือการแตงตัว  ทารําสาย 
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อิเหนา ตอน อิเหนาจากถ้ําเพื่อไปแกสงสัยที่เมืองดาหา 
 
ก็คือการเดินที่เปนระเบียบ  หรือทารําที่นํามาจากลายไทย  เชน  เมขลา
ลอแกว    พระรามาโกงศิลป   คือ    ทาพระรามแผลงศร    ทาราํในภาษา 
นาฏศลิปมีเปนรอย ๆ พัน ๆ ทา  ตองใชเวลาในการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปนเวลานานจงึจะเขาใจ  ทารําตาง ๆ  เหลานี้จะสื่อความหมายแทน
ภาษาของถอยคําราวกับวาเราไดอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่มีภาพ
เคลื่อนไหว 
 หรือเมื่อเราดูโขน   เรากจ็ะสังเกตเห็นความแตกตางระหวางยักษ
กับลิงวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร    ที่มคีวามเหมอืนคือใช
ผูแสดงเปนชายสวนความแตกตางคือ  ผูแสดงเปนยักษนั้น  จะมีลักษณะ
สูงใหญ   อกผาย   ไหลผึง่    หนาเชิด   ทารําของยักษจึงดูเขมแข็งแตแฝง 
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ไวดวยลีลาของความสงางาม  สวนลิงเปนสัตวทีม่ีลักษณะหลุกหลิก  
คลองแคลววองไว  ทารําของลงิจึงดูรวดเร็วไมหยุดนิ่ง  มีความนารักอยู
ในตัว 
 เมื่อรูความหมายของภาษาทาที่เปนพื้นฐานแลว  ควรจะมีความรู
เกี่ยวกับทํานองเพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละคร  เชน  
การเดินทาง  การแสดงความเศราโศกเสียใจ  การเกี้ยวพาราสี  การแสดง
อารมณโกรธ  ทาแสดงความดีใจสมหวงั  เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยา
อาการเหลานี้จะฟงไมยาก  เพราะจะสอดคลองกับอารมณของตัวละคร  
เชน   ตอนทีพ่ระรถเสนหนจีากนางเมรีทั้ง ๆ  ที่ยังไมอยากจาก      เปนบท
บาทที่คร่ําครวญแสดงความอาลัยอาวรณอยางสุดซึ้ง   ดนตรีจะบรรเลง
เพลงทะยอย-โอด และในบางครั้งก็จะมีบทรองบอกใหเขาใจดวย  ดังตอนที่
พระรามตามกวาง         ขณะที่กวางทองหลอกลอพระรามจนออนใจแลว   
พระรามจึงตัดสินใจแผลงศรไปที่กวางนั้น  บทรองตอนนี้ใชทํานองเพลง
ทะเลบาหรือในบางครั้งที่มีการปลอมตัว  หากตองการความรวดเร็วใช
บรรเลงเพลงรัว  ถาเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายใชเพลงตระนิมิต  
แตถาแปลงตัวเสร็จแลว  มีความพอใจชื่นชมในความงามของตนเองวา
แปลงไดเหมือนจริงหรือไมก็จะใชทํานองเพลงฉุยฉาย  สําหรับเพลงที่ใช
ในการดําเนินเรื่องจะเปนทํานองเพลงที่มีลักษณะรวบรัดไมเยิ่นเยอ  จัด
อยูในประเภทเพลง  2  ชั้น  เปนสวนใหญซึ่งงายตอการฟง  หากตัวละคร
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเพลงทีบ่รรเลงก็จะเปลีย่นไปตามสัญชาติ 
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โขน : ตอนยกรบ 
 
ของตัวละครนั้น ๆ  สวนเพลงหนาพาทยตาง ๆ  ที่ใชบรรเลงประกอบกิริยา
อาการของตัวละครเปนประเภทหนาพาทยชั้นตน  งายแกการเขาใจ  เชน  
เพลงเชิด  เพลงเสมอ  เพลงชา-เพลงเร็ว  โอด  ฯลฯ 
 นอกจากนี้ตําแหนงแหงที่ของตัวละครก็นาสนใจ  เพราะเปน
องคประกอบที่ทําใหเราดูละครไดเขาใจยิ่งขึ้น  เปนตนวาการเขา $ ออก
ของตัวละคร  ตามปกตเิทาทีป่ฏิบัติกันมา  ตัวละครเริ่มออกทางขวาของ
เวที (ซายมือของคนด)ู  สวนทางซาย  (ขวามือของคนดู)  เปนทางเขา  จะ
มีเปนบางครั้งที่ใชเปนทางออกก็ในกรณีพิเศษ  เชน  สวนทางกันหรือ
จําเพาะเจาะจงหมาตามทศินัน้ตามทองเรื่อง  มีบางเวลาที่ใชทางขวาของ 
เวทีเปนทางเขาก็ในกรณีแปลงตัวเทานั้น  และในการตอสูกันจะจัดผูชนะ 
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ไวทางขวาผูแพไวทางซาย  โปรดสังเกตวาในการตอสูกันระหวางพระราม
และทศกัณฐในการรบทุกครั้ง  กองทัพของพระรามจะอยูทางขวาของเวท ี
ตลอด  สวนกองทัพของทศกณัฐจะอยูทางซายมือ  เหตุทีจ่ัดเชนนี้กด็วย
เหตุผลวา    ในการรบกันจะตองมีฝายแพฝายชนะ   ฝายใดที่เปนฝายแพ 
จะเขาเวทีทางซาย  ดังนั้นจึงจัดฝายแพไวทางซาย  สิ่งเหลานี้เปนกฎเกณฑ
ทางนาฎศิลป  ตัวอยางที่ยกมานี้เปนเพียงการบอกเลาเกาสิบเทานั้น  
รายละเอียดยังมีอีกมาก 
 การดูนาฏศิลปใหเกิดสุนทรียะทางอารมณได  จะตองอาศัย
องคประกอบทางการรองและบรรเลงเขารวมดวย  เสยีงดนตรีที่ผสม
กลมกลืนกับกระแสเสียงของนักรอง จะชวยใหบรรยากาศในการชมการ
แสดงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  หากนักรองมีกระแสเสียงแบบสั่นหรือเล็ก
แหลมเมื่อมารองบทบาทของนางเอกทีม่ีในหนาสวยสดงดงาม  จะทําให
เกิดความรูสึกวาเสียงของนักรองไมเหมาะกับตัวละคร  สิ่งทีน่ักรองพึงมี
คือ  ขณะที่รองตองสอดใสอารมณใหสัมพันธกับบทบาทของนักแสดงจึง
จะทําใหเกิดการฟงสบายหูดูสบายตา  ลักษณะของนักรองที่ดีนั้นควรมี
ลําคอใหญ     เพราะรองไดเต็มเสียง   และสําเนยีงทีเ่ปลงออกมาก็ตอง
ชัดเจน  ไดแกตัว ร.  ล.  ไมรองบีบเสียงซึ่งจะทําใหคนฟงเหนื่อยไปดวย 
 จะดูนาฏศิลป  ดูอยางไรใหสนุกนั้น  จําเปนตองอาศัยปจจัย
หลายอยางประกอบกัน  หากเราคนไทยหันมาสนใจนาฏศิลปมากขึ้นแลว  
ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่ทําใหศิลปะประเภทนี้ไดรับการสืบทอด    เพราะศิลปะ 
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จะอยูไดก็ดวยตัวศิลปนและผูชม  นาฏศลิปนั้นเปนมรดกทางวฒันธรรมที่
บรรพบุรุษไดสรางสมมาเปนเวลานาน    เราลูกหลานควรที่จะไดตระหนัก 
ถึงความสําคัญอันนี้ไว ในขณะทีก่ระแสแหงวัฒนธรรมตะวันตกกําลังไหล
บาเขามาอยางไมหยุดยั้ง  แตหากวารากเหงาแหงวัฒนธรรมของไทยแข็ง
แกรงพอ  กระแสแหงวฒันธรรมตะวันตกกไ็มสามารถจะทําลายได  ผู
เขียนขอวิงวอนใหเราคนไทยชวยกันสืบทอดศิลปะของการแสดงดานนี้ไว  
และขอฝากบทกลอนไวบทหนึ่งวา 
 

 !ศิลปะชูชาติเชิดเฉิดเฉลา           ใหพริ้งเพราคูโลกลานถวิล 
 ศิลปะจะอยูคูฟาดิน             ศิลปนตองพิทักษรักอาลัย 
 นาฏศิลป  ถิ่นศึกษาหาความรู    จะคงอยูเปนหลักมัน่ทันสมัย 
 เปนแหลงรวมศิลปนในถิ่นไทย        ขอใหไพศาลสัมฤทธิน์ิจนิรันดร” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นรก – สวรรค  ในไตรภูมิพระรวง 

ฤาจะหมดความหมาย 
!

สุภิตร  อนุศาสน 
 
 วรรณคดีไทยเรื่อง เตภูมิกถา หรือไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง
เปนวรรณคดีพระพุทธศาสนาเลมสําคัญเลมหนึ่งของไทย พระยาลิไทย 
(พระมหาธรรมราชาลิไทย)    ทรงพระราชนิพนธขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1888 
ขณะดํารงพระยศเปนพระมหาอุปราชเมืองศรสีัชนาลัย ตนฉบับปจจุบันได
มาจากจังหวัดเพชรบุร ี  เขาใจวาเปนหนังสือที่จารขึน้ไวในรัชกาลสมเด็จ
พระเจากรุงธนบุร ีพ.ศ.2321 หนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพครั้งแรกในงาน
พระเมรุพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาประสานศรีใส และพระเจาบรม
วงศเธอพระองคเจาประไพศรีสะอาด พ.ศ. 2455 (สมเกียรติ  วันทะนะ 
2526 : 73) 
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 วัตถุประสงคในการพระราชนิพนธ หากพิจารณาจากขอความที่
พระยาลิไทยทรงแสดงไวในบานแพนก รวมทั้งจากคาถานมัสการพอสรุป
ความไดวาเพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดาและเพื่อเปนการเจริญพระอภิธรรม 
ดังขอความที่วา   "...ใสเพื่อมีอัตถพระอภิธรรมและจะใครเทศนาแก
พระมารดาทาน     อนึ่งจะใครจําเริญพระอภิธรรมโสด...   ผูใดจัก
ปรารถนาสวรรค   นิพพานจงสดับนิ์ฟงไตรภมูิกถาดวยทํานุกอํารงุ 
อยาไดประมาทสักอันดังนี้จึงจะไดพบพระศรีอริยไมตรีเจา เมื่อจะ
ลงมาตรสัแกสัพพัญตุญาณในโลกนีแ้ล#  (พระญาลิไทย 2506 : 
(11) $ (13) ) 
 วิธีการพระราชนพินธไตรภูมินั้น พระยาลิไทยทรงศึกษารวบรวม 
ขอความตาง ๆ จากคมัภีรพระพุทธศาสนานับแตพระไตรปฎก อรรถกถา 
ฎีกา และปกรณพิเศษตาง ๆ มาเรียบเรียงขึ้นเปนวรรณคดีโลกศาสตรเลม
แรกที่แตงเปนภาษาไทยเทาที่มีหลักฐานอยูในปจจุบัน (นิยะดา  เหลาสุนทร 
2538 : 11) 
 ไตรภูมิแปลวาแดนสาม ซึง่ประกอบดวย กามภูม ิรูปภูมิ และอรูป
ภูม ิ เสฐียรโกเศศ (2515 : 10 $ 15 )  ไดอธิบายภูมิทั้ง 3 ไววา 
 1.  กามภูม ิ คือแดนที่เกี่ยวของกับกามตัณหา ยังมีความรัก โลภ 
โกรธ  หลง  มีสุขมีทุกข    สัตวไปเกิดเปนสัตวนรกในแดนนรก  ไปเกิดเปน
เปรตในแดนเปรต  ไปเกิดเปนยักษมารในแดนอสูรกาย  สามแดนนี้ไตรภูมิ
เรียกวา อบายภูมิ เปนดินแดนทุกขมีความเดือดรอนมาก      สวนแดนที่มี 
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ความสุขหรือ สุขคติภูม ิไดแกสัตวไปเกิดเปนคนในแดนมนุษย ไปเกิดเปน
เทวดาบนสวรรค 6 ชั้น หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ฉกามาพจร 
 2.  รูปภูมิ  คือแดนมีสุขไมมีเรื่องกามปะปน      ผูไปเกิดในแดนนี้ 
เรียกวา พรหม หรือพรหมโลก มี 16 ชั้น หรือที่เรียกกันวา โสฬสพรหม ถือ
กันวามีสุขยิ่งกวาเทวดา 
 3.  อรูปภูมิ  คือแดนพรหมซึ่งไมมีรูป มีแตจิต มี 4 ชั้น 
 นอกจากจะกลาวถงึแผนดินทัง้ 3 คือ กามภมูิ รูปภมูิ อรูปภูม ิ ซึ่ง
เปนภูมิของสิ่งมีชวีิตหรือสัตวโลกระดับตาง ๆ แลว เนื้อเรื่องยังกลาวถึง
โลกแหงวัตถุหรือธรรมชาติแวดลอม โดยมจีุดมุงหมายที่ตองการย้ําใหเห็น
วาไมเฉพาะแตสัตวหรือชาวโลกในชั้นตาง ๆ เทานั้นที่มีความไมเที่ยงแท 
โลกแหงวัตถุธรรมชาติแวดลอม ก็มีความไมเที่ยงแทเชนกัน ในตอนทาย
ของหนังสือไตรภูมิจึงเปนการแสดงนิพพานกถา วาดวยเรื่องนิพพาน  หรือ
ที่เรียกวาโลกุตรภูมิ   เปนการอธิบายวิธีปฏิบตัิเพื่อบรรลุนิพพาน   สุดทาย 
เปนอวสานพจน กลาวถงึอานิสงสของการฟงไตรภูมิวาจะทําใหไดทิพยสมบัติ 
นิพพานสมบัติ (พระราชวรมุนี 2526 : 3 $ 10) 
 การที่เนื้อเรื่องไตรภูมิพระรวง เนนการบรรยายภาพความนากลัว
ของนรก ความรื่นรมยงดงามของสวรรคอยางละเอียดนั้น  เสฐียรโกเศศ 
(2515 : 20)   อธิบายวานาจะเพื่อใชสอนศาสนาทางออมแกคนชั้นสามัญ  
ซึ่งจะไดผลดีกวาสอนทางตรงและตอนทาย จึงสรุปวาเรือ่งนรก สวรรค เปน
คตทิางโลก      ซึ่งไมจีรังยั่งยืน สิ่งที่เที่ยงแทแนนอนมีเพียงแตการนิพพาน 
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เทานั้น ผูที่จะบรรลุถึงการนิพพานตองบําเพ็ญเพียร ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจา 
 ตัวอยางการกลาวถึงบาป 
 บาปที่ทําใหผูกระทําไปเกิดในนรก ในไตรภูมิกลาวไว 12 ประการ
คือ 

ใจอันหนึ่งมิรูวาบาป แลกระทําบาปเองดวยใจกลายินดี 
 ใจอันหนึ่งมิรูวาบาป แลยินดีกระทําบาปเมื่อมีผูชวน 
 ใจอันหนึ่งรูวาบาป แลกระทําเองดวยใจอนักลาแลยินดี 
 ใจอันหนึ่งรูวาบาป แลยินดี กระทําบาปเมื่อมีผูชวน 
 ใจอันหนึ่งมิรูวาบาป แลกระทําเองดวยใจอันประกลาย* มิยินดี
ยินราย 

ใจอันหนึ่งมิรูวาบาป แลกระทําเพื่อมีผูชวนแลกระทําดวย 
ใจอันรายอันประกลาย 

ใจอันหนึ่งรูวาบาป แลกระทําเองดวยใจอันประกลาย 
 ใจอันหนึ่งรูวาบาป แลมีผูชวนแลกระทําดวยใจอันประกลาย 
 ใจอันหนึ่งประกอบดวย โกรธ ขึ้ง  เคียด กระทําบาปดวยใจอัน
กลาแข็งแรงแลราย  
_____________________ 

* ประกลาย  หมายถึง  ความวางเฉยไมยินดียินราย (ราชบัณฑิตย- 
สถาน, 2544 : 417) 
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ใจอันหนึ่งประกอบดวยโกรธ ขึ้ง เคียด กระทําบาปเพื่อเหตุมีผูชวน 
ใจอันหนึ่งบมิเชื่อบาป มิเชื่อบุญ แลกระทําบาปดวยใจอัน 

ประกลาย 
 ใจอันหนึ่งยอมขึน้ฟุงดังกองเทา** อันคนเอากอนเสาทอดยอมจม
ลงทุกเมือ่ 
 (พระญาลิไทย 2506 : 10-11 ) 
 การบรรยายภาพของนรกบาว 16 ขุม ก็จะบอกถงึบาปที่เคยกระทํา
อยูในมนุษยโลกวาทําอะไรไว  เมื่อตายไปจะตกนรกขุมใด ถูกทรมานและ
ถูกลงโทษอยางไร เชน ผูที่กลาวคําหยาบคายตอสมณพราหมณ ผูทรงศีล 
ผูเฒา ผูแกทัง้ปวง จะไปเกิดใน สุนัขนรก  นรกขุมนี้จะมีสุนัขตัวใหญเทา
ชางสาร 5 ชนิด แรงกา ตัวใหญเทาเกวียนคอยขบกัดกนิ ผูที่มีหนาที่เก็บ
ภาษีแตปฏิบัติหนาที่อยางมิชอบจะตกนรก โบราณมิฬหนรก ตองไปกิน
อาจมตางขาวตางน้ําทุกวัน ผูที่เคยลักทรัพยและใสความผูอื่น จะตกนรก 
สัตติหตนรก ถูกยมบาลชวยกันไลตอนและใชอาวุธทิ่มแทงจนรางกาย
แหลกเหลว หรือผูที่ประพฤติผิดศีลขอ 3 คือ เปนชูกับสามีหรือภรรยาผูอื่น
จะตกนรก โลหสิมพลีนรก  หรือ นรกตนงิ้ว ยมบาลจะตอนใหปนตนงิ้วที่มี
หนามแหลม ขึ้นไปหาชู  ถาไมขึน้ยมบาลจะเอาหอกและเหล็กรอนแทง  
  
         ** เทา  หมายถึง กองเถา, กองขี้เถา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544 :  
282) 
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นอกจากนี้ยังมีแรงปากหนา กาปากเหล็กคอยจิกเนื้อ มีสุนัขคอยไลขบกัด 
เปนตน 
 การบรรยายความรื่มรมยของเมืองสวรรคจะบรรยายตั้งแตสวรรค
ชัน้ฉกามาพจรจนถึงสวรรคชั้นพรหม โดยเริ่มตนอธิบายวา เทวดามี 3 
ประเภท คือสมมุติเทวดา คือพระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม อุบัติ
เทวดา คือ เทวดาซึง่เกดิในสวรรคตัง้แตชัน้จาตุมหาราชิกจนถึงพรหมโลก  
และวิสทุธิเทวดา คือพระพุทธเจาพระปจเจกโพธิเจา   และพระอรหันต 
วิมานของเทวดาจะงดงามตางกันยิ่งสวรรคชั้นสูง ๆ  ยิ่งมีความงดงาม   
แตความสุขของเทวดา หรือแมแตพรหมยังไมยิง่ใหญเทานิพพานสมบัติ 
ไตรภูมิพระรวงกลาวถึงสมบัติในนิพพานไววา สมบัติในนิพพานนั้นสุขพน
ประมาณแลวาหาอันจะเปรียบบมิได    บมิรูเปนพยาธิอาพาธสิ่งใด บมิรู
เถา บมิรูแก บมิรูตาย บมิรูฉิบหาย บมิรูพลัดพราก จากกันสักอัน สมบัติ
ยิ่งมนุษยโลกและเทวโลก และพรหมโลก (พระญาลิไทย 2506 : 313)  
 ระยะเวลาในนรกและสวรรคนั้น เสฐียรโกเศศ (2515 : 26) 
อธิบายวาระยะเวลาในนรกยาวนานมาก สัตวนรกขุมแรก (สัญชีพนรก) มี
อายุยืนได 500 ปนรก 1 วัน 1 คืน ของเมืองนรก เทากับ 9 ลานป ของ
เมอืงมนุษย สวนนรกขุมตอ ๆ    ไปก็จะมีอายุนับทวีคูณจํานวนป ของนรก
ขุมแรก         ระยะเวลาของเมืองสวรรค เสฐียรโกเศศ (2515 : 16) อางวา 
ชาวบานทัว่ไปมักกลาววา 100 ป   เมืองมนุษยเทากับ  1  วัน  1  คืน ของ 
เมืองสวรรค ระยะเวลาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเวลาของความทุกขทรมาน 
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ผานไปชามาก  ตรงขามกับเวลาของความสุขจะผานไปอยางรวดเร็ว 
บทบาทหรืออิทธิพลของหนังสือไตรภูมิพระรวงตอสังคมไทยนั้น ชลธิรา  
กลัดอยู (2517 : 106 $ 201)  ไดแสดงความคดิเห็นวาหนังสือไตรภมูิมีบท
บาทหนาที่ที่สําคัญดานหนึ่งคือบทบาทในการปลูกฝงอุดมการณทางการ
เมือง    โดยตัง้อยูบนพื้นฐานอดุมการณทางศาสนาและศลีธรรม  เชน
สอนใหประชาชนถือศีลหาเพื่อใหสังคมดํารงอยูไดโดยปกตสิุข สอนใหคน
ทําความด ีทําบุญใหทานเพื่อใหสังคมมีการอุดหนุนเจือจานซึ่งกันและกัน 
 ในสภาพปจจุบนักาลเวลาที่เปลี่ยนไป สังคมไทยสมยัสุโขทัยตาง
ไปจากสังคมปจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสภาพสังคม เศรษฐกจิ 
การเมือง การปกครอง คานิยม      ตลอดจนวัฒนธรรม มีผลทําใหบทบาท 
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ของหนังสือไตรภูมิพระรวง ในดานการปลูกฝงอุดมการณทางศาสนาและ
ศีลธรรมลดนอยลง 
 ดูเหมือนวาคนไทยจํานวนไมนอยเลิกสนใจ     คลายความหวาดกลัว
นรก   ไมสนใจความสุขบนสรวงสวรรค หันหลังใหนิพพาน แตหนัมาสนใจ 
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สวรรคบนดนิกลายเปนสังคมวตัถุนิยม ไมสนใจวาความสุขของตนเองจะ
สรางความเดือดรอน เสียหายแกผูอื่น หรือสังคม จิตวิญญาณแหงความดี
งามเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข พายแพอํานาจแหงความเห็นแกตัว 
เหน็แกได ทําใหการฉอราษฎรบังหลวง การคดโกงงบประมาณแผนดิน 
โกงคาทางดวน   นมโรงเรียน   การฆาและทํารายกันอยางรุนแรง ฯลฯ  
ปรากฏเปนขาวอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการมีสื่อโฆษณาเผยแพรใหผู
คนเห็นอยูทุกวัน เชน ลูกอมเม็ดเดียวสามารถดับความรอนแรงของไฟนรก 
หรือภาพโฆษณาเครื่องดื่มชูกําลัง ที่แสดงใหเห็นถึงยมบาลตกงานตองมา
ชวยทอดปาทองโกขาย เพราะคนไมยอมตาย    เปนภาพลักษณที่ขาด
ความนาย่ําเกรง   ทั้งยังชวนใหตลกขบขัน      ก็ยิง่ทําใหความกลัวนรกลด
ลงไปเรื่อย ๆ 

 แมวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระรวง จะมีการนํามาเรียนมาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ  แตก็มีผูเรียนเพียงนอยนิด      คําศพัทที่
เขาใจยาก  ภาษาพนสมัย มีผลทําใหความเขาใจความซาบซึ้งลดนอยลง 
บทบาทในการชี้นําเพื่อสังคมศานติสุขยิ่งลดลงตามลําดับ ทําใหนึกถึงคําที่
นักปราชญทานกลาวไววา เมือ่ทิ้งของเกามาจับถือของใหมก็ไมไดแนน 
ในที่สดุเกาก็หาย ใหมก็ไมไดกลายเปนไมมีอะไรยึดถือ เปรียบ
เหมือนเมื่อกอนเคยนุงผาเกาขาดรุงริ่ง       และสกปรกนารังเกียจ
ก็ทอดทิ้ง   แตจะนุงอยางใหมก็ไมรูจักนุง กลายเปนคนไมนุงผา  
(เสฐียรโกเศศ  2515 : 38) 
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พระราชพิธีสารท... ประเพณีสารท 
ถึงภูมิปญญากระยาสารท!

 
ผศ.ยุพา  ยิ้มพงษ 

 
 ประเพณีไทยและภูมิปญญาไทย สองอยางนี้เปนสิ่งทีเ่กิดคูกนั
ตลอดมา  กลาวคือเมื่อมีประเพณีใด ๆ ก็ตาม ก็จะเกิดภูมิปญญาเกี่ยวกับ
ประเพณีนั้นควบคูกันไปดวย  ในประเทศไทยประเพณีตาง ๆ มีมากมาย 
แตที่เปนประเพณีหลักของประเทศคอื ประเพณีในแตละเดือนของไทย 
เริม่ตั้งแตประเพณีเดอืนอายถึงประเพณเีดือนสิบสอง  ประเพณีแตละเดือน
ในรอบปนี่เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราช
นิพนธหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน  นับเปนสมบัติที่ทรงคุณคาทาง
ประเพณีของชาติไทย      ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนยังไดกลาวถึง
ภูมิปญญาไทยหลากหลายบรรจุเปนเนื้อหาในหนังสือเลมนี้  ซึ่งก็สอดคลอง 
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กับนโยบายการพัฒนาประเทศปจจุบัน    ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศยัภูมิปญญาไทยใหประชาชนนําภูมิปญญา
ดั้งเดิมที่มีอยูมาชวยสรางอาชีพของคนในชุมชน  เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชน
เขมแข็งอันอาจจะนําไปสูเศรษฐกิจของประเทศเขมแข็งขึ้น 
 ประเพณีที่ผูเขียนจะกลาวในที่นี ้ เปนประเพณีหนึง่ที่อยูในหนังสือ
พระราชพิธีสิบสองเดอืนเรียกวา  พระราชพิธีสารท เปนพระราชพิธีเดือนสิบ  
ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนกลาวไววา.....การพระราชพิธีสารทเปน
พิธีของพราหมณ พุทธศาสนาทําตามอยางพราหมณ...สารทเปนนักขัตฤกษ
ที่นยิมของคนทั้งปวงทัว่ไปวาเปนสมัยที่จะไดทําบญุ  เมื่อ  ป  เดือน  วัน   คืน  
ลวงมาถึงกึ่งกลางรอบ....   งานพระราชพิธีสารทมีการถือน้ําพระพิพัฒน
สัตยาดวย (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  2506 : 73 " 75) 
 คําวา สารท  แปลวา ฤดูใบไมรวง ซึ่งตรงกนัทั้งในประเทศจีนและ
อินเดีย  สวนในประเทศไทย เปนชวงฤดฝูนตอกับฤดูหนาว  ฤดูสารทเปน
เวลาที่พืชพันธุธัญชาติและผลไมเริ่มสุก  อาทิ  ขาวกําลังใกลแก  ชาวนาจะ
นําขาวเปลือกที่ใกลแกนี้มาตําเปนขาวเมา  ขาวตอก  สวนถั่วลิสง  งาก็
กําลังไดผลผลิตใหม  ดังนัน้อาหารทีน่ิยมทํากันในวนัสารทก็คือ  กระยา
สารท  กระยาสารท หมายถึง ขาวที่ทําในฤดูสารท  เหตุที่ทํากระยาสารทก็
มาจากการทําขาวมธุปายาสที่ผสมดวยน้ําตาล  น้ํานม      เปนอาหารของ 
ชาวอนิเดีย     เมื่อมาทําในเมืองไทยกม็ีการเปลี่ยนแปลงไปบางและทําใน 
ฤดูสารท   จึงเรียกวา   กระยาสารท    ตามประวัติวรรณคดีไทยในหนังสือ 
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ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ไดกลาวถึงพิธีสารทวามีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
แลว.....เมื่อถึงพิธีสารท  เจาพนักงานจะตกแตงโรงพิธ ี  ตั้งเตากวนขาว
มธปุายาส  เกี่ยวขาวมาตําเปนขาวเมา  ขาวตอก  รีดนมวัว  เครื่องปรุงมี  
ขัณฑสกร  น้ําผึง้  น้ําออย  น้ําตาล  นมสด  พวกเวรเครื่องจัดปรุง
มธปุายาสใสภาชนะยกขึ้นตั้งเตา  จัดใหสาวงามกวน  ชาวดุริยางค
ประโคมฆองกลอง  มีมหรสพแสดง  ซึ่งเปนผูหญิงลวน  เสร็จแลวพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว นําขาวมธุปายาสไปถวายพระ  ทรงทําตลอด  3  วัน  
เปนพระราชประเพณ ี (นิพนธ  สุขสวัสดิ์  2520 : 126) 
 ประเพณีวันสารทของไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10  เปน
ประเพณีที่ชาวพุทธไดทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ  ญาติพีน่อง  
ผูลวงลับไปแลว  วันสารทนี้ถือวาเปนวันกึ่งกลางของรอบป  ซึ่งเปนเวลาที่
ขาวในนากําลังออกรวงเปนน้ํานม  การทําบุญนี้จึงถือวาเปนสิริมงคลแก
ขาวในนาดวย 
 การทําบุญสารทตามประเพณีไทย แตกตางกันไปบางตามทอง
ถิ่น  เชน  ภาคอีสานมีการทําบุญขาวสาก คือ ขาวสลากนั่นเอง  พิธีนี้ทาํ
กันในวนัขึน้ 15 ค่ํา เดือน 10  เพราะกลางเดือน 10 บรรดาผีญาติพี่นองที่
ลวงลับไปแลว และผีไมมีญาตทิั้งหลาย ไดรับการปลดปลอยจากขุมนรก 
เพื่อมารับสวนบุญ  ถาใครไมทําบุญถือวาไมกตัญูตอญาติพี่นอง  (เขียน 
มาถึงตรงนี้   ผูเขียนมองดูตัวเองก็เขาขายเปนคนไมกตญัูตอญาตพิี่นอง 
เพราะไมไดไปทําบุญ) 
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 สวนทางภาคใต ประเพณีวันสารทภาษาพื้นเมืองเรียกวา #รับเปรต
สงเปรต$  เปนประเพณีทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับไปแลว  
เปนประเพณีที่ทําในวันสารทกลางป วันรบัเปรตทําในวนักลางเดือน 10  
สวนวันสงเปรตทําในวนัสิน้เดอืน 10  มีการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทาน
ในตอนเชา  บังสุกลุอัฐิเวลาเยน็  ขนมที่นิยมนําไปทําบุญของภาคใต ได
แก  ขนมลา  ขนมพอง  ขนมตม  ยาสาด  เปนตน 
 ประเพณีสารท   นอกจากความประสงคในการทําบุญ เพือ่อุทิศ
สวนกุศลไปใหบรรพบุรุษแลวยังมีผลทางออม เชน เปนการอบรมใหคน
กลัวบาป เพราะเกรงจะตกนรก และยังเปนโอกาสที่ญาติพี่นองไดมารวม
ชุมนุมพบปะกันเปนครั้งใหญ  ขนมที่ทํานอกจากไดถวายพระแลวก็มีการ
แจกจายกนัไปในหมูญาตพิีน่อง เปนการแสดงความเคารพรักสามัคคีกัน 
นับเปนการสรางความเขมแข็งใหชมุชนอกีทางหนึง่ 
 ในวันสารท ชาวบานจะนําโภชนาหารพรอมทั้งกระยาสารท และ
กลวยไขไปตักบาตรธารณะกันที่วัด (เสฐียรโกเศศ  2514 : 199)  กระยาสารท
เปนขนมทีท่ั้งหวานทั้งมัน จึงมีผูนําไปรับประทานกับกลวยไข  ซึ่งก็เขากัน
ดีและพอดีกับวันสารทเปนฤดูที่กลวยไขกําลังไดผลผลิต  การรับประทาน
กระยาสารทกับกลวยไข    คงนิยมรับประทานดวยกันมาเปนเวลานาน  
ดังขอความในนิราศเดือนของนายม ี พรรณนาไววา 
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    ถึงเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันสารท   ใสอังคาสโภชนากระยาหาร 
        กระยาสารทกลวยไขใสโตกพาน    พวกชาวบานถวนหนาธารณะ      
        เจางามคมหมสีชุลีนบ     แลวจับจบทัพพีนอมศีรษะ 
        หยิบขาวของกระยาสารทใสบาตรพระ    ธารณะเสร็จสรรพกลับมาเรือน 
 
 ที่กลาวมาเปนการเลาถงึพระราชพิธีสารท    ประเพณสีารทอยางสัน้  ๆ
เพื่อนํามาสูจุดประสงคอีกประการของบทความนี้ผูเขียนตองการขยายความรู
ภูมิปญญาไทยเรื่อง การกวนกระยาสารท ซึ่งเปนภูมิปญญาของครอบครัว
ผูเขียนทีอ่ยากนาํมาเลาสูเพื่อนฝูงเพราะเห็นวาหลายคนคงรูจักกระยาสารท 
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แมสังเวียน  วาอรอย  สะอาด  ขายแพงมาก      แตก็ขายดีมากเชนกัน  
อีกประการคือทานอธิการบดีสมศักดิ์  มากบุญ อธิการบดีสถาบันราชภัฏ
เทพสตร ี ผูลวงลับ ทานเคยปรารถกับผูเขียนวา ทานอยากนําสูตรมาเปน
ของสถาบันราชภัฏเทพสตรี กวนขายในนามสถาบัน และกวนตลอดป ซึ่ง
ผูเขียนไดเรียนทานวา กระยาสารทที่บานไมสามารถกวนขายตลอดปได  
จะกวนไดเพียง 2 เดอืนตามฤดกูาลของผลผลติทางเกษตรทีน่ํามาเปน
เครื่องกวน  นอกฤดูนี้แลวผลผลิตเหลานั้นจะดอยคุณภาพลง 
 การกวนกระยาสารทเปนธรุกิจในครอบครัวของผูเขียน    ตั้งแต
จําความได จําไดวาพอเขาพรรษาไดประมาณ 2 " 3 สัปดาห  แมกจ็ะ
กวนกระยาสารทใหกนิกันทุกป  ทีบ่านมพีี่นองมาก แมมักจะทําขนมเลี้ยง
ลูก ๆ เพราะซื้อไมไหว  จําไมไดวาอรอยหรือไม เมือ่ผูเขียนโตขึ้นไปเรียนที่
ไหนไปทํางานที่ไหนถึงเทศกาลกจ็ะนํากระยาสารทไปแจกเพือ่น ๆ  ตอมา
มีผูติดใจขอซื้อบาง  จึงมีการกวนขายประมาณ  40 กวาป  ขายกนัตั้งแต
ราคากิโลกรัมละ 10 บาท  จนถึงปจจุบันขายกิโลกรัมละ 130 บาท  ผู
เขียนเคยแซวแมวาเปนกระยาสารทที่แพงที่สุดในประเทศไทย) การขายก็
มิไดมีวางจําหนายตามทองตลาดหรือตามรานขายทั่วไป  สวนใหญผูซื้อ
จะไปซื้อเองที่บาน  ขายปลีก-ขายสง ก็ขายราคาเดียวกันหมด  ปหนึ่ง ๆ 
กวนประมาณ  150 " 200 กระทะ ๆ ละ 30 กิโลกรัม  จํานวนกี่กโิลกรัม
ทานลองคณูเอง  มองดูตัวเลขจํานวนกิโลกรัมแลวนากวนขายทั้งป  แตที่
ทําไมไดและไมยอมทําก็เพราะสาเหต ุ 2  ประการ คือ 
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 1.  คนกวนสูไมไหว  ตลอดเวลาที่กวนจะเหนื่อยมากเพราะเปน
งานหนักจริง ๆ การเตรียมวัตถุดิบทุกอยาง ตองละเอียด  พิถีพิถัน  ในวัน
กวนตองเริ่มตั้งแตต ี3 กวาจะเสร็จราว  3 ทุม  ทํากนัอยางนี้ทกุวัน 
 2.  วัตถุดิบที่นํามากวนจะมีคุณภาพก็อยูในชวง 2 " 3 เดือนที่
กวนนี้เทานั้น หลังจากนั้นจะดอยคุณภาพลง    ขอนีเ้ปนสาเหตสุําคัญที่
ทําใหไมสามารถกวนกระยาสารทไดตลอดป 
 เมื่อใกลเวลาจะกวนกระยาสารท จะตองเตรียมซื้อวัตถุดิบที่สําคัญ
คือ  งา  ตองรับซื้อไวตั้งแตเดือนกรกฎาคม  มิฉะนัน้ชาวไรสงงาเขาโรงงาน
หมด   วัตถุดิบอยางอื่นไมตองกักตุนเพราะหาซื้องาย 
 เครือ่งกวนกระยาสารท  ไดแก   งา     ขาวเมา    ขาวตอก    ถั่ว 
น้ําตาล   แบะแซ  และกะทิ 

การเตรียมการ 
1.  เริ่มจาก งา  จะตองใชงาดํา กอนโขลกตองฝดงาดําเอาผงและ 

งาเมล็ดลีบออกไปครั้งหนึง่กอนแลวนํามาโขลกใหขาว  ชาวบานเรียกวา
ซอมงา  อุปกรณที่ใชในการซอมงาคือ ครกใหญ ๆ ที่ทาํจากโคนตนตาล  
ความกวางของปากครกประมาณ 50 เซนตเิมตร  ตําดวยสากไม ความ
ยาวของสากประมาณ 1.50 เมตร     นํางาที่แชน้ําตอน 4 " 5 ทุม  รุงเชา
ตี 3 เริ่มซอมงา  โขลกใหขาวพยายามอยาใหสากกระทบครก เพราะงาจะ
แตกใชการไมได จากนั้นนํางาที่โขลกขาวแลวทุกเมล็ดมาลางน้ําโกรกดวย
น้ํามาก ๆ  รินเอาเปลือกดํา ๆ  และงาแตกงาลีบออก   จากนั้นนํางามาขัด 
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 ดวยมือในตะแกรงอีกครั้ง  เพื่อใหกอนดินเล็ก ๆ ที่ติดมากับงาออก  เมื่อได
งาที่ขาวและปราศจากเศษดิน  เศษหนิเลก็ ๆ แลวนํางาออกตาก  บาย ๆ 
งาแหงจึงเก็บไว    ปหนึ่ง ๆ ใชงาประมาณ  20  กระสอบ ไมสามารถซอม
ไดหมดกอนกวน    พอเริ่มกวนก็จะซอมไปกวนไป  การใชงาดําซอมให
เปนงาขาวจะเหลืองาประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมด  นี่คือปจจัยที่ทําให
กระยาสารทตนทุนสูง งาขาวที่ขัดมาจากโรงงานและงาพันธุขาวจะไมใช 
เพราะคุณภาพไมด ี
 2.  ขาวเมา  ตองเลือกขาวเมาที่มกีลิน่หอม  เปนขาวเมาใหม มิใช
ขาวเมาคางป นําขาวเมามาเลือกเก็บเปลือกขาว และขาวเมาที่ติดกันเปน
กอนทิ้ง  ฝดขาวเมาที่หักและขาวเมาลีบทิ้ง  ขาวเมาพวกนี้จะเบาเวลาใส
กระดงฝดออกจะออกงาย 
 3.  ขาวตอก  เกบ็เปลือกขาวที่ตดิมาออกใหหมด 
 4.  ถั่วลิสง  ตองสั่งซือ้ถัว่อยางดีมาใช       ราคาแพงเทาไรไมเกี่ยง   
เพราะถั่วลิสงเปนวัตถุดิบที่ตองพิถีพิถันมากตองเลือกถั่วที่ออกใหม และ
เปนถั่วลิสงอยางดจีริง ๆ คนขายถั่วจะตองหาซื้อถั่วชั้นหนึ่งจากชาวไรมา
ขายให  เพราะถาถั่วไมดีจะมีเมล็ดเสียมาก ซึง่ทุกคนคงทราบดีวาถั่วลิสง
ที่เสีย   นอกจากรับประทานจะเหม็นแลว ยังมีสารอะฟาทอกซิล ที่เปนสาร
กอมะเร็งซึ่งเปนอันตราย    ดังนั้นจะตองคดัถั่วทีเ่สียทิ้งใหหมด  ถึงตองสั่ง
มาไวครั้งละ 300"500 กิโลกรัม ถั่วลิสงตองคั่วในวันที่จะกวน  ปหนึ่ง ๆ 
ใชถั่วลิสงหลายพันกิโลกรัม 
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 5. น้ําตาล  น้ําตาลตองใชน้าํตาลมะพราวสั่งพิเศษ คือ ตองสั่งจาก
ชาวสวนโดยตรง เปนน้ําตาลจากตนมะพราวแท ๆ ไมปนน้ําตาลทรายขาว  
และไมเปนแปง  น้ําตาลปบที่ขายทั่วไปตามทองตลาด มิใชน้าํตาลแทกวน
แลวจะมีปญหาทําใหกระยาสารทคนืตัว  รวนซุย ใชไมได 
 6.  แบะแซ   ใชไดทั่วไป 

7.  กะท ิ จะสั่งมะพราวมาทลีะ 300 – 400 ผล  ปหนึ่ง ใชมะพราว 
หลายพันผล 
 วิธีการกวนกระยาสารท 
 ในวันทีจ่ะกวนกระยาสารทจะตองเตรยีมเครื่องกวน คือ 
 1.  นํางาที่โขลกไวขาวแลวแชน้าํ ลางใหสะอาดอีกครั้ง แลวนํามา
คั่วในกระทะใหเหลือง ใชทางมะพราวนํามาทําใหมีลักษณะคลายมือ  คั่ว 
งาใหทั่ว ๆ จนงาเหลืองแลวฝดงาทีค่ั่วแลวใหงาทีไ่หมและงาเมล็ดเล็ก ๆ 
ออกใหหมด  คั่วงาตองคั่วในวันกวนเทานั้น 

2.  ขาวเมา  คั่วขาวเมาทีละ 1 กํามือ คั่วใหพองเสมอกัน  กระยาสารท  
1 กระทะ  ใชขาวเมาประมาณ 1  กระบุง  ตองคั่วกันแตเชามืดเชนกัน เมื่อ
ไดขาวเมาพอแลว นําขาวเมามารอนดวยตะแกรงที่สานหาง ๆ พอ
ประมาณ  เพื่อรอนเอาเฉพาะขาวเมาที่เต็มเมล็ดและพองมาก ๆ  สวน
เมล็ดขาวเมาที่ไมพอง  และขาวเมาเมล็ดหักเหลือไมเต็มเมล็ดจะลอดชอง
ตะแกรง  ขาวเมาทีล่อดตะแกรงจะทิ้งหมด  จึงเหลอืขาวเมาดีประมาณ  1
ใน  2  สวน 
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3. ขาวตอก   เปนสวนประกอบที่ใสเพียงเล็กนอย    ใสเพียง  2  
กํามือเทานั้น 

4. ถั่วลิสง  ถั่วลิสงเปนงานทีห่นักที่สดุ เดิมคั่วดวยทราย  เพื่อให 
เมล็ดเหลอืงเสมอกนั ตอมาใชเครื่องคั่วทุนแรงคนแตตองคอยระวัง เพราะ
ใชทั้งไฟฟาและเตาแกสพรอม  ๆ กัน    ถาเผลอถั่วจะเหลืองเกินไปใชไมได   
ดังนัน้ตองมีคนงาน 1 คน คุมการคั่วถั่วใหพอดี  จากนั้นนําถั่วที่คั่วทิ้งไวให
เยน็แลวนํามาทําใหเมล็ดแตก  ฝดเปลือกออก  แลวชวยกันเก็บถัว่เสียทิ้ง   
การเก็บถั่วเสียทิ้งใชเวลาและสายตามาก  บางครั้งถาถั่วเสียมากจะเหลอื
ถั่วดีไมเทาไร  ชวงทาย ๆ ของการกวนมักมีปญหาเรื่องถั่ว เพราะชวงฤดู
ฝนถั่วเสียงายดูภายนอกก็ด ีๆ แตพอคั่วแลวจะเห็นวาเสียมาก  สวนจมูก
ถั่วลิสงก็ตองเก็บออก แลวเช็ดถั่วดวยผาสะอาด ไมใหมีผงติด  ถั่วเสียเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทาํใหตนทุนสงู เพราะบางทีถั่ว 10 กิโลกรัม เกบ็ถั่วเสียทิ้ง
แลวเหลือถั่วดีประมาณ 3 " 4 กิโลกรัม  ถั่วเสียเอาไปทิ้งที่ไหน มีคนมาขอ
ไปรับประทาน และพอคาที่นําถั่วดิบมาสงจะขอซื้อไปในราคากิโลกรัมละ  
10 บาท  ถามเขาวาเอาไปทําอะไร     พอคาถั่วบอกวาเอาไปปนขายสง
เปนถั่วลิสงปนสงขายตามรานกวยเตี๋ยว  นี่คือความจริงที่จะเรียนใหทราบ
วาถาทานไปรับประทานกวยเตี๋ยวตามรานทานพึงระวัง 
 5.  นําเครื่องกวนงา  ขาวเมา  ขาวตอก  ถั่วลิสงทีค่ัดเลือกอยางดี 
แลวผสมกันในกะละมังใหญ  ผสมใหเขากันโดยใหทุกอยางกระจายคลุก
เคลาเฉลี่ยกันไป 
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 6.  กะทิ  ตองขูดมะพราวในวันกวน คั้นดวยเครื่องคั้นมะพราว 
  น้ําที่ใชคั้นเปนน้าํมะพราว 
 7.  น้ําตาลและแบะแซคั้นกะทิใสแยกคนละหมอ   นําขึ้นตั้งไฟ 
ออน ๆ คนจนกวาน้าํตาลแบะแซละลาย  แลวนํามากรองดวยผาขาวบาง
อยางหนาและสะอาด  นําตั้งไฟ 
 8.  เริ่มกวนน้ําตาล  แบะแซ ที่กรองแลว  ตั้งไฟโดยใชพายขนาดที่
ใชพายเรือคนน้ําตาล  ตองคนตลอดเวลาหยุดไมได    ใชเวลาเคี่ยวน้ําตาล 
ประมาณ 3 ชัว่โมง     ขั้นตอนนี้ตองคุมไฟใหดี ไมใหไฟแรงเกินไป   เมือ่
น้ําตาลคอนขางงวด    ตองคอยดูวาจะใชไดหรือยัง ขั้นตอนนี้มีเทคนิคการ
สังเกตน้ําตาล  ภาษาที่บานเรียกวา  การจับน้ําตาล  ปจจบุันที่บานมคีน
จับน้ําตาลเปนคนเดียว  ผูเขียนกําลังเรียนรูวิธีการจับน้ําตาล  แตไมคอยมี 
เวลาเพราะไมคอยไดอยูชวยทํา  วิธีการคือ นําน้ําใสกะละมัง ตักน้ําตาล
โรยในน้ํา แลวลองจับดู ขั้นนี้เปนเทคนิคสดุยอดทีท่ําใหกระยาสารททุก
กระทะไดที่พอเหมาะ  ไมแข็ง ไมออน และมีลักษณะเหมอืนกนัทุกกระทะ 
 9.  เมื่อน้ําตาลไดที่ ยกกระทะลงจากเตาเทเครื่องกวนที่ผสมคลกุ
เคลากันดีแลว ตามขอ 5  เทลงกระทะถึงตอนนี้คือการกวนกระยาสารท
จริง ๆ จะใชคน  4  คน  งัดเครื่องกวน  2 คน ใชตะหลิวขนาดใหญคอย
ชวยกวน ทั้ง 4 คน ชวยกันกวนอยางรวดเร็วใหเครื่องกวนกับน้ําตาลคลุก
เคลากันใหทั่ว 
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 10. นํากระยาสารทที่กวนเขากันดีแลว  ตักใสถาดไมที่รองดวย
พลาสติกทนความรอน รีบเกลี่ยดวยสอม  ใชขวดแกวกลมลางใหสะอาด
ทั้งภายนอกและภายในคลึงกระยาสารทใหเรียบ  จากนั้นตัดกระยาสารท
ใหมีขนาดเทา ๆ กัน  บรรจุถุงปดปากถุงไมใหลมเขา  หอดวยกระดาษเปน
อันเสร็จ 
 เดิมการกวนกระยาสารทไมคอยไดใชเครื่องมือชวย ทําใหกวนได
วันละไมมาก  ตอมามีเครื่องคั่วถั่วลิสง    เครื่องคั้นกะทิ และเพิ่มคนงาน
ทําใหกวนไดมากขึน้  สูงสุดไดถึงวันละ 4 กระทะ   แตตองเริ่มตั้งแตตี  3  กวา 
จะเสร็จประมาณ 3 " 4 ทุม  ผูอานเห็นวาการกวนกระยาสารทนาสนใจ
ไหม  ถาเทียบกับขนมเคก  ขนมอื่นแลว  กรรมวิธียุงยากกวากันมากมาย  
ขนมเคกปอนดหนึ่ง ๆ ราคาตั้งแต 100 บาทขึ้นไป  อยางไหนนาทําธุรกิจ
มากกวากัน 
 สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสนอผูอาน  คือ  คุณคาทางโภชนาการของ
กระยาสารท  ถาพจิารณาสวนผสมของกระยาสารทแลว  สวนผสมที่นํา
มากวนกระยาสารทมีคุณคาทางโภชนาการดังนี้ 
 1.  งา        เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางวิเศษที่สุด  
ชาวญี่ปุน  ชาวจีน  ชาวเกาหลี รูถึงคุณคาของงาเปนอยางด ี จึงนํางามา
ทําเปนน้ํามันสําหรับปรุงอาหาร  คุณคาของงามีดงันี้ 

1.1 งา  100 กรัม  ใหโปรตีนถงึ  26 กรัม 
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1.2 งา  มีกรดอะมิโนที่มีประโยชนตอตับและไต  และชวยหลอ 
เลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย 

1.3 งา  มีธาตุเหล็ก  สังกะสี  ฟอสฟอรัส  ที่จําเปนตอรางกาย 
1.4 งา  มีกรดไขมันไมอิ่มตัว และวติามินอ ี  สําหรับกรดไขมัน 

ไมอิ่มตัวจะชวยลดโคเลสเตอรอล  สวนวิตามินอีจะชวยชะลอความแก 
1.5 งา  มีแคลเซี่ยมสูงมาก     โดยเฉพาะงาดํา  100 กรัม     มี 

แคลเซี่ยมสงูถึง 1,452 มิลลิกรัม  รับประทานงาไมตองกลัวเปนโรคกระดูก 
พรุน 

1.6 งา  ชวยบํารงุสมองไดเปนอยางดี 
1.7 แพทยแผนจีนใชงาดําเปนยาบํารุงรางกาย  บํารุง 

สมรรถภาพของรางกาย 
2.  ขาวเมา  ขาวตอก  เปนขาวที่ตาํทั้งเปลือก  เอาเปลือกออก ไมมี 

การขัดส ีเปนขาวที่เปนธรรมชาติประโยชนของขาวเมา มีทั้งกากใย  อุดม 
ดวยวิตามิน    ขาวเมาจัดอยูในประเภทขาวซอมมือ    ชวยใหหายจากโรค 
เหน็บชา  ผูเขียนรับประทานขาวประเภทขาวกลอง – ขาวซอมมือมาหลายป
ปรากฏวาอาการภูมิแพที่เคยเปนปจจุบันดีขึ้น    เคยแนะนําเพื่อนฝงูหลาย
คนใหหันมารับประทานขาวกลอง – ขาวซอมมือ    แทนขาวขัดขาว  ซึ่งมี
ประโยชนตอรางกายนอยมาก  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทานก็เสวย
ขาวกลอง 
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 3.  ถั่วลิสง   ถั่วสวนใหญอุดมไปดวยโปรตีนและไขมัน    มีแรธาตุ
ตาง ๆ และกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว  ซึ่งชวยปองกันโรคหัวใจได 
 4.  น้ําตาลปบ  เปนน้ําตาลสวนแท     ไมผานกระบวนการขัดขาว  
การขัดน้ําตาลใหขาวชาวสวนจะใชผงขัดขาวใสลงขณะกวนน้ําตาลใน
กระทะ  ซึ่งผงขัดขาวมีอันตรายตอรางกายโดยเฉพาะกับไต 

5. กะทิ  ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่มปีระโยชนนอยทีสุ่ด  แตไมใสก็ไม 
ได เพราะกระยาสารทถาไมใสกระทิก็จะหวานอยางเดียวไมอรอย  กะทิ
เทาทีท่ราบกันทั่วไปคือ มีโคเรสเตอรอลสูง คนจึงกลัวสวนผสมนี้ของ
กระยาสารท ความจริงโคเรสเตอรอลมิไดเปนผูรายอยางเดียว สวนดีคือ
ชวยบํารงุสมองใหเจรญิเตบิโต 
 ถาพิจารณาแตละสวนผสมแลวลองนํามาชั่งน้ําหนักดูวาระหวาง
ประโยชนหรือคุณคาทางโภชนาการของกระยาสารทกับสวนที่ไมคอยมี
ประโยชนแลว ผูอานพิจารณาและตัดสินเองวาจะรับประทานกระยาสารท
หรือไม  แตที่แน ๆ ของอะไรก็ตามรับประทานมากเกินไปก็ไมดี      กระยา 
สารทไมเหมาะสําหรับคนเปนโรคเบาหวาน   สําหรับผูเขียนไดพิสูจนกับ
ตัวเองมาหลายปจนไดขอสรุปวา  รับประทานกระยาสารทในชวงฤดูการ
กวนกระยาสารท แลวไปตรวจเลือดทุกปปรากฏวาโคเลสเตอรอลในเลือด
ลดลง  และไมไดตรวจเฉพาะตวัเอง ยังชวนคนขางเคียงไปตรวจดวย  ผลก็คือ
โคเลสเตอรอลในเลือดของคนขางเคียงกล็ดลงเชนกนั  เทาที่เขียนมาใชจะ
โฆษณาสินคาของตัวเอง แตพูดตามที่สังเกตมาหลายป  อีกประการหนึ่ง 
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กระยาสารทของที่บานไมตองโฆษณาคนก็รูจักตามมาซื้อถึงที่บานจนกวน
ไมคอยทันอยูแลว  ไมไดใชหลัก Promotion ของวิชาการตลาดเทาไรนัก 
เพราะคุณวันด ี  พุมพวง  แมตัวอยางของอําเภอบานแพรก  จ.อยุธยา  
เปนผูใหคําแนะนําใหตั้งชื่อกระยาสารทแมสังเวียน   อีกทั้งทานชวยใหคน
รูจักกวางขวางขึ้นทุกปดวยการนําไปทําบุญถวายพระ  แจกจายเพื่อนฝูง
ของทานมากมายหลายรอยราย ทําใหกระยาสารทแมสังเวยีนมีชือ่เสียง
แพรหลายมากขึน้เรื่อย ๆ จนมีคนมาขอสัมภาษณบอย ๆ บางคนมาชวน
ใหไปประกวดในงานตาง ๆ แตคนบานนี้ไมชอบประกวด  ขอทําขายปละ 
2 เดือนเพียงพอแลว  นี่คือภูมิปญญา  #กระยาสารท$ ไทย 
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ขอสอบภาษาอังกฤษ 
ปรนัย VS. อัตนัย 

 
             มัทนา   ศุภนคร 
 
 หลายคนกลาวโทษขอสอบแบบปรนัย (Objective tests) วาเปน
ตัวการที่ทําใหเด็กไทยปจจุบันเรียนไมเกงเหมือนเด็กสมัยกอน
ครูตองออกขอสอบใหเปนอัตนัย  (Subjective tests)  นักเรียนจึงจะ
เกงจริง  ขอสอบแบบไหนที่เรียกวาขอสอบ “ปรนัย”  และแบบไหน
ที่เปนขอสอบ “อัตนัย”    จึงเปนที่มาของบทความนี้    บทความนี้
ไมมีจดุมุงหมายที่จะตดัสินวาขอสอบแบบใดดีกวาแบบใด   แตหาก
จะเสนอแนวการออกขอสอบที่มีคุณภาพและหลากหลายสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ    
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Test Specifications 
 ถาตองการใหขอสอบภาษาอังกฤษเปนขอสอบที่ดีมีคุณภาพ  ครู
จะตองคํานึงถึงคําถาม 2  ขอ  คือ จะสอบอะไร  และจะสอบอยางไร    
กลาวคือครูตองกําหนดคุณลักษณะของขอสอบ  (Test specification)  
กอนที่จะลงมือออกขอสอบ   Alderson, Clapham  และ  Wall   ไดเสนอ
คําถามในการกําหนดคณุลักษณะของขอสอบไว  12  ขอ      
 1.   มีวัตถุประสงคอะไรในการสอบครั้งนั้น ๆ   สําหรับครูภาษา 
อังกฤษ  การสอบแตละครั้งมักเปนไปตามจุดประสงคขอใดขอหนึง่ คือ 
เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน เพื่อจัดกลุมผูเรียน  เพื่อวินิจฉัย  เพื่อวัด
ความถนัดภาพทางภาษา  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เพื่อคัดเลือก
ผูประสงคเขาเรียน  หรือวัดสมรรถภาพทางภาษา   
 

ประเภทของแบบทดสอบ วัตถปุระสงค 
1.  Proficiency  Test  เพื่อวัดทักษะหรือความสามารถทางภาษาของ

บุคคล  แบบทดสอบชนิดนี้มักเปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน  เนื้อหาไมขึ้นกับหลักสูตรหรือการเรียน
การสอนของรายวิชาหรือสถาบนัใดโดยเฉพาะ 

2.  Progress Test เพือ่วัดความกาวหนาในการเรียนภาษาของนัก
เรียนในการเรียนหลักสูตรหรือรายวิชา  เนื้อหาของ
แบบทดสอบเปนไปตามจุดประสงคของรายวิชา 
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3.  Diagnostic Test เพื่อตรวจสอบขอบกพรองในการเรียนภาษาของ
นักเรียน การสอนของครู   หรือกระบวนการเรียน
การสอน สําหรับใชในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  เนื้อหา
ของแบบทดสอบเปนเนื้อหาในรายวิชานั้น  

4.  Entrance Exam เพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับหรือ 
หลักสูตรตาง ๆ  เนือ้หาของแบบทดสอบมาจาก
หลักสูตรที่ผูเรียนเคยเรียนมาในระดับกอน   

5.  Aptitude Test เพื่อวัดความถนัดทางภาษาผูเรียน  เพือ่ใชทํานาย
ความสามารถของผูเรียน 

6.  Placement Test เพื่อใชจําแนกผูสอบในการจัดกลุมตามระดับ
ความสามารถ  ขอสอบตองมีอํานาจจําแนกสูง  
เนื้อหาขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 

7.  Achievement Test เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนแตละ
รายวิชา  เนือ้หาขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหา
ของรายวิชานัน้ ๆ 

 
 
 บางครั้งครูอาจใชแบบทดสอบฉบับเดียวสอบเพื่อหลายจุดประสงค 
ก็ได  เชน บางครั้งครูอาจวินิจฉัยขอบกพรองหรือความกาวหนาในการเรียน
ของนักเรียนไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก็ได  มหาวิทยาลัยหลาย
แหงใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน 
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มหาวิทยาลัยจัดกลุมนักศึกษาปที ่1  ในการกําหนดรายวิชาที่นักศึกษา 
ตองเริ่มเรียน   

2. ผูสอบคือใคร รายละเอียดที่ตองคํานึงเกี่ยวกับผูสอบ คือ อาย ุ 
เพศ  ระดับชั้น  ระดับความสามารถ ความสนใจ ฯลฯ 

3. ขอสอบควรจะมีกี่ฉบับ  หรือกี่ตอน เชนขอสอบ 4 ทักษะ  ควร 
จะแยกสอบเปนสองครั้ง หรือสอบในคราวเดียวกันทั้ง 4 ทักษะ 

4. จะใชสถานการณใดในการสอบจะสอบปฏิบัต ิสอบสัมภาษณ   
หรือสอบขอเขียน 

5. จะใชเนื้อหาอะไรในการสอบ    เชน ใชขาว  นิทาน  บทความ  
หรือรูปภาพใด    

6. จะสอบทักษะ หรือความสามารถอะไรบาง   เชน  จะทดสอบศัพท   
ไวยากรณ  ฟง พูด อาน เขยีน หรือไม 

7. รายละเอียดของแตละทักษะมีอะไรบาง   ไวยากรณที่จะสอบ 
ไดแกเรื่องอะไร  คําศัพทอะไร  หนาทีข่องภาษา (Function)  ที่จะทดสอบ
มีอะไรบาง 

8. งาน (Task ) ที่จะใชในขอสอบเปนอยางไร  จะใหนกัเรียนฟง 
เทป หรือใชปากกากับกระดาษ  จะแยกสอบทีละหัวขอ  ทีละทักษะ หรือ
สอบแบบบูรณาการ เปนตน 

9. จํานวนขอสอบในแตละตอนควรจะมีกี่ขอ   น้าํหนักของแตละ 
ตอนหรือแตละขอเทากันหรือไม 
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10. วิธีการทําขอสอบจะใชแบบใดบาง  เปนปรนัยหรืออัตนัย  จะ 
ใชวิธี  เลือกตอบ  เตมิคํา  สัมภาษณ  ฯลฯ 

11. จะใชคําสั่งอยางไร   มีตัวอยางการทําขอสอบหรือไม 
12. มีเกณฑการใหคะแนนอยางไร  ตอบคําถามไดถาสะกดผิด 

จะหักคะแนนหรือไม  เปนตน 
 การกําหนดคุณลักษณะของขอสอบตามรายการขางตนมีความ
เกี่ยวพันกันระหวางรายละเอียดตาง ๆ  เชน  การเลือกเนื้อเรื่องที่จะสอบ 
การใชคําสั่ง  วิธีการทําขอสอบ ฯลฯ การตอบคําถามขอใดขอหนึ่งตอง
สอดคลองกับขออื่น ๆ เสมอ และอาจตองตอบคําถามวนไปวนมาหลาย
ครั้ง  นอกจากนี้ครูยังตองพจิารณาเรื่องเวลาในการออกขอสอบ  การสราง
ขอสอบ    การตรวจขอสอบ  และการตรวจใหคะแนนดวย 
 
Test Qualities 
 ปญหาของการออกขอสอบสําหรับคร ู ไดแกปญหาเรื่องคุณภาพ
ของขอสอบ   การใชคะแนนการสอบตดัสินผลการเรยีน  ครูจําเปนตองแนใจ
วาคะแนนที่นักเรียนทําไดเปนคะแนนตามความสามารถของนักเรียนจริง ๆ   
ไมใชไดคะแนนนอยหรือมากเพราะคุณภาพของขอสอบ   ขอสอบที่ดีควร
มีคุณลักษณะอยางนอย  2  ประการ คือ 
 1.  ความตรง  (Validity)  ขอสอบที่ดีตองวัดไดตรงกับสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ   อาทิเชน  ตรงกบัทักษะหรือ Function ที่ครูสอน  หรือตองการ 
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วัดทักษะการพูด  ขอสอบนั้นตองใหนักเรียนไดพูด  ไมทดสอบดวยขอเขียน   
และถาวัดความสามารถในการฟง  นักเรียนทีฟ่งเกงตองทําคะแนนไดสงู  
เปนตน 
 2.  ความเที่ยง หรือความเชื่อมั่นได  (Reliability)    ขอสอบที่มีความ 
เชือ่มัน่สูงหมายถงึเมื่อนําไปสอบอีก  คะแนนของผูสอบจะคงที ่   คนที่เคย
ไดคะแนนสูง  จะยังคงไดคะแนนสงูเหมือนเดิม   
 ขอสอบที่ดีตองมีทั้งความตรงและความเที่ยง  อยางไรก็ตาม  ขอสอบ
ที่มคีวามเที่ยง  อาจจะไมใชขอสอบที่มีความตรง  เชน  ทดสอบความสามารถ
ในการเขียนโดยใหนักเรียนแปลคํา  50  คํา  ทดสอบ 2  ครั้งคะแนนของ
นักเรียนเทาเดิม  ขอสอบนี้ไมมีความตรง  แตมีความเที่ยง 
 
Item Types 
 ความแตกตางของขอสอบแบบปรนัย(Objective test) และอัตนัย 
(Subjective test) อยูที่การตรวจใหคะแนน   ไมไดขึ้นกับรูปแบบของขอสอบ 
ถาผูตรวจขอสอบไมตองใชวินิจฉัย  (Judgement)     ในการใหคะแนนเปน
ขอสอบที่มีคาํตอบที่ตายตัว  ไมวาใครตรวจหรือใชเครื่องมือใดในการตรวจ 
ผลของคะแนนเทากัน    สวนขอสอบที่ผูตรวจตองใชวินิจฉัยหรือวิจารณญาณ
ในการใหคะแนน เปนขอสอบแบบอัตนัย  ผูตรวจแตละคนตรวจขอสอบ 
ฉบับเดียวกันอาจใหคะแนนไมตรงกัน  
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 ขอสอบแบบปรนัย   

1.  Multiple-choice   ไดแกขอสอบที่มีขอคําถาม(Item)  แลวให 
นักเรียนเลือกคําตอบจากตัวเลือก (Choices)  ที่กาํหนดให   ในวิชาภาษา
อังกฤษ  ยังมี  Multiple-choice  completion หมายถึงขอคําถามเปน
ประโยคที่ไมสมบูรณ  แลวใหนักเรียนเลือกคําที่ถูกตองสําหรับชองวางที่
เวนไว   ตัวอยาง   

Where can we buy stamps?  At the_________. 
 A.  bank       B. post office     C. grocery store     D.  bakery 
 I  lived with them_____one year. 
 A.  for        B. since              C. during                 D. while 

2.  Dichotomous item   เปนขอสอบทีใ่หทางเลือก 2  ทาง  เชน    
True-False    Yes-No  หรือ  Same-Different 
                 ตัวอยาง   Write  T  in front of the sentence which is true   

        and  F in  front of the  sentence which is false 
         ________Sheep have  wool but  fish don’t. 

         

          Circle   S  if the sounds are the same  and   D   
        if you hear different sounds. 

                     (students hear)  1.  ship  sheep  (students  
        circle)   1.   S      D 
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3.  Matching  ไดแกขอสอบจับคู  มีขอความ 2 คอลัมน  ใหนักเรียน 
จับคูขอความในคอลัมนซายที่มีความสัมพันธกับขอในคอลัมนขวา   
 ตัวอยาง  Match the element in column A  with the element 
in column B  to make a word. 
                        A          B 
  ____car  a.  room 
  ____cup  b. pet 
  ____bed  c. net 
  ____night  d.  board 

4. Information transfer  ไดแก การนําขอมลูไปจัดทําเปนรูปแบบ 
อื่น  เชน   อานเรื่องแลวเขียนขอมูลในรูป ตาราง  กราฟ  ฯลฯ 

5. Ordering tasks  ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง  เชน 
      Put the following  words in order to complete the sentence. 
     There were _______________________________________. 
      trees  years  million ago  orange  twenty  
      คําตอบ  There were orange trees twenty million years ago. 
      The following sentences are from one paragraph  Put  

     them in the correct  order. Write the letter of each in the  
     space on the right.  Sentence D comes first. 
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A.  it was called ‘The Last Waltz’        1 D  
B.  the street was in total darkness        2__ 
C. because it was one he and Richard  
     had learnt at school          3__ 
D. Peter looked outside         4__ 
E. He recognized the tune         5__ 
F. And it seemed deserted         6__ 
G. He thought he heard someone  
     whistling                    7__ 

  คําตอบ    1D  2G 3E 4C 5A  
   6B 7F  

6. Editing   ขอสอบประกอบดวยเนื้อเรื่องที่ประกอบดวยขอ 
ผิดพลาด  (Errors) แลวใหนักเรียนแกไขใหถูกตอง 

7. Gap-filling  หรือ Completion  การใหประโยคหรือขอความ 
ที่เวนชองวางใหนักเรียนเตมิ  เชน  ใหเติม  Article  หรือ  Preposition   
เกี่ยวกับเวลา  เปนตน 

8. Cloze     เลือกขอความ(Passage)  1  เรื่อง   เวนชองวางใน 
ขอความอยางเปนระบบ  กลาวคอื  เวนทุก ๆ  คําที่  5  หรือ  6  หรือ 7   
ของขอความ  ยกเวนประโยคแรกและประโยคสดุทาย   คําที่ถูกเวนตาง
จาก   Completion   เพราะทุก ๆ คําที่  5  หรือ  6  หรือ 7  เปนคําประเภท 
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ตาง ๆ หลากหลาย  นักเรียนตองมีความสามารถหลายดานจงึจะเตมิได
ถูกตอง    บางครั้งอาจใหคําตอบ เปนแบบเลือกตอบก็ได 

9. C-test   คลาย Cloze  แตแทนทีจ่ะเวนทกุ ๆ  คําที่  5  หรือ   
6  หรือ 7  ขอสอบแบบ C-testจะเวนทุกคาํทีสองหรือคาํเวนคํา  และไมเวน
ทั้งคํา   จะเวนเพียงครึ่งคํา  โดยครูขึน้ตนคําใหครึ่งหนึ่ง  เชน   teac ____   
สําหรับคําวา    teacher       
 ตัวอยาง     Everybody loves oranges.  They  ar_  sweet an_   

     juicy.  Th__  are i_  sections s_ it i_ easy t_ eat  
     th__ . 

 เฉลย     Everybody loves oranges.  They  are  sweet and   
    juicy.  They are in  sections so it is easy to eat  
    them. 

10.  Dictation     การเขียนตามคําบอกแลวเขียนตามที่ครูอานใหฟง  
3  ครั้ง   อานทั้งเรื่องดวยความเร็วปกติในครั้งแรก  ครั้งที่สอง อานขอความ
ในความเร็วปกติทีละวลี (Phrase) เวนระยะเวลาใหนักเรียนเขียนตาม  
และครั้งที่สามอานแบบเดียวกับครั้งแรก   

11.  Short-answer questions  ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวตอบ 
คําถามสั้น ๆ 

12. Transforming sentences   ใหนักเรียนเปลี่ยนรูปประโยค 
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 ตัวอยาง   Rewrite the following sentences, starting with the  

   words provided.  
     The new sentence must be as close as possible  

   to the original. 
     It was john who saved my life. 
     If__________________________________________ 
  
 ขอสอบแบบอัตนัย 
 1.  Sentence construction  ใหนักเรียนแตงประโยคโดยกําหนด  
คํา หรือสถานการณให เชน   Write sentences from the  words given  
using the correct tenses. 
      1.  Barry /  sell /  his old car /  and / buy / a new one /  

          last week 
      2.  Compositions and essays  นักเรียนเขียนเรียงความ 
โดยออกคําสั่งใหชัดเจน เชน  Write an essays  for your teacher  
saying whether you agree with the following saying.  
            “ You Can Gain Knowledge from Travel”    
       3.  Summaries  ใชในการทดสอบการฟงและการอาน  ใช 
สําหรับนักเรียนระดับสูงขึน้  เพราะเปนทักษะยาก   เพื่อใหงายขึ้นอาจ 
ออกขอสอบแบบ Gap-filling  ใหนกัเรียนเติมคาํก็ได   
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 4.  Oral interview    ทดสอบทักษะฟง-พูดของนักเรียน   ในการ 
สัมภาษณที่ดีครูตองเตรียมคํา   
                 ถามที่ปองกันไมใหนักเรียนตอบเพียง 1-2 คํา แตใหนักเรียน 
ตอบเปนขอความตอเนื่องยาว ๆ  
 5.  Information-gap activities ใหนักเรียนมีขอมูลที่ตางกัน  เชน
ภาพที่ตางกัน หรือภาพที่เปน 
                 เรื่องราวตอกัน  แลวใหนักเรียนสื่อความหมายกันเพื่อหาขอ 
แตกตาง หรือเพื่อเรียงลําดับภาพ 
 6.   Describing   ทดสอบพูดหรือเขียน  โดยใหนักเรียนดูภาพ 
แลวบรรยาย   โดยการเลาหรือเขียน  การเลือกภาพที่ตองคํานึงถงึคําศัพท 
ที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว 
 
 ขอสอบบางชนิดไมไดมีความเปนปรนัยหรืออัตนัยโดยสมบูรณ   
บางครั้งมีลักษณะของทั้งสองนัยอยูดวยกัน  เชน  การเปลี่ยนรูปประโยค  
ในบางครั้งครูอาจไดประโยคที่คาดไมถึงเพราะยังไมไดสอน  แตนักเรียน
สามารถทําได   ครูกต็องใชวินิจฉยัในการใหคะแนน   แมแตขอสอบอัตนัย  
ครูก็ยังสามารถทําใหคะแนนมีลักษณะเปนปรนัยมากขึ้นได  เชน ขอสอบ
การเขียนยอหนา  อาจแบงคะแนนเปนสวนยอย ๆ    กําหนดคะแนนของ
แตละสวนยอย  พรอมทั้งเกณฑใหคะแนน ดังตัวอยาง 
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 5 4 3 2 1 
grammar      
fluency      
vocabulary      
content      
spelling      

 
 คาคะแนน 
 Grammar :   5   สามารถใชไวยากรณที่เรียนมาไดดี – มีที่ผิดเพียง 1-2 ที ่
        4    ผิดประเด็นที่ไมสําคัญ (preposition หรือ  article) เพียง  

            2-3 ที ่ 
        3    ผิดประเด็นสําคัญเพยีง 1-2  ที่  และไมสําคัญ  2-3 ที ่
        2    ผิดประเดน็สําคญัที่ทาํใหสื่อสารผิดพลาด  ขาดความเขาใจ 

           โครงสรางประโยค  
        1    ผิดประเด็นสําคัญหลายที่  ไมเขาใจโครงสรางประโยค   

            แทบจะไมถูกเลย 
    ฯลฯ 

 

อัตนัย หรอื ปรนัย 
 ปญหาปจจุบันของครูภาษาอังกฤษ  คือจะใชขอสอบแบบปรนัย
หรืออัตนัยด ี ขอสอบทั้งสองแบบมีขอดีและขอเสียตางกัน    กลาวคือ   ขอดี
ของขอสอบแบบปรนัยคือ  ตรวจงาย   สามารถออกขอสอบไดมากขอ  จึง
ครอบคลุมเนื้อหาหรือออกรายละเอียดไดมากกวา  ใหคะแนนไดยุติธรรม 
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และแมจะมีนักเรียนมากเทาใดก็ตรวจใหคะแนนไดเปนเกณฑเดียวกัน  
ขอเสียกค็ือจํากัดเสรีภาพในการตอบ  นักเรียนไมสามารถแสดงความคิด
ไดโดยเสรีเพราะจํากัดคําตอบ นักเรียนทํามีโอกาสเดาคําตอบไดงาย  และ
ใชเวลามากในการออกขอสอบ   ขณะที่ขอดีและขอเสียของขอสอบอัตนัย
เปนไปในทางตรงกันขามกับขอสอบแบบปรนัย  
 ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ  ครูจะเลือกใชขอสอบแบบอัตนัย
หรือปรนัย  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณในการทดสอบ  ไดแก
ระดับของผูเรียน  ทักษะที่ตองการทดสอบ  ระยะเวลาที่ใชในการสอบและ
ตรวจขอสอบ  จํานวนนักเรียน ฯลฯ  เชน การสอบคําศัพทสําหรับนักเรียน
ระดับตน ๆ  มักจะใหนักเรียนจับคูภาพกับคํา   หรือใหนักเรียนออกเสียง
คําศัพทจากรูปภาพ  เพราะยังไมมีทักษะการอานและเขียน ซึ่งเปนขอสอบ 
แบบปรนัย   หรือการสอบทักษะการพูด  ก็ตองใชวิธีการสัมภาษณหรือ 
บรรยายภาพ ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย   การสอบอานเพื่อความเขาใจ 
อาจใชทั้งขอสอบปรนัยและอัตนัย  การเขียนเรียงความ ตองใชขอสอบ 
อัตนัย เปนตน 
 ในปจจุบันขอสอบแบบอัตนัยมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ดวยเหตุผลวา ตองการใหนักเรียนคิดไดอยางลึกซึ้งและเขียนเรียบเรียง
แสดงความคิดได จึงมีนโยบายและขอกําหนดใหครูออกขอสอบปลายภาค
เปนอัตนัยในอัตราสวนเพิม่ขึ้นทุกวชิา  รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษดวย   
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 ผูเขียนเห็นวา  การสอบปลายภาคเปนการสอบเพื่อสรุปรวบยอด  
(Summative)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนในแตละภาคเรียน   มักจํากัดดวยเวลา
และเงื่อนไขอื่น ๆ  ครูควรใชขอสอบแบบอัตนัยเพื่อวัดสิ่งสําคัญ ๆ ที่
ตองการความลึกซึ้งควบคูกับขอสอบปรนัยที่วัดไดครอบคลุม    ในการวัด
ยอย ๆ ระหวางการเรยีน  (Formative)  หรือการใหงานและแบบฝกแตละครั้ง    
ครูตองใชขอสอบแบบอัตนัยใหสม่ําเสมอ  โดยไมตองรอวัดจากพียงการ
สอบปลายภาคเพื่อจะสรางใหนักเรียนมีทักษะการคิดการเขียนตามที่
ตองการ   อยางไรก็ตาม  ในการทดสอบยอย ๆ ระหวางภาค  ครูไมควรใช
ชนิดของขอสอบทีซ่้ําซาก หากครูใชขอสอบหลากหลายทั้งอตันัยและปรนัย  
จะชวยใหนกัเรียนสนุกสนานกบัทําแบบฝกหดัและการทดสอบ   
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“ โยเร ”  กับสังคมไทย 
!

ไอลดา  ศราทธทัต 
 
บทนํา 
 

  เมื่อเอยถึงคําวา โยเร ทานผูอานหลายทานอาจเคยไดยินมานานแลว  
บางทานอาจรับรูวาโยเรเปนเรื่องของการรักษาโรคโดยใชพลังจากฝามือ  
บางทานอาจเคยมีเพื่อนหรือคนรูจักที่เคยเขารับ”โยเร” และไดรับการบอก
เลาตอมาวา “รับโยเรแลวดีขึ้น นอนหลับสบาย โรคภัยไขเจ็บหายไป และ
มีความสุขในชีวิตมากขึน้”  ทานเคยสงสัยหรือไมวา “โยเร” คืออะไร?  
“โยเร” เขามาในสังคมไทยไดอยางไร?  และ  “โยเร”ใหอะไรแกสังคม
ไทยบาง? 
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โยเรคืออะไร?  
 “โยเร” มาจากภาษาญี่ปุนคําวา “โจเร” (Johrei) ซึ่งมีความหมาย
วา”การชําระดวงวิญญาณใหสะอาดบริสุทธิ”์  โจเรเปนสวนหนึ่งของหลัก
คําสอนของศาสนาเซไกคิวเซเคียว ซึ่งเปนศาสนากลุมใหมของญี่ปุนที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นเมื่อ 60 ปกอนในชวงที่ประเทศญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 
และสภาพของสังคมญี่ปุนในขณะนั้นอยูในภาวะขาดแคลน ยากไร เต็มไป
ดวยปญหาอาชญากรรมมากมาย มิหนําซ้ําคนญี่ปุนยังตองเผชิญกับโรค
ระบาดรายแรงอยางวัณโรค  จากภาวะดังกลาวทําใหคนญี่ปุนตกอยูใน
ภาวะขาดกําลังใจและไรซึ่งความหวังของชีวิต  ศาสนากลุมใหมจึงเกดิขึน้
มาอยางมากมายในชวงนี ้ เพื่อที่จะชวยฉุดใหคนญี่ปุนกลับมามีความหวัง
ในชีวิตไดใหมอีกครั้ง โดยศาสนากลุมใหมนี้ไดเผยแพรความเชื่อในเรื่อง
ของไสยศาสตร โดยการพึ่งพาเทพเจาเบื้องบนโดยอางวาเทพเจาไดให
อํานาจของพระองคผานศาสดาของตน เพื่อที่จะไดชวยคุมครองใหคนที่
กําลังประสบกับความทุกขใหผานพนจากความทุกขดังกลาวไดดวยศรัทธา
และปาฏิหาริย ซึง่หากเขามาเปนสมาชิกของศาสนาของตน ซึ่งจะไดรับ
การคุมครองและพนทุกขไดทันทีในชาตินี ้
 ศาสนาเซไกคิวเซเคียวเองก็เกิดขึ้นไดดวยจุดประสงคเดียวกันใน
ขางตนนี้ โดยผูกอตั้งไดใชชื่อวา “เซไกคิวเซเคียว” ซึ่งมีความหมายวา 
“ศาสนาเพื่อชวยเหลือโลก” 
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 หลักคําสอนของศาสนานี้มีความเชื่อหลักอยู 4 ประการคือ 

1.  กฎจิตนํากาย 
2.  วิบากกรรม 
3.  หนาที่ของศาสนิกในการสรางโลกในอุดมคติ 
4.  เกษตรธรรมชาติ 

 กลาวคือ ศาสนาเซไกคิวเซเคียวมีความเชื่อวาในจักรวาลนี้มีโลก
ปรากฏอยูสองดานคือ โลกกายทิพยและโลกกายเนื้อ ซึง่โลกทัง้สองอยู
คูกัน อุปมาเหมือนดงัเชน  เหรียญที่ตองมี 2 ดาน ซึ่งโลกกายทิพยและโลก
กายเนื้อ ตางมีปฏิสัมพันธตอกัน หากจิตซึ่งอยูในโลกของกายทิพยเปน
เชนใด ยอมจะตองสงผลสะทอนไปถึงกายซึง่อยูในโลกของกายเนือ้ใหเปน
เชนนัน้ดวย 
 ศาสนาเซไกคิวเซเคียวมีความเชือ่วา แตเดิมจิตของมนุษยเปนจิต
ที่บริสุทธิ์ ประภสัสรและเปนหนึ่งเดียวกับจิตของเทพเจาซึ่งเปนจิตทีบ่ริสุทธิ์   
ตอมาจิตนั้นไดขุนมัวเนื่องจากกิเลสที่พอกพูนสะสมมากขึ้นในจิตใจ  ทําให
จิตของมนุษยแยกออกจากจิตบริสุทธิ์ของเทพเจา ความขุนมัวอันเกิดจาก
กิเลสที่สะสมพอกพูนในจติใจไดสรางบาปในรูปแบบตาง ๆ กอใหเกิด
วิบากกรรมที่จะตองมาชดใช โดยการเกิดเปนมนุษยเพือ่ที่จะไดรับการ
ชําระลางจติขุนมัวนั้นใหสะอาดบริสทุธิด์วยกระบวนการชําระลางในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ประสบเคราะหกรรมหรือภัยพิบัติในชีวิต  ถูกทุกขหรือปญหา
ตาง ๆ รุมเรา มีโรคภัยไขเจ็บรายแรงตามระดับของความขุนมัวในจิตใจ   
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ทําใหไดรับความทรมานหรือแรงบีบคั้นทางใจอยางแสนสาหัส  หากความ
ขุนมัวในจติใจมีมาก ผลนั้นก็จะแสดงออกทางกายในรูปแบบตางๆดังที่
กลาวมาแลวในขางตนมากตามไปดวย  
 กระบวนการชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์จากวิบากกรรมหรือความ
ขุนมัวทั้งหลายตามหลักการของศาสนานี้กลาววาม ี 2  ลักษณะ คอื 
 1. ชําระลางกรรมโดยประสบเคราะหกรรม  ภัยพิบัติในชีวิต  โรคภัย
รายแรง เพื่อใหความขุนมัวแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ ทางกายซึ่งกอ
ใหเกิดทุกข วิธีนี้เรียกวา   “โจกะ” (Johka) 
 2. ชําระลางกรรมโดยการขอรับพลังบริสุทธิ์จากเทพเจาเบื้องบนที่
ประทานแสงแหงธรรมะผานฝามือของศาสดาหรอืศาสนิกของศาสนานีท้ี่
ไดรับอนุญาตใหไดเปนผูเผยแพรแสงทิพยซึ่งในภาษาไทยเรียกวาเทพรังสี
(เสฐียร พันธรังษี  2529,น.223) เพื่อชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ วิธีนี้เรียกวา 
“โจเร” (Johrei) หรือภาษาไทยเรียกวา “โยเร” 
 
 กระบวนการชําระลางทั้งสองลักษณะ วิธีการโจเร หรือชําระลาง
จิตวญิญานใหสะอาด โดยใชพลังของแสงทิพยนั้นจัดเปนวธิทีี่งายตอการ
ปฏิบัติและเห็นผลไดรวดเร็วที่สุด สามารถทําใหชีวิตรอดพนจากการไดรับ
วิบากกรรมที่รุนแรงตางๆ และทําใหรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข
เจบ็ เนือ่งจากจิตใจไดรับการชําระลางใหสะอาดจากแสงทพิยแหงธรรมะ
ของเทพเจา 
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 วิธีการรับแสงทิพยนั้น เพียงแคขอรับพลังแสงดังกลาวผานฝามือ
ของศาสนิกของศาสนานี้ ระยะเวลาที่ใชในการรับโจเรในแตละครั้ง เพียง 
20-30 นาที โดยการใหศาสนิกผูนัน้โจเรตามจดุตาง ๆ ทั่วรางกาย เชน 
หนาผาก กลางกระหมอม ทายทอย คอ  บาซายขวา  ทอง  ไตซายขวา  หลัง  
กนกบ เปนตน  โดยใหโจเรทั้งดานหนาและดานหลังของรางกาย  ซึ่งแตละ
จุดจะเปนจุดที่สะสมพลังงานที่เปนพิษเกิดจากการสะสมความขุนมัวใน
จิตใจไวมากและผลนั้นจะไปสะสมตามจุดตาง ๆ ดังกลาว   (ปณิธาน  
วังสุริยนันท  2540, น.65) 
 การรับโจเรควรจะมีการรับอยางตอเนื่อง เพื่อสลายกอนพิษตาม
จุดตาง ๆ ใหหายไป ทําใหรางกายสะอาด โรคภัยไขเจ็บหายไป  จิตใจได
รับการเยียวยาเนื่องจากความขุนมัวเบาบางลงไป ทุกขภัยนอยลงทําให
ชีวิตของผูรับโจเรมีความสุขมากยิ่งกวาเดิม เหมือนไดพบกับปาฏิหาริย
เมือ่เขารับการโจเร  ดวยเหตุนี้ผูรับการโจเรหลายทานจึงมักกลาววา “รับ
โยเรแลวดีขึน้ นอนหลับสบาย โรคภัยไขเจ็บหายไป และมีความสุขในชีวิต
มากขึ้น” 
     นอกจากนี้ตามหลักคําสอนของศาสนาเซไกคิวเซเคียวยังไดกําหนด
หนาที่ของผูรับโจเรวา เมื่อชีวิตมีความสุขรางกายสะอาดเพราะรับโจเร 
บุคคลผูนั้นยังตองมีหนาที่ในการเปนผูใหโจเรแกผูอืน่ดวย   เพื่อทําใหผูอื่น 
หลดุพนจากวิบากกรรมของตนและชีวิตของผูนั้นจะไดมีความสุขมากยิง่ขึน้  
ซึ่งถือเปนการสรางบุญของผูใหโจเรวิธีหนึ่ง    ตามหลักคําสอนของศาสนา 
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เกีย่วกับการเผยแผโยเรเพื่อสรางโลกในอุดมคติซึง่เปนโลกทีม่ีแตความสุข
สงบตามตํานานของพระศรีอาริยเมตไตรยในศาสนาพุทธ กลาวคือโลก
ปจจุบันนี้อยูในชวงของกลียุคที่กําลังเกิดกระบวนการชําระลางโลกอยาง
รุนแรงซึ่งมีปญหาตางๆเกิดขึน้มากมาย   การใหโจเรแกบุคคลอื่นคือการ
ทําใหบุคคลเหลานั้นมีความขุนมัวในจิตใจและลดวิบากกรรมของตนให
นอยลง ซึ่งเปนการทําใหเพื่อนมนุษยดวยกันมีความสุขมากขึ้น โลกกจ็ะ
สุขสงบมากขึน้และสามารถสรางโลกในอดุมคติไดเร็วขึน้ 

 การใหโจเรสามารถทําไดโดยการเขาเปนศาสนิกซึ่งจะตองเขารับ
การอบรมเกี่ยวกับหลักคําสอนทางศาสนาเปนเวลา 2 วัน 1 คืน จึงจะได
รับพระที่เรียกวา พระโอฮิคาริหรือพระรัศมีใชแขวนไวที่คอ เพื่อใชรับแสง
ทิพยที่เทพเจาประทานมามอบใหแกผูรับการโจเร  

ตามหลักการของศาสนานี้การใหโจเรถือเปนการสรางบุญวิธหีนึง่
เปรียบไดกับการตักบาตรในศาสนาพุทธ และการหาศาสนิกใหมเพือ่เผย
แพรโจเรก็เปนการสรางบุญวิธีหนึ่งเปรียบไดกับการบวชพระ 1 รูป ซึ่ง
ปจจุบันศาสนิกไดเรงมือในการสรางบุญโดยวิธีดังกลาวใหกับตนเองเพื่อที่
จะทําหนาที่ของศาสนิกในการสรางโลกในอดุมคติใหปรากฏขึน้ในเรว็วัน 

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกดังกลาวในการใชโจเร
ในการสรางบุญนัน้ ยังตองพึ่งพารางกายที่ดํารงชีวิตโดยถูกหลักอนามัย 
หลกัคําสอนของศาสนานีไ้ดกลาวถงึการมชีีวติอยางสอดคลองกบัธรรมชาติ
โดยการรับประทานอาหารที่ไมใชกระบวนการของสารเคมีที่มีการสราง 
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สารพิษไปสะสมในรางกายและทําลายระบบการทํางานของรางกาย 
ศาสนานี้สนับสนุนใหมีการทําเกษตรธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีตอ
พืชผักตาง ๆ ในบานของศาสนิกและเผยแพรแนวความคิดดังกลาวไป
พรอม ๆ กับการใหโจเรแกบุคคลอืน่ดวย    
 
“โยเร” เขามาในสังคมไทยไดอยางไร? 
 ศาสนาเซไกคิวเซเคียวไดเผยแผหลักคําสอนเกี่ยวกับการโจเรไป
ยังประเทศตาง ๆ มากมายในชวง 30 กวาปที่ผานมา เชน ไตหวัน  ฮองกง 
ไทย  อังกฤษ อเมริกา บราซิล เปนตน แตกลับไดรับความนยิมมากใน
ประเทศโลกที่สามคือประเทศบราซิลซึ่งเปนอันดับหนึ่งและประเทศไทย
เปนอันดับรองลงมา โดยสังเกตไดจากจํานวนของศาสนิกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป 
 สําหรับประเทศไทยนั้นในปจจุบันมีจํานวนสมาชิกประมาณ 
380,000 คน (สํารวจเมือ่ เมษายน 2545) ศาสนานี้ไดเผยแผหลักคําสอน
เกีย่วกับการโจเรเปนครั้งแรกโดยศาสนาจารยชาวญี่ปุน ชื่อ นายคาสุโอะ 
วาคุกาม ิ ในปพุทธศักราช 2512  โดยมีสํานักงานเล็ก ๆ ที่ถนนสรุวงศ 
กรุงเทพ   ในชวงแรกการเผยแผโจเรนั้นยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร 
เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาของผูเผยแผ  และยังไมมีการแปล
หลักคําสอนเปนภาษาไทยทําใหคนไทยไมเขาใจในเรื่องของการรับโจเร 
ตอมาผูเผยแผไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนชาวญี่ปุนที่รูจักกับคนไทยใน 
ระดับสูงแนะนําให     จดทะเบยีนในรปูแบบมลูนิธิเพื่อที่จะสามารถเผยแผ 
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ศาสนาไดอยางถูกตองตาม         กฎหมายจึงไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิโดย
ใชชื่อวา“มูลนิธิบําเพ็ญสาธารณะประโยชนดวยกิจกรรมทางศาสนา” 
ในปพุทธศักราช 2513  และไดตัง้สํานักงานใหมที่ ซอยสีฟา ถนนพหล
โยธิน  กรุงเทพ ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนสํานักงานใหญของศาสนาประจํา
ประเทศไทย 

หลังจากนั้นไดมีการแปลหลักคําสอนทางศาสนาเปนภาษาไทย
เพื่อใชเผยแผปรัชญาทางศาสนาเปนเหตุใหมีจํานวนศาสนิกชาวไทยเพิ่ม
มากขึ้น  ซึ่งตอมามูลนิธิฯไดรับการรับรองจากกรมศาสนาใหจัดเปนองคกร
ยอยของศาสนาพุทธมหายาน  นิกายคิวเซเคียว ในปพุทธศักราช 2519   

 อยางไรก็ตาม ในชวงนีศ้าสนากลับถูกโจมตีจากสื่อมวลชนอยาง
มากในแงการเปนศาสนาตางชาติ โดยถูกกลาวหาวาฉากหลังขององคกร
เปนสายลับใหกับประเทศญี่ปุนในการเสาะหาบอน้ํามันภายในประเทศ
ไทยทําใหเกิดอุปสรรคในการเผยแผศาสนา จากการใหโจเรแกคนไทย 
จึงดําเนินการในรูปแบบใหมในดานการทําสาธารณะประโยชน โดยการ
สรางโรงเรียนศนูยอาชีวเกษตรสงเคราะห ไทย-ญี่ปุน ที่อําเภอฝาง จังหวัด
เชยีงใหม    เพื่อใหการศึกษาแบบใหเปลาแกบุตรหลานของเกษตรกร 
เนือ่งจากพบวา 80% ของคนไทย มีอาชีพเปนเกษตรกร โดยการใหการ
ศึกษาเนนเรื่องการทําเกษตรธรรมชาติเปนหลัก   ซึง่เปนสวนหนึง่ของหลัก 
คําสอนของศาสนา  ขณะเดียวกันก็เผยแผปรัชญาทางศาสนาเกี่ยวกับการ
โจเรพรอมกันดวย 
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จากการดําเนินงานในลักษณะการสรางสาธารณะประโยชนเชนนี ้

ไดสรางความไววางใจและความเชื่อถือจากเกษตรกรเปนลําดับแรกและ
ไดขยายวงกวางมากขึ้นทําใหกระแสการตอตานไดเบาบางลงและหมดไป
ในทีสุ่ด จนสามารถเผยแผศาสนาโดยการทําสาธารณะประโยชนในการ
ใหการศึกษาทางดานเกษตรพรอมกับการสอนศาสนาเกี่ยวกับการใหโจเร
ไดกวางขวาง  ซึ่งในภายหลงัไดยายโรงเรียนศนูยเกษตรสงเคราะหจาก
เชยีงใหมมากอตัง้ที่ ตําบลซําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดย
ใชชื่อวา โรงเรียนเกษตรสงเคราะหศูนยสระบุรี จัดการศึกษาแบบใหเปลา 
เปดสอนในสาขาเกษตร   พืชศาสตร  สัตวบาลและวิชาพื้นฐานทั่วไป
พรอมทั้งแทรกปรัชญาทางศาสนาในเนื้อหาการเรียนแกบุตรหลานของ
เกษตรกร  นอกจากนี้ยังจัดอบรมเกี่ยวกับดานเกษตรธรรมชาติแกผูสนใจ
ทั่วไปอีกดวย โดยมกีารสรางศนูยอบรมเกษตรธรรมชาติคิวเซ ในเนื้อที่
เดียวกันนี้ดวย  

อยางไรก็ตาม  แมวาการดาํเนินงานของมูลนิธิที่ดาํเนินการใน
ลักษณะการจัดการสาธารณะประโยชนในแงจัดการศึกษาใหเปลาพรอม
ทั้งสอนปรัชญาทางศาสนาจะราบรื่นขึ้นกวาแตกอน ในปพุทธศักราช 2527 
กรมการศาสนาไดมีมติเพิกถอนใบอนุญาตในการเผยแผศาสนาในฐานะ
ศาสนาพุทธมหายานนิกายหนึ่ง     เนื่องจากพบวามูลนิธิฯ ขาดองคประกอบ 
สําคญัขององคการทางศาสนาตามคําจํากัดความของ ราชบัณฑิตยสถาน 
ทําใหมูลนธิิฯ ตองเปลี่ยนลักษณะการเผยแพรในฐานะองคกรทางศาสนา 
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ที่รับอุปถัมภโดยกรมศาสนาไปเปนมูลนิธินิติบุคคล สังกัดกองเอกชน
สัมพนัธ สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิ (ประกาศกรมการ
ศาสนา อางถึงใน พิชัย วงศกลม 2539,น.177)   โดยมีรายไดจากแหลง
เงินทุนดังนี้ 

1.  เงินบรจิาคของสมาชิก 
2.  เงินลงทุนจากกิจการของมูลนิธิฯ 
3.  ทรัพยสินหรือมรดกที่มีผูยกใหโดยไมมีเงื่อนไขผูกพันกับ 

มูลนิธิฯ 
เปนเหตุใหตั้งแตนั้นมามูลนิธิฯตองหารายไดเองจากกิจกรรมตาง ๆ  

ทั้งการหาจํานวนศาสนิกใหมเพิม่เตมิโดยมีรายไดจากคาสมาชิก เงิน
บริจาค และการจําหนายผักปลอดสารพิษจากโรงเรียน หรือรายไดจาก
การจัดอบรมทางการเกษตรธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งโครงการสวนใหญจะ
ไดรับการสนับสนุนทั้งหนวยงานราชการและหนวยงาน  เอกชน และมักจะ
แฝงปรัชญาเกี่ยวกับการโจเรไวดวย  

ในปจจุบันมูลนิธิฯนี้ไดขยายตัวกวางขวางมากในประเทศไทย 
กลาวคือ นอกจากโรงเรียนเกษตรสงเคราะหที่สระบุรี  ศูนยฝกอบรมทาง
การเกษตร และสํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ แลว ยังมีสาขายอยของมูลนิธิ 
อยูทั่วประเทศ ปจจุบันมีทั้งสิ้น 23 สาขา คือ สํานักงานใหญกรุงเทพ  สาขา 
สระบุร ี  สาขานครราชสีมา  สาขาธนบุร ี  สาขาเชียงใหม  สาขาลําปาง  
สาขาสุโขทัย  สาขาแกงคอย  สาขาจันทบุรี  สาขาฉะเชิงเทรา  สาขาแพร   
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สาขานนทบุร ีสาขาออนนุช สาขารอยเอ็ด  สาขาอุบลราชธานี สาขานาน 
สาขาพิษณโุลก สาขาภูเก็ต สาขาสระแกว สาขาระยอง สาขา
สุราษฏรธานี สาขาฝาง สาขาหาดใหญ เปนตน ซึ่งแตละสาขาก็สรางกลุม
เครือขายมากมายตามบานของศาสนิกกระจายไปทั่วประเทศไทยและมี
แนวโนมวาจะขยายตัวกวางยิ่งขึ้น 

 
“โยเร”ใหอะไรกับสังคมไทยบาง? 

จากกิจกรรมที่กลาวไปแลวในขางตนนั้น การโจเรของศาสนาเซไก
คิวเซเคียวไดสรางประโยชนใหกับสังคมไทยแมจะเปนองคกรศาสนาจาก
ตางชาต ิซึ่งสามารถแบง   ได 2 ลักษณะคือ 
 1.  ดานนามธรรม  การโจเรนั้นไดชวยเหลอืทางดานการฟนฟู
จิตใจของศาสนิกที่เปนคนไทยซึ่งสวนใหญมักจะเปนชนชั้นลางที่ประสบ
ปญหาหรือเคราะหกรรมตาง ๆ ในชีวิต เชน ผูที่มีปญหาครอบครัวหรือผูที่
มีฐานะยากจน   ผูทีม่ีโรคภัยไขเจ็บรายแรง       ไมสามารถพึ่งพาแพทยได
จึงเลือกที่จะรบัโจเรในฐานะการแพทยทางเลือกทีอ่าศยัความศรัทธาและ
ปาฏิหาริยที่เชือ่วาโจเรจะรกัษาโรคได จากแนวความคิดของการชําระลาง
กรรมหรือกอนพิษตางๆในรางกายโดยอาศัยแสงทิพยของเทพรังส ี   
 นอกจากนี้โจเรยงัชวยสรางความหวงัในการมีชีวิตที่ดีขึน้ของผูรับ
โจเรโดยการเขาเปนศาสนิกเพื่อเผยแพรแนวความคิดที่จะสรางโลกใหเปน
โลกอุดมคติซึ่งทุกคนลวนมีความสุข     เนือ่งจากไมมีปญหาในชีวิตอนัเกิด 
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จากความขุนมัวในจิตใจหรือวิบากกรรมตาง ๆ   และพรอมที่จะปฏิบัติสิ่ง
ดี ๆ ใหแกเพื่อนมนุษยดวยกันอันมีพื้นฐานจากความเมตตาตอกันโดยการ
ใหโจเร 
 2.  ดานรูปธรรม การโจเรของมูลนิธิบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
ดวยกิจกรรมทางศาสนาไดใหประโยชนแกสังคมไทยโดยเฉพาะทางดาน
การใหความรูทางการเกษตรธรรมชาติแบบใหเปลาแกเกษตรกร ตลอดจน
ผูที่มีความสนใจเขารับการอบรมที่ศูนยอบรมของมูลนิธิฯ  ซึ่งปจจุบนันี้
แนวความคิดดังกลาวไดรับการเผยแพร และไดรับการตอบรับอยาง
กวางขวางในสังคมไทย 
 นอกจากนี้มูลนิธิฯยังไดมีโครงการรวมกับหนวยงานรัฐบาลและ
เอกชนตาง ๆ มากมาย ซึ่งองคกรดังกลาวมักจะสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล เชน โครงการบําบัดน้ําเสียรวมกับกรุงเทพมหานคร  โครงการแผน
ดินธรรมแผนดินทองรวมกับกระทรวงมหาดไทย โครงการเกษตรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมกับโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา, กรุงเทพมหานคร,
การไฟฟาฝายผลิต  และโครงการของมูลนิธิฯเกี่ยวกับการ อบรมอาสา
สมัครใหความชวยเหลือติดตามผลผูเลิกยาเสพติด เปนตน  
 
บทสรุป     
 “โยเร” หรือ ”โจเร”ซึง่เปนสวนหนึง่ของหลักคาํสอนศาสนาเซไกคิว
เซเคียวซึ่งเปนศาสนาตางชาติไดเขามาในประเทศไทยและสรางประโยชน 
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ตางๆในประเทศไทยทั้งทางดานนามธรรมและรูปธรรม โดยไดดําเนินงาน
ในรูปแบบของมูลนิธิฯเปนเวลาประมาณ 33 ปในปจจุบัน ผูเขียนไดมอง
เห็นถึงการเจริญเติบโตขององคกรที่ขยายใหญมากขึ้นจากการที ่ ”โยเร” 
ไดรับการตอบรับจากสังคมไทยมากขึน้นัน้ สาเหตุนาจะเปนเพราะการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯไมขัดตอบริบทของสังคมไทยซึ่งเดิมเปนสังคมการ
เกษตร แมในปจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไปในรูปแบบ
ของสังคมอุตสาหกรรมที่จะตองประสบปญหาทางสังคมหลายประการอัน
เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย   “โยเร”ก็ยังสามารถที่จะ
นําแนวความคิดทางศาสนาในการที่จะสามารถเยียวยาและแกไขปญหา
ทางใจของคนในสังคมได   

 นอกจากนี้การดําเนินงานของมลูนิธิฯ ที่เปนการจัดการดานสาธารณะ 
ประโยชนเปนหลักและไดรับการสนับสนุนจากหลายองคกร ยังเปนสวน
สําคัญที่สรางความนาเชื่อถือของมูลนิธิฯในการที่จะหาสมาชิกใหมไดมาก
ยิ่งขึ้น 

ผูเขียนมีความเห็นวา แมศาสนานั้นจะเปนศาสนาตางชาติแตถา
การดาํเนนิงานนั้นยึดประโยชนของสังคมเปนหลกั      นาจะเปนโอกาสที่ด ี
ของคนในสังคมที่จะเปดรับแนวความคิดใหมมากกวาที่จะปดกั้นโอกาส 
อยางไรก็ตามการเปดรับโอกาสนั้นควรจะยืนอยูบนหลักการของเหตุผล
มากกวาที่เปดรับอยางงมงายโดยมิไดศึกษาเนื้อหาหรือแกนแทของสิ่งใหม
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีที่จะไดรับ 
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“โยเร” ก็เปนสิ่งใหมที่อยูในสังคมไทยมานานที่คนไทยนาจะมีการ 
ศึกษาถึงผลไดและผลเสียที่มีตอสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม    
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พุทธวิธีการบริหาร!
(Buddhist Style in Management) 

 
ประพันธ  สุวรรณมณี 

 

บทนํา 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลาย
ประการ เชน  ที่มีในพระไตรปฎกกลาวไว  9   ประการ  ที่เรียกวา   พุทธคุณ 9 
เชน  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ    พระองคเปนพระอรหันตเปนผูตรัสรูเอง
โดยชอบ  เปนตน   นอกจากนี้ยังมีพระคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายโดย
เฉพาะพุทธวิธีในการบริหารและการปกครอง    ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระคุณ
สมบัติของนกับรหิารและนกัปกครองชัน้ยอดของพระองค  เพราะพระคุณ
สมบัติในดานนีข้องพระองคนัน่เอง       จึงทําใหพระองคสามารถประกาศ 
พระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็วและเปนปกแผนคงสืบทอดมาถึงเราทั้งหลาย 
ถึงทุกวันนี้ 
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ความหมายของคําวา บริหาร 
 คําวา  บริหาร ตรงกับภาษาบาลีวา !ปริหร"  เปนคําแสดง
ความหมายถึง ลักษณะของการปกครองวาเปนการนําสังคมหรือหมูคณะ
ใหดาํเนินไปโดยสมบูรณ  นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน !ปริหร" 
อาจบงถึงความหมายที่วา  การแบงงาน  การกระจายอํานาจ หรือการที่
สมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมูคณะก็ได     ในพระไตรปฎก
มักจะใชคําวา  !ปริหร" กับกลุมสังคม เชน  !อหํ   ภิกฺขุสงฺฆ ํ ปรหิริสฺ
สามิ   เราจักปกครองภิกษุสงฆ  เปนตน   กิต ิ ตยัคคานนท กลาววา  !การ
บริหาร คืองานของผูนําหรือของผูบริหารที่กระทําเพื่อใหกลุมคนที่มาอยู
รวมกันทํางานใหสําเรจ็บรรลุวตัถุประสงคที่กาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ"  
หนาที่ของนักบริหารปรากฏอยูในคําจํากัดความที่พระเมธีธรรมาภรณ    
(ประยูร ธมฺมจติฺโต)   กลาวไววา  !การบริหาร หมายถึง ศิลปะแหงการ
ทํางานใหสําเรจ็โดยอาศยัคนอืน่” จากการใหความหมายของคําวา บริหารจะ
เห็นไดวา การบริหาร (Administration)  เปนคําที่มีความหมายคลายคลึง
หรือเหมือนกับคําวา การจัดการ (Management)  นอกจากสองศัพทนี้จะ
มีลักษณะใกลเคียงกันแลว ยังมีศัพทอื่น ๆ อีกมากที่นํามาใชผสมปนเป
กันไป  เชน  การบริหารรัฐกิจ  สาธารณบริหาร หรือ รัฐประศาสนศาสตร   
ซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร กลาวโดยสรุป การบริหารเปนทั้งศาสตร
และศิลป   เพราะการบริหารสามารถเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติมได     แตใน 
ขณะเดียวกันการบรหิารงานกต็องใชความรูอันเปนระบบที่เชื่อถือไดรวมกับ 
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การใชเทคนิควิธีการตาง  ๆ     เพื่อใหงานบรรลุผลโดยไดทั้งงานและไดทั้ง 
น้ําใจจากผูรวมงาน 
 หลักการบริหารที่เราทั้งหลายมักจะนํามาใชในการบริหารงานนั้น 
มักจะนําแนวคิดหรือทฤษฎีของตางประเทศมาใชเปนสวนใหญ  ดังที่กลุิค
และเออรวิค (Gulick and Urwick)  จาก  Management Theory and 
Practice  ของเดล (Dale)  ไดกลาวถึงการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ
ผูบริหารควรใชกระบวนการบรหิารงาน (Process of Management)  7 
ประการ (POSDCRB) คือ 
 1.  การวางแผน (Planning)     เปนการกําหนดลาํดับกจิกรรมที่ 
จะตองกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการขององคการ หรือ
หนวยงาน  หรือการคาดการณลวงหนาถึงความยุงยากหรืออุปสรรคที่พึง
จะม ี  หรือการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพือ่ใหบรรลุเปาหมายที่
วางไว 
      การกาํหนดใหมีแผนงานเปนการแสดงใหเห็นถงึความสามารถ
ในการใชปญญาของมนุษยและใชความเพียรพยายามที่จะนําทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ มาใชใหเกดิประโยชน 
     การวางแผนที่ดยีอมทําใหประสบผลสําเร็จถงึครึ่งหนึ่งแลว ดัง
คัมภีรยุทธศาสตรของ  ซุนว ูที่วา !รูเขา  รูเรา  รบรอยครั้ง  ชนะรอยครั้ง"  
เปนการกลาวใหเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนที่ดีของแมทัพหรือผู
บริหาร ยอมทําใหรบชนะศัตร ู       อยางไรก็ตาม การวางแผนงานทีด่ีตอง 
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อาศัยขอเท็จจริง  สถิต ิ  ขอมูลตาง ๆ ทั้งอดตี และปจจุบันนํามารวม
พิจารณาประกอบการวางแผนดวย  ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการ
ทํานายอนาคต  จึงเปนไปตามหลกัจักขมุาของพระพทุธองค 
 2.  การจัดองคการ (Organizing)  คือ การกําหนดตําแหนงสาย
การบังคับบัญชาในองคการ  มีตําแหนงอะไรบาง  แตละตําแหนงมอีํานาจ
หนาที่อยางไร  ใครสั่งการใคร  ซึ่งเปนไปตามสายงาน 
 3.  การจัดอัตรากาํลัง (Staffing) หมายถึง    การสรรหาบุคคล
เขาทํางานในองคการตามตําแหนงหนาที่ทีก่ําหนดไว     โดยใชหลักการใช
คนใหเหมาะกับงาน (Put the right man on the right job)  เพื่อใหทุกคน
ทํางานตามความสามารถและเกิดประโยชนตอองคการ  ซึ่งคลายคลึงกับ
สัปปรุิสธรรม  ซึ่งพระพุทธเจาทานสอนวา  คนมีหลายประเภทมีจริตแตกตาง
กัน ตองใชคนใหเหมาะกับจริตของแตละคน (จริตก็คือนิสัย) 
 4.  การอํานวยการ (Directing)  หมายถึง  การกํากับ  สั่งการ 
และมอบหมายงานใหแตละฝายหรือแตละงานนําไปปฏิบัตติามแผนหรือ
เปาหมายที่วางไว 
 5.  การประสานงาน (Coordinating) เปนการติดตามฝายหรือ
งานตาง ๆ วาไดดําเนินการถึงไหน   มีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด  เพื่อ
ปองกันไมใหผูรวมงานละทิ้งงานหรือทจุริตตอหนาที่       ซึ่งเปนไปตาม
หลกัอปริหานิยธรรม  โดยผูบริหารตองหมัน่ประชุมผูรวมงาน 
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6. การรายงาน  (Reporting)  เปนการรายงานผลงานที่ได 
ดําเนินการไปแลววาประสบผลสาํเร็จมากนอยเพียงใด  มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ซึ่งเปนการควบคุมการทํางานอยางมีหลักฐาน (การรายงาน) 
เพื่อการปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งเปนไปตามหลักอปริหานิยธรรมเชนกัน 
 7.  การงบประมาณ (Budgeting)  เปนการจัดทํารายงานการใช
เงินในการดําเนินงานตาง ๆ และรายงานเงินทีค่งเหลอื เพื่อการวางแผน
ทางการเงิน (Fiscal Planning)  และการควบคุมการใชเงิน ซึ่งเปนไปตาม
หลกัจักขมุาและหลกัวิธูโร 
 

คุณลักษณะของนักบริหาร 
#

 นักบริหารจะทําหนาที่ทั้ง  7  ประการดังกลาวไดสําเร็จ นักบริหาร
จะตองเปนผูมคีุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรสัไวในทตุิยปาปณิกสูตร 
ดังนี้ 
 1.  จักขุมา  หมายถึง   ตองมีปญญามองการณไกล    ตองเปนผู 
ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใชคนคุณลักษณะขอนี้ตรง
กับภาษาองักฤษวา  Conceptual Skill 
 2.  วิธูโร  หมายถึง   ตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการธุระ 
ตาง ๆ หรือกิจการทั้งปวงไดดมีีความเชีย่วชาญเฉพาะดาน  ขอนี้ตรงกับ
คําวา  Technical Skill 
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 3.  นิสสยสัมปนโน  หมายถึง   เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีกับเพื่อน 
รวมงาน และบุคคลอื่น  ซึง่เปนทักษะดานมนุษยสัมพนัธ  ขอนี้ตรงกับคํา
วา Human Relation Skill 
 คุณลักษณะทั้ง 3  ประการนี้มีความสําคัญมากนอยตางกัน  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระดับความแตกตางของนักบริหาร  ถาเปนนักบริหารระดับสูง
ตองรับผดิชอบในการวางแผนและควบคมุคนเปนจาํนวนมาก คุณลักษณะ
ขอที่ 1 (จักขมุา)   และขอที่ 3 (นิสสยสัมปนโน)  สําคญัมาก สวนขอที่ 2 
(วิธูโร)  มีความสําคัญนอยลงมา เพราะผูบริหารระดับสูงสามารถมอบ
หมายงานดานเทคนิค หรือวิชาการใหผูรวมงานไปดําเนินการแทนไดตาม
ความสามารถและความเหมาะสมของผูนั้น 
 สําหรับผูบริหารระดับกลาง คุณลกัษณะทั้ง 3 ขอ   (จักขุมา  วิธูโร 
และนิสสยสัมปนโน)  มีความสําคัญเทา ๆ กัน กลาวคือ ผูบริหารระดับ
กลางจะตองมีความชํานาญเฉพาะดาน  และมีมนุษยสัมพันธที่ดตีอผูรวม 
งาน  ในขณะเดียวกันก็ตองมีปญญาที่จะมองการณไกลหรือการวางแผนงาน
ในอนาคตและวางแผนตัวเองเพื่อที่จะเปนผูบริหารระดับสูงตอไป 
 สําหรับผูบริหารระดับตน จะตองเปนผูมคีุณลักษณะขอ 2   (วิธูโร) 
และขอ 3 (นิสสยสัมปนโน)   เพราะตองลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงาน 
หรือทีมงานอยางใกลชิด  แตอยางไรก็ตาม    ผูบริหารระดับตนจําเปนตอง 
พัฒนาคุณลักษณะขอ 1 (จักขมุา)  ไปดวย  ก็คือ   การพัฒนาปญญาเพื่อ 
เตรียมพรอมเลื่อนขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับกลางตอไป 
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 จากคุณลักษณะและทักษะของผูบริหารระดับตาง ๆ ตามที่ได
กลาวถึงสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิภาพไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักธรรมสําหรับการบริหาร 
 
 ในทางพระพุทธศาสนา  มีหลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติสําหรับนัก 
บริหารหรือนักปกครองทีม่ีอํานาจหนาทีใ่นการปกครองหมูคณะ    บริหาร 
กิจการของหมูคณะหรือประเทศชาติไวอยางมากมาย     เพื่อใหผูปกครอง 
หรือผูบริหารนั้นไดใชอํานาจหนาที่     เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนและ 
ประเทศชาติอยางแทจริง          พระพทุธเจาทรงเนนถึงความสําคัญของผู 
ปกครอง   หรือผูบริหารเปนอยางมากวาจะตองประพฤติใหเปนแบบอยางแก 
ผูอื่นหรือผูใตบังคับบัญชา  ฉะนั้นหลักในการบริหารตามแนวพทุธศาสนา  
สามารถสรุปลงได  3  ประการ คือ 
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1. การบริหารตน   เปนหลักการที่วาผูบริหารที่ดี  ตองสามารถ 
บริหารควบคุมตนเองใหดีเสียกอน จึงจะสามารถบริหารคนอื่นไดดี 

2. บริหารคน    เมื่อผูบริหารสามารถบริหารตนไดดีแลว    ก็จะ 
พัฒนาไปสูการบริหารบุคคลหรือผูใตบังคับบัญชา 
 3.   บริหารงาน  คนกับงานเปนสิ่งที่คูกัน   ถานักบริหารสามารถ 
จัดการกับตนเอง คนไดดีกจ็ะนาํไปสูความสาํเร็จของการบริหารงานอยาง
แนนอน 
 หลักธรรมสําคัญที่ผูบริหารหรือผูที่เตรียมตัว เพื่อเปนผูบริหารควร
จะพัฒนาทั้ง  3  ดาน คือ พัฒนาตน  พัฒนาคน  และพัฒนางาน เพราะ
การพฒันาทั้ง  3  ดานนั้น จะสรางความสุขใหแกตนเองและสังคม  ทําอยางไร
จะพัฒนาไดทั้ง  3  ดาน พระพิพิธธรรมสุนทร  วัดสุทัศนเทพวราราม 
ไดนําเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่งจะทําใหการบริหารตน  บริหารคน
และบริหารงาน  บรรลุความสําเร็จสมความประสงคไว  11  ประการ คือ 

1. สงเสรมิความรู  สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดทรงสัง่สอน 
บริษัทของพระองคใหทุกคนมีความรู  การสอนคนนั้นตองจัดทําเปนบัว  4  
เหลา คือใหความรูตามลักษณะภูมิปญญา ดังนี้ 
        1.1  บัวพนน้ํา (อุคฆติตัญ)ู เปนคนมีปญญาเพียงยกหัวขอ
ธรรมะขึ้นแสดงก็บรรลุแลว หรือเพียงแตยกหัวขอเรื่องก็เขาใจแลวไมตอง
อธิบายมาก 
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        1.2   บัวปริ่มน้ํา (วิปจิตัญู)   เมื่ออธิบายความหัวขอนั้นก ็
บรรลุแลว 
        1.3   บัวใตน้ํา  (เนยยะ)   ตองอธบิายเนื้อหาใหละเอียดก็ 
เขาใจ สามารถแนะนําใหเปนคนดีได 
        1.4  บัวใตน้ํา (ปทปรมะ)  อธิบายอยางไรก็ไมเขาใจก็ตอง 
ปลอยเขาไป  ใหเลิกสั่งสอน 
 ผูบริหารคนใดทีพ่ัฒนาแตความรูของตนเอง โดยไมพัฒนาความรู
ของผูใตบังคับบัญชาและผูอยูในความปกครอง ยอมไปไมรอด  เหมือนมีแต
สมอง แตอวัยวะทุกสวนเปนอัมพฤกษอัมพาต  การทํางานยอมสําเร็จไดยาก 
 2.  อยูอยางเสียสละ  ผูบริหารตองรูสึกเสียสละใหกับลูกนอง   เชน   
ตองมีสังคหวัตถุ 4  คือ ทาน    ปยวาจา    อัตถจริยา  และสมานัตตตา 

2.1  ทาน  โดยการเอื้อเฟอเจือจานแกลูกนองดวยวัตถุมาก 
นอยตามแตสถานการณ 
       2.2  ปยวาจา  โดยการพูดจากับลูกนองใหถูกใจ  ผูกจิตผูกใจ 
รัดรึงดึงใจไวถูกสถานการณและถูกกับอารมณของคน (ปยวาจานี้ไมจําเปน
ตองพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็ได  แตตองตรงกับคนและสถานการณ และ
ที่สําคัญตองมีเจตนาที่ด)ี 
       2.3  อัตถจริยา  โดยการลงไปบําเพ็ญประโยชนรวมกับผูนอย 
โดยไมเกี่ยงงอน  เชน  ประธานงานศพ  งานสวด   งานบวช  งานแตงงาน
ไปเยี่ยมยามปวย  ถามขาว ใหชื่อ $ สกลุของเราไปรวมในงานของลูกนอง 
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            2.4  สมานัตตตา  โดยการวางตนสม่ําเสมอ   
       การเสียสละกําลังกาย  กําลังใจ  กําลังความรู  กําลังความ
คิด และกําลังทรัพย เรียกวา รวมดวยชวยกันในฐานะผูบริหารและผูรวม
งาน  ควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝายจงึจะเปนสิ่งทีป่ระเสริฐที่สดุ 
 3.  กระจายตําแหนงงาน  อํานาจของงานนั้นไมใชอยูที่รวมอํานาจ  
ผูบริหารหลายคนประสบความลมเหลว  เพราะไมยอมแบงอํานาจลงไป  
การกระจายอํานาจภารกิจ  เปนสิ่งจําเปนในการบริหารนโยบายแบบ 
TQC  ก็เนนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) โดยการกระจาย
งาน  กระจายอํานาจ และกระจายภารกิจ  การไมกระจายงานทําใหงาน
ไมทัน เพราะมีงานมาก  ตองใชหลาย ๆ คนชวยกันและทํางานเปนทีม  
ลองมาพจิารณาตนไม   ตนไม  มีลําตน  มีราก  มีกิง่กานสาขา และมีหนา
ที่ตางกนั และสรางความสมดุลดวย มิเชนนั้นตนจะเอียงจะลมในที่สดุ  
สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาพระองคทรงกระจายตาํแหนงงานม ี  80  พระ
อรหันตเอก เรียกวา เอตทัคคะ หรือ อสตีิมหาสาวก ที่มีความเปนเลิศใน
ดานตาง ๆ เชน  พระโมคคัลลานะ ทรงยกยองวามีฤทธิ์เสมอดวยพระองค  
พระสารบีุตร ทรงยกยองวามีปญญาเสมอดวยพระองค  จําไวเสมอวา 
!งานกระจุก ผูบริหารตาย  งานกระจาย  ผูบริหารรอด" 
 4. ประสานสามัคคี งานทุกอยางทุกชนิดมีปญหาทั้งนัน้มีปญหา
ดานการทะเลาะเบาะแวง  แกงแยงชิงดี และมีความเขาใจ  คลาดเคลื่อน
ผูบริหารที่ดีตองประสานสามัคคีใหได  การประสานสามัคคีนั้นผูบริหารที่ 
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ใหญที่สุด ตองประชุมโตะกลม  ตองมีใจกลา  เผชิญหนากลาเรียกประชุม 
กอนการประชมุตองหาขอมูลจากแตละคนกอน  เพื่อหาเหตุที่ถูกตองไม
ฟงความขางเดียว  แลวนํามาตัดสิน  ไมควรไลโทษกัน หรือไลบี้กัน  จะ
สรางความขัดแยงบางทานอาจเคยอานหนังสือ  “การบริหารความขัดแยง” 
ก็พอจะเขาใจปญหาไดดี  การบริหารแบบไทย ๆ ทีผ่ิดพลาดคือ จับผิดและลง
โทษทําใหขาดการประสานสามัคคี  ไมคอยปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน  
แตชอบปรับทุกขกัน  ปรับโทษกัน  การบริหารอยางนีม้ักลมเหลวในทีสุ่ด  
เพราะจะเกิดอาการ !คนแตกความสามัคคี"  เพราะฉะนั้นควรระลึกไววา  
ความพรอมเพรยีงของหมูคณะในหนวยงานนั้น ๆ ใหสาํเร็จประโยชนไดดงัใจ
ปรารถนา 
 5.  ไมเอาดีแตเพียงตัว คือ ไมเอาดีใสตัว  เอาชั่วใสผูอื่น  เหยียบย่ํา
ผูอืน่ แลวเอาความดีมาใสตัวคนเดียว ยอมเปนไปไมได  การบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จนั้นจะเกิดจากทีมงาน  ดังนั้นการบริหารงานจะตองชวยกันตองมี
การยกยองใหกําลังใจ  มีการมอบของขวัญรางวัลใหเกียรติกัน  ยกยองเชิดชู  
แมผูบริหารไมมีอะไรจะใหก็หัดพูดคําวา   !ขอบคุณ"  ใหมันติดปากลูก
นองก็จะดีใจ ผูบริหารยกยองลูกนอง ลูกนองกม็สีวนเกื้อกูลผูบริหาร ศรัทธาผู 
บริหาร  ทําใหผูบริหารดูดีขึ้นไมไดตกต่ําแตอยางใด ในการกลาวคําวา 
!ขอบคุณ" กับลูกนอง 
 6.  ไมเมาเรื่องเงิน  !เขาใหเงินก็อยา งง  อยาไปหลงจนสุดขีด  เงิน 
ก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะกลายเปนพวงหรีด" เราจะตองพจิารณาวาเงิน 
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เปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดปจจัย 4 คือ  ขาว  ผา  ยา  บาน  เงิน
เปนปจจัยที่กอใหเกิดความสะดวก  การบริหารงานถาผูบริหารเห็นแกเงินก็
จะใชพนักงานอยางทาส เอาเปรียบลูกนอง หรือกินใชจายจนเพลิดเพลิน
เจริญใจ  คนระดับลาง   ระดับปฏิบัติการก็อยาโลภเงินจนถึงกับโกงเงิน
บรษิัท  พระพทุธเจาเสดจ็ไปพบถุงใสเงิน ยังตรัสกับพระอานนทวา นั้นเปน
งูเหา เปนอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ  การจะทําอะไรก็ตามตองระวังเรื่องเงิน 
 7.  ไมใหญเกินผูบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาคือ นายจางของเรา 
เราคอืลูกนองของทาน  บางคนชอบแอบอางนายไปหากินทางทุจริตหรือไป
อางกับคนอื่น  เพื่อจะไดอะไรบางอยาง  เลขาบางคนซึ่งใกลชิดผูบังคับ
บัญชา มักทําตัวใหญเกินผูบังคับบัญชา  พระอานนทเถระใกลชิดกับพระ
พุทธเจามากที่สุด  พระอานนทขอพรจากพระพุทธเจา คือ  ขออยาใหรับเขา
นิมนต  ขออยาสงไปในที่นิมนต  ขออยาใหอะไรกบัทานเปนพิเศษ  เปนตน  
ทานปฏิบัติงานไมใหญเกินผูบังคับบัญชา และมีความออนนอมถอมตน 
 8.  ตั้งเมตตาไวเปนนิจ  ผูบริหารตองมีเมตตาตอผูใตปกครอง  ผูใต
ปกครองตองมีเมตตาตอผูบังคับบัญชา  คําวา  !เมตตา" นี้ อาจตีความ
หมายถึง ความรัก  ความเคารพ  ความนับถือ  การบูชา  การเทิดทูน  จนถึง 
ความจงรักภักด ี เทิดทูนเหนือเศียรเกลา  ผูบริหารควรมีหลัก  3  ประการใน
เรื่องความเมตตา  คือ  มือเอื้อม  ปากอา  และหนายิม้ 
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      มือเอื้อม คือ เอือ้มไปแตะไปจับผูใตปกครองเปนลักษณะ
อาการทางกายที่สรางความเปนกันเองเปนหวงเปนใย แตตองระวังอยาให
เปนการกระทําอนาจารตอลูกนอง 
       ปากอา คือ เปา  ปลอบ  ปลุก  เปนลักษณะทางวาจาในการให
กําลังใจลูกนองทางวาจา 
     หนายิ้ม คือการใหกําลังใจเปนเรื่องของใจที่แสดงออกทางใบหนา  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงปฏิบัติอยางนี้ตอพระสงฆตอพุทธบริษัท
ของพระองคเชนเดียวกัน  สวนผูอยูใตบังคับบัญชาก็ตองไปเยี่ยมเยือนถาม
ขาว  หมอบราบกราบไหวตอผูบังคับบัญชาบาง  เราทุกคนจะอยูไดอยางมี
ความสุข 
 9.  ใครทําผิดตองเด็ดขาด  ผูบริหารงานตองใจเพชรเด็ดขาด  ผูใต
บังคับบัญชาจึงจะยอมรับกฎเกณฑ  ผูบริหารตองเดินทางสายกลาง คือ ใช
ทั้งพระเดชพระคุณใครทําดีตองใหรางวัล  ใครทําชั่วตองลงโทษ  ดังพระพุทธ
พจนทีว่า  นิคฺคณฺเห  นิคฺคหารหํ  กําราบคนที่ควรกําราบ   ปคฺคณฺเห  
ปคฺคหารหํ  ยกยองคนที่ควรยกยอง 
 10. ไมประมาทมัวเมา   สิ่งที่ไมควรประมาทมีการทํางาน รางกาย
ที่แข็งแรงของเรา  ความรูของเราที่มีอยูในขณะนี้  บริษัทจะยั่งยืนตลอดไป  
โรคภัยไขเจ็บ  อุบัติเหต ุ เงินทองที่มีอยูในขณะนี้  คูแขงทางการคา   ความไม 
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ประมาทในการบริหารงานนั้นจะตองแขงขันกับเวลา  แขงขันกับบุคคลและ
แขงขันกับพื้นฐานของการพัฒนาและสามัคค ี

11. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรูจักประมาณตน   ประมาณการ 
และประมาณสถานการณนัน่เอง  การประมาณในธุรกิจ  เชน  บรษิัทเรามคีน
ครบหรือไม  แตละคนมีความรูครบไหม  เงินทุนครบไหม  คูแขงเปนอยางไร  
เปนตน   และที่สําคัญผูบริหารตองประมาณเหตุการณประมาณสถานการณ 
ดวย  ดังนั้นจําเปนตองมีการประชุมกัน !เอาความคิดมารวมกัน"  ดูตัว
เอง  บริษัทที่เราทําธุรกิจอยู  หนาทีก่ารงานทีท่ําอยู  ตองประชุมวิเคราะห
สถานการณเสมอ ๆ  เมื่อวิเคราะหแลวฟงเหตุฟงผลหาเหตุรากเหงา  แลวตัด
สินใจแกไขปญหาและหาทางปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 พุทธวิธีในการบริหารทีก่ลาวมานัน้ ปนเพียงสวนหนึ่งของการนํา
พุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารตน  บริหารคน  และบริหารงาน  แตก็
ถือวาเปนทฤษฎทีีท่าทายตอนกับรหิาร และผูที่เตรยีมตัวจะเปนนักบริหาร  
ดังนั้น ถาทานคิดวาทฤษฎีที่นําเสนอมาทั้งหมด จะทําใหการบริหารนั้น
ประสบความสําเร็จแลวไซร       ทานจะตองลงมือปฏบิตัิดวยเพราะหลกัธรรม
ที่พระพุทธเจาประกาศไวดีแลวนัน้  รอการพสิูจนจากทานทั้งหลาย  เมื่อใดที่
ทานลงมือปฏิบัติไดแลว  เมื่อนั้นทานจะเปนผูบริหารที่ดีที่สุด     เพราะจะได
หัวใจของผูตาม      เพราะผูมีธรรมอยูในหัวใจยอมเปนศูนยรวมใจของคน
รวมงานและสามารถจัดการใหงานในหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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FAME is a vapour 
POPULARITY an accident 
RICHES take wings 
Those who cheer to-day 
Will curse to-morrow 
One thing endures 
CHARACTER 

# ชื่อเสียงนั้นอันตรธานไดเหมือนไอน้ํา 
 สูงแลวต่ําร่ํากันไปในสรรเสริญ 
 คนนิยมชมเปาะเพราะบังเอิญ 
 สมบัติเหินสิ้นไปไดเหมือนบิน 
 บางคนชมเราไวในวนันี้ 
 รุงอีกทีสบประมาทสาดเสียสิ้น 
 จะชั่วดีมีไวใหอาจิณ  

คือ ถวิล คุณธรรมประจําใจ 
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ประสบการณการใชเทคนิค  EDFR 
ในการวิจัยวัฒนธรรม 

 
กาสัก  เตะขันหมาก 

 
1.  การวิจยัอนาคต 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2529 : 22-24)  อธบิายวา การวจิัยตลาด 
(Futures Research) เปนการวจิัยที่ตั้งอยูแนวคิดตามปรัชญา  “อนาคต
นิยม” (Futurism) ซึ่งเปนแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับทางเลือกอนาคต
ตาง ๆ (Alternative Futures) ของกลุมประชากร หรือกลุมสังคมกลุมใด
กลุมหนึ่ง โดยเปนแนวความคิดที่เพิ่งเกิดใหมและแพรหลายเอไมนานมานี ้
โดยมีความเชื่อวาอนาคตเปนเรื่องที่สามารถจะศึกษาไดอยางเปนระบบ  
การคิดเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย
มนุษยเปนผูสรางอนาคต   มนุษยจึงตองคิดเลือกทําอนาคตที่พึงประสงค 
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ใหเกิดขึ้น   ในขณะเดียวกันก็ตองคิดและหาทางปองกันทางเลือกอนาคต 
ที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นได  หรือถาหากอนาคตที่ไมพึงประสงค
เกดิขึน้       จะตองมีการเตรียมตัวอยางไรจึงจะเผชญิกับมันไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  นอกจากนั้น อนาคตนิยมยังเชื่อวา การคิดถึงทาง
เลือกตาง ๆ ในอนาคตชวยใหมนุษยมีความพรอมที่จะเผชิญกับอนาคต
และเขาใจสถานภาพของมนุษยในปจจุบันไดดีขึ้น  การเตรียมตวัเผชิญ
กับอนาคตตามแนวของอนาคตนิยมก็คือ   การคิดและสรางอนาคตเสีย
ตั้งแตปจจุบัน  ดังที่นักอนาคตนิยมพูดอยูเสมอวา  !The Future Is 
Now"  ดังนั้นกระบวนการในการแกปญหาของนักอนาคตนิยม จึงมี
ลักษณะที่เปน !preactive"  มากกวา  !reactive" 
 การศึกษาและ/หรือการวิจัยอนาคต เนนไปทีก่ารศึกษาทางเลือก
อนาคตตาง ๆ ที่เปนไปได (Possible) หรือนาจะเปน (Probable) หลาย
ทางไมใชทางเดียว  การทํานายอนาคตของนักอนาคตนิยมจึงไมมีลักษณะ
เหมือนการทํานาย (Prediction) ในวิทยาศาสตร  ซึง่มีอาํนาจในการ
ทํานายในแงของสถิติสูงกวาการทํานายอนาคตที่นักอนาคตนิยมใชการ
ทํานายอนาคต (Futures forecasting)  เปดโอกาสใหมีความผิดพลาด
สูงกวา  ดังนัน้ นักอนาคตนิยมจึงนิยมใชคําวา Forecast มากกวาคําวา 
Predict  ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ทํานายไวมักจะเกิดกอนระยะเวลาที่เราทํานาย
อยูเสมอ  เพราะเมื่อมนุษยยิ่งคิดเกี่ยวกับอนาคตที่พึ่งประสงคที่เปนไปได
มากเทาใดเขาก็จะพยายามที่จะทําใหเกิดขึ้นเร็วขึ้น 
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การวิจัยอนาคตนั้นมีการเนนขอมูล (Data # oriented) และมี
ระบบ  ระเบียบ  วิธีวิจัย  ซึ่งอาจใหคําจํากัดความอยางกวาง ๆ ไดวา  
การวิจัยอนาคต หมายถึงวิธีการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับทางเลือก
อนาคตตาง ๆ ที่เปนไปได หรือนาจะเปนของกลุมประชากร หรือกลุม
สังคมใดสงัคมหนึ่ง โดยมจีุดมุงหมายที่จะ 

1.   บรรยายอนาคตรูปแบบตาง ๆ (Alternative Futures)  ที่จะ
เปนไปได หรือนาจะเปนของกลุมประชากรที่ศึกษา 

2.   ประเมินสถานภาพในปจจุบันเกี่ยวกับความรูตาง ๆ ที่เรามี
อยูเกี่ยวกับอนาคตที่เปนไปไดแตละทาง 

3. บงชี้ผลกระทบและผลตอเนื่องที่เปนไปไดตาง ๆ ของแตละ 
อนาคต 

4. ใหสญัญาณเตือนภัยลวงหนาเกีย่วกบัอนาคตที่ไมพงึประสงค 
ที่อาจจะเกิดขึน้ได 

5. เขาใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
 
2. เทคนิค EDFR 

EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  เปนเทคนิค
การวิจัยอนาคตอีกเทคนิคหนึ่ง  พัฒนาขึน้เพื่อชวยเพิ่มศกัยภาพของทั้ง
เทคนิค EFR และเดลฟาย  ไดรับการคนคิดและพัฒนาขึน้โดย  ดร.จุมพล  
พูลภัทรชีวิน  ในฤดูใบไมรวงป 1979 
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 EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตที่พัฒนาขึน้โดยการนําจดุเดน
ที่เปนสวนดีของทัง้ EFR  และเดลฟาย มาใชประกอบกัน  สวนดีของทัง้
สอง  เทคนิคชวยแกไขวธิีการที่เปนจดุออนของแตละเทคนิคนั้น  โดยทั่ว
ไปแลวขั้นตอนและวิธีการของ EDFR คลายกับเทคนิเดลฟาย  จุดเดนที่
ทําให EDFR     แตกตางจากเดลฟาย คือการใช EFR ในรอบแรกของเดลฟาย 
และใหโอกาสผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาขอมูลที่เก็บรวบรวมจากรอบแรก
ของ EDFR และตอบอีก 2 # 3 รอบ  ตามที่ตองการตามวิธีการของเดลฟาย 
ซึง่เปนจุดทีท่ําให EDFR แตกตางจาก EFR 
 ใน EFR ระหวางการสัมภาษณ นักชาติพนัธุวรรณา  (Ethnographer)   
ในเวลาที่เหมาะสม      สรุปผลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณ แลวขอให
ผูสัมภาษณตรวจแกขอผิดพลาด หรือทําใหถูกตองมากยิง่ขึ้นในคําตอบ
เหลานั้น  ใน EDFR ผูเชี่ยวชาญไมเพียงพอแตยอมรับและขัดเกลาคําตอบ
ของตนใน EFR เทานั้น  แตยังสามารถยอมรับคําตอบของกลุม  โดย
พิจารณาคําตอบของกลุม (ซึ่งมักจะเสนอโดยคาสถิต)ิ  กลับไปพิจารณา
คําตอบของตนเอง  ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะไดรับการรองขอใหตอบและ
ประเมินคาคําตอบที่รวบรวมไวในรอบแรกของ EDFR  (สัมภาษณของ 
(EFR) ซึ่งอาจจะไมอยูในความคิดของตนเอง วิธีการนี้จะกระทํา 2 # 3 
รอบ เพื่อจะทําใหเกิดความสอดคลองตองกัน (consensus) ของกลุม) 
 สําหรับขั้นตอนการวิจัยตามเทคนิค EDFR นั้น จุมพล  พูลภทัร
ชีวิน (2525 : 13) ไดทําการวิจัยนํารองเรื่อง The Future of thai  
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Universities within the next 20 years โดยใชเทคนิค EDFR ในการวจิัย  
ซึ่งมีขั้นตอนของการวิจัย  5 ขั้น และจุมพล  พูลภัทรชีวิน (2530 : 37 # 51) 
ไดอธิบายเพิม่เติมไวดังนี้ คือ 
 
ขั้นที่ 1  การเตรยีมผูเชี่ยวชาญ 
 การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญนี้ เปนเรื่องที่สําคัญมากเรือ่งหนึ่งของ
การวจิัยอนาคต  ทั้งนี้เพราะเรือ่งของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
นั้นเปนเรื่องที่คอนขางจะสลับซับซอน  มีความเปนไปไดหลายรูปแบบ  
ดังนั้นกลุมบุคคลที่จะมองหรือคาดการณอนาคตไดอยางชัดเจนถูกตอง
จึงเปนตองใชกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เปนตัวอยางในการศึกษา
อนาคต  ซึ่งถามองในแงของสถิติก็มีความเชื่อวาการคาดการณของกลุม
เชีย่วชาญนั้น  นาจะเชื่อถือไดมากกวาการคาดการณของคนทั่ว ๆ ไป 
และเหตผุลที่สําคัญอกีประการหนึ่งก็คือวา การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิด
ขึน้ในสังคมหรือในหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดนั้น  บุคคลที่อยูเบื้องหลัง
การเปลี่ยนแปลงที่เราปฏิเสธไมไดมักจะเปนกลุมผูเชี่ยวชาญนั่นเอง  ซึ่ง
อาจจะหมายรวมถึงกลุมของผูบริหาร  กลุมผูมีอํานาจ ผูทีรู่เรื่องนี้ผูที่เปน
ผูนาํ      ซึ่งนี่คอืกลุมผูเชี่ยวชาญในการศึกษา  นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญ
แตละคนก็มีความตองการที่จะรูขอมูล  แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกัน
และกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผนการกําหนด
นโยบาย  เปนตน 
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 สําหรับเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางของการวิจัยอนาคตนั้น   
จะมีลักษณะที่แตกตางไปจากการวจิยัทั่ว ๆ ไป  เพราะตองเนนผูเชีย่วชาญ  
ดังนั้นการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญจึงมีลักษณะเปนแบบเจาะจงเลือก(Purposive 
Sampling)  มากกวาการสุม (Random Sampling) และถาการศึกษานั้น
มีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงองคการ  หนวยงาน  หรือ
สังคมที่กาํลังศึกษาอยูก็จะตองม ี trick ในการเลือกผูเชี่ยวชาญพอสมควร  
เชน ตองเลือกผูบริหารในหนวยงานนั้น ๆ เปนตน  โดยการเจาะจงเลือกเลย 
หรือจะใชวธิโียนลูก  Showball technique)  ซึง่มีระบบระเบียบมากขึ้น  
ทําใหสามารถลดปญหาเรื่องความลําเอียงไปได  สวนจะใชผูเชี่ยวชาญ
จํานวนเทาใดนั้น ไมมีเกณฑแนนอน   แตควรจะมีจํานวนมากเขาไวยอม
ดีกวา 
 การเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ  (Preparing Subject)  เปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก เพราะมีผลกระทบตอผลการวิจัยตลอดเวลา   เนื่องจากการ
วิจัยอนาคตโดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi  นั้นกินเวลามาก  จึงจําเปน
ตองไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากกลุมผูเชี่ยวชาญ     ดังนั้นจะตองมี
การติดตอลวงหนากอนเสมอจะตองอธิบายถึงจุดมุงหมาย  ขั้นตอนและ
ระเบียบวธิี   เวลาทีจ่ะใชในแตละรอบย้ําใหเห็นความสําคัญของการวจิัย
ครั้งนี้ใหชัดเจนวามีจุดมุงหมายและประโยชนอยางไรบาง  หลงัจากนัน้ 
ถาผูเชี่ยวชาญใหความรวมมือก็นัดวัน เวลา  สถานที่ ในการสัมภาษณใน
รอบที ่1  ใหเรียบรอยชัดเจน  การเตรียมตัวผูเชี่ยวชาญนี้ นอกจากจะเปน 
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เครื่องยืนยันวาจะไดรับความรวมมือแลว ยังเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญแต
ละทานไดใชความเชี่ยวชาญไดเต็มที่  มีเวลาคิดลวงหนาจะใหขอมูลกับ
เราในลักษณะใดบาง 
 
ขั้นที่ 2  การสัมภาษณแบบ EDFR 
 อาจจะยึดตามรูปแบบของ EFR คือ เริ่มสัมภาษณจาก 
Optimistic Realistic Scenario และตามดวย Pessimistic  Realistic  
Scenario    แลวก็ตามดวย  Most Probable Scenario  ซึ่งมีขอดีคือ 
ชวยเตือนใหผูเชี่ยวชาญนั้น  คิดหลายแหลายมุมจะตองคิดถึง  3  ภาพ
เปนอยางต่าํ  แลวก็มองอยางมีระเบียบ  แตอาจจะมีขอเสีย คือ  ถาผู
เชี่ยวชาญเลือกมองภาพใดภาพหนึ่งกอนก็มักจะพูดไดเต็มที ่  แตพอรวม
ถึงภาพอื่น ๆ อาจจะตอบวาไมมีแลว  หมดแลว  ก็ไดจึงทําใหไดภาพไม
ครบทั้ง  3  ภาพ ที่ตองการ 
 การสัมภาษณแบบ EDFR  อาจจะสัมภาษณโดยขอใหผูเชีย่วชาญ
พูดถึงแนวโนมที่เปนไปไดหรือนาจะเปน  ไมวาจะเปนแนวโนมที่พึงประสงค 
หรือไมพึงประสงค  พูดรวมออกมาในคราวเดียวกัน  โดยผูเชี่ยวชาญมี
สิทธิทีจ่ะเลือกเรื่องใด ทีเ่ห็นวามีความเปนไปไดกอนกไ็ด  ทั้งนี้เพราะใน 
EDFR  เราสามารถจําแนก อนาคตภาพที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค
ได   โดยใชสถิติอยางงาย  ๆ  ในรอบที ่2  และ 3  หรือในรอบตอ  ๆ ไปได 
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 นอกจากนั้นในการสัมภาษณแบบ EDFR นี้ยงัเปดโอกาสใหผูวจิยั
หรือผูสัมภาษณสามารถเพิ่มประเด็นแนวโนมที่ไดจากการสัมภาษณผู
เชี่ยวชาญคนแรก ๆ   ผนวกเขาไปกับการสัมภาษณคนตอไป ๆ ได        
เพราะจุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต คือ การศึกษาแนวโนมที่เพิ่มขึ้นให
มากที่สุดเทาที่จะมากได 
 เนื่องจากในการสัมภาษณแบบ EDFR นี้  เราสามารถใหผูเชี่ยวชาญ
พูดถึงแนวโนมใดที่เห็นวาเปนไปไดกอนก็ได      ดังนัน้เพือ่ใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือไดในระดับหนึ่ง จึงตองมีการตรวจสอบโดยใชการสรุปสะสม  
 (cumulative Summarization technique)  ในทุกขั้นตอนหรือจะใชการ
ตรวจสอบโดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ (Protocal)  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญได
ตรวจสอบและยืนยัน ความคิดของตนเองอีกครั้งหนึ่งก็ได 
 

ขั้นที่ 3  สังเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะตองนําขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณใน
รอบที ่ 1 ของ EDFR มาสังเคราะหและวิเคราะหอยางละเอียดและ
ระมัดระวัง  แลวนําขอมูลที่สังเคราะหและวิเคราะหแลวนี้เพื่อเขียนเปน
ประเด็นหรือแนวโนมในแบบสอบถามตอไป 
 

ขั้นที่ 4  พัฒนาแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยจะตองนําประเด็นหรือแนวโนมที่สังเคราะหแลวมามาสราง
เปนแบบสอบถาม  โดยควรจะใชภาษาที่สั้น  กะทัดรดั  ชัดเจน  โดยพยายาม 
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คงความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญไวใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คือ ถาผู
เชี่ยวชาญใชภาษาที่ชัดเจนดีแลวก็ไมตองปรับปรุงแกไข      แตถาไมคอย
ชัดเจนและเรารูวาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หมายถึงอะไร  เราก็ตอง
แกไขคําพูดนั้นใหตรงประเด็นมากที่สุด  และจะตองเขียนแนวโนมทีม่ี
ประเด็นแนวโนมเดียวตอ  1  ขอ   อยางใหมีแนวโนมยอย ๆ เล็ก ๆ ใน
แนวโนมใหญ  พยายามหลีกเลี่ยงถอยคําทีค่ลมุเครือ เชน  ดีขึ้น  เลวลง  
เพิ่มขึ้น  ควรใชภาษาที่แสดงความเปนกลางมากที่สดุเทาที่จะมากได  
พยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่สอถึงทัศนคต ิหรือความลําเลียงของผูวิจัย 
 
ขั้นที่ 5  ใชวธิีการของเดลฟาย 
 ในขั้นนี้ผูเชี่ยวชาญจะไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ และขอรองให
อานและพิจารณาขอความแนวโนมตาง ๆ เหลานั้น โดยผูเชี่ยวชาญจะถูก
ขอรองใหพิจารณาและเลือกวาถาขอความแนวโนมนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ จะ
เปนอนาคตภาพที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค และใหพิจารณาโอกาส
ที่ขอความเหลานัน้จะเปนไปไดภายในเวลาที่กําหนด 
 สําหรับจํานวนรอบทีเ่หมาะสมนั้นขึ้นอยูกบัจุดมุงหมาย งบประมาณ  
เวลาและกําลังคนของการวจิัย  โดยที่การจะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น 
ควรจะพิจารณาดูคําตอบที่ไดในรอบตาง ๆ วามีความเปนเอกภาพ 
(Homogeneity)  แลวหรือยังหรือมีความสอดคลองกัน (Consensus) 
ของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่เราศึกษามากพอหรือไม ถามีมาก 
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พออาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที ่3 ก็ได  เรื่องจํานวนรอบนี้มนีักวิจัย
ศึกษาไว   โดยพบวาการทําจํานวนรอบ 3 รอบ เปนจํานวนรอบที่พอด ี
นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนจะมีไมมาก ตั้งแตรอบที่ 3 ขึ้นไป ความแตกตาง
ของผลที่ไดไมมีนัยสําคัญ (จุมพล  พูลภัทรชีวนิ, 2530 : 48) 

 
EDFR  และเดลฟาย 
 ในเทคนิคเดลฟาย คําถามตาง ๆ จะถูกสรางและควบคุมโดยผู
วิจัยเพื่อใชในการสอบถามรอบแรก  ทําใหความรูความชํานาญของผู
เชี่ยวชาญถูกจํากัดไวแตเฉพาะความคิดที่อยูในกรอบเทานั้น  แตยังมี
ความคิดอื่นที่ถูกปดบังอําพราง หรือละเลยโดยผูวิจัยเอง ตัวอยางเชนใน
การใชเทคนิคเดลฟาย  ถาผูวิจัยตองการศึกษาทางเลือกในอนาคตของ
ปญหา A ซึ่งผูวิจัยจะตองสรางและพัฒนาคําถามหรือหัวขอที่เชื่อวา
สําคญัและเกีย่วของกับปญหา  A    เชน  A1,  A2,  A3,  A4,$.   และสง
คําถาม ยอมไดรับคําตอบที่อยูในขอบขายของ  4  คําถามนี ้
 จากจุดที่ผูวิจยัอาจไมรูหรือละทิง้  A5,  A6,$  ซึ่งผูเชี่ยวชาญได
พิจารณาเห็นวาสําคัญและเกี่ยวของกับการศึกษาปญหา A 
 ใน EDFR ทุกความคิด    (ประเด็นปญหา ผลสะทอนกลับและ
อื่น ๆ จะถูกเก็บโดยผูวิจัยในรอบที ่ 1  ที ่ 2 และที่ 3  ในรอบแรกของ 
EDFR  ผูเชี่ยวชาญจะถูกขอรองใหวางแนวและพูดเกี่ยวกบัทางเลือกใน
อนาคตของการศึกษาปญหา  A  เชน  A5,  A6,$$   ซึง่จะรวมเขาเปน 
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สวนหนึ่งของการศึกษาโดยตรง  ถาผูเชี่ยวชาญไมพูดถึง    A1,  A2,  A3,  
A4  ซึง่ผูวจิัยสนใจแลวผูวิจยัก็สามารถจะสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั
เรื่องนี้ได 
 
EDFR และ EFR 
 ใน  EDFR  การเก็บอนาคตภาพ จะเริ่มตนจากวิธีการของ  EFR 
และขอมูลสถิติที่เก็บรวบรวมในรอบที ่ 2 และรอบที่ 3  โดยใชวิธีการของ
เดลฟาย    ซึ่งวิธีการนี้เหนือกวา  EFR  ในการเอื้อใหผูวจิัยไดรวบรวม
แนวโนมไดมากกวาทีจ่ะไดจากการวิจัยแบบ EFR 
 เนือ่งจากเทคนิคการสัมภาษณทีแ่บบ EFR เปนเทคนิคที่ยืดหยุน
ไดมาก  แนวโนมตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในขณะสมัภาษณผูสมัภาษณแตละคน
จะไมพูดถึงปญหาที่จะศึกษาในเหตุผลเดียวกัน หรือสรุปในทิศทางเดียวกัน  
ตัวอยางเชนถาผูใหสมัภาษณคนหนึง่กลาวถึงแนวคิดพิเศษเพียง  1  แนว  
หรือแนวคิดอื่นที่ไมไดรับการกลาวถึงโดยผูใหสัมภาษณคนอื่น ๆ      ในกรณีนี้
แนวความคิดเหลานีจ้ะตองถูกละเลยหรือถูกลบทิ้ง   เพราะไมมีความ
สอดคลองตองกันในกลุมผูใหสัมภาษณ  แตใน EDFR ทุก ๆ แนวโนม
และความคิดจะถูกเสนอไปยังผูเชี่ยวชาญ  เพือ่พิจารณาในรอบที่ 2 และ
รอบที ่ 3  ในกระบวนการนี้แนวความคิดที่ถูกกลาวถงึในรอบที่ 1 อาจจะ
ไดรับการเห็นพองตองกันจากผูเชีย่วชาญก็ได 
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 ใน EFR  อนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุดยากที่จะได แตใน 
EDFR เราจะไดอนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุด  โดยการใชเทคนิคเดลฟาย 
และคาสถติิอยางงาย ๆ  
 โดยสรุปแลว EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ไดรวมจุดเดนที่
เปนสวนดีของทั้งเทคนิคเดลฟายและ EFR ไว  โดยใชสวนดีของแตละ
เทคนิคชวยแกปญหาและแกไขจุดออนของกันและกัน  อยางไรก็ตาม EDFR 
ไมเพียงแตจะเปนเทคนิคที่สมบูรณสําหรับการวิจัยอนาคตเทานั้น  แตยัง
ใชไดกับสังคมศาสตรสาขาอื่น ๆ ไดอีกดวย  โดยสามารถใชไดกับการ
ศึกษาสาเหตุของการขัดแยงทางนโยบาย  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  
การศึกษาเปรียบเทียบและความสัมพันธระหวางประเทศ  อยางไรก็ดี 
EDFR ก็เปนเทคนิคที่ใชเวลาในการวิจัยมาก 
 
3.  ประสบการณการใชเทคนิค  EDFR ในการวิจยัวัฒนธรรม 
 ผูเขียนได  วิจัยเรื่องอนาคตภาพและทางเลือกในอนาคตสําหรับ
การดาํเนนิงานดานวัฒนธรรมในป พุทธศักราช 2540 ( scenarios and 
alternatives in the futures for cultural implementations in the year 
B.E. 2540)   โดยใชเทคนิค EDFR ในการวจิัย โดยคาดหวังวาผลการ
วิจัยจะเปนประโยชน  และใชเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมในปจจุบันและในอนาคตใหสอดคลองกับสิ่งที่ควรจะเปน โดย
ดําเนินการวิจัยดังนี ้
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ก. กลุมตัวอยางประชากร 
ประชากร  คือ ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมที่อยูในประเทศไทย 
กลุมตัวอยาง   ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางของการวิจัย 

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย   (Purposive Sampling)       โดยเลือกผู 
เชีย่วชาญซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานดานวฒันธรรม  แบงเปน  
3  กลุม คือ 

1. กลุมผูกําหนดนโยบายวัฒนธรรม   โดยมีคณุสมบัติ 
เพิ่มเติม ดังนี ้

1.1 เคยหรือดํารงตําแหนงกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   
ไมนอยกวา  1  วาระ หรือ 3 ป หรือ 

1.2 เคยหรือดํารงตําแหนงอนุกรรมการในคณะกรรม 
การวัฒนธรรมชาติแหงชาต ิ ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

1.3 ดํารงตําแหนงอธิบดีหรือรองอธิบด ีหรือเทียบเทา 
2. กลุมผูบริหารงานวัฒนธรรม  โดยมีคณุสมบัติเพิ่มเตมิ  

ดังนี้ 
2.1 ดํารงตําแหนงผูบริหารศูนยวัฒนธรรมไมนอยกวา   

3  ป หรือ 
2.2 ดํารงตําแหนงผูบริหารงานระดับสูงของสํานักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไมนอยกวา  2 ป 
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3. กลุมนักวิชาการ และ/หรือ ผูสนใจงานดานวัฒนธรรม  
โดยมีคณุสมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้

3.1 สอนหรือวจิัยเกีย่วกับเรื่องวัฒนธรรมในสถาบนั 
อุดมศึกษามาไมนอยกวา  3  ป หรือ 

3.2 มีผลงานเกีย่วกบัเรื่องวฒันธรรมจนเปนที่ยอมรับกนั 
อยางแพรหลาย หรือ 

3.3 สนใจและใหการสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมดวยดี 
เสมอมา 

ผูวิจัยเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัต ิดังกลาวดังนี้คือ 
1. ในกลุมผูกาํหนดนโยบายวฒันธรรมนั้น    เนื่องจากผูเชี่ยวชาญ 

ในกลุมนี้มจีํานวนไมมากนัก  ผูวจิัยจึงเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบตัิตาม
เกณฑที่กําหนดไว  และทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย  พรอมทั้ง
ขอเขาพบเพื่อชีแ้จงรายละเอียดในการวจิัยดวยตนเอง จนไดผูเชี่ยวชาญ
ที่พรอมและสมัครใจจะรวมการวิจัยครั้งนี้  จํานวน  6  คน     ซึ่งลวนมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน 

2.  ในกลุมผูบริหารงานวัฒนธรรมนั้น มีกลุมผูเชีย่วชาญ  2 กลุม 
ใหญ ๆ คือ 

2.1  กลุมผูบริหารงานระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแหงชาต ิ        ซึ่งประกอบดวย    เลขาธิการ      รองเลขาธิการ   
ผูอํานวยการกอง  และหัวหนางานตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป        ผูวิจัยไดทํา 
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หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย        พรอมทั้งเขาพบและชี้แจงรายละเอียด
ดวยตนเอง โดยเรียงลําดับจากระดับสูงลงมา    จนไดผูเชี่ยวชาญที่พรอม
และสมัครใจจะรวมการวิจัยครั้งนี้  4  คน  ซึ่งลวนมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ที่กําหนดไวขางตน 

2.2 กลุมผูบริหารงานวัฒนธรรมในสวนภูมิภาคและเอกชน   
ซึง่ประกอบดวยกลุมผูเชี่ยวชาญ  4  กลุม คือ 
  2.2.1  ศึกษาธิการจังหวัด  ผูวจิยัใชวิธกีารสุมตัวอยางงาย 
และทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย    พรอมทั้งเขาพบและชี้แจง
รายละเอียดดวยตนเอง  จนไดผูเชี่ยวชาญที่พรอมและสมัครใจจะรวม
การวิจัยครั้งนี ้ 1  คน 
  2.2.2 ประธานศูนยวัฒนธรรมจังหวัดที่ตั้งอยูในวิทยาลัยครู
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางงายและทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
พรอมทั้งเขาพบและชี้แจงรายละเอียดดวยตนเอง จนไดผูเชี่ยวชาญที่พรอม
และสมัครใจจะรวมการวิจัยครั้งนี้  1  คน 
  2.2.3  ประธานศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ที่ตัง้อยูในโรงเรียน
มัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา  ผูวิจัยใชวธิีการสุมตัวอยางและทําหนังสอื
ขอความรวมมือในการวิจัย  พรอมทั้งเขาพบและชี้แจงรายละเอียดดวย
ตนเอง จนไดผูเชี่ยวชาญที่พรอมและสมัครใจจะรวมวิจัยครั้งนี้  1  คน 
              2.2.4 ผูบริหารศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ผูวิจยัเลือก
ผูบริหาร  1  คน และทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิต 
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วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พรอมทั้งเขาพบและชี้แจงรายละเอียด
ดวยตนเองจนได ผูเชี่ยวชาญที่พรอมและสมัครใจจะรวมการวจิัยครั้งนี ้1  คน 
          3.  กลุมนักวิชาการและ/หรือผูสนใจงานดานวัฒนธรรม  ผู
วิจัยเลือกผูเชีย่วชาญที่มีคณุสมบัติดังกลาว  จํานวน  3  คน  ใหเปนผูเสนอ
ผูเชี่ยวชาญคนอื่น ๆ  ตามเกณฑในการเลือกผูเชี่ยวชาญดังกลาวคนละ  
5  ชื่อ  แลวนํารายชื่อที่ไดรับการเสนอนั้นมาจัดเรียงลําดับผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อดวยความถี่จากมากไปหานอยตามลําดับ  จนไดรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน  12  คน  แลวขอความรวมมือในการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญดังกลาว  
โดยผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    พรอมทั้งเขาพบและชี้แจงรายละเอียดดวย
ตนเอง  จนไดผูเชี่ยวชาญที่พรอมและสมัครใจจะรวมการวิจยัครัง้นี้ จํานวน  
7  คน  ซึ่งลวนเปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ไดกําหนดไวขางตน  ซึ่งผู
เชี่ยวชาญจําแนกตามกลุมไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1    แสดงการจาํแนกผูเชี่ยวชาญตามกลุม 
%

กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน (คน) 
         1.  กลุมผูกําหนดนโยบายวัฒนธรรม 6 
         2.  กลุมผูบริหารงานวัฒนธรรม 8 
         3.  กลุมนักวิชาการและ/หรือผูสนใจงานดานวัฒนธรรม   7 

รวม 21 
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 โทมสั  ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) อางใน เกษม  
บุญออน (2522 : 28)       ไดศึกษาและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับจํานวน
ผูเชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟายวาควรมีจํารวนเทาไหร จึงจะ
เหมาะสม พบวาหากผูเชี่ยวชาญมีจํานวนตั้งแต 17 คนขึ้นไป  อัตราการ
ลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมนีอยมาก เนื่องจากการวิจยัครัง้นี ้ผูวจิยั
ใชเทคนิค EDFR  ในการวจิยั ซึ่งมีการใชเทคนิคเดลฟายในการรวบรวม
ขอมูล   ดังนั้น ผูวจิยัจึงใชผลการศกึษาของโทมสั ที แมคมิลแลน เปน
แนวทางในการกําหนดจาํนวนผูเชี่ยวชาญ และถือวาจํานวนผูเชี่ยวชาญ  
21  คนนี้ เหมาะสมในการเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ 
 

ข. เครื่องมือที่ใชการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเครื่องมือของการวิจัย 

ตามเทคนิค EDFR  ซึ่งเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่สรางขึ้น
ตามกระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิค  EDFR  แลวทําการเกบ็ขอมูลดวย
ตนเอง ตามขัน้ตอนดงันี้ 
        1.  แบบสัมภาษณรอบที ่1  โดยใหผูสัมภาษณมองอนาคต
และทางเลือกในอนาคตสําหรับการดําเนินงานดานวัฒนธรรม  ในป 
พ.ศ.2540 โดยใหมองทั้งอนาคตที่พึงประสงค   (Optimistic Realistic : 
O#R)  มองอนาคตภาพที่ไมพึงประสงค (Pessimistic Realistic : P#R)  
และอนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุด   (Most Probable : M#P)      ผูให 
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สัมภาษณมีอสิระที่จะมองภาพไดเต็มที่และใหครอบคลุมปญหาที่
ตองการศึกษาดวย คือ 

1. สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
1.1 ประชากรและระบบครอบครัว 
1.2 สังคมและโครงสรางของสังคม 
1.3 คานิยมในสังคม 
1.4 ศาสนา 
1.5 ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี และเอกลักษณของ
ความเปนไทย 

1.6 ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. องคกรในการดาํเนินงานดานวฒันธรรม 

2.1 องคกรบริหารในสวนกลาง 
2.2 องคกรปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 
2.3 องคกรภาคเอกชน 

3. งบประมาณและแหลงสนบัสนนุการดําเนนิงานดาน
วัฒนธรรม 

4. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
นอกจากนี้  ยังมอีนาคตภาพทีผู่ใหสัมภาษณพูดถงึแนวโนมอื่นที่ 

อยูนอกเหนือจากปญหาที่ตองการศึกษาก็เก็บรวบรวมมาดวย ทั้งนี้เพราะ
การสัมภาษณใน EDFR มีลกัษณะที่ยืดหยุนไดมาก     และเปนเพียงทาง 
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เลอืกของผูใหสมัภาษณทีจ่ะเริ่มมองอนาคตภาพที่แตละคนเหน็วาจะเกิด
ขึน้เทานัน้  ผูสัมภาษณไดตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
ขอมูลโดยการสรุปสะสม  (Cumulative Summarization)  โดยในแตละ
ชวงผูสัมภาษณไดสรุปทบทวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญ
ฟง  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแกไขเพิ่มเติมหรือขัดเกลาใจความใหถูกตอง  
กระบวนการนี้จะกระทําชา ๆ ตลอดการสมัภาษณ 
 2.  แบบสอบถามรอบที่ 1  ผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นที่ไดจาก
การสัมภาษณในรอบแรกมาวิเคราะหและสังเคราะหอยางรอบคอบ  แลว
สรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพ และทางเลือก
ในอนาคตสําหรับการดาํเนินงานดานวัฒนธรรม ในปพ.ศ.2540 แบบ
เลือกตอบและแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน107 ขอ  ใหผู
เชีย่วชาญแตละคนตอบโดย 
       2.1  พิจารณาเลือกวาถาขอความนั้นเกิดขึ้นจริงในป พ.ศ.2540  
จะเปนอนาคตภาพที่พึงประสงค หรือไมพงึประสงค 
       2.2  พิจารณาใหระดับความเปนไปไดที่แนวโนมในแตละ 
ขอความจะเกิดขึ้นจริง ภายในป พ.ศ.2540 
 3.  แบบสอบถามรอบที่ 2 ผูวจิยันําคาํตอบทีไ่ดจากกลุมตัวอยาง
มาคํานวณหาความถี่   คามัธยฐาน (Mediam)  และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquarile Range) ของแตละขอแนวโนม แลวสรางเปนแบบสอบถาม
ฉบับใหมที่ใชขอความเดิม    แตเพิม่ขอมูลทางสถิติเกีย่วกับผูเชี่ยวชาญที่ 
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เลือกตอบวาเปนอนาคตที่พึงประสงค และไมพึงประสงค  ตําแหนงของ
มัธยฐานชวงของพิสัยระหวางคลอไทล   และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญคน
นั้น ๆ ตอบในการตอบแบบสอบถามในรอบที ่1 แลว ใหผูเชี่ยวชาญแตละ
คนพิจารณาแนวโนมและคําตอบ ทั้งของตนเองและของกลุมในรอบที ่ 1 
กอนตอบใหมอกีครัง้หนึ่ง 
 ในการตอบแบบสอบถามรอบนี ้ ผูเชีย่วชาญแตละคนจะทราบวา
ตนมีความคิดเห็นแตกตางหรือไมแตกตางไปจากความคิดเห็นของกลุมผู
เชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงไร      และจะใหพิจารณาวาเห็นดวยกับความ
สอดคลองของความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนอื่น ๆ หรือไม   หากไมเห็น 
ดวยก็ใหแสดงเหตุผลประกอบการยืนยันคําตอบบเดิมที่อยูนอกพิสัระหวาง 
ควอไทนนัน้ 
 ผูวจิยัไดนําคําตอบที่ผูเชี่ยวชาญเลอืกตอบในการตอบแบบสอบ
ถามรอบที ่2  นี ้  มาคํานวณหาความถี่  คามัธยฐาน  ฐานนิยม  คาพิสัย
ระหวางควอไทน และผลตางระหวางคามัธยฐาน และฐานนิยม   แลวเหน็
วาไมแตกตางจากคําตอบในการตอบแบบสอบถามรอบที ่1 มากนัก และ
คําตอบของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองตองกันจึงหยุดการเก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี ้ และผูวิจัยแปลผลจากคําตอบในรอบสุดทาย
นี้สรุปเปนอนาคตภาพและทางเลือกในอนาคต  สําหรับการดําเนินงาน
ดานวัฒนธรรมในป พ.ศ.2540 
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ค.  การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ดวยตนเอง โดยใช 

การสัมภาษณในรอบแรกตามเทคนิค EDFR  โดยใหผูสัมภาษณมอง
อนาคตภาพ  3  ภาพ คือ อนาคตภาพที่พึงประสงค (O # R)  อนาคต
ภาพทีไ่มพงึประสงค (P # R) และอนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุด (M # P) 
เกี่ยวกับอนาคตภาพและทางเลือกในอนาคต สําหรับการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2540  แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis)  
จากผลการสัมภาษณในรอบแรกแลว  นํามาสรางเปนแบบสอบถามรอบ
ที่ 1  ในแบบเลือกตอบและแบบมาตราสวนประมาณคา  5  สเกล  นําคํา
ตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 1 มาวิเคราะหคาความถี ่  คามัธยฐาน และ
พิสัยระหวางควอไทลและตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบในการตอบ
แบบสอบถามรอบที ่1 ของแตละคําถาม สรางเปนแบบสอบถามรอบที ่2 
นี้  ผูวิจัยทําการวิเคราะหหาคาความถี ่รอยละ 

มัธยฐาน    ฐานนิยม    ความแตกตางระหวางคามัธยฐานกับคา 
ฐานนิยม  และคาพิสัยระหวางควอไทล แลวนํามาแปลผล ดังนี้ 

1.   รอยละ        ผูวิจัยนําความถี่จากจํานวนผูเลือกตอบวาเปน 
อนาคตภาพที่พึงประสงค หรืออนาคตภาพที่ไมพึงประสงคมาคํานวณหา
คารอยละ  แลวแปลความวา ถาผูเชี่ยวชาญเลือกตอบวาเปนอนาคตภาพ
ที่พงึประสงค หรืออนาคตภาพที่ไมพึงประสงค ตั้งแตรอยละ 90 ขึน้ไป       
แสดงวาขอความนั้นกลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน   และถาผู 
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เชี่ยวชาญเลือกตอบวาเปนอนาคตภาพที่พึงประสงค หรืออนาคตภาพที่
ไมพงึประสงคนอยกวารอยละ 90  แสดงวาขอความนั้นกลุมผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นไมสอดคลองกัน 
 2.  มัธยฐาน   จากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4  
สเกล ใหน้ําหนักคะแนนเปน  5  ระดับ ดังนี ้

1   คะแนน  สําหรับขอความเปนไปไดนอยที่สุด 
2   คะแนน  สําหรับขอความที่เปนไปไดนอย 
3   คะแนน  สําหรับขอความที่เปนไปไดพอควร 
4   คะแนน  สําหรับขอความที่เปนไปไดมาก 
5 คะแนน  สําหรับขอความที่เปนไปไดมากที่สุด 

 
                     คามัธยฐานที่คาํนวณไดจากคําตอบของกลุมผูเชีย่วชาญ 
แปลความหมายตามเกณฑ ตอไปนี้ 
                     คามัธยฐานต่ํากวา  1.50  หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาขอความนั้นเปนไปไดนอยที่สุด 
                     คามัธยฐานอยูในชวง  1.50 ถึง 2.49  หมายความวา กลุม
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นเปนไป 
ไดนอย 
        คามัธยฐานอยูในชวง 2.50 ถึง 3.49  หมายความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นเปนไปไดพอควร 
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       คามัธยฐานอยูในชวง 3.50 ถึง 4.49  หมายความวา กลุมผู
เชี่ยวชาญเห็นวาขอความนั้นเปนไปไดมาก 
        คามัธยฐานตั้งแต 4.50 ขึ้นไป หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาขอความนั้นเปนไปไดมากที่สุด 

3.  คาพิสัยระหวางควอไทล  คํานวณคาพิสัยระหวางควอไทล 
โดยการคํานวณคาความแตกตางระหวางควอไทลที ่ 3 กับควอไทลที่ 1 
แลวแปลความดงันี้  ถาคาพิสัยระหวางควอไทลของขอความมีคาไมมาก
กวา  1.50  แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญที่มตีอขอความนั้น 
สอดคลองตองกัน แตถาผลการคํานวณคาพิสัยระหวางควอไทลมากกวา  
1.50 แปลความวา กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกันเกี่ยวกับ
ขอความนั้น 

4.  ความแตกตางระหวางฐานนิยมและมัธยฐาน   คํานวณ
หาคาฐานนิยมของแตละขอความ แลวนํามาหาคาความแตกตางระหวาง
คาฐานนิยมกับคามัธยฐานของแตละขอความ  แลวแปลความดังนี ้ถาขอ
ความใดมีผลตางระหวางคาฐานนิยมกับคามัธยฐานไมเกิน 1 แสดงวา 
ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน  แตถา
ขอความใดมีผลตางระหวางคาฐานนิยมกับคามัธยฐานมากกวา 1 แสดง
วา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน 
 นําขอความที่กลุมผูเชีย่วชาญมีความเห็นสอดคลองกนั ทั้งในสวน
ของรอยละ (ไมนอยกวารอยละ 90) สวนของมัธยฐาน  (ไมนอยกวา 3.50  
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จาก  5 สเกล)   พิสัยระหวางควอไทล (ไมมากกวา  1.50)  และความ
แตกตางระหวางฐานนิยมและมัธยฐาน (ไมเกิน 1)    มาสรุปเปนความ
คิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนอนาคตภาพและทางเลือกใน
อนาคต  สําหรับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในป พ.ศ.2540 
 
 ง.  รายงานการวิจัย 
       การรายงานวิจัย ผูวิจัยงานอนาคตภาพและทางเลือกใน
อนาคตสําหรับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในป พ.ศ.2540  โดยการ
วิเคราะหเนื้อเรื่องแยกสภาพการณออกเปนประเด็นตาง ๆ โดยรายงาน
เปน  3  ภาพ คือ อนาคตภาพที่พึงประสงค  อนาคตภาพที่ไมพึงประสงค 
และอนาคตภาพที่เปนไปไดมากที่สุด%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
 

เชิงอรรถ 
%

1. จุมพล  พูลภัทรชีวนั  !การวิจัยอนาคต".  วิธีวิทยาการ 
วิจัย 1, 1 (มกราคม # เมษายน  2529 : 22 # 24). 

2.  Poolpatarachevin, Chumpol  !Ethnographic Delphi 
Futures Research : Thai University Pilot project"  Cultural and 
Education Futures  Vol. 2  No. 4,  1982  pp. 13. 

3.  จุมพล  พูลภัทรชีวนั  !เทคนิคการวจิัยอนาคตแบบ EDFR".  
ขาวสารวิจัยการศึกษา. 10 (มิถุนายน # กรกฎาคม 2530) : 37 # 51. 

4.  เลมเดียวกัน, หนา 48 
5.  เกษม  บุญออน,  2522 หนา 28. 



118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการวจิัย 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชน 
ที่มาเที่ยวจังหวดัลพบุรี 

วิบูล  จันทรแยม* 
 
บทนํา 
 

“กินของไทย ใชของไทย รวมใจประหยัด ” 
“กินของไทย ใชของไทย เงินไมรั่วไหลไปตางประเทศ ” 
“เที่ยวเมืองไทย ไมไปไมรู ” 

 
 * อาจารยโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
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  คําขวัญดังกลาวเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการรณรงคและ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนคนไทยไดตระหนักถึงการทองเที่ยวภายใน 
ประเทศ จากที่ผานมาคนไทยสวนใหญมักนิยมไปเที่ยวตางประเทศและ
ไดจับจายใชสอยซื้อสินคาอยางฟุมเฟอย ทําใหเงินตรารั่วไหลเปนจํานวน
มาก   จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบบัที่ 8 และฉบับที่ 9 
รัฐบาลไดใหความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะทําให
เกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ    และเกิดการหมุนเวียนทางดานเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ ในสวนของนโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
พ.ศ. 2540 - 2546 ไดพยายามสรางคานิยมใหชาวไทยเพิ่มการเดินทาง
ทองเที่ยวและจับจายใชสอยในประเทศกระจายไปทั่วภูมิภาคตลอดป เพื่อ
เพิ่มดุลการทองเที่ยวใหมีมากขึ้น และยังเปนการกระจายความเจริญไปสู
ทองถิ่นอันจะเปนผลดีตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตอไป อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศอยางตอเนื่องมาตลอด ทั้งนี้เพราะการทองเที่ยวมี
ผลในการกระตุนใหเกดิการผลิต และการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน
อยางเหมาะสม ในรูปของการบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวและในรูปของ
สินคาที่ระลึก       ซึง่ในประการหลังนีท้ําใหประชาชนในแหลงทองเที่ยวได 
สรางงานจากผลผลิตของทองถิ่นใหเปนสินคาที่ระลึกเพื่อบริการนักทองเที่ยว
อีกดวย  
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จังหวัดลพบรุีมีแหลงทองเทีย่วมากแหงหนึ่งของประเทศ จึงมี

ประชาชนมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จากสถิติการทองเที่ยวภายในประเทศ
ภาคกลาง ป 2539    พบวามีผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรีรวม 2,124,548  
คน เปนชาวไทย จํานวน 1,576,633 คน      และชาวตางประเทศ  จํานวน  
547,915 คน นักทองเที่ยวชาวไทยมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน 629.06 
บาท เมื่อจําแนกเปนคาซื้อสินคาและของที่ระลกึ มีขอมูลดงันี้ นักทองเที่ยว 
104.85 บาท (รอยละ 13.96) นักทัศนาจร 170.26 บาท (รอยละ 30.15) 
และผูเยีย่มเยือน 147.17 บาท (รอยละ 23.34)   เมือ่พิจารณาดูจาํนวน
เงินแลวจะเห็นวาปริมาณการใชจาย และการซือ้สินคาทีร่ะลกึของผูมาเทีย่ว
จังหวัดลพบุรียังไมมากนัก   

การที่สินคาที่ระลึกเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการสรางรายได
ใหกับทองถิ่น   ทําใหเกดิการผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึกในลักษณะ
ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ในเวลาที่ผานมาผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญยังขาด
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอยางแทจริง  เชน  การออกแบบสินคาใน
ดานรูปทรง  สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ ความเหมาะสมของราคาสินคา 
แหลงจาํหนาย และการประชาสัมพันธสินคาใหนักทองเที่ยวไดรูจักอยาง
แพรหลายเพือ่จะทําใหสินคาเปนทีน่าสนใจ และตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค ปญหาเหลานี้สอดคลองกบัขอมูลที่ไดจากการศึกษาปญหา
ความพรอมของจังหวัดลพบุร ี   พบวาจังหวัดลพบุรียังขาดสินคาที่ระลึก
หรือหัตถกรรมพื้นเมอืงทีเ่ปนเอกลักษณของตน      ทั้ง ๆ ที่มงีานหัตถกรรม 
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บางอยางที่นาสงเสริมและพัฒนาขึ้นได ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูผลิตและผู
จําหนายไมมีขอมูลพื้นฐานที่จะใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของ
ตนใหสอดคลองกับความสนใจของผูบริโภคตามสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคมที่พฒันาเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตเคยทําอยางไรปจจุบันก็ยังคงเปน
ไปในลักษณะแบบเดิม ดังนั้นความนาสนใจของสินคาที่ระลึกและปริมาณ 
รายไดจากการขายสินคา       จึงเพิ่มขึ้นไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับบางจังหวัดที่มีการพัฒนาแลว   ดวยเหตุนี้ผูทีม่ีหนาที่เกีย่วของจึงควร
ไดมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสินคาที่ระลึกใหมีมาตรฐาน และมีความเปน
เอกลักษณของจังหวัดลพบุรี  

จากปญหาในเรื่องสินคาที่ระลึกและผลกระทบดังกลาวมาแลว  
วิจัยจึงทําการวิจัยเพื่อศึกษาวาประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมีพฤติกรรม
ในการซื้อสินคาทีร่ะลกึอยางไร มีปจจยัทางดานสินคาอะไรบางที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึก และนักทองเที่ยวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาสินคาที่ระลึกใหนาสนใจอยางไรบาง เพื่อจะนําผลการวิจัยไปแกไข
และพัฒนาปรับปรุงเรื่องการออกแบบผลิตภณัฑสนิคาทีร่ะลกึใหเหมาะสม
ตอไป       

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ที่ระลึกของประชาชน ศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาที่ระลึก และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกของผูซื้อแตละวัย        รวมทั้งขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของ 
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สินคาที่ระลึกอีกดวย  โดยไดตัง้สมมติฐานการวจิัยไววา ประชาชนที่มา
เที่ยวจังหวัดลพบุรีมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกแตละประเภท
แตกตางกัน  ปจจัยทางดานสนิคา ไดแก  รูปทรง  วัสด ุ สี และบรรจุภณัฑ 
ของสินคาที่ระลึกมีผลตอการเลือกซื้อ    ประชาชนที่มาเที่ยวแตละวัยมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกแตกตางกัน   ประชากรที่ศึกษา ไดแก 
ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีซึ่งมีอายุระหวาง 15-70 ป  และตองเปน
ผูซือ้สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิด คือ ของกิน ของใช และของตกแตง 
เนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก  ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูซื้อ      พฤติกรรม 
การเลือกซื้อ ปจจัยทางดานสินคา เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกในทัศนะของ
ผูซือ้ 

ประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูผลิตสินคาที่ระลึกจะไดนาํ
ขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการของผูซือ้    อันจะ
ทําใหปรมิาณการผลิตการจําหนายเพิ่มมากขึน้ เปนการสงเสริมและเพิ่ม
รายไดใหกับคนในทองถิ่น  ผูจําหนายจะไดขอมูลจากงานวิจัยทําใหสามารถ
เลือกหาสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพมาจําหนายไดตรงตามความสนใจของผู
ซื้อ สถาบนัการศกึษาที่เปดสอนเรื่องที่เกีย่วของจะไดนําผลการวิจัยมา
พัฒนาการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
ความจริงทางการตลาด เพื่อสรางงานใหนักศึกษาในภายหนาจังหวัด
อื่นที่มีปญหาใกลเคียงกันจะไดนําขอมูลไปใชปรับปรุง และพฒันาสินคาที่ 
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ระลึกของตน   ทําใหเกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นจะสงผลตอการเพิ่มรายไดของ
ประชาชนทั้งประเทศตอไป หนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัธุรกิจการทองเที่ยว 
เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมสงเสริมอตุสาหกรรม กรมการ
พัฒนาชุมชน รวมทั้งองคกรเอกชนที่ผลิตสินคาที่ระลึก      จะไดนําผลการ
วิจัยไปกําหนดนโยบายและสงเสริมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรี
ใหสอดคลองกับผลการวิจัยนี้ เชน จัดฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภณัฑ  
ออกแบบบรรจุภัณฑ  การสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธให
กวางขวางและบังเกิดผลดีตอเศรษฐกจิของจงัหวดัตอไป 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวจิยัไดศึกษาแนวคดิทฤษฎีและผลงานวจิัยที่เกีย่วของตาง  ๆ 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยว   การทองเที่ยวประกอบไป
ดวยองคประกอบหลัก คือเปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่น
เปนการชัว่คราว  เดนิทางดวยความสมคัรใจ และเปนการเดนิทางดวย
วัตถุประสงคใด ๆ ที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได  การทองเที่ยว
จึงประกอบไปดวยกิจกรรมและบริการตาง ๆ ที่กอใหเกิดประสบการณใน
การเดินทาง   เชน  การคมนาคมขนสง   ที่พักแรม   สถานขายอาหารและ 
เครื่องดื่ม รานคาของที่ระลึก สถานบันเทิง สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
กิจกรรมตางๆ และการบริการตอนรับสําหรับนักทองเที่ยว    การทองเที่ยว 
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สามารถจําแนกไดเปน  7 ประเภท  ไดแก   การทองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ 
การทองเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร การทองเที่ยว
เพื่อสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ การทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ  
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล  สวนนักทองเที่ยวสามารถจําแนกออก
เปนกลุมไดตามพฤติกรรมคือ นักทองเที่ยวประเภทเนนตัวเองเปนศูนยกลาง 
ประเภทเดินสายกลาง และประเภทชอบความหลากหลาย นักทองเที่ยว
แตละกลุมตางก็มีพฤติกรรมการทองเที่ยวและการบริโภคที่แตกตางกัน
ออกไป 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม  พฤติกรรมผูบริโภค    หมายถึง
พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการ
บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของตน  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได
ตองมีสาเหตทุําใหเกิดและตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน      เพื่อมุงไปสู
เปาหมาย   กระบวนการตัดสินใจซื้อ เปนขั้นตอนในการเลือกซื้อสินคามี
ขัน้ตอนในการพิจารณาหลายขัน้ไดแก การมองเห็นปญหา การแสวงหา
ภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และ
ทัศนคตหิลังซื้อ   สวนประสมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ มี 4 
อยาง ไดแก ผลิตภัณฑ (product) หมายถึงสินคาหรือบริการ ผลิตภัณฑที่
มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อจะตองมีความใหม มีความสลบัซับซอน 
และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ราคา (price) หมายถึงสิ่งที่บุคคลจายสําหรับ
สิ่งที่ไดมาซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา      ราคาเปนปจจัยสําคัญที่ผู 
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บริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ  การจัดจําหนาย (place) หมายถึง
ชองทางที่ใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด 
การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการติดตอสื่อสารเพื่อแจงขาวสาร  
จูงใจและเปนการเตือนความจําลูกคา  สวนประสมการตลาดจึงมีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางมาก 

ทฤษฎีปจจัยเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก  สินคาที่ระลึกหมายถึงสินคา
ที่ทําใหเกิดความนึกถึงหรือคิดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 ประเภท 
ไดแกประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง       สินคาที่ 
ระลึกควรมีเอกลักษณของทองถิ่น มีคุณคา หายาก ราคาถูก มีลักษณะที่
ดึงดูดใจความสนใจ มีรูปราง ขนาด น้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง 
ใชวัสดุและแรงงานในทองถิ่น แสดงขั้นตอนในการผลิต และมฉีลากชี้แจง
รายละเอียดของสินคา   ปจจัยเกี่ยวกับสินคาที่ระลึกม ี4 อยาง คือ รูปทรง
ของสินคา เปนสิ่งสรางความสนใจใหกับผูพบเห็นไดมาก  สี เปนสิ่งทีช่วย
ใหสินคามีความสวยงาม นาสนใจ เราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดความ
พึงพอใจ บอกสัญลักษณของวัตถุ และยงัชวยใหสามารถจดจําไดดียิง่ขึน้  
วัสดุเปนสวนที่ทําใหสินคามีความแตกตางกันทั้งดานคุณภาพและรูปแบบ  
บรรจุภัณฑ เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งทีท่ําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและ
มีความพงึพอใจในสินคา  ปจจัยทั้ง 4 อยาง จึงมีความสัมพันธกับการ
ออกแบบของที่ระลึกอยางมาก 
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สภาพจังหวัดลพบรุี  ลพบุรีเปนเมืองโบราณที่มีประวัติความเปน
มายาวนานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีความเจรญิรุงเรืองตอเนื่องกัน
เรื่อยมาหลายยุคสมัยจนถึงปจจุบัน ลพบุรีจึงเปนเมืองที่มีความสําคัญทั้ง
ทางดานโบราณคดี ดานวัฒนธรรมประเพณ ี ดานยุทธศาสตร     ดานการ 
ศึกษา และดานการทองเที่ยว   การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและรถยนต 
สามารถเดนิทางเชื่อมกบัจังหวัดตางๆไดหลายเสนทาง  อาชีพของชาว
ลพบุรีแตกตางกันไปตามภูมิประเทศเชน การทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยง
สัตว การประมง   มีสินคาที่ระลึกของจังหวัดลพบุรีมีหลายอยาง  ประเภท
ของกิน  ไดแก   สมฟก  ปลาสม  หมสูม  ไขเค็มดินสอพอง  วุนน้าํมะพราว   
ประเภทของใช ไดแก ผาพื้นเมือง ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง ดินสอพอง 
เครื่องจักสาน ประเภทของตกแตง ไดแก เครื่องทองเหลือง พระปรางค
สามยอดจําลอง ลิงจาํลอง  สินคาทีร่ะลึกเหลานี้พรอมที่จะพฒันาใหมี
ความนาสนใจเพิ่มขึ้นไดอีก  แหลงทองเที่ยวของจังหวัดลพบรุี มีหลาย
ลักษณะเชน แหลงทองเที่ยวทางโบราณคด ีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทีม่นุษยสรางขึน้ แหลงทอง
เทีย่วเหลานี้มีอยูกระจายไปทัว่ทุกพื้นที่ของจังหวัด โดยเฉพาะในบริเวณ
ตัวเมืองลพบุรีจะมีแหลงทองเที่ยวหนาแนนกวาที่อื่น การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ไดจัดทํารายการเสนทางการทองเที่ยวเพือ่ใหนักทองเทีย่วได
เลือกตามความสนใจหลายเสนทาง     ทั้งเสนทางทีท่องเทีย่วไดภายในวนั 
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เดยีวและเสนทางทีพ่ักคางคืนในแหลงทองเที่ยวนบัวาชวยใหความสะดวก
แกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่
เกีย่วของกับเรื่องนี้แลว ไมพบผลงานวิจัยที่ตรงกับเรื่องนี้โดยตรง แตมีผล
งานวจิัยที่มีตวัแปรทีเ่กี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

ปวีณา   โทนแกว (2542)    ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดรูปแบบ
การใชจายในการทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 

อรน ี  บุญมนีิมิตร (2540)  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการซื้อสินคา
ที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2534) (อางจาก อรน ี บุญมีนิมิตร, 
2540, 22)  ไดจัดทํารายงานการวิจัยเรื่อง โครงการสํารวจความตองการ
ของนักทองเที่ยวในเรื่องการซื้อสินคาของที่ระลึก ป 2533 

เพชรรัตน เพชรดี (2542) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุภาชนะปดสนิท กรณีศึกษาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 

สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
บรโิภคสินคาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม 

วัฒนา  ณ  ระนอง (2534)  (อางจาก  ธนพร   แตงขาว ,  2541. 
40-41)   ไดวิจัยในโครงการศึกษาพฤติกรรมคานิยม      และทัศนคติของ
กลุมบุคคลในชวงอาย ุ20-30 ป ในเขตกรุงเทพฯ 
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ฐิติรัตน เหมัษฐติิ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อผา
ไหมมัดหมี่เพื่อตัดชุดโอกาสพเิศษของขาราชการสตรีสถาบนัราชภฏัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ปาริชาต ิ วีระพันธุ (2539) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอผาไทย
ของกรรมการองคการพัฒนาสตรีในกรุงเทพมหานคร 

กองสถิติและวิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540) ไดศึกษา
เรื่อง สรุปภาวการณทองเที่ยวในประเทศ 

กองสถิติและวิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2539) ไดศึกษา
เรื่อง การสํารวจสถิติการทองเที่ยวภายในประเทศ ภาคกลาง 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2540) ไดศึกษาเรื่อง 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ
ไทย 

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (2538) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวไทย ป 2537 

พลตรีอาทิตย ศิริธร (2541) ไดศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนการทองเที่ยว
ของไทย ปพุทธศักราช 2545 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศกึษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) 
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 



 

130 
 

ประชากร ( Population) ที่ศกึษาคือ  ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีอายุระหวาง 15 - 70 ป และเปนผูซื้อสินคาชนดิใดชนิดหนึง่ใน 
3 ประเภท คือ ประเภทของกิน ประเภทของใช   ประเภทของตกแตง  
จํานวน 352 คน โดยใชตารางสุมของ มอรแกน (Morgan) โดยกําหนด
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน .05  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ( Secondary data ) ใน
การศึกษาครั้งนี้จําเปนตองศึกษาคนควา  ทฤษฎ ี  แนวความคิด  ดวยการ 
เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่มีอยูแลว กฎเกณฑ หลักฐานและเอกสาร
ของทางราชการ งานวจิัยที่เกีย่วของจากแหลงตาง ๆ  โดยเฉพาะงานวจิัย
จากหองสมุดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ   รวมทั้งขอคําปรึกษา
คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของตาง ๆ  นํามาวิเคราะหเรียบเรียง
และสรุปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ( Research Tool ) ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎ ีและ
ผลงานวจิัยที่เกีย่วของ ตามวัตถุประสงคของการวจิัยที่กําหนดไว แลวนํา
เครื่องมือนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  4  คน  ตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา ( Content Validity ) นําไปทดสอบกับประชาชนทีม่าเที่ยวจงัหวัด
ลพบุรี แลวปรับปรุงแกไขเพื่อทําเปนแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลตอไป 
 การสุมตัวอยาง ( Sampling Technique )     ใชวิธีการสุมกลุม 
ตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive ) เฉพาะผูที่ซือ้สินคาทีร่ะลกึ รวมทั้งสุม 
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แบบเปนระบบ  ( Systematic random sampling )   คนเวนคน   ในเวลา 
09.00-12.00 น. ตามแหลงขาย ในวันเสาร และวันอาทิตย    จํานวน 7 
พื้นที่  ไดแก รานจําหนายสินคาที่ระลึกบริเวณศาลพระกาฬ  รานขายของ 
ที่ระลึก บริเวณพระนารายณราชนิเวศน  รานนําไทย อ.เมือง  ศูนย
จําหนายผลิตภัณฑพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี  ศูนยจําหนายผลิตภัณฑเครื่อง
ทองเหลอืง บานทากระยาง อ.เมือง รานจําหนายสินคาพื้นเมอืงริมถนน
พหลโยธิน บานนายาว อ.เมือง  และรานธนากิจ อ.บานหมี่ จังหวัดลพบุร ี
ผูวจิยัไดกําหนดกรอบแนวความคิด และกําหนดตัวแปร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัย 
-  รูปแบบ 
-  วัสด ุ
-  สี 
-  บรรจภุัณฑ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ 

-  เพศ 
-  วัย 
-  จํานวนครั้งที่มาเที่ยว 
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การวิจัยครั้งนี ้ เก็บรวมรวมขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ

ตามแบบสอบถามทีก่ําหนดไว   โดยผูวจิัยและนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ 4 จํานวน 8 คน   ซึ่งผานการอบรมการเก็บขอมูลมาเปน 
อยางดี เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแลว ไดตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของแบบสอบถาม ลงรหัสแบบสอบถามที่เปนปลาย
เปด ( Open- ended question ) ไดนํามาจัดกลุมคํา ( Regrouping )  นํา
กลุมคํานั้นมากําหนดรหัส ( Coding ) นําแบบสอบถามไปดําเนินการ
ประมวลผล 

สถติิที่ใชในการวจิัย ขอมูลทั่วไปนําเสนอในรูปของจํานวนความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบ 
ใชสถิติรอยละ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล 

ผลการศกึษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาทีร่ะลกึของประชาชนที่
มาเทีย่วจังหวดัลพบุรี สรุปไดดังนี้     ประชาชนทีซ่ื้อสินคาที่ระลึกเปนเพศ
หญิงมากกวาชาย เปนวัยหนุมสาวอายุระหวาง 26-45 ป รอยละ 49.7 มี
อายุต่ําสุด 15 ป สูงสุด 70 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตร ีรอยละ 36.4 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษารอยละ 
25.0 รองลงมามีอาชีพคาขายและลูกจางเอกชน   จํานวนครั้งที่มาเที่ยว
ลพบุรี 1-5 ครั้ง จํานวนครึ่งหนึ่ง รองลงมา 5 -10 ครั้ง จํานวนครั้งที่มานอย 
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ที่สดุคือ 1 ครั้ง และสงูสุด 50 ครั้ง   มีวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่ระลึก
เพื่อตนเองและฝากผูอื่นมากกวาครึ่ง  สวนที่ซื้อเพื่อฝากผูอืน่และซื้อเพื่อ
ตัวเอง รอยละ 22.5 และ 21.0 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก มีความสนใจเลือกซื้อสินคา
ที่ระลึกแตกตางกัน เมื่อศึกษาประเภทของกิน พบวา สมฟก มีผูซื้อรอยละ 
27 สวนใหญซื้อเพราะเปนสินคาทีม่ีชื่อเสียง รองลงมาซื้อเพราะมีขนาดพอ
เหมาะ และมีหอสวย  ปลาสม หมูสม มีผูซื้อรอยละ 22 ผูซือ้สวนใหญซือ้
เพราะหอสวย รองลงมาเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ไขเคม็ดนิสอพอง 
เปนสินคาที่คนสวนใหญนิยมซื้อ โดยรอยละ 45.3 ซื้อเพราะกลองที่บรรจุม ี
ขนาดพอเหมาะ รองลงมาเพราะความมีชื่อเสียง  วุนน้ํามะพราว คนจํานวน
ครึ่งหนึ่งซื้อสินคานี้ โดยรอยละ 48.9 ซื้อเพราะขวดบรรจุสวย รองลงมาซื้อ
เพราะมีขนาดพอเหมาะ   สินคาประเภทของใช ซึ่งไดแก ผาพื้นเมือง ผูซือ้
สวนใหญซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม รองลงมาคือฝมือทอประณีต  
ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มีผูสนใจซื้อมากเชนกัน สวนใหญซื้อเพราะสี
และลวดลายสวยงามรอยละ 48.0 และซื้อเพราะรูปทรงสวยรอยละ 33.0 
ดินสอพอง เปนสินคาที่ระลึกที่ผูซื้อเกอืบทั้งหมดซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุ
ธรรมชาติ มีเพียงไมมากนักทีซ่ื้อเพราะเหตุผลอืน่ ๆ  เครื่องจกัสาน มีคน
สนใจไมมากนัก ผูซื้อรอยละ 40.5 ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  รองลงมาคือ
มีฝมือประณีตและมีขนาดพอเหมาะ  สินคาประเภทของตกแตง ซึง่ไดแก 
เครื่องทองเหลืองมีผูสนใจคอนขางนอย     สวนใหญซือ้เพราะรปูทรงสวยงาม 
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รอยละ 53.4 และซื้อเพราะฝมือประณีตรอยละ 32.8  พระปรางคสามยอด
จําลอง ผูซื้อกวาครึ่งซื้อเพราะเห็นวามีรูปทรงสวยงาม รองลงมาคอืชอบ
วัสดทุี่ใชทํา และสีสวยงามตามลําดับ  ลิงจําลอง ผูซื้อชอบดวยเหตุผลใกล 
เคียงกันไดแก รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม และชอบวัสดุที่ใชทํา  
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตาม
เพศ อาย ุและจํานวนครั้งที่มาเทีย่ว ประเภทของกิน พบวาสวนใหญผูซื้อ
สินคาทุกชนิดเปนบคุคลในกลุมเดยีวกนัคือ เปนเพศหญิง อยูในวัยหนุมสาว 
มีอายุระหวาง 26 - 45 ป มาเที่ยวลพบุรีระหวาง 1 - 5 ครั้ง  ประเภทของ
ใช ผูซื้อสินคาสวนใหญเปนเพศหญิง  อยูในวัยหนุมสาว  มาเทีย่วระหวาง  
1 - 5 ครั้ง ประเภทของตกแตง ไดแก เครื่องทองเหลือง  พระปรางคสามยอด
จําลอง และลิงจําลอง ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง อยูในวัยหนุมสาว และมา
เที่ยวระหวาง 1-5 ครั้ง มีเครื่องทองเหลืองเพียงอยางเดียวที่ผูซื้อเปนเพศ
ชายมากกวา   
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตาม
เหตุผลในการเลือกซื้อ  ประเภทของกินไดแก สมฟก พบวาสวนใหญเพศ
ชายซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ เพศหญิงซื้อเพราะสินคามีชื่อเสียง  
ผูซือ้วัยรุนและวัยหนุมสาวซื้อเพราะสินคามชีื่อเสียง สวนวัยผูใหญซื้อ
เพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ  ปลาสม หมูสม พบวาสวนใหญเพศชายซื้อ
เพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ   เพศหญิงซื้อเพราะสินคามีหอสวย  ผูซื้อ
วัยรุนซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ       วัยหนุมสาวซื้อเพราะมีหอสวย  
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สวนวัยผูใหญซื้อเพราะความมีชื่อเสียง  ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญผูซื้อ
ทุกกลุมซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะมากกวาเหตผุลอื่น ๆ วุนน้าํ
มะพราว สวนใหญผูซือ้ทุกกลุมซื้อเพราะสนิคามขีวดบรรจุสวย   ประเภท
ของใช  ไดแก  ผาพืน้เมือง และผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง พบวาสวนใหญ
ผูซือ้ทุกกลุมซื้อเพราะสนิคามสีีและลวดลายสวยงามมากกวาเหตุผลอืน่ ๆ 
ดินสอพอง สวนใหญทุกกลุมซื้อ เพราะความเปนวัสดุจากธรรมชาติมาก
กวาเหตุผลอื่นๆ  เครื่องจักสาน พบวาสวนใหญเพศชายซื้อเพราะสินคามี
ขนาดพอเหมาะ เพศหญิงซือ้เพราะรปูทรงสวยงาม   เมื่อศึกษาวัยพบวา 
วัยรุนและวัยหนุมสาวซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  สวนวัยผูใหญซื้อเพราะ
สินคามีฝมือประณีต  ประเภทของตกแตงไดแก เครื่องทองเหลือง พบวา
สวนใหญผูซื้อทุกกลุมซื้อเพราะสินคามีรูปทรงสวยงาม  พระปรางคสาม
ยอดจําลอง   สวนใหญผูซือ้ทุกกลุมซื้อเพราะสนิคามรีูปทรงสวยงาม  ลิง
จําลอง สวนใหญผูซื้อเพศชายซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม สวนเพศหญิงซือ้
เพราะสีสวยงามและชอบวสัดุทีใ่ชทํา      เมื่อศึกษาวัยพบวา วัยรุนซือ้
เพราะชอบวัสดทุี่ใชทํา วัยหนุมสาวซือ้เพราะรูปทรงสวยงามและสีสวย
งาม สวนวัยผูใหญซือ้เพราะสสีวยงาม  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาทีร่ะลกึ  ประเภท
ของกิน    สินคาควรมีความแปลกใหม   มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ
ของจังหวดั ควรเปนสินคาที่ผลิตใหม มีการตรวจสอบคุณภาพ สีไมควร
ฉูดฉาด  และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค  เปนของชิน้เลก็ ๆ สะดวกในการ 
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พกพา ราคาไมแพง บรรจุภัณฑควรทันสมัย   ควรออกแบบสีและรูปทรง
ใหนาสนใจเหมาะสมกบัสินคา   มีชือ่และรายการตาง ๆ     บอกวนัผลิต
วันหมดอายุ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑภายในได  แหลงจําหนายควรอยู 
รวมกนัและควรมีในทุกแหลงทองเที่ยว    ประเภทของใช ผลิตภัณฑควรมี
ความแปลกใหม มีสสีันนาสนใจ มีขนาดที่เหมาะในการพกพา ราคาไม
แพง ผาพื้นเมืองควรมีสีและลวดลายที่เหมาะสมกับผูใชทุกเพศวัยและใช
ไดในชีวิตประจําวัน บรรจุภัณฑของดินสอพองควรออกแบบใหมีความแข็ง
แรงเพือ่สินคาจะไดไมชํารุดงาย  ดินสอพองควรเนนเรื่องความสะอาดมี
กลิ่นหอมและมีหลายรูปแบบ   ประเภทของตกแตง สินคาควรมีความ
แปลกใหมหลายรูปแบบและการใชสอย  ฝมือในการผลิตควรประณีต มี
คุณภาพคงทน ราคาไมแพง ขนาดพกพาไดงาย มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
กับสินคา รูปแบบสินคาควรแสดงความเปนไทยมีเอกลักษณของจังหวัด ใช
วัสดุและเทคนิคการทําที่หลากหลาย  ควรมีการประชาสัมพันธสินคาและ
แหลงขาย 
 
 อภิปรายผล 
 ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นที่เห็นสมควรนํามาอภิปรายเพื่อเกิดความ
เขาใจยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้   ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัด
ลพบุรีและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปนเพศหญิงมากกวาชาย   ทัง้นี้อาจเปน
เพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่มีลักษณะนิสัยในการซื้อของอุปโภคบริโภค 
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และมีความพิถพีิถนัในเรื่องการซื้อ    เปนเพศที่รักสวยรักงามชอบการตก 
แตงประดับประดา ความประณีต ความสะอาด   ความเปนระเบียบเรียบ
รอย ชอบแสวงหาสิ่งของเครื่องใชเพื่อตนเองและผูอื่น   รวมทั้งชอบสะสม
ของที่มีคุณคาและความงามมากกวาเพศชาย  
 ผลการวิจัยพบวา ผูที่มาเที่ยวและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญ
เปนวัยหนุมสาว มีอายุระหวาง 26-45 ป  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวัยนี้สภาพ
ดานรางกายและจิตใจมีความพรอมในการเดินทางทองเที่ยว พนจาก
ภาระดานการศึกษา มีความเปนผูใหญ มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสูงอีก
ทั้งยังอยูในวยัที่เสาะแสวงหาสนิคาอปุโภคบริโภค เนื่องจากอยูในระยะมี
ครอบครัว มีงานทํา มีอาชีพเปนหลักแหลง     จึงมีรายไดพรอมที่จะใชจาย 
เพื่อซื้อหาสิ่งที่มีความจําเปนหรือสนองตอบตามความตองการของตน  

ผลการวิจัยพบวา ผูที่มาเทีย่วมากกวาครึ่งเลอืกซือ้สินคาที่ระลึก
เพื่อจะนําไปใชเองและซื้อฝากผูอื่นดว ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อมาพบเห็น
สินคาที่ระลึกของทองถิน่ก็อยากทดลองบริโภค บางคนอาจเคยไดรับ
ทราบชือ่เสียงของสินคานัน้ ๆ เมื่อมาพบเหน็สินคาทีถู่กใจ มีรูปทรงที่ชอบ 
มีขนาดที่พอเหมาะ ก็ตัดสินใจเลือกซื้อ บางคนตองการหาซื้อสินคาที่
ระลึกที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเพื่อเปนการสะสม หรือนําไปใหผูอื่นเพื่อ
เปนของฝากแสดงใหรูวาตนไดมาเที่ยวจงัหวดัลพบุรี หรือซื้อหาของที่มี
คุณคาและเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุรีไปมอบใหผูอื่นเปนการแสดง
ความคารวะและเปนการแสดงความมีน้ําใจตอผูอื่นเปนคานิยมของคนไทย  
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ผลการวิจัยพบวา ในการเลือกซื้อสินคาทีร่ะลกึประเภทของกิน 
สวนใหญเลือกซื้อ วุนน้ํามะพราวมากเปนอันดับหนึ่ง ซื้อไขเค็มดินสอพอง 
ปลาสมหมูสม และ สมฟก ตามลําดับ  ทั้งนีอ้าจเปนเพราะ วุนน้าํมะพราว 
เปนอาหารหวานทีร่ับประทานไดงายและเปนที่รูจกักันโดยทัว่ไป  ขวด
บรรจุมีขนาดพอเหมาะฉลากสวย สวนไขเค็มดินสอพองก็เปนสินคาที่รูจัก
กันด ี สามารถนําไปทําอาหารไดหลายอยางเก็บไวไดนานและเปนเอกลักษณ
ของจังหวดั  สวนปลาสมหมสูม และสมฟก มีผูสนใจเลือกซื้อพอสมควร 
โดยสวนใหญเลือกซือ้เพราะเปนสนิคาทีม่ีชือ่เสียง เนื่องจากสินคาดังกลาว
เปนอาหารพื้นเมือง    มีรสชาติอมเปรี้ยวคลายแหนม     จึงมกีลุมหนึง่ที่ให 
ความสนใจและอยากทดลอง  ประเภทของใช มีผูเลือกซื้อในจํานวนใกล
เคียงกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสินคาเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปบางอยางก็มี
ลักษณะใกลเคียงกับแหลงอื่นๆ สวนดินสอพองซึง่เปนเอกลักษณของ
จังหวัดมีผูสนใจเลือกซื้อมากพอสมควรทั้งนี้เนื่องจากเปนวัสดุธรรมชาติ 
ประเภทของตกแตง สวนใหญเลอืกซื้อพระปรางคสามยอดจําลองและลิง
จําลองมากกวาเครื่องทองเหลือง อาจเปนเพราะสินคาสองอยางแรกเปน
สัญลักษณของจังหวัด มีขนาดที่สะดวกในการพกพา มีรูปแบบและวัสดุที่
หลากหลายใหเลือก  ราคาไมแพง สวนผลติภัณฑเครื่องทองเหลือง เปน
สินคาที่สวยงาม มีหลายรูปแบบและหลายขนาด ราคาคอนขางแพงและมี
น้ําหนกั ผูซือ้มักเปนคนที่มีความชอบและตองการสินคานีจ้ริง ๆ 
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ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานสนิคา ไดแก รูปทรง วัสด ุขนาด 
สี และบรรจุภัณฑ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก    มีดังนี้  
ประเภทของกิน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกซื้อคือ ความนาสนใจของ
บรรจุภัณฑ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะบรรจุภัณฑที่สวยงาม   มีขนาดพอเหมาะ  
ยอมดึงดูดความสนใจใหอยากซื้อเปนประการแรก และถาหากผลิตภณัฑ
มีชื่อเสียงหรือมีตรารับรองคุณภาพ    มีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหาร 
ยิ่งจะทําใหผูซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและตัดสินใจเลือกซื้อไดดียิ่งขึ้น     
ประเภทของใช ผลการวจิัยพบวา ผาพื้นเมืองและผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง 
สีของผามีผลตอการเลือกซื้ออยางมากทั้งนี้เพราะสีทีส่วยงามและตรงตาม
รสนิยมของลูกคายอมโนมนาวใหตัดสินใจซื้อไดมาก สวนเครื่องจกัสาน
พบวา รูปทรงมีผลมากตอการเลือกซื้อ   ทั้งนี้เพราะรูปทรงยอมเปนที่ดึงดูด
ความสนใจ อีกทั้งรปูทรงของเครื่องจกัสานยังมีสวนสัมพนัธกับหนาทีใ่ชสอย
อีกดวย   ประเภทของตกแตง พบวารูปทรงของสินคามีผลตอการเลือกซื้อ
มากเชนกนั รองลงมาไดแกวัสดทุีใ่ชทํา และส ีทั้งนี้เพราะสินคาประเภทนี้
ตองเนนการออกแบบใหมีความงามเปนประการสําคัญ รูปทรงที่สวย
งามจึงสรางความสนใจใหอยากซื้อ  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาทีร่ะลกึของประชาชน
ที่มาเที่ยวแตละวัย ผลการวิจัยพบวา ในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเกือบ
ทุกประเภท กลุมผูซื้อมากสุดอยูในวัยหนุมสาวซึ่งอยูในชวงอาย ุ 26-45 ป 
ทั้งนี ้ อาจเปนเพราะวัยนี้มีงานทํามีรายไดและมีประสบการณในการเลือก 
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ซื้อสินคา จึงทําใหมีการตัดสินใจดีกวากลุมอื่น อีกทั้งวัยนี้สวนใหญมี
ครอบครัวแลว  การตัดสินใจซื้อของกินของใชและของตกแตงเพื่อใชใน
ครัวเรือนจึงเปนสิง่จําเปน เมื่อศึกษาในสวนละเอียดของพฤติกรรมการซื้อ
สินคาประเภทของกิน พบวาผูซื้อทั้ง 3 กลุมสวนใหญเลอืกซื้อไขเค็มดนิสอ 
พองและวุนน้ํามะพราวดวยเหตุผลเดียวกันคือ มีขนาดพอเหมาะและขวด
บรรจุสวย ทัง้นีค้งเปนเพราะสินคาดังกลาวมสีวนประกอบและคุณภาพ
เปนที่รูจกัและยอมรับกนัทัว่ไป สวนการเลือกซื้อสมฟก กลุมวัยรุนและวัย
หนุมสาวเลือกเพราะความมีชื่อเสียงของสินคา แตวยัผูใหญเลือกซื้อ
เพราะขนาดของสินคาเหมาะสม สวนปลาสมหมูสม ซึ่งเปนสินคาประเภท
เดียวกันพบวาแตละกลุมเลือกซื้อดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไป      อาจ 
เปนเพราะสินคาดังกลาวเปนอาหารพื้นเมืองที่ยังไมแพรหลาย ผูคนยังไม
คอยรูจักและยังไมคุนเคยกับรสชาติ  ดังนั้นผูซื้อแตละกลุมซึ่งมีประสบการณ
ในสินคาทีแ่ตกตางกัน จึงมีเหตุผลการเลือกซื้อแตกตางกันไป  สินคาที่
ระลึกประเภทของใช ซึ่งไดแก ผา ผลิตภัณฑจากผา และดินสอพอง พบวา
แตละกลุมเลือกซื้อดวยเหตุผลที่ไมแตกตางกัน   แตพบวาเครื่องจักสาน
วัยหนุมสาวเลอืกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม      แตวัยผูใหญเลือกซื้อเพราะ
ฝมือประณีต ทั้งนี้คงเปนเพราะวัยผูใหญมีประสบการณไดพบเห็นมามาก
จึงพจิารณาในเรือ่งความละเอียดประณีตของผลงานเพิม่เติมขึน้มาอีกไม
เพียงแคดูรูปทรงอยางเดียว สินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ซึง่ไดแก
เครื่องทองเหลือง และพระปรางคสามยอดจําลอง แตละกลุมอายุมีเหตุผล 
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ในการเลือกซื้อไมแตกตางกัน    สวนลิงจําลอง แตละกลุมเลอืกซื้อดวย
เหตุผลที่แตกตางกัน คือวัยรุนเลือกซื้อเพราะชอบวัสดุที่ใชทํา  วัยหนุมสาว 
เลอืกเพราะชอบรูปทรงและส ีสวนวัยผูใหญเลือกเพราะชอบส ี  ทั้งนี้คงเปน 
เพราะสินคาประเภทนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย ผูซื้อแตละวัยจึงมอีิสระใน
การเลือกตามความชอบและตามจุดประสงคของตน    
 
สรปุ และขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ที่ระลึกของประชาชน ศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลอืกซื้อสินคาที่ระลึก และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา 
ที่ระลึกของผูซือ้แตละวยั  รวมทั้งขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของ
สินคาที่ระลึก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสุมตัวอยางประชาชนที่มาเที่ยว
และเลือกซื้อสินคาทีร่ะลกึ 3 ประเภท จํานวน 352 คน และดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงซื้อของที่ระลึกมากกวาชาย ผูซื้อมีอายุ
เฉลี่ย 32 ป วัตถปุระสงคในการฃือ้เพื่อตนเองและฝากใหผูอื่นมากกวา
วัตถุประสงคอื่นๆ  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาทีร่ะลึกของประชาชนมี
ความสนใจแตกตางกัน โดยซื้อ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาที่มีชือ่เสียง 
ซื้อปลาสม หมสูม ไขเค็มดินสอพองและวุนน้ํามะพราว   เพราะมีความพอใจ
กับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ    เลือกซื้อผาพื้นเมืองและผลิตภัณฑ 
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จากผาพื้นเมือง เพราะสีและลวดลายสวยงาม    ดินสอพอง ซื้อเพราะเปน
วัสดุธรรมชาติ  สวนเครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง พระปรางคสามยอด
จําลองและลิงจําลอง ซื้อเพราะเห็นวามีรูปทรงสวยงาม     เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของแตละวัย พบวาวัยรุนและวัยหนุม
สาวเลือกซื้อสมฟก เพราะสินคามีชื่อเสียง สวนวัยผูใหญซื้อเพราะสินคามี
ขนาดพอเหมาะ วัยรุนซื้อปลาสม หมูสม เพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ 
วัยหนุมสาวซื้อเพราะมีหอสวย สวนวัยผูใหญซื้อเพราะความมีชื่อเสียง  ไข
เค็มดินสอพอง ผูซือ้ทุกวยัเลือกซื้อเพราะสินคามีขนาด 
พอเหมาะ  ประเภทของใช ไดแกผาพื้นเมือง และผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง 
พบวาสวนใหญทุกวัยซื้อเพราะสินคามีสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพอง  
ทุกวัยซื้อเพราะความเปนวัสดุจากธรรมชาติ  เครื่องจกัสาน พบวาวัยรุน
และวัยหนุมสาวซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม สวนวัยผูใหญซื้อเพราะสินคามีฝ
มือประณีต ประเภทของตกแตง พบวาทุกวัยซื้อเครื่องทองเหลือง เพราะ
สินคามีรูปทรงสวยงาม สวนพระปรางคสามยอดจําลองและลิงจําลอง พบ
วาวยัรุนซื้อเพราะชอบวัสดุที่ใชทํา วัยหนุมสาวซื้อเพราะรูปทรงและสีสวย
งาม สวนวัยผูใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
1.1 จังหวัดลพบุร ีควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาที ่
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ระลึกหลากหลายชนิด         ควรมกีารประดิษฐคิดคนหาสินคาแปลกใหมโดย 
พยายามใหเปนเอกลักษณของจงัหวดั พรอมกับมีบรรจุภัณฑที่สวยงามทัน
สมัยเหมาะสมกับสินคา     เพื่อทําใหสินคาทีร่ะลกึมีความนาสนใจตรงกบั 
ความตองการของผูซื้อ ควรกาํหนดจุดจําหนายสินคาที่ระลึกทุกประเภท
ใหอยูในแหลงเดียวกันและมีทุกสถานที่ทองเที่ยว และควรมีการประชา-
สัมพันธสินคาที่ระลึกและแหลงขายสินคาที่ระลึกใหทราบโดยทั่วกัน   

     1.2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   สํานักงานภาคกลาง  
เขต 7 ควรมนีโยบายเพื่อปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวและจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว เพื่อดึงดูดประชาชนใหมาเทีย่วและซื้อสินคาที่ระลกึของ
จังหวัดลพบรุีเพิ่มมากขึน้     ควรเปนศูนยขอมูลเรื่องสินคาที่ระลึกและเปน 
ศูนยประสานงานระหวางนักทองเที่ยวกบัแหลงขาย แหลงผลิต เพื่อควบคุม
คุณภาพและรปูแบบของสินคาทีร่ะลึกใหมีความนาสนใจเพิม่มากขึน้ 

     1.3  ผูนําระดับทองถิ่น     ควรสงเสริมสนับสนุนใหผลติภัณฑ
ของทองถิ่นมีคุณภาพทั้งตัวสินคา บรรจุภัณฑ  การกําหนดราคา  ชองทาง 
การจําหนาย และการประชาสัมพันธสินคาของทองถิน่     ควรหาผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาในสนิคาที่ระลึกมาใหคําแนะนําเพื่อจะปรับปรุง   พัฒนาและ
สรางสรรคใหดียิ่งขึ้น 

     1.4  กลุมแมบาน  ควรพัฒนาปรับปรุงฝมือ เพื่อผลิตสินคาที่
ระลึกใหมีคุณภาพคงที ่  หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ควรคิดพัฒนาหาสินคา
แปลกใหมเพื่อขยายตลาด    มีการรวมกลุมกันผลิตสินคาเพื่อใหมีปริมาณ 
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เพียงพอกับการจําหนาย  และควรไดมีการไปศึกษาดูแหลงขายแหลงผลิต
สินคาที่ระลึกในทองถิน่อื่น ๆ เพื่อจะไดแนวคิดและเปรียบเทียบในการพัฒนา
สินคาของทองถิ่นใหกาวหนาตอไป 

    1.5 สถาบันการศึกษา ควรกาํหนดนโยบายมีการปรับปรงุหลกัสูตร
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกจิกรรมของทองถิน่ ควร
จัดใหนักเรียนนักศึกษาไดมีประสบการณตรงในการเขารวมกิจกรรมการ
ผลิตและการจําหนายสินคาที่ระลึกของทองถิ่น 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัต ิ
     2.1 ผูขาย  ควรเลือกสรรสินคาที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย  

มีความแปลกใหม  สินคามีความงามนาสนใจมาจําหนาย  จากงานวิจัย
พบวา ผูซื้อสวนใหญเปนเพศหญิงและอยูในวัยหนุมสาว   ดังนั้นควรหา
สินคาที่สอดคลองกับความตองการของผูซื้อมาจําหนาย นอกจากนั้น
แหลงจําหนายสินคาที่ระลึกควรอยูรวมกันเปนกลุม เพื่อสะดวกในการซื้อ  
และควรมีการประชาสัมพันธสินคาที่ระลึกใหทราบอยางกวางขวาง 

   2.2 ผูผลิต  ควรนําขอมูลความตองการตางๆ ของผูซื้อไปพัฒนา
ปรับปรงุสินคาทีร่ะลกึของตน เพื่อใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น    ควรพัฒนา 
สินคาที่ระลึกใหมีความเปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี  พัฒนาบรรจุภัณฑ 
ใหมีความนาสนใจเหมาะสมกับสินคาและบรรจุภัณฑควรแสดงรายละเอียด 
บอกวันที่ผลิต วันหมดอายุของสนิคาดวย 
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   2.3 ผูสอน  ควรนําขอมูลตางๆที่ไดจากงานวิจัยไปพัฒนาการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความจริงทางการตลาด รวมทั้งควร
ใหนกัศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจากของจริง เพื่อเตรียมตัวออกไปสู
การสรางงานในภายหนา 

3.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 
       3.1   ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาที่ระลกึของ 

ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ีทุก 2 ป 
       3.2   ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาที่ระลึกของ 

ประชาชนที่มาเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ 
      3.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ 

ระลึก ระหวางคนภาคกลางกับคนภาคอื่น ๆ 
      3.4  ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่มผีลตอการเลือกซื้อ 

สินคาที่ระลึกของประชาชน ที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการวจิัยเรื่อง 
การจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล 

ในจังหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2544 
Documentation Classification System of  Sub-district 

Administration Organisations  in  Lopburi  Province in 2001 
 

ดวงใจ  อมิตรพาย* 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย   
องคการบริหารสวนตําบล     เกดิขึน้มาดวยนโยบายของ จอมพล 

แปลก   พิบูลสงคราม   ในฐานะหัวหนารฐับาล  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 

 
* อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะ

มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบนัราชภฏัเทพสตรี 
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มหาดไทยไดดําเนินการขั้นตอนแรก     โดยออกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 222/2499 เรื่องระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน และขั้นตอน 
ที่สอง ประกาศใชพระราชบัญญัติบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 ม ี
ผลบังคับใช  ในป พ.ศ. 2500  คือการใหกําเนิดองคการบริหารสวนตําบล
สามารถปกครองตนเองไดมากขึ้น และองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะ
เปนนิติบุคคล  ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชบัญญัติมาจน
กระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ที่ใชอยูในปจจุบัน  

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  เปนหนวยการปกครองทองถิ่น   
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบลมี
ฐานะเปนนิติบุคคล  และเปนราชการสวนทองถิ่น  มีสิทธิและอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองทองถิน่  รัฐธรรมนูญ ระบุวามีสิทธิที่จะจัดการศึกษา  
อบรม  และฝกอาชีพ  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบ
รมของรัฐ  มีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ  จารีต   ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิน่ หรือวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น  และมอีํานาจหนาที่ตามบท
บัญญัติของกฎหมายในการสงเสริม และรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(ธุวนันท  พานิชโยทัย 2540 : 5)   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลและ
ขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง 
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ราชการในตําบล  เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาต ิ         

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ครอบคลุมงานหลายดาน  
ยอมตองมีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก  ทําใหมีหรือใชเอกสาร
เปนจํานวนมาก  ทัง้หนังสอืภายนอก  หนังสอืภายใน  หนังสือประทับตรา  
หนงัสือสั่งการ  หนังสือประชาสัมพนัธ  และหนังสือที่เจาหนาที่จดัทําขึน้
หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  เพราะงานเอกสารเปนจุดเริ่มตนของ
การดาํเนนิงานทั้งหลายทัง้ปวง  ซึง่เอกสารเหลานี้  ฝายงานสารบรรณจะ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานเอกสารทั้งหมด      หากงานสารบรรณ 
ปฏิบัติงานดวยความลาชา  ผิดพลาด  และสับสน  จะทําใหการดําเนินงาน
ตามพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ  
อันสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคไดดีเทา
ที่ควร 
 จากปญหาและผลกระทบที่กลาวมาแลว  ผูวิจัยจึงคิดทําวิจัยเรื่อง 
“การจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดลพบรุีป พ.ศ. 
2544”  วามีปญหาอะไรบาง มีลักษณะการจัดเก็บอยางไร  รวมทั้งจะได
ทราบขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการจัดเกบ็เอกสาร เพื่อนําผล
การวจิัยมาแกไข ปรับปรุง และพัฒนา การจัดเก็บเอกสารขององคการ
บริหารสวนตําบล ในจังหวัดลพบุรีใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดลพบุร ีป พ.ศ. 2544 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบล  ในจังหวัดลพบุร ีป พ.ศ. 2544 

3. เพื่อทราบขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการจดัเกบ็เอกสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรี 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.    จะทราบถึงลักษณะการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวน 

ตําบล 
2.    จะทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสารขององคการ 

บริหารสวนตําบล 
3.   ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลจะไดนําผลการวจิัยที่ไดไป 

 แนะนําผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสารใหถูกตองเหมาะสมตอไป 
4. สถาบันการศึกษาที่สอนวิชาที่เกีย่วของกับการจัดเก็บเอกสารจะ 

ไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการปฏิบัติ
จริง 

5. สถาบันจะนําผลการวิจัยเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดทราบตามความ 
เหมาะสม 
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ขอบเขตการวิจัย 

1  ประชากรที่ศึกษา  ไดแก  ผูปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารขององคการ 
บริหารสวนตําบลทั้งหมดจํานวน  114  แหง  ในจังหวัดลพบุรี  แหงละ 1 คน  
รวมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมดจํานวน  114  คน 
 2  กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบโดยใชวิธีแบงแบบชั้นภูมิ  แลว 
แตละชัน้สุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจํานวน  67  คน 

3  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยมี  ดังนี้ 
- ตัวแปรตน  ไดแก  ระดับชั้นขององคการบริหารสวนตําบล  
- ตัวแปรตาม ไดแก  ลักษณะการจัดเก็บหนงัสือราชการ โดย 

กําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร ดังนี้ 
 

ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
                                   

          ระดับชั้นของ อบต.                                        ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร 
     

 

                                            วัยของผูปฏิบัติงาน 
     อายุของผูปฏิบัติงาน 

  คุณวุฒิ 
 อายุการทํางาน 

 

                                        ตัวแปรแทรก 
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เครือ่งมอืที่ใชในการวิจัย   

เครื่องมอืที่ใชในการวจิยัครั้งนี้  ไดแกแบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยไดสราง
ขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎ ี     ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตามปญหาวิจัย 
และวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  แลวจึงนําไปทดลองใช (try  out)   
กับกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะเหมือนกับกลุมที่จะใชทําการวิจัยจริง ๆ  
จํานวน  30  ตัวอยาง  แลวนําขอมูลนัน้มาหาความเชื่อมั่น  (reliability)  
ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ตั้งแต  .71  ขึ้นไป  ซึ่งแบบสอบถามแบง
ออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 

1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2) ลักษณะการจัดเกบ็เอกสาร ปญหา และอุปสรรคในการจัด 

เก็บเอกสารราชการ 
3) ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดเก็บเอกสารขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดลพบุรี  ป พ .ศ. 2544  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
เอกสาร  และเพื่อทราบขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการจัดเก็บเอกสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรี    กลุมตัวอยางที่ใชเปน
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรีชั้นที่ 2  จํานวน  4  อบต.  ชั้นที่ 3  
จํานวน  4   อบต.  ชั้นที่ 4  จํานวน  3   อบต.  และชั้นที่ 5  จํานวน  56  
อบต.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง ซึ่ง 
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ประกอบดวย 3 ตอน  คือ  ตอนที่ 1  เปนสถานภาพของผูตอบ  ตอนที่ 2  
เปนลักษณะการจัดเก็บเอกสาร  และตอนที่ 3  เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจนครบจํานวนแลว   ไดทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows   สถิติที่ใช  ใชการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละในสวนของสถานภาพและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
ใชคาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในสวนของลักษณะ
การจัดเก็บเอกสาร  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดไดนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 26 – 30 ป  มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 3 – 4 ป  และมี
ประสบการณในดานการจัดเก็บเอกสารอยูระหวาง 3 – 4 ป 
 2.  ลักษณะการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลในจงัหวัดลพบุรี 
 2.1  การจัดเก็บเอกสารระหวางปฏิบัติงาน   องคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรี มีการจัดเกบ็เอกสารระหวางปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนกแตละชั้น อบต. พบวา  อบต. ชั้น 3  ชั้น 
4  และชั้น 5  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สวน อบต. ชั้น 2  มีการจัดเก็บ
เอกสารระหวางปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
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 2.2  การจัดเก็บเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จแลว 
 2.2.1  การจัดเก็บเอกสารระหวางปปฏิทิน  องคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรีมีการจัดเก็บเอกสารระหวางปปฏิทินใน
อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อจําแนกแตละชั้น อบต. พบวา  อบต. ชั้น 3  
ชั้น 4  และชั้น 5  มีการจัดเก็บเอกสารอยูในระดับปานกลาง  สวน อบต. 
ชั้น 2  มีการจัดเก็บเอกสารระหวางปฏิบัติงานในระดับมาก 
 2.2.2  การจัดเก็บเอกสารเมื่อสิ้นปปฏิทิน  องคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรีมีการจัดเก็บเอกสารเมื่อสิ้นปปฏิทินอยู 
ในระดับปานกลาง  และเมื่อจําแนกตามระดับชั้น อบต.  พบวา  อบต. ชั้น 3  
มีการจัดเก็บระดับนอย  อบต. ชั้น 5  มีการจัดเก็บในระดับปานกลาง  
อบต. ชั้น 2  และชั้น 4  มีการจัดเก็บอยูในระดับมาก 
 2.2.3  การยืมเอกสาร  องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดลพบุรีมีการปฏิบัติในการยืมเอกสารอยูในระดับปานกลาง  และ
เมื่อจําแนกตามระดับชั้น อบต.  พบวา  อบต. ชั้น 3  ชั้น 4  และชั้น 5  มี
การปฏิบัติอยูในระดับนอย  สวน อบต. ชั้น 2  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
 2.2.4  การทําลายเอกสาร  องคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดลพบุรีมีการปฏิบัติในการทําลายเอกสารอยูในระดับนอย  และ
เมือ่จําแนกตามระดับชัน้ อบต.  พบวา  อบต. ชั้น 3  มีการปฏิบัติในระดับ
นอยทีสุ่ด  อบต. 5  มีการปฏิบัติในระดับนอย  และ อบต. ชั้น 4  และชั้น 2  
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
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 2.2.5  การปฏิบตัิงานกับเอกสาร  องคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดลพบุรีมีการปฏิบัติงานกับเอกสารอยูในระดับปานกลาง  
และเมื่อจําแนกตามระดับชั้น อบต.  พบวา  อบต. ชั้น 3  ชั้น 4  และชั้น 5  
มีการปฏิบัติงานกับเอกสารอยูในระดับปานกลาง  สวน อบต. ชั้น 2  มีการ
ปฏิบัติงานกับเอกสารในระดับมาก 
 
สรุปลักษณะการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดลพบุรี 
 

การจดัเก็บ อบต.ชั้น 2 อบต.ชั้น 3 อบต.ชั้น 4 อบต.ชั้น 5 สรุป 
การจัดเก็บเอกสาร 
ระหวางปฏิบัติงาน 

มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 

การจัดเก็บเอกสาร 
ที่ปฏิบัติงานเสร็จแลว 
   การจัดเก็บเอกสาร 
   ระหวางปปฏิทิน 

 
 
มาก 

 
 
ปานกลาง 

 
 
ปานกลาง 

 
 
ปานกลาง 

 
 
ปานกลาง 

   การจัดเก็บเอกสาร 
   เมื่อสิ้นปปฏิทิน 

มาก  มาก ปานกลาง ปานกลาง 

   การยืมเอกสาร มาก นอย นอย นอย ปานกลาง 
   การทําลายเอกสาร ปานกลาง นอยที่สุด ปานกลาง นอย นอย 
   การปฏิบัติงานกับ 
   เอกสาร 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ปญหา อุปสรรค 
 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุร ีมีปญหาในการจดัเก็บ
เอกสารเรียงตามลําดับ ดังนี ้

1.  บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดเก็บเอกสาร  
2. วัสด ุ อุปกรณ  ในการจัดเก็บเอกสารยังมีไมเพียงพอ  
3. ขาดแคลนบุคลากรที่ทําหนาที่จัดเก็บเอกสาร   
4. พื้นที่ในหนวยงานมจีํากัด  และคับแคบ  จึงไมสะดวกในการ 

จัดที่เก็บเอกสาร  
5. วิธีการจัดเก็บเอกสารไมมีการจัดเก็บที่เปนระบบ 
6. ไมมเีจาหนาที่ดําเนนิงานดานจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ  
          องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรีมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บเอกสารเรียงตามลําดับ ดังนี ้
           1.  ตองการใหมีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บเอกสารใหบุคลากร   เพื่อ
ใหบุคลากร มีความรูที่ถูกตอง และเปนในแนวทางเดียวกัน 
           2.  ผูรับผิดชอบตองจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่
ใช  ในการจัดเก็บเอกสารใหกับหนวยงานอยางเพียงพอ 
               3.    ควรมีการมอบหมายงานดานการจัดเกบ็เอกสารใหตรงตําแหนงหนาที่ 
           4.  จัดทําคูมือการจัดเก็บเอกสารประจํา แตละ อบต.  
 

157 
 

บรรณานุกรม 
 
กองบรรณาธิการ “สตง. ขึ้นบัญชีดํา 38 อบต. หมกเม็ดจัดซือ้-ฮัว้ประมูล  

เตรียมลงดาบเร็ว ๆ นี้”  ฐานทองถิน่ 1 ,11 (15 กรกฏาคม – 15  
สิงหาคม 2544), 12 – 21. 

โกวิท  พวงงาม.  การปกครองทองถิ่นไทยหลักการและมิติใหมใน 
อนาคต.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสงเสรมิการปกครองทองถิน่, 2542. 

โกวิท  พวงงาม  และปรีด ี โชติชวง.  อะไร ทําไม อยางไร อบต.  
ประชาธปิไตยของประชาชนในชนบท.  พิมพครั้งที ่11.   
กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2543. 

จีระเกียรต ิภูมิสวัสดิ.์  ปจจัยที่มีผลตอความพรอมของสภาตําบลในการ 
ปกครองตนเองในฐานะองคกรทองถิน่.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
ชูชาต ิกีฬาแปง.  ทัศนะของผูนําทองถิ่นตอองคการบริหารสวนตําบล :  

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย. วิทยานพินธมหาบณัฑิต สังคม 
ศาสตร (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
2539. 

เชษฐา โมสิกรตัน.  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในฐานะการ 
ปกครองทองถิ่นขั้นพื้นฐาน. วิทยานพินธมหาบณัฑิต รัฐศาสตร  
(การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 



 

158 
 

ดิลก  พัฒนวิชัยโชติ.  คูมอืการจดัเกบ็หนังสือราชการ.  กรุงเทพฯ :  
บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2535. 

ไดมอนด, ซี  ซูซาน.  เทคนิคการจัดระบบเอกสาร  เรียบเรียงโดย   
ประภาวด ี สืบสนธิ์.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534. 

ธุวนนัท  พานิชโยทัย.  รายงานการศึกษาการปฏิบัติงานของเกษตร 
ตําบลทีเ่กี่ยวของกบัองคการบริหารสวนตําบล.  กรุงเทพฯ :  
กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตร, 2540. 

นิรันดร คําเสมานันท.  บทบาทการควบคุมฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติ 
ในองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสูงเมนจังหวัดแพร.   
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สังคมศาสตร (การเมืองและการ 
ปกครอง) มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540. 

ประภัสสร ชมถาวร.  บทบาท อบต. ในการพัฒนาชุมชน ศึกษากรณ ี:  
อบต. ในเขต อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานพินธ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
2542. 

ประภาวด ี สืบสนธิ์.  สารสนเทศในบรบิทสังคม.  พิมพครั้งที ่2.   
กรุงเทพฯ : สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2543. 

มนตรี  เอี่ยมวรกุล.  การเก็บเอกสาร.  กรุงเทพฯ : แม็ค, 2533. 
 
 

159 
 
ฝายวิชาการสํานักพิมพพัฒนาศึกษา.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 

ดวยงานสารบรรณและการปฏิบัติงานสํานักงาน ตามระบบ 
ใหม.  กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ม.ป.ป. 

ฬ. สุวรรณ, นามแฝง.  ไขปญหา อบต.  กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2543. 
สงวน  ชางฉัตร  และคนอื่น ๆ.  การปกครองทองถิ่นไทย.  กรุงเทพฯ :  

นิสิตปริญญาโท  ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518. 

สถาพร ทองไทย. การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานธุรการใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรมสามัญศึกษา   
เขตการศึกษา 6. วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2538. 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี.  “สารสนเทศทองถิน่”.  [ออนไลน].  เขาถึงได 
จาก :  http://library.rits.ac.th/il/lop/plop.html [10 กันยายน 2545]. 

สมพันธ  เตชะอธิก, บรรณาธิการ.   อบต. ในอุดมคติ.  พิมพครั้งที ่2.   
ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2543. 

สุพิน อินทรรักษ.  แนวทางพัฒนางานธุรการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายัพ.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม, 2541. 

 
 



 

160 
 
สุวรรณา ชัยตนิดาสุต.  การบริหารงานเอกสารของกระทรวงการตาง 

ประเทศ.  วิทยานพินธ  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2534.  

สุวิทย  ยิ่งวรพันธุ.  ยุทธศาสตรการบรหิารงานของสภาตาํบลและ 
องคการบริหารสวนตาํบล (อบต.).  พิมพครั้งที ่3 ปรับปรุง 
เพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนับ พับลิเคชั่น, [2542]. 

“เสียงจาก อบต. ถึงรัฐบาลใหม.”  ฐานทองถิน่ 1,9 (ธันวาคม 2543 –  
มกราคม 2544), 58. 

อรวรรณ โอเนียว. คณะกรรมการบริหารและการดําเนินงานของ อบต. :  
กรณีศึกษาของจังหวัดนนทบุร.ี  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  
ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2541. 

เอกเชาว เดชะ.  ทัศนะของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ 
บริหารสวนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม.  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สังคมศาสตร (การเมืองและการ 
ปกครอง) มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 วันในปกกิ่ง-กําแพงเมืองจีน 
 

อุทัยวรรณ  ตันหยง 
 

เรารูจักหรือใชคําวาคุนเคยก็นาจะไดวา ปกกิง่ นครหลวงอันยิ่งใหญ 
ยาวนานกวา 600 ปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People‘s 
Republic of China) เปนเมืองหลวงของประเทศที่ยงัปกครองดวยระบอบ
คอมมิวนิสตที่มีพื้นที่กวางใหญไพศาลเปนอันดับตน ๆ ของโลก  ปจจุบัน
จีนมีประชากรมากกวา 1,264 ลานคน แบงเขตการปกครองเปนมณฑล 
ใชภาษาจีนแมนดาริน  หรือเรียกกันทั่วไปในภาษาไทยวา ภาษาจีนกลาง
เปนภาษาราชการ 

มีคํากลาววา “ประสบการณครั้งหนึ่งมีคามากกวาถอยคํานับหมื่น
นับพนัคํา” จึงเปนความตั้งใจมานานแลวที่เดินทางไปทัศนศึกษา ประเทศ
จีนดวยตนเองสักครั้ง  นอกเหนือไปจากการที่ไดอานและศึกษาวัฒนธรรม 
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จีนจากหนังสอืตาง ๆ และโอกาสที่เหมาะสม ก็มาถึงจริง ๆ   ในปจจบุันนี้
(พ.ศ.2545) การเดินทางทองเที่ยวไปยังสวนตาง ๆ ของประเทศจีน ไมใช
เรื่องยากหรือลําบากเสี่ยงอันตราย หรอืตองเปนทางการอยางนาเกรงขาม 
อีกตอไป แมวาจะมีคําเลาลอืวาถนนหนทางหรือหองน้ํายังไมสะดวก
สะอาดปลอดภัยเหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวพักผอนมากนัก ถาหาก
เดินทางไปตามชนบทของประเทศจีนบางแหงซึ่งเปนเมืองที่ยังไมพรอม
สําหรับการทองเที่ยว 

วันแรกของการทองเที่ยว เริ่มตั้งแตเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ดวยสายการบิน แอรไชนาใชเวลา 4 ชัว่โมงเศษ 
ถึงนครปกกิ่ง หลังจากรับประทานอาหารเชาแบบจีนแลวก็ไดเที่ยวชมจัตุรัส
เทยีนอนัเหมิน  (จัตุรสัสวรรคสันติ  มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร )  อันยิง่ใหญ 
ซึ่งรายรอบประกอบดวย มหาศาลาประชาชน อนุสาวรียวีรชน อนุสรณ
สถานของเหมาเจอตุง อันเปนภาพแรกของความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ 
ของการพัฒนาประเทศจีนดวยลัทธิคอมมิวนิสต  ทามกลางแสงแดดจาแต
อบอุนใจ ลมพัดเย็นสบาย แมจะตองเดินทางไกลเรากลับมีความกระตือรือรน
ที่จะเรงฝเทา เดินตามไกดชาวจีนที่มีชื่อภาษาไทยวา คุณภูมินทร  ไป
อยางกระชั้นชิด   ผูนาํทางคนนีพู้ดภาษาไทยไดถูกตองชัดเจนและมีความ
รูดีมาก  สวนหนึ่งลกึ ๆ   ที่รูสึกรวมภูมิใจกับเขาก็คือ คุณภูมินทรเปนผลพวง
ของความสาํเร็จ จากความรวมมอืแลกเปลี่ยนทางการศกึษาระหวาง
สถาบันราชภัฏเชียงใหมกับมหาวิทยาลัยปกกิ่ง   เขาสําเร็จปริญญาตร ี วิชา 
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เอกภาษาไทย นับเปนลามที่เปนลูกศิษยสถาบันราชภัฏ ที่ครั้งหนึ่งเราชาว
สถาบันราชภัฏเทพสตรี  ก็เคยมีสวนรวมเล็ก ๆ ในการตอนรับนักศึกษา
เอกภาษาไทยจากประเทศจีนที่ไดเดินทางมาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย
กอนจะสําเร็จการศึกษา   ซึ่งไดมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีดวย 

หลงัจากชมและถายภาพเปนที่ระลึกกันแลว  จากนั้นเราก็เดินเทา
ตามไกดภูมินทรจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยลอดอุโมงคใตถนนไปโผล
ขึน้ที่ ประตูเทียนอันเหมิน เพื่อที่จะผานเขาไปเยี่ยมชมพระราชวังกูกง 
(พระราชวังตองหาม ) หรือพระราชวังที่จักรพรรดิหยังเลอแหงราชวงศหมิง  
ไดทรงสรางขึ้น ในราวตนศตวรรษที ่ 15 ซึ่งไดรับการดูแลบูรณะซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่งดงาม และทรงคุณคาในทางประวัติศาสตร-โบราณคดี  
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ไดอยางนาชมเชยยิง่ แมวาจะผานรอนผานหนาว ทางการเมืองจากขวา
สุดถงึซายสุดจนถึงปจจุบนั  คณะของเราชื่นชมอดีตจากสถาปตยกรรมจีน
ภายในราชวังกูกง นานพอสมควร จึงเดินทางกลับเพื่อพักผอน  โดยเขาที่
พักที่โรงแรมหูเปย กอนทีจ่ะไดมีโอกาสไดไปชมการแสดงกายกรรมปกกิ่ง
ของแท ในค่ําคืนแรกที่นาด ู แสนสนุกและสวยงามยิ่ง     แตสําหรับเรา
คอนขางเหนื่อยนดิหนอยเพราะไดเทีย่วมาทั้งวันเสียแลว 

การเดินทางเที่ยวปกกิ่งครั้งนี้เราใชบริการของการทองเที่ยวจีนคือ
บริษัท CTS (China Travel Services)  ซึ่งใหบริการคณะเล็กๆ (18 คน) 
ดวยรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ ที่มพีนักงานขับรถซึง่มีความเครงครัดใน
เรื่องความสะอาด     เขาจะแจกถุงสําหรับใสขยะของทุกคน ไวประจําที่นั่ง  
ไมอนุญาตใหรับประทานอาหาร ซึ่งจะมีกลิ่นหรือกอใหเกิดความสกปรก
เลอะเทอะ  เชน   มันเผา  ลูกชิ้นปง      และทุกคนรวมทั้งไกดจะตองนั่งให 
เรียบรอย ขณะที่รถกําลังวิ่งมิฉะนั้นพนักงานขับรถจะถูกจับ เขาเลาผาน
ไกดวา ทุกวนัรถของเขาจะตองผานการตรวจเรื่องความสะอาดและความ
ปลอดภัยจากเจาหนาที่การทองเที่ยว กอนมาใหบริการเสมอ      ก็ดูดีมาก 
ถาเราไมพบวา  เขามักจะกดแตรเชิงตําหนิรถคันอื่นๆที่ไมปฏิบัติตามกฎ
จราจร เชนขับแซงหรือขับรถครอมเลน หรือขับชากวาความเร็วที่กําหนด
บนถนนขนาด 10 ชองทาง นอกเมืองปกกิ่ง เปนตน ทําใหมีบรรยากาศ
เครงเครียดมากไปสักนิด สําหรับคนไทยที่ชอบทําอะไรตามใจคือไทยแท
อยางเรา ๆ 
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สําหรับขอสะกิดใจที่ไกดชวนใหเราตระหนักถงึความแตกตางทาง
วัฒนธรรมความเปนอยูในชีวิตประจําวันของคนปกกิง่  ก็คือ    ไกดบอกวา 
เราจะเปนผูโชคดีมากๆถาเราพบสิ่งตาง ๆ 5 อยางในกรุงปกกิ่ง อยางแรก
คือ   สุนัข   เพราะทีน่ี่สุนขัเปนสัตวเลีย้งที่ตองมีเจาของทั้งหมด  มิฉะนั้น
จะถูกจับหมดแตจะจับไปกักขังหรือจับเอาไปเลี้ยงดู หรือเอาไปทําเปนเมนู
อาหารโอชารสหรือเปลาไกดไมไดเลาใหเดาเอาเอง  อยางที่สอง คือ รถ
มอเตอรไซด หายากมากเพราะประชาชนสวนใหญใชรถจักรยานสองลอ
ทุกถนนมีเลนเฉพาะรถจกัรยานและแมจะมสีะพานลอยขามถนน บนสะพาน
ดานขาง ๆ จะมีพื้นที่เรียบ ๆ ไวสําหรับจูงรถจักรยานไปบนสะพานที่คน
เดินขามได     อยางที่สามคือ สตรีตั้งครรภหรือคนทอง ก็เพราะวา  รัฐบาล 
จีนมีนโยบายไววา  ครอบครัวหนึ่งใหมีลูกไดครอบครัวละ  1 คนเทานั้น 
ยกเวนปจจุบันนี้ลดหยอนลงบางหากสามีและภรรยาเปนลูกคนเดียวจะ
อนุญาตใหมีลูกได 2 คนแตก็ตองใชคาใชจายสําหรับเลี้ยงดูคอนขางแพง 
จึงเปนเหตุใหหาคนที่ตั้งครรภ ไดยาก    อยางที่สี่คอื  ขบวนแหพิธีแตงงาน  
ซึ่งแนนอนเปนเรื่องที่หรูหรา ฟุมเฟอย ไมประหยัด และอยางที่หาคือ 
ปมน้ํามัน จริงอยูที่เดี๋ยวนี้มีรถราแนนขนัดไปหมดในกรุงปกกิ่ง แตจะหา
ปมน้ํามันที่เรียงรายตามถนนเหมือนเมืองไทยนั้นยากมากเพราะรถที่แลน
บนถนนลวนแตมีสังกัด เชน รถแท็กซี ่ซึ่งเปนรถยี่หอ โฟลคสวาเกนรุนใหม
ลาสดุสีแดง ที่สาํคัญมลีูกกรงกั้นระหวางคนขับกับผูโดยสารทุกคัน (ไม
ตองรอประชาพิจารณอยางเราอยู ) ก็สังกัดกับบริษัท รถยนตปายทะเบียน 
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สีขาวก็เปนของทางการทหาร รถยนตปายสีเหลืองก็เปนรถโดยสาร รถยนต
ปายสีน้ําเงินก็เปนของบริษัทเอกชนตางชาติ  เพราะฉะนั้นรถทุกคันกอน
จะออกจากที่ตั้งตองเติมน้ํามันใหเต็มถังกอน หรือมีน้ํามันสํารองไวแลว 
อยางไรก็ดี คณะทองเที่ยวของเรา ก็ถือวาเปนกลุมที่โชคด ี  (จริงนะไมได
คุยหรอก)   เพราะวาพวกเราซอกแซกไปนอกโปรแกรมที่เขาจัดไวใหใน
บางวันจึงไดพบสุนัขปกกิ่งสวย ๆ นารัก      รถมอเตอรไซดทัง้ทีม่ีคนนั่ง
ขาง ๆ ได   หรือไดพบมอเตอรไซดสวยๆอยางรถมอเตอรไซดยี่หอฮารเลย
เดวิดสัน     ที่หนุมจนีขับไปพกัผอนในวันหยุดสําหรับคนทอง พบที่หาง
คารฟูรกลางกรุงปกกิ่ง ยังสาวๆอยูเลย สวนปมน้ํามันนั้นพบแถบชานกรุง
ปกกิ่งระหวางเดินทางไปนอกเมือง  แตสภาพทรุดโทรมเหมือนปมของไทย 
เมือ่ 20 กวาปที่แลว ที่มีแตจุดสําหรับเติมน้ํามันเทานั้นไมมีหองน้ําและ
รานอาหารบริการ   ถึงเราจะไมพบขบวนแหงานแตงงานแตเราไดสวนทาง
กับขบวนแหศพ แทน ไกดหนุมก็รีบอธิบายวาที่จริงแลว คนจีนถือวาเรา
โชคดีมากเพราะคนกลุมนั้นไดแยงความโชครายไปแลวเหลือแตความโชค
ดีไวใหกับเรา เห็นไหมละวาคณะของพวกเรานั้นโชคดีจริง ๆ นะจะบอกให 

เชาวันที่สอง เมื่อเราไดรับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ประกอบ
ดวย ขาวตม กวยเตี๋ยว สลัดและอเมริกันเบรคฟาสต ดวยตะเกียบตามแต
ถนัด ที่หองอาหารของโรงแรมแลว  เราก็ไดไปชมวัดลามะ (หยงเหอกง)
เปนวัดพระพุทธศาสนามหานิกาย        เดิมเปนวังที่ประทับขององคชายสี่ 
ซึ่งเปนรัชทายาทของจักรพรรดิคังซี เมื่อองคชายสี่ขึ้นเปนจักรพรรดิ จึงถวาย 
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วังประสานสันติแหงนี้ใหเปนวัดพระพุทธศาสนา  ตามวัฒนธรรมลามะ 
ของชาวทิเบต  แตเดิมจะมีพระชาวมองโกเลีย ชาวแมนจูเรีย  ชาวทิเบต 
จําพรรษาอยูรวมกันดูไดจากปายบอกชื่อสถานที่ตาง ๆ จะใชถึง 4 ภาษา
คือ มองโกเลีย จีนกลาง ทิเบต และแมนจูเรีย ปจจุบันยังมีภิกษุจําพรรษา
อยู แตรัฐบาลจะจํากัดจํานวนโดยมีการกลั่นกรองวา ผูที่บวชเปนพระตอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปรชัญาพระพทุธศาสนา สามารถ
สอบผานตามขัน้ตอนโดยมีรายละเอียด และกําหนดคุณสมบัติไวเปน
พิเศษ ผูเขียนไดมีโอกาสฟงพระสวดมนตทําพิธีทางศาสนาดวยภาษาบาลี 
โดยพระจะอานเปนทํานองจากหนังสือคลายสมุดขอย แตละองคจะตอง
อานโดยใชโคมไฟฟา     เพราะภายในอุโบสถคอนขางมืด และหามถายรูป 
เดด็ขาด ศาลาตางๆภายในวัดลามะไดรับการบูรณะใหสวยงามในระยะ 
20 กวาปมานี้เอง ศาลาวานฟูเกอ  (หมืน่สุข)  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
สูง 25 เมตร (พระอริยเมตไตรย) นับวาเปนจุดเดนมากที่สุดของวัดนี้เพราะ
ประดษิฐานพระพุทธรูปแกะสลกัจากซงุไมจันทนขาวทั้งทอน      ซึ่งทาน
ดาไลลามะที ่ 7  ไดถวายเปนอภินันทนาการแดจักรพรรดิเฉินหลงุที่ไดสง
กองทัพไปชวยทิเบตปราบปรามกบฏ 

และเปนธรรมเนียมของการทองเที่ยวจีน ก็ตองพานักทองเที่ยว
ตางชาติไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑพื้นเมืองตลอดจนผลงานของแพทยแผนจีน
อันเปนภูมิปญญาของชาวจีน   หากสนใจเปนพิเศษก็สามารถอุดหนุน
ผลิตภณัฑนั้น ๆ ได โดยรัฐบาลรับรองวาเปนสินคาที่มีมาตรฐาน แตราคา 
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ยุติธรรม โดยตองพยายามตอราคาดวยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหาม
เลียนแบบ ซึ่งในวันนี้ไกดไดพาไปฟงการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพแผน
จีนและจําหนายยาสมนุไพรจนี  การสาธิตการชงชาแบบจีนแท ๆ ของสาว
นอยชาวปกกิ่งหนาตาจิ้มลิ้ม         และรานไขมุกเลี้ยงที่มเีครือ่งประดับสวย ๆ 
ราคายอมเยาไปจนถึงเครื่องประดับมกุงดงามเปนพเิศษ วันตอมาซึง่เปน
วันที่สามก็พาไปชมการแกะสลักหยก  โดยชางฝมือที่มีประสบการณที่
ไดถายทอดกันมานานหลายชั่วคน    และพาไปรานจําหนายยาบัวหิมะที่มี 
ชื่อเสียงของจีน ที่เคยสงมาชวยรักษาบาดแผลผูปวยชาวไทยจากเหตกุารณ
แกสระเบิดบนถนนเพชรบุรีตัดใหมเมื่อหลายปกอน จนถึงวันสุดทาย ก็ยัง
พาไปชมงานหัตถกรรมเขียนสีบนแจกันทองเเดง  และจําหนายเครือ่งทองแดง 
ที่เปนงานฝมือ  เชน   กําไล   พวงกุญแจ ฯลฯ   นับเปนกศุโลบายในการ
สงเสริมดานการตลาดใหผลิตภณัฑพื้นเมอืงทีด่ีเปนอยางยิง่ ที่รัฐบาลจีน
กําหนดไวตายตัวมีประโยชนทั่วไป ในแงการใหบริการสินคาที่มีมาตรฐาน
แกนักทองเที่ยว  และสนับสนุนใหมีตลาดจําหนายผลิตภัณฑพื้นเมือง
ที่สามารถจําหนายสินคาไดในราคายตุิธรรมอยางเปนล่ําเปนสันหรือเรียก
ไดวาเปนระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ 
   ตอมาคณะทองเที่ยวของเราไดเดินทางชมพระราชวังฤดูรอน 
(Summer Palace)  ในตอนบายของวันที่สอง ที่จริงแลวคนจีนจะเรียก
สถานที่นี้วา “อี้เหอหยวน” (อุทยานสันติพิพัฒน) ตั้งอยูบนฝงทะเลสาบ
คุณหมิง (ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปกกิ่งราว 11 กิโลเมตร) อุทยาน 
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นี้ จักรพรรดิเฉินหลง ทรงโปรดใหสรางทะเลสาบคุณหมิงใหมีความงดงาม
เฉกเชนทะเลสาบตะวันตกของเมืองหงัโจว เพื่อถวายใหแกพระมารดาของ 
พระองค ตอมาถูกทําลายจากทหารพันธมิตรชาวตะวันตก ในป ค.ศ.1860 
พระนางซูสีก็ไดโปรดใหบูรณะซอมแซมขึ้นมาใหม และเสดจ็มาประทบั
เมื่อตอนบั้นปลายของชีวิต ณ ตําหนักเหริ่นโซวเตี้ยน     นอกจากนี้ทางทิศ 
ตะวันตกเฉียงเหนือของตําหนักยงัเปนที่ตั้งของตําหนักยวูลนัถัง  ซึ่งพระนาง
ซูสีจับจักรพรรดิกวางส(ูหลานชาย)ขังไวเปนเวลานานถงึ 10 ป เพราะ
จักรพรรดกิวางสูทรงพยายามที่จะเปลีย่นแปลงการปกครอง ซึ่งอยูในอํานาจ
ของพระนางซูสี (ซึ่งออกวาราชการหลังมาน)และในที่สดุจักรพรรดกิวางสู
ไดสวรรคต กอนพระนางซูส ี1 วันในป ค.ศ.1908 

เราไดเดนิเทีย่วชมสถาปตยกรรมเกาแก และภูมิสถาปตยของชาง
ฝมือชาวจนีไปตามระเบียงยาว 728 เมตร ทามกลางบรรยากาศที่หมอก
ลงจัด แตก็ยังเปนวิวทิวทัศนของอุทยานที่มีความวิจิตรสวยงามลอม
รอบทะเลสาบคุณหมิงและไดถายภาพสะพาน 17 โคง สัญลักษณสําคัญ
ของอุทยานไวเปนที่ระลึก กอนทีจ่ะชวนกันลงเรือชมทิวทัศนของทะเลสาบ
คุณหมิงและเดินทางกลับดวยความประทบัใจในบรรยากาศอันแสนรื่นรมย
ของอุทยานแหงนี ้

สําหรับสุสาน 13 กษัตริยของราชวงศหมิงคณะของเราไดมีโอกาส
ไปเยี่ยมชมในภาคเชาของวันที่ 3 โดยเดินทางออกจากปกกิ่งไปทางเหนือ
ประมาณ  50  กิโลเมตร   เขาชมสุสานของจักรพรรดวิานลี่ทีม่ีชื่อวาสสุาน 
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ติ้งหลิงอยูในหุบเขาลึกลงไปใตดิน แตไดปรับปรุงทําเปนบันไดเวียนและ
ติดตัง้ระบบปรับอากาศ เพื่อใหนักทองเที่ยวจํานวนมากสามารถเขาไปชม
โดยไมแออัด ภายในสสุานไดสรางหองโถงใหญไว 5 หอง สันนิษฐานวาคง
จะเตรียมไวสําหรับฮองเตและมเหสี  แตนักโบราณคดีพบวาในหองที่ 5 มี
หีบศพของจักรพรรดิและมเหสีทั้งหลายบรรจุอยูรวมกัน ปจจุบันคงตั้ง
แสดงไวแตหีบพระศพจําลองและมีนิทรรศการภาพการขุดคนตลอดจน
ขาวของเครื่องประดับเกียรติยศแสดงไวใหนักทองเที่ยวชม ณ อาคารดาน
นอกสสุาน 

ในตอนบายเราไดเดินทางตอไปยังกําแพงเมืองจีน หรือที่เรียกใน
ภาษาจีนวา  “วานหลีฉ่างเฉิง”  (กําแพงหมืน่ลี้)      ซึ่งอยูไมไกลจากสุสาน 
ติ้งหลิงมากนัก ความจริงในระยะแรกจิ๋นซีฮองเต ไดทรงเชื่อมกําแพงเมือง
ตาง ๆ เขาดวยกันยาวถึง 6,000 ก.ม. และในสมัยราชวงศฮั่นไดสราง
กําแพงที่ยาวที่สุดถึง 10,000 กิโลเมตรทางเหนอื  แตก็ชํารุดไปเกือบหมด 
ตอมาราชวงศหมิงก็ไดสรางกําแพงไปจรดแนวเขตแดนตะวันออกติดกับ
เกาหลีจึงทําใหเกิดกาํแพงเมืองจนีที่ยิง่ใหญนับเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกครอบคลุมพื้นที่กวางขวางถึง 5 มณฑล และสามารถมองเห็นภาพ
กําแพงเมืองจีนนี้ไดเมื่อนักบินอวกาศออกไปนอกโลก 

ประมาณเวลา 14.00 น.    รถมินิบัสไดนําคณะของเรามาถึงปอม 
จวูหยงกวาน   ซึ่งเปน 1 ใน 9 ดานในอดีต    ที่ปจจุบันไดรับการบูรณะ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี  ไกดไดแนะนําใหเราเดินชมกําแพงเมืองจีน 
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กําแพงเมืองจนี 

 
ตามอัธยาศัย หากเดินชมไกล ๆ ไมไหว  บริเวณใกล ๆ จะมี แผงลอยขาย
ของที่ระลึก มีเครื่องดื่มและมีทัง้ที่พักผอนไวบริการ ใหนักทองเที่ยวนัง่ชม
วิวของกําแพงเมืองจีน ทีโ่อบลอม คลายพญามังกร ที่กําลังเลื้อยไปตาม
ยอดเขาดวยทาทางที่สงางาม ในบรรยากาศที่เย็นสบาย หากบางคนที่
อยากมีประสบการณพิเศษ ที่จะไดมีโอกาสปนปายไปตามกําแพงเมืองจีน
ไปหลายๆปอมก็พบวา  แมวาจะเหนื่อยแตกม็ีลมพัดเย็นสบายไมรอนแดด
เลย คลาย ๆ กับไดกําลังออกกําลังกายในหองปรับอากาศจึงทําให
สามารถเดนิไดไกลมากกวาที่คาดหมายไวเยอะทเีดียวเมื่อไดเวลานัดหมาย
คณะของเราก็ลาจากกําแพงเมืองจีน     สิ่งมหัศจรรยของโลก ที่บรรพบุรุษ 
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ของชาวจีนรวมใจกันสรางไวเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยจากผูรุกราน   และ 
เพื่อความสงบสุขของชาวจีนมานานนับพนัปมาแลว ดวยรอยยิม้กนัทุกคน 

มาถึงวนัทีส่ี่ของการเดินทางทศันศกึษาเมอืงปกกิ่ง - กําแพงเมือง
จีน ตอนเชาเราไดไปเยี่ยมชม Under Water World ซึ่งอยูบริเวณเดียวกับ 
CCTV สถานีโทรทัศนของรัฐบาลจีน เปนสถานที่แสดงชีวิตความเปนอยู
ของสตัวทะเลที่หาชมไดยาก โดยทําใหผูชมอยูในสภาพที่เหมือนอยูใตทะเล
ดวย แตมขีนาดไมใหญโตเทาพพิธิภัณฑสตัวทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ผูเขียนเคยไปชมมา   จากนั้นพวกเราก็ไดไปเยือนหอเทียนถานซึ่งเปน
สถานที่ทีจ่ักรพรรดิจนีทรงสรางขึ้นพรอม ๆ  กับพระราชวังกูกง โดยทรงใช 
สําหรับบวงสรวง เทวดาฟาดินเพื่อความอุดมสมบูรณของการปลูกพืชพันธุ
ธัญญาหารอันเปนอาชีพหลักของประชาชนพลเมืองจีนมาแตบรรพกาล 
แตหลังจากไดมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสต 
หอเทยีนถานก็กลายเปนสวนสาธารณะที่มีเนื้อที่กวางขวางมากประมาณ 
1,700 ไร  การดูแลสภาพโดยทั่วไปดีมาก  ตนไมเกาแกรมรื่นสวยงาม ไมมี
การทิ้งเศษขยะเกลื่อนกลาด  หองน้ําสาธารณะทีม่ีบริการบริเวณประตู
ทางเขาหรือทางออกมีผูดูแลบริการรักษาความสะอาดตลอดเวลาอยางชม
เชยมากกวาที่อืน่ ๆ  อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวาสถานที่ของทางราชการ
ที่เขาเยี่ยมชมทุกแหงยังคงอยูในความดูแลของทหารทั้งสิ้น มีการเฝาเวร 
ยามผลัดเวรเปลี่ยนเปนกะ   ซึง่พบบอยแทบทุกทีท่ี่เราไป  และเราไดทราบ
วาในเมืองจนีทุกวนันี้     ทหารยังคงมีอภิสิทธิ์อยูมากเพราะตํารวจจะไมมี 
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อํานาจจับทหาร   ทามกลางการเปดบานเมืองใหชาวตางชาตเิขามาลงทนุ 
ทําการคาแบบเสร ี มีสงเสริมการทองเทีย่วเพิม่ขึน้ รัฐบาลจีนกย็งัคงพยายาม 
ใหประชาชนมีความเทาเทยีมกนั ในสภาพความเปนอยูแบบคอมมิวนิสต 
ฉะนัน้แมจะมรีานจําหนายอาหารแบบจานดวน เชน KFC หรือแมคโดนัลด 
เกลื่อนทั่วไปในกรุงปกกิ่ง   มีหางสรรพสินคาใหญ ๆ แตราคาสินคาที่ดู
แลวฟุมเฟอยเกินไปเหลานี้ จะแพงมากถาเปรียบเทียบกับคาเงินหยวน
หรือบาทของเรา ทําใหคนจีนไมสามารถเขาไปอุดหนุนไดมากนัก  แตคน
ตางชาติหรือนักทองเที่ยวจะรูสึกพอใจวาไมขาดแคลน สามารถเขาไป
จับจายใชสอยไดตามอัตภาพของตน 

ทั้งหมดนี้ก็คอื สี่วนัในปกกิ่ง-กําแพงเมืองจีน  ประสบการณ
ครั้งหนึ่ง  ที่เราไดตระหนักวา  มีคากวาถอยคํานับหมื่นนับพันคําจริง ๆ 
และเราทัง้หมดกเ็ดินทางกลับประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ หลงัจากไดรับ
ประทานอาหารเย็นที่ตามดวยการสาธิตการรับประทานเปดปกกิ่ง  เราทุก
คนมีโอกาสไดลิ้มลองชิมเปดปกกิ่งตามตํารับดั้งเดิมสมราคาคุยอยาง
เอร็ดอรอยกันทั่วหนา 

ลากอนปกกิง่นครแหงความหลังทีย่ังทรงพลังอนัยิ่งใหญในอนาคต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รายงานการเดินทางรวมกิจกรรม 
การทองเที่ยวเสนทางสายไหม 

เนนเรื่องชาติพันธุในมณฑลซินเจียง 
ภูธร ภูมะธน   

 
 ๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๕  
 ออกจากบานเรือนพระลพ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
เวลา ๗.๐๐ น. คุณพิพัฒน บุณยกาญจนพล ขับรถไปสงที่ดอนเมือง เพื่อ
ออกเดนิทางไปยงัเมอืงเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กอนหนานี้ไดรับการประสานงานจากเจาหนาที่ของจีนชือ่ Mu Li Ping  ผู
รวมจัดกจิกรรม การทองเที่ยวเสนทางสายไหมเนนเรื่องชาติพนัธุในมณฑล
ซินเจียงคราวนี้ และเปนผูเชิญมาวาจะมีคนมารับที่สนามบินเฉินต ู  จากนั้น
จะนําเดินทางตอไปยังเมืองอุรุมชี    ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลซินเจียง  
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อันเปนสถานที่จัดกิจกรรมแนะนําความนาสนใจของชาติพันธุตาง ๆ ใน
ครั้งนี ้  เครื่องบริษัทการบินไทยออกเดินทางจากดอนเมืองในเวลา ๑๐.๔๕ น. 
กัปตันประกาศวาใชเวลาเดินทางราว ๒.๔๕ ชัว่โมง   ก็จะถงึเมอืงเฉินตู 
ในเครื่องมผีูโดยสารเต็ม สวนใหญเปนนักทองเที่ยวจีน ไดอานเอกสาร
แนะนําเมืองเฉินตใูนเครือ่ง พบขอมูลวาเปนเมืองที่มีหมิะปละหลายเดือน 
เปนบานของหมีแพนดา เสนทางการบินผานเมืองเชียงราย ลาว เมือง
คุนหมิงและตรงไปเมืองเฉินตู   

การบริการบนสายการบินไทยเยี่ยมมาก  เวลาผานไปราว ๒.๔๕ 
ชัว่โมง เครื่องเริ่มลดระดับ มองผานหนาตางลงไปเห็นทวิเขาเลือนราง
ทามกลางหมอกเมฆ เห็นนาขั้นบันไดและอางเก็บน้ําขนาดเล็กตามเชิงเขา
กระจายทั่วไปซึ่งคงเปนระบบชลประทานหมูบาน พื้นที่ที่เห็นเขียวขจีไป
หมดทัง้ ๆ ที่ในฤดูกาลนีค้ือฤดูรอนของพื้นที่แถบนั้น จากนั้นไดผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองซึ่งไมมีปญหาอะไร เมื่อเดินออกไปจากดานไดพบสาว
หนุมคูหนึ่งชูปายชือ่ผม  ซึ่งก็รูไดทันทีวาเปนผูที่ทางผูจัดกิจกรรมคราวนี้
สงมารับ ไดแนะนําตัวซึ่งกันและกันทําใหทราบวาฝายหญิงสาวอายุราว 
๒๐ ปนั้นมีชื่อวา วิคกี ้เปนพนักงานในบริษัททัวรแหงหนึ่งในเมืองเฉินตูได
รับมอบหมายจากผูจัดการชื่อเชง ไฮ เตา (Cheng Hai Tao) สงมารับ  
เธอพูดภาษาอังกฤษไดดี สวนหนุมนอยนั้นเปนเพือ่นชายกําลงัเรียน
กฎหมายในมหาวทิยาลัย ไดนั่งรถแท็กซี่เขาไปในเมือง ตองตัง้เวลากัน
ใหม เวลาในประเทศจีนเร็วกวาบานเราหนึง่ชั่วโมง  
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เมืองเฉินตูนี้ผมไดเคยมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อหลายปกอนครั้ง 
ศาสตรจารยตวน ลี่ เซงิ แหงมหาวิทยาลัยจงซานเชิญมา  แตก็ลืมเลือนไป
หมดแลว ตัวเมืองวันนีดู้ทันสมยัประหนึง่เมืองในยโุรปและอเมริกา ถนน
กวางขวาง  สะอาด มีรถเมลสองชัน้เหมือนในลอนดอน   ตนไมขึ้นรมครึ้ม 
สองขางคือตึกสูง ๆ ตามวงเวียนและสี่แยกมีการปลูกไมดอกไมประดับ
ประเภทพิทูเนีย ผีเสื้อประดบัอยางสวยงาม ผมพยายามสอดสายตาดู
ความเปนคุณสมบัติจีน ๆ ของเมือง เชน  ความอึกทึกโกลาหลเหมือนยาน
คนจีนแถวเยาวราชของบานเรา หรือตึกแถวเตี้ย ๆ แบบเกงจนี แตเพง
สังเกตดูเทาไรก็ไมเห็น ยกเวนเห็นคนจีนถีบจักรยาน และตนไผที่ปลูกเปน
กอประดับสองขางถนนและอักษรจีนที่ติดตามที่ตาง ๆ ซึง่คอยเตือนใหรู
วานี่คือเมืองจีน  
 เขาที่พักที่โรงแรมชื่อ  Garden City ตรงกบัเวลาราว  ๔  โมงเย็น
ของทองถิ่น  และทราบตอมาอีกวา ในวันพรุงนีร้าวเที่ยงวนัจะตองเตรียมตัว
เดินทางตอไปยังเมืองอุรุมชี ดินแดนที่อยูไกลสุดทางทิศตะวนัตกของประเทศ
ติดกับยุโรปตะวันออก   เมื่อรูวามีเวลานอยผมจึงรีบชวนวิคกี้ไปชมสถานที่
ทางประวัติศาสตรที่นาสนใจของเมืองเฉินตู ซึ่งพอจะรูมาบางวานี้คือดินแดน
อันเปนศูนยกลางวรรณกรรมจีนที่ลื่อเลื่องในเมืองไทย ตั้งแตครั้งกรงุรัตน-
โกสินทรตอนตน นั้นคือเรื่องสามกก วิคกีน้ําผมไปยังสถานทีดู่เหมือนเปน
ทั้งวัดและสถานที่ระลึกนั้นคือ บาน Marquis Wu นั่งแท็กซี่ไป เมื่อถึงหนา
วัดตองเสียคาเขาชมคนละ ๓๐ หยวน        ซึ่งเปนเงินไทยประมาณคนละ 
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 ๑๖๐ บาท อัตราเดียวกันทั้งชาวจนีและชาวตางประเทศซึง่เปนเงินไม
นอยเลย เพือ่นชายของวคิกีร้ีบแยงออกเงินจายใหทั้ง ๓ คน เริ่มเห็น
อุปนิสยัคนจีนวามีจิตใจตอนรบัขับสูไมตางจากคนไทยทั้ง ๆ เด็กหนุมคน
นี้ยังเปนนักศึกษา ซึ่งแนนอนเราตองไมยอมใหเขาทําเชนนั้น เพราะรูดีวา
นี้ไมใชเงินของบริษัททีส่งมาใหเขาจายให ไดชมวัดแหงนี้ดวยความ
ประทับใจในการใชกอไผหลายชนิดปลูกประดับ รั้วตนไผตัดเตี้ยเปนแนว
สองขางทางเดิน สวนแบบจีนทีม่ีสะพานโคง ลําธาร สระบวั รวมทัง้หลุม
ศพเลาป ณ โบราณสถานแหงนี้ผมไดพบกรุปทัวรที่เปนคนไทยกรุปหนึ่ง
โดยมีผูอธิบายนําชมเปนภาษาไทยแสดงวาเมืองเฉินตคูงเปนเมืองทีค่น
ไทยนิยมไปทองเที่ยวดวยเชนกัน  
 จากนั้นไดขอใหวิคกี้นําไปดูยานเกาของเมือง ไดนั่งแท็กซีต่อไป
อีกปรากฏวาเมื่อไปถึงไดเห็นอาคารจําลองรูปแบบบานเรือนของชาวเมือง
ครั้งยังไมถูกรื้อสรางใหทันสมัยเปนปจจบุัน ตั้งอยูใตสะพานลอยฟาขาม
ทางแยก ดูแลวไมตรงกับที่ตองการจึงบอกใหนําไปดูสถานที่ใหม คราวนี้
นั่งรถเมลกลับเขาไปในเมืองนั่งรถสองตอ  รถเมลแนนมาก เปนรถเมลที่มี
กระเปาเก็บสตางคบางรวมทั้งผูโดยสารซื้อตั๋วจากคนขับบาง ไปถึงยาน ๆ 
หนึง่ทั้งสองชวนลงจากรถเมลนําไปเดินดูในตรอกแคบ ๆ ที่มีเรือนกอดวย
อิฐเตี้ย ๆ ชัน้เดยีวอยูทั้งสองขาง แอบมองเขาไปในเรือนดูคอนขางสะอาด  
ในอาคารบางหลงัทั้ง ๆ ที่เล็กและแคบแตเขาไดปรับปรุงใหเปนราน
อาหารขนาดเล็กได   เดนิดูอยูครูหนึง่ก็ไดแสดงความขอบคุณทั้งสองคนที่ 
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ไดชวยนํามาใหรูแจงเห็นจริง วิคกี้ตอบวาเรือนชาวจีนแบบนี้จะหาดูได
ยากขึ้นทุกวนัเพราะจะถกูรื้อทิ้งหมด เราก็ไดแตบอกวานาเสียดาย เพราะ
ในอนาคตเอกลักษณของการอยูอาศัยในเรือนแบบจีนคงหาดูไดยาก นาที่
ทางการจีนจัดแบงแยกเมืองเกาและเมอืงใหมใหเหน็ชัดจากกันเหมือนกับ
ที่ชาวยุโรปไดพยายามทํากัน  แนะนําเขาไปก็ดูจะขัดเขินในใจตัวเองเชน
กัน เพราะในบานเมืองเราก็มีพฤติกรรมไมตางกับจีน แตเราก็ไมสามารถ
ชวยคิดชวยทําอะไรได วากนัไปแลวเรื่องดงักลาวนี้คนเอเซียทีรุ่ดเรง
พัฒนาเศรษฐกิจกนัยกใหญมักจะนกึไมออก พวกเขาเหลานี้มักคิดวาเรื่อง
สุนทรียภาพ เรื่องประวัติศาสตรเกาแกในอดีตลวนเปนเรื่องรุงรังไมจําเปน  
ไมมีก็ไมตาย ดวยเปนโลกของคนวัตถนุิยมสดุโตง   ยากที่จะแกไข  

ดูหองแถวเกา ๆ แลวเสร็จกข็อใหวิคกีน้ําไปทีร่านขายหนังสือที่
ใหญที่สุดในเมือง พบวารานขายหนังสอืเปนรานใหญมาก สูงสีช่ั้นมี
หนงัสือแบงขายเปนหมวด ๆ เชน ทองเที่ยว การแพทยแผนใหม การ
แพทยแผนจีน นวนิยาย คอมพิวเตอร เกษตร  สถาปตยกรรม ศิลปะ ผมได
เลือกเดินดูทุกชั้นพบวาหนังสือสวนใหญเปนหนังสือภาษาจีน มีลูกคา
มากโดยเฉพาะวัยรุน เขาใจวาสังคมจีนยังคงเปนสังคมวิชาการ ผูคนยัง
คงฝกใฝหาความรู  พยายามเลือกหาหนังสือเรื่องไผที่ตัวเองสนใจแตหา
ไมได คงหาไดแตการวาดรูปสีน้ําเปนรูปไผจึงไดซื้อมาหลายเลม เดินดู
หนังสือจนหิวขาว จึงขอใหทั้งสองพาไปทานอาหารค่าํแบบพืน้บานพื้นเมือง
เสฉวนซึง่ลื่อเลื่องนักวาเปนอาหารจีนที่เผ็ด  วิคกี้พาขามถนนไปที่รานตรง 
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ขามรานขายหนังสือ เปนภัตตาคารแบบซือ้คูปอง แลกกับอาหารเปนชุด 
อาหารทีไ่ดมานั้นแตละคนจะไดหนึ่งชุด ประกอบดวยอาหารจานเล็ก
หลายจานรวมทั้งซุปอกีสองถวย  จายไปเพียงไมกี่สิบบาท แตไดอาหาร
มามากมายจนรับประทานไมหมด อาหารจีนเผ็ดมีจริงตามคําเลาลือแต
ไมเผ็ดมากเทาน้ําพรกิหรือแกงเหลอืงของไทย  

รับประทานอาหารเสร็จแลว เขานําไปเดินถนนคนเดินที่อยูหนา
ภัตตาคารนั้นเอง เปนถนนสายยาวไมเกินหนึ่งกิโลเมตร แตกวางมาก 
หามรถวิ่งผานและสะอาด พื้นถนนปูดวยหินแกรนิตเปนลวดลาย ตกแตง
ดวยประติมากรรมสัมฤทธิ์อีกมากมาย มีโคมไฟ และเกาอี้ใหนั่งพักเปน
ระยะ ๆ สองฝากถนนมีรานคาประเภทของนอกชั้นด ี ภัตตาคาร โรงมหรสพ 
แสงไฟวูบวาบสวางไสว     ดูเหมือนไดกอปปถนนบางสายที่เคยเห็นใน
ฝรั่งเศสและเยอรมนี นี่แหละคอืถนนคนเดินอยางแทจริง  เกอืบหาทุมจึง
ขอตัวกลับโรงแรมและนัดหมายวาขอพบอีกครั้งในวันรุงขึ้น เพื่อขอใหนํา
ไปชมพิพิธภัณฑเมืองเฉินต ู 

กอนนอนไดเปดดูโทรทัศนจีนพบวาเปนรายการภาษาจีนทั้งหมด 
ฟงไมรูเรื่อง   แตมาสะดุดที่มีตอนหนึ่งมีคําบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
กลาวถึงวาทะอมตะของทานรัฐบุรุษเติ้งเสี่ยวผิงวา  จีนนั้นจะตองไม
ปกครองโดยคนแตจะปกครองดวยกฎหมาย   ผมรีบนําสมุดมาจด
ทันที เพราะเห็นดวยกบัวาทะนีสุ้ดขั้วหัวใจและอยากใหคนไทยทุกคนคิด
และปฏิบัติตามหลักการนี้เชนกัน    เพราะสังคมปกครองโดยคนนั้นมักจะ 
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ลงทายดวยการคอรับชั่น เผด็จการและอภิสิทธิ์ชนซึง่ไมเปนผลดอีะไรใน
ระยะยาว และอยากใหสังคมไทยไดมีอุดมคติในการปกครองแบบนี้อยาง
แทจริงเชนกนั จากนัน้นอนหลับฝนด ี  

 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 

 ตื่นแตเชาเพื่อเตรียมตัวเก็บดูสถานที่ทางประวัติศาสตรของเมือง 
เฉินตูใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดกอนจะเดินทางไปเมืองอุรุมชีในตอนบาย  

หลงัอาหารเชาไดออกไปเดินเลนบริเวณหนาโรงแรม พบวามีหอง
แถวเกา ๆ สรางดวยไม หลังมุงดวยกระเบื้องกาบเกาแกนาสนใจไดถายรูป
เก็บไว ดวยคิดวาอีกสองสามปขางหนาหองแถวเหลานี้คงไมเหลอืใหเห็น
อีกแลว จากนั้นจึงกลับไปโรงแรม ไดพบกับวิคกี้และหัวหนาของเธอคือ 
Cheng Hai Tao ซึง่ผมจะขอเรยีกงาย ๆ วาคณุเช็ง ที่ลอบบี้ของโรงแรม 
คุณเช็งนั้นเปนชายหนุมอายุไมเกิน ๓๕ ป พูดภาษาอังกฤษไดด ีวิคกีบ้อก
วาเดิมเคยเปนครูสอนภาษาอังกฤษ แตตอมาตัดสินใจลาออกมาประกอบ
ธุรกิจทองเทีย่ว วันนี้ธรุกิจประสบความสําเร็จพอควรจนสามารถซื้อรถ
ยนตสวนตัวใชแลว ตัวเธอเองกต็ั้งใจวาวันหนึ่งโอกาสดงักลาวจะมาถงึตัว
เธอเชนกนั สัมผัสไมสัมผัสมือกันแลว คุณเช็งไดบอกกับผมวาเรียกเขาวา
แฮรี่ก็ได ผมยินดีรับขอเสนอดังกลาวเพราะรูสึกวาออกเสียงงายด ีคุณแฮรี่
ยังไดแนะนําผมใหรูจักกับบุคคลอีกสองคนที่ยืนอยูใกล  ๆ    คนหนึ่งเปนผู 
ชายชื่อวาลีโอ อีกคนเปนหญิงสาวชือ่จินา      ทั้งสองเปนตวัแทนมาดงูาน 
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ครั้งนีจ้ากเมอืงเมดาน เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และบอกตอไป
อีกวาวันนีต้อนบายทั้งคุณแฮรี่   คุณลโีอ  และคณุจีนาและผมดวยจะตอง 
เดนิทางไปเมืองอรุุมชีดวยกันทัง้หมด   ผมเห็นวายังมีเวลาอีกหลายชั่วโมง 
จึงขอแยกตัวเพื่อไปดูพพิิธภัณฑเมืองเฉินตูโดยนัดหมายวาจะไปรวมสบทบ
กับคณะที่สนามบินเมืองเฉินตูในเวลา ๑๒.๐๐ น. ผมและวิคกี้นั่งรถแท็กซี่
ไปยังพิพิธภัณฑ เสียเงินไป ๑๐ หยวน เมื่อไปถึงพบวาพิพิธภัณฑปดดวย
เหตุผลของการปรับปรุงการจัดแสดงใหม  และปดมานานเปนป ๆ แลว 
วิคกีผู้นําไปรีบขอโทษขอโพยผมใหญ ผมก็บอกวาไมเปนไร เพราะถงึแม
พิพิธภัณฑจะเปดแตก็มีเวลาดูเพียง ๑ ชัว่โมงซึ่งนับวานอยมาก และอาจ
จะรูสึกเสียดายมากยิ่งขึ้นหากพบวามีการแสดงที่นาสนใจใหติดตาม   ผม 
จึงขอใหเธอพากลับโรงแรมดวยการนั่งรถเมลสองชั้นชมเมือง เมื่อถึงโรงแรมได
เกบ็ของและนั่งรถแทกซี่ตอไปยังสนามบิน 
 สนามบินภายในประเทศเมืองเฉินต ู สรางไดโออางดงามมาก ดู
คลาย ๆ    กับรูปวาดของสนามบินนานาชาติใหมของเรา  คือ  สนามบิน 
สุวรรณภูมิทีเดยีว  ผมไดรับคําอธิบายจากคุณแฮรี่วาเปนเพราะทางราชการ
จีนมีนโยบายใหเอาใจพลเมืองของตนเอง มากกวาจะเอาใจคนตางชาติ 
ฉะนั้นสนามบินภายในประเทศจึงสรางใหใหญโตโออากวาสนามบิน
นานาชาติซึ่งอยูตดิกัน คุณลีโอจากอินโดนีเซียเสริมวาที่อินโดนีเซียก็มี
นโยบายนี้ดวยเชนกัน ทุกคนผานการตรวจเขม แมกระทั่งรองเทาตองถอด 
ออกมาเคาะใหเจาหนาที่ดูกันจะจะ ผมคิดวาที่เปนเชนนั้นเพราะเรากําลัง 
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เดินทางไปยังแควนที่มีขาววามีผูกําลังตองการแบงแยกดินแดน เพราะ
เปนที่ทราบกันดีวาในแควนซินเกียงนั้นเปนถิ่นฐานของผูคนที่มีเชื้อชาติ
วัฒนธรรมตางกับคนจนีโดยสิ้นเชงินัน้คือชาวอรูกูร และแควนนี้เองก็มีชื่อ
เรียกอยางเปนทางการวาเขตการปกครองตนเองซินเจียงและอูรกูร (The 
Xinjiang and Urgur Autonomous)  
 เราใชสายการบนิซินเจียงแอรไลน เดินทางออกจากเมืองเฉินตู
เวลา ๑๓.๑๐ น. ผูโดยสารไมเตม็ลํา  มีพนักงานบริการบนเครื่องมีเพียง 
๓ คน ซึ่งเทียบกันไมไดเลยกับจํานวนพนักงานบริการบนเครื่องของสาย
การบินไทย ผมเริ่มไดกลิ่นอายเจกปนแขกดวยมีผูโดยสารหนาตาแขกแต
พูดภาษาจีนแมนดารินไดนั่งอยูใกล ๆ นัง่แกรวมาไดราว ๑.๓๐ ชัว่โมง 
กัปตันประกาศชี้ชวนใหชมทะเลสาบ ทะเลทราย ภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม 
บรรดาผูโดยสารตางเฮโลกระยื้อกระแยงกันชม ตามคาํเชื้อเชิญของคุณ
กัปตันผูปรารถนาดีที่แถมทําหนาที่เปนทัวรลีดเดอร ผมเคยแอบไดยนิแอร
โฮสเตสของสายการบินไทยคนหนึ่งวิจารณวา เธอเซ็งกับพฤติกรรมของ
กัปตันประเภทนี ้ เพราะทําใหเธอตองทําหนาที่ตรวจการรัดเข็มขดัของผู
โดยสารบอย ๆ และการฮือกนัผุดยนืลุกนัง่ในเครื่องนั้นไมใชเรื่องที่ดเีลย 
นั่งมาไดทั้งหมดราว ๓.๑๐ ชัว่โมงเครื่องกม็าถึงเมืองอุรุมชี อากาศที่
สนามบินในตอนบายวันนั้นคือ ๒๘ องศาเซลเซียส มีคนมารับพวกเราไป
โรงแรม  
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 เริ่มเห็นอกัษรอาหรับ อักษรจนีเขยีนควบคูกันไปตามปายเล็ก
ปายนอยในเมอืงอรุุมชี ผูคนที่เห็นสวนหนึ่งคือคนหนาตาจนี ๆ ทั่วไป แต
อีกสวนมีผิวขาว จมูกโดง ดูเปนจีนผสมแขก หรือที่เรียกวาพวกยูเรเซีย 
คนหนาตาแบบนี้มีหลายเชื้อชาต ิแตที่มีมากที่สุดคือพวกอูรกูร   เมอืงอรุุมชี
มีถนนกวางขวาง ตนไมรมครึ้มทั้ง ๆ ที่วากันวาเปนเมอืงโอเอซสิกลาง
ทะเลทรายโกบี อาคารบานเรือนมีทั้งตึกระฟาปานประหนึ่งจะประชันกับ
นครนิวยอรค แตทวาตามซอก ๆ ยังเห็นเรือนกอดวยดินดิบชั้นเดียวหลัง
คาตัดแบนราบแบบบานพื้นเมืองทะเลทรายแทรกตัวอยูดวย  เมืองนี้กาํลัง
อยูในระหวางการถูกปฏิวัติรูปแบบเชนเดียวกับเมืองอื่น ๆ เกือบทุกเมือง
ในประเทศจีนดวยอาคารแบบพื้นบานพื้นเมืองกําลังถูกรื้อทิ้ง ในราวครึ่ง
ชัว่โมงรถพาเราไปถึงโรงแรมในเมืองชือ่ World Plaza ที่ลอบบี้โรงแรมผม
เห็นขอความอักษรสีทองติดอยูบนผาสแีดงซึ่งเปนสีมงคลของจีนวา  “Warm  
Welcome  to  Xinjiang  Travel  Festival Representative” มีการตกแตง
เฟอรนิเจอรในโรงแรมเปนแบบแขก ๆ  
 เขาที่พักเรยีบรอยแลวในเวลาตอมาไดรับโทรศพัทจาก Mu Li Ping  
ผูมธีุรกิจการทองเทีย่วอยูที่เมืองนีแ้ละเปนผูประสานงานใหการทองเทีย่ว
มณฑลซินเจียงเชิญผมมารวมกิจกรรมคราวนี ้  เธอนดัหมายจะมารับไป
รับประทานอาหารค่ําแบบพื้นเมืองอุรุมช ี  ผมรีบรับนัดทันท ี ดวยไดอาน
หนงัสือพระราชนพินธของสมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร คราว
เสด็จมายังเมืองนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ วามีอาหารทําจากแกะหลากหลาย 
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ชนิดซึ่งนาสนใจสําหรับเราผูยังไมเคยเรียนรูอาหารตระกูลนี้มากนัก เวลา
ย่ําค่ําแตแดดยังสวางจาราว ๑๙.๐๐ น. Mu Li Ping สงรถคนัโตมารับ 
ครั้นถึงภัตตาคารจึงไดพบผูประสานงานในการเชิญเรามาคือ Mu Li Ping 
เปนครั้งแรก  เธอเปนชาวเมืองเซี่ยงไฮซึ่งอยูกันคนละมุมประเทศกับเมือง
อุรุมชีที่เธอมาทํางาน  เปนหญิงสาวที่มีอายุราว ๓๕ ป แตงตัวทันสมัย 
พูดภาษาอังกฤษคลองแคลวและพูดตรงไปตรงมา ไดแนะนําตัวกันแลว
เธอบอกวาพวกเราตองยืนคอยจนกวาโตะในรานจะวางเพราะภัตตาคารนี้
มีชื่อเสียง ลูกคาตองเขาคิวกันรับประทาน ฝนเริ่มตกปรอย ๆ  ยืนคุยหนา
รานราวครึ่งชั่วโมงแลวก็ไมมีวี่แวววาจะไดโตะนั่ง เธอจึงแนะนําใหผมลอง
ไปเดินดูถนนสายใกล ๆ ที่มีแสงไฟนีออนวูบวาบหลากสีไปหมดโดยเธอ
บอกวานั่นคือถนนที่มีภัตตาคารนับรอยและหลายเกรด เปนภัตตาคาร
บริการอาหารทุกภูมิภาคในประเทศจีนใหเลือกรับประทาน  เขาทํานอง
ถนนสายเดียวแตมีอาหารเหนือ  ใต   ตะวันออก อีสาน ตะวันตกบริการ
ลูกคา     แนวคิดนีน้าจะมีการทํากันบางในบานเราโดยเฉพาะในเมือง
ทองเที่ยว เชน  กรุงเทพฯ  หาดใหญ  เชยีงใหม   จะเปนการทองเที่ยวที่
สอดคลองกับคานิยมไทยคือทองเที่ยวเพื่อซื้อและรับประทาน 
 อาหารที่สั่งมารบัประทาน เปนอาหารที่ประกอบดวยเนื้อแกะหลาย
อยางตามความคาดหมาย เปนการรับประทานเนื้อแกะที่นอยครั้งในชีวิต
ของผม  อาหารสวนใหญมีกลิ่นแกะยกเวนแกะตมกบัมันฝรั่ง ไมมีอะไรที่
ติดอกติดใจเปนพิเศษ ไดคุยกับ Mu Li Ping  ในประเด็นการทองเที่ยว 
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ระหวางจนี-ไทยหลายเรื่อง สําหรับประเด็นคนไทยเดินทางทัศนศึกษา ณ 
พื้นที่ดานนีข้องจีนมีนอย เพราะไกลและเปนเรื่องทางวิชาการเชนเสนทาง
สายไหม กลุมชาติพันธุ อากาศรอนและหนาวดวยมีทะเลทรายและภูเขา
สูงซึ่งคนไทยไมคุนเคย ที่เคยเดนิทางมาคอืกลุมสยามสมาคม  Mu Li 
Ping เคยนําคณะดังกลาวนี้เดินทางไปทัศนศึกษาตามเสนทางสายไหม
และไปยังภูเขาอัลไต (Altai) ซึ่งเปนภูเขาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรไทย 
สวนเรื่องนําคนจีนไปเมืองไทยนั้น Mu Li Ping กลาววาไมมีเปาหมาย
ธุรกิจนี้ เพราะเมืองไทยไมใชตลาดสําหรับเขาที่จะนําคนจีนไปทัศนศึกษา 
ผมถามวาทําไม? เธอตอบวาเคยจัดนําคนจีนมาเมืองไทยแลวเข็ด ดวยถูก
เรียกเก็บเงินพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย หากไมใหก็จะมีการกลัน่แกลงเชน
ทําใหรถเสีย นําไปรับประทานอาหารแพง ๆ  เชน เนือ้จระเขซึ่งมีเพียงไมกี่ 
ชิ้นในถวยแตตองจายเงินเพิ่มอีกหลายรอยบาท ไกดไทยนิยมพาไปจับจาย
ซือ้ของเพือ่หวงัไดคาคอมมชิชัน่แทนการนําไปดสูิ่งทีน่าสนใจของไทย  และ
ที่สําคัญคือนิยมพาไปพัทยาเพื่อไปดูสิ่งที่ไมดีงามตาง ๆ  เชน  การโชว
การสมสูระหวางหญิงและชาย ซึ่ง Mu Li Ping  ระบุวาการจัดใหมีการ
ทองเที่ยวในลักษณะนีใ้หกับคนจีน ทําใหเมืองไทยมีภาพพจนเสยีหายใน
หมูคนจีนมาก ผมก็ไดแตรับฟงและโตแยงไปเล็ก ๆ วา เมื่อคนไทยมา
เที่ยวจีนก็มีการปฏิบัติในทํานองนี้เชนกัน เชน ไกดจีนนําไปจับจายซื้อของ
จนเสียเวลาพลาดการชมสิ่งนาสนใจของจีน  Mu Li Ping โตวาสําหรับจีน
แลวสามารถระบุวาไมตองการซื้อของแลวเราจะไมพาไปเลย ครับ      โดย 
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มารยาทและความถูกตองแลวเราควรรับฟงขอคิดเห็นของเขามากกวาจะ
พยายามไปหยุดใหเขาพูด ผมจึงตอบเธอไปวาสิ่งทีเ่ธอใหความเห็นมาทั้ง
หมดนีจ้ะนําไปสะทอนใหผูเกี่ยวของในเมืองไทยไดรับรู  
 รับประทานไป คุยไป จนถึงเวลาราว ๒๓.๐๐ น. จึงยุติอาหารมื้อ
ค่ํา  Mu Li Ping จัดใหรถคันสีดาํโออานัน้กลับมาสงผมที่โรงแรม ที่โรงแรมได
เหลือบดูปายอุณหภูมิปรากฏวาอยูที่ ๒๐ องศาเซลเซียส 

 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕                              
วันนี้เปนวันแรกของกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเรื่องชาติพันธุ

ในมณฑลซินเจียงที่เปนทางการ  โดยจะมีพิธีเปดงานในตอนค่ําพรอมการ
รับประทานอาหารค่ํา   ผมจึงมีเวลาทัง้วันเพื่อหาดูสิ่งทีน่าสนใจของเมือง
อุรุมชี ซึ่งก็หนีไมพนเรื่องรานขายหนังสือ พิพิธภัณฑ และสวนพฤกษศาสตร 
ไดขอแผนที่เมืองอุรุมชีจากแผนกตอนรับของโรงแรม พรอมขอใหระบุ
ตําแหนงสถานทีเ่หลานัน้   ซึ่งก็ไดคําตอบครบวามีรานขายหนังสือใหญ ๒ 
แหง พิพิธภัณฑ ๑ แหง และสวนพฤกษศาสตร ๑ แหง  จึงขอเริ่มรายการ
คนหาสิ่งเหลานี้ดวยตนเองโดยไมขอใหใครมาดูแล เพราะตองการใชเวลา
มากเทาที่เราสนใจซึ่งจะไมเปนการรบกวนเวลาของผูอื่นใหมารอคอย รวม
ทั้งไมทําใหเราตองกังวลใจตลอดเวลาวามีผูกําลังคอยเราอยู ทั้ง ๆ ที่รูอยู
แกใจดีวาจะไปตามสถานทีต่าง ๆ นั้นไมใชเรื่องงาย   เพราะผูคนแถบนี้จะ 
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พูดภาษาอังกฤษไมได   แตเราก็มีแผนที่อยูในมือแลว รวมทั้งเห็นรถแท็กซี่
วิง่ขวกัไขวไปหมด  
 ไปที่พิพิธภัณฑมณฑลซินเจียงกอน เพราะอยูใกลโรงแรมมากที่สุด 
พบวาอาคารกําลังกอสรางยังไมแลวเสร็จ แตยังคงเปดใหเขาชมไดดวย
การจัดพื้นที่ดานหลังใหเปนที่จัดแสดงชั่วคราว ตัวอาคารจัดแสดงเปน
อาคารชัน้เดยีว ประกอบดวยหองโถงขนาดใหญ ๑ หอง ในสวนนี้มีราน
ขายหนังสอืและของที่ระลึกอยูมุมหนึ่งของหองดวย  การเขาชมนั้นจะตอง
เสียคาเขาชม ๒๕ หยวน เปนเงินไทยประมาณ๑๒๐ บาท ซึ่งนับวาเปน
ราคาที่สูงมากหากไดเปรียบเทียบกับพื้นที่จัดแสดงซึ่งมีขนาดเล็กมาก  
 พนักงานประจําหองนั้นดูเหมือนวาไมสนใจผูเขาชม คงจับกลุม
คุยกันอยางเหนียวแนน ผมเดินชมพิพิธภัณฑตามสูตรที่เขานิยมทํากันคือ
การจัดแสดงเริ่มเดินเวียนจากซายมือ ซึ่งเปนเนื้อหาอันเกาแกมากที่สุดคือ
ยุคหิน   จากนั้นวิวัฒนมาเปนยุคตาง ๆ จนถึงยุคปจจุบันซึ่งปกติจะอยูที่
ริมประตูทางออก เปนอันวาจบการแสดง ที่พพิิธภัณฑแหงนีก้็เชนกนัเริ่ม
นําเสนอยุคเกาแกสุดพบที่มณฑลซินเจียงคือยุคหิน จากนั้นวิวัฒนมาเปน
สมัยราชวงศฮั่น ราชวงศจิ๋นและราชวงศของจีนยุคหลัง ๆ ตามลําดับอายุ
สมยั พิพิธภณัฑแหงนีห้ามถายรปูแตในเวลาเดียวกันกไ็มมีหนังสือนําชม
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑแตอยางใด     โบราณวตัถุที่จัดแสดงทีน่าสนใจ 
คือมัมมี่มีอายุเกาแกตั้งแตครั้งราชวงศฮั่น คือราวสองพันปกอนโดยมีเครื่อง
แตงกายซึ่งทําดวยไหมบาง   ฝายบาง  หรือขนสัตวบาง    ยังคงสมบรูณดี    
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ที่เรียกวามัมมี่นั้นคือซากศพที่เนื้อแหงสนิทติดกับกระดูก ผมยังคงติดอยู
ตามหนังศีรษะ ที่มมัมี่และเสือ้ผายงัคงอยูไดทัง้ ๆ ที่กาลเวลาผานไปนับ
พันปก็เพราะเปนศพที่ฝงอยูในทะเลทรายและอากาศแถบนี้รอนแหง ไม
มีความชื้นที่ทาํใหเชื้อราใด ๆ เจริญงอกงามเขาไปทําลายหลักฐานเหลานี้ ผม
ยังตดิใจหลักฐานอีกสองสิง่ในพิพิธภณัฑคอืลูกปดแกวสีฟา – เขียว ซึ่งมี
รูปแบบคลายกับที่พบตามแหลงโบราณคดียุคกึ่งประวัติศาสตร   (Proto 
History) ในประเทศไทย เชน พบที่แหลงโบราณคดีควนลูกปด จังหวัด
กระบี่  ที่แหลงโบราณคดีในจังหวัดลพบุร ี เปนตน โบราณวัตถุอีกชิน้ที่
ประทับใจเขาเขียนคําบรรยายวา รูปอนารยชน (The Babarian) สมยั
ราชวงศถงั คือมีอายุราว ๑,๓๐๐ ปมาแลว คือรูปปนดินเผาระบายสีเปน
รูปผูชายสวมรองเทาบูต สวมเสือ้คลุมและสวมหมวกยอดแหลม  
ประตมิากรรมรูปแบบคลาย ๆ กันนีใ้นบานเมืองเรากเ็คยพบเชนกัน  แต
ทําดวยปนูปนและดนิเผาใชตกแตงประดบัศาสนสถานเชน พบที่เมืองอูทอง 
เมอืงนครปฐม เมืองคบูัว เปนตน มีการศึกษาประติมากรรมแบบนี้และมี
ขอสรุปวาเปนรูปชาวเซมิติคที่มีบทบาทการคาขายทางทะเล ระหวางโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก และมีโอกาสแวะเขามาติดตอกับดินแดน
สุวรรณภูมิที่ลุมแมน้ําเจาพระยาเมื่อราว ๑,๓๐๐ ปกอนเชนกัน  แถบ
มณฑลซินเจียงคือหลักฐานการติดตอระหวางโลกตะวันตกและโลกตะวัน
ออกที่รูจักกันดีคือเสนทางสายไหม (Silk roads) ทางบก    แตสําหรับ
หลกัฐานแบบคลาย ๆ  กันพบในบานเราสามารถเรียกไดวา คือ   เสนทาง 
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สายไหมทางทะเล ชมโบราณวตัถุแลวไดซื้อหนังสือในพิพธิภัณฑ จากนั้น
ไดเดินทางตอไปชมสวนพฤกษศาสตร  
 ตั้งใจไปชมสวนพฤกษศาสตรแตปรากฏวาสวนที่ไปเห็น ซึ่งตั้งอยู
กลางใจเมืองเปนสวนสาธารณะไมใชสวนพฤกษศาสตร ดังที่ตองการชม 
จึงตองผานเลยไป จากนั้นแวะไปยังรานขายหนังสือ รานแรกตัง้อยูใกล ๆ 
สวนสาธารณะเปนรายขายหนังสือภาษาตางประเทศแตสวนใหญ คือ
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ พยายามถามหาหนังสือประวัติศาสตร โบราณคดี
และศิลปะของมณฑลซินเจียงก็ไดรับคําแนะนําวาอยูชั้นบนจึงตองตามไป
เลือกดูปรากฏวามีแตเรื่องการวาดรูปแบบจีน แตปรากฏวาพบหนังสือที่
ไมคาดวาจะพบ ๒ เลม คือหนังสือชื่อจิตรกรรมชาดกและจิตรกรรมรูป
สัตวในถ้าํที่กซิิล เปนถ้ําที่มีภาพวาดเรื่องราวในพุทธศาสนาหนิยาน ภาพ
ดังกลาวนั้น เทียบเคียงไดกับประติมากรรมที่ประดับฐานเจดียจุลปะโทน 
เมอืงนครปฐม  ผมรีบซือ้หนังสอืดังกลาวทันท ี จากนั้นก็รีบไปรานขาย
หนงัสือแหงทีส่อง ที่รานแหงนี้ใหญโตกวารานแรกมาก แตแทบจะหา
หนงัสือที่เปนภาษาองักฤษไมได และเปนที่นาสังเกตวามีคนวัยหนุมวัย
สาวเดินเลือกซื้อหาหนังสอืกันเปนจาํนวนมาก  
 ครั้นถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. มีพธิีเปดงานการทองเที่ยวชาตพินัธุใน
แควนซนิเจยีงดวยการกลาวของผูอาํนวยการการทองเที่ยวจนี และรัฐมนตรี
การทองเทีย่วของจีนทีห่องคอนเวนชั่นในโรงแรมนั้นเอง จากนั้นรับประทาน
อาหารโดยมีอาหารพิเศษ คือ แกะยางทั้งตัวเข็นมาบนรถเข็นและเฉอืนให 
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ถ้ํากิซิล ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนัง 

 
แขกรับประทาน บนเวทีมีการแสดงพื้นเมืองตาง ๆ เชน การแสดงดนตรี
ของพวกอูรกูร มีครบทั้งเครื่องตี เครื่องเปา รวมทั้งระบําตาง ๆ ไมมีการ
แสดงบนเวทีใด ๆ บงบอกความเปนจีนแทแมแตนอย ที่โตะอาหารไดนั่ง
คุยกับผูจัดการธุรกิจทัวรจีน ๒ คน อิม่แลวกลับขึน้นอน 
 
 ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
 ตื่นเชาลงมาพบกับคณะที่ลอบบี้โรงแรมตามเวลากําหนด คือ 
๘.๐๐ น. ไดพบกับผูดูแล กลุมของเราเปนสุภาพสตรีชาวอูรกูรอายุราว 
๓๕–๔๐ ป ทาทางคลองแคลวมาก  พูดภาษาอังกฤษเกง   และนับถือศาสนา 
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อิสลามชื่อปาริดา  (Parida)   กลุมของเราม ี  ๖  คน   ประกอบดวยชาว
อินโดนีเซียจากเมืองเมดาน ๒ คน  ฮองกง ๒ คน  ไตหวัน ๑ คน รวมทั้ง
ผมเองจากไทย ๑ คน เธอไดนัดหมายนําเราไปที่รถเพื่อจะไปรวมเปดงาน
อันเปนพิธีการที ่ Exhibition Hall  ของเมืองอุรุมชี ที่อยูใกล ๆ  
 พิธีเปดงานหรูหรามาก ขั้นตอนแรกเขานําพวกเราไปชมการแสดง
นิทรรศการตาง ๆ   ภายในอาคาร   ซึง่มีหลายหอง เชน นิทรรศการของ
โรงแรมตาง ๆ บริษทัทองเที่ยว ของที่ระลึก ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ไวน 
เครื่องครัว เมื่อเวลาเกือบ๑๑.๐๐ น. จึงนําคณะเราไปยืนหนาอาคารรวม
พิธีเปดงาน  อากาศรอนมากแตพวกเราตองยืนตากแดดฟงคํากลาวอัน
ยืดยาวของบุคคลสําคัญของจีนคนแลวคนเลา    มีการแสดงพื้นเมืองของ
พวกเผาอูรกูร มีผูชายบรรเลงดนตรีซึ่งประกอบดวยกลองและป     และมี
ผูเตนประกอบเสียงดนตรีทั้งผูหญิงและผูชาย ออกทาดวยการกระโดด
และกางแขนหดเขายืดออกตลอดเวลา จบพิธีเปดแลวคุณปาริดานําคณะ
เราไปยังรถหมายเลข ๔ ซึ่งเปนรถโตโยตาบัสขนาดเล็กจุคนราว ๒๐ คน 
แตเขาใหพวกเรานั่งเพียง ๖ คน รวมทัง้คุณปารดิาผูจะเปนมคัคุเทศก
ตลอดทางอีก  ๑ คน  รวมเปน ๗  คน นับวาโหรงเหรงมาก แตก็โปรงดี 
คุณปาริดาประกาศวานับแตนี้ไปรถจะมุงนําพวกเราไปยังเมืองตาง ๆ ที่มี
กลุมชาตพิันธุทีน่าสนใจในแควนซนิเจียง ใหเราไดชื่นชมศึกษา  เปนเสน
ทางผานทะเลทรายสองแหง คือ ทะเลทรายโกบีและทะเลทรายตากามา
ลาน รวมระยะทางเกือบหาพันกิโลเมตร ใชเวลาทั้งสิ้น ๑๓ วัน  สมาชกิใน 
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คณะของเราหลายคนทําหนาแปลก ๆ โดยเฉพาะหญิงสาวสองคนที่มา
จากฮองกง  สําหรับผมขอสูตาย  ทั้ง ๆ ทีล่องเปรียบเทยีบเสนทางแลวเทา
กับวาประมาณเดินทางจากปตตานีไปเชียงรายสามครั้ง  
 นั่งไปในรถ คุณปาริดาไดอธิบายเรื่องชนชาติตาง ๆ ในซินเจียง 
ซึ่งเปนเผาพันธุที่เกี่ยวของกับชาวยุโรปตะวันออก  เชน  อุเบกิช  เตอรก 
ฮังการี   รัสเซีย รวมทั้งมีชาวมองโกเลียอาศัยปะปนอยูดวย  
 ออกนอกเมืองอุรุมชีมาไมนาน เริ่มเห็นเทือกเขาเทียนชาน     ซึ่งมี
ยอดสูงหลายยอดที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน   เอกสารระบุวายอดสูง ๆ 
เหลานี้ลวนสูงกวา ๕,๐๐๐ เมตร    ภูเขาลกูนีอ้ยูตอนกลางของแควนซินเจียง
โดยมีเทือกเขาอัลไตอยูขางบนและเทือกเขาคุนลุนอยูทางใตของแควน  
รถวิง่ผานแนวถนนคดโคงไปมาโดยที่รอบ ๆ ตัวนัน้เหน็แตภูเขาเตี้ย ๆ และ 
ไมมีตนไม นี้คือทะเลทรายโกบี คําวา โกบ ี  เปนภาษามองโกเลียแปลวา
หิน คุณปาริดาเลาวาพื้นที่แถบนี้สามารถปรับเปนที่เพาะปลูกไดหากมีน้ํา
เพียงพอ  
   หลังจากนั่งรถมานานพอควร ถึงเวลาบายคลอย ทองเริม่หิว ผู
จัดไดพวกเราไปยังรีสอรทแหงหนึ่ง ใหพวกเราแวะพักที่นั่น ไดกินน้ํา กิน
ผลไมซึ่งมีแตงโม แตงแคนตาลูปซึ่งมีรสหวานดีมาก เปนครั้งแรกที่เราได
ชมิรสผลไมทะเลทราย ไมผิดหวงั รีสอรทดังกลาวนี้สรางขึ้นในทะเลทราย
แตอยูริมทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญซึ่งคุณปาริดาอธิบายวาเปนทะเลสาบ
น้ําจืดที่กวางใหญที่สุดของประเทศจีน       อาคารในรีสอรทแหงนี้สรางได 
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อยางนาเกลียดนากลัว สวนใหญลอกรปูแบบปราสาทยโุรป ดูแลวคลาย
เมอืงดิสนี่ยแลนด ผมไดปรารภกับคุณปาริดาวาสถานที่หนาตาแบบนี้คง
ไมมนีักทองเที่ยวประเภทรสนยิมดมีาพัก คุณปาริดาพยักหนาเห็นดวย
และบอกวารีสอรตแหงนี้มีลูกคาเฉพาะคนจีนในประเทศ ผูคนในทองถิน่นี้
เปนชาวมองโกเลยี จากนั้นเขาไดพาเดินไปยังพิธีเปดงานที่ริมทะเลสาบ  
ซึ่งเห็นเมฆกําลังเคลื่อนตัวจากทะเลสาบเขามายังฝงบริเวณงาน  พิธีเปด
งานเริ่มดวยเจาภาพผลัดเปลี่ยนกันกลาวอะไรตอกันหลายคน  ลมก็เริ่ม
กรรโชก จากนัน้มีการแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย       จบแลวมีเด็ก
ผูหญิงในชุดประจําชาติมองโกเลียนําผาไหมสีขาวมาคลองคอใหแขกแตละ
คนรวมทั้งตัวเราดวยไดรับคําอธิบายวานี่คือพิธีตอนรับของชาวมองโกเลีย     
จบพิธีเปดแลวลมดูเหมือนยิ่งพัดแรงมากขึน้ เรารีบเดนิไปดูทะเลสาบเห็น
ชาวจีนเลนน้ํากันหลายคน จากนั้นเดินกลับมาขึ้นรถ ฝนเริม่ตก ใครวาใน
ทะเลทรายหาน้าํยากผมเริ่มไมเชื่อ  
 รถแลนในทะเลทรายอีกหลายชั่วโมงจึงมาถึงเมืองกอลา (Korla)  
ไดเขาพักที่โรงแรมใหญ เขาจดัใหพักหองละคน ราวสองทุมถงึเวลา
อาหารค่ํา ณ หองอาหารในตกึใกล ๆ กับโรงแรมซึง่มีเวทีขนาดใหญภาย
ในหองอาหารดวย อีกเชนเคย มีการกลาวตอนรับอยางยืดยาว และมีการ
แสดงประจําชาติมองโกเลียใหชม  ทาทางก็กระโดดโลดเตนอีกเชนเคย 
แตดูเหมือนวาตางกับทาทางเตนของพวกอูรกูร   คือดูเหมือนเลียนแบบ
ทาทางการเคลื่อนไหวของมาและการรีดนมววั   มีการจัดเด็ก  ๆ   หญิงตัว 
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นอย ๆ มาเตนหงสใหชม นารักมาก รับประทานอาหารค่ําแลวคณะกลุม
พวกเราไดชวนกันเดินไปดู Night Market นั้นก็คือตลาดโตรุงนั่นเอง เขา
ไดจดัยานหนึง่ริมถนนใหคนมาขายอาหารและผลไม มีคนทองถิ่นมา
อุดหนุนกนัพอสมควร     เราไมไดซื้อและกินอะไรเพราะอิ่มมากพอแลว 
ดึกราวหาทุมจึงเดนิกลับโรงแรม อากาศกลางคืนในเมอืงกลางทะเลทราย
เยน็สบาย อุณหภูมิราว ๒๕ องศาเซลเซียส  
 
 ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
            เวลานัดหมายออกจากโรงแรมเพื่อพรอมเดินทางคือ ๘.๐๐ น. รถ 
ขบวนนําคณะพวกเราไปยังพิธีเปดงาน รถแลนผานตึกรามบานชองของ
เมือง Korla   ซึ่งดูทันสมัยเปนเมืองแบบยุโรป  อเมริกา คือ ผูคนอยูบน
หองชุดซึ่งเปนตึกสูง  สวนชัน้ลางของตกึเปนรานคาเชนรานอาหารทีดู่
สะอาด และทันสมัย   หนาตึกสูงคือสวนสาธารณะ ไมเห็นสายไฟพาด
แกะกะ ตนไมเขียวขจีดวยเมืองนี้มีแมน้ําชื่อไขมุกไหลผาน  พอดีเปนเวลา
เชาเห็นผูคนสูงอายุซึ่งคงอาศัยในตึกสูง ๆ แถบนี้ลงมาออกกําลัง เลน
เครื่องเลนตาง ๆ ที่จัดวางไวในสวนสาธารณะริมแมน้าํ     ดูแลวรูสึกวา
คุณภาพชีวิตคนจีนวันนี้นาจะดีเอามาก ๆ  ถึงสถานที่เปดงานคงเปนถนน
คนเดิน สองขางถนนคือรานคาขายของหรู      ทางการเมอืง Korla ไดจัด
ใหนักเรียนนับรอยแตงกายในชุดประจําเผาพันธุ ซึ่งแนนอนคือชาวอูรกูร
ออกมาเตนตอนรับพวกเรา    เมื่อลงจากรถกม็เีด็กหญิงสาวนําหมวกแบบ 
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อูรกูรมาใหพวกเราซึ่งเปนผูชาย สวนผูหญิงในกลุมพวกเรากม็ีเด็กผูชาย
อูรกูรนําหมวกมามอบใหเชนเดียวกัน หมวกผูหญิงและผูชายแตกตางกัน
ตรงที่หมวกผูชายปกดวยดายเปนลวดลายแบบงาย ๆ    สวนหมวกผูหญิง 
ปกดวยเลื่อมสีสันฉูดฉาด   เหน็พิธีตอนรับดวยการมอบหมวกประจาํเผา
แลวทําใหนึกถึงวาหากมนีักทองเทีย่วตางชาตมิาเมืองไทย อาจจะจัดใหมี
การมอบงอบและหมวกใบลานแบบสามลอสวมแจกแกแขก อาจจะ
กอใหเกิดความประทับใจไดเชนกัน  อีกทั้งหมวกในรูปแบบเอกลักษณ
ไทยดังกลาวจะไดแพรหลายมีอายุยืนยาวตอไป  คนทําใบลาน ทําหมวกก็
จะไดมีอาชีพ อยูรวมพธิปีดสักครูก็ออกเดนิทางตอไป    โดยมีรถนําเปน
รถเทียมลอที่บรรทุกนักดนตรีบรรเลงดนตรีพื้นเมือง ออกไปสงที่วงเวียน
กลางเมือง  
 เดนิทางออกจากเมืองโอเอซิสแหงนีโ้ดยผานทะเลทรายอีก เชน
เคย  และเปนทะเลทรายจริง ๆ ใชเวลาครูใหญรถไดหยุดแวะพักใหชม
กลุมตนไมในทะเลทราย    เปนตนไมที่มอีายนุานนับรอย ๆ ปมาแลว มี
นักขาวโทรทัศนจีนมาสัมภาษณ เราวารูสึกกับเสนทางการทองเที่ยวครั้งนี้
อยางไร เราตอบเปนภาษาอังกฤษโดยมีคุณปาริดาแปลกลับเปนภาษาจีน
วา เรื่องเสนทางสายไหมเปนเรื่องทีน่าสนใจในเรื่องปฏิสมัพันธของมนุษย
นานาชาติในการติดตอคาขายซึ่งกันและกันนานนับพันปมาแลว เราเปน
นักวชิาการเห็นวาเรื่องนีเ้ปนเรื่องสาํคัญยิง่และคดิวานักวิชาการในโลกคน
อื่น  ๆ   คงสนใจอยากรูอยากเห็นดวยเชนเดียวกัน    และที่ผานมาวนัสอง 
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วันนี้ก็พิสูจนไดชัดวา เรื่องผูคนในทองถิ่นนี้มีเอกลักษณนาตื่นตาตื่นใจ 
ทวานาเปนหวงวาสิ่งทีเ่ปนเอกลักษณนี้ จะอยูไดนานมั่นคงแคไหนหาก
ตองนําสิ่งเหลานี้เสนอขายเปนทรัพยากรทองเทีย่ว  
 แวะกนิขาวกลางวันทีภ่ัตตาคารในหมูบานริมถนน   เปนชมุชน
จุดแวะพักรถ อาหารเปนแบบพื้นเมืองก็คือแกะตม แกะยาง แกะปงอีก
เชนเคย กินกับนานซึ่งเปนโรตีแผนขนาดใหญ ผมกลับชอบมะเขือเทศที่มี
ขนาดใหญเนื้อแนนหวาน ไดฉลองศรัทธาไปหลายลูก กินเสร็จไดออกเดิน
ถายรูปผูคน หองแถวสองขางทางหลวงของชุมชนจุดแวะพักรถแหงนี้ จาก
นั้นไดเดินทางตอไปอกีจนถึงราวสองทุม จึงไดหยดุแวะพักที่เมืองโอเอซิส
เลก็ ๆ ชื่อเมื่อง Minfeng  
 เวลาสองทุมยังมีแดดจา เช็คอินเรียบรอยแลวรีบควากลองออก
เดนิถายรูปที่หมูบานใกล ๆ โรงแรม เห็นบานกอดวยอิฐหลงัคาแบนราบ
คลายกลอง มีกําแพงลอมรอบมิดชิด สวนทีส่ะดดุตาของบานแตละหลงั
คือประตูของกําแพงลอมรอบบาน มีการแกะสลักบานไม   บางครั้งทําเปน
ประตโูคงแหลมพรอมทาสีหลากหลายตามแบบศิลปะมสุลิม ดูแลวสวยเท 
ไมใชสวยฉูดฉาด เดนิผานบานหลังหนึ่งมเีด็กผูหญิงนารักอายุราว ๔ ขวบ
เดินมาทักทาย พอแมเธอรีบเชียรใหเธอเขาไปใกล ๆ    ผมขอใหเธอตั้งทา
การเตนแบบชาวอูรกูร  หนูนอยผูนี้รีบแสดงทาใหผมถายรูปทันทีอยางไม
เคอะเขิน  เห็นบรรยากาศดังกลาวนี้ก็หวนใหนึกวาที่ไหน ๆ ในโลกที่ผูคน
ยังเปนสงัคมกสิกรรม      ลัทธิบริโภคนิยมยังไมมีอิทธิพลตอความคิดและ 
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ชีวิตประจําวันของพวกเขา เปนสังคมลวนบริสุทธิใ์สอยางนี้แหละ  แตจะ
อยูไดนานเทาไรหนอ  
 กินขาวเย็นในหองอาหารซึ่งปดมิดชิดและรอนมาก ไมมีอะไรทํา
ในเมืองเล็กมาก ๆ อยางนี้ก็ตองขึน้นอน หองนอนไมมีแอร เปดพัดลมและ
เปดหนาตางใหอากาศเขาในเวลาเดียวกันยุงก็บินเขามาดวย ในเมือง
ทะเลทรายก็มียุงนะครับ   
 

๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
 เมือง Minfeng เดิมชื่อเนียร ไดขุดพบหลักฐานโบราณคดีที่เมือง
นี้มาก    แตคณะผูจัดไมไดนําคณะของพวกเราชมดวยบอกวาไกลจากตัว 
เมืองพอควร และทราบจากคุณปาริดาวา การเขาชมเมืองเนียรโบราณนี้
ตองเสียคาเขาชมแพงมาก ดวยทางการจีนตองการสงวนไวสําหรับผู
ตองการศึกษาอยางแทจริงเทานั้น มาตรการนีน้าสนใจเชนกัน  ดวยเปน
วิธีการอนุรักษโบราณสถานอีกวิธีหนึ่ง พื้นที่แถบนีอ้ยูใกลกับอินเดียและ
ปากีสถานมาก วากนัวาหางจากชายแดนเพียง ๒๐๐ กิโลเมตร คณะพวก
เรานั่งรถผานทะเลทรายอันเวิง้วางอีกเชนเคย เห็นธารน้ําตื้น ๆ ซึง่เกดิจาก
หิมะของยอดเขาใกลเคียงละลายไหลผากลางทะเลทรายบอย ๆ เรื่องนี้
ตรงกันขามกับที่เราคิดมากอนโดยสิ้นเชิง โดยคดิวาในทะเลทรายนั้นหา
น้ําไดยาก และความคิดวาโอเอซิสคือตาน้ํานั้นก็ไมใช เพราะแทจริงแลว
โอเอซิสเปนเมืองขนาดใหญกลางทะเลทรายก็ได  
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 เขาไดนําไปแวะทีเ่มืองเล็ก ๆ ใหเขาหองน้ํา ในขณะเดียวกันที่
หนาโรงแรมนั้นมีแผงขายของที่ระลึกตั้งเรียงรายหลายแผง ไดเลือกซื้อ
หมวกอูรกูรแบบหนึ่ง เปนหมวกสตรีที่วากันวาเล็กที่สดุในโลก มีดเหน็บ
แบบมสุลิม จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองHotan  
 เมื่อถึงเมือง Hotan เขาไดนําไปชมโรงงานทอผาไหม พบวาผูชาย
ทอผา ผูหญิงเตรียมไหม เรื่องนี้ผูชายเมืองไทยไมทํากัน ดวยการทอผานั้น
ถูกแบงใหเปนหนาทีข่องผูหญิง   เรื่องผูชายทอผานั้นในอินเดียก็มีดวย
เชนกัน  เคยไปที่เมืองโอรังกาบัด ใกล ๆ กับเมืองมุมไบในอินเดียเคยเห็น
ปูอนิเดียแก ๆ  นั่งทอผาไหมยกดอกดวยดวงตาเพงมองแลวรูสึกสงสาร
จับใจ แกแลวและตามองไมเห็นแตก็ตองทํางานหาเลี้ยงชีพ     จากนั้นเขา 
พาไปดูการทอพรมดวยมือ ซึ่งเปนครั้งแรกของผมอีกเชนกนัที่ไดเห็นการ
ทอพรมดวยมือและอยากสรุปวาไมใชเรื่องที่งายเลย    เมือง Hotan นี้มี
แมน้ําไหลผานชื่อแมน้าํหยกขาว กลาวกันวาแหลงหยกขาวชั้นดีของจีน
อยูที่เทือกเขาคุนลุน  และสามารถพบหินหยกขาวไดเสมอ ดวยกระแสน้าํ
จะพัดพามา ฉะนัน้เมือ่นัง่รถผานแมน้าํสายนี้จะเห็นเด็ก ๆ งมหาหยกชนิด
นี้ซึ่งคุณปาริดาบอกวาหาไดไมยาก และใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวาหยกขาว
นั้นหาไดยากกวาหยกเขียว จึงมีราคาแพงกวา และเปนหยกสําหรับ
กษตัริยและชนชัน้สูงเทานั้น  เมืองนีย้ังมีชือ่เสียงในฐานะเปนเมืองผลิต
ฝายสีธรรมชาติคือสเีหลืองและสีเขียว       ซึ่งผมไมเคยรูมากอนในชีวิตวา 
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พันธุฝายสีก็มีอยูในโลก    ยังถามกลับไปยังคุณปาริดาวาจริงหรือ   เธอ
ยืนยนัวาเปนเรื่องจริงและรับปากวาจะจัดหาสงมาให  
 การตอนรับคณะของพวกเราในเมือง Hotan นั้นยิ่งใหญเกรียง
ไกรไมแพทุก ๆ ทีท่ี่ผานมา คือปดถนนหามการสัญจรโดยสิ้นเชิง ผูคน
เรียงรายคอยดูพวกเราทั้งสองขางถนน มีสีหนายิ้มแยมดูไมเห็นมีใคร
หงุดหงิดและโวยวาย ผมไดยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับคุณลีโอชาวอินโดนีเซีย
วา ทําไมคนพืน้เมอืงแถบนี้ถึงวานอนสอนงายเชนนี ้ คณะพวกเราก็ไมใช
คนบุญหนักศักดิ์ใหญแตอยางใด หากทําอยางนี้ในบานเราคงถูกบนเปน
หมกีินผึ้ง คุณลีโอเห็นดวยวาการตอนรับแบบดังกลาวนี้ดูมากเกินไป หาก
เปนที่เมืองเซีย่งไฮเขาคงไมกลาทําเชนนี้   แตนี่เปนเพราะเปนดินแดนไกล 
ปนเที่ยง คนพืน้เมอืงก็มจีิตใจบริสทุธิธ์รรมชาติ ใครสั่งใหทําอะไรก็ทําโดย
ไมขัดขืน  
 วิทยุแควนซินเจียงไดสัมภาษณผมวา มีขอแนะนําอยางไรที่จะให
แควนซนิเจยีงมีชือ่เสียงในฐานะแหลงทองเทีย่ว ผมไดตอบวาการเดนิทาง
จากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกที่หนึง่นั้นตองใชเวลาและไกลมาก  ถนน
ก็ไมคอยด ี นักทองเที่ยวอาจจะไมมีเวลามากพอและคิดวาเปนเรื่องเสีย
เวลา ฉะนั้นควรปรับปรุงถนนและจัดกลุมแหลงทองเทีย่วใหเดนิทางศึกษา
เทีย่วชมสิ่งนาสนใจหลาย ๆ แหงในวันเดียว นักทองเที่ยวจะไดคิดวาคุม
คาและไมเสียเวลา ผมพูดไปเชนนั้นอยางจริงใจหลังจากเริ่มเบื่อกับการ
ตะลอน ๆ นั่งบนรถเปนวัน ๆ และมีสิ่งนาสนใจทุก ๆ ที่   ที่ซ้ํากัน  คือ  ชาว 
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ชาวอูรกูร (ยูเรเซีย) ที่เมืองคัชการ 

 
อูรกูร เสียงดนตรีแปร็ด ๆ และทากระโดดโลดเตน เมื่อตอบไปแลวกลับมา
นึกไดวาไมควรตอบเชนนั้น  แตควรตอบวาชาวพื้นเมืองอูรกูรของแควน
ซินเจียงดูเปนธรรมชาติ สงบ นารกั ผูมีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวของ
แควนนี้ควรประชาสมัพนัธเรื่องนี้ใหมาก ๆ เพราะเปนเรื่องจริง นาประทับ
ใจและแตกตางจากที่ไดเห็น ณ ที่อืน่ ๆ ในประเทศจีน พูดไดอยางนี้คงได
คะแนนเยอะเชียว แตก็เอาเถอะ เมื่อพลาดไปแลวก็ใหคอยคิดวาหากตอง
ตอบผูสื่อขาวอีกในครั้งตอไปควรคิดใหมากกอนจะตอบ 
 เย็นวันนั้นเขาไดนําเราไปยังสวนขนาดใหญ ที่นีม่ีตนวอลนัต องุน 
อาปริคอต ตนองุนนั้นเขาปลูกใหเลื้อยบนรานที่เตรียมไวงาย ๆ  ทําดวยไม   
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แตสูงพอใหรถแลนลอดผานได        องุนกําลังแตกชอออกผลดกมากมาย 
อยางนาอัศจรรย เขาบอกวาปลายเดือนกรกฎาคมคือกาลเวลาที่องุนสุก 
นาเสียดายที่ยงัไมถึงวันนัน้  อยางไรกต็ามฤดทูีพ่วกเราไปถงึนัน้เปนฤดู
ของอาปริคอตซึ่งออกผลดกรวงหลนใตตนมากมาย เก็บกินกันไมหวาด
ไหว ก็ไมเสียเที่ยวดวยเชนกัน  ในสวนแหงนี้มีตนวอลนัตโบราณอายกุวา 
๘๐๐ ป สําหรับรานองุนนัน้นิยมปลูกไวเสมือนเปนรั้วชั้นนอกสดุของสวน 
ดวยหวังใหเกิดประโยชนเปนแนวกันลมใหกับพันธุพืชอื่น ๆ ในสวน  
 คณะพวกเรากินอาหารค่ํากันในสวนโดยเจาภาพปูพรมพืน้เมืองสี
สันฉูดฉาดไวทั่วบริเวณ มีการเลนดนตรีพื้นเมอืงและการแสดงชาวอูรกูร
ประกอบ จากนั้นกลับโรงแรมนอน  ถึงโรงแรมมีลมพัดแรงมาก พัดพาเอา
ทรายจากทะเลทรายเขามาเต็ม หากไมนอนก็ไมรูจะทําอะไร  
 

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
วันนี้ออกเดนิทางชาหนอยคือ ๘.๓๐ น. กอนออกเดินทางไดถาย

รูปอาคารของโรงแรม ซึ่งมีโดมยอดเปนรูปหัวหอมเหมือนกับสถาปตยกรรม
สุเหราอสิลาม เห็นแลวใหหวนนึกวาหากใครสรางโรงแรมใหมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบนี้ในบานเราเขาใจวาคงมีปญหาแน  แตคนบานเรา
เขาคงไมอุตริทํากัน  เรื่องสามัญสํานึกในเรื่องใจเขาใจเราในหมูคนไทย
นั้นผมคิดวาเราคอนขางตระหนกักันเปนอยางดี รถออกจากเมือง Hotan 
และวิ่งผานทะเลทรายอีกเชนเคย   แตวันนี้ตางกับวันกอน ๆ   ตรงทีม่ีพายุ 
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ทรายพัดกรรโชกตลอดเวลา  บรรยากาศรอบ ๆ  ตัวจงึสลัว ๆ เทา ๆ   วันนี้ 
ตองเดินทางไกลอีกไมนอยกวา ๕๐๐ กิโลเมตร ใกลเที่ยงวันรถหยุดแวะ
พักที่เมือง Yerkan    ซึ่งคุณปาริดาบอกวามีทางแยกไปยังอิหรานและ
แคชเมียรของปากีสถาน ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางการคาชาและหยกที่
พอคานานาชาติตางมาพบกันที่เมืองนี้  เขาพาพวกเราไปยังศูนยศิลป
หัตถกรรมอะไรทํานองนั้น เปนสถานที่มีชื่อเสียงในการทํามีดคุณภาพด ีมี
โรงงานทําอยูดานหลังแสดงขั้นตอนการทํามีด บรเิวณริมถนนหนาสถานที่
แหงนี้เขาปดการจราจรมีคนมายืนมุงดูพวกเราเต็มไปหมด และมีตลาด
พื้นเมืองอยูตรงกันขาม โอกาสดีสําหรับเราที่ไดเลือกถายรูปผูคนซึ่งมีแต
คนหนาตาดีทั้งผูใหญและเด็ก ดวยเปนที่พบกันระหวางคนหนาตาแบบ
ตะวันออกผสมกับคนตะวันตก ไดถายรูปรานขายพรม รานขายแตงและ
รานขายเนื้อแกะสด จากนัน้เขาไดนําพวกเราไปยงัสถานที่นาสนใจของ
เมอืงที่อยูใกล ๆ คือหลุมฝงศพ และสุเหราทอง (Golden Mosque) พอรถ
จอดเราก็เห็นรานขายเครื่องปนดินเผาซึง่มีรูปแบบและลวดลายตกแตงผิว
ภาชนะไปละมายคลายเครื่องปนดินเผาของผูคนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน
มากกวาแบบจีน เชน ไหมีพวย  โองมีตนี เปนตน อยากซื้อและหิ้วกลับมา
เกบ็เปนตัวอยางสะสมที่เรามีอยูที่บาน แตไมสามารถทําไดเพราะมีขนาด
ใหญและยงัตองรอนเรไปในทะเลทรายอกีหลายวัน สําหรับสถาปตยกรรม
สุเหราซึ่งมีประวัติวาสรางขึ้นนานเกือบหารอยปแลว แตไดรับการบูรณะ
หลายครั้งจวบจนเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้นมีรูปแบบและสีสันไมเลวเลย ผมชอบการ 
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ตกแตงเพดานดูเปนการผสมผสานระหวางศิลปกรรมทิเบต   จีน    และ 
อินเดีย แตใหสีสันตกแตงดวยสีเขียว เหลือง แดง ฟาแบบมุสลิม  

ชมกันอยางรวดเร็ว ไดยินเสียงแตรรถนําเรียกก็ใหรูทันทีวาหมด
เวลา ถึงเวลาออกเดนิทางตอไปยังเมือง Kashgar  บางครั้งเรียกวาเมือง 
Kashi  ซึง่เปนเมืองเอกของแควนซินเจียงในเรื่องเสนทางสายไหม เมื่อ
เดนิทางไปถงึใกล ๆ เมืองไดเหน็อูฐเทียมรถลากซึ่งไมสามารถถายรูปทัน  

ถึงโรงแรมที่พักแลวตองลงมารวมงานเลี้ยง  ซึ่งในวันนี้มีเพื่อน
รวมโตะมาจากปากีสถานสามคน  ไดคุยเรื่องการทองเที่ยวในปากีสถาน
ไดขอมูลวาการเดินทางจากเมืองคาชการไปยังชายแดนปากีสถานโดยรถ
โดยสารไปไดไมยาก มีดานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหผานไดดวยความ
สัมพันธระหวางจีนกับปากีสถานเปนไปดวยด ี สถานการณบานเมืองใน
ปากีสถานไมมีอะไรรุนแรงดังที่คนภายนอกรับรู       สถานที่นาศึกษาใน
ปากีสถานไดแกตักศิลา คันธารา หากตองการทองเที่ยวสิง่นาสนใจเรื่อง
พุทธศาสนาในปากีสถานนั้นควรใชเวลา ๗ วันจึงจะดูไดหมดและทั่วถึง 
การคุยกับชาวปากีสถานเริ่มออกรสชาต ิ แตพลันมาถูกขัดจังหวะจากคน
จนีรวมโตะคนหนึ่งที่ไดแนะนําตัวเองวาเปนผูจัดการอะไรสักอยาง เจา
หมอนี่ชอบรินเหลาทาใหคนรวมโตะแกวแลวแกวเลาตลอดเวลา  ตอนเริ่ม
ตนเราก็รักษามารยาทดวยการยอมตามคําขอ พอหลายครั้งเขาก็รูสึกวา
ตองปฏิเสธ แตหมอก็ไมยอมเพราะน้ําเมาออกฤทธิ์แลว    เราตองยอม
เสียมารยาทโดยบอกวา  No Thank  you และยนืยันคํานี้ดวยการจองตา  
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หญิงมุสลิมอูรกูร ที่เมืองคัชการ กับบานดินของเธอ 
 
ในที่สุดหมอก็เงียบไป รูสึกวาการกินเริ่มไมสนุกจึงไดปลีกตัวออกไปเดินดู
บานเมืองขาง ๆ โรงแรม  เปนบานเรือนสรางดวยดินดิบรูปรางเหมือน
กลองเชนเคย  และเนนประตูทางเขาซึ่งแกะสลักทาสีอยางสวยงาม ภายใน
รั้วบานมีลานขนาดเล็กไวพักผอน เรือนแบบนี้เหมาะกับสิ่งแวดลอมทะเล
ทราย โดยเฉพาะเมื่อลมพายุพัดทรายเขามา     เดินจนดึกจึงกลับเขานอน  
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๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๕ 
วันนี้เปนวนัเปดงาน Ethnic Tour ในเมืองคาชการ  เขาพาพวก

เราไปยงัลานประชาชนซึ่งอยูกลางเมือง ที่นั่นมีรูปอนุสาวรียเมาเซตุงยืน
ตระหงานเสมือนประกาศวาอุดมการณคอมมิวนิสตตองไมตาย ครั้นนั่ง
เสร็จเรียบรอยแลวเปนเวลากลาวรายงาน กลาวตอบกันเปนทางการ มี
การใชภาษาอูรกูรเปนหลักและแปลเปนภาษาจีนแมนดาริน จากนั้นมี
ขบวนแหผานหนาพวกเรานับแตขบวนธงชาติ ขบวนแหฮีโรชาวอูรกูร  ซึ่ง
เปนนักไตลวดระดับโลก ขบวนเด็กผูชายเดินเดาะลูกฟุตบอล ขบวนเดก็
หญิงตีกลองจีน ขบวนเตนของชาวอูรกูร ขบวนพระถงัซมัจัง๋ จากนั้นเปน
การโชวการไตลวดซึง่แขวนไวสูงจากพื้นประมาณ  ๒๕ เมตร ในขณะที่
เดินไตไปมาบางครั้งมีลีลาประกอบใหเราใจเชนหกคะเมน เทินของ แกลง
ตกจากลวด เขาใชเสียงดนตรีพื้นเมืองประกอบทําใหนาสนใจมากขึน้ นั่ง
ตากแดดรอนชมขบวนและการแสดงตั้งแต ๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. แตก็ตื่นตา
ตื่นใจ   โดยเฉพาะไดขอคิดวาผูใหญจีนพยายามปลูกฝงและใหโอกาส 
เดก็ ๆ เรียนรูและมีสวนรวมในความภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตน ทําให
ไดขอคิดตอไปอีกวาแลวสังคมเราละ   ใหโอกาสและปลูกฝงเด็กในเรื่อง
ดังกลาวหรือไม ที่เห็นเปนสวนใหญคือเรือ่งของผูใหญเลนกนัเพือ่ผูใหญ
เชน โชวแบบเสื้อ รองเพลงหาสตางคเพือ่การกศุล งานแสดงแสงเสียง 
เมื่อการแสดงจบเขาจัดรถเทียบรับจากอัฒจันทรไดอยางเรียบรอย และ 
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ทรงประสิทธิภาพมาก รับพวกเราไปชมสถานที่ประวัติศาสตรที่สําคัญของ
เมืองคาชการตอไป  

ไปกันทีสุ่สาน Hoja กอน สุสานแหงนี้มปีระวัติวาเปนที่ฝงศพเจา
จอมของจักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศหมิงของจีน กษัตริยพระองคนี้
ปกครองจีนตรงกับรัชสมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราชของไทยเรา รางของ
เธอถูกฝงรวมกับบุคคลในตระกูลคนอื่น ๆ อีกหลายสิบคน อาคารสุสาน
สรางแบบสถาปตยกรรมมุสลิม กรุผนังภายนอกดวยกระเบื้องเคลือบสี
ตาง ๆ   แตสีที่นิยมคือสีเขียว ใกลๆ กัน  คือ อาคารสําหรับใชอานคัมภีร
กุรอาน และสุเหรา ใครอยากอานรายละเอียดของสถานที่แหงนี้ไปเปดดู
ไดในพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ครั้งเสด็จ
มายังสถานที่นี้ 

จากนั้นไปที่ตลาดนัดวันอาทิตย หรือที่รูจกักันในคาํวาบาซาร  
รถจอดที่ประตูทางเขาตลาดนัดที่สรางเปนรูปโดมสูง เหน็แผนปายเขยีน
ดวยรูปแบบอักษรตาง ๆ ถึง ๔ ภาษาคืออูรกูร (เขียนดวยอักษรอาหรับ) 
จีน อังกฤษ และรัสเซีย ติดไวเห็นไดแตไกลวา ตลาดการคานานาชาติ
ระหวางตะวันออกและตะวันตกคาชการ (Kashgar International  
Trade Market of Central and Western Asia) มีแผงสินคานับรอย ๆ 
แผง โดยมีหลังคาคลุมตลอด หนาตาคลายตลาดจตุจักรในบานเรา สินคา
ที่ขายเชนพรม เสื้อผา หมวก มีด ผลไมแหง เครื่องประดับ ผูคนเดินซือ้
ของใหขวกัไขวไปหมด ราคาที่บอกนั้นสามารถตอรองได   ผมเองไมใชคน 
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ชางซื้อชางตอจึงคอยดูคนอื่น ๆ ทีเ่ขาซือ้กัน    นาพิศวงในราคาสินคาชนิด 
หนึ่งที่อยากจะซื้อมาฝากเพื่อน ๆ นั้นคือมีดพก      เมื่อถามราคากไ็ดรับ
คําตอบวาอันละ ๕๐ หยวน  บวกลบคูณหารเปนเงินไทยแลวก็พอซื้อได 
คิดในใจวานาจะตอสัก ๓๐ หยวน ทันใดนั้นมีสมาชิกในกลุมชาวปากีสถาน
เห็นบางก็อยากไดจึงหยิบมาครึ่งโหลและถามราคา ผูขายบอกวา ๓๐๐ 
หยวน หมอนั่นตอคําเดียววา ๑๐๐ หยวน พอคาก็ให ผมจึงเดินรอยตาม
ขอซื้อมา ๖ อันบาง ผมเดินเตร็ดเตรไปเรื่อยพบคนแกขายลูกปดกําลังนั่ง
งีบหลับ ลองแวะดูพบวามีลกูปดชนิดหนึ่งซึ่งมักพบในบานเราตามแหลง
โบราณคดียุคกึ่งประวัติศาสตร (Proto History)เสมอ เชนที ่ คลองทอม 
(จังหวัดกระบี่) เกาะคอเขา (จังหวัดพงังา) แหลมโพธิ ์ (จังหวัดสุราษฎร
ธานี) เรียกวาลูกปดมีตา (Eye Bead) ลูกปดแบบนี้นักโบราณคดีลงความ
เห็นวาเปนของที่ผลิตจากแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน     บางครั้งเรียกวา
ลูกปดโรมัน วางขายปะปนอยูดวยแตเปนของใหม  ผมปลุกแกเพื่อถาม
ราคาก็ไดรับคําตอบวาเม็ดละ ๑๐ หยวน ไดเลือกมา ๒๐ เมด็ ก็ลองตอ
รองราคาเหลือ ๘๐ หยวน ปรากฏวาแกก็ขายใหอยางงายดาย เขาใจวา
คงแพงไปดวยซ้ํา    ผมจึงไดขอสรุปวามาที่ตลาดโบราณแหงนี้ใหตอเขาไว  
เผลอ ๆ ราคาที่ตอนั้นใหไดเพียง ๒๐ เปอรเซนตของราคาที่บอกก็คงจะ
พอ   

จากนั้นเดินทางกันตอไปยังหลุมศพของมหากวีชาวอูรกูรชื่อ 
Yusup Khass Hajib   เปนคนเขียนวรรณกรรมชื่อ   Wisdom  of  Royal  

209 
 
Glory  วรรณกรรมเรื่องนี้ไดแปลเปนหลายภาษา  ตัวอาคารสรางขึ้นใหม
แทนทีเ่ดิมที่อยูไกลออกไปและมักถูกน้ําทวม  

ตอนบายวันนั้นผมปลีกตัวจากคณะรีบไปดูพิพิธภัณฑเมือง 
คาชการ   ซึ่งไมอยูในโปรแกรมของคณะผูจัดดวยการชี้แผนที่ใหกับรถ
แทกซีน่ําไป  ไดตรวจสอบกับทางโรงแรมกอนแลวยืนยันวาพิพิธภัณฑเปด 
ครั้นไปถึงเห็นประตูปด ไมมีใครเลย  มองไปขาง ๆ พิพิธภัณฑเห็นบาน
เลก็ ๆ ทํานองบานคนงาน จึงลองเรียกดู มีคนเดินออกมาใสกางขาสั้น
และเสื้อกลาม ผมจึงชี้แจงไปวาตองการชมพิพิธภัณฑเขาก็ชี้ใหไปที่ปอม
ขายตั๋ว เสียเงินไป ๒๕ หยวน จากนั้นเขานํากุญแจออกไขประตู
พิพิธภัณฑและเปดไฟ  หองจัดแสดงมเีพียงชัน้เดยีวดูสลมึสลือชอบกล 
การจัดแสดงไดเสนอเนื้อหาโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตรตั้งแตยุคหิน 
ยุคหินใหม  ยุคสัมฤทธิ์ (ซึ่งมีอาย ุ๒๐๐๐  ปกอนคริสตกาล) ขอที่นาสนใจ
ของหลักฐานยุคนี้คือไดพบมัมมี่สวมเสื้อขนสัตวและสวมบูตหนังการเดิน
เรื่องเนื้อหาแสดงยุคตอมาคือเรื่องเสนทางสายไหมในสมัยราชวงศฮัน่ พบ
อักษรรูปแบบตาง ๆ ของสมัยราชวงศฮั่น-จิ๋น เชน อักษรจีน Agnean 
Kuchean  Kharosthi  Suki  และ  Ancient Tibet   สังเกตวาการแสดงได 
พยายามเสนอหลักฐานเรื่องผามาก เชน เสนอตัวอยางผาไหมโบราณวามี
หลายชนิด คือ  brocade, thin silk, damask, gauze, voile และ 
tapestry of cut silk นอกจากนี้ยังมีตัวอยางผาขนสัตวโบราณเชนเข็มขัด
ขนสัตว        นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปและพิมพพุทธลักษณะแบบศิลปะ 



210 
 
คันธารราฐ  ขอสรุปในเรื่องเสนทางสายไหมที่เสนอในพิพธิภัณฑคือ 
แควนซนิเจยีง คือ สถานที่ตะวันออกและตะวันตกมาพบกันในเรื่องการคา
และวัฒนธรรม  และในฐานะผมเองเกี่ยวของอยูกับวงการพิพิธภัณฑก็
อยากจะวิจารณในที่นี้วา  พิพิธภัณฑเมืองคาชการดูแลวไมนาสนใจทั้งใน
เรื่องการจัดแสดงที่มีเนื้อหานอย คร่ําคร ึ โบราณวัตถุที่แสดงอันเปน
ประจักษพยานถึงความมีชื่อเสียงของเสนทางสายไหมนั้นไมสามารถ
พิสูจนเนื้อหานั้นไดเลย เพราะมีนอยชิ้นและคุณคาพื้น ๆ  

เดนิทางตอไปทีสุ่เหราทีอ่ยูใกล ๆ ซึ่งวากันวาเปนสุเหราที่ใหญที่
สุดแหงหนึ่งในประเทศจีน สิ่งที่แปลกไปจากบานเราคือที่นี้อนุญาตใหคน
นับถือศาสนาอื่นเดินเขาไปในสุเหราไดโดยถอดรองเทาไวขางนอก เพื่อ
แสดงความเคารพและรักษาความสะอาดใหกับสถานที่ ขอที่ผมสังเกต
เห็นความแปลกของสุเหราในยานนี้อีก คือมักมีประตูทางเขาใหญโตสงา
งามและตกแตงผนังดวยกระเบื้องเคลือบสีตาง ๆ  แตตัวอาคารที่เปนที่
ประกอบพิธีกรรมกลับมีขนาดเล็ก ไดเห็นธรรมาสนเทศนในสุเหราพลันให
หวนคดิถึงธรรมาสนเทศนในวดัของไทยเรา ดูจะเปนคนละเรื่องเดียวกัน 
มุสลมิทีน่ี่เปนนิกายสุหนี่  

เขานําพวกเราเดินทางตอไปชมหมูบานชาวอูกูร ซึ่งนาจะเปนหมู
บานทีค่งสภาพดั้งเดมิที่ดทีี่สุดที่เหลอือยูในเมืองคาชการ  ผมไดรับคํา
บอกเลาวาหมูบานในลักษณะนี้กําลังถูกรื้อทําลายเรื่อย ๆ ในที่สุดอาจจะ
ไมเหลือใหเห็น ทางเขาหมูบานมีขอความตอนรับพวกเรา วงดนตรีงาย ๆ  
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ชาวอูรกูรและเครื่องดนตรีที่เมืองคัชการ 
 
ของชาวอูรกูรคือกลอง ๓ ใบและ ป ๑ เลา บรรเลงโดยเด็ก ๒ คน ผูใหญ 
๑ คนอยูที่ปากทางเขาหมูบาน บานเรือนกอดวยอิฐบาง ดินดิบบาง มี
ลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมเชนเคยโดยมีกําแพงลอมรอบ พื้นที่ภายใน
กําแพงจะเวนเปนลานขนาดเล็กหนาบาน ในบริเวณลานแหงนี้มีไม
กระถางปลูกประดับ สวนดานบนเปนรานใหเถาองุนเลื้อยคลุมบังแดด
บานชุดแบบนี้บางหลังสูง ๒ ชัน้หรือ ๓ ชั้น ในบานเปนหองโถงยกพื้นบาง
สวนใชเปนที่นัง่ที่นอน สวนนี้มกัจะแตงใหงดงามดวยการปพูรมหรือแขวน 
ผาสสีันสดสดใส   ครวัอยูทีมุ่มหนึ่งของบาน  สังเกตเทาไร ๆ ก็ไมเห็นหองน้ํา 
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ซึง่เขาใจวาตองไปใชหองน้ําสาธารณะรวมของหมูบาน ไดสอบถามขอนี้ก็
ไดรับคําตอบวาบางครั้งมีทุกขเบาก็ปนขึ้นบนหลังคา ซึ่งราบเรียบ 
สามารถถายทุกขเบาบนหลงัคาได ความแหงและแสงแดดกลาก็จะเผา
ผลาญรองรอยนั้นใหหายไปโดยเร็ว ประตูบานเปนไมสลักทาสีดูเทเหมือน
กับที่เคยเห็นมากอน มีบานหลงัหนึ่งปลูกตนโหระพาใสกระถางวาง
ประดับไวหนาประต ูผมถามวาตนไมแบบนี้เขาใชกินหรอืใชประดับ ไดคํา
ตอบวาใชประดับ ผูคนที่อาศัยอยูในหมูบานนี้ตางโอภาปราศรัย ยิ้มตอน
รับและเชื้อเชิญใหเขาในบาน      ผมเสนอแนะคณุปาริดาวาหมูบานแหงนี้ 
ทรงคณุคามากพอที่นาจะประกาศเปนมรดกโลกได เที่ยวดูจนเย็นเขาจึง
นําพวกเราไปกนิอาหารค่ําในสวนแหงหนึ่งที่อยูนอกเมือง  

สองทุมแลวแตพระอาทิตยยังสวางจา อาหารค่ําที่เขานํามาเสิรฟ
ไมตางกบัอาหารวนัอืน่ ๆ    เพียงแตบรรยากาศเปนพื้นบานพื้นเมืองดวย
มีศาลาโถงอยูกลางบริเวณ     ในศาลามีการแสดงพื้นเมืองตาง ๆ สวน
รายรอบคือวงอาหารของพวกเราที่มีหลายวงโดยนั่งบนเบาะและมหีมอนพิง 
วันนี้เจาภาพเสิรฟเหลาอารัคไมอั้น เพื่อนรวมเดินทางชาวไตหวันไมรูจัก
วาอารัคคือเหลาอะไร เราจึงตองอธิบายวาเปนเหลากลั่นที่ไดวัตถุดิบจาก
น้ําหวานทะลายพชืตระกลูอินทผาลัม มะพราวหรือตาล เปนเหลาที่มชีื่อ
เสียงมากครั้งโบราณกาลโดยเฉพาะจากแหลงผลิตแถบอาหรับ ศรีลังกา 
คณะพวกเรากินอาหารไปและกัมเปยดวยเหลาอารัคกับเจาภาพที่แวะ
เวียนมาทักหลายจอกไดขอพิสูจนวาแทจริงแลวคุณคาของเหลาอารัคคือ 
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ยานอนหลับวเิศษที่สดุ ถึงสี่ทุมจึงเสร็จสิ้นการกินอาหารค่ํา กลับถึงโรงแรม
กระโจนขึ้นเตียงและมอยหลับโดยไมอาบน้ํา  

 
๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๕ 
ออกเดินทางตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. เชนเคย วันนี้ไดรับคําบอกเลา

วาจะตองเดินทางเปนระยะทางประมาณ ๕๐๐  กิโลเมตร (อีกแลว) เพื่อ
ไปยังเมืองอัคซู (Aksu) เปนการเดินทางที่ตองผานทะเลทรายตลอดทาง  
คุยแซวกันในรถวางานนี้มีแตรายการโชวการแสดงพื้นบานพื้นเมืองทุกวี่ 
ทุกวนั ฉะนัน้ควรเปลี่ยนชือ่วา Show Tour มากกวา  Ethnic Tour เดนิ
ทางมาไดราว ๓๐ นาที เจาภาพไดนําแวะไปที่ไรแหงหนึ่ง ทางเขาเต็มไป
ดวยนั่งรานเถาองุน เมื่อลงจากรถมีเด็กนักเรียนเขาแถวรับและตะโกน
พรอม ๆ กันซ้าํ ๆ ดวยภาษาจีนซึ่งผมไมเขาใจและไมไดถาม เขาใจวาคง
แปลวายินดีตอนรับ  แตในตอนขากลับเด็ก ๆ กลุมเดิมตะโกนซ้ํา ๆ เปน
ภาษาจีนตลอดเวลาดวยคํา ๆ ใหมออกเสียงวา หวายหญงิเจยหลาย ซึ่ง
ผมไดถามคุณปาริดาแกบอกวาแปลวา Welcome back  เสียงภาษาจีน
จากเด็ก ๆ     ผูนารักดังกลาวสะทอนกองในหูอยูนานถึงแมวารถจะวิง่
ออกจากสวนแหงนั้นมาเปนระยะทางไกล    ในสวนเต็มไปดวยตนองุน 
ตนแอปเปล  ตนอาปริโก ตนไมทั้งหมดตางกําลังออกลูกเต็มแตยังไมสุก
ยกเวนอาปริโกซึ่งมีผลดกติดตามกิ่งกานและรวงหลนมากมาย ไดรับ
ความรูจากคุณปาริดาวาลูกอาปริโกมีคุณสมบัติมีสารตานมะเร็ง   เมื่อถึง 
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เขตเมืองอัคซู เขาไดนําไปดูสถานที่สําคัญของเมืองกอนซึ่งอยูหางจาก
เมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตรนั้นคือตนไมใหญรวมหมูเปนปาขนาดเล็ก 
ตนไมแตละตนสูงใหญมีอายุเกาแกอายุเกือบพันป  ไดแก     ตนวอลนัต 
อาปริโก  ที่นีเ้ปนปาเขยีวจุดเล็กกลางทะเลทรายและอยูเชิงภูเขาสูงที่มี
เสนทางตอไปไดถึงประเทศอุสเบกชิสถาน      (แตเดิมคือเขตของประเทศ
โซเวยีตรุสเซยี) ซึ่งหางออกไปเพียง ๖๐ กิโลเมตร การเขามายังที่นี้ตองได
รับอนุมัติจากดานเฝาระวังชายแดนเปนพิเศษ ในบรเิวณใกล ๆ กันนั้นมี
สุสาน (มารซาร) ของพวกมุสลิม  ซึง่มีประวัติวาเปนชาวซาอุดิอาระเบียได 
เดินทางมาเผยแผศาสนาแถบนี้และไดตอสูกับชาวพื้นเมืองและลมตาย
เกอืบหมด แตในที่สุดคนพวกนี้หันไปนิยมนับถือศาสนาอิสลามทั้ง ๆ ที่
กอนหนานี้นบัถือพทุธศาสนา   

เมอืงอัคซูนีม้ีชือ่เสียงในเรื่องแหลงผลิตฝายโดยเฉพาะฝายสีบอก
วามีสีเขียว เหลือง ผมไดยินแลวหูผึ่งพยามบอกคุณปาริดาใหหาเมล็ดให
หนอยจะไดนํามาแพรพันธุที่เมืองไทย ปรากฏวาไดรับคําตอบในวันรุงขึ้น
วาหาไมได หากหาไดแลวจะสงมาให กลางเมืองนี้มีวงเวียนซึ่งเขาไดทํา
ประติมากรรมเมล็ดฝายสีไวกลางวงเวียน  

หลังจากรับประทานอาหารในโรงแรมแลวเสร็จเขาไดนําไปยังโรง
ละครประจําเมือง เมื่อไปถึงมคีนนัง่คอยอยูแลวเต็มโรงละคร การแสดงคง
เปนในรูปแบบเดิมคือกระโดดโลดเตนประกอบเสียงดนตรี ซึ่งในคราวนี้มี
มากชิ้นกวาทุก ๆ ครัง้ที่ดู  โรงละครประจําเมืองชายแดนเล็ก ๆ   แหงนี้ดดูี 
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มาก ๆ โออาแขวนโคมแกวเจียระไนชอใหญ เกาอีน้ั่งบุนวมสะอาด เวที
ใหญแสงสีเสียงสมบูรณแสดงถึงความเปนสากลของโรงละครแหงนี ้ คน
สนใจเขาชมแนน  ประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องที่คนไทยควรหันมา
พิจารณา เราไมมีโรงละครดี ๆ ประจาํเมือง ถึงมีผูคนก็ไมคอยสนใจ 
เพราะประเทศเราไมปลูกฝงใหผูคนเขาใจซึมซับในเรื่องสุนทรียภาพ ดวย
คิดวาไมใชเรื่องที่สามารถสรางเงินสรางทองได ในที่สุดคนไมมีพื้นฐาน
ของสุนทรียภาพก็เห็นดัง ๆ ที่เปนอยูในปจจุบัน คือมักงาย ไมมีรสนิยม ใจ
รอน มักได เปนตน ดูการแสดงไปกใ็หรูสกึอิจฉาคนจนีไป  
 

๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๕ 
ชื่อเมืองอัคซูนี้คุณปาริดาบอกผมวาเปนภาษาอูรกูร แปลวา น้ําขาว

หรือน้ําทวม  เปนเมอืงโอเอซิสอยูกลางทะเลทราย โรงแรมที่พวกเราพักใน
เมืองอัคซูอยูชานเมือง เปนโรงแรมชั้นเดียวและสะอาด วันนี้กําหนดการ
เดนิทางสายกวาทุกวนัเพราะจดุหมายตอไปอยูไมไกลมากนัก ประมาณ 
๓๐๐ กิโลเมตรนั้นคือเมือง Kuqa เชานีผ้มจึงมีเวลามากพอเดินชมสวนใน
บริเวณโรงแรม  ถึงเวลานัดหมายรถไดออกเดนิทางเพื่อนําไปยงัแหลง
โบราณคดีทีม่ีชื่อเสียงยิง่ในเสนทางสายไหมคอืถ้าํกิซิล  (Kizil Caves) ซึ่ง
อยูกลางทางจากเมืองอัคซูไปยังเมืองคูคา ในถ้ําตาง ๆ ที่กซิิลนั้นมีภาพวาด
เรื่องชาดกมากมายหลายถ้ํา  
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ผมเคยไดยินชือ่เสียงของถ้ําแหงนีม้านานเปนสบิปแลว เมื่อครั้ง
ไดอานหนังสือเรื่องการวิเคราะหภาพประติมากรรมชาดกตกแตงสถูปจุล
ปะโทน เมืองนครปฐมของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ไดขอสรุปวาภาพ
ประตมิากรรมชาดกดังกลาวนั้น เปนภาพเรื่องอวทานเนือ่งในพทุธศาสนา
หินยานใชภาษาสันสกฤตมีชื่อเรียกวานิกายสรรวาสติวาท ซึ่งแพรหลาย
อยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย  ปกติพุทธศาสนาหินยานนั้น
เลือกใชภาษาบาล ี การวิเคราะหภาพและนําไปสูขอสรุปดังกลาวนั้นเปน
ความรูใหมที่นาสนใจยิง่นัก   เพราะแสดงวาอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย
จากพื้นที่แถบนั้นไดบาไหลมายังดินแดนสุวรรณภูมิดวยเชนกัน  ดร.พิริยะ  
ไกรฤกษไดใชหลักฐานในการชวยวิเคราะหภาพประติมากรรมที่สถูปจุล
ปะโทนโดยใชภาพวาดชาดกจากถ้ําที่กิซิลนี้เปรียบเทียบ 
 ขอมูลระบุวามีถ้ําที่พบหลักฐานรูปวาด หรือประดิษฐานพระพุทธ
รูปในแควนซินเจียงมากราว ๑๐๐๐ ถ้ํา และมีโอกาสพบถ้ําใหม ๆ อยู
เสมอ สําหรับประติมากรรมพระพุทธรูปสวนใหญถูกทําลายเกือบหมด คง
เหลือเพียงซากชิ้นสวนเล็ก ๆ นอย ๆ เหลือไวเปนหลักฐานเทานั้น สวน
ภาพวาดนั้นถูกทําลายบางดวยการถูกลบและขีดใหเลอะเลือน แตทีเ่หลอื
อยูนั้นก็พอจะเปนหลักฐานใหศึกษาไดดีพอควร การถูกทําลายนั้นมี
สาเหตุสําคญัสองประการคอืการทําลายโดยชาวมุสลิมซึง่มามีอทิธิพลตอ
ชมุชนแถบนีใ้นเวลาตอมารวมทั้งถูกทําลายโดยชาวตะวันตกที่เห็นคณุคา 
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อยากครอบครองเปนสมบัติของตนเมือ่ราวหนึง่ศตวรรษกอน โดยไดเคลื่อน
ยายนําไปเก็บไวในพิพิธภัณฑตาง ๆ ในยุโรป  
 เฉพาะที่กิซิลมีถ้ําที่สํารวจพบแลว ๒๓๖ ถ้ํา กิซิลเปนภาษาอูรกูร
แปลวาสีแดง ถ้ําเหลานี้เปนถ้ําที่มนุษยสรางขึ้นโดยเจาะลึกเขาไปในภูเขา 
บางถ้ํามีเพดานโคง บางถ้ํามีเพดานตัดตรง ภายในถ้ําใชเปนหองสวดมนต
บางหรือเปนหองทีพ่ํานักของพระสงฆ อายุของถ้ําเกาแกตั้งแตครั้งคริสต
ศตวรรษที่ ๓ - ๗  หนาภูเขาที่เจาะเปนถ้ํามีแมน้ําไหลผานชื่อแมน้ําเย็น 
เปนแมน้ําที่เกิดจากหมิะละลายซึง่ก็เยน็จรงิสมชือ่  
 มีมัคคุเทศกไดบรรยายเรื่องราวของภาพวาดในถ้ําตาง ๆ ซึง่เขา
ไดใหหมายเลขไว การเขาชมภาพวาดนี้ไมสามารถชมไดตามอัธยาศัยแต 
ตองมีเจาหนาที่ไขกุญแจนําเขาชม และที่สําคัญเปนอยางยิ่งคือหามเด็ด
ขาดไมใหถายภาพ แมกระทั่งถายภาพหนาถ้ําก็ไมอนุญาต คงอนญุาตให
ถายภาพถ้ําตาง ๆ ไดจากเชิงภูเขาเทานั้น แตโชคดีที่เขามีเอกสารและ
หนงัสือเรื่องภาพวาดตาง ๆ เหลานี้ไวจําหนายจึงทําใหไมขัดใจมากนัก  
 ดังที่ไดกลาวแลววา    ภาพเหลานี้เปนภาพพระพุทธเจาและภาพ 
อวทานรือ่งชาดกซึ่งเปนเรื่องราวในอดีตชาตขิองพระพทุธเจา  คําวาอวทาน
นี้คณุมัคคุเทศกไดอธิบายวาคอืเรือ่งของเหตุอันนาํไปสูผลและเรือ่งอภินิหาร
ของพระพุทธเจา (cause and effect, magic power of the Buddha) ตัวอยาง
ของเรื่องดงักลาวเชนครั้งพระพทุธเจาเสวยพระชาติเปนพญาลิง คราว
หนึง่ไดเกิดน้าํทวมจนทําใหบรรดาสตัวทั้งหลายเดอืดรอน  พญาลิงได 
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สําแดงความเสียสละดวยการทอดตัวขวางธารน้ําอันเชี่ยวกรากเสมือน
สะพานเพื่อใหสัตวปาตาง ๆ ไดเดินขามไดสะดวกปลอดภัยเปนการอุทิศ
ตนเพื่อรักษาชีวิตผูอื่น  ผมไดขอรองใหมัคคุเทศกนําชมภาพในถ้ําเหลานี้
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยบอกวาไมจําเปนตองรับประทานอาหาร
กลางวัน ซึ่งเธอก็สนองตอบคําขอรองดวยด ีไดเห็นภาพอาภัสราซึง่เปนได
ทั้งหญิงและชาย    บางภาพไดเขียนอักษรประกอบกํากับไวดวย รูปแบบ
อักษรคลาย ๆ อักษรธิเบต คุณมัคคุเทศกบอกวาอักษรดังกลาวเขียนเปน
ภาษา Torcharian  ซึ่งในวันนี้ภาษาดังกลาวเกือบไมมีผูใดรูเรื่องแลว  
 จากการขอชมถ้ําใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ในคราวนี้นั้นผม
สามารถทําสถิติไดเพียง  ๔  ถ้ําจาก  ๒๓๖  ถ้ํา   ก็ไดยินเสียงเรียกวาหมด 
เวลาจึงตองเดินกลับไปที่รถ โชคดีที่รถจอดหนารานขายหนังสือจึงไดมี
โอกาสขอแถมเวลาเล็ก ๆ   ดวยการเลือกซื้อหนังสือ เปนเรื่องที่นาสังเกต
วาในประเทศจีนนั้นจะมีหนังสือวิชาการแนะนําสถานทีท่ี่ไปเขียนเปนภาษา
อังกฤษสําหรับชาวตางประเทศไดอาน มีรูปภาพประกอบสวยงาม เนื้อหา
ประเภทเจาะลึกหรือธรรมดา ๆ มีใหเลือกซื้อไดทุกหนทุกแหง  
 บายวันนี้เขาไดนําตอไปยงั Grand Canyon ของแควนซินเจียง 
เปนสถานที่นาดูมาก เขาไดกําหนดชื่อรูปลักษณแปลก ๆ ของภูเขาที่ถูก
กัดกรอนใหเปนชื่อวิเศษตาง ๆ    ตามที่ดวงตาเห็นและคิดฝน    ในบริเวณ 
ดังกลาวนี้เขาไดพบถ้าํมีรูปวาดพระพุทธเจาในปางประทานธรรมบนดินดบิที่
มีสวนผสมของเศษฟางที่ฉาบผนังถ้าํ เปนภาพที่สวยงามมาก  โดยเฉพาะ 
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Grand Canyon 
 
วาดนิ้วพระหัตถที่จีบเปนวง  ภาพวาดนี้มีอายุอยูในสมัยราชวงศถังคือมี
อายุกวาหนึ่งพันปกอน  
 อาหารเย็นในสวนที่เมืองคคูา   พรอมการแสดงพื้นเมืองของชาว
อูเบกิสซึ่งผมดูไมออกวาตางกับชาวอูรกูรอยางไร  เมื่อเลกิทานอาหารค่ํา
เกิดลมแรงพอดี รีบเดินทางกลับโรงแรม เห็นลมพัดทรายปลิววอนแตดู
เหมือนวาชาวเมืองไมเดือดรอนเพราะคงจะชินกับพายุทราย  
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 ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๕ 
 อากาศทีเ่มืองคคูาเชานี้คอนขางหนาวประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส  
เดนิทางออกจากเมืองราว ๘.๓๐ น. ตามปกต ิ      วันนี้อากาศมืดครึ้ม รถ 
แลนผานทะเลทรายพบกับฝนตกหนักตองเปดไฟหนา คุณปาริดาบอกวา
ปรากฏการณแบบนี้ไมเคยเห็น ผานเมืองโอเอซิสเล็ก ๆ หลายแหง เห็นแต
ตนองุนเต็มไปหมด องุนเปนผลผลิตเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเถา
องุนเปนแนวกันพายุทรายเขาไปในเรือกสวนไรนาไดเปนอยางด ี เดินทาง
ทั้งวันเพื่อไปยังเมืองเตอรปาน  (Turpan) จนบายคลอยรถจึงแลนถึงพื้นที่
เห็นเปนแองแตไกลและเขียวขจ ี คุณปาริดาบอกวานั่นคือเมืองเตอรปาน 
ซึง่เปนเมืองทีต่ั้งอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล เขานําเขาพักทีโ่รงแรมโอเอซิส 
เหน็นักทองเที่ยวญี่ปุนที่โรงแรมนี้มาก ในโรงแรมแหงนี้มีหองพักหลาย
เกรด สําหรับชาวตางชาติในคณะนี้เขาจัดใหพักในตึกที่เรียกวาวีไอพีซึ่ง
สะอาดสะอานมาก  
 ถึงเวลาอาหารค่ําเขาไดเชิญผมใหนั่งโตะวีไอพีติดกับผูวาราชการ
เมือง ผูวาคนนี้ยังหนุมและพูดภาษาอังกฤษได  เลาใหฟงวาตนเองเปนคน 
มณฑลกวางสี แตไดมาทํางานที่เมืองนี้ซึ่งวากันไปแลวเปนคนละมมุประเทศ 
ผลัดกันกระดกเหลาแสดงมิตรไมตรีตอกันและกันหลายจอก บนเวทีใน
หองจัดเลี้ยงนั้นมีการแสดงพื้นเมืองใหชม  
 เสร็จจากการรับประทานอาหารค่ําอยางเปนทางการแลว ไดเดิน
ออกไปดูตลาดโตรุงของเมืองเตอรปาน    ซึง่อยูไมหางจากโรงแรมมากนัก   
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ตลาดดังกลาวนี้แบงเปนสองสวน       สวนแรก คือ ตลาดเครื่องดื่มและ
อีกสวน คือ ตลาดอาหาร  ทั้งสองตลาดตั้งอยูรอบ ๆ  สวนสาธารณะ
และสเตเดียมซึง่สามารถใชแขงกีฬา   เปดงานพิธีและแสดงวัฒนธรรม
กลางแจงได        ฝงตรงขามกับตลาดโตรุงดังกลาวคือ โรงแรมชั้นหนึ่งและ 
ดีพารตเมนตสโตรหร ู ๆ ดู ๆ แลวที่นี่จัดความเปนระเบียบและความสวย
งามของเมืองไดในระดับนครปารีสทีเดียวทั้ง ๆ ที่เปนดินแดนชายแดนจีน
และอยูกลางทะเลทราย 
 
 ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  
 เชาวันนี้อากาศมืดครึ้ม และฝนลงเม็ดตลอด ไดฝากมัคคุเทศก
ทองถิ่นใหซือ้เมล็ดพริกมาใหตั้งแตวนัวาน โดยคิดจะนําพันธมาปลูกทีเ่มือง
ลพบุรี วันนี้เธอนําเมลด็พริกมาใหตัง้แตเชาโดยบอกวาซื้อใหโดยไมคดิเงิน 
นี่แหละน้าํใจผูคนแถบนั้น แตผมไมยอมรับของฟร ี ในที่สุดเธอบอกราคา
วาแค ๑๐ หยวน จึงไดมอบใหเธอไป 
 ผูจัดไดนําพวกเราไปยังโรงแรมหาดาวใหมของเมืองเตอรปาน
เพื่อไปฟงบรรยายสรุปเรื่องความเกาแกของเมืองนี้ โดยมีศาสตราจารย
ประวัติศาสตรมานั่งบรรยายใหฟง เมื่อพวกเราเขาไปนั่งในหองประชุม
ของโรงแรมเรียบรอยแลว ทานศาสตราจารยผูนั้นกบ็รรยายอยางยาวเหยยีด
เปนภาษาจีนโดยมีผูแปลเปนภาษาอังกฤษใหโดยใชหูฟง เริ่มตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ใชเวลานานเปนชัว่โมง  ผมแอบ 
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มองสมาชิกทีน่ั่งขาง ๆ ตางหลบักันเปนแถวทั้ง ๆ ที่เปนเวลาเชา  ทําใหนึก
ถึงบทบาทของตวัเอง ซึ่งในบางครั้งตองบรรยายประวัติศาสตรเมืองลพบุรี 
เหยียดยาวดังกลาวใหอาคันตุกะฟงเชนกัน คนฟงทุกคนใชวาจะสนใจ 
บางคนแอบหลับหรือแอบคิดเรื่องอื่นก็มีเหมือนกัน  
 จากนั้นเดินทางกนัตอทัง้ ๆ ที่ฝนยงัตกพรํา ๆ กลางทะเลทราย 
พวกเรายังตองเดินทางตามกําหนดการไปยังถ้ําที่มีภาพวาดเกาแกมีชื่อ
เรียกวา  Bezerik Thousand – Buddha Caves ถ้ําแหงนี้อยูหางจาก
เมืองเตอรปานไปทางตะวันออกประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  เปนถ้ําที่เจาะไป
ในภูเขาอยูริมลําน้ํา              บริเวณนี้มถี้ํา ๘๓ ถ้ํา โดยเริ่มกอสรางตั้งแต 
คริสตศตวรรษที่ ๕ และสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๔ 
ศิลปกรรมที่ปรากฏที่ผนังถ้ําชี้ใหเห็นอิทธิพลจีนหลายราชวงศ     เชน  
ราชวงศฮัน่  ราชวงศถัง   ราชวงศซอง   ภาพที่วาดเปนเรื่องชาดกบาง 
พระโพธิสัตวบาง ชาวพื้นเมืองคืออูรกูรปรากฏในภาพวาดในฐานะชนชั้น
ปกครองทองถิ่นและนับถือพุทธศาสนา ภาพด ีๆ สวนใหญถูกทําลายโดย
นักนิยมศิลปะจากตะวันตกตัดนําไปแสดงในพิพิธภัณฑ เชน ที่พิพิธภัณฑ
เบอรลิน  ในการชมถ้ําตาง ๆ นี้เขาไมอนุญาตใหถายรูปภายใน  ในเวลา
นั้นผมไดแวะเดินดูบริเวณรอบ ๆ เห็นอนุสาวรียพระถังซัมจั๋ง  ตั้งอยู ณ 
มุมหนึ่งของบริเวณนี้ พระถงัซัมจั๋งนัน้มีชือ่เสียงในฐานะเปนสงฆทีเ่ดิน
ทางตามเสนทางสายไหมจากเมืองซีอาน เพื่อไปสืบศาสนาในอินเดียใน
สมยัราชวงศถงัและไดเดินทางผานมาตามเสนทางนี้        นาสนใจในเรื่อง 
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พระถังซัมจั๋งอีกคือทานมีลิงที่เรารูจักชื่อกันดีวาเหงเจียเปนสมุน การมีหมู
หรือสัตวอืน่เปนสมุนของพระถังซมัจัง๋ไมใชเรื่องแปลก    แตแปลกที่มีสมุน 
เปนลิงซึง่ไมใชสัตวในพืน้ที่ใด ๆ ของจีน ฉะนัน้จินตนาการในเรื่องดงักลาว
นี้นาจะมาจากแรงบันดาลใจจากอินเดียเชนกนั เพราะพระรามมสีมุนหรือ
ทหารเอกคือหนุมาน  
 เสียงแตรรถนําเรียกพวกเราใหขึ้นรถซึ่งทุกคนตรงเวลาดี จากนั้น
เดนิทางไปกนัตอยงัสถานทีท่ี่ชาวจีนยกยองวาเปนภูเขาที่สวยงามดวยมสีี
แดงเพลงิเปนเทือกยาว เขาใหชื่อวาภเูขาเพลิงหรือในชื่อภาษาอังกฤษวา 
Flaming Mountains บริเวณดังกลาวนี้มีจุดชมวิว เขาไดนําพวกเราไป
หยดุ ณ ที่นั่น ซึ่งมีชาวจีนหัวการคานําอูฐมาเทียบรอใหนักทองเที่ยวไดขึ้น
นั่งตัง้ทาถายรูปโดยคิดเงิน ๕ หยวน อูฐทีน่ี่เปนอูฐสองโหนก ดูสงบเสงี่ยม
เรียบรอยดี มันยืนเคีย้วเอือ้งโดยไมสนใจใคร เดินทางกันตอไปยังเมือง
โบราณใกล ๆ เตอรปานชื่อเมืองเจียวเฮอ (Jiaohe Ancient City) เปน
เมืองที่ตั้งอยูบนพื้นที่สูงกวาพื้นที่โดยรอบประมาณ ๓๐ เมตร ที่ลาํน้ําสอง
สายไหลเรียบตรงขอบเมืองและมาบรรจบกันตรงประตูทางเขาเมือง  ตัวเมือง
มีกําแพงดนิลอมรอบ ในเมืองแบงเปนยานตาง ๆ เชนยานสถานทีร่าชการ 
ยานที่อยูอาศัยและยานศาสนสถาน ซึ่งเปนศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา 
เมืองโบราณแหงนี้สรางขึ้น เพื่อเปนเมืองปอมตั้งแตครั้งสมยัราชวงศฮัน่ 
และเปนเมืองที่มีผูคนอยูอาศัยโดยตลอดจนถึงสมัยราชวงศหยวน   ซาก
สิ่งกอสรางที่เห็นในปจจุบันสรางดวยดินดิบสวนใหญมีอายุในสมัยราชวงศถัง 
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และสมัยตอ ๆ มา   ไดเดินชมเมืองนี้แลวใหรูสึกวาผนังของสิ่งกอสราง
ตาง ๆ    ที่เห็นนัน้นาจะถกูพอกถูกแตงใหดูเปนรูปเปนรางเมื่อไมนานมานี้  
ไดซื้อเอกสารเรื่องของเมืองนี้ที่ไดพิมพภาพคราวขุดแตงสถูปบางองค เขา
ไดพบสถูปจําลอง และพระพิมพแบบที่เคยพบแถบภาคใตประเทศไทย
ในการขุดแตงดวย อยากดูของจริงแตไมทราบวาจะหาดูไดที่ไหน เขาให
เวลานอยในการเดินชม แตผมมีความสนใจในเมืองแบบนี้เปนอยางยิ่ง 
เพราะดูแลวใหนึกถงึเมืองโบราณแบบคลาย ๆ กันที่เมืองลพบุร ี คือเมือง
ดงมะรุม และเมืองซับจําปา ซึง่มีอายุใกลเคียงกนัเปนเมอืงสมัยทวารวดี
ซึง่ตรงกับสมัยราชวงศถังของจีน เมืองทั้งสองของไทยนั้นหากไดรับการดู
แลรักษาและขุดแตงก็ไมนาจะนอยหนาเมืองโบราณของจีนแหงนี้แตอยาง
ใด  ผมวิง่ดูอยางลวก ๆ กลัวดูไมไดทั้งหมดเพราะเปนเมืองที่ยาวกวาหนึ่ง
กิโลเมตร เหลือบมองไปขางหลังเห็นทุกคนเดนิกลับไปขึ้นรถ  จึงตองบาย
หนากลับรีบวิง่แซงขึน้หนา เพื่อจะไปขอแวะชมพิพิธภัณฑที่ไดจัดแสดงสิ่ง
ของที่พบ ณ เมืองนี้ที่ตั้งอยูที่ปากทางเขาซึ่งผมไมไดแวะชมตั้งแตแรกดวย
เหน็วามีคนชมแนนหอง เขาไปในหองแสดงเห็นมขีองวางแสดงไมมากนัก 
เชน ภาชนะดินเผา และไมมีสิง่ใดนาสนใจเปนพเิศษ จากนั้นตองรีบวิ่งไป
ขึน้รถเพื่อเดนิทางตอไป 
 โปรแกรมสดุทายในการอยูที่เมืองเตอรปานในวันนีค้ือ ไปชมระบบ
ชลประทานโบราณของเมืองนี้มชีื่อเรียกวาคาเรซ  (Karez Wells) ระบบ
ดังกลาวนี้เปนเรื่องนาอัศจรรยในการเอาชนะธรรมชาติอันแหงแลงของผูคน 
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แถบนี้โดยการขุดคลองระบายน้ําใตดิน  และเจาะชองทุก ๆ ระยะที่หาง
ประมาณ ๒๐ - ๓๐ เมตรจากผิวดินลงไปสูคลองที่อยูดานลาง    คลองนี้มี 
ความยาวเปนสิบกิโลเมตรนําน้ําจากที่หางไกลนํามาใชในเมือง สาเหตุที่
ขุดคลองใตดินก็เพื่อไมใหน้ําซึมหายไปหมด ในคลองใตดินจะมีประตู
สําหรับเก็บกักน้ําในคลองใตดินเปนระยะ ๆ ฉะนั้นผูคนจะสามารถใชน้ํานี้
ไดดวยการหยอนถังลงตักจากปากบอ   ในเมืองนี้มีพพิิธภัณฑจัดแสดง
ภูมิปญญาดังกลาวใหนักทองเที่ยวชม ซึง่บรเิวณดานหนามรีานขายผลไม
แหงมากมายโดยเฉพาะองุนแหงซึ่งมีหลายชนิดเชนหวานมาก หวานนอย 
หวานอมเปรี้ยว  เปนตน  
 เยน็วันนีเ้ดินทางตอไปยงัเมอืงอุรุมชซีึ่งอยูไมหางมากนัก ถึงเมือง
อุรุมชีแลวเขาพักที่โรงแรมเดิม วันนี้จงึเปนวันสิน้สุดการเดนิทางนานถึง 
๑๐ วันเลาะเลียบไปตามชายแดนของแควนซนิเจียง มีระยะทางรวมกนั
เกอืบหาพันกโิลเมตร จะวาดีใจก็ไดเพราะเปนการเดินทางที่ทรหดมาก
ครั้งหนึ่งในชวีิต ที่วาทรหดเพราะเปนการเดินทางตามกําหนดเวลาที่แน
นอนเด็ดขาด  ขบวนใหญ  มีรถนํา ฉะนั้นจะมีปญหาสวนตัวใด ๆ เชน
ปวดหัว อยากพักนาน แวะเขาหองน้ําหรือแวะหาอะไรทานแกหิวนั้นทําไม
ได  หากอยูในเงื่อนไขดงักลาวสักวันสองวันกพ็อทนได แตนีใ่ชเวลานาน
ถึง ๑๐ วัน   ตองเครียดพอสมควร  โดยเฉพาะการควบคุมเรื่องทองไสของ 
ตนเองอยาใหมีปญหาระหวางการเดินทางเด็ดขาด เปนเรื่องเครียดมาก 
ผมยังแปลกใจที่คนนับสิบในขบวนเดินทางคราวนี้ไมมีปญหาเรื่องนี้เลย  
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ไมมีใครบนใหแวะหยุดรถกลางทางเพื่อเขาหองน้ํา ซึง่ในความจริงแลวก็
แวะไมไดเพราะเปนรถขบวนยาวและเขาปดถนนใหพวกเราวิ่ง  นอกจากนี้ 
คุณภาพของถนนตามพื้นที่ชายแดนนัน้มีดบีางไมดีบาง ที่ไมดนีั้นยิ่งกวา
บานเรามาก รถกระดอนกระโดดตลอดเวลา และการเลี้ยงตอนรับทุกเย็น
ก็เปนทุกขลาภ เพราะตองแสดงมรรยาทดวยการกระดกแกวเหลาซึ่งกัน
และกันตลอดเวลา เจอเจาภาพรุกมาก ๆ บางวนัถึงหัวทิ่ม  แตโดยภาพ
รวม ๆ แลวตองขอขอบคุณแควนซินเจียงและคุณ Mu Li Ping ที่ไดให
โอกาสเราไดเดินทางศกึษาเรื่องเสนทางสายไหมในคราวนี้  ซึ่งยืนยันไดวา
ผูคนแถบนี้นิสัยด ีมีมิตรภาพ แปลกตา นาศึกษาอยางแทจริง  
 
 ๕  กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
 เชานีอ้อกเดินทางตั้งแตเชาไปยังสนามบินอุรุมชีเพื่อไปขึ้นเครื่อง
กลับเมืองเฉินต ู ขากลับคราวนี้เครื่องวางมาก ๆ หาที่นอนไดสบาย เดิน
ทางราวสามชั่วโมงกถ็ึงเมอืงเฉินตู จากนั้นไดเข็นรถสัมภาระของตนเอง
ตอไปยังสนามบินนานาชาติเฉินตู ซึ่งคอนขางลาสมัยหากไดเปรียบเทียบ
กับสนามบนิภายในประเทศ เพื่อตอเครื่องสายการบินไทยเดินทางกลับ
ดอนเมือง ทันทีที่ไดนั่งเครื่องการบินไทยมีความรูสึกอบอุนยังไงชอบกล 
แลวเราก็เดินทางมาถึงดอนเมืองในราว ๑๘.๐๐ น. ของเวลาในประเทศ
ไทย  หากผูคนครั้งยุคเสนทางสายไหมไดมีโอกาสรับรูวาผูคนในอีกราว
พันกวาปขางหนานั้น  เขาเดินทางระหวางประเทศดวยเวลาเพียงงีบหนึ่งก ็
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ถึงแลว เขาคงจะไมเชื่อวาเปนเรื่องจริง   จะเอาเขาไปฆาไปแกงเขาก็คงไม 
ยอมเชื่อ นี่เปนขอพิสูจนวาสําหรับเรื่องบางเรื่องนั้นอาจเปนเรื่องเหลือเชื่อ 
แตแทจริงแลวเปนเรื่องจริงได   

 
หมายเหตุ 

 การเดินทางไปศึกษาเสนทางสายไหมคราวนี้ผมไดขอคิดตาง ๆ  
ดังนี้ 

๑. คนจีนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมไดพรอมเพรียงสมบูรณ 
และยิ่งใหญ ความสามัคคีและรวมมือรวมแรงในการประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชนของคนจีนที่ดีไดนั้นคงเกดิจากวัฒนธรรมจีนที่ยดึมัน่
ในอุดมการณประชาชน อาวุโส และสาธารณะประโยชน 
 ๒.  กิจกรรมวฒันธรรมเปนเรื่องทีค่นจีนใหความสําคญัและผลัก
ดันใหผูคนทุกวัยเกี่ยวของตั้งแตผูสูงอายุถึงเด็ก ๆ  

๓. ผูคนแถบเสนทางสายไหม   ดูแลวเปนธรรมชาติและใสบริสุทธิ ์ 
ในเวลาเดียวกนัคนจีนกําลังเหอกระแสการทองเทีย่ว  โดยอาจจะไมคาด
คิดวาการเชิญชวนใหผูคนมาทองเที่ยว ณ ยานนี้มาก ๆ อาจจะเปน
อันตรายตอวิถีชีวิตอันแสนบริสุทธิ์ของคนพื้นเมืองในอนาคต เชนการนํา
พาพวกเขาเขาสูสูโลกวัตถุนิยมไดงายและอันตรายอื่น ๆ ก็ตามมาเปน
ปญหาสังคม 
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 ๔.  มรดกวัฒนธรรมไทยที่มีใชวาจะนอยหนากวาจีน  แตการจัด
การมรดกวฒันธรรมของไทยดยูังตืน้เขนิเกนิไป    เชน       เราสนใจบูรณะ 
โบราณสถานเพื่อการทองเที่ยว แตจะไมนิยมศึกษาคนควาเรื่องราวอดีต
ทั้งหมดนาํมาตีแผและเชื่อมโยงกับประเดน็อันหลากหลายอืน่ ๆ เชน เมื่อ
บูรณะโบราณสถานอยุธยาจะไดโบราณวัตถุมากมาย   ควรนําหลกัฐาน
ดังกลาวจัดแสดงในพิพธิภัณฑ สรางสาระใหหลากหลายนาศึกษา เชน
ความสมัพันธกับตางประเทศ   เรื่องการหลอปนใหญ และเรื่องเวนิส
ตะวันออก  เปนตน    ควรมีเอกสารนําชมเรื่องโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
ผูคนและสถานที่ใกลเคียงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ซึ่งใน
เรื่องทาํนองนีใ้นประเทศจีนนั้นเขาตั้งใจทํากนัมาก เชน เมื่อมีการบูรณะ
โบราณสถาน ก็จะจัดใหมีความสะดวกในการเที่ยวชมศึกษา จัดทํา
เอกสารคูมือของสถานที่ดังกลาวนั้นใหเลือกซื้ออยางหลากหลายนับตั้งแต
เปนเรื่องผวิเผินจนถึงงานระดบัศึกษาวิจัย  และพิมพเผยแพรเอกสารนั้น
เปนภาษาตนเองและภาษาตางประเทศ  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บทเรียนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 
มานิตา  ศรสีาคร 

 
 ระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึงกันยายน 2545     เปนชวงเวลาที่ 
สถาบันอุดมศึกษากวา  50 แหง ตองรับภารกิจเรงดวนเพื่อสนองนโยบาย 
ของรัฐบาล   ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการ 
และการประเมินโครงการ     สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปนสถาบันหนึ่ง    ซึ่ง 
ตองรับภารกิจนี้โดยมิอาจปฏิเสธได  ทั้ง ๆ ที่เปนชวงรอยตอของการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารสูงสุดของสถาบนั  แตดวยหนาที่และพันธกิจอนัมิ
อาจปฏิเสธได คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทีส่ถาบันแตงตั้งขึน้  จึงไดมีโอกาส
เรียนรูการบริหารจัดการโครงการระดับชาติดวยการลงมือปฏิบัต ิ    ซึง่กอให 
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เกดิประสบการณทีห่ลากหลาย         บทความนี้จงึมีจุดประสงคที่จะบันทึก
บทเรียนนอกตํารานี้ไวเพื่อประโยชนแกผูอานตอไป 
 
ความเปนมา 
 
 รัฐบาลของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  ชินวตัร  ไดประกาศนโยบาย
เรงดวน 9 ประการตอรัฐสภาเมื่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ 2544  ซึ่งนโยบาย
เรงดวนประการหนึ่งไดแก การสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและ
ชมุชนเมือง แหงละ 1 ลานบาท  ขึ้นในทุกหมูบานและชุมชนเมืองแหงละ 
1  ลานบาท     เพือ่เปนแหลงเงินหมุนเวยีนในการลงทุนสรางอาชีพเสริม 
และสรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชนและวิสาหกจิขนาดเล็กในครวัเรอืน  
สําหรับแนวทางการพัฒนานโยบายนี้มี  3  ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1  การจัดตั้งกองทุนที่มีเปาหมายที่จะจัดตั้งรวมทั้งสิ้น   
74,881  กองทุน   สําหรับในจังหวัดลพบุร ี สิงหบุรี  และสระบุรี มีจํานวน
รวมทั้งสิน้ 2,520  กองทุน 
 ระยะที่  2  การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการและการบริหาร 
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึง่มีโครงการที่สนับสนุนการดําเนิน
การงานในระยะนี ้ ในปงบประมาณ  2545  ไดแก 
  1. 2.1  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกอง 
ทุนหมูบานและชุมชนเมือง   ซึ่งมีสาระสําคัญ  คือ การใหทุนการศึกษาแก 
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บัณฑิตวางงานที่จะพัฒนาตนใหมีศักยภาพสูงขึ้น    โดยผานกระบวนการ 
เรยีนรูในชมุชนและจดัเกบ็ขอมูลการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานหรอื
ชมุชนเมืองแตละกองทุน 
  1.2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง  ที่มีสาระสําคัญเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการกองทุนและการทําบัญช ี
 ระยะที ่3   การเพิ่มและสรางความเขมแข็งของกองทุนและชมุชน
อยางตอเนื่อง  ซึง่กําหนดวาจะดาํเนินการในปงบประมาณ  2546 
 
ความเปนไป 
 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดขานรับนโยบายดังกลาว ดวย 
การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมิน
โครงการใหแกบัณฑิต  กทบ. ในเขตจังหวดัลพบุรี   สระบรุี และสิงหบุรี    
โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินการประมาณ 169 ลาน บาท   ในงบนี้
จัดสรรเปนเงินทุนนักศึกษาประมาณ 160  ลานบาท     สวนงบประมาณที่
เหลือสถาบนัไดนํามาจัดกิจกรรมที่จาํเปน  อาท ิ การปฐมนิเทศ   การสอน
เสริม    การนิเทศ    การติดตามประเมินผล    การปจฉมินิเทศ 
 สําหรับนักศึกษานั้นสถาบนัตองจัดการศึกษาใหนักศกึษาตามแผน
ที่กาํหนดไว  คือ  2,520  คน  ซึง่จัดเปนลาํดับที่  4  ของสถาบันการศึกษา 
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ทั้ง 53 แหง  แตถาพิจารณาจากอัตรากําลังคืออาจารยประจําแลวสถาบัน 
อยูในลําดับที ่ 26  จึงนับวาสถาบันตองรับภาระหนักเมื่อเทียบกับสถาบัน
อื่น  ๆ  ฉะนั้นสถาบันจึงตองกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการเรื่องการ
เรียนการสอนโดยจดัการสอนเสริมเปนกลุมใหญ   และสอนตามศูนยการ
สอนเสริมรวม  11  แหง 
 แนวคิดในการจัดสอนเสริมตามศูนยตาง ๆ นั้น  เนื่องจากสถาบัน
ตองการกระจายสถานที่สอนเสริมใหใกลเคียงกับสถานที่ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา    โดยคาํนึงถงึความสะดวกในการเดนิทาง    สภาพแวดลอม  
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  สถาบนัจึงจําเปนตองจัดการสอนกลุม
ใหญกลุมละประมาณ  150 - 250  คน  โดยรวมนักศกึษาที่ปฏิบัติงานใน
อําเภอใกลเคียงมาเรียนเสริมรวมกัน  การจัดการสอนเสริมในวันอังคาร
เนื่องจากเปนวันกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ     เพื่อไมใหโครงการนี้ไป 
กระทบกระเทือนการเรียนการสอนปกต ิ     

สถาบันจัดศูนยการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาจังหวัดลพบุรีรวม 5 
ศูนย  ในสถาบัน 2 ศูนย   ที่หองประชุมโรงพยาบาลชัยบาดาล  หองประชุม
โรงพยาบาลบานหมี ่ และหอประชุมโรงเรียนโคกสําโรง  ซึ่งตอมาตองยาย
มาเรียนที่สถาบันในวันพุธ เพื่อนักศึกษาจะไดเรียนในหองปรับอากาศ
และสามารถใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได สวนศูนยการสอนเสริม
สําหรับนักศึกษาจังหวัดสระบุรีมี  4  ศูนย    คือ  หองประชุมโรงพยาบาล
ศูนยสระบุรีซึง่มีจาํนวนนักศึกษาสูงสุด  คือ    270  คน      มีคณะอาจารย 
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สอนเสริม 4 คน  หองประชุมโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา      หองประชุม
โรงเรียนเทศบาลบานมวง    และหองประชมุโรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาท       
ซึ่งตอมาตองยายมาเรียนที่สถาบันดวยเหตุผลเชนเดียวกันศูนยโคกสําโรง     
สวนจังหวัดสิงหบุรีม ี2 ศูนยคือ  ทีห่องประชมุสามญัศึกษาจงัหวดัสิงหบุรี  
และโรงเรียนอินทรบุรีซึ่งเคยมีปญหาเรื่องหองปรับอากาศและสื่อการสอน  
แตผูบริหารของโรงเรียนไดชวยแกไขปญหานี้จนลลุวง     
 การจัดอาจารยผูสอนเปนปญหาใหญตรงที่อัตรากําลังของสถาบัน
นั้นมีนอยถาเทียบสัดสวนกับจํานวนนักศึกษาที่ตองรับผิดชอบ    และยิ่ง
สถาบันกําหนดใหมีคณุวุฒิอยางนอย คือ ระดับปริญญาโทที่ตรงหรอืใกล
เคยีงกับวิชาที่สอน    ก็ยิง่ทําใหการสรรหาอาจารยประจํามาสอนยากยิง่
ขึ้น  แตสถาบันสามารถแกไขปญหานี้ใหลุลวงไดดวยการเชิญบุคลากรที่มี
คุณวุฒ ิ ความรูความสามารถจากหนวยงานอื่น ๆ  เชน  กรมการปกครอง 
กรมพัฒนาชุมชน   กรมอาชีวศึกษา รวมเปนอาจารยสอนเสริม  คิดเปน
รอยละ 43.79   ของอาจารยผูสอน   ทําใหนักศึกษาไดรับทั้งความรูและ
ประสบการณตรงจากอาจารยที่หลากหลาย และยังเอื้อถึงการปฏิบัติงาน
ในพื้นที ่ เพราะอาจารยพิเศษหลายคนปฏิบัติงานในสวนราชการทีเ่กี่ยวของ
กับกองทุนหมูบานอยูแลว       
 ในเรื่องการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนนั้นสถาบันตระหนัก
และใหความสําคญัในเรื่องนีอ้ยางมาก   แตละชุดวิชาจะมีประธานชดุวิชา 
ทําหนาทีป่ระสานงาน     เตรียมแผนการสอนและสื่อการสอนลวงหนา   มี 
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การประชุมปรึกษากันอยางสม่ําเสมอ   ถึงแมอาจารยพิเศษอาจติดราชการ
ไมสามารถมารวมประชุมในบางครั้งได   ก็สามารถสอนตามแผนการสอน
ที่วางไว   เนื่องจากสถาบันจัดอาจารยผูสอนเปนทีม ทีมละ  3  คน   แตละ
ทีมจะมีอาจารยประจําของสถาบันอยางนอย 1 คนทําหนาทีป่ระสานงาน     
ฉะนั้น การสอนเสริมและการเก็บคะแนนในแตละครั้งจะมีความใกลเคียง
กัน    ไมเสียเปรียบไดเปรียบกันมากนัก 
 สําหรับเรื่องที่เปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนโครงการนี้ก็
คือเอกสารประกอบการสอน ซึง่เปนเอกสารหลักที่สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏรับผิดชอบประสานงาน โดยเฉพาะ 2 ชุดวชิาแรก คือ ชุดวิชาการ
วิจัยชุมชน  และชุดวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจ  สวนชุดวิชาการ
ประเมินเพื่อพัฒนานั้นในภาคแรกจัดสอนเสริมเพียง  2  ครั้ง  จึงสามารถ
ใชเอกสารที่สงตามมาทีหลังได     สถาบันไดแกไขปญหาเรื่องเอกสารดวย 
ความรวมมือของคณะอาจารยผูสอน คือ จัดทําเอกสารสอนเสริมและสั่ง
พิมพที่โรงพิมพ  4  ชุด   และไดขยายผลมาจัดทําขอสอบปลายภาคดวย
วิธีการเดียวกัน   ซึ่งชวยลดภาระในการจัดพิมพและประหยัดคาใชจายได
มากกวาการจัดทําเอง 
 การปฏิบัติงานในพื้นที่ของนักศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรนี ้     เพราะนักศึกษาตองปฏิบัติงานในพื้นที่ถงึ
รอยละ  80  สถาบันไดจัดระบบอาจารยนิเทศกเพื่อใหคําแนะนํา ดูแลและ    
ตรวจแบบรายงาน  (บร.1-12) ของนักศึกษาโดยจัดอาจารยนิเทศก 1 คน 
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ดูแลนักศึกษา 7-10 คน  การจัดจะยึดหลักใหเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ มีเวลาดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิด       สถาบนัจึงมีอาจารยนิเทศก 
จากหลากหลายหนวยงาน    โดยเฉพาะจากกรมพัฒนาชุมชนคิดเปนรอยละ 
36.24 จากสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิรอยละ  24.83   
กรมการศึกษานอกโรงเรียนรอยละ 11.75  กรมสามัญศึกษา รอยละ 6.04  
หนวยงานอื่น ๆ รอยละ 20.13   มีอาจารยนิเทศกที่เปนอาจารยของ
สถาบันเพียง 3  คนหรือรอยละ  1    เทานั้น    
 ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาจารยนิเทศกนั้นเลียนแบบการ
ขายตรง  คือ มีผูประสานงานในระดับจังหวัด  ในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี
มีอาจารยนิเทศกเปนจํานวนมาก ไดจัดผูประสานงานระดับอําเภอไวดวย  
โดยสถาบันคาดหวังเรื่องการสื่อสารที่เปนระบบ และถึงตัวอาจารยนิเทศก
ไดรวดเร็วกวาการติดตอจากศูนยกลางคือสถาบันแตเพียงฝายเดียว 
 สําหรับการจัดทําสารนิพนธ ซีง่เปนเปาหมายสําคญัของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง    และ 
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการ
ประเมินโครงการนั้น  สถาบันไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดวิชาสารนิพนธ  
มีหนาที่กําหนดแนวทางการสอนเสริม     จัดอาจารยใหคําปรึกษา    และ
แนวทางการวัดผลประเมินผล     สําหรับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเนนที่
อาจารยผูสอนทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา และไดเชิญชวนคณาจารย 
ของสถาบันทุกคณะที่สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  และมีประสบการณ 
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เกีย่วกับการทําวิทยานิพนธ หรือการวิจัยรวมเปนอาจารยที่ปรึกษาดวย   
เพราะสถาบันกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา 1 คนดูแลนักศึกษาไมเกิน 15 
คน  จึงจําเปนตองใชอาจารยถึง 159  คน    ซึ่งก็ไดรับความรวมมืออยางดี
จากอาจารยที่คุณสมบัติดังกลาวถึงรอยละ 70.06  สวนที่เหลืออีกรอยละ 
29.94  เปนบุคลากรภายนอก  ซึ่งสถาบนัไดเชิญอาจารยนิเทศก   อาจารย
พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด และมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ปฏิบัติ
งานใกลเคียงกับพื้นที่ทํางานของนักศึกษา รวมเปนอาจารยที่ปรึกษา    
สถาบันจัดแบงอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธออกเปน 11 กลุมตามระบบ
การสอนเสริม    แตละกลุมจะมีอาจารยของสถาบนัทําหนาทีป่ระสานงาน  
1  คน 
 ในการเตรียมความพรอมเรื่องการจัดทําสารนิพนธ  สถาบันไดสง
บุคลากรหลักในการใหคําแนะนําอาจารยที่ปรึกษาและการชี้แจงนักศึกษา  
ไปเขารบัการอบรมจากคณะผูเขียนชุดวชิาดงักลาวที่สถาบันราชภัฏเพชรบรุี    
จากนั้นไดจัดการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและประชุม
แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธใหแกนักศึกษา     และยังไดจัดพิมพแบบ
ประมวลขอมูล จาก บร. ชุดตาง ๆ   ซึ่ง ศาสตราจารย ดร.เฉลียว     บุรีภักดี  
และคณะ จัดพิมพเผยแพร   และยังแจกดิสเก็ตซึ่งพิมพเคาโครงรูปแบบ
ของสารนิพนธ  และตัวอยางการเขียนอางอิงบางสวนใหนักศึกษาอีกดวย 
 นอกจากนั้นสถาบันยังไดสนับสนุนการจัดทําสารนิพนธ  โดยให
สํานักวิทยบริการใหบริการการคนควาเอกสารแกนักศึกษา        รวมทั้งจัด 
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บริการการใชคอมพิวเตอรเพื่อพิมพสารนิพนธทั้งที่สถาบันและโรงเรียนใน
อําเภอซึ่งเปนที่ตั้งศูนยการสอนเสริมรวม   8   แหง          มีนักศึกษามาใช 
บริการมากพอสมควร   โดยเฉพาะที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ
วิทยาการจัดการซึ่งสถาบันกําหนดใหใชเปนศูนยบริการ 
 สําหรับการควบคุมคุณภาพของสารนิพนธนั้น  นอกจากอาจารย
ที่ปรึกษาจะตองทําการประเมินผลการจัดทําสารนิพนธของนักศึกษาเปน
ระยะ ๆ  รวม 4 ครั้ง  ตามวัน เวลาที่กําหนดไวแลว   สถาบันยังจัดการ
สอบปากเปลาเปนรายบุคคล  โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ      อาจารยนิเทศก  และอาจารยของสถาบันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ   ใชเวลาสอบทั้งหมด  5  วัน   มีกรรมการ
สอบรวม   172  ชุด  มีนักศึกษาเขาสอบตามกําหนดเวลาถึงรอยละ 98.14   

 
การบริหารจัดการโครงการ กทบ.   :  มุมมองที่หลากหลาย 
 
 จากมุมมองของผูที่ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมอืงนั้น   มองเห็นวาโครงการนี้ไดใหบทเรียนทีด่ีแกผูปฏิบัติงานในหลาย
เรื่อง ดังนี้ 

การใชงบประมาณที่มีเม็ดเงินเกือบ 170  ลานบาท  จําเปนตองมี
การวางแผนการใชงบประมาณอยางมีระบบ  เมือ่ไดรับโครงการนีม้าบริหาร 
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เรื่องแรกที่คณะกรรมการบริหารโครงการเรงดําเนินการ คือ การวางแผน
การบริหารงบประมาณใหครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตองการ    
สถาบันไดรางระเบียบการใชจายงบประมาณนี้ และนําเสนอสภาประจํา
สถาบัน ฯ เพื่อใหความเห็นชอบ    ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไป
จากระเบียบการใชจายที่กําหนดไวก็จะนําเสนอสภาประจําสถาบันเพื่อ
พิจารณาเสมอ    อีกทั้งยังมีแผนการใชงบประมาณจําแนกตามกิจกรรม
ใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดใชเปนคูมือในการเบิกจาย   และไดปรับรูปแบบ
การเบิกจายใหมีความสะดวก  รวดเร็วและคลองตวัมากขึ้น ทําใหสามารถ
เบิกจายไดรวดเร็วและบางครั้งยังชวยใหซื้อวัสดุ ครุภัณฑไดในราคาที่ยอม
เยากวาซื้อในระบบราชการ   เพราะความคลองตัวในการใชงบประมาณ   
แตผูปฏิบัติงานในสวนนี้ ก็ตระหนักในระเบียบการใชจายเงินราชการและ
ระมัดระวังใหถูกตอง  โปรงใสและตรวจสอบได    จากการบริหารจัดการ
งบประมาณอยางระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพทําใหสถาบันสามารถใช
งบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาไดอยางเต็มที่       และยัง
สามารถนํางบประมาณอีกสวนหนึ่งไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันไดอีกดวย 

การบริหารจัดการโครงการในรูปของคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบ
ดวยบุคลากรจากหลายหนวยงาน  นอกจากจะมีความคลองตัว   รวดเร็ว
แลว  ยังมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพเพราะบุคลากรมีประสบการณ 
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ที่แตกตางและหลากหลาย       แตกรรมการไมจําเปนตองมีจํานวนมากเพ
ควรคํานึงถึงคุณภาพและความรับผิดชอบของบุคลากรมากกวา 

การประสานงานกับบุคลากรที่มาจากหลากหลายหนวยงาน     มี 
วัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันถงึแมสถาบันจะพยายามสื่อสารดวยสารพัด
วิธี  ทั้งการตัง้ผูประสานงาน  โทรศัพท  โทรสาร   จดหมายขาว   จดหมาย
ราชการ และเพื่อนแลวก็ตาม   บางทยีังไมไดผลเลยสักวิธีเดียว   เพราะ
ขณะนี้สิน้สุดงานไป 2 เดือนแลว   ยังคงมอีาจารยนิเทศกจํานวนหนึ่งที่
คางสงใบสําคัญรับเงินยังไมมารับเช็คคาสอน    ทําใหผูรับผิดชอบกังวลใจ
อยูลึก  ๆ      

สําหรับการเบกิจายทุนนกัศึกษา 3 จังหวัด จํานวน 2,000 กวาคน  
ใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีของนักศึกษาทุกสิ้นเดือน   เดิมใชการตรวจสอบ
จากใบลงเวลาแตพบวาวธิีการนี้ใชไมไดผล      เพราะนักศึกษาไมสงใบลง
เวลาหรือสงไมตรงเวลา หรือสงอาจารยนิเทศกแลวแตอาจารยไมสงตอมา
ที่สถาบัน  อาจารยนิเทศกสงมาที่ผูประสานงาน   แตผูประสานงานไมสง
ตอมาที่สถาบัน กลายเปนปญหาที่โยงใยกันจนดูยุงยาก   สถาบนัจึงตอง
เปลี่ยนกลยทุธใหม คือ ใชระบบการตรวจสอบการเขารับการสอนเสริม  
การเขาสอบปลายภาค  การรวมประชุมสัมมนาเปนหลกั  จึงไมปรากฏ
ปญหาในการเบิกจาย   นักศกึษาทุกคนจะไดรับเงินโอนเขาบญัชีภายใน
วันที่ 30 ของทุกเดือน    หรือชาที่สุดคือทุนเดือนกันยายนไดรับตอนตน
เดือนตุลาคม   ปญหาเกี่ยวกับเงินทุนที่พบคือนักศึกษาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข  
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ที่กาํหนด   เชน ไมเขารับการสอนเสริมติดตอกันหลายครั้ง    ไมติดตอ
สํานกังานเมื่อพบวาเงินเดือนของตนไมเขาบญัชี (เพราะไมไดอยูในพื้นที)่    
ไมสงรายงานอาจารยนิเทศก     

มีผูตั้งขอสงสยัวาการจัดการศึกษาใหคนจํานวนมากเชนนี้  จะมี
ผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาหรือไม สถาบันคิดวาสําหรับทรัพยากร
และระยะเวลาที่จํากัด    คงไมสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดตาม
ความฝน    เพราะความจริงโครงการนีม้ีวัตถุแฝงรวมอยูดวย  คือนอกจาก
การจัดการศึกษาแลว  ยังมุงใหนกัศึกษา กทบ. ชวยกระตุนและรายงาน
ผลการดาํเนนิงานของกองทุน   นอกเหนือจากการลดอตัราการวางงานใน
ชวงระยะเวลาหนึง่อีกดวย   เรือ่งของคุณภาพนี้แมไมได “เลิศ”  แตก็ถือได
วาอยูในระดบั “ดี” เพราะระบบด ี อาจมีปญหาบางเพราะผูรวมโครงการที่
มีจาํนวนมาก 

การจัดการสอนเสริมจึงมีปญหาในระยะแรก    เพราะอาจารย
สวนใหญไมคุนเคยกับแนวการสอนแบบใหมที่ตองการใหอาจารยสรุป
เฉพาะสาระสําคัญและอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่นักศึกษาของใจ    และ
เอกสารของแตละชุดวิชา ซึ่งสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏรับผิดชอบ
ประสานงานอยูกย็ังไมจดัสงมา ถึงแมสถาบันจะประวิงเวลาการสอนเสริม 
ใหไปเริ่มตนที่ปลายเดือนมกราคมแลวก็ตาม   คณะทํางานจงึตองรวมกัน
แกปญหาดวยการประชุมอาจารยแตละชุดวิชา รวมกันตีความคําอธิบาย
รายวชิา  วางแผนการสอน    เขียนเอกสารคําสอน    จัดทําใบงาน เพื่อให 
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นักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมมากกวาการนั่งฟงคําบรรยายจากอาจารย       
โดยสํานักงานรับภาระการจัดพมิพและเตรียมสื่อที่ตองการทั้งหมด     เพื่อ 
ลดภาระของอาจารยและการสอนทุกศูนยจะไดตรงกันหรือใกลเคียงกัน
มากที่สุด 
     ปญหาใหมที่ตามมาคือการสอนเปนทีม (Team Teaching)  แถม
เปนทีมที่ไมรูจกั ไมคุนเคยกันมากอนก็มีความไมเขาใจเกิดขึ้น    อาจารย
พิเศษอยากจะชวยสอนแตไมไดรับมอบหมาย    บางศูนยตองการให
อาจารยพิเศษชวยสอนแตอาจารยก็เผอิญติดราชการในวันนั้น    ทั้ง ๆ ที่
รับรูวันเวลาที่สอนไปลวงหนาแลว     บางศูนยอาจารยพิเศษแยงบรรยาย
คนเดียวจนหมดเวลา     ก็ตองใชวิทยายุทธแกปญหาเฉพาะหนา  และนํา
ปญหาบางเรื่องมาสัมมนารวมคิดรวมแกปญหากันในสถาบัน      สุดทาย
ของโครงการคือความสนิทสนมคุนเคย    อาจารยหลาย ๆ คนยังคงตดิตอ 
กันอยูแมโครงการจะสิน้สุดลงแลว   อาจารยพิเศษหลายคนไดรับเชิญจาก
คณะมาสอนในรายวิชาอื่น ๆ    ทําใหสถาบันเกิดความเขมแข็งและเกิด
เครือขายทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

 การจัดสอนเสริมตามศูนยตาง ๆ   ทั้ง  3  จังหวัด  คือวัฒนธรรม
ใหมของสถาบันราชภัฏเทพสตรี      นับวาเปนครั้งแรกที่อาจารยสวนใหญ 
ตองออกไปสอนนอกสถานที่อยางจรงิจัง  (ยกเวนโปรแกรมวิชาพระพุทธ
ศาสนาที่สถาบันจัดสอนที่วัดพระพุทธบาท     ซึ่งเปนโครงการรวมระหวาง
สถาบันกับวัดพระพุทธบาท)  แตสิ่งที่นาชื่นชมคืออาจารยสามารถปรับตัว 
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ไดรวดเร็วหลังจากมีการประชุมแนะนําโครงการ และสัมมนาเรื่องความรู
เกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน    ตลอดจนการทีส่ํานักงานของโครงการ
จัดเตรียมเอกสารและสื่อการสอนตาง ๆ  ไวอยางพรอมพรั่ง  ประกอบกับ
แผนการสอนที่ชัดเจน จึงทําใหผูสอนเกิดความมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่ง    
ปญหาเรื่องนี้จึงคลี่คลายไป อาจารยหลายคนนําความรูและประสบการณ
จากชุมชนที่ไดไปสัมผสัมาประยกุตกับทฤษฎีที่ร่ําเรียนมา   ถายทอดให
ลูกศษิยในรายวชิาอืน่ เชื่อแนวาถาสถาบันใหความสนใจสนับสนนุเรื่อง
ศูนยการสอนอยางจริงจังและเปนรูปธรรม    มีการวางแผนการดําเนินงาน
อยางรัดกุมและมีมาตรฐาน   ก็จะเปนแนวทางการพัฒนาทางวิชาการอีก
ทางหนึง่ 

สําหรับอาจารยนิเทศก ซึ่งสถาบันคาดหวังวาจะเปนบุคคลที่ใกล
ชิดนักศึกษามากที่สุด   ในระยะเวลา  10  เดอืนที่ผานมา  อาจารยนิเทศก 
หลายทานไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม นาประทับใจ ทั้ง ๆ ที่ตองปฏิบัติ
หนาทีร่าชการอยูเตม็กําลังกย็ังปลีกเวลาชวงกลางวันหรือวนัหยดุพักผอน     
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสปรึกษาและสงแบบรายงานที่มีมากจริง ๆ    และยัง
ตองจัดทําแบบรายงานบริบทกองทุน (สร.1) สภาพกองทุนปจจบุัน (สร.2)  
สงสถาบันเปนประจําทกุเดอืน   จากความรวมมือรวมใจของอาจารยนิเทศก 
สวนใหญนี้      ทําใหสถาบันสามารถรายงานขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไปยังสาํนักงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตไิด
อยางสม่ําเสมอ   เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 53  แหง 
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แลว  สถาบันราชภัฏเทพสตรีมีรายงานบริบทกองทุน (สร.1) มากเปน
ลําดบัที่ 3  ในการประเมินครั้งแรก   และเปนลําดับที่ 2  ในครัง้ที่สอง    
สวนรายงานสภาพกองทุนปจจุบัน (สร.2) นั้น  ในครั้งแรกรายงานของ
เดือนมกราคมไดเปนลําดับที่  3   สวนรายงานเดือนกันยายนขณะเขียน
บทความนี ้(ธ.ค.)   อยูในลําดับที ่8  คือ รายงานไดรอยละ 74.69  

แตจากการที่สถาบันมีอาจารยนิเทศกที่เปนเครือขายทั้งหมดถึง 
300 คน   ก็ยอมมีอาจารยนิเทศกบางคนที่เกิดความรําคาญและทอถอย
กับภาระที่เพิ่มขึ้น   ถึงกับลาออกหรือเลิกปฏิบัติงานโดยไมแจงสถาบัน     
สงแตใบสําคัญรับเงิน แตไมสงแบบรายงานสภาพกองทุนประจําเดือน    
เมื่อไดรับการติดตามแกมขอรองจากเจาหนาที่กองทุน ก็แจงวาเหมือน
เดือนที่แลว !  บางคนหงุดหงิดกบัการโอนเงินซึ่งสถาบนัจะดําเนินการโอน
ครั้งละ  2 เดือน    โดยขอใหสงใบสําคัญรับเงินมาลวงหนาเพื่อทําเรื่องเบิก 
จายจากสวนงานคลัง    อาจารยสงมาอยางหลากหลายวิธ ี  บางคนมาสง
ดวยตนเอง    บางคนสงทางไปรษณีย     บางคนสงผานผูประสานงาน   
บางคนฝากนักศึกษามาสง   กวาจะถึงสํานักงานก็ลวงเลยเวลาที่กําหนด   
และเจาหนาที่ก็ตองใชเวลาตรวจสอบพอสมควร เพราะบางฉบับนักศึกษา
ยื่นใบลาออกไปนานแลว     ยังสงเบิกอยูก็ตองขอใหเปลี่ยนแปลงใหมบาง     
ฉบบัรวมเงินผดิ  บางฉบับลืมลงนามผูรับเงิน    ทําใหคนตรงเวลาหงุดหงิด    
คนไมเปนไปตามกติกาโมโห    ประทวงไมสงทั้งใบสําคัญรับเงิน และแบบ
รายงานสภาพกองทุน  กลายเปนงูกินหาง    หวังวาโครงการยุติแลวความ 
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โมโหคงยุติตามโครงการดวย      บทเรียนนี้ยังนึกถึงวิธีการแกไขไมสําเร็จ  
จะโทษระบบก็ไมเชิง  จะแกไขที่บุคคลก็ยาก  ไมจําเปนตองคิดดีกวา  
เพราะเปนปญหาสวนนอยแตชวนหงุดหงิดสําหรับผูเสียประโยชน 
 เรื่องของการจัดทําสารนิพนธเปนบทเรียนที่ใหขอคิดด ี ๆ หลาย
เรื่อง   สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปนสถาบันการศึกษาเพียงไมกี่แหงที่ใหบริการ
นักศึกษาในเรื่องการจัดทําสารนิพนธอยางเตม็ที ่   ตั้งแตการจัดประชุมชี้
แนะแนวทางการจัดทําสารนิพนธ     การแจกเอกสารประมวลขอมูลจากแบบ
รายงานตาง ๆ   การแจกดิสเก็ตพรอมพิมพสาระบางบทบางตอนที่เหมือน
กันเพื่อประหยัดเวลาของนักศึกษา   เพราะสถาบันเริ่มตนการทําสารนิพนธ
ชากวาอีกหลาย ๆ แหง  การจัดบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหตาม
สถานศึกษาในหลาย ๆ  อําเภอ   ทั้งหมดนี้กลายเปนขอเรียกรองเพิ่มเติม
จากนักศึกษา  อาท ิ   ดิสเก็ตเสียเปดไมได   พริ้นเอาทไมออก  พิมพที่ศนูย
นั้นพอใชกับศูนยนี้ขอมูลหายไป เจาหนาที่ที่ใหบริการหนางอ  รอนาน     
กรอกขอมูลในแบบประมวลขอมูลที่แจกใหไมเปน กรอกขอมูลไมไดเพราะ
เกบ็ขอมูลสะสมไวไมครบ   ทําใหตองเขาไปเกบ็ที่หมูบานใหม ปญหา
เหลานี้จะไมเกดิเลยถาสถาบันจะลดบริการเหลานี้ลง    คงแจกแคเอกสาร 
แนะแนวการทําสารนิพนธที่สวนกลางพิมพมาใหเทานั้น       ฉะนัน้การให 
บริการใด ๆ แกใครคงตองคํานึงถึงความเหมาะสม   ความพอด ี   และ
ความตองการของผูรับเปนเกณฑ    มากกวาการใหจนผูรับไมเห็นคณุคา
ของสิ่งทีใ่ห   
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บทสงทายโครงการ กทบ. 
แมวาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองซึง่เปนโครงการเรงดวนชนิดสายฟาแลบ  ไมมีโอกาสตั้งตัว
หรือวางแผนการดาํเนินงานอยางรัดกมุ  ไดแตเผชิญปญหาและหาหนทาง
แกไขปญหาไปทีละเรื่องทีละตอนก็ตามที    ซึ่งกวาจะตั้งหลักไดกส็ิ้นสุด
โครงการพอดี     แตเปนการสิ้นสุดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ศึกษา   สิ่งที่อาจเปนจุดเริ่มตนของสถาบันการศึกษาหลาย  ๆ  แหง   ก็คือ
การไดมีโอกาสสมัผัสกับชุมชนอยางแทจริง        ไมวาจะเปนเรื่องของการ 
ติดตอสื่อสาร  สายการบังคับบัญชาของหนวยงานอื่นที่มิใชสถาบันการ
ศึกษา     วิถีชีวิตของชาวบานในชมุชนตาง  ๆ       ขอมูลเกี่ยวกับบริบท
ของชุมชน  บทเรียนจากการบริหารจัดการกองทุนแตละกองทุน   ปญหา
อุปสรรคในการบริหารโครงการที่ไดเผชิญและแนวทางแกไขที่ไดทดลองใช
ซึง่มีทั้งผิดและถูก  เปนบทเรียนที่นาศึกษาและพัฒนาไปสูหลักทฤษฎีหรือ
แนวปฏิบัติในโอกาสตอไป 

สําหรับกรรมการบริหารโครงการยอมไดรับบทเรียนมากกวาใคร ๆ   
เพราะไดประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการวา  แมเงิน  วัสดุอุปกรณ  
และระบบการจัดการที่ดเีปนเรื่องสาํคัญ    แตปจจัยดานบคุคลกม็ีความ
สําคัญยิ่งกวา   การปฏิเสธขอมูลขาวสาร    การไมเขารวมประชุม   การไม 
ทําตามขอกําหนด    ไมทําตามเวลา   ขาดความรับผิดชอบ  ฯลฯ   ก็จะฉุดรั้ง
ความเจริญกาวหนาขององคกรในทุก  ๆ  ดาน    
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 บทเรียนทั้งในดานบวกดานลบเชนนี้ ลวนเปนสิ่งที่มีคุณคา หากผู
รวมโครงการทุกฝายไมวาจะเปนกรรมการอํานวยการ  ผูบริหารโครงการ  
อาจารยนิเทศก  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูประสานงาน  อาจารยผู
สอน  นักศกึษา  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับโครงการทุกคน   ตระหนักถงึที่มา
ที่ไป  ตระหนักถงึการลงทนุที่มี “ราคา” แพง ประการสําคัญคือ ทุนทุกบาท
ทุกสตางคนั้น ทุกคนตองรวมรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว 
 หรือเราจะปลอยให “ผานเลย”   ซ้าํแลวซ้าํเลาเหมือนดังที่เคย
ผานมา  อนาคตของสังคมไทยก็คงจะไดรับ “บทเรียน” ซ้าํแลวซ้าํเลา
เหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนะนําผูเขียน 

 
กาสัก   เตะขันหมาก ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)     วิทยาลยัครู 

เทพสตร ี     ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)        และ ค.ด.พัฒนศึกษา 
(สังคมวทิยา)    เนนการพัฒนาชนบท               จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย     ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม 8 ว  
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาคุณภาพ    และมาตรฐานทางวัฒนธรรม   
สํานกัสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม     สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาต ิ  มีผลงานวิจัยสําคัญ  คือ   การวัดการศึกษา
เพื่อสืบสานอาชีพของชุมชนกรณีชุมชนวัดมะคา        ต.หัวสาํโรง  
อ.ทาวุง  จ.ลพบุรี 

ชนิกา   วัฒนะคีร ี    ค.บ.ภาษาไทย  มศว.พิษณุโลก   ศศ.ม. (มานุษย- 
วิทยา) มหาวทิยาลัยศลิปากร   ขาราชการบํานาญ  อดตีอาจารย 
ภาควิชานาฏศิลป  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

ดวงใจ  อมติรพาย   ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
น.ม.  กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ !
ประสานมิตร     ผูชวยศาสตราจารย          ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตร ี

ประพันธ  สุวรรณมณี   ปธ.6   ศน.บ.   อ.ม.   (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล          อาจารยโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา    
สถาบันราชภัฏเทพสตร ี
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ภูธร   ภูมะธน    ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม      อ.ม.  

(ประวัติศาสตร)    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       นักวิชาการดาน 
ประวัติศาสตร    โบราณคดีและวัฒนธรรม      อาจารยคณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบนัราชภฏัเทพสตรี 

มัทนา   ศุภนคร       กศ.บ.  กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)   ประธาน 
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ)   คณะมนุษย- 

ศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
มานิตา  ศรีสาคร   กศ.บ. (ภาษาไทย)      นศ.บ.  ค.ม.  (การสอนภาษาไทย)   

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ผูอาํนวยการโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สถาบันราชภัฏเทพสตรี (1 ธ.ค.44 
ถึง 30 พ.ย.45)   ผูชวยศาสตราจารยประธานโปรแกรมวิชาภาษา 
ไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตร ี   

 อดีตรองอธิการบดีฝายวิชาการ  สถาบนัราชภัฏเทพสตรี 
ยุพา   ยิ้มพงษ    กศ.บ.  (ภาษาไทย)    ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ผูชวยศาสตราจารย โปรแกรมวิชา 

ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตร ี    อดตีรองผูอาํนวยการสํานัก 
งานอธิการบดี 

วิบูล  จันทรแยม   กศ.บ. กศ.ม.(ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร          อาจารยประจําโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  และ 
ตัวแทนคณาจารย  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
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สุภิตร   อนุศาสน   กศ.บ.  กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   ผูชวยศาสตราจารย      คณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

ไสว   บุญมา          อดีตเศรษฐกรอาวุโส  ธนาคารโลก    นักเขียนอิสระที่ 
มีผลงานอยางสม่าํเสมอ            ขณะนี้มีคอลัมนประจําในเนชั่น 
สุดสัปดาห 

อุทัยวรรณ   ตันหยง     กศ.บ. (เกียรตินิยม)     ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร           เลขานุการโปรแกรมวิชาภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        สถาบันราชภัฏเทพสตรี    
อดีตผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี สถาบนัราชภฏัเทพสตร ี

ไอลดา  ศราทธทัต   ศศ.บ. ศศ.ม. (ภาษาญี่ปุน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน   คณะมนุษยศาสตรและสังคม 
ศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
 
ปรัชญา 
 สรางคนใหมีคณุภาพ  คุณธรรม  นําความเจรญิสูทองถิ่น 
 
วิสัยทัศน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
จะมุงไปสูความเปนผูนําทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปนศูนยกลางการบริการทางวชิาการ  การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น  โดยจะ
เนนภารกิจการพัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยีและการบริหารงานเพื่อจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
 
พันธกิจ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะปฏิบัติพันธกิจดานการ
ผลติบัณฑิต  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การวิจัย  การสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาดานมนุษศาสตรและสังคมศาสตร  การสงเสริม
ประชาธิปไตยและการปกครองสวนทองถิ่น การอนุรักษ  พัฒนาสิ่งแวดลอม  
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อผลติบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถและคุณธรรมใน
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในปรมิาณและคุณภาพทีส่อดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาของประเทศ  และเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาแกประชากรในทองถิ่น 
 2.  เพื่อเปนศูนยกลางทางวิชาการ  การบริหารทางวิชาการ  และ
การวิจัยในทองถิ่นรวบรวมพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน และศลิปวฒันธรรม
เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตของบุคคลในทองถิ่น 
 3.   เพื่อใหมีผลงานทางวิชาการที่พรอมดวยคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล 


