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คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือเปนเปาหมายการทํางานที่สําคัญประการ
หน่ึง คือ จะมุงไปสูความเปนผู นําทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ความเปนผูนําทางวิชาการ ตองใชการบมเพาะดวยกระบวนการ
แสวงหาความรู การวิจัย การศึกษาคนควา เปนเครื่องมือที่สําคัญ จากนั้น  
จึงเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ เสนอตอสังคมอยางกวางขวาง 

วารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับ
น้ี เปนผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของอาจารย
และนักศึกษาที่เกิดจากการบมเพาะดวยวิธีการตาง ๆ และนําเสนอในรูปแบบ
ของบทความ บทความวิจัย  ดวยหวังเปนอยางยิ่งวาเปนการเปดโอกาส เปด
พ้ืนที่ในการสรางผลงานในปจจุบัน  อันจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง กาวยางที่
ม่ันคง ตามบทบาท หนาที่และพันธกิจในอนาคต 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่ชวยอนุเคราะหกลั่นกรองบทความ และ
ผูเขียนบทความทุกเรื่องที่รวมกันสรางสรรคงานวิชาการใหเปนตนธารทาง
ความคิด พรอมที่จะแตกกิ่งตอกานในโอกาสตอไป   
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ดร.ไสว บุญมา∗ 
 

ณ วันน้ีเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในบรรดานักวิทยาศาสตรแลววา 
อุณหภูมิบนผิวโลกไดขยับขึ้นไปอยางตอเน่ืองมาเปนเวลาหลายทศวรรษจน
ขณะน้ีอยูในระดับที่สูงกวาครั้งใดนับยอนไปในประวัติศาสตรเปนเวลาหลัก
แสนป  ปจจัยที่ขับเคลื่อนใหอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นไดแกกิจกรรมของมนุษยเรา
โดยเฉพาะการเผาผลาญเชื้อพลังงานที่สะสมกันมาเปนเวลานานนับลานปใน
รูปของถานหินและน้ํามันปโตรเลียม  การเผาผลาญเชื้อพลังงานกอใหเกิด
กาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงลอยขึ้นไปสะสมอยูในชั้นบรรยากาศที่หอหุมโลก  
นอกจากคารบอนไดออกไซดแลว กิจกรรมของมนุษยเรายังกอใหเกิดกาซอ่ืน
อีกดวย เชน มีเทน  เม่ือกาซเหลานี้มีหนาแนนมากจนโลกไมสามารถระบาย
ความรอนออกไปตามปกติไดยังผลใหเกิดภาวะเรือนกระจก ผิวโลกก็ถูกบม
ใหคอยๆ รอนขึ้น 
                                                 
∗

 อดีตเศรษฐกรอาวุโส ธนาคารโลก 



๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ในอดีตโลกสามารถขจัดและปรับกาซตาง ๆ ใหอยูในภาวะสมดุล
ไดเน่ืองจากยอนไปในสมัยกอน มนุษยเรามีจํานวนนอยและแตละคนบริโภค 
หรือใชทรัพยากรไมมากเมื่อเทียบกับในสมัยน้ี  ดังเปนที่ทราบกันดี กอนจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติเปนครั้งแรก
เม่ือราว ๑๐,๐๐๐ ปผานมา โลกมีประชากรประมาณ ๕ ลานคน พวกเขา
ดํารงชีวิตอยูดวยการหาของปาและลาสัตวยังผลใหไมตองใชทรัพยากรและ
เชื้อพลังงานจํานวนมาก  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้นเม่ือมนุษยโบราณ
ในยานตะวันนออกกลางคนพบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวอันเปนฐานของการ
ทําเกษตรกรรม  การคนพบนั้นนําไปสูการตั้งถิ่นฐานบานเรือนแบบถาวร
แทนการเรรอนหาของปาและลาสัตว  การผลิตอาหารไดมากจากการทํา
เกษตรกรรมนําไปสูการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็วและการสราง
ชุมชนเมือง  ตอมาชุมชนเหลานั้นคนพบหลักวิชาใหมๆ หลายอยางซึ่งเปน
ฐานของการกอสรางขนาดใหญ   

สิ่งเหลานั้นรวมกันเปนเทคโนโลยีใหมที่แพรกระจายออกไปทั่วโลก
และนําไปสูการสรางความมั่งคั่งและการสรางอารยธรรมของกลุมชนที่มีอํานาจ
ขึ้นในบางพื้นที่  กลุมชนเหลานั้นไดกอสรางอนุสาวรียจําพวกพีระมิดและนคร
วัดขึ้นมาดวย  สิ่งกอสรางดังกลาวใชทรัพยากรและพลังงานเชนเดียวกันกับ
การบริโภคตามความจําเปนเบื้องตนของรางกาย  ในยุคนั้นเชื้อพลังงานสวน
ใหญไดแกตนไม ซ่ึงไดจากปา การเผาฟนและถานไมกอให เกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด  แต เ น่ืองจากจํานวนคนยังไมมากเชนในสมัยน้ี 
คารบอนไดออกไซดจึงไมมีมากจนนําไปสูภาวะเรือนกระจก  อยางไรก็ตาม
เม่ือการบริโภคเกินความจําเปนเบื้องตนใชทรัพยากรมากขึ้นจนนําไปสูการ
ขาดสมดุลของระบบนิเวศอยางรายแรง อารยธรรมเหลานั้นก็ลมสลายและทิ้ง
สิ่งกอสรางขนาดใหญไวใหโลกปจจุบันดู เชน พีระมิดของชาวอียิปตและชาว 
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มายา วิหารพาเธนอนของชาวกรีซและเทวสถานนครวัดของชาวเขมร   
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในประวัติศาสตรครั้งที่สองเกิดขึ้นเม่ือ

ประมาณ ๒๕๐ ปที่ผานมาเม่ือเกิดเทคโนโลยีใหม ซ่ึงนําไปสูการประดิษฐ
เครื่องจักรกล ในชวงตนของการเกิดเครื่องจักรกล โลกมีประชากรราว ๘๐๐ 
ลานคน  เทคโนโลยีใหมเอ้ือใหมนุษยเราสามารถผลิตสิ่งตางๆ ไดมากขึ้น
พรอมกับใชเชื้อพลังงานในอัตราสูงขึ้นดวย ไมวาจะเปนไม ถานหิน หรือ
นํ้ามันปโตรเลียม การผลิตไดมากขึ้นนําไปสูความร่ํารวยและการบริโภคมาก
ขึ้นดวยเพราะการบริโภคเปนเสมือนเหรียญหนาสองของการผลิต  ดังที่
เปนมาตั้งแตมีการคนพบการทําเกษตรกรรม การบริโภคสวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือ
สนองความจําเปนเบื้องตนของรางกาย แตอีกสวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือสนอง
ความตองการที่อยูนอกเหนือฐานของความจําเปนนั้น ไมวาจะเปนบานเรือน
ขนาดใหญ เครื่องแตงกายที่หมุนเวียนไปตามรสนิยมชั่วแลน เครื่องเลน
จําพวกเรือสําราญอันหรูหราและเครื่องกีฬาราคาแพง หรืออนุสาวรียขนาด
ใหญในรูปของสุสานและโบสถ 

จากวันที่โลกเริ่มมีเครื่องจักรกลจนกระทั่งถึงวันนี้ โลกมีประชากร
เพ่ิมขึ้นในอัตราเรงจาก ๘๐๐ ลานคนจนถึงกวา ๖.๖ พันลานคนและยังเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง ในขณะเดียวกันทุกกลุมชนตองการบริโภคเพิ่มขึ้นดวยจึง
พยายามขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจขยายอยางไมหยุดยั้ง แมบางกลุมจะไมสามารถ
ทําไดตามใจหวังยังผลใหไมสามารถบริโภคไดเพียงพอแกความตองการ
เบื้องตนของรางกาย แตสวนใหญสามารถบริโภคไดมากจนเกินความจําเปน  

 เน่ืองจากปจจัยหลักที่ผลักดันใหเกิดภาวะโลกรอนมาจากจํานวน
คนและการบริโภคของแตละคนที่เพ่ิมขึ้น จึงเปนที่ประจักษอยางแจงชัดวา
การแกปญหาจะตองพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับจํานวนประชากรโลกและ
เกี่ยวกับการบริโภคของแตละคน  อยางไรก็ตาม  ณ   วันนี้ชาวโลกยังไมมี 



๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ฉันทามติวาจะแกปญหากันอยางไร 
 ในดานประเด็นเกี่ยวกับจํานวนประชากรโลก ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ
เห็นพองตองกันวาในปจจุบันนี้โลกมีประชากรเกินระดับที่ทรัพยากรของโลก
จะสนับสนุนใหอยูกันไดอยางยั่งยืนแลว  บางคนเห็นวาโลกควรมีประชากรไม
เกิน ๒ พันลานคน บางคนคิดวาไมนาจะเกิน ๔ พันลานคน แตในหลาย
วัฒนธรรมยังมีความเชื่อในดานการตอตานการคุมกําเนิดและการลดอัตรา
การเกิดของทารก  หลายวัฒนธรรมยังเชื่อวาการเกิดเปนความประสงคของ
พระผูเปนเจา  ฉะนั้นเม่ือพระเจาประสงคใหเราเกิด พระเจายอมมีทรัพยากร
เพียงพอที่จะเลี้ยงเราได ทั้งที่ในสังคมที่มีความเชื่อเชนนี้มักมีคนยากจนให
เห็นอยูอยางดาษดื่น  ยอนไปเม่ือหลายปกอน หลังจากไดถกเถียงอยาง
เขมขนกับผูที่มีความเชื่อดังกลาวในกรุงโคโรแลว ผูเขียนเดินไปเห็นภาพของ
ขอทานคนหนึ่งซึ่งคานความเชื่อของพวกเขาวาพระเจาจะเลี้ยงไดโดยสิ้นเชิง  
ภาพนั้นสรางความสะเทือนใจใหผูเขียนอยางลึกซึ้ง จึงนํามาบันทึกไวในบท
ประพันธสั้น ๆ น้ี 

เธอเอาหัวนมใหญใสปากลูก  นมนั้นเห่ียวติดกระดูกไมเตงเตา 
เจาลูกนอยก็คงหิวไมเบา  แกดูดเอา...ดูดเอา...ดูดเอาลม 

ซ่ีโครงแมซ่ีโครงลูกถูกกัน สายสัมพันธสดชื่นหรือขื่นขม 
อันโลกนี้มีไวใหชื่นชม  หรือโศกตรมอดอยากตรากตรํา 

สะใจหรือยังภาพขางหนา สรางขึ้นมาแลวทรมานมันใหหนํา 
อยาอยา..อยาบอกวาเพราะกรรม มึงใจดําสรางคนจนไวลนเมือง 

สังคมไทยนับวาโชคดีที่ไมมีวัฒนธรรมอันเกิดจากฐานของความเชื่อ
ดังกลาวจึงไดมีการคุมกําเนิดและลดอัตราการเกิดของทารกลงอยางตอเน่ืองมา
เปนเวลานาน อยางไรก็ตามจํานวนประชากรไทยยังเพ่ิมขึ้น ฉะนั้นจากมุมมอง
ของจํานวนประชากร สังคมไทยยังไมมีสวนชวยลดปญหาภาวะโลกรอน 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๕ 
-------------------------------------------------- 

เกี่ยวกับการบริโภคของแตละคน ประเด็นนี้มีความกวางลึกมาก
และอาจพิจารณาไดจากหลายแงมุมไมวาจะเปนในดานของการบริโภคเพื่อ
สนองความจําเปนเบื้องตน หรือในดานของการบริโภคเกินความจําเปนเพ่ือ
สนองความอยาก ฉะน้ันจะขอกลาวถึงเพียงบางอยางเทานั้น 

ในดานของการบริโภคเพื่อสนองความจําเปนเบื้องตน มนุษยเกือบ
ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดโดยไมกระทบความตองการพื้นฐาน
ของรางกาย แตจะเกิดผลดีตอการแกปญหาภาวะโลกรอน  ในบางกรณีการ
ปรับเปลี่ยนนั้นกลับจะมีผลดีตอรางกายในระยะยาวเสียอีก อาทิ การบริโภค
อาหารในหมวดแปงของคนไทยซึ่งไดแกขาว  กอนที่จะมาเปนขาวใหเรา
รับประทานได ขาวใชพลังงานในกระบวนการหลายขั้นตอนจากการปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การสี การซอมและการหุงตม  ในบางกรณีอาจมี
กระบวนการมากกวานั้นรวมทั้งการทําเปนแปง ทําเปนเสน แลวนําเสนไปตม
ไปผัดกอนรับประทาน เชน ในกรณีของกวยเตี๋ยว  จะเห็นวาถาเรา
รับประทานขาวกลองเปนประจํา เราไมตองใชพลังงานในขั้นตอ ๆ ไปอีก
หลายขั้น  ในขณะเดียวกัน ขาวกลองใหประโยชนแกรางกายมากกวาขาว
ขาวและเสนกวยเตี๋ยว   

เกี่ยวกับอาหารในหมวดแปง ขอเลาเรื่องที่ผูเขียนปฏิบัติมานาน
หลังจากไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางอาหารกับพลังงานจนเขาใจเปน
อยางดี  แมจะเกิดมาในครอบครัวชาวนาและเปนลูกแมคาขนมจีน ตอนนี้เม่ือ
อยูกับบานผูเขียนไมคอยรับประทานขาวหรือขนมจีน  หลาย ๆ วันจะ
รับประทานขาวสักครั้งซึ่งก็มักเปนขาวกลอง  ในม้ืออาหารที่ไมมีขาวกลอง
เปนหลัก อาหารในหมูแปงจะหมุนเวียนกันไปในระหวางขาวโพดหวาน มัน
เทศ มันฝรั่ง เผือก ฟกทอง มันสําปะหลังและกลวย  นอกจากกลวยซึ่งปอก
รับประทานไดทันทีโดยไมตองมีกระบวนการทําใหสุก อาหารแปงเหลานั้นทํา



๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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ใหสุกไดงาย ๆ จากการใชไมโครเวฟ ตมหรือน่ึง จึงใชพลังงานในการเตรียม
นอยกวาขาวขาว เสนขนมจีนและกวยเตี๋ยว  อาหารแปงดังกลาวใหคุณคา
ทางโภชนาการอยางครบถวนมากกวาขาวขาวและมีแคลอรีต่ํากวาขาวขาว 
จึงเหมาะแกหญิงสาวและผูที่ตองการรักษาทรวดทรงมากกวาขาวอีกดวย  
จากมุมมองนี้ การรับประทานอาหารจําพวกกึ่งสําเร็จรูป เชน มามาและ   
ขนมปงจึงรังแตจะยิ่งเพ่ิมภาวะโลกรอนเน่ืองจากตองใชพลังงานมากกวาการ
รับประทานขาวสวยดวยเชนกัน  ผูเขียนจึงหลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสําเร็จรูป
โดยเฉพาะมามาซึ่งนอกจากจะมีคุณคาทางโภชนาการต่ําแลว ยังอาจใหโทษ
ตอรางกายเพราะใชผงชูรสและเกลือจํานวนมาก 

การรูจักเลือกแหลงที่มาของอาหารก็สามารถลดการใชพลังงาน
ไดมาก เชน ไมเลือกอาหารที่ตองขนสงมาจากทองถิ่นหางไกล โดยเฉพาะ
อาหารที่ผลิตในตางประเทศ เน่ืองจากอาหารเหลานั้นตองใชพลังงานในการ
ขนสงจํานวนมาก จากมุมมองน้ีคนไทยซึ่งมีปลาและผลไมใหเลือกสารพัดชนิด
ตลอดทั้งปจึงไมจําเปนที่จะตองรับประทานผลไมและปลาที่มาจากตางถิ่น เชน 
แอปเปลและปลาแซลมอน การเลือกรับประทานอาหารเหลานั้นเพราะมองวา
เปนความทันสมัยจึงเปนปจจัยที่ทําใหภาวะโลกรอนเลวรายขึ้นไปอีก 

การบริโภคอาหารเกินความตองการของรางกายจนทําใหเกิดความ
อวนก็เปนอีกสวนหนึ่งซ่ึงปรับเปลี่ยนได  นอกจากจะใหผลดีตอรางกายและ
ลดการใชทรัพยากรและพลังงานที่ใชผลิตอาหารโดยตรงแลว การหยุด
รับประทานอาหารจนเกินพอดียังมีผลดีในดานการลดการใชทรัพยากรและ
พลังงานในการรักษาโรคที่มีความอวนเปนตนเหตุอีกดวย  

ในทุกกระบวนการของการดําเนินชีวิตประจําวัน เราสามารถปรับ 
เปลี่ยนเพ่ือลดการใชทรัพยากรและพลังงานได เชน กระบวนการอาบน้ําชําระ
รางกายเราสามารถลดการใชพลังงานไดมากหากเราหลีกเลี่ยงการใชนํ้าอุน ไม



มนุษยกับวัฒนธรรม ๗ 
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อาบบอยจนเกินไปเฉกเชนคนไทยเมื่อไปอยูเมืองฝร่ังยังไปอาบน้ํามันละสอง
ครั้ง  เมืองฝร่ังสวนใหญเปนเมืองหนาวและไมคอยมีความชื้นยังผลใหไมคอยมี
เหง่ือจนทําใหเหนียวตัว ฉะนั้นฝรั่งจึงมักไมอาบน้ําทุกวัน เม่ือเห็นคนไทยที่ไป
อยูในบานของเขาอาบน้ําวันละสองครั้ง ฝรั่งจึงมักตกใจ อาจเปนที่ทราบกันแลว
วานักบวชบางนิกายแทบไมอาบนํ้า พวกเขาทําความสะอาดรางกายดวยการใช
ผาเปยกเช็ดถูโดยไมตองใชสบูเลย  การกระทําเชนน้ีคือที่มาของตํานานการ
อาบนํ้า ๖ ขันซ่ึงเปนการประหยัดทั้งน้ําและพลังงานไดมาก 

ในดานการแตงกายและการเลือกใชเสื้อผา เรามีโอกาสประหยัด
ทรัพยากรและพลังงานไดเชนกัน  จริงอยูในยุคนี้ เราคงกลับไปนุงผาขาวมา
และเปลือยทอนบนของรางกายเกือบทั้งวันกันอีกไมได แตเราก็ไมจําเปนตอง
ผูกเนกไทหรือสวมใสเสื้อนอกซึ่งทําใหรอนและตองใชพลังงานปรับอากาศกัน
อีก  สวนในดานที่อยูอาศัย เราสามารถปรับเปลี่ยนไดเชนกัน  การปลูกบานก็
สามารถประหยัดพลังงานไดมากหากยึดหลักความพอประมาณและการ
ระบายอากาศตามธรรมชาติเปนเกณฑสําคัญเพราะการกระทําเชนนั้นลดทั้ง
การใชวัสดุกอสรางและเครื่องปรับอากาศ 

แมเราจะสามารถลดการใชทรัพยากรและพลังงานไดมากจากการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคเพื่อสนองความจําเปนเบื้องตนของรางกาย แตก็ไม
มากนักเม่ือเทียบกับการลด เลิกและละการบริโภคจําพวกเกินความจําเปน
เพราะการบริโภคในสวนนี้มีความหลากหลายมาก จากเครื่องประดับขนาดจิ๋ว
ไปจนถึงสุสานและวิหารขนาดยักษซ่ึงสามารถทําไดโดยไมจํากัดดวย
ธรรมชาติเชนการรับประทานอาหาร   

ในยุคปจจุบันชาวอเมริกันเปนผู นําในการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากประเทศของเขาเปนอภิมหาอํานาจ  ความโดดเดนอยาง
หน่ึงของวัฒนธรรมอเมริกันไดแกความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  
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แมในขณะนี้พวกเขาโดยเฉลี่ยจะบริโภคมากกวาชาวโลกถึงประมาณ ๖ เทา
แลว แตก็ยังผลักดันใหเกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น ดวยเหตุน้ีสหรัฐอเมริกาจึงมี
อัตราคนอวนจนเปนอันตรายสูงกวาใครทั้งหมด วัฒนธรรมอเมริกันถูกลอก
เลียนอยางกวางขวางจนอาจกลาวไดวา ความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นเปน
วัฒนธรรมที่ชาวโลกมีรวมกันโดยทั่วไปไมวาจะเปนเชื้อชาติไหน นับถือ
ศาสนาและใชภาษาอะไร หรือมีฐานการดําเนินชีวิตเบื้องตนอยางไร   

คนไทยสวนใหญดูจะพยายามลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของ
อเมริกาอยางลืมหูลืมตาไมขึ้นและไมตระหนักดวยวาในอเมริกามีประชาชน
กลุมหน่ึงซึ่งไมยอมบริโภคตามแนวนั้น  ประชาชนกลุมน้ีมีชื่อวา “อามิช” ซ่ึง
ผูเขียนนํามาเลาไวในหนังสือชื่อ “อเมริกาที่ยังใชมาเทียมไถ” เพราะพวกเขา
ไมใชเครื่องจักรกล รถยนตและไฟฟา แตยังใชมาไถนาตามที่ทํากันมาตั้งแต
โบราณกาล  ชาวอามิชปฏิเสธเทคโนโลยีรวมสมัยและการใชทรัพยากรเกิด
ความจําเปน เชน พวกเขาไมมีเครื่องประดับรางกายและไมใชเครื่องแตงหนา
และเสื้อผาหลากสี  แมจะเครงศาสนาคริสต แตพวกเขาไมมีแนวคิดที่จะสราง
กระทั่งตัวโบสถ  พวกเขาหมุนเวียนกันจัดโรงนาเพ่ือใชเปนสถานที่ประกอบ
พิธีทางศาสนาทุก ๆ สองอาทิตย  มองโดยรวมแลวชาวอามิชดําเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและอยูกันแบบสงบสุขมาเปนเวลากวา ๓๐๐ ปแลว  
วัฒนธรรมของชาวอามิชและแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงนาจะไดรับ
การศึกษาเพื่อนํามาปรับใชในยามที่โลกตกอยูในสภาพขาดสมดุลอยาง
รายแรงซึ่งแสดงอาการออกมาในรูปของภาวะโลกรอน    

 

 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๙ 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

งานวัฒนธรรม : งานของใคร? 
 

ผศ.ดร.กาสัก เตะขันหมาก∗ 
 
ความเขาใจเบื้องตน เร่ือง “วัฒนธรรม” 
 ในที่น่ีขอเสนอมโนทัศนเบื้องตนเพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ 
เรื่อง “วัฒนธรรม” ในประเด็นเทาที่คิดวาเปนสิ่งจําเปนในเบื้องตนเทานั้น 
ดังน้ี  
   ๑.  ความสําคัญของวัฒนธรรม 

 ชาติ ไทยเปนชาติที่ มีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึ ง
เอกลักษณของชาติหลายประการ ที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน เปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงศักดิศรีของชาติ เปนเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจ 
และสังคม อันจะเปนผลใหเกิดการพัฒนาและความมั่นคง ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

                                                 
∗
ประธานสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี



๑๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

สังคมและการเมืองของประเทศชาติ ฉะนั้น วัฒนธรรมจึงเปนเรื่องที่ทุกคนใน
ชาติควรไดรวมมือกันทํานุบํารุงรักษา สงเสริมและเผยแพรใหดําเนินไปอยาง
ไดผลและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 
๒๕๑๓, หนา ๑) เพ่ือใหวัฒนธรรมของชาติ ไดคงอยูสืบไปอีกนานเทานาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไววา (กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๓, หนา ๕๑) 

  “งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม น้ัน เปนงาน
สรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึงเปนทั้งตนเหตุและ
องคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืนทั้งหมด และเปน
ปจจัยที่จะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป”   

ในแนวทางในการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ตามนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว ๓ 
ลักษณะ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๔, หนา๕ - ๖) 
คือ 
 ๑. วัฒนธรรมเปนทั้งพ้ืนฐานและเครื่องมือสําหรับสรางเสริมความ
สามัคคีกลมเกลียว และความเปนปกแผนในหมูประชาชน วัฒนธรรมจะชวยชัก
นําใหคนประพฤติศีล ปฏิบัติธรรม และพรอมที่จะเผชิญชีวิตรวมกันบนผืน
แผนดินเดียวกันทั้งในยามสุขและยามทุกข 
 ๒. วัฒนธรรมเปนกรอบและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม จึงถือไดวาวัฒนธรรมเปนหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกของสังคม ซ่ึงอาจจะชวยปองกันและแกไขปญหา ตลอดทั้ง
ตอบสนองความตองการของสมาชิกและของสังคมได 
 ๓. วัฒนธรรมเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนประจําชาติ หรือ
ประจําหมูคณะ ซ่ึงมีสวนชวยใหชนในชาติมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน อัน



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๑ 
-------------------------------------------------- 

จะทําใหบังเกิดความรักสามัคคีกัน และจะสงผลตอการรวมพลังของหมูคณะ
และธํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชาติ 
 
 ๒. ความหมายของวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิตของคนในชุมชนและในสังคมโดย
สวนรวม ซ่ึงกินความรวมถึงทั้งสังคมวัฒนธรรม และ ศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมมิใชเปนนามธรรมและรูปธรรมที่หยุดนิ่ง แตเปลี่ยนแปลง มีพลวัต 
ตลอดเวลา โดยวัฒนธรรมมุงความอยูดี มีสุข ของคนและสังคมโดยสวนรวม 
วัฒนธรรมจึงตองเชื่อมโยงระหวางสภาพในอดีต สูปจจุบันและสูอนาคต ตอง
เชื่อมโยงระหวางคนในสังคมซึ่งมีวัยตางกัน ตองเช่ือมโยงระหวางสภาพตนเอง
ตอครอบครัว ชุมชน สังคมและสภาพรอบโลก ตองเชื่อมโยงระหวางความรู
ดานตางๆ ทั้งมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร และตองเชื่อมโยง
ระหวางคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมจะพัฒนางอกงามได ตองอาศัยความ
เชื่อมโยงและความเขาใจในความหลากหลาย ความแตกตาง และจุดรวมของ
วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของโลก ซ่ึงมี
วิวัฒนาการและมีความเปลี่ยนแปลง มีพลวัตที่ไมหยุดนิ่ง การประสาน 
เชื่อมโยงและถักทอวิถีชีวิตของคนและชุมชนตางๆ รอบโลก และกับ
ธรรมชาติ เทานั้นที่จะทําใหการพัฒนายั่งยืนได (สิปปนนท เกตุทัต, ๒๕๔๒) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หนา 
๗๔๖) ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรม ไวเปน ๔ นัย ดังน้ี ๑) สิ่งที่ทําให
เจริญงอกงามแกหมูคณะ ๒) วิถีชีวิตของหมูคณะ ๓) ลักษณะที่แสดงถึงความ
เจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว กาวหนาของชาติ 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน และ ๔) พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิต
สรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน 



๑๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ควรตั้งเปนขอสังเกตไว ณ ที่น้ีวา พระธรรมปฎก (ประยุทธ      
ปยุตฺโต) (๒๕๓๘, หนา ๙๒ – ๙๓) เม่ือคราวแสดงปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ป 
พระยาอนุมานราชธน เร่ือง “วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ก็ไดอธิบาย
ความหมายของวัฒนธรรมไวเปนหลายนัยอยางนาพิจารณา ดังน้ี 

วัฒนธรรม เปนผลรวมของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิธรรม    
ภูมิปญญา ที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ 

วัฒนธรรม เปนการสั่งสมประสบการณ ความรู ความสามารถ   
ภูมิธรรม ภูมิปญญา ทั้งหมดที่ไดชวยใหมนุษยในสังคมนั้นๆ อยูรอดและ
เจริญสืบตอมาได และเปนอยูอยางที่เปนในบัดนี้ 

วัฒนธรรม คือผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเปนความเจริญงอกงาม ที่สังคม
น้ันๆ ไดทําไว หรือไดสั่งสมมาจนถึงบัดนี้ 

วัฒนธรรม เปนทั้งสิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามสืบมา และเปนเนื้อตัว
ของความเจริญงอกงามที่มีอยู ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของความเจริญงอกงาม
ตอไป ตลอดจนเปนเครื่องวัดระดับความเจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ 

ความหมายของวัฒนธรรมแมจะดูแตกตางกันมากบางนอยบาง ก็
ลวนมีคุณคาในตัวเองในการชี้ใหเห็นแงมุมตางๆ ของวัฒนธรรม จึงยังคงมี
ผูใชอยูทุกความหมาย ซ่ึงศาสตราจารยเสนห จามริก ไดสรุปนําทางไวใหแลว
วา “ไมวาเราจะนิยามวัฒนธรรมกันอยางวิจิตรพิศดารหรือลึกซึ้งอยางไรก็
ตาม แกนสารจริงๆ ของเรื่องทั้งหมดก็คือชีวิตคนนั่นเอง” พระธรรมปฎก 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ดังไดยกมาแสดงไวแลวขางตน ผนวกเขากับทัศนะอันลุม
ลึกของศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ที่วา “วัฒนธรรมคือวิถีดํารงชีวิตของ
มนุษย เปนความเจริญงอกงามของชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เปนการแสดงออก 
และการสื่อความหมายของความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลหรือกลุมชน เปน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค ที่เห็นไดทั้งในรูปธรรมและนามธรรม และ



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๓ 
-------------------------------------------------- 

แนนอนที่สุด วัฒนธรรมเปนผลแหงพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงมี ปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพ่ือนมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยีทั้งปวง” (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๕, หนา ๕) 
 
 ๓. ธรรมชาติของวัฒนธรรม 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (๒๕๓๔, หนา ๕) 
ไดกลาวถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมดังน้ี 
  ๑. วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรวมกัน เปนแนว
เดียวกันอยางตอเน่ืองของสมาชิกในสังคม มีการสืบทอดเปนมรดกทางสังคม
ตอกันมาจากอดีตหรืออาจเปนสิ่งประดิษฐ คิดคนสรางสรรคขึ้นใหม หรืออาจ
รับเอาสิ่งที่เผยแพรมาจากสังคมอื่น ทั้งหมดนี้หากสมาชิกยอมรับ และยึดถือ
เปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติรวมกัน ก็ยอมถือวาเปนวัฒนธรรมของสังคม
น้ัน 
  ๒. วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา 
เม่ือมีการประดิษฐหรือคนพบสิ่งใหม วิธีใหมที่ใชแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดดีกวา ยอมทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยม 
และในที่สุดอาจเลิกใชวัฒนธรรมเดิม การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไวจึงตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมนั้นใหเหมาะสมมปีระสทิธภิาพตาม
ยุคสมัย 
  ๓. วัฒนธรรมของแตละกลุมชนในสังคมใหญ ยอมมีเน้ือหา 
รูปแบบ บทบาท และหนาที่แตกตางกันไป หากวาความแตกตางนั้นไม
กอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมโดยสวนรวมแลว ก็สมควรใหกลุมชนทั้งหลายมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน สภาพความแตกตางเชนนี้เปน
ธรรมชาติของวัฒนธรรม 



๑๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  ๔. วัฒนธรรมจําแนกไดเปนหลายประเภท เชน วัฒนธรรม
ประจําชาติ วัฒนธรรมสากล และวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรอบ
ความคิดและวัตถุประสงคในการประยุกตใชของผูจําแนกการจัดหมวดหมู
ของวัฒนธรรมเพื่อความสะดวกในการสื่อความและการประสานงาน จึงเปน
สิ่งจําเปนในการดําเนินงานวัฒนธรรม 
 

๔. องคประกอบของวัฒนธรรม 
  ในที่น้ีผูนําเสนอไดศึกษาวัฒนธรรมในฐานะองครวม ซ่ึง
ประกอบดวยระบบใหญๆ อยางนอย ๓ ระบบซอนรวมกันอยูอยางมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงตามที่อานันท กาญจนพันธุ (๒๕๓๘, หนา ๕ - ๗) 
เสนอไว ดังน้ี 
  ๑. ระบบคุณคา  ซ่ึงหมายถึง ศีลธรรมของสวนรวม และจิต
วิญญาณของความเปนมนุษยที่สรางสรรค  มักแสดงออกในรูปของจักรวาล
ความคิดที่ใหความสําคัญกับความเปนธรรม ความอุดมสมบูรณ และความ
ยั่งยืนของสังคมและธรรมชาติ บนพ้ืนฐานของการเคารพตอสวนรวมและ
เพ่ือนมนุษยดวยกันเอง ในสังคมที่เปนจริงจะเห็นระบบคุณคานี้ในรูปของ 

ศาสนา และความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  
  ๒. ระบบภูมิปญญา  ซ่ึงครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะ
การจัดการกับความสัมพันธทางสังคม และความสัมพันธระหวางสังคมกับ
ธรรมชาติแวดลอม  มักปรากฏใหเห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู การ
สรางสรรค การผลิตใหม และการถายทอดความรูผานทางองคกรทางสังคมใน
ทองถิ่น เพ่ือปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม  นอกจากนั้นยัง
สามารถเห็นไดจากแบบแผนของความสัมพันธทางสังคม 
  ๓. ระบบอุดมการณอํานาจ หมายถึง ศักดิ์ศร ีและสิทธิของความ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๕ 
-------------------------------------------------- 

เปนมนุษย ซ่ึงถือเปนสิทธิตามธรรมชาติที่จะเสริมสรางความมั่นใจและอํานาจ
ใหกับคนในชุมชนหรือสังคมทองถิ่น เพ่ือเปนพลังในการเรียนรู สรางสรรค 
ผลิตใหม และถายทอดภูมิปญญา ในการพัฒนาสังคมใหเปนไปตามหลักของ
ศีลธรรมที่เคารพความเปนมนุษย ความเปนธรรม และความยั่งยืนของ
ธรรมชาติ นอกจากนั้นอุดมการณอํานาจนี้ยังจะแสดงถึงศักยภาพของชุมชน
ในการผลิตใหมของความเปนชุมชนเพ่ือรักษาความเปนอิสระของตนเอง เม่ือ
ตองเผชิญหนากับการครอบงําจากภายนอก เพราะอุดมการณอํานาจนั้นเปน
ระบบสัญลักษณของความสัมพันธทางสังคมในรูปตางๆ ไมวาจะเปนชุมชน 
ทองถิ่น เพศ หรือชาติพันธุ ซ่ึงสามารถเปนพลังสําคัญในการพัฒนา และศึกษา
มิติทางวัฒนธรรม ในความหมายที่รวมถึงองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน คือ  
   สวนแรก ความหมายของวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง คุณคา
ของความเปนมนุษย จารีตกฎเกณฑที่หลากหลาย และอํานาจของชุมชน
ทองถิ่น 
   สวนที่สอง ระบบคิดทางวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง วิธีคิด
แบบองครวม ที่มองความเชื่อมโยงอยางมีบริบทและเงื่อนไข โดยไมแยกสวน
ตางๆ ออกจากกันอยางเด็ดขาด ทั้งน้ีเพ่ือการวิเคราะหและคนหาหลักการที่
อยูเบื้องหลังความสัมพันธตางๆ ซ่ึงมักเกี่ยวของกับคุณคา กฎเกณฑ และ
อํานาจของชุมชน ที่เปนพลังสําคัญของชุมชนในการสรางสรรคและผลิตใหม 
   สวนที่สาม กระบวนการทางวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึงการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียนรู สรางสรรค ผลิตใหมและปรับตัวของชุมชนทองถิ่น 
ภายใตบริบททางสังคมและธรรมชาติแวดลอม ที่มีความหลากหลายและ
แตกตางกันไปในแตละชุมชน ในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทํา
ใหชุมชนตองคิดคนและแสวงหาทิศทางการพัฒนาที่หลากหลาย เพ่ือการดํารง
อยูรวมกันของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และการเคารพหลักการของวัฒนธรรม



๑๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

อ่ืน กระบวนการทางวัฒนธรรมนี้จะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการ
พัฒนา 
 
 ๕. วัฒนธรรมกับการพัฒนา 

 องคการสหประชาชาติและองคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม จึงได
ประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐ เปน “ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรม” (World Decade for Cultural Development) โดยขอใหรัฐ
สมาชิกรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของทศวรรษโลกเพื่อการ
พัฒนาวัฒนธรรม ๔ ประการคือ ๑) เนนการใชมิติวัฒนธรรมใน
กระบวนการพัฒนา      ๒) เสริมสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น  ๓) 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานวัฒนธรรม  ๔) สงเสริม
ความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ (สมัชชาศิลปวัฒนธรรมไทย สภา
ผูแทนราษฎร, ม.ป.ป., หนา ๑) ซ่ึงพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๓๘, 
หนา ๘๗ - ๘๘) ไดชี้ใหเห็นวาการเนนความสําคัญของมิติวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเชนนี้ เปนสวนหนึ่งของการตื่นตัวครั้งใหญที่เกิดขึ้นทั่วไปในชวงนี้ของ
โลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ไดมองเห็นความผิดพลาดและผลราย
ของการพัฒนาที่ผานมาวา  ถึงแมจะประสบความสําเร็จที่มีคุณคาประโยชน 
แกปญหาใหแกมนุษยชาติไดมากมายก็จริง แตปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มุง
ความเจริญทางวัตถุ การขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเรื่องนํา จนกระทั่งทําใหรูสึกกันวาความเจริญ
น้ันไดมาถึงจุดติดตันแลว ถาขืนดําเนินตอไปในทิศทางนั้น มนุษยชาติอาจจะ
ถึงกับประสบความพินาศสูญสิ้น ไปก็ได 

นักวิชาการและนักพัฒนาจํานวนหนึ่งเห็นวา การพัฒนาที่มุงเนน 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๗ 
-------------------------------------------------- 

อยูแตการบริโภคมากกวาการสรางสรรคสังคมอยางเปนระบบบนพื้นฐานของ
ตนทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มีอยูแลว ผลที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรม
ตองสูญเสียพลังและไมสามารถเปนตัวกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตอไปได ในขณะเดียวกันการใหความหมายของวัฒนธรรม ไว
กวางๆ มักจะไมเกิดประโยชนใดๆ เพราะทําใหขาดความชัดเจน เลื่อนลอย 

และไรพลังที่จะมีตอสังคม ดังน้ันจึงจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของ
วัฒนธรรมใหถองแทและชัดเจนเสียกอน 

ศรีศักร  วัลลิโภดม (๒๕๓๖, หนา ๑๔ - ๒๖) ไดชี้ใหเห็นวาคนสวน
ใหญมักจะเขาใจวัฒนธรรมในความหมายของ “ศิลปวัฒนธรรม” คือ มอง
วัฒนธรรมวาเปนเพียงรูปแบบของศิลปและประเพณี ปญหาสําคัญของการให
ความหมายของวัฒนธรรมในทํานองนี้คือ ทําใหมองเห็นวัฒนธรรมในลักษณะ
หยุดนิ่ง ลองลอย และไรชีวิตชีวา เพราะขาดความสัมพันธเชื่อมโยงกับกลุม
ชนผูสรางสรรควัฒนธรรมนั้น ซ่ึงมักมีพัฒนาการที่เคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังน้ันนาจะตองหันมามองวัฒนธรรมในอีกลักษณะหนึ่ง
ที่เรียกวา “สังคมวัฒนธรรม” หรือ “ชีวิตวัฒนธรรม” เพราะการมองวัฒนธรรม
ในลักษณะนี้จะกระตุนใหเกิดความสนใจวิเคราะหสังคมและชีวิตของผูกลุมชน
เปนเจาของวัฒนธรรมไปพรอมๆ กับการทําความเขาใจลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอมอยูเสมอ เพราะ
ไมมีวัฒนธรรมใดอยูโดดเดี่ยวแตตองสัมพันธกันอยางซับซอนหลายชั้น ตั้งแต
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลก 

หากจะพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมในเชิงชีวิตวัฒนธรรม
แลว วัฒนธรรมนาจะถือไดวาเปนองครวมของวิธีคิด คุณคา และอุดมการณ
ของสังคมที่มนุษยสรางสรรคและสะสมขึ้นมา ในความพยายามที่จะแสดงออก
ถึงจิตวิญญาณของความเปนมนุษย และการปรับตัวกับระบบความสัมพันธ



๑๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ทางสังคมและธรรมชาติภายใตเง่ือนไขและบริบทที่แตกตางกัน ตามนัยน้ี
วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนพลังที่อยูเบื้องหลังศิลปะ และวิถีชีวิตของสังคม
มนุษย ซ่ึงจะมีความหลากหลายและซับซอนแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น 

ขณะเดียวกันก็มีพลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได ดวยการผลิตใหมของชุมชน
เจาของวัฒนธรรม เพ่ือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและ
บริบทของสภาวะแวดลอม  

ประเวศ  วะสี (๒๕๓๗, หนา ๑๓ - ๒๐) ไดชี้ใหเห็นวาถาเขาใจ
ความหมายของวัฒนธรรมในเชิงชีวิตวัฒนธรรมแลวจะสามารถสรุป
คุณลักษณะของวัฒนธรรมได ๘ ประการ คือ 

๑. มีความหลากหลาย กระจายอํานาจ จึงสงเสริมการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมจะมีลักษณะหลากหลายไปตามชุมชนทองถิ่นตางๆ 

ถาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมก็ตองสงเสริมความเปนตัวเองทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่นตางๆ ก็เทากับเปนการกระจายอํานาจ และสงเสริมการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย การเห็นคุณคาและสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
จึงเปนการพัฒนาประชาธิปไตย 

๒. กระจายรายไดและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ จุดแข็ง
ของไทยที่คนอ่ืนไมมีคือ วัฒนธรรมไทย ควรคิดเรื่องเศรษฐกิจกับวัฒนธรรม
ใหเชื่อมตอกัน เพราะเศรษฐกิจในรูปแบบปจจุบันมีลักษณะกระจุกรายไดสูง 

วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการกระจายรายได 
๓. สงเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนทองถิ่น วัฒนธรรม คือ ภูมิปญญา

ของชุมชนทองถิ่นซึ่งมีรากยอนไปไกล ถาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่นยอมมีศักดิ์ศรี ถาชุมชนทองถิ่นมีศักดิ์ศรีคนทั้งประเทศก็จะมีเกียรติ มี
ความสุข เปนการเปดทางเลือกกวางขวางอยูใหผูคน ลดความเครียดและ
ความขัดแยงในสังคมลง 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๙ 
-------------------------------------------------- 

 ๔. มีความเปนบูรณาการ วัฒนธรรมเปนเรื่องของความเชื่อมโยง
อยางเปนบูรณาการทุกมิติ วัฒนธรรมเปนเรื่องของคนทั้งหมดในชุมชนหรือ
สังคม ที่มีความเชื่อและระบบคุณคาและการปฏิบัติรวมกัน เปนทั้งเรื่องของ
เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอมพรอมกันไปหมดเปนเรื่องเดียวกัน 
 ๕. สรางความบรรสานสอดคลอง (Harmony) และความสมดุล
ยั่งยืน เพราะความเปนบูรณาการและความที่มีรากลึกยาวนาน วัฒนธรรมจึง
มีลักษณะผสานหรือมีความบรรสานสอดคลองระหวางมนุษยทั้งกายและใจ 
กับสังคม และกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ตามธรรมชาติ 
 ๖. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง การพัฒนาทาง
วัตถุไมคํานึงถึงคุณคาทางจิตใจ และจิตวิญญาณ วัฒนธรรมคํานึงถึงเรื่อง
จิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้งสุนทรียกรรมใหความสุขทางจิตใจ 
 ๗. สงเสริมความเขมแข็งของสังคม ตองสงเสริมใหสังคมเขมแข็งจึง
จะถวงดุลอํานาจและฟนฟูบูรณะศีลธรรมได วัฒนธรรมเปนเครื่องสงเสริมความ
เขมแข็งของสังคม เพราะวัฒนธรรมตองมีความเปนชุมชน ความเปนชุมชนตอง
มีองคกรชุมชน การมีองคกรชุมชนทําใหชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง 
 ๘. เปนการผดุงศีลธรรมของสังคม  เม่ือวัฒนธรรมมีลักษณะทั้ง ๗ 
ประการดังกลาวขางตน จึงเปนการผดุงศีลธรรม 

ดวยเหตุน้ีกระบวนการทางวัฒนธรรมตางๆ จึงมีนัยสําคัญตอการ
พัฒนาอยางมาก เพราะชวยใหเขาใจลักษณะที่เคลื่อนไหวของวัฒนธรรม ใน
ความพยายามที่จะสืบทอดคุณคาของความเปนมนุษยและอํานาจหรือศักดิ์ศรี
ของชุมชน ดังจะเห็นไดจากกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม 
และการปรับตัวของชุมชน   ซ่ึงจะตองมีการศึกษาเปนกรณีๆ ไป  เพ่ือจะเขาใจ
ถึงศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนระดับตางๆ  



๒๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ความสัมพันธระหวางมิติทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา อาจถือไดวา 

มิติทางวัฒนธรรมมีฐานะเปนพลังที่สรางสรรคตอการพัฒนาในดานหลักๆ 

อยางนอย ๓ ดาน คือ 
๑. ดานเปาหมายการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรม จะชวยกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาใหชัดเจนตามความหมายของวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกได  ๓  เปาหมายที่เชื่อมโยงกัน  คือ การเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของมนุษย การเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม และความยั่งยืนของ
ธรรมชาติแวดลอม 
 ๒. ดานทิศทางการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยใหมองเห็นทิศ
ทางการพัฒนาที่หลากหลายแนวทางมากขึ้น แทนที่จะจํากัดอยูเพียงแนวทาง
เดียว เพราะระบบคิดทางวัฒนธรรมจะใหความสําคัญกับการคิดอยางมีบริบท
ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละกรณี และยังชวยในการศึกษาปญหาของการพัฒนา
อีกดวย ทําใหเกิดทางเลือกในการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
พัฒนาระหวางชุมชนแทนการครอบงําทิศทางการพัฒนา  
 ๓. ดานกระบวนการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยใหมองเห็น
ความสําคัญของศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตนเอง เพราะ
สามารถเขาใจวากระบวนการทางวัฒนธรรมตางๆ  น้ัน เริ่มตนไดในชุมชนเอง 

ไมวาจะเปนกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม และการปรับตัว 

ซ่ึงจะผลักดันใหการพัฒนาสอดรับกับบริบททางสังคม และธรรมชาติแวดลอม
ของชุมชนมากที่สุด ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และความรวมมือกับสังคม
ภายนอกในระดับตางๆ 

ในมิติทางวัฒนธรรม การพัฒนาจึงไมใชมีความหมายเพียงแคการ
เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นเทานั้น ซ่ึงเปนการมองอยางกวางๆ ในดานบวกทิศทาง
เดียว แตการพัฒนาหมายถึง การปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจและ



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๑ 
-------------------------------------------------- 

สิทธิที่ใหทุกสวนของสังคม สามารถกําหนดวิถีชีวิตในความเปนมนุษยของ
ตนเองไดอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 

 
งานวัฒนธรรม : ทําอยางไร 

อานันท กาญจนพันธุ (๒๕๓๘, หนา ๓๒ - ๓๗) ไดเสนอวาแนว
ทางการพัฒนาที่ผานมาแทที่จริงแลวไมไดขาดมิติวัฒนธรรม หากแตตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความคิดทางวัฒนธรรมแบบหยุดนิ่งและตายตัว จึงทําใหมองการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเทานั้น ซ่ึงผิดทั้งขอเท็จจริงและธรรมชาติของ
สังคมมนุษย อีกทั้งยังแสดงนัยของการครอบงําอยูอยางเต็มเปยม ดังน้ัน
จําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทัศน ดวยการหันมาหามิติ
วัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวและมีชีวิตแทนที่ เพ่ือที่จะไดเขาใจทางเลือกในการ
พัฒนาใหมีทิศทางที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถกําหนดทางเลือกในการ
พัฒนาไดสอดคลองกับความเปนจริงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ตามนัยดังกลาวการลงทุนพัฒนาใดๆ จําตองมีการลงทุนทาง
วัฒนธรรมความคิดควบคูไปดวย หากการพัฒนาน้ันหมายถึงการเพิ่ม
ศักยภาพในการกําหนดวิถีชีวิตของความเปนมนุษย เพราะการเคลื่อนไหว
ทางวัฒนธรรมประกอบดวยกระบวนการตางๆ ตั้งแตการเรียนรู การ
สรางสรรค การผลิตใหม และการปรับตัวเกี่ยวกับระบบคุณคาอุดมการณ 
ระบบภูมิปญญาและระบบสิทธิอํานาจ ซ่ึงตองปฏิบัติการอยางตอเน่ือง ดวย
การลงทุนลงแรง ในทํานองเดียวกับการลงทุนทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม
ดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานการศึกษา 

ในการลงทุนพัฒนาทางวัฒนธรรมความคิด เพ่ือใหมิติวัฒนธรรม
แบบองครวมสามารถเปนพลังชี้นําแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจทาง
สังคมและทางการเมืองไดน้ัน คงตองเร่ิมจากความเขาใจกอนวา ทุกสังคมมี



๒๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ตนทุนทางวัฒนธรรมสะสมอยูกอนแลวทั้งสิ้น ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต
ศีลธรรม ศิลปะ และภูมิปญญา การสูญเสียตนทุนทางวัฒนธรรมเหลานั้นไป ก็
จะทําใหสังคมนั้นลมละลายทั้งทางศีลธรรม และดานอ่ืนๆ ตามมา ไมแตกตาง
มากนักกับการลมละลายทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังน้ัน ประเด็นสําคัญใน
การแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาในมิติวัฒนธรรมจึงไมใชเพียงการทําให
ทันโลกทันสมัยเทานั้น  หากแตอยูที่กระบวนการตางๆ ๔ ประการ คือ  
 ๑. การเสริมสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรม มนุษยทุกคนตองการ
แสดงออกอยางเทาเทียมกัน และสามารถแสดงออกไดดีที่สุดในเวทีที่เรียกวา 

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพราะพื้นที่น้ีถือเปนสมบัติรวมกันของทุกคน ปรากฏใน
รูปตางๆ ทั้งภูมิปญญาความรู อุดมการณ คุณคาทางศีลธรรม และทรัพยากร
ของสวนรวม ซ่ึงมีสวนอยางสําคัญในการสรางสรรควัฒนธรรมของการรวม
หมู ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน และเกิดความตองการทํากิจกรรม
ทางสังคมตางๆ รวมกัน ในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมนี้มนุษยจะสามารถเรียนรู 
สรางสรรค ผลิตใหมและปรับตัวได ดวยเหตุน้ีเอง จึงเปรียบไดกับตนทุนทาง
วัฒนธรรมที่เปนเสมือนพลังของชุมชนในการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. การเสริมสรางประชาสังคม เปนการพัฒนาในมิติทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญยิ่ง เพราะแสดงถึงความสามารถในการผลิตใหมทาง
วัฒนธรรมที่ดึงใหชุมชนทองถิ่นตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมได
อยางแทจริง ดวยการเขามามีสวนในการวางกฎเกณฑและกติกาของสังคม
เพ่ือใหทุกคนมีสวนทั้งรับผิดชอบ ตรวจสอบ และไดประโยชนจากสังคมอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงจะชวยผลักดันใหการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ และดานการเมืองกาวหนาไปไดพรอมๆ กัน เพราะทุกคน
จะรูสึกวาไดรับความเปนธรรมอยางเสมอกัน ชุมชนทองถิ่นก็สามารถปกปอง
สิทธิพ้ืนฐานของตนได ไมถูกเอารัดเอาเปรียบดังที่เปนอยูในทุกวันน้ี 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๓ 
-------------------------------------------------- 

 ๓. การเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรชุมชน  กระบวนการ
สรางประชาสังคมจะเปนจริงไดน้ัน ขึ้นอยูกับเง่ือนไขสําคัญ คือ องคกรชุมชน
ตองเขมแข็ง เพ่ือจะไดทําหนาที่ทั้งตรวจสอบ และปกปองสิทธิของทองถิ่นได
เต็มที่ นอกจากนั้น ความเขมแข็งขององคกรชุมชนยังจะมีสวนชวยเสริมให
ทองถิ่นมีศักยภาพมากขึ้น ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และการ
แสวงหาทางเลือกในการพัฒนา ตลอดจนเปนกําลังพ้ืนฐานของระบบ
ประชาธิปไตยแบบประชาสังคมในระดับรากหญาตอไป 
 ๔. การเคารพสิทธิของความแตกตางหลากหลายของพหุสังคม  
มิติวัฒนธรรมนั้น มีลักษณะเดนอยูที่การแสดงออกถึงคุณคาของความเปน
มนุษยและการเคารพสิทธิชุมชน อันเปนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาไปสู
ความเปนพหุสังคม ที่ผูคนแตตางกันทั้งในดานฐานะทางเศรษฐกิจ ระบบ  
การผลิต วิถีชีวิต และชาติพันธุ ดังเชนสังคมไทยในปจจุบัน ยิ่งสังคมมีความ
หลากหลายมากขึ้นเทาใด ยิ่งตองเนนในระบบคุณคาที่เห็นคนเปนคน และ
เนนความคิดที่เคารพสิทธิของกันและกันมากยิ่งขึ้น 
 

ประเวศ วะสี (๒๕๓๗, หนา ๒๓ - ๒๖) ไดเสนอยุทธศาสตรเพ่ือ
เปนแนวทางใหญๆ สําหรับสงเสริมเรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนาไว ๗ 

ประการดังน้ี 
 ๑. การสรางความเขาใจที่ถูกตองใหรูทั่วทั้งสังคมวาวัฒนธรรมคือ

อะไร และวัฒนธรรมสําคัญสําหรับการพัฒนาอยางไร เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ที่สุด เพราะเมื่อเกิดความเขาใจที่ถูกตองแลว สังคมก็จะปฏิบัติถูกตองไดเอง 

 ๒. การสนับสนุนเวทีทางวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น ควรสนับสนุน
เวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในชุมชนทองถิ่นตางๆ ที่ริเร่ิมโดย
ชุมชนทองถิ่น 



๒๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 ๓. สงเสริมสถาบันครอบครัว  ไทยเคยมีวัฒนธรรมครอบครัวที่
อบอุน แตบัดนี้สถาบันครอบครัวไดรับผลกระทบอยางหนักจากการพัฒนา
แบบทันสมัย 

 ๔. สงเสริมองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของประชาชน 

ชุมชนที่เขมแข็ง คือ ผูปฏิบัติวัฒนธรรม และชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการ
พัฒนาทุกดาน 

 ๕. ปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย การศึกษาของไทย
ในปจจุบันตัดขาดจากรากทางวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงเปนเหตุสําคัญของ
ความเสื่อมสูญทางวัฒนธรรมและเกิดปญหาตางๆ จากความขาดแคลนทาง
วัฒนธรรม ควรปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย เพราะ
วัฒนธรรมเปนเรื่องของการปฏิบัติและการซึมซับ ถาการศึกษาเอาความเปน
จริงเปนตัวตั้ง การศึกษาก็จะสัมผัสกับวัฒนธรรม 

 ๖. วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ เน่ืองจากวัฒนธรรมมีความสําคัญตอ
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได และการรักษา
สภาพแวดลอมดังกลาวแลว ควรรวมมือกันสรางความเขาใจเรื่องน้ีใหชัดเจน 
และกําหนดยุทธศาสตรในการนํามิติทางวัฒนธรรมเขามาพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ๗. กองทุนและการบริหารงานวัฒนธรรม ในการสงเสริมวัฒนธรรม
กับการพัฒนาตองการเงินทุนและการบริหารจัดการที่คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการเพิ่มเงินกองทุนวัฒนธรรมใหมีจํานวนมากพอ  

 
การดําเนินงานวัฒนธรรม : “สิทธิ” และ “หนาที่” ของประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนด
ไวในหมวด ๔ หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๓ วา “บุคคลมีหนาที่... 
พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๕ 
-------------------------------------------------- 

และสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” และหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน มาตรา ๖๖ วา “บุคคลซึ่งรวมตัวกัน
เปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษ หรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ
ของชาติ”  แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดานวัฒนธรรมนั้นเปนทั้ง “สิทธิ” และ 
“หนาที่” ของประชาชน ทั้งที่เปน “บุคคล” “ครอบครัว” และ “ชุมชน” ที่เปน 
“เจาของวัฒนธรรม” ที่จะตองเรียนรู ทําความเขาใจ และดําเนินงานวัฒนธรรม 
(ทั้งในดานการศึกษาคนควาวิจัย การอนุรักษ การฟนฟู การสงเสริม การ
เผยแพร การสืบทอด และการพัฒนา) ดวยการ “ระเบิดจากขางใน” ซ่ึงจะสงผล
ใหเกิดการพึ่งตนเอง พัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน ซ่ึงจะสงผล
ตอเน่ืองไปถึงการที่จะทําใหเกิดการกินดี อยูดี และมีความสุขไดอยางมีศักดิ์ศรี 
ดังน้ัน ประชาชนจึงเปนแกนกลาง (ไขแดง) ของการดําเนินงานวัฒนธรรมของ
ตนเองในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” ดังแสดงไวในภาพ ๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ๑ งานวัฒนธรรมเปนของประชาชน ในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” 

อยูดีมีสุข อยางมีศักดิ์ศร ี
[โดยการพึ่งตนเอง/พัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน] 

ระเบิดจากขางใน 
[รู /เขาใจ /เห็นคุณคา/
ดําเนินงานวัฒนธรรม] 

บุคคล/
ครอบครัว/ชุมชน



๒๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

การสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรม: “อํานาจ” และ “หนาที่” ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การปลอยใหประชาชนดําเนินงานวัฒธรรมของตนเองในฐานะ 
“เจาของวัฒนธรรม” ตามลําพัง จะเปนการปลอยใหเปน “ภาระ” ของ
ประชาชนเทานั้น ซ่ึงจะทําใหเกิดความยากลําบากในการทํางาน ดังน้ัน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดไวใน
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา ๒๙๐ วา “องคการปกครองสวน
ทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
สิทธิจะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และตาม
ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติ การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย” 

 และในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา ๖๗ ไดกําหนดใหงานวัฒนธรรม
เปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล กลาวคือ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ โดยเฉพาะใน (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และ (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

และในพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๐ และ ๑๑ ไดกําหนดใหงานวัฒนธรรมเปนอํานาจและหนาที่ของเทศบาล 
กลาวคือ ไดกําหนดใหเทศบาล มีหนาที่ โดยเฉพาะใน (๘) บํารุงรักษาศิลปะ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๗ 
-------------------------------------------------- 

จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ (๑๘) 
การสงเสริมการกีฬา จารีต ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

แสดงใหเห็นวา สังคมไทยได “ออกแบบ” โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ทั้งองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และอ่ืนๆ) ไดทําหนาที่เปน “พ่ีเลี้ยง” (ไขขาว) 
ที่ทําหนาที่โอบอุมดูแลใหประชาชน (ไขแดง) สามารถดําเนินงานวัฒนธรรม
ของตนเองไดจนประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําหนาที่
ในการสรางโอกาส สงเสริม สนับสนุน กระตุน และอํานวยความสะดวกให
ประชาชนไดดําเนินงานวัฒนธรรมในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” ได โดยการ
จัดทําแผนงาน โครงการ และจัดสรรงบประมาณ ดังแสดงไวในภาพ ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบทบาทในการโอบอุมดูแลให
ประชาชนสามารถดําเนินงานวัฒนธรรม ในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” ได
อยางเต็มประสิทธิภาพ  

บุคคล/
ครอบครัว/
ชุมชน 

อยูดีมีสุข อยางมีศักดิ์ศร ี
[โดยการพึ่งตนเอง/
พัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน] 

ระเบิดจากขางใน  
[รู /เขาใจ /เห็น
คุณคา/ดําเนินงาน
วัฒนธรรม] 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น [อบต. 

/เทศบาล/อบจ./
อื่นๆ] 

สรางโอกาส/สงเสริม/
สนับสนุน/กระตุน/

อํานวยความสะดวกให
เกิดการพัฒนา ฯลฯ 

แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ/ฯลฯ  



๒๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

การสงเสริม/สนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรม : “อํานาจ” และ 
“หนาที่” ของหนวยงานของรัฐรวมกับภาคสวนตางๆ ของสังคม 

เพ่ือจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทําหนาที่เปน “พ่ีเลี้ยง” 
(ไขขาว) ทําหนาที่โอบอุมดูแลใหประชาชน (ไขแดง) ใหสามารถดําเนินงาน
วัฒนธรรมของตนเองในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” ไดจนประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ น้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงไดกําหนดไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ 
แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
มาตรา ๘๐ วา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ใน (๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรัก
สามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงาม และภูมิปญญา
ทองถิ่น”  และในสวนที่ ๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง
ปญญา และพลังงาน มาตรา ๘๖ วา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ใน (๒) สงเสริมการประดิษฐ 
หรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษา และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา”  

แสดงใหเห็นวา สังคมไทยได “ออกแบบ” โดยกําหนดใหรัฐ (โดย
หนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานตางๆ) ไดทําหนาที่เปน “พ่ีเลี้ยง” (เปลือกไข) รวมกับองคกรพัฒนา
เอกชน องคกรธุรกิจเอกชน สื่อสารมวลชน และอ่ืนๆ เพ่ือรวมกันทําหนาที่
โอบอุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ไขขาว) ไดทําหนาที่โอบอุมดูแล
ประชาชน (ไขแดง) ใหสามารถดําเนินงานวัฒนธรรมของตนเองไดจนประสบ
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําหนาที่ในการสรางโอกาส 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๙ 
-------------------------------------------------- 

สงเสริม สนับสนุน กระตุน และอํานวยความสะดวกใหทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนไดดําเนินงานวัฒนธรรมในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม” 
ได โดยการจัดทําแผนงาน โครงการ และจัดสรรงบประมาณ ตามความ
เหมาะสม  

 ดังตัวอยางที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๐ เห็นชอบหลักการและการนําไปสูการปฏิบัติ ใหโครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนเปนระเบียบวาระแหงชาติ : สรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน รวมพลังทุกหนวยงานสงเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู
ชุมชน เพ่ือสังคมอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน โดย 
    ๑. ใหทุกกระทรวงที่มีงาน/โครงการที่สอดคลองกับ “โครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ที่มีองครวมในการพัฒนา ๖ ดาน ไดแก       
ภูมิปญญาทองถิ่น อาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ลานวัฒนธรรม ศูนยความรูและหองสมุดชุมชน และพิพิธภัณฑ
ชุมชน นํากิจกรรมของกระทรวงลงในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ของทุกตําบลในจังหวัด 
 ๒. ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดนํา “โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน” บรรจุเปนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของรัฐบาลและยุทธศาสตรของ
จังหวัด  
 ๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” และสนับสนุนงบประมาณตาม
ความจําเปน ดังแสดงไวในภาพ ๓   



๓๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 
ภาพ ๓ หนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจเอกชน 
สื่อสารมวลชน และอ่ืนๆ กับบทบาท 
 

การเปน “พ่ีเลี้ยง” (เปลือกไข) โอบอุมดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ไขขาว) ไดทําหนาที่ 

โอบอุมดูแลประชาชน (ไขแดง) ใหสามารถดําเนินงานวัฒนธรรม 
ในฐานะ “เจาของวัฒนธรรม”  ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 

รัฐ (หนวยงาน) 
เอกชน (วัด/
บริษัท/มูลนิธิ  

ฯลฯ) 
่

บุคคล/
ครอบครัว/
ชุมชน 

ระเบิดจากขางใน  
[รู /เขาใจ /เห็น

คุณคา/
ดําเนินงาน
วัฒนธรรม] 

สรางโอกาส/
สงเสริม/สนับสนุน/
กระตุน/อํานวย

ความสะดวกใหเกิด
การพัฒนาฯลฯ 

 

องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
[อบต. 

/เทศบาล/
อบจ./อื่นๆ]

สรางโอกาส/
สงเสริม/

สนับสนุน/กระตุน/
อํานวยความ

สะดวกใหเกิดการ
พัฒนาฯลฯ 

 

แผนงาน/
โครงการ/

งบประมาณ/ฯลฯ 

แผนงาน/
โครงการ/
งบประมาณ/

ฯลฯ  

อยูดีมีสุข 
อยางมีศักดิ์ศรี 

[โดยการ
พึ่งตนเอง/พัฒนา
ตนเองไดอยาง
ตอเนื่องและ
ยั่งยืน] 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๓๑ 
-------------------------------------------------- 
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๓๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๓๖). “ชีวิตวัฒนธรรมกับความเชื่อในสังคมไทย” ใน 
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มนุษยกับวัฒนธรรม ๓๓ 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมการใชสีในสังคมไทย 
 

ชาติชาย  อนุกูล∗ 
 

สีเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาแตในอดีต  
มนุษยรูจักคิดคนกรรมวิธีในการผลิตสีจากธรรมชาติ และนํามาใชประโยชน
มากมายหลายดาน เชน ใชยอมผา ใชระบายบนภาชนะ ขาวของเครื่องใช  
หรือการนําสีมาสรางสรรคผลงานศิลปะ นอกจากนั้นสียังอาจนําไปใชในการ
สื่อความหมายบางอยาง หรืออาจเปนสัญญะบางประการในแตละสังคม คน
ไทยมีพัฒนาการความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสีทั้งที่เปนของตนเองและ
สวนที่ไดรับอิทธิพลจากที่อ่ืน และความเชื่อน้ันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

                                                 
∗
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



๓๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ความหมายของสรรพสิ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระดับคือ หน่ึง
ความหมายระดับประโยชนใชสอย และสองความหมายระดับวัฒนธรรม  
สรรพสิ่งใดๆ ก็ตามที่เปนผลผลิตของมนุษยความหมายแรกเริ่ม มักอยูที่
ความหมายในระดับประโยชนใชสอย เชน รองเทามีความหมายคือเอาไวสวม
ใสเวลาเดิน นาฬิกามีความหมายแคไวดูเวลา แตเม่ือกาลเวลาผานไป
ความหมายของสิ่งตางๆ จะเร่ิมไมคงที่โดยสังคมจะนิยามความหมายเพิ่มเขา
ไปในวัตถุน้ันๆ ตลอดเวลา เชน นาฬิกาความหมายคงมิไดเพียงดูเวลาอยาง
เดียวอีกตอไป นาฬิกากลายเปนสัญลักษณของความเที่ยงตรงไดอยางหนึ่ง 
นาฬิกาบางยี่หอกลายเปนเคร่ืองประดับที่แสดงถึงความมีฐานะของคนบาง
จําพวก นาฬิกาบางรูปทรงยังสามารถบอกไดวาใชเฉพาะสตรี นาฬิกา
บางอยางแสดงความหมายในตัวเองวาเปนนาฬิกาเฉพาะกลุมวัยรุนเทานั้น  
เปนตน ความหมายตางๆ เหลานี้คือ ความหมายระดับวัฒนธรรมซึ่งลวนเปน
สิ่งที่ถูกสรางขึ้นทั้งสิ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ที่สําคัญคือ 
ความหมายเหลานี้มิไดถูกสรางโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเปนผลผลิตของ
สั งคมนั้นๆ  ที่ จะทํ าหน าที่ กํ าหนดความหมายของสิ่ งต างๆ (ชาต รี      
ประกิตนนทการ, ๒๕๔๗, บทนํา) สีเองก็มีความหมายสองระดับเชนเดียวกัน 
สีในระดับการใชสอยอาจหมายถึงความสวยงามแตในระดับวัฒนธรรมอาจมี
ความหมายอีกอยางหนึ่ง 

 
บทความนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเชื่อ 

ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมสีในสังคมไทยเพื่อทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นและนําไปสูการทําความเขาใจภาพรวมของสังคมไทย 
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสีและนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๓๕ 
-------------------------------------------------- 

ความหมายของวัฒนธรรม มีหลายความหมาย และหลากหลาย
ที่นักวิชาการแตละทานไดใหคํานิยามไวซ่ึงมีทั้งแตกตาง และคลายคลึงกัน
ดังน้ี 

วัฒนธรรมในทัศนะของ ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๔๔,ความนํา) มี
สองความหมายคือ 

๑. วัฒนธรรมหลวง หรือประเพณีหลวง (Great Tradition) เปน
วัฒนธรรมเพ่ือการบูรณาการและจะพบเห็นในสังคมที่เปนรัฐเปนประเทศชาติ
มุงเนนสิ่งที่เปนศิลปวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปญญาและสิ่งที่ดีงามของชาติ
บานเมืองของแผนดินที่จะตองทําการอนุรักษ เชน  ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต วัดวาอาราม และปราสาทราชวัง  รวมไปถึงภาษาและ
การแตงกายดวย เน่ืองจากสังคมมีคนหลายกลุมหลายชาติพันธุหลายอาชีพ
นับถือศาสนาและมีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาตางกันอยูรวมกัน  
จําเปนตองสรางความเหมือนกันและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เชน ใช
ภาษากลางรวมกัน มีระบบการปกครองรวมกันประเพณีอยางเดียวกันรวมทั้ง
กฎระเบียบแบบแผนศิลปกรรมและลักษณะทางสัญลักษณอ่ืนๆ โดยรัฐหรือผู
มีอํานาจในการปกครองเปนผูจัดทําและกําหนดขึ้น 

๒. วัฒนธรรมราษฎร เปนวัฒนธรรมระดับลางอาจเรียกไดวาเปน
ชีวิตวัฒนธรรมเพราะเปนเรื่องของวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนกลุมตางๆ 
ทั้งในเมืองและชนบท  วิถีชีวิตของแตละกลุมเปนการเรียนรูและปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมเหลาที่อยูอาศัยและทํามาหากินสงผลทําใหรูปแบบ
วัฒนธรรมแตละถิ่นไมเหมือนกันอีกทั้งชาติพันธุและประวัติศาสตรก็เปน
ปจจัยทําใหรูปแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมในทองถิ่นแตกตางกัน   

วัฒนธรรมในความหมายดานมานุษยวิทยามีแบบดวย  ๓ 
คุณลักษณะ (กาญจนา แกวเทพ, ๒๕๔๔, หนา ๒๒) 



๓๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 ๑. วัฒนธรรมเปนสิ่งยึดเหนี่ยวการอยูรวมกันของคนในสังคม
อาจจะปรากฏเปนผลทางวัฒนธรรมแบบตางๆ เชน ระบบความเชื่อจากคานิยม
ธรรมเนียมปฏิบัติวัตถุสิ่งของเครื่องใชระบบภูมิปญญากฎระเบียบ ฯลฯ 

 ๒. วัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเปนมรดกของกลุม น้ันจะตองมี
กระบวนการถายทอดและสืบทอดจากรุนหนึ่งไปยังรุนหนึ่ง 

 ๓. วัฒนธรรมตองมีการดัดแปลง (Adaptive) เม่ือยุคสมัย
เปลี่ยนไปวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนตัวเองใหมใหเหมาะสมกับบริบทใหม
หากปรับตัวไดก็สามารถดํารงอยูได   

สวนความหมายของคําวาวัฒนธรรมในเชิงองคประกอบ (กาญจนา 
แกวเทพ, ๒๕๔๔, หนา ๑๗) คือ 

๑. วัฒนธรรมคือระบบความรู ความคิด ความเขาใจ ความเชื่อ  
(Cognition/Knowledge/Belief System) 

๒. วัฒนธรรมคือระบบอารมณ ความรูสึก (Affection/Structure of 
Feeling) 

๓. วัฒนธรรมคือระบบการประยุกตปฏิบัติ / ธรรมเนียมประเพณี  
(Conation/Performance/Tradition) วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นกําหนด
ขึ้นมิใชสิ่งที่มนุษยทําตามสัญชาติญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของใช  
หรืออาจเปนการกําหนดพฤติกรรมและความคิดตลอดจนวิธีการหรือระบบ
การทํา (อมรา พงศาพิชญ, ๒๕๓๔, ๑) 

ดังที่กลาวจะเห็นวาคํานิยามของคําวาวัฒนธรรมนั้นมีความ
หลากหลายแตกตางกันแตวัฒนธรรมที่จะกลาวในบทความนี้จะหมายถึง 
วัฒนธรรมทั้งสองความหมาย คือ วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎรซ่ึง
ไมอาจปฏิเสธไดวาวัฒนธรรมทั้ง ๒ ไดผสานกลมกลืนกันอยูอยางแยกไม
ออกเพราะตางมีหนาที่สําคัญในการดํารงชีวิตของกลุมชน วัฒนธรรมราษฎร



มนุษยกับวัฒนธรรม ๓๗ 
-------------------------------------------------- 

คือสิ่งที่ทําใหมนุษยมีชีวิตรอดรวมกันและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
เหมือนกัน ในขณะที่วัฒนธรรมหลวงมีหนาที่สรางความเปนอันหนึ่ง         
อันเดียวกัน วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมไดอยูลอยๆ และหยุดนิ่ง แตสัมพันธกับ
บริบททางสังคม เวลา และสถานที่ โดยเฉพาะบริบททางสังคมนั้นมี
ความสําคัญมากอยาง วัฒนธรรมสี ในที่น้ีจึงหมายถึง สีในวิถีชีวิตโดยเปนที่
ยอมรับในสังคมวามีความหมาย มีการรับรูและมีความเขาใจความรูสึกที่
ตรงกัน เหมือนกัน อาจเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามยุคสมัยและบริบท
ทางสังคม  
 
การใชสีในอดีต 

การใชสีของมนุษยน้ันมีมาแตยุคหิน ซ่ึงเปนยุคกอนประวัติศาสตร  
ที่ผานมากวาหม่ืนป มนุษยไดรูจักใชสีในการระบายพื้นผนังถ้ํา หลักฐานที่
ปรากฏชัดก็คือการคนพบภาพเขียนผนังถ้ําลาสโกซ (Lascaux) ซ่ึงอยูบริเวณ
แมนํ้าคอรโดนในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปคริสตศตวรรษ ๑๙๔๐ และที่ถ้ํา      
อัลตามิรา (Altamira) ซ่ึงอยูบริเวณหมูบานซานติลานาทางเหนือของประเทศ
สเปน ในปคริสตศตวรรษ ๑๘๗๐ จากการพิสูจนของผูเชี่ยวชาญสันนิษฐาน
วาเปนภาพเขียนที่เขียนขึ้นในชวงอารยธรรมกอนประวัติศาสตร ยุคหินเกา 
เขียนโดยมนุษยเผาโครมันยอง (Cromagnon) ประมาณ ๑๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ 
ป กอนประวัติศาสตร 

นอกจากนี้ยังไดสันนิษฐานตอไปอีกวา สีดําเปนสีแรกที่มนุษยรูจัก
นํามาใชในการเขียนภาพโดยไดมาจากถานที่เหลือจาการกอกองไฟเพื่อ
ความอบอุน หรือประกอบอาหารและใชเขียนบนผนังถ้ําที่หยาบขรุขระ ทําให
เขียนติดงายและมีนํ้าหนักเขมเห็นชัดเจนดี  ภาพที่เขียนขึ้นในระยะแรกนั้น
สวนใหญเปนภาพสัตว คน อาวุธ และสิ่งของตางๆ โดยระบายสีเรียบแบนไม



๓๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

กลมกลึงเปน ๓ มิติเหมือนรูปจริงในธรรมชาติ สีที่ใชเปนสีที่ไดมาจาก
ธรรมชาติซ่ึงสวนใหญเปนสีดํา สีเหลือง สีสม เปนตน การใชสีของมนุษย
ในชวงนั้นมิไดผูกขาดอยูเฉพาะในการเขียนภาพเทานั้นยังนําไปประกอบ
พิธีกรรมตางๆ อีกมากมาย เชน การใชดินแดง หรือฝุนแดงโรยรอบหลุมฝง
ศพโดยเชื่อวาผูตายจะไดตายอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังนําไปตกแตง
เรือนรางหนาตาดวยสีก็มี หากแตมิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือความงาม แตเปนการ
บงบอกถึงฐานะตําแหนง เชน หัวหนาเผา นักรบ หมอผี เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการคิดดัดแปลงใชกับสิ่งอ่ืน เชน การทําภาชนะในยุคสําริดโดยการเขียน
สีลงบนเครื่องปนดินเผาและเครื่องประดับตางๆ (โกสุม สายใจ, ๒๕๓๖, หนา 
๒๒ – ๒๔) 

อาจกลาวสรุปไดวา  การใชสีตั้งแตอดีตมา ยังคงสืบทอดและพัฒนา
มาถึงปจจุบันและยังคงมีการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑสีตอไปไมหยุดยั้ง 
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากเทาใดความจําเปนในการใชสีก็มีมากขึ้นเทานั้น   

 
สีกับวัฒนธรรมไทย 
 ในวัฒนธรรมไทยนั้นสีไดมีสวนเก่ียวของ
อยูในทุกๆ ดานของการดําเนินชีวิต เชน การแตง
ก า ย  กา รตกแต ง อ าห า ร  ก า ร ใ ช สี ใ น ง าน
ศิลปหัตถกรรม การใชสีในงานตกแตง วัง วัด บาน  
เปนตน การใชสีของคนไทย เปนผลสะทอนมาจาก
สภาพแวดลอม ความเชื่อ ศาสนา โหราศาสตร  
หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ เขามาเกี่ยวของ  สภาพแวดลอม
ของไทยเปนบรรยากาศเมืองรอนที่มี แสงแดดเจิด
จาตลอดปทําให คนไทยสรางวัฒนธรรมสีอยางมี



มนุษยกับวัฒนธรรม ๓๙ 
-------------------------------------------------- 

เอกลักษณแฝงดวยอํานาจ สีที่สะทอนแสงแดดอันเปนประกายระยิบระยับของ
ปราสาท ราชวัง วัดวาอาราม ความเปลงประกายผุดผองอันบริสุทธิ์ของ
พระพุทธรูป และสีสันของเสื้อผาคนไทยแตละภูมิภาคที่เต็มไปดวยลวดลายอัน
วิจิตรบรรจง เหลานี้ลวนเปนงานศิลปะชั้นยอดที่เกิดจากสืบทอด ตกผลึกจาก
วัฒนธรรมสีของคนไทยที่มีการคิดคนพัฒนามาเปนเวลาอันยาวนาน 
 

 
ในประเทศไทยมีหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวา มีการใชสีมากวา  

๑,๕๐๐ ป  หลักฐานที่คนพบไดแก ภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรที่อาว
พังงา ภาพเขียนบนผาหินที่ผาแตม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และลาย
เขียนสีบนเครื่องปนดินเผา อารยธรรมบานเชียง อ.หนองหาร จ.อุดรธานี  
ภาพเขียนรวมสมัยกับอารยธรรมบานเชียงอีกแหงคือ หวยแสนอูต       
อ.ฮอด จ.เชียงใหม เปนภาพเขียนบนแผนหินกวาง ๕ – ๑๐ เมตร เขียน



๔๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ดวยสีนํ้าตาลเขมวาเปนสีดินผสมกับยางไม ซึ่งการเขียนดวยเทคนิค
ดังกลาวนาจะเปนผลงานของมนุษยในยุคสําร ิดที ่ร วมสมัยกับแหลง
โบราณคดีเปยงหลวง การใชสียอมผาก็มีวิวัฒนาการมากวาพันป โดย
มักจะไดสีมาจากสวนตางๆ ของพืช และมีวิธีการยอมสีแตกตางกันตาม
สภาพทองถิ่น แตโดยสวนใหญจะมีสีคลายๆ กัน เชน สีแดงคล้ําไดจาก
ผลของตนคําแสด สีนํ้าตาลปนแดงไดจากตนเทียนกิ่ง สีดําจากผลมะเกลือ  
เปนตน สวนการใชสีในงานศิลปกรรมของไทยมีหลักฐานตั้งแตสมัยเชียง
แสนสุโขทัยจากภาพเขียนที่ผนังเจดีย วัดเจดียเจ็ดแถว พบวามีการใชสี
น อ ย ส ี ค ือ  ส ีเ ห ล ือ ง  ดํ า  แ ด ง  แ ล ะ ข า ว  นอก จ า กนั ้น ส ีใ น ง า น
เครื่องปนดินเผา เครื่องสังคโลกเปนเครื่องเคลือบ สีเขียวไขกาโดยผลิต
จากเตาบานเกาะนอย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคลือบ
ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบใส สีนวลหรือชามลายปลา ลายพันธ
พฤกษา ก็มาจากเตาเผาที่ศรีสัชนาลัย 

ในสมัยอยุธยาเปนชวงที่ไทยติดตอคาขายกับตางประเทศทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมไปถึงการใชสีในงานศิลปกรรมตางๆ 
ดวย เชน การใชสีในเครื ่องป นดินเผาที ่เรียกวาเครื ่องเบญจรงค เปน
เครื ่องป นดินเผาที ่ชางไทยออกแบบ แตสงไปใหชาวจีนเผา ชางไทย
เริ ่มทําสมัยอยุธยามาสิ ้นสุดลงในสมัยรัชกาลที ่ ๕ สวนการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังมีการใชสีมากขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากจีนและมีการปด
ทองในภาพเขียนโดยใชทองคําเปลวบริสุทธิ์ตัดเสนดวยสีฝุนทําใหภาพดู
สวยงาม และมีคุณคามากยิ่งขึ้น ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน การใชสี
ยังคงเหมือนกับสมัยอยุธยาตอนปลาย แตมีสีมากขึ้นปจจุบันวงการศิลปะ
มีการพัฒนาใหร วมสมัยทัดเทียมสากล  จากสมัยร ัชกาลที ่ ๔ จนถึง
ปจจุบัน มีการผลิตสีไดเองภายในประเทศและสีที่นําเขาจากตางประเทศ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๔๑ 
-------------------------------------------------- 

สีไมไดจํากัดอยูเฉพาะวงการศิลปะเทานั้นแตยังมีในวงการอื่นๆอีกดวย 
โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรม การคิดคนและพัฒนาสีใหเหมาะสมในแต
ละวงการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่ง 

 
 คน ไทย โบ ร าณ
รูจักสังเกตและทดลองใช
สิ่งที่มีอยูรอบๆ ตัวในการ
ผลิตสีขึ้นมาใช สีที่นํามาใช
อาจไดจากวัสดุในทองถิ่น  
เชน ดิน หิน พืช สัตว สี
อ า จ เกิ ดขึ้ น จ ากวั ตถุ ที่

นํามาทําโดยตรงหรืออาจจะเกิดจากการผสมสิ่งอ่ืนแลวเกิดเปนสีขึ้นมา สีใน
วัฒนธรรมไทยอาจมีที่มาจากสิ่งตางๆเหลานี้ไดแก 

ดิน  ดินเปนสิ่งที่อยูใกลตัวมากที่สุด พบเห็นไดงายที่สุด สีแดงที่คน
ยุคกอนประวัติศาสตรใชเขียนภาพเพิงผา หรือผนังถ้ําก็สันนิษฐานวามาจาก
ดินแดงซึ่งอาจผสมกาวจากยางไมเพ่ือใหติดทนทานมากขึ้น ดินหมอหรือ
เขมาเปนสารคารบอนที่ไดจากการเผาไหมไมสมบูรณสามารถนํามาใชเปน
หมึกหรือสีดําได อนินทรียสาร เชน หินพันมา ขี้เถา เปนสวนผสมของน้ํายา
เคลือบเครื่องปนดินเผาทําใหเกิดสี เชน เครื่องสังคโลก 

พืช  เปนแหลงที่มาของสีมากที่สุด โดยเฉพาะสียอมเสนดายใชทา
เพ่ือใหเกิดความคงทน พืชที่เปนแหลงกําเนิดสี เชน ตนคราม (สีนํ้าเงินเขม)  
ผลมะเกลือ (สีดํา)  ใบเตย (สีเขียว)  ดอกอัญชัญ (สีนํ้าเงินออน)  หัวขม้ิน (สี
เหลืองสม)  ยางรัก (สีดํา)  แกนขนุน (สีเหลือง)  เปลือกโกงกาง (สีนํ้าตาล
แดง)  เปลือกสะเดา (สีนํ้าตาล) ( ปรีชา ชางขวัญยืน, ๒๕๕๐, หนา ๗ ) 
 



๔๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

การเรียกชื่อสี 
คําที่คนไทยใชเรียกชื่อสีน้ันเม่ือกอนคงใชคําเรียกงายๆ จากสีหลักที่

พบเห็นเชน แดง ดํา เขียว เหลือง ขาว โดยมีคําขยายโดยใชเทียบกับแสง  เชน 
ออน เขม สด จาง เชน แดงเขม เหลืองออน หรือการเรียกโดยใชสีหน่ึงเปน
หลักและเรียกอีกสีหน่ึงเปนรอง เชน เหลืองอมเขียว  ฟาอมเทา บางครั้งเรียก
จากการเปรียบเทียบสีจากธรรมชาติ เชน เขียวหัวเปด  เขียวน้ําทะเล  เขียว
ขี้มา  วิธีการนี้ทําใหสามารถบอกความเขมออนของสีไดมากขึ้น แตแหลงที่มา
ของสีที่มาจากธรรมชาติมีอยูจํากัด สีในวัฒนธรรมไทยโบราณจึงมีไมมากนัก 
 
ความคิดความเชื่อเก่ียวกับสี 

การใชสีในวัฒนธรรมไทยสวนหน่ึงมาจากความคิด ความเชื่อที่
เกี่ยวของกับศาสนา โหราศาสตร ซ่ึงไทยไดรับอิทธิพลจากอินเดีย เน่ืองจาก
เปนเรื่องความคิดความเชื่อซ่ึงเกี่ยวกับสิริมงคลและอัปมงคล สิ่งเหลานี้จึง
กลายเปนรากฐานที่สําคัญในชีวติของคนไทยทั้งดานพิธีกรรมและดานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ เชน เครื่องนุงหม เครื่องประดับ อัญมณี  โดยเฉพาะชั้นสูง 

ในศาสนาพราหมณน้ันพระผูเปนเจาไดประทานคุณสามประการที่
เปนคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งทั้งหลายในโลกอันไดแก สตวะ รชัส และตมัส  
สตวะ คือ ความบริสุทธิ์ ความสวาง ปญญา ความสงบ ความเบา ความ
สะอาด คือ สีขาว  รชัส คือ ความเคลื่อนไหว ความรุนแรง อารมณ อํานาจ  
คือ สีแดง  ตมัส คือ ความหนัก ความทึบ ความโงเขลา ความมืด คือ สีดํา  
คุณทั้งสามนี้เปนเคร่ืองกําหนดวรรณะของมนุษย คือ คุณของวรรณะ
พราหมณ  ไดแก สัตวะคือสีขาวเปนสีของวรรณะพราหมณ  คุณของวรรณะ
กษัตริย  ไดแก  รชัส  สีแดงเปนสีของวรรณะกษัตริย  คุณของวรรณะศูทร  
ไดแก  ตมัส  สีดําจึงเปนสีของวรรณะศูทร 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๔๓ 
-------------------------------------------------- 

ความคิดในเรื่องคุณทั้งสามดังกลาว  เม่ือพิจารณาในดานศาสนา
จึงมีสวนที่เปนตรงขามคือขาวกับดํา  ขาวเปนดานดี ปญญา บริสุทธิ์ ดําเปน
ดานชั่ว ความโงเขลา ความชั่วราย ขาวกับดําอาจจะมาจากความคิดและ
ประสบการณเกี่ยวกับกลางวันกลางคืน กลางวันซึ่งสวางไสว อบอุน งดงาม  
อุดมสมบูรณ  ตรงขามกับกลางคืนที่ มืดมิด หนาวเย็นและเต็มไปดวย
อันตราย  หรือความคิดเกี่ยวกับวรรณะสีขาว ซ่ึงเปนสีของวรรณะพราหมณ
และหมายถึงความบริสุทธิ์  กลายเปนสีของผูทรงศีล  เม่ือศาสนาพราหมณ
แผขยายอิทธิพลเขามายังดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต คติความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องสีดังกลาวก็เขามาดวย  แตในประเทศไทยนั้นศาสนาพราหมณมี
อิทธิพลในราชสํานักมากกวาในหมูประชาชนซึ่งนับถือผี และเม่ือพุทธศาสนา
แผเขามาและมีอิทธิพลอยางสูงทั้งในราชสํานักและหมูประชาชน พระสงฆนุง
หมดวยผายอมฝาดมิใชนุงหมสีขาวอยางพราหมณ  สีที่นิยมในพุทธศาสนา
จึงเปนสีเหลืองหรือสีทอง สวนผูที่มิใชสงฆแตบําเพ็ญตนเปนนักบวชจึงนุงหม
สีขาว ที่มีความคิดแบบศาสนาพราหมณ  เชน แมชี ตาผาขาว หรือชีปะขาว
จึงนุงหมสีขาวเพื่อแสดงความเปนผูทรงศีลแตมิใชพระสงฆ สีที่เกี่ยวของกับ
ศาสนาจึงมีทั้งสีเหลือง สีทอง และสีขาว สีขาวของธงไตรรงคที่หมายถึง
ศาสนาก็มีนัยแหงความคิดดังกลาว (ปรีชา ชางขวัญยืน, ๒๕๕๐, หนา ๓)                  

สุนันทา ฟาเบรอ (๒๕๕๐, หนา ๔) พูดถึงสีกับความเชื่อจากคัมภีร
พระเวทไววา คัมภีรพระเวทและคําภีรอเวสต ของพวกอินโดอารยัน  
กลาวถึงสีเพ่ือเปนสัญลักษณของระบบจักรวาลอยู ๓ สี คือ สีขาว สีแดง และ
สีดํา  สีขาวหมายถึงทองฟา  สีแดงหมายถึงพ้ืนโลก  สีดําหมายถึงนรก  ใน
สังคมอารยันยังแบงชนชั้นเปน ๓ ชนชั้น  แตละชนชั้นมีสีประจําคือ ชนชั้น
นักบวช  เชน  พราหมณใชสีขาว  ชนชั้นกษัตริยใชสีแดง  ชนชั้นธรรมดาใชสี
เหลือง (ประเทศอินเดีย)  หรือสีนํ้าเงินเขม (ประเทศอิหราน)  สวนพวกศูทร



๔๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

หรือพวกที่ไมเปนอารยันนั้นใหใชสีดํา เม่ือชาวอารยันอพยพยายออกจาก
ดินแดนอารยาวาตา (เหนือลุมแมนํ้าสินธุ) ก็สรางอารยธรรมขึ้นมาเปน   
อารยธรรมอินเดียไดนําความปรัชญาความคิดความเชื่อแบบอารยันมา
ถายทอดใหประเทศทางเอเชียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ไทยก็
ไดรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียดวยเชนกนั 

สวนความเชื่อของไทยที่เกี่ยวของกับโหราศาสตรนั้น มีที่มาจาก
หลายแหลงแตตําราสําคัญ ซึ่งรวมรวมคัมภีรโหราศาสตรตางๆ ไวเรียกวา 
พรหมชาติ ซึ่งหมายถึง ชะตาชีวิตที่พระพรหมลิขิตไว โหราศาสตรเปน
ศาสตรที ่เชื ่อวาชาติกําเนิดของคนนั้นอยู ในอิทธิพลของดาวนพเคราะห 
และดาวนพเคราะหเหลานี้ก็คือเทพเจา ซ่ึงมีกําเนิดมาจากเทพเจาสูงสุด 

การเกิดของเทวดานพเคราะหน้ีเปนวัฒนธรรมของอินเดีย ความ
เชื่อดังกลาวถูกสืบทอดมาสูวัฒนธรรมไทยดวย   ความเชื่อที่เกี่ยวกับสีในแต
ละวันมีดังน้ี 

 

วัน อาภรณที่ใช สีที่ใช 
อาทิตย ทับทิม สีแดง 
จันทร เพชร สีลูกจัน  สีนวลทอง  เหลือง 
อังคาร โกเมน สีชมพู 
พุธ มรกต สีเขียวใบไม 

พฤหัส บุษราคัม สีเขียวใสสด 
ศุกร อาภรณสีเมฆหมอก สีนํ้าเงินออน 
เสาร นิลสีดํา สีดํา 

 

ที่มา (ปรีชา ชางขวัญยืน, ๒๕๕๐, หนา ๕) 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๔๕ 
-------------------------------------------------- 

วัฒนธรรมจากพุทธศาสนาและโหราศาสตรดังกลาวยังสงผลตอคติ
การสรางพระพุทธรูป เชน พระพุทธรูปตอง สรางดวยทองคําหรือเงิน หรือ  
สิ่งของมีคา เชน หยก หินสี พลอย  เพราะเปนสิ่ งที่ มีคุณคาสูง หาก
พระพุทธรูปสรางดวยวัสดุอ่ืน เชน ไมแกะสลัก หรือปูนปน หรือสัมฤทธิ์ ก็
มักจะมีการปดทองทับลงไปซึ่งแตเดิมนิยมใชแผนทองคําบริสุทธิ์  หากทาสีก็
นิยมทาสีทองเพื่อใหดูคลายพระพุทธรูปทอง หรือไมก็ทาสีขาวซึ่งถือวาเปนสี
แหงความบริสุทธจากมลทินทั้งปวง 

อาจสรุปไดวา วัฒนธรรมการใชสีของคนไทยนั้น มีความผูกพัน
เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ศาสนา โหราศาสตรมาเปนเวลานานสืบทอดมา
จนปจจุบัน 
 
ความหมายของสี 

มนุษยมีความผูกพันอยูกับธรรมชาติที่แวดลอมและรูจักสังเกต
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น มนุษยจึงไดรูจักการใหความหมายเกี่ยวกับสี ที่มี
ผลมาจากความรูสึกที่มีตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เชน เม่ือมนุษยมอง
ทองฟาสีครามสดใสปลอดโปรง ก็มีความรูสึกปลอดโปรงเย็นสบาย หรือเม่ือ
เห็นเมฆดําทะมึนมามันอาจหมายถึงความนาหวาดกลัวของเสียงฟาผา     
ฟารอง เห็นทุงหญาอันกวางใหญสีเขียวก็ทําใหเกิดความรูสึกสดชื่น เม่ือ
มองเห็นสีแดงซึ่งมันอาจจะมาจากเลือด ก็ทําใหประหวั่นพรั่นพรึงหรือเม่ือพบ
เห็นความมืด  มันทําเกิดความหวาดหวั่นตอสิ่งที่มองไมเห็น  เปนตน 

สีเหลานี้ไดกลายมามีสวนสัมพันธรวมกับความเปนจริง เหตุการณ 
ระเบียบแบบแผนประเพณี  วัฒนธรรม  และสีบางสีก็มีความหมายที่แตกตาง
กันไปในแตละสวนของโลกสีมีความหมายในตัวของมันเอง  สีที่จะกลาว



๔๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ตอไปน้ีเปนความรูสึกตอเน่ืองกันกับธรรมชาติ (สมเกียรติ ตั้งมโน, ๒๕๓๖, 
หนา ๗๓-๗๖) เชน   

สีฟา มีความหมายเกี่ยวกับ  ทองฟา  สวรรค  และน้ํา 
สีเขียว  อาจหมายถึงนํ้าดวยแตโดยทั่วไปหมายถึง ความหวัง  

เปนสีของฤดูใบไมผลิ  การเริ่มตน 
สีแดง เปนสีเกี่ยวกับเลือดดังน้ันจึงเปนตัวแทนของความกลาหาญ  

การพลีชีพบูชา 
สีดํา หมายถึง  ความตาย  ใตพิภพ  (นรก)  ความโศกเศรา  

ความอางวางเปลาเปลี่ยว 
สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ผุดผอง  ความดีงาม  พรหมจรรย  

โลกตะวันออก  สีขาวอาจหมายถึง  ความเศราดวย  สีขาวอาจหมายถึงการ
ยอมแพ  การจํานน  ความขี้ขลาด 

สีทองหรือสีเหลือง  หมายถึง  ดวงอาทิตย  ความมั่งคั่ง ความอุดม
สมบูรณ  ตรงกันขาม สีเหลืองยังหมายถึง  การทรยศหักหลัง  การไรสัจจะ
และความขี้ขลาดไดดวย  สีเหลืองที่ติดเสากระโดงเรือเปนเครื่องหมายที่
แสดงถึงโรคติดตอที่มีอยูบนเรือน้ัน 

สีมวงแดง  เปนสีสัญลักษณที่เกี่ยวกับตําแหนงที่สูงศักดิ์ 
สีเทา หมายถึง  ไมมีสี  ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม   
ดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาสีสีหน่ึงไมไดมีความหมายใดความหมาย

หน่ึงอยางตายตัวแตสีแตละสีมักแฝงความหมายเอาไวอยางกวางๆ และ
หลากหลาย หรือมีนัยแหงความหมายซึ่งผูดูตองตีความเองโดยใชความรูสึก
สวนตัว เม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไปเกิดความเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อ  
เชน เม่ือกอนอาจมองสีดําเปนสีแหงความตาย ไสยศาสตร ความลึกลับ แต
ปจจุบันความเชื่อเหลานี้อาจถูกเปลี่ยนความหมายไป เพราะบางคนอาจจะไม 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๔๗ 
-------------------------------------------------- 

เชื่อในความหมายที่ใหไวแตเดิม   
 

สีในวงการตางๆ 
สีเกี่ยวของกับทุกวงการไมวาจะเปน วรรณกรรม วิทยาศาสตร  

อุตสาหกรรม  การแตงกาย อัญมณี ศิลปะ เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหเห็นภาพ
วัฒนธรรมการใชสีในวงการตางๆ อาจสรุปคราวๆ ไดดังน้ี 

สีในงานนาฏศิลป  ปรเมษฐ  บุณยะชัย (๒๕๕๐, หนา ๒-๓) กลาว
วา  สีเปนองคประกอบที่มีความสําคัญยิ่งในการแสดงโขน ละคร “สี” เปนสิ่งที่
เพ่ิมสีสันใหการแสดงโขน  ละคร ให มีความสวยงามวิจิตรตระการตา สีเปน
เครื่องบอกลักษณะบทบาทความสําคัญของตัวโขนตัวละคร สีมีการสืบทอด
ความรูมาจากจารีตโบราณ เชนสีของผิวกายของตัวละครแตละตัว เชน ตัว
พระเอกของเรื่องนิยมใชสีแดง  ตัวรองหรือพระรองนิยมใชสีเหลือง ตัวพอ  
นายโรงนิยมแตงสีทึบ  สีหมน  เชน  ทาวสามลแตงสีเลือดหมู  สีนํ้าเงิน  หรือ
สีคราม (กรมทา)  ตัวโกงหรือตัวที่มีบทบาทถูกเหยียดหยาม  เชน จรกาแตง
สีดํา  เปนตน 

สีในงานวรรณกรรม  เสาวณิต วิงวอน (๒๕๕๐, หนา ๑-๙) พูดถึงสี
ในวรรณกรรมวา   

วรรณกรรมเปนบันทึกความคิดของมนุษยที่ มีปฏิกิ ริยาตอ
ธรรมชาติ  สภาพแวดลอมและสังคมสิ่งที่มนุษยบันทึกไวในวรรณกรรมเปน
สิ่งที่ผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สีเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตมาตั้งแต
สมัยโบราณ ความคิดเรื่องสีในวรรณกรรมมีหลายประเด็น  เชน 

๑. ใชเพ่ือพรรณนาใหนึกเห็นภาพ เชน มาลีดอกดังสีบานเย็น
เห็นหรือไม   

๒. ใชเปรียบเทียบเปนอุปมาเชน  พระโอษฐนางอยางสีสันจ้ิมลิ้ม 



๔๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

๓. มีความหมายตามที่บรรยาย 
๔. เปนบันทึกวัฒนธรรมในอดีตใหสืบคน 
๕. เปนสัญลักษณเครื่องหมายการแทนคาสิ่งหนึ่ง เชน สีขาวแทน

สัญลักษณความบริสุทธิ์ 
๖. มีความหมายโดยนัยโดยโยงความคิดจากสีไปสูความคิดอ่ืน

โดยมิไดมุงเนนที่สีโดยตรง 
ผูเขียนวรรณกรรมมีคตินิยมในการเรียนรูเร่ืองสี นํามาสรางงาน

วรรณกรรมอยางมีระบบ การใชตัวอักษรเปนสื่อทําใหไมสามารถถายทอดสี  
ใหเห็นไดดวยตา ผูสรางวรรณกรรมจึงมีวิธีการใชสีดวยการใหสัมผัสดวย
อารมณและมโนภาพซึ่งเปนความงามดังศาสตรอ่ืน เชนกัน 

สีในการจัดดอกไม  นวรัตน เลขะกุล (๒๕๕๐, หนา ๑)  กลาวไววา 
สีเปนองคประกอบสําคัญในการจัดดอกไม เพราะสวยและสะดุดตา  

สามารถสรางบรรยากาศที่สดใสราเริงใหกับจิตใจได  ในหลายวัฒนธรรมจึง
นิยมใชดอกไมสรางความงาม  ในการตกแตงสถานที่ โดยทั่วไปการจัด
ดอกไมมักจะคิดถึงเรื่องของสีของดอกไม รูปรางของดอกไมชองวาง
ตามลําดับ  การใชดอกไมก็แตกตางกันออกไปในแตละวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของแตละชนชาติ ทําใหดอกไมกลายเปนสัญลักษณ สีของดอกไมจึงมี
ความหมายแตกตางกันดวย เชน ดอกกุหลาบสีแดง เปนสัญลักษณของ 
ความรัก เปนตน 

สีในงานหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น สุนันทา  ฟาเบรอ (๒๕๕๐, 
หนา ๔)  กลาววา 

การใชสีในงานหัตถกรรมภูมิปญญาไทยมีการใชสีอยู ๓ กลุม คือ
กลุมที่เกี่ยวกับศาสนาเรานิยมใชสีขาวเปนตน กลุมราชวังหรือกษัตริยเรา
นิยมใชสีเหลือง  และกลุมคนธรรมดาหรือชาวบานจะใชสีที่สกัดมาจากพืช  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๔๙ 
-------------------------------------------------- 

สัตว ตามกําลังภูมิปญญาของตนเอง วัฒนธรรมรวมสมัยเรื่องสี บงบอกถึง
ความเกี่ยวพันทางสายพันธ ขณะเดียวกัน เ ม่ือคนเปลี่ยนที่อยู มีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมการใชสีก็เปลี่ยนไป 

สีในงานอัญมณี  สุมาลี เทพโสพรรณ (๒๕๕๐, หนา ๑) ไดกลาววา 
ความสําคัญของการประเมินคุณภาพของพลอยในการซื้อขายมี

หลัก ๔ C’S คือ 
๑. Color  -  สี 
๒. Clarity -  ความสะอาด 
๓. Cut -  การเจียระไน 
๔. Carat -  นํ้าหนัก 
สีเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการซื้อขายพลอยสี  ผูซ้ืออยากไดสีที่สดสวย

และถูกโฉลก สิ่งตอมาคือความสะอาดของพลอยคือ พลอยสีไมมีตําหนิ หรือ
มีนอยเพราะตําหนิจะทําใหคาของพลอยลดลง 

ดังที่กลาวมา สรุปไดวา ไมวาจะเปนการใชสีในศาสตรใดก็ตาม
ยังคงมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับความเชื่อ ศาสนา โหราศาสตร อยางขาด
เสียมิได 
 
วัฒนธรรมสีในสังคมไทยกอน  พ.ศ.๒๔๗๕ 

การ ใช สี ในสั งคมนั้ นย อมไมพ นต อ ง เข า ไป เกี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวันที่เปนปจจัย ๔ ประการ  เชน เครื่องนุมหม  ขาวของเครื่องใช  
ที่อยูอาศัย  อาหาร และยารักษาโรคประการสุดทายนั้น อาจจะดูไมเกี่ยวของ
นักแตยารักษาโรคก็มีสีสันชวนกินเชนเดียวกัน สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร
กอน พ .ศ .๒๔๗๕ เปนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมี
ศูนยกลางการปกครอง  คือ  พระมหากษัตริย  การกําหนดรูปแบบ  ระบบ  



๕๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ความคิด  ความเชื่อ การปกครอง ที่มีตอสังคมก็มาจากสวนกลาง สวนยอย
ตองปฏิบัติตาม เชน  การแตงกาย  ประเพณี  พิธีกรรม  จวบจนรัชกาลที่  ๔  
วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาทและสงผลตอวัฒนธรรมไทยหลายดาน  
เชน การแตงกาย  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายใหเปนไปตาม
ตะวันตกซึ่งเมื่อกอนคนไทยไมนิยมใสเสื้อ เพราะอากาศรอนแตตองบังคับให
ใสเสื้อเพราะประเทศที่พัฒนาแลวสวมเสื้อผากันหมด  ประเทศที่ไมสวมเสื้อ
เหมือนกับบานปาเมืองเถื่อนไรอารยธรรม หรือแมกระทั่งทรงผมในราชสํานัก
สมัยรัชกาลที่ ๕  ก็ใหเลิกไวทรงมหาดไทยเปลี่ยนไปไวผมยาวอยางฝรั่ง  
นําเอาการแตงตัวแบบตะวันตกเขามาประยุกตกับการแตงกายไทยโดยนุง
ผามวงแบบไทยแตสวมเสื้อนอกคอปด สวมถุงนองแบบฝรั่ง ผูกผาผูกคอ  
สํ าหรับ เจ านายและขุนนางเ ม่ือ เข า เฝ าต อง ใชยู นิฟอรมที่ เ รี ยกว า             
ราชแปตแตน (Raj Pattern) ภายหลังเพ้ียนเปน ราชปะแตน (สมุดภาพ
วิวัฒนาการการแตงกายสมัยรัตนโกสินทร, ๒๕๒๕, หนา ๓๑) 

สวนชุดของขาราชการนั้นสีที่นํามาใชคือ สีกากี อันเนื่องมาจากสี
กากี (Khaki) คือสีของทราย (Sand) เปนสีของแผนดิน จึงเปนสีเครื่องแตง
กายของผูรักษาแผนดิน (ออนไลน. ๒๕๕๑) ป พ.ศ.๒๔๓๙ ไดมีพระราช
โองการใหขาราชการฝายทหารทุกกรมแตงเคร่ืองแบบนุงกางเกงอยางทหาร
ยุโรปแทนการนุงโจงกระเบนแบบเกานับเปนสิ่งแรกที่ใหผูชายนุงกางเกงเปน
เครื่องแบบของทหาร สวนดานประเพณี ทรงยกเลิกประเพณีหลายอยางเชน  
การเลิกหมอบคลาน เลิกทาส เลิกจารีตนครบาล ปรับปรุงการศึกษายกเลิก
การโกนผมเมื่อพระมหากษัตริยสวรรคต (อเนก นาวิกมูล, ๒๕๔๗, หนา 
๑๒๕) สถาปตยกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลง ชาตรี ประกิตนนทการ (๒๕๔๗, 
หนา ๑๗) พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาปตยกรรมไววา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
มีการปรับตัวจากยุคสยามเกาเขาสูยุคสยามใหม  มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา



มนุษยกับวัฒนธรรม ๕๑ 
-------------------------------------------------- 

รูปแบบทางสถาปตยกรรมจากแบบจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาเปลี่ยนเปน
แบบสถาปตยกรรมใหม สวนสีในงานดานจิตรกรรมเปลี่ยนแปลงจากแบบ
จารีตประเพณีมาสูจิตรกรรมรวมสมัยในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนตนมา 

ดังที่กลาวมาสมัยรัชกาลที่ ๕  ทรงประกาศการเปลี่ยนแปลงสังคม
ทุกดานไมวาจะเปนเรื่องการปกครอง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี คติความ
เชื่อ คานิยม เพ่ือเปนเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นวาประเทศไทยหรือสยาม
ประเทศมีความเปนอารยะคือการพัฒนาใหทัดเทียมกับโลกตะวันตกจวบจน
รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ ตอมาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป  
พ.ศ.๒๔๗๕ 
 
วัฒนธรรมสีจาก ป  ๒๔๗๕ – ปจจุบัน 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ.๒๔๗๕  ในชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงเวลาแหงการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย ที่เปนแบบแผน 
วัฒนธรรมบังคับ การเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมการแตงกาย เพ่ือ
สอดคลองกับการปกครองระบอบใหม เปลี่ยนแปลงความเชื่อแบบระบอบ   
สมบูรณาญาสิทธิราช มาสูระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคเทาเทียม
ระหวางกษัตริยกับประชาชน ดังนั้นไมวาจะเปนวงการศิลปะ สถาปตยกรรม  
การแตงกาย  หรือวงการอื่นๆ  ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 

การแตงกายสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเนนการแตงกายแบบ
สากลในหมูราชการ การนุงผามวงเส้ือราชปะแตนเสื่อมความนิยม ยกยอง
ผูหญิงวามีความสามารถมีฐานะเทาเทียมกับผูชาย โดยมีจุดมุงหมายให
ผูหญิงมีสิทธิความสําคัญในการสรางชาติทางวัฒนธรรมดวย  ผูหญิงเลิกการ
ใชโจงกระเบน  เลิกเคี้ยวหมาก  ใหเปลี่ยนมานุงผาถุงและใชเสื้อแทนผา    
คาดอก ตองสวมหมวก นุงกระโปรง สวมรองเทา นอกจากนั้นไดวางระเบียบ



๕๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ดานวัฒนธรรมตางๆ เชน ประเพณีการแตงกาย  การจัดพิธีสมรส  การทํา  
พิธีศพ  การแตงกายไปงานศพ การเคารพธงชาติเพลงชาติ  และเพลง
สรรเสริญพระบารมี  

เสถียรโกเศศ (๒๕๕๑) กลาวไววา เม่ือกอน คนไทยนุงผาสีขาว
และสีอ่ืนๆ ไปงานศพเพิ่งจะนิยมเฉพาะสีดําในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
แนวคิดชุดดําของไทยนาใหไดรับอิทธิพลจากตะวันตกดวยเพราะงานศพ
เม่ือกอนคอนขางคึกครื้น สีเสื้อก็ไมไดเครงครัดวาจะตองเปนสีขาวลวน ดํา
ลวนและมีมหรสพเลนยามค่ําคืนอีก  

ภายหลังเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ
ขึ้นเสวยราชสมบัติตอจากรัชกาลที่ ๘ การแตงกายก็ไม เปลี่ยนอะไร
ตลอดเวลา ๑๐ ป  เม่ือถึงรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษด ธนะรัชต ชวงป พ.ศ.
๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ ไดมีการฟนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติขึ้นมาหลาย
อยาง  เชน  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พิธีพระราชพิธีมงคลจรดพระคลังแรก
นาขวัญ  พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินทอดผาพระกฐิน โดยกระบวนพยุ
ยาตราทางชลมารค จึงมีการกําหนดเครื่องแบบพระราชพิธีใหมๆ ขึ้น  
รวมถึงสรางเอกลักษณไทยออกเผยแพรใหกับชาวตางชาติเปนที่รูจัก 

การสรางเครื่องแตงกายไทยที่บงบอกถึงความเปนไทยยอมรับกัน
ในชวงหลังไดแกชุดพระราชทานในป พ.ศ.๒๕๒๒ หลังจากชวงป พ.ศ.
๒๕๑๖ ที่จอมพลถนอม กิติขจร  ไดใหขาราชการแตงชุดซาฟารีไปทํางานได  
แตไมเปนที่ยอมรับดวยเห็นวาเสื้อแบบซาฟารีเปนรูปแบบของฝรั่งพวกลา
เมืองขึ้นจนเปลี่ยนมาเปนเสื้อแบบพอขุนรามคําแหงที่คลายเสื้อมอฮอม แตทั้ง  
๒ แบบก็ไมเปนที่นิยมทั้งประชาชนและขาราชการ 

ชุดพระราชทานเผยแพรจริงจังในป พ.ศ.๒๕๒๒ โดยพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท สวมชุดพระราชทานไปเปนประธานเปดงานฉลองครบรอบ ๖๐  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๕๓ 
-------------------------------------------------- 

ป วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม และกลายเปนสัญลักษณของพลเอกเปรม        
ติณสูลานนท และนํามาเผยแพรจนเปนที่พอใจของทุกฝายไมวาขาราชการ
ชั้นผูใหญ  ส.ส.  พอคา  ประชาชน นับเปนการคนหาที่ลงตัวเปนครั้งแรกและ
มีผูยอมรับโดยพรอมเพรียงกัน (พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๓๕, หนา ๑๒๗) 

ด านสถาปตยกรรม เ ม่ือ มีการ เปลี่ ยนแปลงการปกครอง
สถาปตยกรรมไดปรับเปลี่ยนแบบจารีตประเพณีที่ดูสงางามรุงเรืองอลังการ 
สีสันสดใสดวยสีของสีทอง  สีแดง  สีเขียว  สีนํ้าเงิน  กลับถูกเปลี่ยนมาสู
รูปแบบ ความเรียบงายเพื่อความเทาเทียม  ตัดสีตางๆ ออกไปเหมือนกับตัด
อํานาจ ตัดความหมายบางประการออกไปดวย 

ดานงานศิลปะมีการสอนศิลปะแบบรวมสมัยของตะวันตกโดยมี
นายคอราโด เฟโรซี เปนผูฝกสอน ผลงานของเฟโรซี สองชิ้นคือ อนุสาวรีย
ประชาธิปไตยสรางในป พ.ศ.๒๔๘๒  และอนุสาวรียชัยสมรภูมิสรางในป  
พ.ศ.๒๔๘๔  เปนงานแบบนีโอฟาสซิสต (Neo – Fascist Style) ซ่ึงกําลังเปน
ที่นิยมในขณะน้ันเปนผลงานที่สอดคลองกับโครงการสรางชาติของจอมพลป. 
พิบูลสงคราม  ทานไดเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม เปนประเทศไทย      
จอมพลป. สงเสริมศิลปะรวมสมัยเพ่ือนําไปสูการเปนประเทศที่ทันสมัยและมี
วัฒนธรรม (พิริยะ ไกรฤกษ และคณะ, ๒๕๒๕, หนา ๒๘) 

อาจกลาวสรุปวา จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕  
ทําใหวัฒนธรรมจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซ่ึงมีอิทธิพลเร่ืองของ
วัฒนธรรมสี จากความเชื่อและศาสนาซึ่งสวนใหญจะสนองรับ กับระบบ
กษัตริย ตอมาเสื่อมลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสีไดเปลี่ยนไป ไดมีการจัดระบบระเบียบ  ประเพณี  
วัฒนธรรมใหมเพ่ือใหทันสมัยมากขึ้นมีความหลากหลายและอิสระมากขึ้นใน
บางวงการ หรือบางวงการกลับถูกลดทอนใหเหลือความหมายนอยลง 



๕๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ในปจจุบันสีที่ถูกกําหนดความหมายมาแตในอดีตอาจเปลี่ยนแปลง
ความหมายไปตามยุคสมัย เชน เม่ือพูดถึง สีกากี ในอดีตอาจจะหมายถึง
ขาราชการทั้งหมด แตในปจจุบันเม่ือพูดถึงสีกากีคนมักจะคิดถึง ตํารวจกอน
เปนอันดับแรก หรือถาพูดถึง สีเขียว ตามความหมายที่บัญญัติอาจจะหมายถึง
การเจริญเติบโตความสดชื่น  แตดานการเมืองปจจุบันหากพูดถึงสีเขียวยอม
หมายถึง ทหารบก หรือหากจะนําสีไปเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทางการทหารที่
อันตราย เราก็มักจะพูดวาพื้นที่สีแดง เชน บริเวณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  
หรือหากระดับอันตรายลดลงมาก็จะบอกวา พ้ืนที่น้ันเปนพ้ืนที่สีชมพู หาก
พ้ืนที่น้ันปลอดภัยก็จะเรียกวา  พ้ืนที่สีขาว  ถนนสีขาว  โรงเรียนที่ปลอด
ยาเสพติด  คอรัปชั่น  ก็จะเรียกโรงเรียนสีขาว สีมวงในอดีตอาจเปนสีของ
แมมายปจจุบนัสีมวงหมายถึงกลุมชายรักชายเปนตน หรือรูปแบบสีของเสื้อผา
ก็มีความหมายที่แตกตางกัน  เชน  เสื้อมอฮอมในอดีตใสเสื้อแลวคงไมไดมี
ความหมายอะไรแตปจจุบันเสื้อมอฮอม เปนสีที่ใชในภาพของคนที่ยากจนหรือ
สมถะ ยกตัวอยางของคนที่ใสมอฮอมแลวเปนเอกลักษณของความสมถะคือ 
พล.ต จําลอง ศรีเมือง หรือเสื้อพระราชทาน ราชปะแตนก็เปนสีของคนอีกชน
ชั้นหนึ่งเอกลักษณที่เห็นไดชัดนั่นคือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท      

ปจจุบันกระแสสีเหลืองไดเขามามีบทบาทและเกี่ยวของกับชนชั้น
ทุกระดับของประเทศเปนอยางมากตั้งแตป  พ.ศ.๒๕๔๙  เปนตนมา หากพูด
ถึงเสื้อเหลืองหรือ วัฒนธรรมสีเหลือง ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การแตงกาย การตื่นตัวในการแสดงความจงรักภักดี การสวมเสื้อสีเหลืองใน
วันจันทรกับวันศุกร  หรือสวมทุกวัน  ทําใหประชาชนทุกหมูเหลาปรับตัวเขา
หาระบบวัฒนธรรมสีเหลือง ไมวาจะเปนขาราชการที่เคยสวมสีกากีก็เปลี่ยน
มาสวมสี เหลือง  ทุกวัน  พอค า  ประชาชน  แมบ าน  ทหาร  ตํ ารวจ             
คนกวาดถนน ทุกอาชีพ ตางใสเสื้อสีเหลืองเพ่ือแสดงความจงรักภักดีที่มีตอ
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องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําใหเกิดความเปนปกแผนสรางความรัก
ความสามัคคี น่ีก็เปนปรากฏการณหน่ึงของวัฒนธรรมสีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ในปจจุบัน 

จากเหตุการณดังกลาวขางตนอาจจุดประกายใหผูสนใจเกิดความ
สนใจในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสีกับสังคมและการเมืองไทยใหมากยิ่งขึ้น 
จะทําใหสามารถรูและเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมสีกับ
พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทย วัฒนธรรมสียังแฝงความหมายอื่นๆ 
ไวอีกมากมาย วัฒนธรรมสียังสามารถสะทอน ความคิด ความเชื่อ ประเพณี 
ของสังคมได หลายประการ ดังน้ี 

ประการแรก เพ่ือเผยใหเห็นถึงความหมายนัยยะตางๆ ที่ซอนอยู
เบื้องหลังวัฒนธรรมสี ถาสามารถทําความเขาใจภาษา นัยยะ สัญลักษณที่
แฝงอยู อาจจะทําใหเขาใจปรากฏการณทางสังคม ทั้งในอดีตและปจจุบันไดดี
มากยิ่งขึ้น 

 
ประการที่สอง ทําใหมองเห็นคุณคาวัฒนธรรมสี ที่เปนมรดกตก

ทอดเปนเอกลักษณไทยในหลายวงการซึ่งปจจุบันอาจกําลังเปลี่ยนเปนอยาง
อ่ืน ตามกระแสความเจริญของเทคโนโลยีและยุคแหงความฉาบฉวย ผาน
วาทกรรมการพัฒนาซึ่งปดกั้นวัฒนธรรมเดิมเชน สีที่เปนเอกลักษณของแต
ละทองถิ่น ที่ผลิตจากวัตถุดิบตางกันไดสีตางกัน มีความเปนอัตลักษณในแต
และภูมิภาค ปจจุบันไดใชสีจากเคมีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมในการใช
ยอม ทา ฯลฯ ซ่ึงผลผลิตที่ไดจะมีคุณสมบัติเหมือนๆ กันในทุกที่เปนการ
ทําลายความเปนเอกลักษณของทองถิ่น เชน สียอมผา สีผสมอาหาร ดังน้ัน
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสีจึงเปนสวนสําคัญใหทองถิ่นแตละทองถิ่นชวยกัน
อนุรักษสีในวัฒนธรรมของตนเองไวกอนจะสูญหายไป 
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ประการที่สาม เปนแรงกระตุนใหเกิดการวิจัยวัฒนธรรมสีแตละ
ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสรางความเขมแข็งจากชุมชนเอง 

ประการสุดทาย เพ่ือนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาวาง
แผนการผลิตตอไปในอนาคต เชน การออกแบบเสื้อผา การออกแบบ
ผลิตภัณฑ เพ่ือใชในประเทศหรือตางประเทศ เพ่ือใหเกิดเปนเอกลักษณสี
ของไทยในแตละพ้ืนที่ 

บทความที่กลาวมาทั้งหมดอาจสรุปไดวา เร่ืองวัฒนธรรมสี เปน
การทําความเขาใจความหมายนัยยะในบริบทตางๆ  เ พ่ือให เข าใจ
ปรากฏการณทางสังคมและทําใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมสีที่เปนเอกลักษณ
ในแตละสาขาแตละพ้ืนถิ่น รวมถึงการปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบันและการคาดการณ วางแผนตอไปในอนาคต อีกดวย 
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คนไทย พ.ศ. น้ี : ไรวัฒนธรรม หยาบกระดาง และถอย 
 

ผศ.บุปผา  ทิพยสภาพกุล∗ 
 

ในปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรากฏภาพเหตุการณในบานเมืองตามสื่อ
ตางๆ มากมายที่ทําใหคนไทยสวนใหญไมสบายใจ เร่ิมที่เทศกาลสงกรานต
หรือปใหมไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา ภาพที่ปรากฏตอสายตาคนไทยและ
ชาวโลกแทบจะหาสาระคุณคาของความเปนชาติที่อุดมดวยวัฒนธรรมอัน
งดงามนาชื่นชมไมไดเลย รายละเอียดจะกลาวตอไป เหตุการณที่ ๒ เปน
เหตุการณทางการเมือง ไดเกิดการปะทะคารมกันอยูเปนประจําระหวางฝายผู
มีอํานาจกับฝายตอตาน ถอยคําที่ใชตอบโตกันคอนขางจะแสลงหูคนฟงเอา
มากๆ เลยทีเดียว โดยเฉพาะจากปากผูนําสูงสุดของรัฐบาล เหตุการณสุดทาย

                                                 
∗
อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
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ที่จะขอนํามากลาวถึงคือ ม็อบถอยของกลุมคนรักอุดรเขาลอมปราบกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จังหวัดอุดรธานี ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
หรืออาจถึงขั้นลมตายกันไมนอย ผูเขียนคิดวาเหตุการณทั้ง ๓ เปนการ
แสดงออกซึ่งความไรวัฒนธรรม ความหยาบกระดาง และความถอยของคน
ไทยอยางเห็นไดชัด ผูอานคิดอยางไรกับเหตุการณเหลานี้ จะปลอยให
เหตุการณผานไปถึงปหนาสงกรานตมาถึงก็เกิดภาพอุจจาดขึ้นอีก พร่ําบน
และวิจารณกันไปแลวก็ผานไปปหน่ึงๆ โดยไมมีใครทําอะไรเชนนั้นหรือ หรือ
สังคมจะตองตระหนักถึงการแกไขปญหา มองไปขางหนาซิวาใครบางที่จะตอง
ดูแลปญหาเหลานี้ จะตองทําอะไรกันบาง และจะตองทําอะไรบาง เพ่ือให
วัฒนธรรมดีๆ ของชาติหวนกลับมาอยูคูกับสังคมไทยและคนไทยสืบไป 
 

สงกรานต หรือสงครามน้ํา 
ประเพณีสงกรานตซ่ึงถือเปนวันขึ้นปใหมของไทยมาแตโบราณ 

คนที่อพยพไปทํางานตางถิ่นมีโอกาสไดเดินทางกลับบาน มารวมทําบุญ    
ขอพรพระ ขอพรผูใหญ และมีความสนุกสนานรื่นเริงเปนการแถมทายดวย
การรดน้ําปะแปงใหกันพอคลายรอนและสังสรรคกันในหมูญาติมิตร นับเปน
ประเพณีที่ทรงคุณคาและมีสาระของความกตัญู ความโอบออมอารี ความ
เอ้ืออาทรทั้งตอเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมถึงความรื่นเริงสนุกสนาน 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดตอกันมา จนกลายเปนวัฒนธรรมประจําชาติที่
งดงามยิ่ง แมประเพณีสงกรานตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต
เราก็ยังปรารถนาที่จะเห็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเชนครั้งอดีตกาลให
คงคุณคาสาระ และความภาคภูมิใจเอาไวใหเปนสิ่งเชิดหนาชูตาและสราง
ความภาคภูมิใจแกคนไทยในรุนตอๆ ไป 
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แตภาพที่ปรากฏใน พ.ศ. น้ี กลับเปนภาพของความไรวัฒนธรรม
อยางโจงแจง ไมวาจะเปนการเลนสาดน้ําดวยความรุนแรง คึกคะนอง ใช
อุปกรณที่เปนอันตราย เลนกันดวยความประมาท ผิดกาลเทศะทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน รําคาญ หรือสาดน้ําเขาไปยังรถที่กําลังวิ่ง ทําใหเกิดอุบัติเหตุ      
นาเศราสลด ใชวัสดุไมเหมาะสม เชน ใชดินสอพองผสมสี แปงมันผสมสี ซ่ึง
ทําใหสกปรก ทําความสะอาดยาก และยังกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บในภายหลัง 
บางคนถึงกับเรียกสงกรานตวา “สงครามน้ํา” เพราะภาพที่เราพบเห็นไดทั่วไป 
คือขบวนรถบรรทุกน้ําของหนุมๆ สาวๆ ออกตระเวนสาดน้ําไปทั่วทุกหัวเมือง
ใหญ รถราติดขัดทั่วเมือง มีการดื่มสุราเมามาย แลวถือโอกาสใชแปงดินสอ
พองปะหนาทาตัวและลวงละเมิดทางเพศตอเด็กสาวและหนุมนอย มีการตั้งวง
ด่ืมสุราเปดเพลงเสียงดังเตนยั่วยวนตามทองถนนและถนนสายขาวตางๆ 
(ขาวสาร, ขาวเหนียว, ขาว.......) มีการลงไปเลนน้ําตามแมนํ้าคูคลองสาย
ตางๆ และมีขาวคนจมน้ําตายดวย  ผูเขียนเห็นภาพทางทีวี ชายสูงวัย (โคแก) 
กอดรัดเด็กสาวในน้ําที่ลึกถึงคอผูชายที่เมามายเด็กถูกปล้ํากอดรัดเอาไวไม
สามารถดิ้นหลุดมาได สวนภาพที่เรามองไมเห็นซ่ึงก็พอเดาไดวาจะตองมีการ
ลวงละเมิดทางเพศตอเด็กอยางรุนแรง เหตุการณทํานองนี้แหละนาจะเปน
สาเหตุการตายของผูหญิงจากการจมน้ํา สวนภาพอุบัติเหตุและสถิติคนเจ็บคน
ตายตามทองถนนก็กลายเปนขาวหลักของสื่อทุกกระแสอยูแลว 

ภาพที่บรรยายมานี้ไมใชสิ่งที่นาชื่นชมหรือนาภาคภูมิใจเลยสักนิด 
เปนเพียงภาพความไรวัฒนธรรมของคนไทย  เราจะปลอยผานเลยเหตุการณ
น้ีไป สงกรานตปหนาก็คงพบภาพอยางนี้ อีกหรืออาจจะหนักกวาเดิม 
สังคมไทยคงจะตองชวยกันมองภาพอนาคตแลวเตรียมรับมือกับเหตุการณที่
จะมาถึง ขอใหติดตามขอเสนอแนะในตอนตอไป 
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วาจาหยาบคายแสลงหูจากปากผูนํา 
อดีตผูนํารัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ไดใชคําพูดหยาบคาย แสลง

หูคนฟง และดาพอลอแมชาวบานอยูเปนนิจ รวมถึงมีการแสดงออกถึงการ
คุกคามสื่อและบุคคลตางๆ บอยครั้ง การแสดงออกเชนนี้เปนความหยาบคาย
หยาบกระดางที่สังคมไทยและคนไทยตองเผชิญอยูทุกเม่ือเชื่อวัน ทั้งๆ ที่โดย
สถานภาพความเปนผูนําจะตองทําตนเปนแบบอยางที่ดีแกคนในชาติ แก
เยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมตอไป ชาติไทยไดรับยกยองเปน
ชาติหน่ึงในโลกที่มีวัฒนธรรมอันสูงสง มีภาษาเปนของตนเอง ภาษาไทยมี
ประวัติความเปนมาที่ยาวนาน มีความงดงาม และมีเอกลักษณเฉพาะเปน
ของตนเอง เปนหนึ่งในวัฒนธรรมที่คนไทยภาคภูมิใจ ชาติไทยนับเปนชาติที่
รํ่ารวยทางวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ คนไทยจึงควร
แสดงออกตอกันในสังคมอยางสุภาพชนไมหยาบคายและหยาบกระดางเชนนี้ 

เปนที่ทราบกันอยูวารัฐบาลชุดนี้สืบทอดอํานาจมาจากรัฐบาลเกาที่
มีฝายตอตานมาตั้งแตกอนการยึดอํานาจเม่ือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  
เม่ือรัฐบาลชุดนี้ไดประกาศที่จะแกไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาย
ตอตานก็เปดตัวดวยการชุมนุมใหญทันทีตั้งแต วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
เปนตนมา (วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ยังชุมนุมอยูและขยายแนวรวมไปตาม
ตางจั งหวัดอย างกว างขวาง )  ในนามของพันธมิตรประชาชนเ พ่ือ
ประชาธิปไตย การปราศรัยบนเวทีใชการอางอิงคําหยาบคายที่เคยหลุด
ออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีและมีการประดิษฐคําใหมๆ ที่หยาบคายไม
แพกันมาตอบโตดวย หรือมิฉะนั้นก็ใชคําพูดที่ซอนความหยาบคายเอาไว
แบบเปนที่รูกันในหมูผูชุมนุม เพื่อใชสรางสีสันในการชุมนุม ทําใหเกิดภาพ
ผูนําและรัฐบาลกลายเปนผูราย ปากราย ไรคุณธรรมจริยธรรม เชน เพลง 
“สรุปวาเธอก็บา สรุปวานายกบา สรุปวาพันธมิตรบา บารักประเทศไทย” 
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เพลงลักษณะเชนนี้เปนการซอนการใชคําหยาบคายที่แตงแตมสีสันและ
ความสนุกสนานใหกับการชุมนุมมาก พลตรีจําลอง ศรีเมือง ไดใชความ
พยายามใหลดการใชคําหยาบคายลง โดยเขียนปายประกาศหามใชคํา
หยาบคายบนเวที หามนักรองนักดนตรีรองเพลงหยาบคายและสั่งใหวง
ดนตรีบางวงเลิกแสดงทันทีที ่รองเพลงหยาบคาย การชูปายก็หามมีคํา
หยาบ เปนตน พันธมิตรพยายามสร างสังคมอารยะทุกร ูปแบบ เช น 
ประกาศจัดชุมนุมแบบสันติ อหิงสา ประกาศเอาธรรมนําหนา ประกาศใหมี
การแสดงออกตอกันแบบเอื้ออารี มีนํ้าใจ ใหกําลังใจกัน เปนการชุมนุมที่
รํ่ารวยมวลมิตร รํ่ารวยวัฒนธรรม และร่ํารวยอารมณแจมใสสนุกสนาน การ
ชุมนุมดําเนินตอเนื่องมา ๒ เดือนเศษแลว คนชุมนุมเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่เกิด
ในเวทีการชุมนุมเปนการสรางวัฒนธรรมที่สูงสงกวาอีกฝายหนึ่ง พันธมิตร
สามารถใชความมีวัฒนธรรมหลอเลี้ยงจิตใจผูชุมนุมไดยาวนาน สรางความ
หวั่นไหวใหแกฝายรัฐที่ไมไดใชมิติทางวัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือ แตกลับ
ใชความหยาบคาย หยาบกระดางโยนเขาใสประชาชน ดังนั้นจึงไมนา
แปลกใจที่คนมารวมชุมนุมมากขึ้นทุกทีๆ 

 

ม็อบถอย – ม็อบเถื่อน 
กลุม นปก. หรือกลุมเสื้อแดงที่มีสายสัมพันธกับแกนนําหลายคนใน

รัฐบาลชุดนี้จะจัดการชุมนุมตอตานพันธมิตรตามที่ตางๆ และใชขบวน
จัก รย านยนต ก อก วนทํ า ร า ยกลุ ม พั นธ มิ ต รทุ กค รั้ ง  เ ช น  ที่ หน า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อนุสาวรียประชาธิปไตย เวทีใหญสะพานมัฆวาน
รังสรรค รวมถึงตามตางจังหวัด อาทิที่จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดอุดรธานี เปนตน ม็อบเสื้อแดง จะถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาวา ม็อบถอย 
เชน หนังสือพิมพบานเมือง ฉบับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พาดหัวขาว 
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“ม็อบถอยโหดบาน รองยูเอ็น ฟนนายกฯ ผูวาฯ ร.ม.ต. ผูการฯ อุดร ยันมี
หลักฐานแนน”  หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันเดียวกัน พาดหัวขาววา 
“กอบทัพขยับ! ผบ.ทบ. สั่ง สน.รับมือม็อบถอย ๑๔๕ อจ.ประณามเหตุรุนแรง
ที่อุดร – บุรีรัมย อํามหิตเยี่ยงมนุษยกระหายเลือด” เหตุการณรุนแรงที่ม็อบ
เสื้อแดงบุกพังประตูสวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม เขาไปลอมปราบ
และรื้อทําลายเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จังหวัดอุดรธานี 
เกิดการบาดเจ็บและอาจมีผูเสียชีวิตครั้งนี้แสดงถึงความปาเถื่อนของคนไทย
กลุมหน่ึงที่แสดงออกตอผูมีความคิดเห็นตางกันชนิดที่ตองเอากันใหถึงตาย 
แสดงถึงการขาดความเขาใจวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่จะตองเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ตองเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน และตองอยู
รวมกันใหได แมคนในสังคมจะมีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากตนเอง ความ
คิดเห็นที่แตกตางจะกลายเปนความดีและมีประโยชนอยางยิ่ง ในงาน
สรางสรรคหรือในงานคิดคนองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร ทั้งสองอยางนี้
คนไทยขาดมากเพราะคนไทยสวนใหญจะชอบความเหมือน ชอบเคร่ืองแบบ 
ชอบความสมานฉันท ไมชอบความแปลกแยก สังคมไทยไมไดใชมิติความ
แตกตางใหเปนประโยชนในการพัฒนาสังคมหรือสรางสรรคสังคมใหเจริญรุด
ไปขางหนา สังคมไทยจึงคอนขางจะมีลักษณะย่ําอยูกับที่ 
 

สังคมไทยจะเปนอยางไรเม่ือไรวัฒนธรรม หยาบกระดาง และ
ถอย 

วัฒนธรรมมิไดหมายความเฉพาะการกราบไหว การเลนละครฟอน
รํา การแตงไทย หรือการประดิดประดอยเทานั้น วัฒนธรรมยังหมายรวมถึง
สิ่งที่เปนนามธรรมและเปนเรื่องของจิตใจอยูมาก ดังนั้นเม่ือสังคมไทยตอง
เผชิญกับความไรวัฒนธรรม หยาบกระดาง และถอย คนไทยจะเกิดภาวะไร
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ความสุข หดหู อัปยศอดสูเพราะถูกทําลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ถูกเลือกปฏิบัติ ผูใหญไมดํารงตนเปนตัวอยางที่ดีสมฐานะทางสังคม 
เยาวชนขาดแบบอยางที่ดี เด็กผูหญิงละเลยคานิยมรักนวลสงวนตัวปลอยให
ถูกลวนลามในที่สาธารณะ มีการแสดงออกถึงความมัวเมาในอบายมุขอยาง
เปดเผย ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  ขาดความเปนพลเมืองดี ไมเคารพ
กฎหมาย ไมยอมรับผิด ไมเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนตามแนวความคิด
พ้ืนฐานของอุดมการณประชาธิปไตย เกิดการขัดแยงทางความคิดและการ
กระทําอยางรุนแรงไมมีใครยอมใคร แบงฝายและมีอคติตอกันอยางชัดเจน 
ไมมีความสงบเรียบรอยในบานเมือง สังคมไทยใน พ.ศ. น้ี จึงขาดพลังและไม
สรางสรรค ที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือ คนไทยแสดงออกใหเห็นวาขาดการยึด
ม่ันในหลักธรรมทางศาสนา ขาดคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน รัฐก็ไมเปน
นิติรัฐหรือไมมีขื่อแป ระส่ําไปหมดทั้งสังคม ไมมีใครมีความสุขอยางแทจริงใน
สภาวะแบบนี้ ทางแกปญหาจึงตองใชความพยายามไมใหเกิดในสิ่งที่กลาว
มาแลวขางตน แลวจะทําอยางไรจึงจะดับสิ่งที่ไมพึงประสงคเหลานี้ได 

ผูเขียนพบการแกไขปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ที่วางกรอบการแกไขปญหาที่ดูงายและนาจะนําไปใชใหประสบผลสําเร็จได
ไมยาก จึงขอประยุกตแผนภูมิการดําเนินงานมาเปนตัวอยางใหแกผูอาน ซ่ึง
อาจจะมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวของไดนําไปปรับใช เพราะ
ถาแผนงานโครงการหรือแผนปฏิบัติงานที่ยากก็ปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลไดยาก
เชนกัน ทานลองดูแผนภูมิตอไปน้ีประกอบ ผูเขียนขอจบบทความที่แผนภูมิน้ี
และหวังวาสังคมไทยจะนํามิติทางดานวัฒนธรรมไปใชกันมากขึ้น เพ่ือใหเกิด
คําวา “ใจถึงใจ” 
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แนวทางการดําเนินงานฟนฟูคุณคาประเพณีสงกรานต  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.   ทําไมจึงตองมีแนวทางการดําเนินงาน 
ประเทศไทยมีงานเทศกาลสงกรานตที่มีคุณคาตอวิถีการดําเนิน

ชีวิตของคนไทยมาชานาน แตไดแปรเปลี่ยนไปสูการเลนสงกรานตดวยความ
รุนแรง ใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดอันตราย เลนดวยความประมาท ผิด
กาลเทศะ กอใหเกิดความเดือดรอนแกผู อ่ืน ไมสงเสริมคุณคาและสาระ
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
๒.  ตองทําอะไร ๓.  ทําอยางไร ๔.ใครบางที่ตองดําเนินการ 
๑.ปลุกจิตสํานึกไมเลน
สาดน้ําดวยความ
รุนแรง 
๒ . เ ผยแพร เ น้ื อหา
ส า ร ะ แ ล ะ คุ ณ ค า
ประเพณีสงกรานต 
๓.หามดื่มสุราในที่
สาธารณะ 

ฯลฯ 

๑.รณรงคปลุกจิตสํานึก 
๒.ทําสื่อประชาสัมพันธ
และสื่อการเรียนการสอน 
๓.จัดทําหนังสือการตูน 
หนังสืออานนอกเวลา 
๔.ออกขอหามรถบรรทุก
นํ้าเขาในเขตเมือง 
๕.จับกุมผูจําหนาย ผูซ้ือ 
และผูด่ืมสุราในที่
สาธารณะในชวงเทศกาล
สงกรานต 

ฯลฯ 

• กระทรวงวัฒนธรรม 

• เทศบาล 

• อบต. 

• เจาหนาที่ตํารวจ 
• สารวัตรทหาร 
• อาสาสมัครภาคเอกชน 

• รานจําหนายสุรา 
• บุคคล ครอบครัว และ

ประชาชน 

ฯลฯ 
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บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สํานักงาน. ๒๕๕๑. ประเพณีสงกรานต. 
กรุงเทพ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

ขาวพาดหัว [ออนไลน]. (๒๕๕๑, กรกฎาคม ๒๙) เขาถึงไดจาก 
www.thaipost.net  

ขาวพาดหัว [ออนไลน]. (๒๕๕๑, กรกฎาคม ๒๙) เขาถึงไดจาก 
www.banmuang.co.th   
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การเขียนสารคดีในนิตยสาร 
 

ผศ.ประทีป เหมือนนิล∗ 
 

เม่ือปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ผูเขียนไดรับเชิญจากสมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย และ
โรงแรมโอเรียนเตล ใหไปรวมประชุมระดมสมองเกี่ยวกับรางวัลซีไรตหรือ
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน วาสมควรจะมอบใหแก
งานเขียนประเภทสารคดีดวยหรือไม หลังจากที่เคยหมุนเวียนใหแกงาน
ประพันธประเภทนวนิยาย กวีนิพนธ และรวมเรื่องสั้น ตอเน่ืองมาแลวถึง ๓๐ 
ป จนนําไปสูบทสรุปในที่ประชุมวาจะมีการมอบรางวัลซีไรตใหแกงานเขียน
สารคดีครั้งแรกตั้งแตป ๒๕๕๒ เปนตนไป ซ่ึงนับเปนปรากฎการณครั้งสําคัญ
ในวงวรรณกรรมไทยที่สะทอนใหเห็นวางานเขียนประเภทสารคดีจะเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางยิ่งขึ้น แมการมอบรางวัลใหแกงานเขียนสารคดีใน
                                                 
∗
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี 
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ตางประเทศ จะเดินทางลวงหนาไปนานมากแลว และนิตยสาร “สารคดี” ใน
เมืองไทยที่มุงใหความรูแกผูอานอยางจริงจังตั้งแตฉบับปฐมฤกษเม่ือเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๒๘ ไดยืนหยัดอยางม่ันคงมากวา ๒๐ ป ในขณะเดียวกันก็
แตกดอกออกชอความนิยมชมชอบไปสูงานสารคดีในสื่อวิทยุโทรทัศนและ
ภาพยนตรอีกดวย งานเขียนสารคดีที่เคยเปนเพียงไมประดับของนิตยสารใน
อดีต จึงกําลังจะกลายเปนงานเขียนแถวหนาในอนาคต ซ่ึงทาทายทั้งนักอาน
และนักเขียนในยุคปจจุบันเปนยางยิ่ง 
 
ความหมายของ “สารคดี” 

คําวา “สารคดี” ในภาษาไทยมีใชสับสนปนเปกันอยูมาก เพราะเดิม
ใชในความหมายของ Non-fiction ที่ครอบคลุมวรรณกรรมประเภทที่เปนเรื่อง
จริงและมุงใหความรูทุกชนิด ซ่ึงรวมถึงตํารับตํารา ขาว บทความ และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย แตในระยะหลังนิยมใชคําวาสารคดีในความหมายของ Feature 
มากขึ้น  แม นิตยสารสารคดียุคแรกก็ใชชื่ อภาษาอังกฤษวา  Feature 
Magazine เปนตน ขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อธิบายวา “สารคดีคือเรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้นจากเรื่องจริงไมใชจินตนาการ 
เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ” ซ่ึงก็ยังไมอาจจําแนกความหมาย
เฉพาะเจาะจงไดชัดเจนนัก นักวิชาการบางกลุมจึงเลือกใชคําวา “สารัตถคดี” 
ในความหมาย Non-fiction และใชคําวา “สารคดี” ในความหมาย Feature ที่
เปนงานเขียนชนิดหนึ่งของสารัตถคดี หรือ Non-fiction ซ่ึงมีแนวโนมการ
ยอมรับเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ 

คําวา “สารคดี” ในที่น้ี จึงจะใชในความหมายของงานเขียน Feature 
ที่พิมพเผยแพรในนิตยสารตางๆ เทานั้น เพราะแมจะเปนการเขียนที่มุงให
ความรูในเรื่องตางๆ แตก็ไมไดเปนแบบแผนตรงไปตรงมาอยางแหงแลงจืดชืด 
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ตองประกอบดวยขอมูลทางกายภาพและจินตนาการที่ถึงพรอมดวยชั้นเชิง
ทางวรรณศิลปเพ่ือปรุงแตงใหเกิดอรรถรสและอารมณสะเทือนใจไดอยาง
กลมกลืน บางคนจึงสรุปวา “สารคดีคือรอยตอของวิชาการ และวรรณกรรม” 
คือเปนรูปแบบการเขียนและรสชาติการอานที่อยูกึ่งกลางระหวางความรูทาง
วิชาการและสุนทรียรสทางอารมณแบบวรรณกรรมบันเทิงคด ี

 
งานเขียนสารคดีในปจจุบันจึงสนุกถูกใจผูอาน เพราะนอกจากจะ

ใหความสําคัญกับการคนควาขอมูลในพื้นที่จริงและผูคนที่เกี่ยวของโดยผาน
กระบวนการตรวจสอบและอางอิงแหลงที่มาของขอมูลมากกวาจะเขียนใน
ลักษณะเลาสูกันฟงเหมือนสารคดีในยุคกอนแลว ยังใหความสําคัญกับการ
สรางสรรคโครงเรื่อง เทคนิคการดําเนินเรื่อง การใชภาษาความรูสึกเพื่อสราง
อารมณและบรรยากาศ รวมทั้งการถายภาพประกอบเรื่องใหตื่นตาตื่นใจไป
พรอมกันดวย ในขณะเดียวกันก็เปนงานเขียนยอดนิยมของมือใหมหัดเขียน
อยูมาก เพราะเชื่อวาไมตองใชความสามารถดานใดดานหนึ่งอยางโดดเดน
เปนพิเศษ ไมตองปราดเปรื่องคิดปมเรื่องอยางซับซอนเหมือนนักเขียน   
เร่ืองสั้น ไมตองใชจินตนาการลึกล้ําในการสรางฉากและตัวละครเหมือน
นักเขียนนวนิยาย ไมตองมีพรสวรรคทางภาษาอยางสูงสงเหมือนกวี และไม
จําเปนตองมีความรูในเชิงทฤษฎีเหมือนนักวิชาการ ฯลฯ  ผลจากความนิยม
ในการเดินทางทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบและสถานที่จึงทําใหเกิดสารคดี
ทองเที่ยวเผยแพรอยางมากมาย ขณะที่การพยายามเรียนรูบทเรียนชีวิตจาก
ผูคนในสังคมไดกลายมาเปนสารคดีชีวประวัติใหศึกษาไมจบสิ้น นิตยสาร
เกือบทุกฉบับจึงจริงจังกับการนําเสนอสารคดีเพ่ือเผยแพรความรูในแงมุม
ตางๆ อยางตอเน่ือง แมวาเมืองไทยยุคนี้จะยังหานักเขียนที่ยึดงานสารคดี
เปนอาชีพหลักไดยากเต็มที 
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ประเภทของสารคดี 
ดวยเหตุที่งานเขียนสารคดีมีลักษณะสรางสรรคไดหลากหลาย   

ทําใหนักวิชาการจัดกลุมแยกประเภทแตกตางกันออกไป จนยากที่จะสรุปให
ครอบคลุมทั้งหมดได แตเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเปนพ้ืนฐานการอานการ
เขียนสารคดีในโอกาสตอไป จึงขอจําแนกประเภทสารคดีที่ไดรับความนิยม
ในปจจุบัน ดังน้ี 

๑. สารคดีทั่วไป  ในที่น้ีหมายถึงสารคดีที่ใหความรูทั่วไปในเรื่อง
ตาง ๆ ที่มนุษยในแตละสังคมสนใจใครรู เชน เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
สัตว พืช วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อาชีพ จิตวิทยา สุขภาพ ศิลปะบันเทิง 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ  โดยมักมีเปาหมายเพียงใหขอมูลพ้ืนฐาน
หรือความรูเบื้องตนขนาดไมยาวนัก เพ่ือตอบสนองความอยากรูอยากเห็นให
สอดคลองกับกาลเทศะหรือสถานการณที่เกี่ยวของ เชน สารคดีในโอกาส
พิเศษตาง ๆ อยางวันปใหม สงกรานต ตรุษจีน วันวาเลนไทน ฯลฯ หรือเม่ือ
เกิดปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม ฯลฯ ก็มักเกิดสารคดี
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมคําสอนเกี่ยวกับ
การใชชีวิต ความรูเกี่ยวกับสึนามิ หรือความรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน เปน
ตน  แม สารคดีประ เภทนี้ จ ะพบเห็นได มากที่ สุ ดทั้ ง ในสื่ อสิ่ ง พิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และในภาพยนตร แตมักไมเนนการ
สรางสรรคที่ซับซอนเปนพิเศษ นักวิชาการและผูที่มีความรอบรูในเรื่องตาง ๆ  
จึงสามารถเริ่มตนการเขียนสารคดีลักษณะนี้ไดอยางไมยากนัก 

๒. สารคดีเชิงขาว  คืองานเขียนมุงเสนอรายงานเหตุการณหรือ
กิจกรรมนาสนใจที่เปนประโยชนตอสาธารณชน โดยไมเนนความสดของ
เหตุการณเหมือนการเขียนขาว แตมีเปาหมายสําคัญเพื่อเสนอรายละเอียด
หรือประเด็นความรูที่อยูเบื้องหลังเหตุการณขาว หรือเพื่อใหเกิดผลกระทบ
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อารมณของผูเกี่ยวของ เชน รายงานเหตุการณการเรียกรองรัฐธรรมนูญวัน
มหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือการรายงานสึนามิถลมภาคใตของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน ซึ่งทําใหเกิดสารคดีเชิงขาวเพื่อให
ความรู ความเขาใจ และความสะเทือนใจ ในแงมุมตาง ๆ มากมาย แม
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือรายงานการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม ถาสามารถบอกเลาเหตุการณบรรยากาศ และความ
ประทับใจ ได อย างม ีอรรถรส  ก็จ ัดเป นสารคด ีเช ิงข าวที ่น าสนใจได
เชนเดียวกัน 

๓. สารคดีทองเที่ยว  เปนงานเขียนที่มุงใหความรูและความ
เพลิดเพลินเกี ่ยวกับสถานที่ทองเที ่ยวตาง ๆ โดยเปนการบันทึกความรู
ประสบการณ และความประทับใจของผูเขียน เพื่อถายทอดไปยังผูอานให
น ึกเห็นภาพไดในหลายแง ม ุม เช น สภาพภูม ิศาสตร  ประว ัต ิศาสตร 
โบราณวัตถุสถาน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่พักผอน โดย
อาจรวมไปถึงขอมูลการเดินทาง ที่พัก อาหาร แหลงจําหนายของที่ระลึก 
ฯลฯ เพื่อเปนมัคคุเทศกนําทางใหผูอานเกิดความรู หรือเดินทางทองเที่ยว
ไปยังสถานที่จริงไดดวย สารคดีทองเที่ยวจึงเปนเรื่องที่นิยมอานนิยมเขียน
กันมากที่สุด เพราะแมในแหลงทองเที่ยวเดียวกัน ผูแตงแตละคนก็สามารถ
นําเสนอขอมูลตางแงมุมดวยโลกทรรศนและอรรถรสที่แตกตางไดเสมอ 

๔. สารคดีชีวประวัติ  หมายถึงสารคดีที่เสนอเรื่องราวชีวิตจริง
หรือบางแงมุมของชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นาสนใจ เพื่อเปนบทเรียนแหง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวใหแกผู อาน สารคดีชีวประวัติจึงไมจํากัด
ขอบเขตเฉพาะผูประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงโดงดังเทานั้น แตอาจเปน
คนธรรมดาที่มีแบบแผนชีวิตงดงามจนเปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนได หรือเปน
ผูที่เคยลมเหลวผิดพลาด เพ่ือเปนอุทาหรณสอนใจไมใหคนอ่ืนเอาแบบอยาง 
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เพียงแตสารคดีชีวประวัติที่นาสนใจ มักไมมุงแคการเสนอขอเท็จจริงวาเขา
คือใคร แตควรชี้ใหเห็นวาเขาเปนอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น รวมทั้ง
ตองผานกระบวนการรวบรวมขอมูลที่แมนยํา และนําเสนออยางบริสุทธิ์ใจ
ไมมีอคติ จึงจะเปนเรื่องราวชีวิตที่มีสีสันและนาเชื่อถือ นับเปนสารคดียอด
นิยมไมนอยไปกวาสารคดีทองเที ่ยวมากนัก รวมทั ้งเปนที ่ส ังเกตวาใน
ปจจุบ ันบุคคลที ่ม ีชื ่อเส ียงนิยมเขียนประวัต ิช ีว ิตของตนเองที ่เร ียกว า 
“อัตชีวประวัติ” เพ่ิมมากขึ้นดวย 

๕. สารคดีรายงานพิเศษ  หมายถึงสารคดีที ่เร ียกกันทั ่วไป
วาสกูป (Scoop) หรือสกูปพิเศษ ซึ่งถือเปนสุดยอดสารคดีที่นิตยสารตาง ๆ 
มักเลือกใหเปนเรื ่องเดนประจําฉบับ และใชเปนจุดขายใหแกผูอานเสมอ 
เพราะสารคดีรายงานพิเศษมักเปนประเด็นร อนหรือเปนเรื ่องราวที ่มี
ผลกระทบตอสังคมและผูอานอยางรุนแรง แปลกใหม และไมใชเพียงความรู
พื้นๆ ระดับธรรมดาสามัญทั่วไป แตมุงเสนอขอมูลเชิงลึก ที่มีรายละเอียด
รอบดาน และดวยกลวิธีตางๆ อยางประณีต สรางสรรค เพื่อชวนใหติดตาม
ตลอดเรื่อง สวนใหญจึงพิถีพิถันกับการวางโครงเรื่องอยางมีชั้นเชิงมากกวาการ
เลาเรื่องใหความรูอยางจืดชืด หลายเรื่องจัดวางประเด็นปญหาเราใจคลายเร่ือง
สั้นหรือนวนิยาย จึงไดรสชาติเชิงวรรณศิลปไมนอยกวาบันเทิงคดีทีเดียว 
องคประกอบของสารคดี 

กระบวนการเรียนรูงานเขียนสารคดีในนิตยสาร เพ่ือประโยชนแก
การอานอยางสรางสรรคในเบื้องตน และอาจเปนสะพานเชื่อมโยงไปสูการ
เขียนสารคดีในเบื้องปลาย สามารถกระทําไดดวยการวิเคราะหองคประอบ
สําคัญของสารคดีที่นิยมอานเขียนกันทั่วไป ดังน้ี 

๑. การตั้งชื่อเรื่อง  นับเปนเสนหดึงดูดใจผูอานสารคดีเปนอันดับ
แรก แมจะเปนศิลปะเฉพาะตัวของผูแตงแตละคนซึ่งยากตอการกําหนด
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กฎเกณฑที่ชัดเจนได บางคนอาจตั้งชื่อเร่ืองเปนธงนําทางการเขียนทั้งหมด 
ในขณะที่บางคนอาจตั้งชื่อเร่ืองภายหลังเพ่ือเปนบทสรุปใหสอดคลองกับ
ความคิดที่จะนําเสนอ แตชื่อเรื่องสารคดีก็ยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทั้งนัก
อานและนัก(อยาก)เขียนตองไมผานเลยไปเปนอันขาด 

 การตั้งชื่อเรื่องสารคดีในนิตยสารมีหลากหลายกลวิธีใหเลือกได
ตามชอบใจ อาจตั้งชื่อเร่ืองที่บอกเน้ือหาอยางตรงไปตรงมาอยาง ชีวิตคน
คุยขยะ  เกอิชา  อาถรรพเลข ๑๓ ฯลฯ หรือเลือกหาบางถอยคํามาปรุงแตง
ใหมีชั้นเชิงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เชน ความลับของเมน  โรงเรียนฝกยิ้ม  ซูโม
(ไมสําอาง) หรือตั้งชื่อเรื่องโดยใชสัญลักษณ การเปรียบเทียบ และถอยคําที่
ชวนฉงนสนเทหใหติดตาม เชน อาทิตยเบิกฟา  เสียงสังหารใตสมุทร  
เสื้อแหงความตาย  เสาโทรทัศนรองเพลง  เมื่อผมเปนโสเภณี  เสรีภาพ
ของทุเรียน  สวมปฏิวัติ  ด่ืมทะเลสาบ อาบทะเลทราย ฯลฯ แตที่นิยมใช
กันมากในปจจุบัน มักตั้งชื่อเร่ืองสารคดีโดยใชทั้งคําหลักที่บอกขอมูลสําคัญ
ของเรื่อง เชน ชื่อคน ชื่อสถานที่ หรือชื่อสิ่งที่จะนําเสนอ ประกอบกับคํา
ขยายเพ่ือแสดงแกนเรื่องที่มีจุดกระทบใจ หรือแตงแตมสีสันเพ่ือกระตุนให
ติดตามคนหาคําตอบเพิ่มขึ้น ดังน้ัน แมเปนสารคดีที่มีคําหลักเรื่องเดียวกัน 
แตถาใชคําขยายตางกัน ยอมแสดงวาผูแตงมุงเสนอแงมุมที่เปนสาระสําคัญ
ของเรื่องผิดแผกออกไปดวย สวนจะจัดวางคําหลักและคําขยายไวหนาหลัง
อยางไร ยอมขึ้นอยูกับเจตจํานงของผูแตงแตละคนเปนสําคัญ เชน 

ชนวัว การตอสูเพ่ือศักดิ์ศรีและเดิมพัน 
หัวเชือกวัวชน สัมพันธหลากหลายในสายเชือก 
วันฤดูหนาวบนเทือกเชียงดาว ดอยนาง 
เชียงดาว : มิตรภาพ กระเชาไฟฟา และเอ้ืองศรีเชียงดาว 
“ยาขอบ” สิบทิศ ชีวิตและงานของโชติ แพรพันธุ 
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สุภาพบุรุษ “ยาขอบ” และมนุษยภาพ “จะเด็ด” 
แมงกุดจี่ ประติมากรบนกองมูล 
ลิเก ศิลปะติดดิน ศิลปนชาวบาน 
คุก โซตรวนแหงอิสรภาพ 
ชีวิตและปรัชญาของผูชายคาวบอย 
คําตอบจากสัตวชื่อเห้ีย 
ไปตามหา “อาธํารง” ที่ทุงวัวแลน 

ฯลฯ 
 

๒. เน้ือเรื่อง  เปนองคประกอบสําคัญมากของสารคดีทุกประเภท 
เพราะเปน “วัตถุดิบ” หรือขอมูลที่ผูแตงจะนํามาถายทอดสูผูอาน ซ่ึงนอกจาก
จะเปนเรื่องจริงที่ถูกตอง ชัดเจนและเชื่อถือไดแลว ยังตองเปนขอมูลที่ผาน
การคัดสรรเพื่อนําเสนอในแงมุมที่นาสนใจอีกดวย สารคดียุคปจจุบันจึงให
ความสําคัญกับขอมูลภาคสนามเปนพิเศษ คือตัวผูเขียนเดินทางคนหา 
สังเกต สัมภาษณผูเกี่ยวของ หรือเขาไปมีประสบการณรวมในเหตุการณและ
พ้ืนที่เปาหมายดวยตนเอง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้งตองเตรียมตัว
ใหพรอมตั้งแตการศึกษาขอมูลเอกสารลวงหนา การเตรียมกลองถายรูป 
เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก หรือการนัดหมายบุคคลตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหได 
“ขอมูลสด” ที่ถูกตองเปนปจจุบัน ทันสมัย ไดสีสันบรรยากาศ และสรางความ
นาเชื่อถือไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม “ขอมูลแหง” ประเภทเอกสารอางอิง 
ตํารา สารานุกรม จดหมายเหตุ พงศาวดาร บันทึก จารึก รายงานการวิจัย 
หรือแมขอมูลสําเร็จรูปเล็ก ๆ นอย ๆ ในสื่อตาง ๆ ก็มีความสําคัญไมนอย
เชนกัน เพราะนอกจากจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ดีแลว ยังมีสวนชวยเติมเต็ม
ขอมูลภาคสนามใหสมบูรณยิ่งขึ้นดวย 
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๓. โครงเร่ือง  หมายถึงกลวิธีการจัดลําดับเรื่องที่จะนําเสนอให
เชื่อมโยงตอเน่ืองและนาสนใจ เปรียบไดกับการออกแบบบานใหเหมาะใจกอนลง
มือกอสรางไปตามกําหนด เพราะแมมี “วัตถุดิบ” เหล็ก หิน ดิน ทราย ที่มี
คุณภาพเพียงใด แตถาออกแบบไมเหมาะสมยอมไมมีทางสรางบานใหสวยงาม
ไดเปนอันขาด โครงเรื่อง (Plot) จึงเปนองคประกอบสําคัญในการเขียนทุกชนิด 
แมในงานเขียนสารคดีที่มุงใหความรูก็มักพิถีพิถันเปนพิเศษ เพ่ือชวนใหติดตาม
อานมากที่สุด ดังสังเกตไดชัดเจนจากการเขียนสารคดีในนิตยสารจํานวนมาก 
ซ่ึงจําแนกสวนประกอบสําคัญใหเห็นพอเปนแนวทางศึกษาได ดังนี้ 

 ๓.๑ การเร่ิมเรื่อง  เปนจุดแรกของงานเขียนสารคดีที่จะ
สรางพลังเรงเราใหผูอานสนใจใครรูตอไป จะตองกะทัดรัดชัดเจนนําทางให
สอดคลองกับเรื่องที่จะดําเนินตอไปดวย มีผูนิยมใชกันหลากหลายรูปแบบ 
เชน การใชคําจํากัดความ การบรรยาย การพรรณนา การตั้งคําถาม การใช
สุภาษิต บทกวี หรือวาทะสําคัญ ฯลฯ เชน 

  ในเร่ือง คําตอบจากสัตวชื่อเห้ีย ของ ขวัญใจ เอมใจ 
ไดเลือกตั้งคําถามโดนใจมาโปรยไวตอนตนเรื่อง เพ่ือกระตุนความอยากรู
อยากเห็น เชน 

  “จะทําเรื่องตัวเห้ียหรือ” 
  “ใชตัวเดียวกับตะกวดรึเปลา” 
  “เขาวามันไมดี ไมใหเอยชื่อ จะทําใหซวยใชม้ัย” 
  “ถาไมมีดีเลย แลวมันเกิดมาในโลกนี้ทําไม” 
     ฯลฯ 
  จากนั้นผูแตงจึงดําเนินเรื่องดวยการตอบคําถามไปทีละ

ประเด็นตามลําดับจนจบเรื่อง 
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  ในเร่ือง  ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร 
ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ ที่พิมพเผยแพรหลังขาวการฆาตัวตายของ สืบ    
นาคะเสถียร ไมนาน ทามกลางความฉงนสนเทหของผูคน ผูเขียนเร่ิมเรื่อง
ดวยการเขียนเปรียบเทียบสถานการณที่ใหคําตอบแกสังคมไดแจมชัดวา
ตัวตนของ สืบ นาคะเสถียร เปนอยางไร และทําไมเขาจึงตองฆาตัวตาย ดังน้ี 

  หากมีวันหน่ึง คุณถูกคนรายจับลามโซ ภรรยาของ
คุณกําลังถูกคนรายขมขืน คุณไมสามารถจะชวยเหลือคนรักของคุณ
ได คุณด้ินรนสุดขีดแตไรผล คุณตะโกนกองเพ่ือใหคนอ่ืนมาชวยแต
คนเหลานั้นแกลงทําเปนไมไดยิน บางคนบอกวาใหคุณชวยตัวเองไป
กอน คุณด้ินพลานเม่ือเมียรักรองครวญดวยความเจ็บปวด แตไมมี
ใครสนใจ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  กอนรุงสางของวันเสารที่ ๑ กันยายน เสียงปนนัด
หน่ึงจึงดังขึ้นที่หวยขาแขงในราวปาลึก 

  สองอาทิตยตอมา หางจากบริเวณที่เกิดเสียงปนดัง
ขึ้นไมกี่สิบเมตร เจาหนาที่ระดับสูงจากกรมปาไม ผูวาราชการ
จังหวัด นายทหาร นายตํารวจชั้นผูใหญ นายอําเภอ ปาไมเขต และ
เจาหนาที่ อีกนับรอยคน ตางรีบเรงมาประชุมกันที่หวยขาแขง เพ่ือ
รวมประชุมปรึกษาหารือในการปองกันการทําลายเขตรักษาพันธุสตัว
ปาหวยขาแขงอยางแข็งขัน 

  สืบ นาคะเสถียร รอวันน้ีมาตั้งแตวันแรกที่เขามา
ดํารงตําแหนงหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้ หากไมมีเสียงปน
ในราวปานัดนั้น การประชุมวันนั้นก็คงไมเกิดเชนกัน 



๗๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  นอกจากนี้ ยังมีสารคดีอีกหลายเรื่องที่ผูแตงเลือกวิธีเปด
เรื่องดวยการสรางนาฏการ หรือการใชบทสนทนา แนวเดียวกับที่นิยมใชใน
บันเทิงคดี เรื่องสั้น หรือนวนิยาย ซ่ึงสรางสีสันจูงใจใหติดตามไดดีเปนพิเศษ 
เชน ในเรื่อง เรียกขาวาเสือมเหศวร บทบาทชีวิตที่ไมคิดอยากเปน ของ 
เจนจบ ยิ่งสุมล ที่จําลองเหตุการณวิธีเขาปลนของเสือมเหศวรมาพรรณนา
เร่ิมเรื่องใหเห็นภาพและบรรยากาศไดอยางสมจริงหรือในเรื่อง ด่ิงพสุธา 
ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ เร่ิมดวยความรูสึกของนายทหารหนุมคนหนึ่ง
ไดอยางนาสนใจเชนกัน 

  “ชวงเวลา ๕๐ วินาทีกอนที่รมจะกาง มันเปนความสุข
สุดยอดจริงๆ เม่ือผมทะยานออกจากเครื่องบินในระดับสูง ๑๐,๐๐๐ ฟุต 
ตัวลองลอยอยูเหนือกอนเมฆราวกับนก ผมรูสึกเปนตัวของตัวเองอยาง
แทจริง เปนอิสระไรพันธนาการจากแรงดึงดูดของโลกอีกตอไป.....” 

  การเริ่มเรื่องของสารคดีจึงมีลักษณะสรางสรรคที่ผูแตง
สามารถเลือกใชไดอยางกวางขวาง และนับเปนเสนหที่ดึงดูดใจผูอานไดมาก 
อยางหนึ่ง 

 ๓.๒ การดําเนินเรื่อง เปนชวงเชื่อมตอจากการเริ่มเรื่องนับ 
เปนเน้ือหาสวนใหญของสารคดี แมการดําเนินเรื่องสวนมากนิยมเลา
ตามลําดับเวลาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น แตก็พบวาบางเรื่องผูเขียนอาจพลิก
แพลงเลาเรื่องยอนไปมาได สารคดีสวนหนึ่งโดยเฉพาะสารคดีทองเที่ยวและ
สารคดีอัตชีวประวัติ มักใชสรรพนามบุรุษที่ ๑ เชน ผม ฉัน เรา เปนผูเลา
เรื่อง ขณะที่อีกสวนหนึ่งนิยมใชวิธีสังเกตการณ คือผูแตงเรียบเรียงไปเรื่อย ๆ 
โดยไมใชสรรพนามตัวเองเขาไปเกี่ยวของ และบางเรื่องอาจสรางสรรคให
แปลกแตกตางออกไป เชน การเลาเรื่องในรูปแบบจดหมาย หรือการแทรก
บทสนทนาเหมือนการเขียนเร่ืองสั้น เปนตน 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๗๙ 
-------------------------------------------------- 

  สารคดีที่มีขนาดยาว มักนิยมดําเนินเรื่องโดยแบงเน้ือหา
ออกเปนตอนๆ อาจเรียงลําดับตอนดวยตัวเลข หรือกําหนดหัวขอเร่ืองยอยๆ 
กํากับตอนเพื่อสื่อสาระสําคัญยอยๆ ไปพรอมกันดวย บางเร่ืองมีวิธีกําหนด
ตอนที่นาสนใจพิเศษ เชน ในเร่ือง ปนสองลอไตหลังคาโลก ของ ศิริวรรณ 
เสรีวัฒนา ที่เดินทางดวยจักรยาน ไดใชหลักกิโลเมตรมาเปนหัวขอเร่ืองได
อยางแนบเนียน ดังน้ี 

  กิโลเมตรที่ ๐  กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย 
  กิโลเมตรที่ ๑  กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  กิโลเมตรที่ ๗๔๐  ระหวางทางโพคารา กาฐมัณฑุ 
 
  ในเร่ือง พจนานุกรมชีวิต : สอ เสถบุตร ของ ศรัณย      

ทองปาน แบงตอนอยางซับซอน โดยเรียงลําดับเรื่องตามตัวอักษรใน
ภาษาอังกฤษคลายการเรียงลําดับในดิกชันนารี ซ่ึงเปนผลงานชิ้นเอกของ สอ 
เสถบุตร เริ่มจากศัพทอักษร A และตัวอยางประโยคพรอมคําแปล แลว
ดําเนินเรื่องตอนแรกของชีวิตใหสอดรับกับหัวเรื่องยอยนั้น ไปจนจบเรื่องตอน
สุดทายดวยอักษร Z เชน  

  A abase 
  He abased himself before the king 
  เขานอมกายลงตรงพระพักตรพระมหากษัตริย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  B bright 
  I was born in a bright reign of king Chulalongkorn 



๘๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  ขาพเจาเกิดในรัชสมัยอันชวงโชติแหงพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     ฯลฯ 
  นอกจากนี้ สําหรับสารคดีที่มุงใหรายละเอียดของเรื่อง

อยางกวางขวางรอบดาน โดยเฉพาะในสารคดีรายงานพิเศษ มักนิยมผนวก
ความรูที่เกี่ยวของเพิ่มเติมแยกไวในกรอบตางหาก นอกจากการดําเนินเรื่อง
ตามปกติอีกดวย เชนเรื่อง คุกโซตรวนแหงอิสรภาพ ของ สุวภา แกวสุข มี
กรอบอธิบายความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ หองขังเด่ียว เรือนนอน หองเย่ียมญาติ 
หองประหารชีวิต หรือเร่ือง เสาหลิน ตํานานสะทานพิภพ ของ วันชัย   
ตันติวิทยาพิทักษ ซ่ึงนอกจากจะดําเนินเรื่องตั้งแตตํานานวัดเสาหลินและ
ปรมาจารยตั๊กมอ ไปจนกําเนิดมวยเสาหลินอันลือชื่อ กระทั่งถึงรุงโรจนและ
เสื่อมถอยคือสัจจะนิรันดร เปนตอนสุดทายแลว ยังมีกรอบความรูเพ่ิมเติมอีก
ดวย โดยการสัมภาษณอดีตเจาอาวาสวัดเสาหลินที่ยังมีชีวิตอยูอายุ ๘๒ ป 
การสัมภาษณเจาสํานักมวยเสาหลินในประเทศไทย และกรอบความรู ๑๘ 
กระบวนทาวิทยายุทธของวัดเสาหลิน มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจและได
รสชาติในการอานเพิ่มขึ้น 

 ๓.๓  การจบเรื่อง  เปนตอนสุดทายของสารคดีที่มีบทบาท
สําคัญในการเฉลยแกนเรื่องและสรางความประทับใจใหแกผูอานไดมาก 
ผูเขียนสารคดีจึงมักพิถีพิถันการจบเรื่องเปนพิเศษ โดยอาจใชการสรุปความ 
การจบดวยกวีนิพนธ การตั้งคําถาม การใหแงคิดที่นาสนใจ ฯลฯ เชน ในเรื่อง 
เยือนถ่ินดินแดนศักด์ิสิทธ์ิเมืองยิว ของ อภินันท บัวหภักดี ที่เลาถึงความ
แหงแลงของภูมิประเทศอิสราเอลในอดีต จนปจจุบันสามารถทําทะเลทรายให
กลายเปนไรเกษตรกรรม สามารถสงออกพืชผักผลไมไดในชั่วเวลาไมนานนัก 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๘๑ 
-------------------------------------------------- 

แลวจบเรื่องดวยแงคิดวา “ไปดูอิสราเอลแลว ก็ใหนึกถึงเมืองไทย ที่เมืองแสน
จะอุดมสมบูรณ มีปาไม มีแมนํ้าลําธารมากมาย แตคนไทยเราอยูกันจนปา
หมด นํ้าหมด จะเหมือนประเทศอิสราเอลเขาไปทุกวันแลว” 

  ในเรื่อง บทเรียนขางถนนจากอินเดีย ของ กิตติกานต 
อิสระ จบเร่ืองดวยการเปรียบเทียบสถานการณบนรถโดยสารเกาๆ จากการ
เดินทางสองครั้ง เพ่ือสะทอนความเปนมนุษยไดอยางสอดรับกับชื่อเร่ือง และ
นาประทับใจยิ่ง จนดูเสมือนเปนการจบของเรื่องสั้นชั้นดีเรื่องหน่ึง 

  ผมไดน่ังติดกับชายรางใหญ และเหลือที่วางอีกเพียง
เล็กนอยเทานั้น ใหชายชรารางผอม ๆ ไดหยอนรางลงมา ผมรูสึกอึด
อัดที่เขาพยายามเบียดรางเขามาจนชิด ผมรูวาเขาหนาว แตทั้งผา
หมที่หอหุมและเนื้อตัวของเขาสกปรกและมีกลิ่น อีกทั้งศอกแหลมๆ 
ของเขาก็คอยทิ่มแทงซี่โครงใหเจ็บแปลบตามจังหวะการเขยาของรถ 

  เหตุการณแบบเดียวกันกับการเดินทางครั้งกอน
กําลังกลับมาทดสอบผมอีกครั้ง 

  ในคร้ังน้ันเหตุเกิดบนรถโดยสารที่แนนขนัดกลาง
ทะเลทราย ผมนึกโกรธและรังเกียจชายหนุมรางผอมเกร็งที่เบียดผม 
และพยายามดันเขาใหออกหางจากตัวอยูหลายครั้งแตดูเหมือนเขา
จะไมเขาใจและยังพยายามเบียดเขามาอยูเรื่อยๆ 

  ในที่สุดความอดทนของผมก็หมดสิ้นลง ความโกรธ 
ความเหม็น และความเจ็บ ทําใหผมลืมอายพอที่แสดงความเห็นแก
ตัวใหใครๆ เห็นและดันเขาอยางแรงจนตกจากเบาะกอนจะลุก
ออกมายืนโหนรวมตรงกลางรถ 

  ผมยังจําสีหนาและทาทางของเขาไดดี เพราะมัน
คอยย้ําเตือนใหผมรูสึกผิดจนถึงทุกวันน้ี 



๘๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  สีหนาเขางุนงงอยูครูหน่ึง กอนจะคอย ๆ คลานกลับ
ขึ้นมานั่ง เขาพยายามเบียดรางเขาไปจนชิดกับผูโดยสารอีกคน 
เพ่ือที่จะมีที่วางบนเบาะใหมากที่สุด กอนจะหันมามองหาผม และ
เม่ือพบเขาก็เอามือตบเบาะอยูหลายครั้ง พรอมทั้งทําหนาพยักเพยิด
เพ่ือบอกใหผมนั่งลง 

  วินาทีน้ัน... ผมนึกอยากจะเขาไปไหวเขา และขอให
เขายกโทษใหกับความใจดําของผม 

  แตในคราวนั้น ดวยฤทธิ์ยาหมองที่ผมควักออกมา
ปายทาที่จมูก และการยกแขนขึ้นกอดคอใหเขาไดซบหลับมาที่ไหล 
และเพื่อที่ศอกแข็ง ๆ ของเขาจะไดแนบชิดกับลําตัวเราก็กลับมาถึง
เดลฮีอยางสวัสดิภาพทั้งคู 

  ...และผมก็ไดรูถึงบทเรียนสําคัญที่วา 
  รอยเปรอะเปอนบนเสื้อผา แค ๕ รูป ก็สะอาด

ไดเหมือนเดิม แตรอยดําเปอนที่ใจ ใหใครซักก็คงไมหมด ตอง
ซักเองและซักบอยๆ 

๔.  การใชภาษา  เปนองคประกอบที่มีบทบาทบอกเลาอรรถรส
ของสารคดีไปยังผูอาน แมจะนิยมใชบรรยายโวหารเพ่ือเลาเรื่องใหความรู
เปนพ้ืน แตการเขียนสารคดีในนิตยสารมักใหความสําคัญกับการเลาเรื่อง
อยางสนุก นึกเห็นภาพไดแจมชัด และทําใหเกิดอารมณสะเทือนใจไปพรอม
กันดวย จึงนิยมสรางสรรคภาษาความรูสึกมาใชผสมผสานคลายงานเขียน
บันเทิงคดีทั่วไป โดยมีการเลือกใชอภิปรายโวหาร โนมนาวจูงใจใหเชื่อถือ
คลอยตาม เพ่ือปรุงแตงสีสันบรรยากาศของเรื่องไมใหจืดชืดแหงแลงเหมือน
ตําราวิชาการสวนมาก 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๘๓ 
-------------------------------------------------- 

  ในเร่ือง ภูหินรองกลา รอยรําลึกการเขนฆาในความ
งามอันทาทาย ของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ไดอธิบายลักษณะบานในโรงเรียน
การเมืองการทหารของนักรบในปาจนรูสึกสัมผัสไดดวยตนเอง ดังน้ี 

 ลักษณะบานไมคอยมีหนาตาง เพราะความหนาวเย็นและ
อากาศชื้น ถาเปนหนาฝน นอกจากปาทั้งปาจะเปยกฉ่ําแลว ไอ
หมอกยังครื้มอวลไปทั่ว ลามเลียเขาทางหนาตางทําลายหนังสือให
ชื้นบวมและพาขาวของเปนสนิมหมด ตองใชวิธีกอไฟกองโตไวใน
บานทั้งวันทั้งคืน บานทุกหลังมีขนาดและสภาพคลายๆ กันคือ มี
แครนอน โตะเขียนหนังสือทําดวยไมกระดานทั้งสิ้น ซึ่งการกอสราง
อยางมั่นคงแข็งแรงเชนนี้ มีไดในฐานที่มั่นเทานั้นหรอก ถาเปนเขต
สีแดงหรือเขตจรยุทธทั่วไป “บาน” คือเปหลังติดตัวที่บรรจุเครื่อง
นอนเพียงเปลทหารสีเขียว ผายางพลาสติกกันฝนกับเสื้อผาสักชุดก็
เกินพอ หาที่ทางเหมาะ ๆ มีตนไมขนาดลําแขนสักสองตนสําหรับ
ผูกเปลได เทานี ้เอง บานก็แกวงไกวใหพวกนอนกอดปนชมดาว
เดือนเปนที่สุโข.... 

  ในเร่ือง อีรคูทส วันที่คนจรเปรยตัวเองกับลมหนาว 
ของ จิรภัทร อังศุมาลี เปนอีกตัวอยางหน่ึงที่สะทอนใหเห็นวาการดําเนินเรื่อง
และการใชภาษาในสารคดีไมแตกตางไปจากเรื่องสั้นชั้นดีเทาไรนัก เพราะผู
แตงเลาเรื่องเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวสลับบทสนทนามัคคุเทศกสาวไดอยาง
ประณีตและแนบเนียน ดังน้ี 

 ลมหนาวกรายผานเขามาทักทาย เสียงใบไมกําลังเปลี่ยนสี
จากเขียวเปนเหลือง สมแดง และอมน้ําตาล ใหความรูสึกสดใสใน
ทามกลางทองฟาสีครามเขมไรกอนเมฆขาว 

 



๘๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 “สวย” ผมรูสึกเชนน้ัน 
 เธอยิ้ม 
 เราออยสรอยอยูบนเนินเขา เ พ่ือมองความงามของ

ธรรมชาติ เสียงนกบางพันธุขับกลอมลอเลียนเสียงลมที่กระทบใบไม 
ทันยาดูสงบเงียบในทามกลางบรรยากาศอันงดงาม เธอยืนนิ่งตรงริม
ผา เสนผมยาวปลิวไปตามกระแสลมออน ดูเธอเรียบงาย แตสวยใน
ทาที ผมมองภาพนั้นอยางพินิจ กระทั่งเธอรูสึกดวยสํานึกภายใน 
ขณะเอียงหนามามองผมดวยใบหนาแดงระรื่น อาจเปนเพราะสายลม
หนาวหรือความเอียงอาย ผมไมรู แตรอยย้ิมที่เผยบนใบหนามีทาที
เอียงอายอยางเห็นเดนชัด 

 เราเผยยิ้มแกกัน ไมจําเปนตองกลาวความรูสึกออกมาเปน
คําพูด ปลอยความเงียบบรรเลงอยูในบรรยากาศอันงดงามนั้น ก็มาก
จนเกินพอแลวสําหรับเราสอง 

 จึงไมนาแปลกใจวา เพราะเหตุใดงานเขียนประเภทสารคดีใน
นิตยสารจึงมีเสนหจูงใจนักอานและนักเขียนเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ และเชื่อวางาน
เขียนสารคดีจะยังสามารถสรางสรรคเชิงวรรณศิลปไดอีกไมรูจบสิ้น 

๕.  ภาพประกอบ  เปนองคประกอบระดับหัวใจของสารคดีใน
นิตยสารทุก ๆ เรื่อง เพราะเปนการเพิ่มสีสันบรรยากาศและความเขาใจที่เปน
รูปธรรมมากขึ้น สมดังที่กลาวกันวาภาพเดียวมีคามากกวาพันคํา ภาพสี่สี
ขนาดใหญหรือแมภาพขาวดําที่หาชมไดยาก ยอมสรางความตื่นตาตื่นใจให
ผูอานซึมซับและประทับใจไดดีโดยไมตองพรรณนาใหมากความ การเขียน
สารคดีใหนาอานกับการใชภาพประกอบที่ เหมาะสม จึงเปนของคูกัน 
นักเขียนสารคดีหลายคนจึงฝกฝนการบันทึกภาพดวยตนเองไปพรอมกันดวย 

 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๘๕ 
-------------------------------------------------- 

บทสงทาย 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน กระแสขาวสารหลากหลายหลั่งไหลเชื่อมถึง

กันเพียงแคมือเอ้ือม และทุกชีวิตจําเปนตองเรียนรูใหเทาทันเพ่ือปรับใชได
อยางเหมาะสม งานเขียนสารคดีในนิตยสารซึ่งเปนรอยเชื่อมตอระหวางตํารา
วิชาการอันจืดชืดกับวรรณกรรมบันเทิงคดีอันรื่นรมย จึงเปนสะพานทอดยาว
ไปสู นักอานที่ มุงหมายแสวงหาความจริงของชีวิตไดอยางนาสนใจยิ่ง 
ขณะเดียวกันก็ทาทายนักวิชาการผูรอบรูใหเดินฝาระเบียบวิธีอันแหงแลงไปสู
การสรางสรรคสารคดีดวยชั้นเชิงทางวรรณศิลป ดังปรากฏใหเห็นประจักษ
ชัดวา สารคดีในนิตยสารหลายเรื่องที่ปรุงแตงมาจากงานวิจัยบนหิ้ง หรือ
ผลงานวิชาการบนหอคอยงาชาง ลวนมีสีสันและอรรถรสชวนลิ้มลองมาก
กวาเดิมหลายเทานัก 

อยางไรก็ตาม แมมีผูกลาววา “การประพันธสอนกันไมได” 
แตก็เชื่อวา “เปนเรื่องที่เรียนรูดวยตนเองได” นักเขียนสารคดีจึงตอง
เปนผูสนใจใครรู ตื่นตัวตลอดเวลากับความรูสึกของตน ทั้งในการอาน 
การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดสัมผัส ฯลฯ ดังที่  อาจินต     
ปญจพรรค นักประพันธชั้นครูเคยกลาววา “นักเขียนตองเดินทางทอง
ชีวิตไป โดยมีนัยนตาเปนกลองถายรูป เอาหูบันทึกเสียง เอาดวงใจดูด
ซึมซับบรรยากาศและเหตุการณ ไมวาในยามตื่น หรือยามหลับ” 
ประสบการณในชีวิตจริงและประสบการณทางอารมณ จึงเปนหัวใจ
ของนักเขียนสารคดีทุกคน แตที่สําคัญเหนืออ่ืนใด คือความกลาหาญที่
จะลงมือเขียนทันที เพราะตองระลึกเสมอวา ศิลปะการเขียนคือการ
เขียน 

 
 



๘๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 
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มนุษยกับวัฒนธรรม ๘๗ 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

คนลพบุรี 
 

อุทัยวรรณ  ตันหยง∗ 
      

“มาจากไหนคะ” 
 “ลพบุรีคะ”  
“ออคนลพบุรี” คําวา คนลพบุรี นอกจากจะหมายถึงผูคนที่ มี

ภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ตามความเขาใจอยางกวางๆ ของคน โดยทั่วๆ ไปแลว แทที่จริงเราจะพบวา 
คนลพบุรี  ยังประกอบดวย  ผูคนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมหลากหลาย ซ่ึง
บงบอกใหเราทราบถึงความแตกตางในแงของความเปนมาของชาติพันธุของ
คนลพบุรีอีกดวย และสิ่งที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหลานี้ 
ไดแก ภาษา เสื้อผาเครื่องแตงกาย  อาหารการกิน  ตลอดจนความเชื่อและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ทั้งน้ี อาจเปนเพราะที่ตั้งของจังหวัดลพบุรี  มี
ความเปนมาทางประวัติศาสตร นับยอนกลับไปไดนับเปนพันๆ ป มีผูคนเขามา
                                                 
∗

 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 



๘๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

อยูอาศัยผลัดเปลี่ยนตอเน่ืองกันมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน  ชาติพันธุของคน
ลพบุรี จึงเปนสิ่งที่นาจะไดศึกษาและเก็บรวบรวมไวใหมีความตอเน่ือง เพ่ือให
เกิดประโยชนแกคนรุนหลังตอไปในอนาคต 

คําวา ชาติพันธุ หมายถึง ลักษณะทางวัฒนธรรมของคนกลุมใด
กลุมหน่ึง ในปจจุบันจังหวัดลพบุรี ประกอบดวยชาติพันธุที่สําคัญๆ ไดแก 
กลุมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง กลุมวัฒนธรรมไทยพวน กลุมวัฒนธรรม    
ไทยเบิ้ง กลุมวัฒนธรรมลาวแงว กลุมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน กลุม
วัฒนธรรมไทยรามัญและกลุมวัฒนธรรมไทยจีน 

กลุมวัฒนธรรมเหลานี้บางกลุมมีหลักฐานวานาจะเคลื่อนยาย
ภูมิลําเนามาอยูที่จังหวัดลพบุรี เพราะดวยเหตุผลทางการเมืองบาง หรือเพราะ
เพ่ือทําใหมีการดํารงชีพที่ดีขึ้นบาง  ซ่ึงในที่น้ีจะไดกลาวถึงโดยละเอียดไว 
เพียงบางกลุมวัฒนธรรมที่นาจะเปนกลุมวัฒนธรรมที่อาจถือไดวามีความ
นาสนใจและมีความแตกตางไปจากกลุมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เปนพิเศษเทานั้น 

ถาเราใชภาษา เปนตัวตั้งในการจัดกลุมวัฒนธรรมของคนลพบุรี ก็
อาจจําแนกออกไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรก  เปนกลุมวัฒนธรรมที่จัดเปน
ภาษาตระกูลไท (Tai) ไดแก กลุมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง กลุมวัฒนธรรม
ไทยพวน กลุมวัฒนธรรมไทยเบิ้ง กลุมวัฒนธรรมลาวแงว และกลุมวัฒนธรรม
ไทยภาคอีสาน กลุมที่สอง เปนกลุมวัฒนธรรมภาษาตางประเทศที่เขามาตั้ง
ภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ไดแก กลุมวัฒนธรรมไทยรามัญ และกลุม
วัฒนธรรมไทยจีน  

 
ถ่ินฐานของกลุมวัฒนธรรมคนลพบุรี 

กลุมวัฒนธรรมไทยพวนลพบุรี จะตั้งบานเรือนอยูทั้งที่อําเภอ
เมือง และอําเภอบานหมี่  ที่อําเภอเมืองมีกลุมวัฒนธรรมไทยพวนอยูที่บาน



มนุษยกับวัฒนธรรม ๘๙ 
-------------------------------------------------- 

ถนนใหญ บานถนนแค บานโคกกะเทียม  และที่อําเภอบานหมี่ มีกลุม
วัฒนธรรมไทยพวนอยูที่ บานกลาง บานสวางอารมณ บานราษฎรธานี บาน
โบสถ บานโพนทอง บานเชียงงา บานกลวย บานหม่ีใหญ บานหม่ีนอย บาง
กระพ้ีใหญ บางกระพี้นอย สระเตยใหญ สระเตยนอย สําโรงใหญ สําโรงนอย 
บานมะขามเอน บานหินปกใหญ หินปกเหนือ หินปกทุง บานทุงทะเลหญา 
เขาวงกต บานทราย วังวัดเหนือ วังวัดใต หัวเขา คลองไผเสียบ บานเนินยาว 
ดงพลับ หวยแกว บานหนองทรายขาว บานหลุมขาว บานมะขามเฒา  บาน
สระใหญและบานไผใหญ ( พระครูเมตตานุศาสน, ๒๕๒๑, หนา ๗-๘) 

นอกจากนี้ ชัชวาลย สุคันธวิภัติ(๒๕๓๖, หนา ๖) ไดกลาวถึงชาว
พวนไววา  ยังมีกลุมวัฒนธรรมไทยพวนนอกเหนือจากที่กลาวไวแลวอีก 
ไดแกอําเภอบานหมี่ ยังมีที่บานหนองเตา บานหนองเกวียนหัก สวนที่อําเภอ
เมืองมีที่บานคอกกระบือ บานโคกลําพานและอําเภอโคกสําโรง มีที่บานหลุม
ขาว      

         
กลุมวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลพบุรี อยูที่อําเภอพัฒนานิคม บานดีลัง 

มะนาวหวาน หนองบัว อําเภอชัยบาดาลมีกลุมวัฒนธรรมไทยเบิ้ง อยูที่  
ตําบลชัยบาดาล  ตําบลบัวชุม  สวนที่อําเภอโคกสําโรงอยูที่ ตําบลโคกสําโรง  
เพนียด สะแกราบ นอกจากนี้ยังมีกลุมวัฒนธรรมไทยเบิ้งอยูที่ตําบลสระโบสถ 
ตําบลมหาโพธิ์ ของอําเภอสระโบสถดวย(ภูธร ภูมะธน, ๒๕๔๒, หนา ๑๙) 

 กลุมวัฒนธรรมลาวแงว มีถิ่นฐานสําคัญในจังหวัดลพบุรี ทั้งที่
อําเภอเมือง อําเภอโคกสําโรงและอําเภอบานหม่ี กลุมวัฒนธรรมลาวแงว
อําเภอเมืองจะอยูที่บานทาแค บานดงนอย ที่อําเภอโคกสําโรงจะอยูที่      
บานถลุงเหล็ก บานหวยโปง และที่บานหนองเมือง อําเภอบานหม่ี (ภูธร     
ภูมะธน, ๒๕๔๑, หนา ๑๑) 



๙๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

กลุมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน ในจังหวัดลพบุรี  พบวามีคนไทย
จากหลายจังหวัดในภาคอีสานไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอพัฒนานิคม 
อําเภอชัยบาดาลเนื่องจากตองการประกอบอาชีพที่จะชวยใหมีรายไดเพ่ิม
มากขึ้น 

กลุมวัฒนธรรมไทยรามัญ เปนที่รูจักกันในนาม ชาวมอญบาง
ขันหมาก จะอยูรวมกันเปนชุมชนใหญ นับพันครัวเรือน อยูทั้งสองฝงของ
แมนํ้าลพบุรี ที่ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง ลพบุรี   

สวนกลุมวัฒนธรรมไทยจีน มักจะรวมกลุมกันคาขายจึงอาศัยอยู
แถบตัวเมือง เชน ในตลาดของอําเภอตางๆ ทั่วจังหวัดลพบุรี สวนมากจะ
รวมกันเปนสมาคม มีการตั้งศาลเจา ตลอดจนมีฮวงซุยตามธรรมเนียมจีน 
สวนมากจะเปนคนจีนแตจ๋ิว ชนรุนลูกหลานยังคงมีวัฒนธรรมจีนหลงเหลืออยู
บาง แตไมคอยเดนชัดมากเทารุนบรรพบุรุษ เพราะบางสวนมักจะกลมกลืน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมตามแบบสมัยใหม 

 
วัฒนธรรมภาษาที่นาสนใจของคนลพบุรี 

ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของคนลพบุรี เปนภาษาไทยของคน
ภาคกลางเชนเดียวกับผูคนของจังหวัดอ่ืนๆ ในแถบภาคกลางไมวาจะเปน
ชาวจังหวัดสระบุรี สิงหบุรี อยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี อาจจะออกเสียง
วรรณยุกต แตกตางกันไปบางเล็กๆ นอยๆ  ที่ลอกันวา เสียงเหนอ แตแทบ
ทุกคนในแตละจังหวัดจะยืนยันวาตนเองออกเสียงชัดมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 
สําหรับวัฒนธรรมภาษาที่คนลพบุรีใหความสนใจวาเปนภาษาที่มีความ
แตกตางในการพูดจาสื่อสารกัน เพราะถึงแมจะเปนภาษาตระกูลไทดวยกัน 
แตมักจะใชคําศัพท หรือใชเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตที่ผิดไปจาก
ภาษาไทยกลาง ก็จะไดแกภาษาไทยพวน ภาษาไทยเบิ้ง หรือภาษาโคราช 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๙๑ 
-------------------------------------------------- 

(เรียกกันทั่วไปวา สําเนียงลาว) สวนภาษารามัญหรือมอญ ที่คนลพบุรี
จํานวนมากมักจะพูดถึงวา ฟงไมออกวาพูดวาอะไร ซ่ึงก็เปนเพราะเปนภาษา
คนละตระกูลกันกับภาษาไทยนั่นเอง 

ภาษาพวนหรือภาษาไทยพวน เปนภาษาที่กลุมวัฒนธรรมไทย
พวนลพบุรีใชสื่อสารกันอยูในชีวิตประจําวันจนถึงปจจุบัน ไทยพวนเปนกลุม
ชาติพันธุที่ด้ังเดิมตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองพวน บริเวณที่ราบสูงเชียงขวางทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองหลวงพระบาง และอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองเวียงจันทน หรืออยูทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน   สาเหตุสําคัญที่อพยพมาอยูที่ลพบุรี  
จะไดจากขอมูลตามหลักฐานทางประวัติศาสตรคือ มาในฐานะเปนเชลยถึง ๒ 
ครั้ง ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๒๑ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๗๑ เกิดกบฏเจาอนุวงศ เม่ือไทยยก
ทัพไปปราบจึงไดกวาดตอนผูคนมาไวที่ลพบุรี สระบุรี นครนายก เปนตน 
สวนสาเหตุที่เลาขานกันมาจากบรรพบุรุษของไทยพวนถึงสาเหตุที่ตอง
อพยพมาอีกประการหนึ่งคือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เกิดกบฏจีนฮอที่หัวเมือง
พวน เม่ือไทยยกกองทัพไปปราบทําใหมีขอขัดแยงกับญวน จึงมักเลาให
ลูกหลานฟงวา อพยพหนีพวกฮอพวกแกวมา และการที่มาอยูรวมกันเพ่ิม
มากขึ้นก็มีสาเหตุที่มาจากการอพยพโยกยายมาเองดวยความเต็มใจเพราะ
ตองการมาอยูกับญาติพ่ีนอง (ชัชวาลย สุคันธวิภัติ, ๒๕๓๖, หนา ๑-๕) 

นักภาษาศาสตรจัดภาษาไทยพวน ลพบุรี เปนภาษาตระกูลไท 
สาขาภาษาไทตะวันตกเฉียงใต (สาขาภาษาไทตะวันตกเฉียงใตแบงออกเปน
กลุมยอย ๗ กลุมคือ ชาน ไทยถิ่นเหนือ พวน ไทยกลาง ผูไท ลาว ญอ และ
ไทยถิ่นใต) มีหนวยเสียงพยัญชนะ ๒๐ หนวยเสียง  มีเสียงพยัญชนะควบ
กล้ํา ๒  หนวยเสียงคือ เสียง กว เสียง คว สวนใหญจะมีเสียงตรงกับ
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ภาษาไทยกลาง จะมีหนวยเสียงที่แตกตางกันเพียงเล็กนอยคือ จะไมมีเสียง 
ช ฉ /ch / (ใชเสียง ส แทน) ไมมี เสียง ร /r/ (ใชเสียง ฮ แทน) แตภาษาไทย
พวนจะมีทั้งหนวยเสียง /ñ / คือเสียง ญ นาสิก และหนวยเสียง /j / คือเสียง ย 
เชนคําวา ยา จะออกเสียงเปน ญา คําวา หัวเราะเยาะ จะออกเสียงเปน โห 
เยาะ สําหรับเสียงพยัญชนะ ก สะกด (แม กก)ที่ประสมดวยสระเสียงยาว ใน
ภาษาไทยพวนจะประสมดวยสระเสียงสั้นและใชเสียงหยุดที่เสนเสียง/?/เปน
เสียงสะกดแทน   เชนคําวา ปะ (ปาก) เอาะ (ออก) ตะ (ตาก)  เดาะ (ดอก) 
เปาะ (ปอก) เปนตน 

หนวยเสียงสระภาษาไทยพวน จะมีสระเดี่ยว ๑๘ หนวยเสียง สระ
ประสม ๖ หนวยเสียง  ภาษาไทยพวนจะมีคําศัพทที่ใชสระประสมทั้งสระ
ประสมเสียงสั้น และสระประสมเสียงยาว (ซ่ึงภาษาไทยกลางปจจุบันจะมีใช
แตสระประสมเสียงยาว สวนสระประสมเสียงสั้นเราใชเฉพาะคําเลียนเสียง ใน
คําวา ผัวะ เผียะ เทานั้น) ดังตัวอยางสระประสมเสียงสั้นของ ภาษาไทยพวน 
เชน สระเอียะ ในคําศัพทวา เฮียะ (เรียก) สระเอือะในคําวา เผือะ (เผือก) 
และ สระอัวะ ในคําวา  อวก (อวก) เปนตน นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตไดวา 
คําศัพทที่สะกดดวยรูปสระใอ (ไมมวน)  ภาษาไทยพวนจะออกเสียงเปน สระ
เออ ตัวอยางเชน  หัวเจอ (หัวใจ) เผอ (ใผ ใคร)   เฮอ (ให)  เตอลาง (ใตถุน)  
เปนตน 

หนวยเสียงวรรณยุกตภาษาไทยพวน มี ๖ หนวยเสียง พบวาจะใช
หนวยเสียงวรรณยุกตสูง-สูงขึ้น (ใกลเคียงกับเสียงวรรณยุกตตรี)ในคําที่มี
พยัญชนะตนเปน อักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ํา ที่ใชเครื่องหมาย
วรรณยุกตโท และในคําตายเสียงสั้น ซ่ึงถือวามีเสียงวรรณยุกตที่แตกตางไป
จากภาษาไทยกลางอยางชัดเจน  ตัวอยางเชน  ถ๊ํา (ถ้ํา) ปา (ปา) ตม (ตม) 
บาน (บาน)  หม๊ัด (หมัด) เจบ (เจ็บ) 
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สําหรับคําศัพทของภาษาไทยพวน ในปจจุบันผูคนจะสามารถ
พูดจาสื่อสารกันไดเขาใจทั้งที่พูดภาษาไทยพวนปนกับภาษาไทยกลางโดยใช
ทั้งคําศัพทเดิมและคําไทยสมัยใหม นอกจากกลุมคําศัพทที่เลิกใชในหมูคน
พวนรุนใหมไปแลว ก็จะพบวาผูพูดที่สูงอายุเทานั้นที่จะยังพอเขาใจและ
สามารถบอกความหมายได  ตัวอยาง คําศัพทที่ยังใชสื่อสารกันเชน  กําฟา 
(นับถือฟา) ผักเนา (ชะอม) ขาวเม๊ียะ (ขาวแฉะ) ม้ือตึง (วันนับตอจากวัน
มะเรื่อง) งึด (สงสัย) เคียด (โกรธ)  หมาโตน (ฟก) หมาพีลา (ทับทิม)  ดัง 
(จมูก) แมงเบอ (ผีเสื้อ) ม้ือแลง  (ม้ือเย็น)  ขาวสาย (ขาวม้ือกลางวัน)  ซอย 
(ครกตําน้ําพริก)  บวง (ชอน)   จิงเจ๊ียม ( จ้ิงจก) สบ (ริมฝปาก)   สวน
ตัวอยางคําศพัทที่เลิกใชแลว เชน   โหขวัญ (หัวเราะเยาะ)   เซา (ฝนซาหรือ
ฝนหยุด)  เขาตู (เขาวัวทู) หม่ัน (ขยัน)   เอาผัวเอาเมีย (แตงงาน)   ทา 
(คอย)   ซา (กระเชา)   ขาวแกน (ขาวสวย)  กะตุด (ตะกรุด)  ขานอย (สรรพ
นามแทนตัวเองเม่ือพูดกับพระสงฆ) เปนตน 

 ภาษาไทยเบิ้ง มีลักษณะเฉพาะของภาษาโดยสวนใหญเหมือนกับ
ภาษาไทยภาคกลาง แตมักจะพูดโดยใชคําลงทายประโยควา เบิ้ง จนเปน
เอกลักษณของผูพูดภาษาไทยเบิ้ง  สรเชต  วรคามวิชัย (๒๕๓๙, หนา ๒-๓) 
กลาววา เบิ้ง นาจะตรงกับคําวา บาง ชาวอีสานมักจะเรียกชาวไทยโคราชวา 
ไทยเบิ้ง หรือไทยเดิ้ง ฉะน้ันภาษาไทยเบิ้ง ก็คือภาษาเดียวกันกับ ภาษาไทย
โคราช น่ันเอง 

จากการศึกษาหลักฐานทั้งโบราณวัตถุสถาน ตลอดจนคําบอกเลา
ของผูคนชาวไทยเบิ้ง พวกเขาเหลานี้นาจะมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุมแม
นํ้าปาสัก ตั้งแตสมัยอยุธยาแลว เน่ืองจากบริเวณ  เมืองบัวชุม เมืองชัย
บาดาล จัดวาเปนชุมทางสําคัญในการเดินทางติดตอคาขายทั้งทางบกและ
ทางลําน้ําปาสัก ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางและ
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ภาคเหนือ เปนเสนทางติดตอระหวางภาคกลางลุมแมนํ้าเจาพระยากับลุมแม
นํ้าปาสักและที่ราบสูงนครราชสีมา มาตั้งแตสมัยโบราณแลว(ภูธร ภูมะธน, 
๒๕๔๑, หนา ๒๑)และที่คอนขางชัดเจนเชนที่บานดีลัง อําเภอพัฒนานิคมมี
ประวัติวา ไดอพยพมาจากเวียงจันทร เม่ือเกิดกบฏเจาอนุวงศในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ โดยไดมาตั้งบานเรือนครั้งแรกที่หนองปลาซิว แตเกิดโรคหาระบาดจึง
หนีมาอยูที่บานดีลัง ที่อยูในปจจุบัน(จารุวรรณ พุมพฤกษ, ๒๕๓๖, หนา ๔) 

ภาษาไทยเบิ้งเปนภาษาตระกูลไท สาขาภาษาไทตะวันตกเฉียงใต
ตอนลาง กลุมยอยของภาษาลาว เรียกวา ภาษาไทยโคราช มีหนวยเสียง
พยัญชนะ ๒๑ หนวยเสียง (โดยเฉพาะเสียง ร จะออกเสียงไดชัดเจน) หนวย
เสียงสระ ๒๑ หนวยเสียง มีสระเดี่ยว ๑๘ หนวยเสียง สระประสม ๓ หนวย
เสียง และมีหนวยเสียงวรรณยุกต ๕ หนวยเสียงตรงกับภาษาไทยกลางเปน
สวนใหญ ยกเวนมีเสียงเหนอที่ออกเสียงวรรณยุกตแตกตางไปจากภาษาไทย
กลางบาง เชนเสียงวรรณยุกตโท(เสียงสูงตก)หรือเสียงวรรณยุกตจัตวา(ต่ํา
ขึ้น)จะออกเปนเสียงวรรณยุกตเอก (ต่ําตก) ดังตัวอยางออกเสียงเปน เสื่อ 
(ไทยกลาง เสื้อ)  โม (ไทยกลาง โม) ฝน  (ไทยกลาง ฝน) เสียงวรรณยุกต
เอก (ต่ําตก) จะออกเปนเสียงตรี(สูงขึ้น) เชน ซิบ (ไทยกลาง สิบ) เสียง
วรรณยุกตตรี(สูงขึ้น) จะออกเปนเสียงโท(เสียงสูงตก) เชน ไม (ไทยกลาง 
ไม)  นํ่า (ไทยกลาง นํ้า) แตที่เปนลักษณะสําคัญของภาษาไทยเบิ้ง คือจะมี
คําศัพทเฉพาะเปนคําลงทายประโยค ดังตัวอยาง 

ประโยคปฏิเสธ แจงใหทราบ จะลงทายวา  ดอก (ไทยกลาง 
หรอก) เชน ไมใหดอก ไมถูกดอก  ไมปนไรดอก ไมเขาใจดอก 

ประโยคคําถาม ขอรอง หรือบอกใหทํา จะลงทายวา เบิ้ง (ไทย
กลาง ไดไหม บาง หนอย สิ) เชน  ไปดวยคนเบิ้ง  ขอเบิ้ง ชวยจ๊ักหนอยเบิ้ง 
เขามาเบิ้ง  ไว ไวเบิ้ง   
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ประโยคบอกใหทราบ อาจลงทายดวยคําวา แหลว (ไทยกลาง 
แลว) เชน จ๊ักแหลว(ไมใชแลว)  ถูกแหลว (ถูกแลว ใชแลว) 

ประโยคแจงใหทราบ ถามใหตอบ บอกใหทํา ชักชวน ขอรอง จะลง
ทายดวยคําวา เหวย (ไทยกลาง โวย) เชน วางไวตรงน้ันเหวย เกิดอะไร
เหวย  ใครทําเหวย ไปดวยกันเถอะเหวย   

แตถาเปนประโยคแจงใหทราบ บอกใหทํา ชักชวน ขอรอง อยาง
สุภาพ จะลงทายดวยคําวา เดอ (ไทยกลาง นะ คะ จะ)เชน ขอยืมหนอยเดอ 
กินยาเดอ ฟงเดอ ลางมือเดอ ตองทําเดอ ชวยตักน้ําเดอ 

และใชคําลงทายวา นี เปนคําสรอย แสดงอาการรับรูอยางสุภาพ 
เชน กินขาวแลวนี (กินขาวแลวเหรอ) ไปตลาดนี (ไปตลาดใชไหม) 

 
ภาษารามัญหรือภาษามอญ บางขันหมากลพบุรี  เปนภาษา

ของชาวมอญที่คงจะมาตั้งถิ่นฐาน ในราวสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตรงกับรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและนาจะอพยพมาจากชุมชนมอญ
อ่ืนๆที่ตั้งถิ่นฐานขึ้นมากอนในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา เชน สามโคก 
ปทุมธานี  บานบางระกํา อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา บานโพธิ์ขาวผอก   
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี แตไมใชเปนชาวมอญที่อพยพมาจากประเทศ
สหภาพพมาในปจจุบัน และเปนภาษามอญที่ยังใชพูดกันอยู  แตสําหรับ
ภาษาเขียนนั้นในอดีตมีการสอนอานเขียนกันในวัดที่มีพระสงฆเปนผูสอน 
ปจจุบันพบวามีผูอานเขียนภาษามอญได นอยมาก (ภูธร ภูมะธน, ๒๕๔๒, 
หนา ๑๖) จึงอาจกลาวไดวาชาวบางขันหมากจะสามารถใชภาษาพูดได ๒ 
ภาษาคือทั้งภาษาไทยและภาษามอญ แตพบวาเด็กรุนใหมที่ศึกษาในระบบ
โรงเรียนจะใชภาษามอญในการสื่อสารนอยลงกวาในสมัยกอนมาก 

ภาษามอญเปนภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก  สาขามอญ - เขมร   



๙๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

สายมอญ-เขมรใต กลุมมอญ ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของภาษามอญจะเปน
ภาษาที่มีลักษณะน้ําเสียง(register) มีหนวยเสียงสระ ๒ ชุด ชุดแรกจะออก
เสียงเปนหนวยเสียงสระ เชนเดียวกับหนวยเสียงสระของภาษาอื่นๆ ชุดที่ ๒ 
จะออกเสียงลึกกวา นํ้าหนักเสียงมากกวาและมีความกองกังวานมากกวา  

ภาษามอญเปนภาษาที่ไมมีหนวยเสียงวรรณยุกต มีหนวยเสียง
พยัญชนะ ญ /ñ / เปนเสียงนาสิก เกิดที่เพดานแข็งที่แตกตางจากหนวยเสียง
พยัญชนะไทย แมวาภาษามอญจะเปนภาษาคนละตระกูลกับภาษาไทย แต
ภาษามอญที่พบในปจจุบันจะมีการสรางคําประสม มีการใชคําลักษณนาม
และเรียงคําในประโยคคลายกับภาษาคําโดดมากกวาภาษาคําติดตอที่เปน
ลักษณะดั้งเดิมของภาษามอญ ซ่ึงมักจะใชการเติมคําเปนหลัก  

ดังตัวอยางจากสํานวนที่นาสนใจของชาวมอญบางขันหมาก ที่จําป 
ซ่ือสัตย (๒๕๔๐, หนา ๒๑-๒๗) ไดรวบรวมไว เชน เม่ียงเจินเจ๊ียะเอ๊ิดเจิน  
หมายถึง การทุจริตเบียดบัง ไมซ่ือสัตย (ตรงกับสํานวนไทยวา เลี้ยงชาง กิน
ขี้ชาง) เจ๊ียะกะเว เลี่ยะโกเมิก แปลวา กินมะระ ทําหนาตาสดชื่น หมายถึง 
ฝนใจทําหนาตาสดชื่นแมวาจะอยูในสภาพที่ขมขื่น (ตรงกับสํานวนไทยวา 
หนาชื่นอกตรม)   

ปอดญงกะวอด แปลวา ขยําเหมือนยํา หมายถึงจูจ้ีจุกจิก พูดแลว
พูดอีก ถามแลวถามอีก (ตรงกับสํานวนไทยวา แลวไมรูจักแลว) เลิ่นเตี๊ยะห
เอ๊ิดแขยะห เปาะหแปะหโตะหตอน แปลวา เหยียบถูกขี้มา เดินขาโดกเดก 
หมายถึงคนจนไมเคยมีเงินทอง พอมีเขาหนอยก็ทําทาทีไมถูก มีกิริยาอาการ
แปลกๆ (ตรงกับสํานวนไทยวา มีทองเทาหนวดกุงนอนสะดุงจนเรือนไหว)  

บุนเกียกเอาเตี้ยะหขยู แปลวา มีดจะคม คมเองไมตองลับ 
หมายถึง คนจะดี ดีเอง คนจะเกง เกงเอง (ตรงกับสํานวนไทยวา หนาม
แหลมไมมีใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงไมมีใครกลึง) 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๙๗ 
-------------------------------------------------- 

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของคนลพบุรี 
ชาวพวน หรือไทยพวน บานหมี่ คําวา หม่ี คือเสนไหม มัดหม่ี 

ภาษาพวน หมายถึงการมัดเสนไหมเปนเปลาะๆ สีตางๆกัน เพ่ือใชสําหรับ
นําไปทอเปนผืนผา หรือ ซ่ินหม่ี ฉะน้ันวิถีชีวิตแตเดิมของชาวไทยพวน 
นอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทํานาทําไรแลว จะยังทํางานหัตถกรรม
โดยเฉพาะผูหญิงก็จะมีการทอผามัดหม่ี ผูชายก็จะจักสานภาชนะใชสอย
กระบุง ตะกรา เครื่องมือหาปลาชนิดตางๆ ซ่ึงในปจจุบันการทอผามัดหม่ี
ไดรับการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตตลอดจนการจัดจําหนายอยาง
ตอเน่ือง จนถือไดวาเปนสินคาที่มีชื่อเสียงเปนเอกลักษณสําคัญของจังหวัด
ลพบุรี นอกเหนือไปจากคําชมเชยที่กลาวขวัญถึงสาวพวนวา คนงามบานหมี่ 

ประเพณีกําฟา นับไดวาเปนขนบประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่งใน
หลายๆ อยางของชาวไทยพวนบานหม่ี กําฟา แปลวา การนับถือ บูชาฟา 
ดวยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับธรรมชาติเปนหลักมาแตด้ังเดิม เม่ือสามารถทํา
นําทําไร จนไดผลดี จึงรูสึกสํานึกในบุญคุณของฟา ใหความสําคัญแกสภาพ
ทางธรรมชาติ จึงรวมใจกันจัดงานบุญกําฟาขึ้นเปนประจําทุกๆป โดยแตเดิม
จะใชวิธีสังเกตวา วันที่มีผูไดยินเสียงฟารองครั้งแรก ในเดือน ๓ ใหเร่ิม
นับเปนวันกําฟา ถือวา ฟาเปดประตูนํ้า (เลากันวากวานบานคือหัวหนา
หมูบานจะถือเอาการไดยินฟารองของคนหูตึงในหมูบานเปนเกณฑ)
โดยทั่วไปจะทราบกันวา มักจะถือเอาวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ และใชทิศที่ไดยิน
เสียงฟารองเปนการเสี่ยงทายทํานายถึงผลที่คาดวาจะไดรับในการทํานาทํา
ไรในปน้ันๆ เชนฟารองดังมาทางทิศตะวันออก ใหเอาหอกทําจา (หมายถึง
ชาวบานจะอยูเย็นเปนสุขไมมีผูรายมารบกวน จา แปลวา จอบ ชาวบานจะ
ทํานาทําไรไดดี) ฟารองดังมาทางทิศตะวันตก เอาจาทําหอก (ชาวบานจะ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาทเดือดรอน รบราฆาฟนกัน เกิดความแหงแลง ทํานาไม



๙๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ไดผล  ขาวยากหมากแพง )  ฟารองดังมาทางทิศเหนือ  หรือทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทํานายวาฝนจะดี ทํานาไดผลดี ฟารองดังมาทางทิศใต 
ทํานายวาชาวบานจะอดเกลือ 

ตามขนบธรรมเนียมเดิม ในวันกําฟาผูคนจะงดเวนการงานที่ทําอยู
เปนประจํา (เหล็กบเฮอตอง ฆองบเฮอตี) และจัดงานบุญถวายอาหาร
พระสงฆ ประกอบพิธีกรรม ตั้งบายศรีบูชาฟาเพื่อขอพรจากเทพยดาฟาดิน 
ดวยอาหารสําคัญ ไดแก ขาวปุน (ขนมจีน) ขาวจี่ (ขาวเหนียวปนยัดไสแลว
ทาดวยไขกอนที่จะนําไปปงใหเกรียม) ขาวหลามทิพย(เผาขาวหลามที่วัดเพื่อ
ใชในพิธีบายศรีสูขวัญ ผูใดไดกินขาวหลามทิพยเชื่อวาจะไมถูกฟาผา) ตอน
บายจนถึงตอนเย็นจะจัดงานรื่นเริงดวยการละเลนพ้ืนบานนานาชนิด รวมทั้ง
การรองรําทําเพลงดวยความสนุกสนาน 

ซ่ึงอาจจะสันนิษฐานไดวา เปนวันเวลาที่มักจะเกิดฝนฟาคะนอง จึง
ควรงดเวนการจับตองทําการงานที่เกี่ยวของกับโลหะ หรือไปทํางานในกลาง
ทุงโลงแจง หรือใชงานสัตวเลี้ยง พอพระอาทิตยตกดินจึงถือวา มนกําฟา(พน
กําฟา)และเม่ือไมมีการทํางานจึงมีเวลาทํางานบุญและรับรองเลี้ยงดูเพ่ือนฝูง
ญาติมิตร ในสมัยกอนหลังจากวันกําฟา ๗ วัน จะกําฟาอีกครึ่งวัน ตอจากนั้น
อีก ๕ วันจะถือวา วันกําฟาแลว(แลว แปลวาเสร็จสิ้น) จะทําบุญถวายอาหาร
คาวหวานพระที่วัดอีกครั้งหน่ึง หลังจากนั้นจะเอาดุนฟนที่ติดไฟ ๑ ดุนไปทํา
พิธีเสียแลงตามลําน้ําลําคลอง เปนการบอกกลาวแกเทวดาฟาดินวาสิ้นสุดกํา
ฟาแลว (สนั่น มีสัตยธรรม, และธีระภัทร ประสบสุข, ๒๕๒๗, หนา ๗-๑๔) 

ชาวไทย เบิ้ ง  ลุ มแม นํ้ าป าสั ก  ลพบุ รี  แม ว า จ ะนั บถื อ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 
เชนเดียวกับคนไทยภาคกลาง รวมถึงมีความเชื่อที่อาจจะไมมีเหตุผลบางเชน 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๙๙ 
-------------------------------------------------- 

นับถือผี การทํานายทายทัก ฤกษยาม ความฝน โชคลาง เปนตน แตดวยเปน
เหตุสืบเนื่องจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มักมีความไมแนนอนจาก
ธรรมชาติเขามาเกี่ยวของดวยเสมอๆ ชาวไทยเบิ้งจึงมีขนบประเพณีสําคัญ
เกี่ยวของกับการทํานา เชน ประเพณีแหนางแมวขอฝน และโดยเฉพาะ
ประเพณีทําขวัญขาว ที่ จารุวรรณ พุมพฤกษ (๒๕๓๖, หนา๕) เลาไววา....
เปนประเพณีที่ยังคงเหลืออยู  จะทําในตอนที่เกี่ยวขาวแลว เปนการเชิญแม
โพสพจากทองนามายังยุงฉางในบาน และมักจะมีขนมขาวโปงใสไส ซ่ึงทําจา
การนําขาวเหนียวที่น่ึงแลวและงา คือมาโขลกใหเขากัน จนเหนียวดีแลว 
นํามาปนเปนกอนยาวคลายถั่วแปบใสไส ซ่ึงทําดวยน้ําตาล และถั่วลิสงคั่ว คน
ที่จะไปเชิญแมโพสพก็จะนําขนมนี้ใสกระบุง ซ่ึงมีตนออย หรือผลไมตางๆ อีก
หาบไปที่ทุงนาไปเชิญแมโพสพใหมากับตน แลวหาบกระบุงกลับมายังยุงฉาง
ของตนเอง ในระหวางที่หาบกลับมานี้หามพูดกับคนอื่นเด็ดขาดจากการหามนี้
จึงเกิดเปนเรื่องสนุกคือ หนุมๆ ก็จะมาเยาแหยใหสาวที่หาบกระบุงพูดดวย ซ่ึง
สาวเจาก็ตองพยายามอดทนไมพูดดวยเปนเด็ดขาด เพราะหากเผลอพูดดวยก็
จะตองกลับไปที่นา เพื่อไปเชิญแมโพสพใหม 

ชาวมอญ บางขันหมาก โดยเฉพาะสตรีที่อาวุโสมักจะไวผมยาว
เกลามวยสูงไวกึ่งกลางศีรษะใชปนปกผมที่ทําเปนรูปตัวยู เรียกเปนภาษา
มอญวา นะซก หรืออาจใชปนรูปชอนทําดวยอลูมิเนียม เงิน หรือสังกะสี หรือ
ทอง ปกก็ไดเชนกัน 

ชาวมอญ มีปร ะ เพณี ต าม เทศกาลแล ะคติ ค ว ามนิ ยม ใน
พระพุทธศาสนาคลายกับคนไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ที่เดนชัด
เปนที่รูจักก็ไดแกประเพณีสงกรานต  ที่มีการเลนทอยสะบา  รดน้ําสงกรานต
แตชาวมอญ บางขันหมากจะมีประเพณีการนับถือผี ที่ยังคงปฏิบัติสืบเนื่อง
กันตอๆ มาจนทุกวันนี้ดวย ซ่ึงเปนที่รูจักและเรียกกันวา การไหวผีโรง หรือ 



๑๐๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ผีโรงใหญ นอกเหนือจากการไหวผีเรือนซ่ึงอยูที่เสาเอกของเรือนเจาของบาน
จะผูกผาแดงไว หรืออาจมีห้ิงวางหีบผาไวและจะเซนไหวผีเรือนไดทุกโอกาส 
เชน เม่ือจะแกงไกรับประทานกันในครอบครัวก็จะตองตัดหัวไกมาเซนสังเวย
ผีเรือนกอน  ในโอกาสวันพระ หรือจะไปทําบุญที่วัดก็จะไหวผีเรือนกอน เปน
ตนเพราะเชื่อวาหากไมเคารพผีเรือนจะทําใหเกิดความเดือดรอน คนใน
ครอบครัวอาจเจ็บปวยไดแตการไหวผีโรงหรือผีโรงใหญ ซ่ึงถือวาเปนผี
ประจําตระกูล จะอยูที่บานของผูที่เปนหัวหนาประจําตระกูลโดยจะตองเปน
เพศชายที่มีอาวุโสสูงและมีผาผีเปนสัญลักษณของผีโรงเก็บรักษาไวที่บานตน
ตระกูล ผาจะทําจากผาแดงขนาดไมจํากัด ปกติจะมีขนาดเทาผาขาวมาและ
หากผามีตําหนิจะตองหามาเปลี่ยนใหม  

นอกจากนี้ของใชของผีโรงก็มีบาง อาทิ ผาขาวมา เสื้อ ดาบ รวมใส
พานตั้งอยูบนห้ิง หากผูที่เปนหัวหนาประจําตระกูลตาย ผูทึ่อาวุโสรองลงมา
จะตองรับชวงเลี้ยงผีโรงตอแทนซึ่งถือวาเปนเกียรติยศและเปนความ
ภาคภูมิใจของผูดํารงตําแหนงมากผูเปนหัวหนาประจําตระกูลจะกําหนดวัน
เลี้ยงผีโรง ๓-๔ ปตอครั้ง(องค บรรจุน, ๒๕๕๑) หรือทุกปก็ได อาจกําหนดใน
เดือนหก หรือราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม ถือวาเปนพิธีกรรมที่สําคัญ ผูอยู
ในตระกูลทุกคนโดยเฉพาะผูชายตองมารวมทําพิธี มีการรําผีโรง ถาหาก
ตระกูลใดไมมีพิธีเลี้ยงผีโรง เชื่อวาอาจเจ็บปวยหรือประสบโชครายได 

จะเ ห็นไดว า  แมคนลพบุ รีจะไดชื่ อว า เปนสั งคมที่ มีความ
หลากหลายดวยผูคนที่ความเปนมาที่อาจจะแตกตางกัน และไดแสดงออกมา
ดวยเอกลักษณทางวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร ชีวิต
ความเปนอยู การแตงกาย ตลอดจนความเชื่อ แตกลับเปนจุดเดนที่มีคุณคา 
นาสนใจ นาชื่นชม นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของผูที่ไดชื่อวาคนลพบุรี
ทั้งหลายเปนอยางยิ่งมากกวาเปนความรูสึกขัดแยง แตกแยกที่อาจจะพบจาก
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ที่อ่ืนๆ คนลพบุรี จึงเปนตัวอยางที่นาศึกษาของความหลากหลายทางชาติ
พันธุ ที่มีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมจนสามารถนําไปสูการพัฒนากลุมคน
ลพบุรีตางๆ เหลานี้ใหมีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการดํารงวิถี
ชีวิตของกลุมวัฒนธรรมของตน ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจที่จะดํารง
เอกลักษณในชาติพันธุใหคงอยูตอไปในที่สุด 
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สารสนเทศทางอินเทอรเน็ตเพื่อการทบทวนวรรณกรรม 
สําหรับงานวิจัย 

 

ศรีสุภา  นาคธน∗ 
 

 การทําวิจัยตองใชสารสนเทศจํานวนมากและหลากหลาย ทั้งดาน
เน้ือหาและรูปแบบ ดังนั้นผูที่ทํางานวิจัยจําเปนตองทราบวาจะคนหา
สารสนเทศที่ตองการจากที่ใด ซ่ึงแหลงสารสนเทศที่ผูวิจัยสามารถติดตาม
สารสนเทศไดน้ันมีเปนจํานวนมาก ทั้งแหลงสารสนเทศบุคคล หนวยงานและ
สถาบันวิชาการ องคกรวิชาชีพตางๆ สถาบันบริการสารสนเทศ (เชน 
หองสมุด  ศูนยสารสนเทศ) สื่อมวลชน และอินเทอรเน็ต เปนตน สารสนเทศ
ที่จําเปนที่ตองกลาวถึงในงานวิจัย คือ สารสนเทศที่เกี่ยวของกับแนวคิด 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่มีผูทํามากอน ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับ
งานวิจัยที่ผูวิจัยตองการศึกษาในปจจุบัน คือ ทําใหไดกรอบแนวคิดที่เปน

                                                 
∗
อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
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พ้ืนฐานของงานวิจัยที่ตองการศึกษา การกลาวถึงงานวิจัยที่มีผูทําไวแลวหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เรียกวา การทบทวนวรรณกรรม น่ันเอง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) มีความสําคัญตอ
การไดผลงานวิจัยที่ดี เพราะเปนขั้นตอนที่จะบอกใหทราบวาผูที่ทําการวิจัย
ในเร่ืองน้ันๆ มีความรอบรูในปญหาที่ตนทําการวิจัยและไดศึกษาคนความา
มากนอยเพียงใด ผูวิจัยจะไดแนวความคิดและวิธีการสําหรับงานวิจัยของ
ตนเอง รวมทั้งเปนการสรางความนาเชื่อถือใหงานวิจัยที่ทําขึ้น 
 ๑.  ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม  
   สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ (๒๕๔๔, หนา ๔๙-๕๐) ใหความหมาย
ไววา การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การศึกษาคนควารวบรวมและ
ประมวลผลงานทางวิชาการ เชน ผลงานวิจัย บทความทางเอกสารและตํารา
ที่ เกี่ยวของกับเรื่องหรือประเด็นที่ทําการวิ จัย  เ พ่ือประเมินประเด็น 
แนวความคิด ระเบียบวิธีการวิจัย ขอสรุป ขอเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือ
เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอหรือประเด็นของปญหาการวิจัย
กอนลงมือทําการวิจัยของตนเอง และในบางครั้งอาจมีการทบทวนเพิ่มเติม
หลังจากที่ไดลงมือทําไปบางแลว  
  ปาริชาติ สถาปตานนท (๒๕๔๖, หนา ๘๕) กลาววา การ
ทบทวนวรรณกรรม คือ การดําเนินการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรุป
ขอมูลประเด็นตางๆ อยางเปนระบบและนําขอมูลมาพัฒนามุมมองประเด็น
คําถามหรือขอสันนิษฐานของการวิจัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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  วันทิพย สินสูงสุด (๒๕๔๙, หนา ๒๒) กลาววา การทบทวน
วรรณกรรมเปรียบเสมือนการชําแหละงานวิจัยกอนๆ เพ่ือตรวจสอบเกณฑ 
การวิเคราะหตางๆ ใหเห็นแนวทาง เกิดความคิดในการวางแผน สรางเกณฑ
และสรางความสัมพันธของเกณฑยอยๆ ในงานที่จะทําตอไปในอนาคต 
  ดัง น้ันจึงสรุปไดว า  การทบทวนวรรณกรรม  หมายถึง 
การศึกษาคนควา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เชน ผลงานวิจัย 
บทความ เอกสารทางวิชาการ และตําราที่เกี่ยวของกับเรื่องหรือประเด็นที่ทํา
การวิจัยอันจะทําใหไดแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ขอสรุป และเปนการ
สํารวจใหแนใจวาไมไดทําวิจัยซํ้ากับผูอ่ืน   
  การทบทวนวรรณกรรมจะชวยใหผูวิจัยทราบวาเรื่องดังกลาว
เคยมีผูอ่ืนศึกษาทําการวิจัยมาแลวอยางไรและมีพัฒนาการมาอยางไร การ
ทบทวนวรรณกรรมตองทบทวนตั้งแตเริ่มแรก คือ ตั้งแตการเลือกหัวขอวิจัย
จนกระทั่งการเขียนในสวนสุดทายคือการอภิปรายผล การทบทวน
วรรณกรรมควรอานจากตนฉบับจริงของงาน ไมควรคัดลอกจากงานวิจัยของ
คนอ่ืนเพราะอาจมีการอางอิงที่ผิดพลาดทําใหผลการวิจัยที่ไดขาดความ
นาเชื่อถือ ซ่ึงในการทบทวนวรรณกรรมตองการความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะหเน้ือหาที่อานได เพ่ือนําผลที่ไดไปใชประโยชนในการตั้ง
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 ๒. ประโยชนของการทบทวนวรรณกรรม 
  การทบทวนวรรณกรรมมีประโยชนตอการวิจัย  คือ  
 ๒.๑ ชวยใหผูวิจัยรวบรวมแนวความคิดในการตั้งปญหาวิจัยที่
กําลังทําวาตองการศึกษาในประเด็นใด เพ่ือจะไดทราบแนวทางที่ชัดเจนใน
การศึกษา 
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 ๒.๒ ชวยใหผูวิจัยสามารถจํากัดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา 
มองปญหาการวิจัยไดชัดเจน ทําใหปญหาการวิจัยรัดกุม และการวิจัยประสบ
ผลสําเร็จ  
 ๒.๓  ชวยใหทราบวามีงานวิจัยอะไรบางซึ่งมีผูที่เคยศึกษา
แลวและเกี่ยวของกับปญหาการวิจัยที่ตองการทํา ชวยใหไมทําวิจัยซํ้าซอน    
 ๒.๔ ชวยใหผูวิจัยมีความรอบรูในขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับ 
เกิดแนวความคิดและวิธีการใหมๆ ในการวิจัย  
 ๒.๕  ชวยใหทราบรายละเอียดในเรื่องวิธีการและเครื่องมือที่
จะใชในการทําวิจัย เชน เปนวิจัยแบบใด ประชากรคืออะไร กลุมตัวอยาง
ไดมาอยางไร ใชอะไรเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงจะสามารถนํามา
ประยุกตใชในการวิจัยที่ตองการทําได  
 ๒.๖  ชวยใหทราบแหลงขอมูลที่อาจจะยังไมเคยทราบมา
กอนที่สามารถนํามาใชในการวิจัยได  
 ๒.๗  เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐานการวิจัยและประเมิน
ความเปนไปไดในการทาํวิจัย 
 ๒.๘ ชวยใหทราบถึงผูเชี่ยวชาญการวิจัยในสาขานั้น ๆ ที่
สามารถสืบคนผลงานวิจัยหรือขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญนั้นๆ ได  
 ๒.๙ ชวยในการอภิปรายผลการวิจัยวาสอดคลองกับงานวิจัย
ที่เคยมีการศึกษามากอนหรือนําผลงานวิจัยที่เคยมีผูศึกษาไวมาสนับสนุน
ผลงานวิจัยที่คนพบในการวิจัยครั้งนี้หรือไม เกิดการเปรียบเทียบ การ
วิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลกับขอสรุปจากงานวิจัยที่คลายคลึง
กัน หรือหากผลการคนพบไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวก็สามารถอธิบายไดวา
ทําไมจึงเปนเชนนั้น โดยการนําผลจากงานวิจัยกอนๆ มาชวยในการอภิปราย  
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แหลงสารสนเทศงานวิจัย  
การทํางานวิจัยตองใชสารสนเทศหลายดาน หลายลักษณะ

ดวยกัน นักวิจัยจึงจําเปนตองทราบวาจะคนหาสารสนเทศที่ตนตองการได
จากที่ใด แหลงสารสนเทศสําคัญสําหรับนักวิจัย (ครรชิต มาลัยวงศ, ๒๕๔๖) 
คือ  
 ๑. แหลงสารสนเทศสวนตัว นักวิจัยสวนใหญมักจะเปนสมาชิก
ของสมาคมวิชาชีพ ซ่ึงสมาคมทางวิชาชีพจะมีการจัดพิมพวารสารวิชาการที่
เชื่อถือไดและจัดสงใหสมาชิกของสมาคม รวมทั้งมีการจัดการประชุมทาง
วิชาการ และจัดพิมพเอกสารประกอบการประชุมออกมาเผยแพรดวย ดังน้ัน
นักวิจัยจึงมักจะมีวารสารหรือเอกสารประกอบการประชุมในดานที่สนใจเปน
จํานวนมากที่สามารถใชในการทําวิจัยได 
 ๒. หองสมุดของสถาบันตาง ๆ สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
ที่สงเสริมงานวิจัย จําเปนจะตองมีหองสมุดที่สะสมสารสนเทศไวเปนจํานวน
มากและควรจัดหาใหครบในสาขาที่เกี่ยวของ ในสวนของนักวิจัยก็จําเปนตอง
ทราบถึงเทคนิคที่จะสืบคนหาสารสนเทศที่ตองการใหไดจากสารสนเทศที่
หองสมุดสะสมไว  
 ๓. ศูนยสารสนเทศ สถาบันบางแหงตองการชวยเหลือนักวิจัยจึง
จัดตั้งศูนยสารสนเทศขึ้น เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับบทความวิชาการ หนังสือ 
รายงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่มีผูจัดทําไวแลวนํามาทําบทคัดยอและดัชนี
บทความขึ้นพิมพเผยแพร ศูนยสารสนเทศอาจจะมีบริการที่หลากหลาย 
แตกตางกันออกไป บางแหงอาจจะใหบริการจัดทําดัชนีเผยแพรอยางเดียว 
แตบางแหงอาจจะชวยคนหาบทความและจัดทําสําเนาบทความใหแกผูขอใช
บริการดวย ศูนยสารสนเทศหลายแหงตั้งขึ้นเปนสวนหนึ่งของหองสมุดใน
สถาบัน เชน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย มีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ
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ทางดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค พลังงานคืนรูป สิ่งแวดลอม และเฟอโรซีเมนต 
หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศเพื่อรวบรวมขาว 
บทความ และหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน สถาบันบางแหงอาจจัดตั้ง
ศูนยสารสนเทศขึ้นเปนหนวยงานตางหากก็ได เชน ศูนยบริการสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยี (Technical Information Access Center -TIAC) เปนตน  
 ๔. ศูนยบริการสารสนเทศแบบซี ดีรอมและแบบออนไลน 
ศูนยบริการประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาจากศูนยสารสนเทศ คือ เม่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศกาวหนามากขึ้น จึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือใหบริการสารสนเทศแทนการพิมพลงบนกระดาษ เพราะสามารถ
ใหบริการไดรวดเร็วทันกับความตองการ ผูผลิตสารสนเทศจึงมีการพัฒนา
จัดทําเปนซีดีรอมสําหรับสงทางไปรษณียไปใหผูขอใชบริการ ซ่ึงสวนใหญคือ
หองสมุดตางๆ รวมทั้งการจัดบริการออนไลนใหหองสมุดตางๆ ไดใช
คอมพิวเตอรคนหาบทความหรือสารสนเทศในฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น 
สารสนเทศที่บรรจุในซีดีรอมนั้น มีทั้งแบบที่เปนดัชนีหรือแบบที่มีตนฉบับเต็ม
ดวย (full text) อยางไรก็ตามการใชซีดีรอมนั้นมีปญหาในเรื่องความสมบูรณ
และทันสมัยของเนื้อหา ดังน้ันนักวิจัยหลายคนจึงนิยมใชการสืบคนสารสนเทศ
แบบออนไลนมากกวาแมจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นก็ตาม  
 ๕. อินเทอรเน็ต เปนแหลงสารสนเทศที่ใหญที่สุดในโลก เน่ืองจาก
หนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางจัดทําขอมูลออกมา
ประชาสัมพันธเผยแพรจํานวนมาก นอกจากนั้นยังนําบทความวิชาการออก
เผยแพรทางอินเทอรเน็ตดวย แตมีหนวยงานและสถาบันหลายแหงไมไดเปด
ใหอานทั่วไป ดังน้ันผูสนใจอานจะตองเสียเงินคาสมาชิกเพื่อจะไดรหัสผาน
สําหรับเปดแฟมขอมูลบทความวิชาการ การที่ระบบอินเตอรเน็ตมีขอมูล
ขาวสารจํานวนมากทําใหสะดวกแกนักวิจัยในการสืบคนสารสนเทศ แตก็มีขอ
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ที่นักวิจัยตองระมัดระวัง คือ ในวงวิชาการยังไมเชื่อถือบทความหรือขาวสาร
ที่ไดรับผานอินเทอรเน็ตมากนัก เพราะสิ่งที่นําออกมาเผยแพรน้ันอาจจะยัง
ไมไดรับการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงหากไมพิจารณาใหดีอาจทําให
งานวิจัยเสียหายได  
 
การประเมินสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 
 จากการที่หนวยงานและสถาบันตางๆ ก็จัดทําขอมูลเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธออกเผยแพร รวมทั้งนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานการ
วิจัย ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และปจจุบันที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก คือ การเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต เน่ืองจากความสะดวก 
รวดเร็ว ไมจํากัดเวลา สถานที่ และระยะทาง ทําใหการสืบคนสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานวิจัยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการติดตามหาตัว
เลมฉบับที่เปนสิ่งพิมพ เน่ืองจากการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยมีการ
เสนอเนื้อหาในรูปแบบบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบเน้ือหาเต็ม รวมทั้งยินยอมใหมีการถายโอนเนื้อหาฉบับเต็มไวใช
ประโยชนไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม ดังน้ันผูที่ทําการวิจัยควรมีความรู
เกี่ยวกับเว็บไซตที่ใหบริการสารสนเทศประเภทนี้ และใชประโยชนอยาง
คุมคา 
 สารสนเทศที่สืบคนไดจากเว็บไซตในอินเทอรเน็ต จําเปนตองมี
การประเมินกอนนํามาใชงาน เพราะสารสนเทศที่ปรากฏบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตไมตองผานการพิจารณาตรวจสอบความนาเชื่อถือกอนการ
เผยแพร  จึงตองใชอยางระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของความถูกตอง ซ่ึง
ตางจากการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด เพราะมีการพิจารณา
คัดเลือกจากบรรณารักษ คณาจารย นักวิชาการ และกอนการจัดพิมพก็ตอง



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๐๙ 
-------------------------------------------------- 

ผานคณะกรรมการหรือคณะบรรณาธิการของสํานักพิมพ เพ่ือใหผูใชบริการ
ไดสารสนเทศที่มีประโยชนและตรงกับความตองการในการใชงาน โดยเฉพาะ
ในการรวบรวมสารสนเทศเพื่อการวิจัย เพราะงายตอการนําเสนอ คาใชจาย
นอยหรือบางครั้งไมมีคาใชจาย ทําใหบางครั้งปราศจากความนาเชื่อถือ 
รวมทั้งการขาดจรรยาบรรณของผูนําเสนอ อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศ
ที่ดีในดานความรวดเร็วของการสืบคนสิ่งที่ตองการ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การสืบคนสิ่งที่ไมสามารถหาไดจากที่อ่ืนและมีการเชื่อมโยงไปยัง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบไฮเปอรเท็กซ ดังนั้นจึงควรประเมินอยาง
รอบคอบ  ทั้งดานผูเขียน เวลา ความถูกตองของสารสนเทศที่นําเสนอ 
สารสนเทศที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตงายตอการทําสําเนาโดยไม
ตองไดรับอนุญาต รวมทั้งมีขอผิดพลาดทั้งจากความตั้งใจและไมตั้งใจ 
สารสนเทศที่นําเสนอก็ไมมีผูทําหนาที่บรรณาธิการตรวจสอบ แมกระทั่งใน
เว็บไซตของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือหองสมุด บางครั้งไมมีการ
ตรวจสอบทําใหมีขอผิดพลาดได ดังน้ันการใชสารสนเทศจากเว็บไซต 
โดยเฉพาะเพื่อการวิจัย จะตองประเมินและพิจารณาอยางรอบคอบ 

๑. หลักทั่วไปในการประเมิน  
 สารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต มีหลักทั่วไปในการ
ประเมินดังน้ี  
 ๑.๑ ขอบเขต (scope) พิจารณาถึงเนื้อหาที่บรรจุอยูใน
เว็บไซตเกี่ยวกับ สาขาวิชา ระยะเวลาของเหตุการณหรือเน้ือหา รูปแบบหรือ
ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่ครอบคลุม การพิจารณาถึงขอบเขตอาจ
พิจารณาไดจากบทนํา หรือวัตถุประสงค รวมทั้งสามารถพิจารณาไดจากหัว
เรื่องที่ครอบคลุม รายละเอียดของเน้ือหาที่ลึกลงไป และระยะเวลาที่
ครอบคลุม เปนตน 



๑๑๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 ๑.๒ เน้ือหาสารสนเทศที่ให (content) พิจารณาในดานเปน
ขอเท็จจริงหรือการแสดงความคิดเห็น เปนเว็บไซตที่ใหสารสนเทศที่เปน
ขอมูลที่แทจริงหรือเปนการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ บางเว็บไซตจะ
มีสารสนเทศที่สามารถใชประโยชนไดและมีการเชื่อมโยงไปยังแหลง
สารสนเทศหรือเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและมีประโยชน การเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตอ่ืนนี้บางครั้งก็ไมมีประโยชนสําหรับผูใชบางคน เน่ืองจากไมไดให
สารสนเทศที่ตรงกับความตองการหรือบางครั้งไดเฉพาะสาระสังเขปเทานั้น
ซ่ึงจะใชประโยชนไดนอย การพิจารณาถึงเนื้อหาสารสนเทศควรพิจารณา
องคประกอบอ่ืนๆ รวมดวย คือ 
  ๑.๒.๑ ความถูกตอง (accuracy) ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกตองโดยเปรียบเทียบกับแหลงอ่ืน ๆ หรือจากความรูของผูสืบคนที่มี
หรือเชี่ยวชาญ ปจจุบันอินเทอรเน็ตกลายมาเปนเครื่องมือดานการตลาดและ
การโฆษณา ทําใหมีการเสนอสารสนเทศที่เกินจริงบาง 
  ๑.๒.๒ ความนาเชื่อถือ (authority) สารสนเทศหรือ
เว็บไซตน้ันจัดทําโดยบุคคลหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับหรือมีใครใหการ
สนับสนุนบาง ผูเขียนมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือไม มีหลักฐานอางอิง
หรือไม สามารถตรวจสอบได ผูจัดทําไดใหที่อยูที่สามารถติดตอไดไวหรือไม  
  ๑.๒.๓ ความเปนปจจุบัน (currency) ระยะเวลาของ
การปรับปรุง แกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลบอยเพียงใด โดยพิจารณาจากวันที่
ระบุไวของการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมขอมูล 
  ๑.๒.๔ ค ว า ม เ ป น เ อ ก ลั ก ษณ ที่ ไ ม เ ห มื อ น ใ ค ร 
(uniqueness)  สารสนเทศที่ไดมีอะไรที่เดนกวาสารสนเทศที่สืบคนไดจาก
สารสนเทศประเภทอื่นหรือจากเว็บไซตอ่ืน เชน ซีดีรอม สิ่งพิมพ เปนตน ซ่ึง
มีความสําคัญมาก สารสนเทศที่สืบคนไดอาจจะมีความเหมือนกับสารสนเทศ
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ที่ไดจากแหลงอ่ืนๆ ในสวนขอมูลที่เปนพ้ืนฐาน แตควรจะมีขอที่เดนกวา เชน  
มีเน้ือหาเพิ่มเติมหรือใหมกวาในรูปแบบสิ่งพิมพหรือซีดีรอม รวมทั้งความ
ซํ้าซอนของขอมูลจากเว็บไซตตางๆ บางเว็บไซตอาจไมมีรายละเอียดที่
ตองการเพียงพอ ดังน้ันจึงควรดูจากเว็บไซตอ่ืนๆ รวมดวย 
  ๑.๒.๕ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ (links made to 
other resources) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนจะชวยเพิ่มคุณคาใหกับ
เว็บไซตที่เลือกใช ถามีการปรับปรุงหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต
ที่เชื่อมโยงไวอยางสม่ําเสมอและสามารถใชการได รวมทั้งเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตที่มีประโยชนและเกี่ยวของ  
  ๑.๒.๖ คุณภาพของการเขียน  (quality of writing)     
สารสนเทศที่เปนหัวใจสําคัญของอินเทอรเน็ต คือ การเชื่อมโยงและการ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย อยางไรก็ตามสารสนเทศจํานวน
มากในอินเทอรเน็ตยังคงเปนขอความ (text) ซ่ึงในลักษณะของขอความนี้ 
การเขียนที่มีคุณภาพ คือ การใชภาษาที่ดี ถูกตองตามหลักไวยากรณ มี
ความสละสลวย จะมีสวนชวยใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจตรงกันได  
 ๑.๓ การออกแบบการนําเสนอ (graphic and multimedia 
design) ความนาสนใจของสารสนเทศในอินเทอรเน็ตขึ้นอยูกับการออกแบบ 
ซ่ึงควรมีทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร และเปนภาพเคลื่อนไหวได จะทําใหไดรับ
ความสนใจมากขึ้น  
 ๑.๔ เปาหมาย (purpose) คือ เปาหมายในการนําเสนอ
สารสนเทศเพื่ออะไร ตองระบุใหชัดเจน ตองการนําเสนอใหกับใครที่จะเปน
ผูใชสารสนเทศ เชน ผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคคลทั่วไป นักเรียน 
หรือนักศึกษา เปนตน  
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 ๑.๕ บทวิจารณ (reviews) พิจารณาจากการวิจารณของ
บุคคลอื่นๆ ที่มีตอเว็บไซตน้ันๆ วามีอยางไรบาง เหมาะสมหรือไม หรือมี
ขอดีขอเสียอยางไร  
 ๑.๖ ความสามารถในการทํางาน (work ability) เว็บไซตมี
ความสะดวกและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผล ผูสืบคนไดสารสนเทศที่
แตกตางจากสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพหรือไม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก 
  ๑.๖.๑ ความงายตอการใชงาน (user friendliness) 
พิจารณาจากขณะใชงาน เชน มีคําสั่งในการใชที่ชัดเจนชวยใหไดสารสนเทศ
ตามที่ตองการ มีเมนูชวยสืบคน การแสดงผลหนาจอที่งายตอการอาน เปนตน 
  ๑.๖.๒ ความตองการดานสภาวะแวดลอมของระบบ
คอมพิวเตอร (required computing environment) สารสนเทศในเว็บไซต
สามารถเขาใชไดโดยอุปกรณและซอฟตแวรตามมาตรฐานที่มีอยูหรือไม หรือ
ตองการซอฟตแวรพิเศษในการเขาถึง ตองมีรหัสผานหรือไม ซอฟตแวรบางตัว
ที่ใชก็กอใหเกิดปญหาในการเขาถึง ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบการใชงานกอน  
  ๑.๖.๓ การสืบคน (searching) พิจารณาจากวิธีการใน
การสืบคนสารสนเทศที่ตองการ มีการจัดทําเครื่องมือการสืบคนที่อํานวย
ความสะดวกในการสืบคนหรือไม และมีเครื่องมือชวยคนรูปแบบใดบาง 
  ๑.๖.๔ ความสารถในการเรียกดูและระบบการจัดเก็บ 
(brows ability and organization) สารสนเทศที่จัดเก็บไวใหบริการมีระบบ
การจัดเก็บที่อํานวยความสะดวกในการสืบคนหรือไม มีระบบการจัดเก็บที่
เหมาะสม เชน สามารถเรียกดูทั่วไปไดตามลําดับอักษร หรือตามลําดับ
เหตุการณทางประวัติศาสตร ตามพื้นที่ภูมิศาสตร เปนตน 
  ๑.๖.๕ การติดตอ (connectivity) ผูใชสามารถติดตอกับ
เว็บไซตโดยอุปกรณและซอฟตแวรพ้ืนฐานไดหรือไมหรือตองใชซอฟตแวร
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พิเศษ ตองการรหัสผาน หรือการเชื่อมโยงผานเครือขายจะสามารถเขาถึง
สารสนเทศไดงายหรือไม เขาถึงไดบอยคร้ังเพียงใด หรือเกิดความลมเหลว
บอยๆ ในการเขาถึง มีเว็บไซตที่ใหสารสนเทศคลายคลึงกันหรือไม มีการ
เขาถึงไดรวดเร็วหรือชาเพียงใด 
  ๑.๖.๖ คาใชจายที่เกิดขึ้น (cost) ปจจุบันสารสนเทศที่
สืบคนไดจากอินเทอรเน็ตสวนมากจะใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย แต
อยางไรก็ตามก็ยังคงมีคาใชจายที่สําคัญ ไดแก คาใชจายในการติดตอเพื่อ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศและคาใชจายในการใชสารสนเทศที่มีอยูในแหลง
สารสนเทศ เชน การใชฐานขอมูลออนไลนของหองสมุด ที่ตองมีคาใชจายที่
ตองคิดจากผูใชบริการ 

๒. การประเมินเว็บไซต 
 การประเมินที่กลาวถึงแลวน้ัน ใชสําหรับประเมินสารสนเทศ
จากอินเทอรเน็ตโดยทั่วไป ซ่ึงในเว็บไซตแตละเว็บไซตก็ยังมีสิ่งที่ตอง
พิจารณานอกเหนือจากสิ่งที่กลาวถึงแลว ในการประเมินเว็บไซตมีสิ่งที่ตอง
ถามผูสืบคนหรือผูตองการใชสารสนเทศเสมอ เชน สารสนเทศที่เสนอมีผูแตง
หรือไม ความนาเชื่อถือของผูแตงสามารถประเมินไดหรือไม ซ่ึงถาประเมิน
แลวขาดความนาเชื่อถือสารสนเทศที่ไดก็อาจไมเหมาะสมตอการนํามาใชงาน      
นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงผูใหการสนับสนุนในการจัดทําเว็บไซต พิจารณา
ไดจากขอมูลที่ใหไวในสวนที่เกี่ยวกับเว็บไซต (About us) หรือขอมูลที่
คลายคลึงกันวามีความนาเชื่อถือหรือเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม เว็บไซต
น้ันเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่เปนในเชิงลบ มีความลําเอียงหรือไม 
พยายามเสนอขายสินคาหรือไม มีการระบุวัน เดือน ป ในการปรับปรุงขอมูล
ครั้งลาสุดหรือไม ตองพิจารณาอยางรอบคอบ   
 ๓. หลักในการพิจารณาผลการสืบคนที่ได 
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 ๓.๑ พิจารณาที่ URL  
  ๓.๑.๑ กอนที่ จะออกจากรายการที่สืบคนไดห รือ
ตัดสินใจเลือกเว็บไซตใด ใหพิจารณา URL อ่ืนๆ ดวย เพราะอาจมี
สารสนเทศที่ตรงกับที่ตองการ    
  ๓.๑.๒ เม่ือตัดสินใจเลือกเว็บไซตที่คิดวาตรงกับที่
ตองการมากที่สุดแลว พิจารณาเกี่ยวกับ 
   ๑) ผู รับผิดชอบในการสรางเว็บเพจ โดย
พิจารณาที่ URL ดูชื่อผูสราง จํานวนผูเขาใช เปนเว็บทางการคาหรือไม โดย
ดูจากกลุมชื่อโดเมน เชน .com ซ่ึงเว็บไซตที่สรางโดยบุคคลทั่วไปใชวาจะไม
มีคุณภาพเสมอไป แตควรพิจารณาอยางรอบคอบ 
   ๒) พิจารณาชื่อโดเมนวาอยูในกลุมใด เชน 
สถาบันการศึกษา (.edu) หนวยงานไมหวังผลกําไร (.org) หนวยงานทางการ
คา (.com) หนวยงานรัฐบาล (.gov) เปนตน  
   ๓) หนวยงานที่เปนผูจัดทําตามที่ระบุไวน้ันมี
อยูจริงหรือไม  พิจารณาวา หนวยงานใดจัดทําหรือเปนเจาของคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) ปกติจะพิจารณาไดจากชื่อที่เปนสวนแรกของ URL ที่อยูตอ
จาก http://www.…/เชน http://www.chula.ac.th/ ซ่ึงแมขาย คือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ พิจารณาขอบเขตเนื้อหาโดยรวมของเว็บไซต  
  ๓.๒.๑ ดูจากหัวขอเกี่ยวกับเว็บไซต เชน "about us," 
"home," "biography", and "credits” จะบอกถึงความเปนมาในการสราง 
วัตถุประสงค เปนตน ที่อยูที่สามารถติดตอกลับไดมีหรือไม และทดลองติดตอ
กลับไปเพื่อขอขอมูลเพ่ิมเติม   
  ๓.๒.๒ ความทันสมัยของสารสนเทศ พิจารณา  วัน 
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เดือน ป ที่จัดทํา ความถี่ในการปรับปรุงขอมูล หรือ วัน เดือน ป ที่ปรับปรุง
ขอมูลครั้งลาสุด และพยายามหลีกเลี่ยงการใชเว็บไซตที่ไมมีการระบุ วัน 
เดือน  ป ที่ปรับปรุงขอมูล หรือไมบอกเกี่ยวกับผูจัดทํา เพ่ือพิจารณาความ
ทันสมัยและความเปนปจจุบันที่สุด และการแสดงวายังมีผูรับผิดชอบอยู 
บางครั้งความทันสมัยในการการปรับปรุงขอมูลขึ้นอยูกับความตองการขอมูล
ของผูสืบคนดวย บางเรื่องตองการขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด บางเรื่องก็
ตองการขอมูลที่มีความใกลเคียงกับชวงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณที่ผาน
มาแลวระยะเวลาหนึ่งก็ได  ตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
  ๓.๒.๓ ผูเขียนมีความรูในเรื่องที่เขียนหรือไม เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม โดยพิจารณาดานการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ซ่ึง
สามารถดูจากขอมูลที่ใหไวเกี่ยวกับผูเขียนหรือจากเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน หนังสือ บทความวารสาร เปนตน  
   ๓.๓ พิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของสารสนเทศ 
  ๓.๓.๑ พิจารณาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่
เกี่ยวของ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนที่เกี่ยวของควรพิจารณาถึงเว็บไซตที่
เชื่อมโยงดวย โดยพิจารณาเกี่ยวกับวาเปนงานประเภทใด สารสนเทศที่เสนอ
เปนดานวิชาการหรือการเสนอความคิดเห็นโดยปราศจากอคติหรือไม เปนตน 
ซ่ึงจะสามารถใชเปนขอมูลในการนําไปเปรียบเทียบกับเว็บไซตอ่ืนๆ ที่สืบคน
ไดพรอมๆ กัน 
  ๓.๓.๒ มีการทําเชิงอรรถหรือการเชื่อมโยงไปยัง
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ควรพิจารณาอยางรอบคอบโดยพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเภทของเอกสารหรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงไว วาเนื้อหาเปนดานบันเทิงหรือ
วิชาการ เปนตน  
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  ๓.๓.๓ พิจารณาผูจัดทํา กรณีถาเปนการนําบทความ
จากวารสาร หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพตางๆ มาเสนอใหม ควรมีที่มาจาก
สํานักพิมพที่จัดพิมพตนฉบับที่เปนในรูปแบบสิ่งพิมพและมีการขออนุญาต
ยินยอมใหนํามาจัดทําไดในรูปแบบเว็บไซต โดยสามารถพิจารณาจากการ
บอกถึงการมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยูดานลางของเว็บเพจหรือหนาเอกสาร 
 ๓.๔ พิจารณาสารสนเทศที่นําเสนอ 
  ๓.๔.๑ พิจารณาจากเว็บไซตที่เชื่อมโยง ดูขอบเขตของ
เน้ือหา   
  ๓.๔.๒ พิจารณาจากสาระบบเรื่องหรือดรรชนีที่ปรากฏ
อยูในแตละเว็บไซตวาเสนอเนื้อหาและเรื่องที่เกี่ยวของกับอะไรบาง โดยลอง
เลือกเขาไปดูรายละเอียดของสาระบบเรื่องแตละหัวขอ และดูความนาเชื่อถือ
ตามที่ไดเสนอไปแลว เชน ผูเขียน ผูจัดพิมพ เปนตน 
  ๓.๔.๓ พิจารณาผูเขียน โดยสืบคนขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูเขียนจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๓.๕ ขอพิจารณาอื่นๆ  
  ๓.๕.๑ ขอบกพรองที่พบจากเว็บไซตหรือถามีขอสงสัย
ควรสอบถามความคิดเห็นจากผู อ่ืนๆ  เ พ่ือขอความชวยเหลือ  เชน 
ผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอนบรรณารักษบริการตอบคําถามที่คุนเคยกับการใช
บริการ เปนตน 
  ๓.๕.๒ ผลดีผลเสียที่ไดรับจากเว็บไซต เปนเว็บไซตที่
ใหขอมูลไมถูกตองหรืออาจมีสิ่งที่ไมถูกตองที่ปรากฏอยูโดยไมตั้งใจ เชน ขอ
กลาวหา โตแยง ภาพลอเลียน เรื่องตลกขบขัน เปนตน  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๑๗ 
-------------------------------------------------- 

  ๓.๕.๓ เปนเว็บไซตที่ นําเสนอสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการในการทําวิจัยอยางแทจริงหรือไม และมีคุณภาพดีกวาหรือ
เทียบเทาไดกับสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ 
  ๓.๕.๔ วัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต พิจารณาวามี
วัตถุประสงคเพ่ืออะไร เชน ใหความรู บันเทิง โฆษณา โนมนาว ชวนเชื่อ เปนตน  
  ๓.๕.๕ ควรพิจารณาเลือกใชสารสนเทศจากเว็บไซตที่
จัดทําโดยหนวยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวของกับสาขาที่ทําวิจัยโดยตรงเปน
อันดับแรก  
 
ฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ตที่ควรรูจัก 
 ฐานขอมูลที่สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ตและมีความสําคัญ
ตอการทําวิ จัย มี เปนจํานวนมากทั้ งที่ ใหสารสนเทศภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  ดังนั้นในบทความนี้จะขอแนะนําบางเว็บไซตหรือบาง
ฐานขอมูล เพ่ือใหทราบถึงขอบเขตของสารสนเทศที่สืบคนไดที่สามารถใช
บริการไดสะดวก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สวนเรื่องของเทคนิคการ
สืบคนในแตละฐานขอมูลจะกลาวถึงในโอกาสตอไป  เชน  
 
 ๑. ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (http://library.tru.ac.th/)  
รวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ที่มีใหบริการในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบ
รายการบรรณานุกรม 
 
 



๑๑๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 ๒. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมไทย (http://uc.thailis.or.th/) ฐาน
ขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) เปนหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขาย 
ระบบหองสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System-ThaiLIS) 
ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคของไทย เพ่ือพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดย
นําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงานหองสมุดและสราง
เครือขายเชื่อมโยงระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค คือ พัฒนาฐานขอมูลรายการ
บรรณานุกรม กอใหเกิดประโยชนในการยืมระหวางหองสมุด ลดการซ้ําซอน
ในการทํางาน อํานวยความสะดวกทั้งเจาหนาที่และผูใชบริการ โดยมี
หองสมุดที่เขารวมเปนสมาชิกเครือขาย   คือ หองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
หองสมุดมหาวิทยาลัยสงฆ และหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฐาน
ขอมูลสหบรรณานุกรมนี้ จัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๑๙ 
-------------------------------------------------- 

ของสื่อทุกประเภทที่มีในฐานขอมูลของหองสมุดที่เขารวมเปนสมาชิกทุกแหง
เขาไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ๓. โครงการสรางฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส (http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php) โครงการสราง
ฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital 
Collection) เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน
ประเทศไทย (Thailis) ซ่ึงเปนเครือขายความรวมมือ ระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือประโยชนในการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และ
แสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ ของสารสนเทศประเภทวิทยานพินธ งานวจัิย
ของหองสมุดในประเทศบทความ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ระหวางหองสมุด ซ่ึงสามารถสืบคนและเรียกดูเอกสารเนื้อหาเต็มได 



๑๒๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
   
 ๔. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (http://thesis.stks.or.th/) เปน
ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไทย ประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
ชื่อเร่ือง รับผิดชอบในการจัดทําโดยศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และมีใหบริการในรูปแบบซีดี-รอม ณ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. ฐานขอมูลวิจัยไทย (http://www.thairesearch.in.th/) สืบเนื่อง 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๒๑ 
-------------------------------------------------- 

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เม่ือวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ณ ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรัฐบาลเห็นวาประเทศไทยควรมี
แหลงขอมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพรแกประชาชน
รวมทั้งใหบริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต  
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติรวมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จึงจัดทําโครงการนํารองระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของแตละสถาบัน ซ่ึงเผยแพรแลวทางอินเทอรเน็ตให
สามารถบริการสืบคนฐานขอมูลตางระบบไดจากจุดเดียว ดังนั้นสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ไดรวมมือกันเริ่มบริการโครงการนํารองสําหรับการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย
ของประเทศไทยทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตเดือน กันยายน ๒๕๔๔ โดยรวม
งานวิจัยที่จัดทําในประเทศไทยมากกวา ๘๐,๐๐๐ เร่ือง ประชาชนทั่วไป
สามารถสืบคนงานวิจัยไดสะดวกโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําให
สามารถนําผลการวิจัยสูการประยุกตเพ่ือประโยชนดานการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี รัฐบาลสามารถติดตามผลพัฒนาดาน
การวิจัยและพัฒนาในทุกสาขาวิชาของประเทศ สามารถใชขอมูลเพ่ือการ
บริหาร และกําหนดนโยบายของประเทศได  
 
 
 
 



๑๒๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ๖. หองสมุดวิจัยระบบสาธารณสุขมูลฐาน (http://library.hsri. 
or.th/th/index.php) หองสมุดวิ จัยระบบสาธารณสุขมูลฐานไดรวบรวม
ผลงานวิจัยดานสุขภาพของหนวยงานและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไว
ใหบริการ  สามารถสืบคนขอมูลไดในรูปแบบเนื้อหาเต็ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๒๓ 
-------------------------------------------------- 

 ๗. ศูนยกลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ (http://www.hric.or.th/   
index.php?option=com_wrapper&Itemid=๘) ศูนยกลางสารสนเทศงานวิจัย
สุขภาพ เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของหองสมุดและศูนย
สารสนเทศที่อยูในกํากับของมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข องคกรวิจัย
สุขภาพอ่ืนๆ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพ่ือเชื่อมโยงและรวมงาน
ขอมูลงานวิจัยดานสุขภาพ เกี่ยวของกับโรคเอดส หลักประกันสุขภาพ 
สิ่งแวดลอม ยา เปนตน สามารถสืบคนไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ๘. ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (http://ebook.thailis. 
or.th/) รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มที่จัดทํา
โดยคนไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  ทั้งจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ โดยนํามาจากฐานขอมูล ProQuest Digital 
Dissertations ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโครงการ 
ThaiLis-UniNet ไดคัดเลือกและจัดซื้อลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธฉบับเต็มใน



๑๒๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

รูปแบบ PDF บางสวน จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๕๐ ชื่อเร่ือง เพ่ือใหบริการแก
สถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน ๘๐ แหง ทั่วประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙. ฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertation ของUMI (http:// 
proquest.umi.com/) เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธ ใหขอมูลบรรณานุกรม 
บทคัดยอ และเนื้อหาเต็มของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ทั่วโลก กวา 
๑,๐๐๐ แหง ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๖๑ เปนตนมา ปจจุบันมีขอมูลมากกวา ๒ ลาน
รายการ โดยสามารถดูขอมูลเฉพาะบรรณานุกรม ไดตั่งแตป ค.ศ. ๑๘๖๑ ดู
บรรณานุกรมพรอมสาระสังเขป ตั่งแตป ค .ศ . ๑๙๘๑ และดูรายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา ๒๔ หนาแรกไดตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๗-
ปจจุบัน 
 
 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๒๕ 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐. ฐานขอมูลSpringerLink eBooks (http://ebooks.springerlink.com/) เปน
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ใหบริการในระบบออนไลน จากสํานักพิมพ 
Springer-Verlag โดยรวบรวมหนังสือมากกวา ๒,๐๐๐ รายชื่อ ครอบคลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สิ่งแวดลอม พืชศาสตร ฟสิกส 
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร ชีวศาสตร และพฤติกรรมศาสตร แสดงเนื้อหา
ในรูปแบบ PDF สามารถดูผาน Acrobat Reader ได   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 ๑๑. ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ NetLibrary (http://www. 
netlibrary.com/) หนังสืออิเล็กทรอนิกส ของ NetLibrary จํานวน ๕,๙๖๒ 
เลม และหนังสือ Public Access Collection จากมหาวิทยาลัยตางๆ อีก
จํานวน ๓,๔๐๐ เลม สามารถดูเน้ือหาเต็มได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๒. ฐานขอมูล ERIC (Educational Resources Information Center) 
(http://www.eric.ed.gov/) เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
รวบรวมบทความจากวารสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา มากกวา ๗๕๐ ชื่อ 
ประกอบดวย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม บท
วิเคราะห รายงานและสถิติ บทวิจารณ ขอเสนอแนะ โครงการและหลักสูตรที่
เกี่ยวกับสาขาการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ทั่วโลก 
ที่อยูในความรับผิดชอบของ U.S. Office of Education รวมทั้งสารสนเทศ
ตางๆ  เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาศาสตร  มีขอมูลยอนหลัง
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ตั้งแตปคริสตศักราช ๑๙๖๗ จนถึงปปจจุบัน ซ่ึงจะมีขอมูลใหม เพ่ิมเติม
ประมาณ ๓๑,๐๐๐ รายการตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓. ฐานขอมูล H.W. Wilson (http://vnweb.hwwilsonweb.com/) 
เป นฐานข อ มูลบทความวารสารของบริษัท  H.W.Wilson Company 
ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ไดแก Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences Law, General Interest, Biological 
& Agricultural Science ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับ
เต็ม จากวารสารประมาณ ๑,๔๐๐ ชื่อ ตั้งแตป ๑๙๘๑- ปจจุบัน 
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สรุป  
 การที่งานวิจัยจะมีคุณภาพหรือไมน้ัน สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรู
ของผูวิจัย ในเร่ืองที่ตองการทํา ประกอบกับความรูความสามารถของนักวิจัย
ในเรื่องสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ การคนคืนสารสนเทศ และการพิจารณา
เลือกสรรสารสนเทศสําหรับนํามาใชประโยชน โดยเฉพาะสารสนเทศจาก
อินเทอรเน็ต กอนนํามาใชงานตองมีการประเมินและพิจารณาสารสนเทศที่
สืบคนไดวาถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนประโยชนหรือไม  
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คายภาษาอังกฤษ  ลพบุรี – จําปาสัก 
 

ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม∗ 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.)  จัดคายภาษาอังกฤษวิชาการ  
สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ วัตถุประสงคหลักคือเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ
เขมใหกับนักศึกษา ที่จริงแลวเราจัดคายภาษาอังกฤษวิชาการแบบเขมใหแก
นักศึกษาเปนประจําปละ ๒ ครั้ง  แตครั้งน้ีนาสนใจ และอยากเลาใหทานฟง 
เพราะเปนคายตางประเทศ  และมีการเดินทางหลากหลายรูปแบบ ลองตาม
เรามาซิครับ   

เราออกเดินทางจากลพบุรี ดวยรถของมหาวิทยาลัย สมาชิก
ประกอบดวยอาจารย ๕ ทาน นักศึกษา ๓๐ คน ลอหมุนเวลา ๘.๐๐ น. ตาม

                                                 
∗
หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ .บ .) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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กําหนดการ  ผานจังหวัดสระบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร  ปลายทาง
วันแรกคือ อุบลราชธานี  เราถึงอุบลเวลา ๑๕.๓๐ น. รีบตรงไปที่สํานักงาน
จังหวัด ซ่ึงตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อรับบัตรผานแดนชั่วคราว การทํา
บัตรผานแดนชั่วคราวตองใชเอกสารคือ รูปถาย ๑-๒  น้ิว ๓ รูป สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  พรอมคาธรรมเนียม ๔๐ บาท    
ยื่นหลักฐานดังกลาวพรอมกรอกแบบฟอรม จะใชประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง ก็จะ
ไดรับบัตรผานแดนดังกลาว แตถาบังเอิญเจาหนาที่ที่จะเซ็นอนุญาตไมอยู  
ติดประชุม ก็อาจจะตองรออีกหลายชั่วโมง แตเน่ืองจากเรามีการวางแผน
ลวงหนาเปนอยางดี จึงไดสงหลักฐานเอกสารตางๆลวงหนามาทางไปรษณีย 
ดังนั้น พอมาถึงเราจึงสามารถติดตอรับบัตรผานแดนไดทันที  ออ! ลืมบอก  
ถาทานมี หนังสือเดินทาง (passport) ทานไมจําเปนตองทําบัตรผานแดน
ชั่วคราว  จากนั้นเราไปยังสถานีขนสง จ.อุบลราชธานี เพ่ือจองตั๋วรถโดยสาร
ระหวางประเทศ  สายอุบล-ปากเซ  สําหรับการเดินทางในวันพรุงน้ี ทุกอยาง
เรียบรอยดี  เราจึงเขาที่พักซึ่งเราจองไวแลว คือที่ หอพักมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เริ่มทํากิจกรรมการแสดงเปนกิจกรรมที่ ๒ ตอจากกิจกรรมแรก
คือ  การฝกพูดแนะนําสถานที่ตาง ๆ ตลอดการเดินทางทั้งวันที่ผานมา 

รุงเชาวันที่ ๒๗ เรารีบตื่นนอนกันแตเชา เพราะรถประจําทางออก
เวลา ๗.๐๐ น.  ปกติแลว รถโดยสารระหวางประเทศสายอุบล-ปากเซ จะมี ๔ 
เที่ยว เชา ๒ เที่ยว บาย ๒ เที่ยว เปนไทย และรถลาว วิ่งสลับกัน แตชวงนี้
นํ้ามันแพงจึงลดลงเหลือเพียง ๒ เที่ยว  รถออกตรงเวลา พาเรามุงหนาสู  
เมืองปากเซ  สปป.ลาว การเดินทางไปตางประเทศของเราไดเร่ิมแลว     
เสนทางของเรา แบงเปน ๒ ชวง คือจาก บขส. อุบลราชธานี  ถึง ดานตรวจ
คนเขาเมืองชองเม็ก ระยะทางประมาณ ๘๐ ก.ม. ทุกคนตองลงจากรถเพื่อให
เจาหนาที่ตรวจและประทับบัตรผานแดน จากนั้นเราเดินขามจากดานชองเม็ก
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ของไทย ไปยังดานตรวจคนเขาเมือง วังเตา ของ สปป.ลาว ที่น่ีเจาหนาที่ลาว
จะประทับตราอนุญาตใหเขาประเทศลาวได ๓ วัน จําไดวาตองเสีย
คาธรรมเนียม ๕๐ บาท ไมออกใบเสร็จให สงสัยจะเปนเงินกินเปลา ????? 

เม่ือผานกระบวนการตรวจคนเขาเมืองของทั้งสองประเทศแลว  
เราขึ้นรถ (คันเดิม) เขาสู สปป.ลาว คณะของเราเริ่มตื่นเตน เพราะนี่เปนการ
เดินทางไปตางประเทศ ดวยรถโดยสารประจําทาง (ปกติเราไปทางเครื่องบิน)     
เม่ือเขาเขตลาว รถเปลี่ยนเลนมาวิ่งเลนขวาของถนน  เรารูสึกแปลกๆ บาง
คนนั่งเกร็ง เพราะรูสึกเหมือนวาเราวิ่งผิดเลน รถขางหนากําลังจะมาชนเรา      

จากดานวังเตาผานเมืองโพนทอง (เมือง = อําเภอ) แลวขามแมนํ้า
โขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญ่ีปุน เขาสูเมืองปากเซ ระยะทางจากวังเตา ถึงปาก
เซประมาณ ๔๒ ก.ม. เราถึงปากเซ เวลาประมาณเที่ยงกวาๆ จึงหาอาหาร
กลางวันกินแถวๆ  สถานีขนสง แลวน่ังรถตุกๆ เขาที่พัก  ชื่อเรือนพักสุขสันต 

กอนจะเลาตอไป ตองขออนุญาตใหขอมูลวาดวยแขวงจําปาสัก
กอนสักเล็กนอย 

แขวง (จังหวัด) จําปาสัก หน่ึงในจํานวน ๑๘ แขวงของ สปป.ลาว  
ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ  มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับชายแดน
ประเทศไทยทางดานชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต
ติดตอกับเขตจังหวัดกัมปงทมของประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๕,๔๑๕ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเมืองตางๆ คือ เมืองปากเซ ชนะสมบูรณ ปาก
ชอง ประทุมพร สุขุมา จําปาสัก โพนทอง เมืองโขง มุลละปาโมก ในอดีต
แขวงจําปาสักมีชื่อเรียกวา เขตแควนของนครกาละจําบากนาคบูริสี เปนศูนย
รวมของศิลปวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจของประเทศลาวตอนใต แต
ภายหลังที่ฝรั่งเศสเจาอาณานิคมตั้งเมืองปากเซขึ้นเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 
๒๔๔๘ เมืองจําปาสักซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของแขวงจําปาสัก จึงถูกลดระดับ
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ความสําคัญลงไป ฝรั่งเศสหันมาพัฒนาเมืองปากเซแทน สถานที่ราชการ
ทั้งหมดอยูที่ปากเซ  เมืองปากเซอยูคนละฝงแมนํ้าโขงกับจําปาสัก เหตุผล
สําคัญประการหนึ่งที่ฝรั่งเศสพัฒนาเมืองปากเซ แทนที่จะใหความสําคัญกับ
จําปาสัก อาจจะเปนเพราะที่ตั้งของจําปาสักนั้นอยูฝงแมน้ําโขง ดานเดียวกับ
ไทย มีโอกาสที่จะเปนของไทย  จึงหันมาพัฒนาปากเซซึ่งอยูฝงเดียวกับพ้ืนที่
ลาวสวนใหญและน่ีคือที่มาวา เราไปคายภาษาอังกฤษ ครั้งนี้ เราไปที่แขวง
จําปาสัก  แตเมืองที่เราไปคือ เมืองปากเซ  น่ันเอง    

ที่น่ีจะมีที่พัก ๒ แบบ คือ โรงแรม และเรือนพัก   
โรงแรมก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไปในประเทศไทยซึ่งมักจะอยูใน

เขตชุมชน โรงแรมที่ใหญและหรูหราที่สุดของปากเซคือ โรงแรมจําปาสัก
พาเลซ 

สวนเรือนพักจะเปนบานหลังใหญอาจจะชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได 
แบงเปนหองพักหลายๆ หอง มักจะอยู นอกเมือง มีบรรยากาศคลายๆ     
รีสอรท  จะไมมีบริการอื่นใดนอกจากหองพัก ราคาเรือนพักจะมีหลายราคา 
ตั้งแต ๙๐ บาท จนถึง ๕๐๐ บาท แลวแตสภาพและเครื่องอํานวยความ
สะดวก ราคานั้นตอรองได  

เรือนพักสุขสันตที่เราพักนั้น เปนบานกึ่งปูนกึ่งไม สองชั้น อยูหาง
จากตัวเมืองประมาณ ๕ ก.ม.  ดานหนาติดถนน สวนดานหลัง มีลําธารไหล
เอ่ือยๆขนานไปกับภูเขา ที่ทอดยาวเปนฉากอยูไมไกลนัก ตัวเรือนพักมี
ระเบียงยื่นออกไป พวกเรามายืนด่ืมดํ่ากับบรรยากาศที่ สงบ เรียบงาย  
ความเหนื่อยจากการเดินทางหายเปนปลิดทิ้ง  เรือนพักนี้มีประมาณ ๒๐ 
หอง แตละหองมีเครื่องปรับอากาศ  เครื่องทําน้ําอุน ตูเย็น โทรทัศนซ่ึงรับได
ทั้งของไทยและของลาว  หองกวางขวาง ประตูทุกบานรวมทั้งประตูหองนํ้า
ทําดวยไมมะคาทั้งแผนแกะสลักสวยงาม เครื่องเฟอรนิเจอรทั้งหลายทําจาก



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๓๕ 
-------------------------------------------------- 

ไมเต็มแผน  เห็นแลวอยากไดมาตั้งไวที่บาน  พวกเราพักกันหองละ ๓-๔ คน 
อยางสบายๆ  ราคาหองละ ๓๕๐ บาทตอคืน  

หลังจากเขาที่พักแลว นักศึกษาตางเรงรีบเตรียมการเพื่อสอบ
ภาคปฏิบัติ ในหัวขอ  รูจักเมืองปากเซ  นักศึกษาถูกแบงออกเปนกลุมๆละ 
๕-๖ คน  อาจารยกําหนดงานและสถานที่ แลวใหนักศึกษานั่งตุกๆ ไปหา
คําตอบ  คําถามเชน  ใหไปที่ตลาดดาวเรืองซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุด เพ่ือดู
สินคา และหาราคาสินคา  เปนตน    

เม่ือนักศึกษาแยกยายกันไปปฏิบัติหนาที่แลว  เราเหลาอาจารย
ทั้งหลายไปตั้งกองบัญชาการรอคําตอบที่โรงแรมจําปาสักพาเลซ  อาจารย
วนิดา วิรมยรัตน กับ ผศ.ทัศนีย กระตายอินทร ใจดีเลี้ยงอาหารอ่ิมแปล  
อาหารอรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทปลา ปลาสดๆจากแมนํ้าโดน 
ซ่ึงอยูใกลกับโรงแรม  แตที่ขาดไมไดคือ ตองปดทายดวยกาแฟพื้นเมืองเซ  
เพราะที่แขวงจําปาสักนี้เปนเมืองที่ปลูกกาแฟเปนสินคาสงออก งานนี้เราได
ด่ืมกาแฟอรอยจากแหลงผลิตโดยตรง  

โรงแรมจําปาสักพาเลซ  ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข ๑๓ ในอดีต 
เปนวังของเจาบุญอุม ณ จําปาสัก เจาผูครองนครองคสุดทายกอนที่จะเกิด
การปลดปลอยหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเปนระบอบสังคมนิยม
ในป พ.ศ. ๒๕๑๘  ซ่ึงทําใหวังแหงน้ีตกอยูในการดูแลของรัฐบาลลาว เจาบุญ
อุมเคยเปนนายกรัฐมนตรีของลาวในป พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ตอมาภายหลัง
ตองเสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับที่ฝรั่งเศสในป พ.ศ. ๒๕๑๗ และ
สิ้นพระชนมที่กรุงปารีสในป พ.ศ. ๒๕๒๑ วังเริ่มสรางในป พ.ศ. ๒๕๑๑ แต
สรางเสร็จหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ทําให
เจาบุญอุมไมมีโอกาสไดครองพระราชวังหลังใหม ซ่ึงถูกสรางขึ้นอยางงดงาม
เหนือ 



๑๓๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําน้ําเซโดน ตั้งอยูเนินสูงใจกลางเมืองปากเซ ตัวพระราชวังเปนตึกกออิฐถือ
ปูนขนาดใหญสูง ๖ ชั้น ไดรับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส สรางโดยไมมีการ
ตอกเสาเข็ม แตใชเสาจํานวนมากในการรับนํ้าหนัก ภายในพระราชวังมีประตู
หนาตางรวมกันกวา ๑,๙๐๐ บาน ประตู หนาตางเหลานี้กอสรางและตกแตง
อยางวิจิตรงดงาม จนไดรับการขนานนามวา ศาลาพันหอง ตัววังหันหนาไป
ทางแมนํ้าโขง ดานหลังอยูติดแมนํ้าเซโดน 

วังแหงน้ี ทางรัฐบาลลาวใชเปนที่จัดประชุมพรรคและเปนที่พํานัก
ของแขกบานแขกเมืองมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๘ ปจจุบันไดรับการตกแตงใหม
และเปดเปนโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองปากเซ ชื่อวา โรงแรมจําปาสัก พาเลซ 
โรงแรมเปนรูปตัว E หองล็อบบี้กรุดวยไมและแกะสลัก หองประชุมตกแตง
ดวยภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนรูปลาวลุมกับชาวเขาเผาตางๆ สําหรับชั้นที่ ๖ 
เปนชั้นบนสุดที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรอบเมืองปากเซ 
สะพานมิตรภาพลาว–ญ่ีปุน ทอดตัวยาวขามแมนํ้าโขง ตลอดจบสะพานเหล็ก



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๓๗ 
-------------------------------------------------- 

ขามแมนํ้าเซโดนที่อยูติดดานหลังของโรงแรมจําปาสัก พาเลซ และนับเปนจุด
ชมพระอาทิตยขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในเมืองปากเซ 

พวกเราเดินชมโรงแรมกันเพลิน จนถึงเวลานักศึกษากลับมารายงาน
ผลการศึกษาภาคสนาม ถือโอกาสขอยืมบริเวณลอบบี้ของโรงแรมเปน
หองเรียนชั่วคราว เม่ือเสร็จสิ้นงานวิชาการ  เราถายรูปเปนที่ระลึกรวมกันที่
หนาโรงแรม  ตอจากนั้น เราพานักศึกษาสํารวจตลาด ดูสินคาและซื้อหาอาหาร
เย็นไปรับประทานที่เรือนพัก  สินคาสวนใหญจะนําเขาจากไทย มีบางที่มาจาก
เวียดนาม และจีน  สินคาที่นําเขาจากไทยมากที่สุดคือ ผงชูรส และเครื่องด่ืม
บํารุงกําลัง เชน กระทิงแดง ลิโพ เปนตน คนลาวติดผงชูรส  เครื่องปรุงอ่ืนๆ 
ไมตองใสก็ได แตขาดผงชูรสไมได  คนลาวเรียกผงชูรสวา  แปงนัว  นัวแปลวา 
อรอยรสชาติกลมกลอม สวน แซบ แปลวา อรอยทั่วๆ ไป  พวกเราซื้ออาหาร
พ้ืนเมืองมากินกัน ไดแก  ขาวเหนียว  ปงไก  ปงปลา  ตําแจว  ซ้ิน (เน้ือวัว)
แหง ตําบักหุง ราคาไมแพง ปงไก ราคาประมาณ ๑,๐๐๐ กีบ (๑ บาท = ๒๗๕ 
กีบ) จะจายเปนเงินบาทก็ยินดีรับและไดกําไรกวารับเงินกีบดวย    

ตอนค่ําประชุมสรุปงาน และเตรียมงานภาคกลางคืน เรียกวา 
นักศึกษาแทบไมมีเวลาวางเลย เด็กๆ ตองสอบนําเสนอการนําเที่ยว จน
ประมาณ ๔  ทุม จึงพักผอน เพ่ือเอาแรงไวสําหรับวันพรุงน้ี 

เชาวันที่สอง เราออกเดินทางมุงหนาไปศึกษาธรรมชาติ มาเที่ยว 
สปป.ลาวควรจะมาเที่ยวแหลงทรัพยากรธรรมชาติ จะดีและคุมคาที่สุด เพราะ
ลาวยังมีความอุดมสมบูรณของปาไม ภูเขา นํ้าตก สัตวปานานาชนิด 

เราเชารถบัสคันใหญ ใหนําเราเที่ยว ดวยราคา ๖,๐๐๐ บาท โดย
ตกลงจะนําเราไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยจําปาสัก แลวหลังจากนั้นจะพาเราไปชม
ธรรมชาติ ๒ แหง คือ ตาดผาสวม กับ ตาดฟาน 



๑๓๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

รถพาเราแวะกินอาหารเชาที่ทารถ  ซ่ึงชาวบานเรียกหลักแปด  
เพราะอยูตรงหลักกิโลเมตรที่ ๘ ที่ น่ีเปนชุมทางที่จะไปเมืองตางๆ ของ   
จําปาสัก  พวกเราทดลองอาหารเชาแบบลาว น่ันคือ เฝอ หรือกวยเตี๋ยวญวน  
รสชาติดูแปลกๆดี เสนกลมๆ ลื่นๆ ชามใหญเอาการ ราคาประมาณ ๕๐ บาท 
คนไทยกินสองคนนาจะพอดี เครื่องปรุงของเขาก็นาสนใจ เพราะทุกโตะ
นอกจากจะมีพริกปน นํ้าปลา นํ้าสม นํ้าตาลแลว ยังมีกะป ดวย คนลาวชอบ
กินกะป เขาถือวาเปนของนอก เพราะเปนอาหารที่นําเขาจากไทย สรุปวาถา
จะกินกวยเตี๋ยวลาวใหอรอย และเปนบรรยากาศแบบลาวๆ ตองใสกะปดวย  
นอกจากกวยเตี๋ยวแลว แมแตสมตําก็ใสกะปดวยจึงจะนัว 

รถพาพวกเรามาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยจําปาสัก ซ่ึงถือ
วาเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งในการเดินทางมาในครั้ง น้ี ภาพใน
จินตนาการของเราเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยน้ี ก็นาจะคลายๆ กับมหาวิทยาลัย
ทั่วไปในบานเรา คือมีอาคารเรียน มีนักศึกษา มีภูมิทัศนที่สวยงาม แตเม่ือ
เราไปถึงเราคอนขางแปลกใจ เพราะสิ่งที่เราเห็นคือ อาคารเรียน แตละคณะ
อยูไกลกันมาก ถนนภายในมหาวิทยาลัยยังเปนดินลูกรัง อาคารที่ใชตอนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอาจารยมหาวิทยาลัยจําปาสักที่มาตอนรับ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๓๙ 
-------------------------------------------------- 

พวกเราเปนอาคารไมชั้นเดียว จัดเปนหองประชุม พวกเราเขานั่งคนละซีกกับ
ฝายลาว  อาจารยที่มาตอนรับ สวนใหญเปนอาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ มี
หัวหนาภาคเปนผูกลาวตอนรับ และจะมีฝายการตางประเทศมารวมใหการ
ตอนรับดวย  การตอนรับดูจะอบอุนแบบลาวๆ คือ อาจารยแตละคนก็จะออน
นอมถอมตัว  บนเวทีมีการเตรียมการจะฉาย LCD หรืออะไรสักอยาง เพ่ือ
แนะนํามหาวิทยาลัย เห็นเจาหนาที่ฝายโสตวิ่งวุนวายกันอยูพักหนึ่ง แลว
สรุปวาไมสามารถเปดเครื่องได อันเนื่องมาจากเหตุขัดของบางประการ 
พิธีกรก็ออกตัว ถอมตัว ขอโทษขอโพยไปตามเรื่องตามราว  สภาพทั่วๆไป
ของมหาวิทยาลัย สรุปไดวาเปนมหาวิทยาลัยที่เปดใหม  ประกอบดวยคณะ
เกษตรศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  การจัดการ บริหารธุรกิจ    
โดยได รับความรวมมือและชวยเหลือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรของเรา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแหงน้ีเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เรามอบของที่ระลึกเปนหนังสือและแผนพับทองเที่ยวประเทศไทย 
แลวมาถายภาพเปนที่ ระลึกที่ประตูหนามหาวิทยาลัย  ซ่ึ ง เขียนชื่ อ
มหาวิทยาลัยเปนภาษาลาวและฝรั่งเศส แสดงใหเห็นวาภาษาฝรั่งเศสยังมี
อิทธิพลในลาวอยูไมนอย ถึงแมลาวจะประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสมาหลาย
สิบปแลวก็ตาม 

การมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยลาว รูสึกผอนคลายและเปนกันเองดี 
เพราะไมตองเตรียมทองบทพูดเปนภาษาอังกฤษ เหมือนไปประเทศอื่น เราก็
พูดภาษาไทย เขาก็พูดภาษาลาว ก็ดูจะเขาใจกันดี 

ออกจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก มุงหนาสู ตาดผาสวม อยู บนที่
ราบสูงโบลิเวณ เขตเมืองบาเจียงเจริญสุข หางจากที่พักของเราประมาณ 
๓๐ ก.ม. 



๑๔๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ตาดผาสวม หรือ ผาสวม  (ตาด แปลวา นํ้าตก  สวม แปลวา 
หองนอน) นํ้าตกตาดผาสวมแหงน้ี จะมีนํ้าไหลตลอดทั้งป  เปนนํ้าตกที่
สวยงามทามกลางแทงหินผาที่มีขนาดใหญ ซ่ึงมีลักษณะเปนแทงๆ เหมือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดนําแทงหินเหลานั้น มาเรียงรายใหเปนระเบียบ ตกแตงใหสวยงามเหมือน 
กับหองนอนซึ่งตรงนี้เรียกวา ถ้ําบาเจียง และถัดมาก็จะมีนํ้าตกที่ขนาดเล็ก
กวา ซ่ึงตรงนี้ เรียกวา ตาดมะแงว ซ่ึงเปนสถานที่ที่เกี่ยวของกับนิทาน อัน
เลาขานกันมานานแสนนาน ก็คือ เร่ือง ความรักของทาวบาเจียงกับนาง
มะโรง และหลายๆ สถานที่ จะเกี่ยวของกับความเปนมาของเร่ืองนิทาน
ดังกลาว  ทั่วบริเวณรอบๆ น้ี ปาไมนานาพันธุ ยังคงอยูในสภาพเดิมความ
สมบูรณของปาไมที่แวดลอมดวยสถานที่พักและหองอาหารที่เปนบรรยากาศ 
หาดูไดยากมาก ที่มีรานอาหาร ที่พักรีสอรท และ หมูบาน เฮือนชนเผา  

เม่ือเราไปถึงเกือบเที่ยงวัน มีคนมาเที่ยวกันเยอะ เราคอนขางจะ
หิว จึงขึ้นไปที่รานอาหาร เปนรานที่จัดไดวาหรูหรามากทีเดียว เปนรานที่คน
ไทยซึ่งไดภรรยาเปนคนลาวมาดําเนินกิจการ  วันที่เราไปนั้นรานอาหารจัด



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๔๑ 
-------------------------------------------------- 

ตกแตงประดับประดาเรียบรอยเปนพิเศษ เรากําลังจะนั่งลงสั่งอาหาร แตทาง
รานมากระซิบเชิงขออภัยวา โตะที่จัดไวอยางเรียบรอยสวยงามทั้งรานนี้ 
เตรียมการไวตอนรับบุคคลสําคัญระดับรัฐมนตรีและคณะที่จะมารับประทาน
อาหารกลางวันที่น่ี  ตอนนี้ ฯพณฯ ทานกําลังจะมาถึงแลว  เปนอันวาพวก
เราทั้งหลายซึ่งไมไดมีเชื้อสายเปนรัฐมนตรี ไดถูกเชิญใหออกจากบริเวณนั้น   

พวกเราคอนขางหิว แตเน่ืองจากความแปลกใหมของสถานที่และ
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทําใหเราลืมหิวชั่วคราว  เราออกมาเดินชม  
รีสอรท และน้ําตกเล็กๆดานนอก   เดินขามสะพานเล็กๆ มาสักระยะหนึ่ง จะ
เปนบริเวณที่จัดแสดงวิถีชีวิตของชนเผา ๑๘ ชนเผา ที่เปนชนกลุมนอย ใน
แขวงจําปาสักและแขวงใกลเคียง เชนแขวงเซกอง แขวงสาละวัน และอัตตะ
ปอ ในบริเวณดังกลาว จะมีบานของแตละชนเผา ทุกบานจะดํารงชีวิตอยูตาม
ประเพณีด้ังเดิมของตนเอง  มีการทําของที่ระลึกจําหนายใหนักทองเที่ยวที่มา
ชม  ชนเผาเหลานี้มีภาษาพูดเปนของตนเอง แตทุกคนจะสามารถพูดภาษา
ลาวได  อาทิเชน  เผาแงะ  จะต็อง  เกรียง  ตะโอย  กะตุ เปนตน   ถาอยาก
รูรายละเอียดวาชนเผาเหลานี้พูดภาษาอะไร มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยูอยางไร ตองไปเรียนภาษาศาสตรที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ได 

เราเดินชมบาน (เรือน) ของแตละชนเผา ขาเดินแตทองมันบอก
วา หิว ไปถึงใตถุนบานเผาแงะ เห็นกระติบขาวเหนียวแขวนอยู เราบอก
คุณยายเจาของบานวาหิวขาว คุณยายแสนจะใจดี กระวีกระวาดยก
กระติบขาวเหนียวมาให และขึ้นไปบนเรือน ไดเกลือกับพริกแหงมาให 
บอกวาวันนี้ไมมีกับขาว  เรากินขาวเหนียวคุณยายดวยความเอร็ดอรอย  
มื้อเที่ยงที่วิเศษมาก ไดบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง  ใหคุณยายคิดเงินคา
ขาว แกบอกวาไมตองหรอก แคขาวเหนียวจิ้มกับเกลือ แตเราเกรงใจจึง



๑๔๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

จึงใหแกไป ๑๐,๐๐๐ กีบ (ประมาณ ๕๐ บาท) แลวเราก็ซื้อของที่ระลึกแก
ชิ้นหนึ่ง แตจําไมไดแลววาซื้ออะไร  

ออกจากตาดผาสวม  รถพาเราเดินทางตอไปยังตาดฟานที่นี่มี
ร านอาหารอยู ด านหนากอนที ่จะเดินเขาไปชมน้ําตก ทุกคนเดินเขา
รานอาหารโดยไมตองนัดหมาย เพราะ หิวอาหารสวนใหญเปนอาหารลาว 
เชน เฝอ  ขาวเหนียว  หมูปง เนื้อปง  มีรานหนึ่งมีขาวผัดกะเพราดวย 
เด็กๆ เฮโลไปที ่ร านนี ้กันเยอะหนอย คงจะเปนเพราะกินขาวเหนียว
กับเฝอมาหลายมื้อแลว ชักคิดถึงบาน   

ตาดฟาน (ตาด คือ นํ้าตก ฟาน คือ ชื่อของ สัตวปาชนิดหนึ่ง 
คลายๆ เกง)  นํ้าตกแหงน้ีเปนน้ําตกที่สูงที่สุด ของประเทศลาว ซ่ึงมีความสูง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดป เปนเสนทางสู เมืองปากซอง 
เมืองแหงขุนเขา และไรกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สงออกของประเทศ นํ้าตก
ตาดฟานเปนน้ําตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ํา ภูเขา ๒ ลูก ซ่ึง
ไหลตลอดทั้งปรอบๆ นํ้าตก เต็มไปดวยปาไมนานาพันธุอันสมบูรณ อันสด
สวยและงดงามของธรรมชาติไดลงตัว ใหได แขกผูมาเยือนไดชื่นชม และ
ภายในบริเวณดังกลาว ยังมี ตาดฟานรีสอรท ลอมรอบไวสําหรับทานที่ชอบ 
สถานที่พักผอนแบบรีสอรท ลาวใต เมืองปากซอง ที่ ติดธรรมชาติ น่ีคือ  
ตาดฟาน รีสอรท. 

รานอาหารที่น่ี  อยูทามกลางไรกาแฟ  ลูกกาแฟออกสีมวงๆ ที่
ตากอยูตามลานก็มี เพ่ือใหเขาบรรยากาศ เราจึงสั่งกาแฟลาวมาดื่ม ปดทาย
อาหารมื้อน้ี  มาลาวไมกินกาแฟลาว ก็เหมือนไมไดมาลาว 

ด่ืมกาแฟจนคึกคักไดที่แลวจึงออกเดินจากรานอาหาร ผานราน
ขายของที่ระลึก เห็นมีกลวยไมปาวางขายเยอะแยะ ทําใหนึกเสียดายวาอีกไม
นานกลวยไมปาในลาวก็คงจะสูญพันธุเชนเดียวกับในประเทศของเรา  อยาก



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๔๓ 
-------------------------------------------------- 

ตะโกนบอกรัฐบาลลาวใหเร่ิมออกกฎหมายรักษาพันธุกลวยไมปาไดแลว  
อยามาวิ่งตามการพัฒนาแบบประเทศไทยเลย  เดินผานรีสอรท แลวเลยเขา
เขตน้ําตก  นํ้าตกอยูไกลและสูงมาก ถาอยากสัมผัสกับนํ้าตองเดินลงไปใน
หุบเหว ซ่ึงมีทางเดินเล็กๆเกาะกิ่งไมบาง เถาวัลยบาง ยังเปนทางแบบ
ธรรมชาติลวนๆ ไมมีการปรับปรุงแตประการใด  นักศึกษาหลายคนเดินมา
ชะโงกดูทางลงเขาเพื่อไปยังน้ําตก แลวถอยกลับ  ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา  
เพลงของสุนิสา สุขบุญสังข รองไวเม่ือหลายปกอน  แตทีมอาจารยไมถอย
แฮะ  ลุย   นําทีมโดยอาจารยทัศนีย คนตัวเล็กแตใจใหญ  มาลาวเที่ยวนี้ดู
อาจารยทัศนียจะสนุกสนานกับการไดทองไปกับธรรมชาติมาก  ทั้งๆ ที่ตอน
แรกพวกเราชาวภาษาอังกฤษกังวลใจกันมาก กลัวอาจารยจะลําบาก แต
อาจารยกลับไมแสดงทาทีเหน่ือยหนายเลย  นําหนา ลุยลูกเดียว (สงสัย
กาแฟลาว จะเขมขนกวากาแฟไทย) พวกเราเลยพลอยสนุกไปดวย 

อาจารยทัศนียนําพวกเราลงเหวไปลึกพอสมควร เกือบจะไดสัมผัส
นํ้าตกอยูแลว แตทางเดินดูเหมือนจะเสี่ยงตอการตกเขามากขึ้นเรื่อยๆ 
ประกอบกับเรามาถึงที่น่ีคอนขางค่ํา  ดังน้ันเราจึงตัดสินใจเดินกลับ  เสียดาย
จัง โอกาสหนาจะชวนอาจารยทัศนียมาลุยใหม ดูซิจะยังฟตเหมือนเดิมไหม 

ออกจากตาดฟาน รถพาเรากลับที่พัก เราพยายามโอโลม  (โนม
นาวชักชวน) ใหคนขับรถพาเราไปตออีกสักแหงหน่ึง แตคนขับบอกวา 
บริษัทเติมนํ้ามันมาใหพอดีกับระยะทางที่ตกลงกันไว ออกนอกเสนทางไมได
เลย........ 

ถึงที่พักใหเวลาสวนตัวสําหรับนักศึกษาที่จะจดบันทึก และสรุปงาน
ประจําวัน เด็กๆ ดูจะกระปรี้กระเปราผิดปกติ จนอาจารยตองถามวา ไม
เหน่ือยหรือไง   นักศึกษาตอบวาเหนื่อยแตตามกําหนดการแลวคืนนี้เปนคืน 
ทัศนศึกษายามราตรีที่ปากเซ  เด็กๆรอเวลานี้มานาน  นายเชนทรหัวหนาทีม



๑๔๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

วางแผนลับมาก  ศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวยามราตรีของเมืองปากเซมา
อยางละเอียด แตไมยอมบอกอาจารย (แตที่จริงอาจารยรูหมดแลว) บอกแต
วาวันน้ีขอใหอาจารยประชุมสรุปงานหัวค่ําหนอย เพ่ือใหมีเวลานานๆหนอย
ในการเรียนรูชีวิตชาวปากเซยามค่ําคืน  เราตกลง ประชุมสรุปงานประจําวัน
เสร็จ เหมารถพานักศึกษาไปทานมื้อเย็นที่ตลาดโตรุงริมโขง บรรยากาศดี
มาก แตระบบการจัดการเรื่องความเปนระเบียบและความสะอาดยังไมดี
เทาที่ควร  พวกเรากินอาหารพื้นเมืองกันเอร็ดอรอย  ตามตํารา มาลาวตอง
กินอาหารลาว อาจารยปอกับอาจารยนุก สั่งสมตํากับปลาเผา อาจารยวนิดา 
เคยอยูทางอิสานมากอน สั่งลาบขม (ลาบใสขี้ เพลี้ย) อาจารยทัศนีย
สนุกสนานกับการกินผักสด  รูสึกเราจะสั่งเขยลาวทดสอบความเขมขนดวย  
(เบียร  ถาเขียนตามแบบอักษรลาว ดูคลายๆกับ คําวา เขย ในภาษาไทย  
เพราะ  ตัว  บ   ลาว คลาย  ข ไทย  และสระ เอีย  ลาว  จะเขียน วา  เ-ย ) 

อาหารมื้อน้ีเปนที่ครื้นเครง ประกอบกับน่ังฟงเพลงลาวริมโขงดวย 
ยิ่งยากจะหาคํามาพรรณนา  กินเพลินจนนักศึกษาหายไปหมดแลว  ไม
เปนไร ชําระเงินเรียบรอยเราเดินสํารวจเมืองปากเซ  โดยทั่วไปในยามค่ําคืน 
ก็จะเหมือนกับตัวจังหวัดเล็กๆ ในประเทศไทย มียานการคาริมโขงที่เปน
ตลาดโตรุง  ถนนหนทางมีรถวิ่งบางเล็กนอย ถาจะไปไหนตองเหมารถไว
ลวงหนา  รถตุกๆบางคัน เม่ือเห็นวาเราเปนนักทองเที่ยว ก็จะใหนามบัตรเรา
ไว ถาตองการใชบริการก็สามารถโทรตามไดตลอดเวลา  เดินไปคุยกันไป ถึง
ไหนก็ไมรู   กะเหรี่ยงหลงทางซะแลว จะหารถตุกๆ ผานมาสักคันก็ไมมี  
นามบัตรก็ไมมีใครพกมา เดินไปถามไป ผานถนนเกือบทุกสาย จะบอกคน
ลาววาหลงทางก็กลัวเสียฟอรม  ในที่สุดมองเห็นหลังคาโรงแรมจําปาสัก
พาเลซ อยูลิบๆ ตกลงวาเราจะไปตั้งหลักที่น่ัน  แตกวาจะถึงที่หมายก็เลนเอา
เหง่ือทวม  ไมยักมีใครบนเหนื่อย ทุกคนสนุกสนาน หัวเราะครื้นเครงดังลั่น



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๔๕ 
-------------------------------------------------- 

คับถนน สี่ทุมกวา คงขําตัวเองที่มาหลงทางในลาว คนแถวนั้นเขานอนกัน
หมดแลว   

เม่ือมาถึงโรงแรมจําปาสักพาเลซ เราไดความคิดใหมวา นาจะตาม
ไปสังเกตการณนักศึกษา เพราะเราอนุญาตใหเขาตลุยราตรีปากเซ เพ่ือการ
เรียนรูดานการทองเที่ยว  เราจึงใหคนขับตุกๆ  พาเราไปแหลงราตรีของลาว  
ตุกๆ พาเราไปที่ผับแหงหน่ึง  ไดยินเสียงรําวงสามัคคีดังแววๆ คนขับบอกวา
ที่น่ีเปนที่ที่ผูใหญมาเที่ยวกัน  เราปฏิเสธทันที่วาเราขอไปแบบวัยรุน  คนขับ
มองแบบงง ๆ คงนึกในใจวาคนไทยนี่ไมเจียมสังขารเลย   

ที่จริงแหลงทองเที่ยวในลาวมีไมกี่แหง แลวก็อยูละแวกใกลๆ กัน 
เรามาถึงผับที่วัยรุนลาวมาเที่ยว ชื่อ Max ดูขางนอกจะเงียบๆ นึกวาจะไมมี
คนเที่ยว แตที่ไหนได เม่ือเขาไปขางไหน  นักเที่ยวเพียบ รวมทั้งเด็กเราดวย 
กําลังด้ินกันสุดเหวี่ยง  อาจารยทัศนียเดินนําหนา ตามดวยอาจารยวนิดา 
อาจารยนุก อาจารยปอ  สวนอาจารยปรีชา แอบอยูขางลาง  เด็กๆ งงกัน
มากวาอาจารยตามมาถูกไดอยางไร เสียงประกาศของดีเจ ดังเปนระยะวา
ยินดีตอนรับคณะนักทองเที่ยวจากไทย  เจาเชนทรหัวหนานักศึกษาเจาของ
ความคิด ตลุยราตรี เที่ยวผับลาว รูสึกจะออกอาการเครียด เพราะคิดวาจะได
สนุกสุดเหวี่ยง แตตองมานั่งพับเพียบเรียบรอยตอหนาอาจารยผูหลักผูใหญ  
ที่จริงอาจารยก็ไมไดวาอะไร ตรงกันขามกลับอยากสนุกกับเด็กๆดวยซ้ํา 
อาจารยทั้งหลายอยูดูแลเด็ก ๆ ในผับจนเกือบเที่ยงคืน  เห็นวา ดึกมากแลว 
จึงไดกลับ ปลอยใหเด็กๆเขาสนุกกันตอ  แตสักพักหนึ่งก็เห็นเด็ก ทยอยกัน
กลับที่พักเชนเดียวกัน  คงจะเหงา วาเหว เพราะไมมีอาจารยอยูเปนเพ่ือน  

เชาวันที่ ๒๙  วันสุดทายของการออกคายวิชาการภาษาอังกฤษ  
พวกเราตื่นแตเชา บางคนบอกวานอนไมหลับ ดีใจจะไดกลับบาน บางคน
บอกวาไมไดนอนตั้งแตเม่ือคืนนี้ เพราะโดนผีหลอก  เราออกเดินทางดวยรถ



๑๔๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

บัสเหมาตรงจากปากเซ มาสงที่อุบลราชธานี ดวยราคา ๙,๐๐๐ บาท ดีกวา
น่ังรถประจําทางเพราะเราสามารถใหแวะที่ไหนก็ได  จุดแรกที่เราแวะคือ 
ตลาดดาวเฮือง เพ่ือซ้ือของฝาก จากนั้นเราแวะอีกครั้งที่ดานวังเตา เพ่ือซ้ือ
ของฝากที่รานปลอดภาษี  ทุกคนไดของฝากกันเต็มไมเต็มมือ  

มาถึงอุบลราชธานี  รถบัสมหาวิทยาลัยมารอรับที่สถานีขนสง  
จากนั้นเรามุงหนาสูมาตุภูมิลพบุรีโดยสวัสดิภาพ 

คายวิชาการครั้งนี้ ไดความรูและประสบการณมากมาย  ในแงการ
เดินทางไปตางประเทศ เราไดเรียนรูระเบียบการตางๆ ในแงการทัศนศึกษา
เราไดเห็นชีวิตความเปนอยู ของชาวลาว  ทั้งในดานที่เราชื่นชม และที่เรา
เปนหวง  เราไดชื่นชมกับธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์  ซ่ึงเราอยากใหคงความ
เปนธรรมชาติ เชนนั้นตลอดไป ในดานการศึกษา เรามั่นใจวาสาขา
ภาษาอังกฤษ  ได พัฒนานักศึกษาใหความรู รูความสามารถ  ทั้ งดาน
ภาษาอังกฤษ  ดานการจัดการทองเที่ยว ไปสูระดับที่เราพอใจวา เราได
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากการเรียนในชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติจริง 
ไดอยางสมบูรณ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๔๗ 
-------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

ชัยพัฒน  ทรพัยเที่ยง∗ 
 

ปจจุบันมีหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเปนผูนําหรือนัก
บริหารชั้นยอดเปนจํานวนมาก  มากจนไมสามารถนําไปปรับใชไดจริงในการ
ทํางานหรือในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ดังน้ันผูเขียนใครขอสรุปเคล็ดแตไม
ลับการบริหารงาน ซ่ึงผูเขียนปรับมาจากบทความเรื่อง “Ten Things to do 
Today to Be a Better Manager” ที่เขียนโดย John Reh โดยเพิ่มเติม
เน้ือหาบางขั้นบางตอนใหสอดคลองกับบริบทของนักบริหารของไทยมากขึ้น 
ซ่ึงเคล็ดไมลับทั้ง ๑๐ ประการ ประกอบดวย 

                                                 
∗
หัวหนาสาขาวิชาการปกครองทอง ถ่ิน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 



๑๔๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

๑) เลือกบุคลากรที่ดีที่สุดเขามาทํางาน (Select the best 
People) 

 นักบริหารเปรียบเสมือนแมทัพนายกองที่จําเปนตองมีไพรพล
ที่มีฝมือ  หากในกองทัพมีแตเพียงทหารเลวคงแพตั้งแตยังไมไดรบดวยซ้ําไป  
ดังน้ัน แมทัพนายกองจึงตองเลือกสรรไพรพลที่มีฝมือและความสามารถเขา
มาชวยในกองทัพเพ่ือชัยชนะ ฉันใดก็ฉันนั้น นักบริหารที่มีประสิทธิภาพตอง
พยายามสรรหาบุ คลากรที่ มี ค ว ามรู  (knowledge)  ความสามารถ 
(Competency)  และประสบการณ  (Experience) ที่ เหมาะสมและเปน
ประโยชนเขารวมทํางานในองคกร อีกทั้งตองรักษาบุคลากรเหลานี้ไวใหได  
(Talent Management) 

๒) สรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ (Be a motivator and an 
inspirer) 

 นักบริหารตองหาใหไดวาอะไรคือแรงจูงใจและอะไรคือสิ่ง
กระตุนใหบุคลากรในองคกรอยากทํางานที่มีความซับซอน และมีระบบงานที่
เปนมืออาชีพ การสรางแรงจูงใจเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถกระตุนให
บุคลากรในองคกรเกิดความรูลึกอยากทํางาน หรือสรรคสรางผลงานใหม นัก
บริหารตองกาวไปอีกขั้น เพ่ือกระตุนความรูสึกในการทํางานหรือคิดคนสิ่ง
ใหมๆ จากการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้น 

๓) สรางทีมงาน  (Build your team) 
 นักบริหารควรพึงระลึกเสมอวา  “การทํางานที่มีประสิทธิภาพ

ที่สุด คือ การทํางานกันเปนทีม” ดังนั้น การสรางทีมงานที่แข็งแกรงและมี
ประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารและการพัฒนาองคกร 

๔) ผูนําไมใชแคผูจัดการ (Be a leader, not only a manager) 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๔๙ 
-------------------------------------------------- 

 มีผูกลาวถึงเสมอวา ผูนํามีความสามารถเปนผูจัดการไดแต
ผูจัดการบางทีอาจไมใชผูนําก็ได ดังน้ัน นักบริหารตองพึงระลึกใหดีวา  
ตนเองเปนเพียงผูจัดการในองคกรหรือไม นักบริหารตองเปนทั้งผูจัดการและ
ผูนําในคราวเดียวกันเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองและองคกร 

๕) นักสื่อสารที่มีประสิทธิผล  (An effective communication) 
 การสื่อสารเปนการนําเสนอวิสัยทัศน การคิดวิเคราะห การ

ตัดสินใจ และการสรางความรวมมือในการทํางาน หัวใจสําคัญของนักบริหาร
จึงตองสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลทั้งการพูดและการฟง นักบริหารจึงตอง
ฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางดานนี้ใหดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการอดทนที่จะรับ
ฟงความคิดของบุคคลอื่นมากขึ้นหรือการยิ่งคิดกอนพูดทุกครั้ง ไมปากไว
เหมือนผูนําประเทศบางทาน เปนตน 

๖) ตองบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม  
(Know how to manage money efficiently and ethically) 

 การบริหารการเงินที่ มีประสิทธิภาพ นักบริหารตองหม่ัน
ตรวจสอบและใชความละเอียดรอบคอบ ไมไวใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินไป 
ความไววางใจเปรียบเสมือนดาบสองคมที่อาจสะทอนกลับมาฟาดฟนทานเอา
ได  อีกทั้งนักบริหารตองตั้งม่ันอยูในพ้ืนฐานแหงจริยธรรมดวย 

๗) รูจักบริหารเวลาใหมีประสิทธิภาพ (Know how to manage 
time efficiently) 

 หลายคนมักบนเสมอวาไมมีเวลา  ทั้งที่จริงทุกคนมีเวลา
เทากันคือวันละ ๒๔ ชั่วโมง ขออางเรื่องของเวลาจะหมดไปหากทานได
จัดสรรเวลาอยางมีประสิทธิภาพ รูจักจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะตอง
ทํากอนหลัง  และสรางสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 



๑๕๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

๘) พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ (Improve yourself consistently)   
 นักบริหารตองพัฒนาตนเองทั้งดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อยู

ตลอดเวลาเพราะความรูใหมเกิดขึ้นทุกวัน หากมัวชื่นชมอยูกับความสําเร็จใน
อดีต แลวจะนําองคความรูที่ไหนมาพัฒนาองคกรและทีมงานของตน 

๙) บริหารงานอยางมีจริยธรรม  (Management with ethics) 
 การบริหารงานอยางมีจริยธรรม คือ การไมเอารัดเอาเปรียบทั้งตอ

ตนเองและผูอ่ืน และคงไวซ่ึงความยุติธรรม รูจักใหอภัย นักบริหารตองพยายาม
ฝกที่จะขมใจหรือที่ศาสนาพุทธเรียกวา “ทมะ” เพ่ือจะไดไมหวั่นไหวตอสิ่งยั่วเยา
ตาง ๆ ที่สงผลตอการบริหารงานที่อาจขัดกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม 

๑๐) รูจักหยุดพักบาง  (Take a break) 
 นักบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ คือ นักบริหารที่มีความเครียด

สูง  ไมรูจักจัดสรรเวลาใหตนเองในการพักผอนหรือใชเวลากับครอบครัว 
 นักบริหารที่หายใจเขาออกเปนงาน งาน งาน สุดทายสมองก็

จะระเบิด เพราะความเครียดที่ถาโถมจนไมสามารถจะรับมือไดไหว 
 นักบริหารที่ดีตองรูจักหาเวลาวางสําหรับการออกกําลังกาย

เพ่ือใหรางกายแข็งแรงและจิตใจเบิกบานหรือไปรับประทานอาหารกับ
ครอบครัวบาง  ความพอดีในการทํางานและดําเนินชีวิต คือ ความสุขที่สราง
ไดอยางแทจริง 

 

เอกสารอางอิง 
ชัยเสฏฐ พรหมศรี. (๒๕๔๙). สุดยอดผูบริหาร. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 
เดอ โบโน, เอ็ดเวิรด. (๒๕๔๙). คิดแนวขาวสําหรับนักบริหาร. กรุงเทพฯ: 

เอ็กซเปอรเน็ท. 
http://management.about.com/od/careerdelopment/a/Ten Things to 

do.htm. 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๕๑ 
-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศปาจําปสิรินธร 

 

ไอลดา ศราทธทัต∗  

วนิดา วิรมยรัตน∗∗ 

 
บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการของชุมชนทองถิ่น 
ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ในการจัดรูปแบบเสนทางการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธรและจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อ
ใชในการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน  ตลอดจน 

                                                 
∗
อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
∗∗
อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฎเทพสตร ี



๑๕๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

จัดทําแผนพับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน งานวิจัยชิ้นนี้เปน
งานวิจัยแบบมีสวนรวมซึ่งมีหนวยงานวิจัยรวมในพื้นที่ ประกอบดวย โรงเรียน
ทาหลวงวิทยาคม และชมรมรักษเมืองโบราณซับจําปา และปาจําป สิรินธร  

เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล น้ัน  ประกอบดวย           
๑) แบบสอบถามความตองการของชุมชน ๒) ประชุมสนทนากลุมผูนําชุมชน 
(Focus Group) ๓) แบบสอบถามเพื่อประเมินชุดการเรียนภาษาตางประเทศ        
๔) แบบสอบถามและสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  

ผลจากการวิจัยพบวา ชุมชนตองการใหปาจําปสิรินธรและเมือง
โบราณซับจําปาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดลพบุรีพรอมทั้ง
อนุรักษสภาพดั้งเดิมไวสําหรับคนรุนหลัง อีกทั้งยังตองการใหจัดอบรม
มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศในชุมชนโดยมีหัวขอที่เกี่ยวกับ บริบททัว่ไป
ของชุมชน เมืองโบราณซับจําปา และปาจําปสิรินธร คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําราง
หลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น และจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการ
ท องเที่ ยวเชิ ง นิ เวศป า จํ าป สิ รินธรสํ าหรับอบรมมัคคุ เทศกท องถิ่ น
ภาษาตางประเทศ จํานวน ๔๐ คน ผลจากการจัดอบรมพบวา ผูรับการอบรมมี
ความพึงพอใจในเนื้อหาและกิจกรรมการจัดอบรมโดยรวมในระดับมาก และมี
ความเห็นวาชุดการเรียนภาษาตางประเทศมีความยากงายอยูในระดับปานกลาง   

สําหรับผลจากการประเมินความสามารถทางการสื่อสารของ
มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศโดยนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขา
รวมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงทดลองเปนระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืนนั้น พบวา 
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในทาทีของมัคคุเทศกโดยรวมระดับมากแตควร
ปรับปรุงอะไร? เพ่ือใหสามารถโตตอบคําถามในเชิงลึกไดมากยิ่งขึ้น พรอม
ทั้งเสนอใหมีการฝกฝนเพิ่มเติมและเพิ่มไวยากรณและคําศัพทเฉพาะถิ่นให
มากขึ้น 
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คณะผูวิจัยจึงไดนําผลการประเมินทั้งสองสวนมาใชในการปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร
ฉบับสมบูรณ กอนที่จะใหหนวยงานวิจัยรวมใชในหนวยงานและทําการ
เผยแพรผลการวิจัยในวงกวางตอไป 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปาจําปสิรินธร ชุดการเรียน
ภาษาตางประเทศ 

 

Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) study the local 
community attitudes and needs in setting a pattern of ecotourism route 
in Champi Sirindhorne Forest, 2) compose English and Japanese texts 
and brochure for ecotourism in Champi Sirindhorne Forest, 3) train 
English and Japanese to local tour guides. The area under this study 
was Sap Champa subdistrict , Thaluang district, Lopburi province.  

This research employed participatory research procedures in 
every stage. The research instruments consisted of questionnaires, 
focus group discussion, interviewing and evaluation forms. The 
findings indicated that most people in the community wanted Champi 
Sirindhorne Forest and Sap Champa ancient city to be new tourist 
attractions in Lopburi and also wanted the two places to be conserved 
for the next generation.   

The foreign languages that should be trained to local tour 
guide were English and Japanese respectively. The local tour guides 
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should have knowledge about plants and herbs in the forest, Sap 
Champa ancient city, local museum and Information Center for Sab 
Champa Historical Site (ICSC). Regarding focus group discussion, the 
participants agreed on those topics and duration for training each topic 
proposed by the researchers. After the training finished, the texts were 
evaluated by the trainees while the trainees were evaluated by the 
tourists who are the native speakers of English and Japanese after 
touring activities at Sap Champa subdistrict and Champi Sirindhorne 
Forest. The results were used for improving the texts especially in 
term of specific vocabulary needed for tourism in Sap Champa 
subdistrict.  

Key words: Ecotourism, Champi Sirindhorne Forest, Foreign 
Language texts   
 
คํานําและวัตถุประสงค 

จากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวภาคกลาง
ตอนบนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา การทองเที่ยวในเขต
จังหวัดลพบุรี น้ันมีความหลากหลายแตยังคงจํากัดอยูบางพื้นที่ ทั้ง น้ี 
เน่ืองจากพื้นที่ทองเที่ยวหลายสวนยังไมไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่เปนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมในบริเวณเสนทางทองเที่ยวโดยรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์(การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ๒๕๔๔, หนา.๑๖) ในการพัฒนาพื้นที่ปาน้ําซับ
จําปสิรินธรซ่ึงตั้งอยูใน ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี เพ่ือให
เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหงใหมของจังหวัดลพบุรี
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น้ันสามารถสงเสริมใหเปนเสนทางการทองเที่ยวใหมของจังหวัดลพบุรีไดโดย
จัดเปนเสนทางทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ตอนบน(การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ๒๕๔๔, หนา ๗) ซ่ึงสามารถเดินทางจาก
กรุงเทพฯทางรถยนตโดยใชทางหลวงแผนดินสายหลักหมายเลข ๑ ผาน
จังหวัดสระบุรี ตรงเขาสูทางหลวงแผนดินสายรองหมายเลข ๒๑ (พุแค-
เพชรบูรณ) ตรงไปจนถึงสี่แยกมวงคอมและเลี้ยวขวาเขาสูทางหลวงจังหวัด
สาย ๒๒๕๖ (มวงคอม-ชองเขาขาด) จนถึงปาน้ําซับจําปสิรินธรและเมือง
โบราณซับจําปาในตําบลซับจําปา  อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  รวม
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๗ กิโลเมตร (การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ
บริษัทเชลลแหงประเทศไทย, ๒๕๔๔, หนา ๒๐-๒๑) ใชเวลาเดินทางทั้งสิ้น
ประมาณ ๓ ชั่วโมง หากสามารถเพิ่มเสนทางการทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถขยายตลาดนักทองเที่ยวใน
บริเวณเขื่อนปาลักชลสิทธิ์ตอนบนใหมีกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาการเดินทางจะมีความสะดวกและใชเวลาเดินทาง
ไมนาน แตเน่ืองจากยังขาดรูปแบบการนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวที่มี
กลุมเปาหมายเปนกลุมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ดังน้ัน เพ่ือที่จะ
ขยายตลาดกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเตรียมความพรอมบุคคลากรในทองถิ่นใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศเพื่อใหเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลดานคุณคา
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ โครงการวิจัยน้ีจึงไดนําเสนอการ
จัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิริน
ธรสําหรับมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศจํานวน ๒ ภาษา ประกอบดวย 
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน โดยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นรวมกับชุมชนใน
ลักษณะของงานวิจัยแบบมีสวนรวม งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 
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๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความตองการของชุมชนทองถิ่นใน
การจัดรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร 

๒. เพ่ือจัดทําคูมืออบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศและ
แผนพับเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิ รินธรเปนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน 

๓. เพ่ือจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหรูภาษาตางประเทศและเปน
บุคลากรสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปาจําปสิรินธรและ
สงเสริมรายไดใหกับคนในทองถิ่น  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. รวมประชุมวางแผนและสํารวจเสนทางการทองเที่ยวในตําบล
ซับจําปารวมกับหนวยงานวิจัยรวมในพื้นที่ 

๒. จัดทําแบบสอบถามความตองการของชุมชนซับจําปาในเรื่อง
การจัดเสนทางทองเที่ยวในตําบลซับจําปาและทดสอบแบบสอบถาม 

๓. สํารวจความตองการของชุมชนโดยใชแบบสอบถาม 
๔. วิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS ใชคาสถิติแบบ

แจกแจงความถี่และรอยละ 
๕. จัดทํารางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ 
๖. จัดประชุมการสนทนากลุมแกนนําชุมชน (Focus Group) เพ่ือ

นําเสนอผลของแบบสอบถาม รวมวิพากษ รางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศและประมวลสรุปผล 

๗. จัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวปาจําป
สิรินธรและจัดทําโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  

๘. จัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศโดยใชชุดการ 
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เรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวปาจําปสิรินธรฉบับทดลองและ
ประเมินผลการจัดอบรมโดยใชแบบสอบถามกับผูรับการอบรม 

๙. จัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงทดลองในพื้นที่โครงการโดยให
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขารวมเพ่ือประเมินผลความสามารถทางภาษา
ของมัคคุเทศกทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณชาวตางประเทศ 

๑๐. ปรับปรุงชุดการเรียนภาษาตางประเทศฉบับสมบูรณ และจัดทํา
แผนพับเสนทางการทองเที่ยวฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน 

๑๑. เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพรผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามชุมชนซับจําปาจํานวนทั้งสิ้น ๒๐๐ 
ชุด โดยใชโปรแกรม SPSS ไดผลสรุปความคิดเห็นและความตองการของ
ชุมชนซับจําปาในดานการจัดเสนทางทองเที่ยว โดยแสดงผลดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๑ การจัดการทองเที่ยวในตําบลซับจําปา 
 

การจัดการทองเที่ยว คารอยละ อันดับที่ 
ใหอนุรักษสภาพดั้งเดิมเมืองโบราณ ๙๔ ๑ 
ใหอนุรักษสภาพดั้งเดิมปาจําปสิรินธร ๙๑ ๒ 
สงเสริมใหปาจําปสิรินธรเปนสถานที่ทองเที่ยว
แหงใหมในลพบุรี 

๘๘ ๓ 

สงเสริมใหเ มืองโบราณซับจําปาเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมในลพบุรี 

๘๘ ๔ 

ใหมีกิจกรรมทองเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน ๗๓ ๕ 
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ตารางที่ ๒ สถานที่ทองเที่ยวภายในตําบลซับจําปา 
 

สถานที่ทองเที่ยว คารอยละ อันดับที่ 
ปาจําปสิรินธร ๘๙ ๑ 
เมืองโบราณซับจําปา ๘๓ ๒ 
พิพิธภัณฑทองถิ่น ๗๘ ๓ 
รานขายของที่ระลึก ๖๗ ๔ 
ศูนยขอมูลเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร
(ICSC) 

๖๖ ๕ 

 
ตารางที่ ๓ กิจกรรมการทองเที่ยวภายในตําบลซับจําปา 
 

กิจกรรม อันดับที่ 
ขี่จักรยานเพื่อศึกษาชมเมืองโบราณซับจําปา ๑ 
เดินปาตามเสนทางศึกษาธรรมชาติภายในปาจําปสิรินธร ๒ 
ขี่จักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน ๓ 
ขายสินคาชุมชนและสินคาที่ระลึก ๔ 

 
ตารางที่ ๔ ความตองการมัคคุเทศกทองถิ่น 
 

หัวขอ คารอยละ 
ชุมชนตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่น ๘๕ 
ชุมชนตองการใหมีการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น ๘๒ 
ชุมชนตองการเขารวมในการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น ๗๓ 
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ตารางที่ ๕ ภาษาที่ตองการใหใชในการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 
 

หัวขอ คารอยละ 
ภาษาอังกฤษ ๗๒ 
ภาษาไทย* ๗๑ 
ภาษาญี่ปุน ๔๔ 
 

*หมายเหตุ: มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาไทย ปจจุบันโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม
ไดมีการจัดอบรมหลายรุนแลว 
 
สําหรับเนื้อหาที่ชุมชนตองการใหจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นแสดงคาดัง
แผนภาพดานลางนี้ 
 
แผนภาพที่ ๑ เน้ือหาของหลักสูตรทองถิ่นจากผลของแบบสอบถาม 
 
 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามอาจกลาวโดยสรุปไดวา ชุมชนตองการ
ใหปาจําปสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของ

เมืองโบราณ 

เนื้อหา ศูนยขอมูล 

สินคาชุมชน 

พืชสมุนไพร 

พรรณไม สภาพแวดลอม 
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จังหวัดลพบุรีพรอมทั้งอนุรักษสภาพดั้งเดิมไวสําหรับคนรุนหลัง อีกทั้งตองการ
ใหจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศในชุมชนโดยมีหัวขอที่เกี่ยวกับ
บริบททั่วไปของตําบลซับจําปา เมืองโบราณซับจําปา พิพิธภัณฑเมืองโบราณ
ซับจําปา ศูนยขอมูลเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร (ICSC) เสนทาง
ศึกษาธรรมชาติในปาจําปสิรินธรรวมถึงพรรณไมและสมุนไพรที่สําคัญ และ
สินคาชุมชน ดังน้ัน คณะผูวิ จัยจึงจัดทํารางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศเพื่อจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศปาจําปสิรินธร โดยกําหนดใหมีการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศทั้งสองภาษา จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมงมีเน้ือหาดังนี้ 

 
ตารางที่ ๖ รางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ 
 

หนวยการ
เรียนรูท่ี 

หัวขอ เน้ือหา 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

๑ คําทักทาย 
แนะนําตัว 

รูปแบบการออกเสียงภาษา คํา
ทักทายและการแนะนําตัว 

๓ 

๒ ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
ทั่วไป 

สถานที่ทองเที่ยวในตําบลซับ
จําปา 

๓ 

๓ ศูนยขอมูลเมือง
โบราณซับจําปาและ
ปาจําปสิรินธร(ICSC) 

โซนที่ ๑:เมืองโบราณ 
โซนที่ ๒:ปาจําปสิรินธร 
โซนที่ ๓: อาชีพของชุมชน 

๓ 

๔ เ มื อ ง โ บ ร าณซั บ
จําปา 

รูปรางและประวัติของเมือง
โบราณซับจําปา 

๓ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๖๑ 
-------------------------------------------------- 

หนวยการ
เรียนรูท่ี 

หัวขอ เน้ือหา 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

๕ เ ส น ท า ง ศึ ก ษ า
ธรรมชาติปาจําปสิ
รินธรระยะที่ ๑ 

บอกลักษณะแองนํ้าพุทางเขา
ปาและพืชเดนในระยะที่  ๑ 
เชน ตนจําปสิรินธร  

๓ 

๖ เ ส น ท า ง ศึ ก ษ า
ธรรมชาติป า จํ าป  
สิรินธรระยะที่ ๒ 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะ
ของพืชเดนในระยะที่ ๒ เชน 
ตนรอค 

๓ 

๗ เ ส น ท า ง ศึ ก ษ า
ธรรมชาติป า จํ าป  
สิรินธรระยะที่ ๓ 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะ
ของพืชเดนในระยะที่ ๓ เชน 
ตนกรวยและพืชสมุนไพร  

๓ 

๘ เ ส น ท า ง ศึ ก ษ า
ธรรมชาติป า จํ าป  
สิรินธรระยะที่ ๔ 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะ
ของพืชเดนในระยะที่ ๔ เชน 
ตนเฟรนกางปลา และพืชสุมน
ไพร 

๓ 

๙ 
 

เ ส น ท า ง ศึ ก ษ า
ธรรมชาติป า จํ าป  
สิรินธรระยะที่ ๕ 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะ
ของพืชเดน ในระยะที่ ๕ เชน 
ตนสัตบรรณ และพืชสมุนไพร  
เปนตน 

๓ 

๑๐ สินคาที่ระลึก / การ
บอกราคา 

กระเปาปอมัดฟาง ขาวเกรียบ
สมุนไพร และดอกไมประดิษฐ 

๓ 

 ภาคผนวก ชื่อพืช อ่ืนๆ  ภายในปา จําป  
สิรินธร  ชื่ออาหารไทย 

 



๑๖๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

คณะผู วิ จั ย ไ ด นํ า เ สนอ ร า งหลั ก สู ต ร มั คคุ เ ทศก ท อ งถิ่ น
ภาษาตางประเทศดังกลาวตอแกนนําชุมชนในการจัดประชุมกลุมผูนําชุมชน
ตําบลซับจําปาจํานวน ๓๖ คน เพ่ือรวมวิพากษรางหลักสูตรมัคคุเทศก
ทองถิ่น และชี้แจงผลการประมวลผลของแบบสอบถามทั้งหมดใหทราบ ผล
จากการประชุมพบวาผูนําชุมชนสวนใหญเห็นดวยกับรางหลักสูตรมัคคุเทศก
ทองถิ่นภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมกําหนดทิศทางดานการ
ทองเที่ยวของตําบลซับจําปาโดยตองการใหมีการจัดการทองเที่ยวในบริเวณ
ปาจําปสิรินธรในลักษณะของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยจัดเปนแหลง
เรียนรูในการศึกษาธรรมชาติและพืชสมุนไพรที่พบในบริเวณปาจําปสิรินธร 
อีกทั้งยังตองการสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูที่กอใหเกิดองคความรูใหมตอ
ผูสนใจในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือใหการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวแหงนี้
เปนไปอยางยั่งยืนและดํารงไวซ่ึงแหลงมรดกทางธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติสืบไปในอนาคต  

หลังจากนั้น คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศ
ฉบับทดลองของทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนตามโครงรางของหลักสูตร
มัคคุเทศกทองถิ่นดังกลาวจํานวน ๑๐ หนวยการเรียนรู โดยมีเน้ือหาเฉพาะ
ทองถิ่นใชไวยากรณในระดับเบื้องตน เนนกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร และไดจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศโดยแยกกลุม
ภาษาจํานวนกลุมละ ๓๐ ชั่วโมง จัดอบรมตอเน่ืองกันเปนระยะเวลา ๑ สัปดาห 
ใหแกผูเขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน กลุมภาษาละ ๒๐ คน โดย
ประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม และ
สมาชิกชุมชนทองถิ่นจากชมรมรักษเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร   
วิธีการสอนเนนกระบวนการฝกปฏิบัติในพ้ืนที่จริงในทุกหนวยการเรียนรู และ
ไดทําการประเมินความรูทางภาษาของผูรับการอบรมทั้งกอนและหลังการ



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๖๓ 
-------------------------------------------------- 

อบรมในทุกหนวยการเรียนรู ประมวลผลโดยใชคาสถิติ t-test และไดจัดสอบ
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเขารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน
ทุกหนวยการเรียน หลังจากการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ
เสร็ จสิ้ นแล ว น้ัน  คณะผู วิ จัย น้ันไดทํ าการประเมินผลชุดการเรียน
ภาษาตางประเทศปาจําปสิรินธรโดยใชแบบสอบถามกับผูเขารับการอบรม 
พบวาการเรียนโดยใชการฝกปฏิบัติจากสถานที่จริงน้ันมีผลตอความ
กระตือรือรนของผูรับการอบรมคอนขางสูงเน่ืองจากเนื้อหาเปนเรื่องทองถิ่นที่
ใกลตัวทําใหสามารถจดจําคําและประโยคสั้นๆจากสิ่งของหรือสถานที่จริง
และสามารถสื่อสารได นอกจากนี้ ยังมีผลตอทัศนคติที่ดีในการเรียนของผูเขา
รับการอบรมทําใหอยากเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป  สําหรับคูมือในการ
อบรมมัคคุเทศกภาษาตางประเทศนั้น ผูรับการอบรมเห็นวามีความยากงาย
อยูในระดับปานกลาง  ตอมา คณะผูวิจัยจึงไดจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ทดลองในเขตพื้นที่โครงการเปนระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืนโดยมีนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศเขารวมโครงการเพื่อประเมินผลความสามารถทางการ
สื่อสารของมัคคุเทศกทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณ ผลการ
ประเมินพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในทาทีของมัคคุเทศกโดยรวม
ระดับมากแตควรปรับปรุงในเรื่องการตอบคําถามซึ่งไมสามารถตอบขอ
ซักถามไดทุกขอ พรอมทั้งเสนอใหมีการฝกฝนเพิ่มเติมเพ่ือใหมัคคุเทศกเกิด
ความเชื่อม่ันในการใชภาษา รวมถึงควรเพิ่มไวยากรณและคําศัพทในเรื่อง
เฉพาะถิ่นมากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารขอมูลในเชิงลึกและโตตอบไดดี
ยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงไดนําผลการประเมินทั้งสองสวนมาใชในการปรับปรุง
แกไขชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร
ฉบับสมบูรณ กอนที่จะใหหนวยงานวิจัยรวมใชในการจัดอบรมมัคคุเทศก
ทองถิ่นภาษาตางประเทศในหนวยงานและทําการเผยแพรงานวิจัยในวงกวาง



๑๖๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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ตอไป  สําหรับปญหาที่พบจากงานวิจัยน้ัน พบวา การอบรมภาษาตอเน่ืองใน
ระยะสั้น ทําใหผูเขารับการอบรมขาดประสบการณในการฝกใชทักษะการพูด
กับชาวตางชาติจริง เม่ือทดลองใชภาษากับนักทองเที่ยวทําใหผูเขารับการ
อบรมใชภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะการทองจํา ทําใหขาดความเปน
ธรรมชาติ ดังน้ันจึงควรขยายระยะเวลาในการอบรมใหยาวนานมากขึ้นเพ่ือให
ผูรับการอบรมสามารถฝกใชทักษะการพูดภาษาดวยวิธีการที่หลากหลาย 
และควรจัดทําเทปฝกสนทนาภาษาประกอบชุดการเรียนไปพรอมกันเพ่ือใหผู
เขารับการอบรมสามารถฝกฝนไดดวยตนเอง ตลอดจนใหเจาของภาษาเขา
รวมกิจกรรมฝกปฏิบัติดวยเปนครั้งคราว ทั้งน้ีเพ่ือใหผูอบรมคุนเคยกับ
ชาวตางชาติ นอกจากนี้ หากตองการเพิ่มเนื้อหาในเชิงลึกและมัคคุเทศก
ทองถิ่นสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไดน้ัน ควรจัดทําคูมือและจัด
อบรมภาษาตางประเทศโดยใชไวยากรณตอเน่ืองจากเดิมโดยจัดระยะเวลาใน
การอบรมใหตอเน่ืองยาวนานขึ้น และควรจัดอบรมตอยอดทางภาษาสําหรับผู
เขารับการอบรมรุนเดิมตอไปในอนาคต 
 
สรุป 

โครงการวิจัยน้ีเปนโครงการนํารองในการจัดทําชุดการเรียน
ภาษาตางประเทศ ๒ ภาษาพรอมกัน โดยทํางานรวมกับหนวยงานวิจัยใน
พ้ืนที่ทําใหเน้ือหาของหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นมีความสมบูรณมากขึ้น ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบุคคลในพื้นที่จะเปนผูที่ เขาใจบริบทพื้นที่ไดดีกวา ในขณะท่ี
คณะผูวิจัยจะชวยสงเสริมในดานกระบวนการทํางานดานวิชาการและการทํา
วิจัยอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ตัวแทนชุมชนซ่ึงเปนหนวยงานวิจัยรวมมี
ความเขมเข็งและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนตอการจัดการทองเที่ยวของชุมชนจึงทํา
ใหการทํางานวิจัยในลักษณะเชนน้ีสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๖๕ 
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คณะผูวิจัยจึงเห็นวา การทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมในลักษณะเชนนี้น้ัน จะ
ประสบผลเปนอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับการไดรับความรวมมืออยางจริงจังจาก
หนวยงานหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากนักวิจัยรวมในพื้นที่และผูนํา
ชุมชนในทองถิ่น 
 

เอกสารอางอิง 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (๒๕๔๔). บทสรุปสําหรับผูบริหาร แผน

แมบทพัฒนาการทองเทีย่วภาคกลางตอนบน. พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา.๗-๑๖ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและบริษทั เชลลแหงประเทศไทย. (๒๕๔๔). 
คูมือเดินทางทองเที่ยวทางรถยนตแผนทีเ่ที่ยวทั่วไทย. กรุงเทพฯ: 
บางกอกไกด. 

มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. (๒๕๔๘). แผน
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เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบนประจําปงบประมาณ 
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วิจยัและการศึกษาตอเน่ืองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกระจาย

คํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ 
 

ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน
∗
 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนเร่ืองการกระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ และศึกษาความ

พึงพอใจในการเรียนเร่ืองการกระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ๒ ในภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๑๘ คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

                                                 
∗
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
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ไดแก ๑.เพลง ๒.แบบทดสอบ ๓.แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเร่ืองการ
กระจายคํากริยารูป te โดยใชเพลงประกอบ ผลการวิจัยมีดังตอไปน้ี 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนเรื่องการ

กระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๒. นักศึกษามีความพงึพอใจในการเรียนเร่ืองการกระจายคํากริยา

รูป て โดยใชเพลงประกอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ  
๔.๑๐  
 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the learning 
achievement in ‘te form’ verb conjugation through songs and to study 
the learning satisfaction in ‘te form’ verb conjugation through songs. 
The sample group was 18 Japanese students from the Faculty of 
Humanities and Societies, Thepsatri Rajabhat University who enrolled 
in the course of Japanese 2 in the second semester of the 2007 
academic year. The instruments used in the research were 1) songs 
2) a 30-item ‘te form’ verb conjugation completion test ,and 3) a 10-
item questionnaire asking for the students’ learning satisfaction in ‘te 
form’ verb conjugation through songs. The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test. The findings of the 
research were as follows: 
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1. After using songs the students’ learning achievement in  
‘te form’ verb conjugation was higher than that before using songs 
(p< .05) 

2. The students were satisfied with learning ‘te form’ verb 
conjugation through songs at a high level ( x = 4.10)  
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการกระจายคํากริยา

รูป て โดยใชเพลงประกอบ 
บทนํา 

ปจจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนน้ันไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย อยางไรก็ตามแมวากระแสความนิยมจะมีมากก็ตาม แตผูเรียน
บางสวนเม่ือเรียนไปไดระยะเวลาหนึ่งก็ลมเลิกการเรียนกลางคัน เน่ืองจาก
รูสึกวายากและปริมาณเนื้อหาวิชาที่มีมาก  ดังน้ันผูเรียนจึงอาจเกิดความรูสึก
เบื่อหนายได เน่ืองจากยิ่งเรียนจํานวนคําศัพทก็ทวีจํานวนมากขึ้นตามไปดวย 
และหากผูสอนไมมีเทคนิควิธีที่จะกระตุนและดึงดูดความสนใจแลวก็จะยิ่งทํา
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกไมอยากเรียนตอไป  สําหรับการเรียนการสอนวิชา
ไวยากรณภาษาญี่ปุนตามหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีน้ัน พบวา
เน้ือหาในแตละวิชามีปริมาณมาก เชน  รายวิชาภาษาญี่ปุน ๒ น้ันนักศึกษา
จะตองเรียนรูบทที่ มีเน้ือหาเกี่ยวกับการกระจายรูปคํากริยาถึง ๖ บท 
กลาวคือ รูป te จํานวน ๓ บท รูป nai จํานวน ๑ บท รูปพจนานุกรม ๑ บท 
และรูป ta อีก ๑ บทตามลําดับ ในบทที่เรียนเร่ืองการกระจายกริยารูป te น้ัน 
นักศึกษาจะตองศึกษาหลักการแบงกลุมคํากริยากอนแลวจึงศึกษาวิธีการ
กระจายรูปของกริยากลุมตางๆ เม่ือสามารถกระจายรูปกริยาไดแลวในบท
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น้ันๆยังตองศึกษาการใชรูปกริยาที่กระจายแลวในสํานวนตางๆ เชน รูป te 
ในบทที่ ๑๔ น้ันใชกับสํานวนคําสั่ง ขอรอง (te kudasai) และสํานวนแสดง
สภาพ (te imasu) ดังน้ันการที่จะทําใหผูเรียนสามารถจําวิธีการกระจาย
คํากริยาไดในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้น นอกเหนือจากการที่ผูเรียนจะตอง
พยายามจดจําดวยตัวเองแลว สิ่งที่จะชวยผูเรียนไดก็คือเทคนิควิธีการสอนที่
นาสนใจทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน  จากการศึกษาเอกสารพบวามีผูสอน
ภาษาตางๆจํานวนหนึ่งใชเพลงประกอบเพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนการ
สอน  เน่ืองจากเพลงและดนตรีน้ันมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและสื่อสาร
ของมนุษย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการนําเพลงมาใชประกอบใน

การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนเรื่องการกระจายคํากริยารูปて โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกหรือสรางทํานองเพลง ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะชวย
ใหผูเรียนสามารถจดจําวิธีการกระจายคํากริยาไดในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้ง
ทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนานในการเรียน อันจะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีและสามารถใชภาษาญี่ปุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

๑.  ผูวิจัยศึกษาสภาพปญหาการเรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุน ๒ 
และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๒. ผูวิจัยออกแบบงานวิจัย สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

 ๒.๑  เพลงประกอบการเรียนรูเร่ืองการกระจายคํากริยารูป て  
  ๒.๒ แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ วั ด ก า ร เ รี ยน รู  ซ่ึ ง เ ป น
แบบทดสอบชนิดเติมคํา จํานวน ๓๐ ขอ 
  ๒.๓ แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเร่ืองการกระจาย

คํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ 
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๓. ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดการวิจัยแกนักศึกษา 
๔. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษา เร่ืองการกระจาย

คํากริยารูป て 
๕. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชใบงาน ใบ

กิจกรรมและเพลงประกอบ โดยใหนักศึกษาแบงกลุมเพ่ือแตงเน้ือเพลงและใส
ทํานองเพลงเอง ซ่ึงแตละกลุมไดนําเสนอหนาชั้นเรียนดังน้ี 
 

 กลุมที่ ๑ และ ๒ ใชเน้ือเพลงเดียวกันแตกลุมที่ ๑ ใชทํานองที่
แตงขึ้นเอง และกลุมที่ ๒ ใชทํานองเพลงลิเก 
 

いちりって   いちりって   みにびんで   
きいて       ぎいで 
しして     

       いきます  いきます  いって 

 
กลุมที่ ๓ ใชทาํนองเพลง หากวาเรากําลังสบายจงปรบมือพลัน 

 

  かかります   かかります   か かって 
   かします       かします        かして     
   いきます       いって 
  あそびます    あそんで 
  おわります   おわって 
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กลุมที่ ๔ ใชทาํนองเพลง ชาลาลา 
 

My heart go ชาลาลา ลาลา   ผันรูป ๒ เปน te te te 
ผันรูป ๓ เปน te ดวยนะ โว โว โว ตัด masu ออกดวยนะ 

いちり เปนって   

みにび เปนんで   

      きいて      ぎいで      しして     
 

๖. เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนทําการทดสอบ
หลังเรียนอีกครั้งดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่
ใชทดสอบกอนเรียน 

๗. ทําแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียน เร่ือง

การกระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ จํานวน ๑๐ ขอ 
๘. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล 
 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
๑.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

การเรียน เรื่อง การกระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ มี
รายละเอียดดังตาราง ๑ 

 ตาราง๑  แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
( x ) คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังการเรียน

เรื่อง การกระจายคํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ 
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การทดสอบ ( n ) คะแนนเต็ม ( x ) (S.D.) คา t-test P-value 

กอนการเรียน ๑๘ ๓๐ ๑๙.๑๑ ๕.๗๐ 
หลังการเรียน ๑๘ ๓๐ ๒๒.๕๕ ๕.๗๕ 

-๓.๕๖๐ .๐๐๑* 

 

*p<.๐๕     df=๑๗ 
 จากตาราง ๑ คาเฉลี่ย ( x ) คะแนนการทดสอบกอนและ

คะแนนหลังการเรียนโดยใชเพลงประกอบเทากับ ๑๙.๑๑ และ ๒๒.๕๕ คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เทากับ ๕ .๗๐ และ ๕.๗๕ ตามลําดับ โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากใชเพลงประกอบสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

๒. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุนชั้นปที่ ๑ ที่มีตอการเรียนเรื่อง การกระจายคํากริยารูป て 
โดยใชเพลงประกอบ มีรายละเอียดดังตาราง ๒ 

 ตาราง ๒  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล
คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียน เร่ือง การกระจาย

คํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ 
 

รายการ ( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบทํา
ใหจําวิธีการกระจายคํากริยารูปてไดดีขึ้น 

๔.๓๘ ๐.๖๙ มาก 

๒. การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบ
ทําใหเกิดความรูสึกม่ันใจในการกระจาย
คํากริยามากขึ้น 

๓.๘๘ ๐.๖๗ มาก 
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รายการ ( x ) (S.D.) แปลผล 

๓. การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบทาํ
ใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกลา
แสดงออก 

๔.๐๕ ๐.๖๓ มาก 

๔. การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบ
ทําใหมีอิสระในการเรียนรู 

๔.๐๕ ๐.๘๐ มาก 

๕. การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบทํา
ใหสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น 

๔.๑๑ ๐.๘๓ มาก 

๖. การใหผูเรียนแบงกลุมคิดเพลงประกอบ
เองทําใหมีความสามัคคีในกลุมเพ่ือน 

๔.๑๖ ๐.๗๐ มาก 

๗. ความรูสึกพึงพอใจกับการมีสวนรวมใน
การคิดทํานองประกอบเพลงเอง 

๔.๑๑ ๐.๙๖ มาก 

๘. ความรูสึกพึงพอใจและมีความสุขกับ
การเรียนภาษาญี่ปุนดวยวิธีการใชเพลง
ประกอบ 

๔.๒๗ ๐.๗๕ มาก 

๙. ความตองการเรียนการกระจายคํากริยา
รูปอ่ืนๆดวยวิธีการใชเพลงประกอบ 

๓.๖๖ ๑.๐๒ มาก 

๑๐.ความตองการเรียนภาษาญี่ปุนเรื่อง
อ่ืนๆดวยวิธีการใชเพลงประกอบ 

๔.๓๓ ๐.๖๘ มาก 

คะแนนเฉลีย่ ๔.๑๐ ๐.๗๗ มาก 

  
 จากตาราง ๒ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการ

กระจายคํากริยารูป て ดวยวิธีการใชเพลงประกอบโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดเปนอันดับแรกคือขอ 
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๑ การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบทําใหนักศึกษาจําวิธีการกระจาย

คํากริยารูป て ไดดีขึ้น (๔.๓๘)  อันดับที่สองคือ ขอ๑๐ นักศึกษาตองการ
เรียนภาษาญี่ปุนเรื่องอ่ืนๆดวยวิธีการใชเพลงประกอบ (๔.๓๓) และอันดับที่
สามคือขอ ๘ นักศึกษารูสึกพึงพอใจและมีความสุขกับการเรียนภาษาญี่ปุน
ดวยวิธีการใชเพลงประกอบ (๔.๒๗)   

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

๑. สรุป อภิปรายผล 
 จากการวิจัยทําใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังจากเรียนเร่ืองการกระจายคํากริยารูปて โดยใชเพลงประกอบ
สูงขึ้นกวากอนเรียนและนักศึกษารูสึกพึงพอใจและมีความสุขกับการเรียนโดย
ใชเพลงประกอบ ทั้งน้ีดวยหลักการของจุดประสงคในการสอนโดยใชเพลง
ประกอบที่กลาววา เพ่ือเราความสนใจในการเรียน ทําใหบทเรียนนาสนใจนา
เรียน สรางบรรยากาศ ในการเรียนใหสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหบทเรียนที่
ยากใหงายขึ้น ชวยใหจดจําบทเรียนไดงาย ทั้งยังเปนการชวยย้ําในสิ่งที่เรียน
ไปแลว เชน คําศัพท รูปประโยค การออกเสียง และเพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนภาษา สอดคลองกับที่นิตยา สุวรรณศรี (๒๕๓๖, คํานํา) กลาววา 
“บทเรียนจะมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น ถาหากผูเรียนมีโอกาสแสดงออก
ซ่ึงความสามารถของตนและมีสวนรวมในบทเรียนอยางสนุกสนาน เกมและ
เพลงนับเปนสื่อการเรียนที่มีสวนชวยใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
เปนอยางดี ถาหากครูผูสอนสามารถเลือกเกมและเพลงใหเหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนได” นอกจากนี้ในงานวิจัยตางๆก็พบวาเพลงประกอบมีสวน
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนเร่ืองการกระจาย



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๗๕ 
-------------------------------------------------- 

คํากริยารูป て โดยใชเพลงประกอบ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําเปนอันดับที่สองคือ 
การเรียนดวยวิธีการใชเพลงประกอบทําใหนักศึกษาเกิดความรูสึกม่ันใจใน
การกระจายคํากริยามากขึ้นนั้น อาจมีสาเหตุมาจากขั้นตอนกอนการกระจาย
คํากริยาที่วา นักศึกษาจะตองจดจํากลุมคํากริยาใหไดกอนแลวจึงจะกระจาย
คํากริยาได ดังน้ันจึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาที่ยังแบงกลุมคํากริยาได
ไมแมนยําจะมีความรูสึกไมม่ันใจที่กระจายคํากริยานั้นๆ  
 

๒. ขอเสนอแนะ 
 ๑. การเปดโอกาสใหผูเรียนแตงเพลงประกอบการเรียนเอง

น้ัน ผูสอนควรใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งน้ีเน่ืองจากเนื้อเพลงที่ผูเรียนแตงเอง
อาจไมครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ๒. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเพลงไปใชประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุนอ่ืนๆ เพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําและเขาใจใน
เน้ือหาดีขึ้น  
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ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กําหนดใหชวง ๔ ปแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๗) ใหดําเนินการถายโอน
ดวยการกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ราชการบริหารสวนกลาง และระบบราชการบริหารสวนภูมิภาค 
รวมทั้งพัฒนายุทธศาสตรการสรางความพรอมในการรองรับการถายโอน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน ตามวิสัยทัศนของการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น รวม ๓ ดานที่สําคัญ คือ ดานความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายและบริหารจัดการ ดานบริหารจัดการโดยลดภารกิจของราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค และเพ่ิมบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการแทน และดานประสิทธิภาพของการบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวม
ตรวจสอบ และตามกรอบของแผนงานดังกลาวไดกําหนดใหโอนภารกิจการ
จัดบริการสาธารณะของรัฐ ที่ดําเนินอยูใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กระบวนการการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางสมบูรณน้ัน พ้ืนที่จังหวัดตางๆ ตองมีความพรอมและมีขั้นตอนตลอดจน
แผนงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
เห็นชอบและพรอมที่จะรับการถายโอนดวยการคํานึงถึงความคุมคาและความ
ประหยัด เพราะจะเกี่ยวของกับภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ซ่ึงมีความ
แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ 
 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงบัญญัติขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได
นําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ 
และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๗๙ 
-------------------------------------------------- 

สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดใหมีกลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับการถายโอนสถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนนการ
ถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย พ.ศ.๒๕๔๕ มีการแตงตั้ง 
กสพ.ขึ้น โดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่เปน Advisory Board ใน 
๕๒ จังหวัด และเนนหนักใน ๑๐ จังหวัด แตการดําเนินการหยุดชะงัก เพราะ
มีนโยบายเรงดวนเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และการปฏิรูประบบราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕  ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ การถาย
โอนภารกิจ ดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๓๔ 
ภารกิจดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) ป ๒๕๔๙ 
ภารกิจดานสาธารณสุขถายโอนไปแลว ๗ ภารกิจ คงเหลือ ๒๗ ภารกิจ โดย
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน ๑๙ จังหวัด จํานวน ๒๑ องคการบริหารสวนตําบล ๓ เทศบาล
ตําบล ๑ เทศบาลเมือง รวม ๓๐ สถานีอนามัย โดยในจํานวนนี้ไดมีการโอน
สถานีอนามัยเขาสามยอดไปอยูเทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรีดวย  
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด เปนชุมชนลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี
ประชากรรวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๔๙ คน (ขอมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) อยูหางจาก
ที่วาการอําเภอเมืองลพบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๓ 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙.๗๖ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเปน
ที่ราบ มีแนวภูเขาอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนแนวยาว ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพหลัก คือ รับจาง และรับราชการ (ทหาร) อาชีพรอง คือ 
เลี้ยงสัตว คาของเกา เกษตรกร แบงเปน ๗ หมูบาน เดิมสถานีอนามัย     



๑๘๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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เขาสามยอด รับผิดชอบ ๖ หมูบาน (ม.๒ - ๖) เจาหนาที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด
มี ๖๓ คน โดยเปนเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑๖ คน  
 

การเรียนรูถึงสถานการณและเงื่อนไขการดําเนินงาน ตลอดจน
ประสบการณและการเรียนรูของบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของใน
กระบวนการของโครงการดังกลาวเปนเรื่องที่ความสําคัญ โดยเฉพาะความ
เขาใจถึงความเชื่อมโยงและสัมพันธกับกลุมองคการปกครองสวนทองถิ่น 
เพราะเปนเ ง่ือนไขและกระบวนการสําคัญที่กําหนดความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพของการกระจายอํานาจดานสุขภาพในทองถิ่น 

 
วัตถุประสงค :    

เพ่ือวิเคราะหและสรุปบทเรียนที่ไดรับจากการถายโอนสถานี
อนามัยเขาสามยอดไปอยูเทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี โดยเปรียบเทียบความคาดหวังกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๘๑ 
-------------------------------------------------- 

กรอบคิด : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Product) 
- รูปแบบการถายโอน 

ระบบการถายโอน 

1) ระบบใหญ – ยอย 

2) ปฏิสัมพนัธ 

3) บทบาทหนาที ่

4) ความสมดุล 

5) การเปลี่ยนแปลง 

- นโยบาย 

1) โครงสราง 

2) เงื่อนไข ปจจัย 

3) องคประกอบ 

กระบวนการ (Process) 
- การมีสวนรวม 

1) สนใจ 

2) ตองการเปลี่ยนแปลง 

3) รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน 

รวมปฏิบัติ รวมสรุปบทเรียน รวม

ตรวจสอบ 

- การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

1) อํานาจ/ความอิสระ 

2) การตัดสินใจ 

- สรุปบทเรียนโดย AAR 

1) ส่ิงที่คาดหวัง 

2) ความเปนจริง 

3) ทําไมแตกตาง 

4) วิธีการแกไข/ทางเลอืกใหม 

ปจจัยนําเขา (Input) 
- นโยบาย 

- กฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวของ 

- โครงสราง (อบต., สอ.,

มหาดไทย,สํานักนายกฯ

,สสจ.,จังหวัด) 

- การถายโอน 

1) งาน 

2) เงิน 

3) คน 

4) วัสดุ อุปกรณ สถานที ่

ผลท่ีเกิดขึ้น (Output) 
- ความพึงพอใจ 

- ระบบบริการสุขภาพทีดี่ 

- ผลที่เกิดขึ้น 

1) กระบวนทศัน 

2) นโยบาย ยุทธศาสตร 

3) การบริหารจัดการ 

- ประสิทธิภาพการจัดการงาน เงิน คน วัสดุอปุกรณ และเทคโนโลย ี

- ธรรมาภิบาล(นิติธรรม คุณธรรม รับผิดชอบ โปรงใส คุมคา) 
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วิธีการศึกษา : 
 การศึกษานี้ใชวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrumental Methods) 
ดวยการผสมผสานการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and 
Qualitative Study) เพ่ือใชเปนกระบวนการในการตอบคําถามใหครอบคลุม
ทุกประเด็นและถูกตองสมบูรณ (แตในบทความนี้ขอเสนอเฉพาะการศึกษา
เชิงคุณภาพ) โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่สําคัญ ดังน้ี 

๑. การศึกษาเชิงคุณภาพ กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ มี
ประเด็นสําคัญดังน้ี 
 ๑.๑ การสัมภาษณลึกเปนรายบุคคล (In-depth interview) 
แหลงขอมูลหลัก (Key Informants) ที่เปนเปาหมายของการสัมภาษณลึก 
ประกอบดวยบุคคล ๖ กลุม คือ  
    ๑ กลุมผูบริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด   
    ๒ กลุมเจาหนาที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด   
       ๓  กลุมเจาหนาที่สาธารณสุขระดับบริหารในพื้นที่ 
(สสจ. /สสอ.)   
    ๔  กลุมเจาหนาที่สถานีอนามัยเขาสามยอด   
    ๕  กลุมแกนนําประชาคมในพื้นที่และนักการเมือง
ทองถิ่น  
       ๖ กลุมประชาชน  
    โดยแตละกลุมไดสัมภาษณลึกจากกลุมตัวอยางบางคน
มากกวา ๑ ครั้ง เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคการประเมินทุกประเด็น 
  ๑.๒  การศึกษาเอกสารรายงานการกระจายอํานาจ การ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการ
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กระจายอํานาจตั้งแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน เพ่ือใชเปนขอมูลเสริมและยืนยัน
ขอคนพบที่ไดจากวิธีการอื่นๆ 

๒. การศึกษาเชิงปริมาณ กระบวนการศึกษาเชิงปริมาณใช 
แบบสอบถามที่ผูวิ จัยสรางขึ้นใชเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทั้ง ๖ กลุม
ดังกลาว เพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องความรู และความคิดเห็นตอการ
กระจายอํานาจสุขภาพสูทองถิ่น และผลการดําเนินงาน ดวยการใหกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ยกเวนกลุมประชาชนที่ตองใชวิธีการ
สัมภาษณรวมดวย รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ๓๘๙ คน (ยังไมได
นําเสนอผลในบทความนี้) 

๓. การสรุปบทเรียน โดยใชวิธี After Action Review (AAR) 
โดยมีคําถามหลักไดแก ความคาดหวัง ความเปนจริง ความแตกตาง และ
ทางเลือกการแกไข 
 
กอนการถายโอน : 

๑.  การดําเนินงานดานสาธารณสุข :  
 กอนการถายโอนฯ เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีฐานะเปน

องคการบริหารสวนตําบล มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาครอบคลุมทุก
กลุมวัย มีวัด สํานักสงฆ และคริสตจักรคาทอลิก มีกลุมองคกรในชุมชน
อาสาสมัครตางๆ ครอบคลุมทุกชุมชน สวนดานสาธารณสุข ประชาชนไมมี
นํ้าประปาใชประมาณ ๔ กลุมบานรวม ๒๙ ครัวเรือน หนวยงานบริการดาน
สาธารณสุขมีคลินิก ๒ แหง มีโรงพยาบาลของรัฐ ๒ แหง คือ โรงพยาบาล
อานันทมหิดล (สังกัดกรมแพทยทหารบก) และโรงพยาบาลลพบุรี (สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข) โดย แบงเปน PCU ในโรงพยาบาลลพบุรี (หมู ๑) และ
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เปนศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเขาสามยอด ซ่ึงมีเปาหมายในการดําเนินงาน
ดานสุขภาพ ดังน้ี  

 ๑.๑ วิสัยทัศน: เปนศูนยสุขภาพชุมชนมาตรฐาน บริการ
แบบองครวม ประชาชนมีสวนรวมสรางสุขภาพ นําสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๑.๒  พันธกิจ: ใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแบบผสมผสาน
เปนองครวม โดยมุงเนนใหบริการอยางมีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่
ดี 

 ๑.๓ ปรัชญา: การทํางานเปนทีม โดยบุคลากรทุกคนมีสวน
รวม สูการบรรลุเปาประสงคของการสรางเสริมสุขภาพและการบริการ 

 ๑.๔ เปาประสงค 
   ๑) พัฒนาระบบบริการสขุภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี 
    ๒) ลดปญหาทางดานสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่สามารถ
ปองกันไดดวยตนเอง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได 
    ๓) ประชาชนไดรับการคุมครองสุขภาพ และสงเสริมให
ชุมชน/เครือขายมีสวนรวมในการสรางสุขภาพ และดูแลสิ่งแวดลอมดาน
สุขภาพอยางเหมาะสม 
    ๔) พัฒนาขอมูลขาวสารแบบบูรณาการทุกภาคสวนให
เปนศูนยเรยีนรูชุมชน 
    ๕) มีระบบบริหารจัดการที่ดี เอ้ือใหงานดานสขุภาพ
บรรลุผลสัมฤทธิ ์

 ปญหาสุขภาพอนามัย จากการประชาคมเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ไดแก ปญหาเรื่องโรคไขเลือดออก ไขหวัดนก ปญหาผูสูงอายุ
และผูพิการจากการประกอบอาชีพการผลิตหนอไมปบ (ในหมูที่ ๒-๓) จาก
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การสัมภาษณประชาชนทั่วไป พบวาการเจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่สวน
ใหญเปนโรคปวดเขา และโรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 
เปนตน การดูแลเบ้ืองตน อสม.ดําเนินการวัดความดันโลหิต ตรวจเลือด การ
ทําโครงการสวนใหญขึ้นกับเจาหนาที่ สอ. อสม. ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ 
สอ. ประชาชนมีความรูในการดูแลรักษาตัวเอง แตดวยการเปนอยูที่บังคับ 
(การทํามาหากินที่ไมมีเวลาหุงหาอาหารที่มีคุณภาพ) ทําใหดูแลตัวเองไมดี
พอ ซ้ืออาหารแบบปรุงเสร็จบริโภค ทําใหกินผักไดไมมากพอ บางเรื่องที่เปน
ปญหาจากพฤติกรรมการกินไมดี พ้ืนที่ชุมชนบางแหงมีสภาวะแวดลอมที่
กอใหเกิดขยะ มลพิษตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เชน รานซอมรถ รานทํา
ประตูอลูมิเนียม บางชุมชน (เชน ซอยผลไมหลังโรงพยาบาลลพบุรี เปนตน) 
มีนํ้าทวมขัง ชื้นแฉะ ซ่ึงตองใชระยะเวลาใชความตอเน่ืองในการแกปญหา  

 
๒. ความตัง้ใจของผูบริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด : 
 จากการสัมภาษณลึกนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

และประธานสภาเทศบาล เม่ือวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวาผูบริหาร
เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความตั้งใจในการรับโอนสถานีอนามัยเขาสาม
ยอด โดยสรุปดังน้ี 

    ๒.๑ สภาพกอนการถายโอน  
  การเขาถึงบริการของกลุมผูดอยโอกาสในชุมชนเขาสาม

ยอดพัฒนา กอนที่จะถายโอน การจัดการสุขภาพเดิมสถานีอนามัยเคย
ประสานงานของบประมาณ สวนประชาชน บางคนยากจน พบปญหาไมมีรถ
รับสง บางคนเดินไมได พิการ ที่ผานมาหนวยแพทยสวนใหญจะวัดความดัน
โลหิต จึงมีแนวคิดประสานจางบริษัทเอกชนที่มีรถโมบายสามารถ x-ray 
ไดมาใหบริการคนที่ดอยโอกาส  เพราะบางคนเปนมากจะไมรู  ดังคํากลาว 
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นายกเทศมนตรีที่วา 
      “ชาวบานสะทอนใหฟง ไปเจอเนื้องอก เขาขอบคุณหมอ ถา
มองผิวเผินคิดวาสุขภาพดี ถาเจาะลึกบางคนยังเขาไมถึงบริการ ปวด
หัวก็ซ้ือยาพารา บางคนตาบอด หากตรวจพบตอนแรกชวยทัน เปน
โอกาสที่ดี ประชาชนจะไดรับบริการสวนขาด”  
      “ทุกวันที่ ๕ จะแจกเบี้ยยังชีพ ๖ เดือนจายครั้ง มีนโยบายให
หัวหนาสวนตองลงพื้นที่ อยากคิดอะไรนอกกรอบ อยากทําที่อยูให
เขา โรคที่พบเปนเบาหวานกันเยอะ พบตาบอด ทั้งที่อายุยังไมเยอะ 
เกี่ยวกับอาหาร มันสะสม มะเร็ง โรคเรื้อรัง จะทําโครงการใหปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ถูกตอง แกที่ตนเหตุคือ
พฤติกรรมการกิน” 

  ๒.๒  แนวคิดในเรื่องการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  
   มีนโยบายรองรับ โดยจะมีแพทยมาประจําลดความ
แออัดของการไปขอรับบริการที่โรงพยาบาล ใกลชิดประชาชน  
      ปจจุบันการกระจายอํานาจเปนเรื่องที่สําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนใหความสําคัญ ทั้ง ๔ ดาน ถาถายโอนคนงาน 
สิ่งของการจัดตั้งงบประมาณ ตางๆ ผูบริหาร อปท.ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
สุขภาพของชุมชน สวนแรกแทนที่ประชาชนจะตองเขา โรงพยาบาลถือวา
เปนการสกัดดานแรกไว อปท.จะสามารถสงเสริมปองกันเปนดานหนาให   

     แนวคิดเรื่องการบูรณาการงานสาธารณสุขที่กระทรวง
สาธารณสุขมีคน วิชาการ สวนทองถิ่นมีงบประมาณชวยกันทํางานเพ่ือ
ประชาชนใหมีความสุข ถือวาเปนสิ่งที่ดีเพราะประชาชนจะไดรับบริการที่
ทั่วถึงและเปนธรรมมากขึ้น   
   ๒.๓  การใหความสําคัญความรับผิดชอบตอสุขภาพประชาชน 
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ในพ้ืนที่  
    ถือเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพราะกระทรวงสาธารณสุขจะยอมรับใครงายๆ ยาก 
คอนขางมีความรูสูง ถือวาใหเกียรติ ไววางใจ เทศบาลเมืองเขาสามยอดมี
นโยบายรองรับ ซ่ึงที่ผานมาสถานีอนามัยและโรงพยาบาลลพบุรีทํางาน
รวมกัน มีการประสานงาน เหมือนพ่ีนองกัน มีการปรึกษาหารือกัน จัดใหมี
หนวยแพทยเคลื่อนที่ นอกเวลา มาประจําลดความแออัดไปโรงพยาบาล 
ใกลชิดประชาชน โดยไดรับทราบปญหาความตองการ ทุกวันที่ ๒๐ ของ
เดือนจะมีการประชุมคนหาปญหาโดยมีหลายฝายเขารวมทั้งราชการและ
องคกรชุมชน ถามในที่ประชุมตั้งงบประมาณ จัดสรรตามลําดับความสําคัญ  
  ๒.๔  สิ่งที่ดําเนินการในกิจกรรมดานสาธารณสุขจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  
   มีชมรม อสม.เปนทีมงานในพื้นที่ ความสําเร็จที่ผานมา
มีการสงเสริมการออกกําลังกาย การตรวจคนหามะเร็งเตานม มะเร็งปาก
มดลูก ยารักษาโรครื้อรัง คนพิการจัดทําสวมให สนับสนุนเครื่องออกกําลัง
กาย เครื่องเสียงใหเขามีโอกาสไดรวมตัวกันออกกําลังกาย การปองกันโรค
ไขเลือดออก เปนตน 
  ๒.๕  การเปลี่ยนแปลงเม่ือรับโอนสถานีอนามัย  
   การบริการเดิมก็ดีอยู แลวเพียงแตอยากจะเพิ ่มใหดี
กวาเดิม แตจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณไดสะดวกขึ้น รับงาน
มาแลวไมตองกังวลวาจะมีงบประมาณหรือไม ประสบการณเจาหนาที่
สาธารณสุขซึ ่งเปนคนทํางาน อึดอัดใจลําบากตองการอะไรก็เสนอมา 
สนับสนุนไดเต็มที ่ โครงสรางจะทําใหสมเกียรติ ใชคนตองสนับสนุนให
กําล ัง ใจ เขา  นโยบายเรื ่องสว ัสด ิการที ่ควรจะได ในหน าที ่ของ เขา
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ความกาวหนา การศึกษาตอ อบรม เปนตน ใกลชิดประชาชนมากกวา ได
ความตองการเร็ว สนองตอบประชาชนไดเร็วขึ้น เชื่อมโยงชวยหนุนเสริม
กัน การมองความยั่งยืนเปนเจาของสุขภาพ ตอยอดผูสูงอายุ งานคุมครอง
ผูบริโภค ตรวจสารปนเปอน อสม.นอย เรียนรูเฝาระวังลูกน้ํายุงลาย นวด
แผนไทยที่ อสม.จะมีอาชีพ ประชาชนจะมีสุขภาพดี  

  ความกาวหนาของบุคลากรเปนไปตามกฎเกณฑ ไมเสีย
สิทธิ์อะไร ถาเปดรับคนจะขอโอนมามาก เปดตามกรอบเทานั้นและจะสงเสริม
ใหเรียนตอ  

  ดานแผนงาน ทําใหประชาชนอยูดีกินดี เปนปจจัยสําคัญ 
เบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุตําบลเราไดไป พันกวารายๆ ละ ๕๐๐ บาทตอเดือน การ
ทํางานรวมกับสถานีอนามัยดี ปที่ผานมาทํางานเฉลิมพระเกียรติรวมกันทํา 
ไปไหนไปดวยกัน  

   มีการปรับแผนบูรณาการกันระหวางเทศบาล สถานี
อนามัย และโรงพยาบาลพบุรี ดานการบริหารงานบุคคลเปนไปตามระเบียบ
และผลงาน ดานความกาวหนา เม่ือเปนเทศบาลการปรับโครงสรางการ
บริหารงานบุคคล ปลัดปรับตําแหนงเปนซี ๙ ผอ.กองสาธารณสุขจะเปน
ตําแหนงเปนซี ๘ มีความเห็นวาตองการชวยกันทํางาน มีภารกิจตองชวยกัน
เปนเรื่องใหญ ขอดีใกลชิดสนิทสนม ไมมีการใชอํานาจ ผูบริหารมาจากการ
เลือกตั้ง ยังตองมีการเรงรัด สนับสนุนหลายๆ เร่ือง นายกเทศมนตรีให
เหตุผลวา 

      “โครงสรางพื้นฐานมาทีหลัง ความสุขของประชาชนตองมา
กอน คิดวาถาใครทํางานก็ตามเนื้อผาคุณภาพการทํางาน การเอาใจ
ใส ผูนําปจจุบันไมเหมือนเดิมแลว”  
      “วิชาการความสามารถของแพทยเฉพาะดานลงชุมชนจะทํา 
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ใหไดแกปญหาไดตรง”   
  ๒.๖  ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเม่ือรับโอนสถานีอนามัย  
   ประชาชนจะสะดวกขึ้น เทศบาลจะดิ้นรนหาแพทยมา
เพ่ิมลดภาระของโรงพยาบาลไดแนนอน มีโครงการรองรับอยูแลว คือการจัด
คลินิกนอกเวลา เพราะประชาชนจะมีเวลาวางตอนเย็นสามารถพบแพทยได 
จะจัดงบประมาณใหโดยตรง เหลือเพียงเอกสารยังไมมี เปนเพียงขอตกลงรอ
การรับรองจะดําเนินการตอไป  
      แตเดิมใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอันดับหน่ึง แต
ตอนน้ีเราใหความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพเปนอันดับหน่ึง เทศบาลเมืองเขา
สามยอดเปนเทศบาลนํารองที่อยูในระดับแนวหนา ทําใหแสวงหาและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการพัฒนางานดานสาธารณสุขนับเปน
โอกาสที่ เทศบาลเมืองเขาสามยอดจะไดเพ่ิมศักยภาพการทํางานใหเปนที่
ยอมรับของประชาชน งานสาธารณสุขทําแลวไมจบ ตองคิด และมีการปรับ
แผนตลอดเวลา เพราะไมอยากใหประชาชนเปนโรคภัยไขเจ็บ 

      “การทํางานหยุดนิ่งไมได ตองคิดไปขางหนา บูรณาการกับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือ ประชาชนจะไดประโยชน”  
      “ที่คิดวาจะทําเปนอันดับแรกคือ เรื่องแพทยนอกเวลา 
บริการผูดอยโอกาสและผูปวยเดินไมคอยได ปวดเขา ขาออนไมมี
แรง ในหมู ๖-๗ โดยจัดอาหารกลางวันใหฟรี” 

  ๒.๗  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เพ่ิมเติม)  
   จะใหดีขึ้นไปตองคุยกันบางเรื่องที่ไมรู จะทําใหเจริญ
ดีกวาปจจุบันตองคุยกัน สัมผัสชาวบานมากกวา ขั้นวิเคราะหเชิงลึกมองไม
ออก รูแตเพียงวาจะตองทําใหดี เชน การตามจาย ดานหนาจะพัฒนาโฉม
อยางไร ดานคุณภาพมีโรงพยาบาลที่ดี ประชาชนสวนใหญเปนขาราชการ
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บํานาญเบิกจายได การเจ็บปวยสวนใหญ หมู ๗ ขายของเกามีไขเลือดออก 
ยางรถมากเกิดลูกน้ําเยอะ ป ๒๕๔๖ เกิดไขหวัดนก ชวยกันมีครั้งเดียวขุด
หลุมฝงจัดการไดเลยไมตองรอ โรคเรื้อรังเบาหวานคอนขางเยอะ สมัยกอน
ปลูกผักกินเองไมตองมีสารพิษ ของที่ซ้ือจากตลาดสารพิษเยอะ เราสนับสนุน
ใหปลูกผักกินกันเอง รูวาเปนแลวหายยาก ก็รูอยูคนยากจนมีมากหรือไม
จัดลําดับสัมภาษณใหการสนับสนุนตามลําดับ จากการประชาคมและเราลง
พ้ืนที่กันเอง เปนขอมูลที่เรามาประเมินรวมกันกอนใหการสนับสนุน 
 

๓.  ความตัง้ใจของเจาหนาที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด : 
 จากการสัมภาษณลึกปลัดเทศบาล และผู อํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวาเจาหนาที่
เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความตั้งใจในการรับโอนสถานีอนามัยเขาสาม
ยอด โดยสรุปดังน้ี 
    ๓.๑  แนวคิดการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข  
   ตองเปนไปตามหลักกฎหมายที่ตองกระจายอํานาจมา
ทั้ง คน เงิน งาน และสิ่งของ การบริหารงานสวนหนึ่งทองถิ่นมีอํานาจในการ
ปฏิบัติ และตัดสินใจไดเลย เชน การสงเสริมสุขภาพปองกันรักษาโรค แตงาน
ที่เกี่ยวกับครุภัณฑสิ่งกอสราง ถาไมโอนใหจะสนับสนุนไมได เม่ือใชระเบียบ
ตองเปนทรัพยสินทองถิ่นจึงจะสนับสนนุได     

  เทศบาลเขาสามยอด มีพ้ืนที่รับผิดชอบเปน ๒ PCU คือ 
สถานีอนามัยเขาสามยอด และ PCU โรงพยาบาลลพบุรี การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต คือโครงสรางพื้นฐาน เดิมวางงบกอสรางดานลาง ถนนทางเขาถมดิน
บานพักดานลางเปนโรงเก็บของ กิจกรรมดานสาธารณสุขในแผน PP ให
รวมกันเปนแผนเดียวทั้งสวนของโรงพยาบาลและ สอ. ใชเงินกองทุนสุขภาพ
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ระดับตําบลรวมกับงบเทศบาลรอยละ ๕๐ ถานายกเทศมนตรีไดรับการ
รับรองจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการให สปสช. กองทุนที่ไดรับประมาณ หน่ึง
ลานบาท รวมกับงบประมาณเทศบาลสมทบอีกหาแสนบาท รวมหนึ่งลานหา
แสนบาท การดําเนินงานของสถานีอนามัยสวนที่เทศบาลรับผิดชอบจะทําให
เกิดประโยชนมากกวาเดิมมีเง่ือนไขวาถางบประมาณมากจะทํางานไดดีกวา  
  ๓.๒ ความสําคัญและความรับผิดชอบตอสุขภาพประชาชนใน
พ้ืนที่ 
   เขาสามยอดมีสถานีอนามัยเขาสามยอดและหนวยบริการ
ปฐมภูมิโรงพยาบาลลพบุรีที่ตองโอนใหเทศบาล ถาโอนตองยกหมด ที่
โรงพยาบาล ขณะนี้โรงพยาบาลลพบุรีมีกิจกรรมบริการสุขภาพไดขอใหชวย
เกื้อกูลเทศบาลไปกอน งบประมาณที่ใชดําเนินการใหปฏิบัติตามปกติ เพราะ
ยังมีอุปสรรคเรื่องการรับรองตําแหนงนายกเทศมนตรี (ซ่ึงอยูระหวางการรอ
แตงตั้ง) ความรับผิดชอบตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เทศบาลมองเรื่องการ
จัดการสุขภาพในมิติภาครัฐมากกวาภาคประชาชน ดังน้ันสิ่งแรกที่จะ
ดําเนินการคือการปรับโฉมสถานีอนามัย การจัดทําแผนงานสาธารณสุข
รวมกันทั้งสามฝายคือ สถานีอนามัย เทศบาล และโรงพยาบาลลพบุรี ใน
อนาคตหากไดบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจะตอยอดการ
บริการคลินิกนอกเวลามีแพทยเขามาบริการ จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ลงพ้ืนที่ 
เปนตน  
  ๓.๓ การดําเนินงานดานสาธารณสุขจากอดีตจนถึงปจจุบัน   
   เดิมเปนการทํางานแบบพันธมิตรซึ่งสถานีอนามัยได
รวมดําเนินงานสาธารณสุขในทุกดานเชน รวมรณรงคคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิต การชวยกันควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก สนับสนุน
งบประมาณใหดําเนินการดูแลสุขภาพประชาชนตามแผนที่ขอสนับสนุน กอน
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จะมาถึงวันนี้เทศบาลมีการทํากิจกรรมดานสุขภาพสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ 
รานอาหารสะอาด ยาเสพติด ไทเกก อสม.นอย (กําจัดลูกน้ํายุงลาย) แยกขยะ 
รักษาพยาบาลจะออกบริการรวมกับโรงพยาบาลลพบุรี เม่ือโอนสถานีอนามัย
เขามาอยูภายใตการบริหารของเทศบาล จะทําใหเพ่ิมศักยภาพเรื่องบุคลากร
ไมพอและไดบุคลากรที่มีศักยภาพและความชํานาญเฉพาะ ดังคํากลาวของ
ปลัดเทศบาลที่วา 

      “เรามีการสงเสริมสุขภาพ ที่สามารถทําไดเลย ถาไดคนมี
ความรูประสบการณ แตไมมี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากมีการถาย
โอนถือวาตองรองรับ การปองกันตองใชคนมีความรู การรักษาตองมี
ความรูทางวิชาการคอนขางสูง” 

  ๓.๔  ปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการถายโอน       
   การโอนบุคลากรตามแผนจะตองโอนมา ๔ ตําแหนง แต
ปจจุบันโอนมาเพียง ๒ ตําแหนง โดยผูบริหารฝายสาธารณสุขของจังหวัดให
เหตุผลวาบุคลากรที่ขอโอนมาตําแหนงไมไดอยูที่สถานีอนามัยเขาสามยอดมี
เพียงตัวอยูปฏิบัติงาน การดําเนินงานบางสวนยังขอใหหนวยงานสาธารณสุข
ชวยเหลือโดยขอใหเจาหนาที่ สอ. อีก ๒ คนอยูชวยราชการกอนถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๑ 
  ๓.๕ การเปลี่ยนแปลงเม่ือถายโอน  
   ดานความก าวหนาของบุคลากรเป นไปตามหล ัก
กฎหมาย และสามารถปฏิบัติไดงายกวา การสับเปลี่ยนสายงานทําไดถา
ตําแหนงวางมีคุณสมบัติสามารถเลื่อนเปนหัวหนากองสาธารณสุขได หรือ
เจ าหนาที ่สาธารณสุขจบนิต ิศาสตรต องการเปลี ่ยนสายงานสามารถ
สับเปลี่ยนไดภายใน ถาตําแหนงวาง สายผูปฏิบัติบางตําแหนงสูงกวาสาย
ผู บริหารได เงื ่อนไขอื่นพยาบาลวิชาชีพมีวุฒิพยาบาลเวชปฏิบัติ เบิก



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๙๓ 
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คาตอบแทนโดยใชระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การจัดซื้อจัดจางอํานาจ
อนุมัติ สามารถออกเปนคําสั่งตามหลักเกณฑหรือเฉพาะเรื่องได สิ่งที่ตอง
ปรับคือวิธีคิด ซ่ึงตางฝายตางตองเรียนรูซ่ึงกันละกัน ดังคํากลาวที่วา   

      “การถายโอนไปอยูเทศบาลเหมือนกับตองไปเรียนรูชีวิตซ่ึง
กันและกัน ขบวนการพัฒนาตางกัน สายบังคับบัญชาจากไกลเปน
ใกล วิถีชีวิตใหมมีกรอบใหทําตามกอน นาย (ผูบังคับบัญชา) ตางกัน” 
     “ถาอยูภายใตการดูแลของทองถิ่นจะไดประโยชนเพราะ
นโยบายตองดีกวาเกาสวนใหญทําไดจริง รวดเร็วตัดสินใจก็ทําไดเลย 
ราชการขั้นตอนจะมากกวา”  

   ดานบริการจะดีขึ้น เชนการบริการงานดานทันตกรรม 
ซึ่งขณะนี้เทศบาลสนับสนุนทุนแกบุตรหลานไปเรียนทันตสาธารณสุขซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางฝกงานหาประสบการณ การปรับปรุงสถานีอนามัยใหเปน
ที่ยอมรับของประชาชน เชนปรับดินบริเวณดานหลังบานพัก การปลูกไม
ดอกไมประดับ สวนแผนในอนาคตจะตอเติมชั้นลางใหบริการทันตกรรม
และผูสูงอายุ สิ่งที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากประชาชน ปลัดเทศบาลให
ความเห็นวา 

      “การเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องที่คนอยากเห็นกอน เชน ครุภัณฑ  
อาคารสถานที่สีเกาก็ทาสีทํารั้ว สามารถทําไดเลย สวนงานบริการ
ดานอ่ืนจะไดมากขึ้น งบจะเพิ่มเปนสองเทา แลวงานบริการจะสูงขึ้น 
เราคิดอะไรที่สามารถทําไดเลย” 

 ดานการบังคับบัญชาเปนทั้งศาสตรและศิลป ตองมีความรูและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กลยุทธตองรูกระบวนงานหรือสายงานที่เปนดาน
เทคนิคตองแสดงโดยขอระเบียบกฎหมาย ควรทําตามกฎหมายเปนหลัก 
ปลัดเทศบาลใหความเห็นวา 



๑๙๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

 “อยาไปสอดรูสอดเห็น ตาตองบอด หูตองหนวก ปากตอง
เย็บ เรารูวาถาพลาดมีทางออก เปนเรื่องละเอียด สุดทายไดงาน
ชาวบานไดประโยชน...  บางทีเขาแข็งเราก็เฉยๆ ถาเราพลาดขาง
นอกสมน้ําหนาเลย เสียเชิงศักดิ์ศรีมี แข็งไดดูกอนแข็งไมจริงเสีย
อนาคต ตางฝายตางพัฒนา ทองถิ่นอําเภอดูแลสถานการณดีขึ้นเริ่ม
เรียนตอกันมากแลว การศึกษา การตรวจสอบ กอนเคยแข็งก็เร่ิม
คลี่คลาย”  

  ๓.๖ ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเม่ือถายโอน  
   การเขาถึงบริการและการบริการที่มากขึ้นกวาเดิม การ
สงเสริมสุขภาพถาโอนมาตองพัฒนาไปได อสม. เปนงานตองเขมแข็ง การ
สรางกรรมาธิการ เอาคนนอกเขามา ทําไดอยางนอยคนนอกมารูมาเห็น ทําให
ความคิดกวางขึ้น การเขามามีสวนรวมตองคัดคนมีคุณภาพมีเหตุผลจะไปไดดี 
ดานยา ทําไดดีกวา แพทย เภสัชกร สูงขึ้นใหเกิดความเชื่อถือใหเกิดการ
ยอมรับ กระบวนการสรางความเขาใจโดยใชเวทีประชาคมทุกวันที่ ๒๐ ของ
เดือน ชุมชนแบงเปนคุมทําประชาคมมากอนในระดับหมูบานถึงตําบล เปด
โอกาสใหงบประมาณสนับสนุนชุมชนไดโดยไมตองลดบทบาทของผูใหญบาน/
กํานันใหคงไวเสริมกัน โดยประธานชุมชนเขามาชวยกันดูแลถาระบบเอกสาร
จะถึงเร็ว ปากตอปากเร็วทั่วถึงมากขึ้น เทศบาลจะเหนื่อยถาทําจะดีมาก 
  ๓.๗ ขอคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับการถายโอน  
   กระบวนการไดมาตองมองวาเปนเรื่องใกลตัว คานิยม 
วิธีคิดที่ตางกัน แตเปาหมายเดียวกันคือ ชาวบาน ขาราชการประจํา ตอง
เรียนรู มีความรู รูความสามารถทุกอยางแตสิ่งที่ผูบริหารตองการผูปฏิบัติ
ควรนําความรูที่มีมาใช สิ่งที่ผูบริหารตองการผูปฏิบัติตองทําได  ภายใต
กฎ ระเบียบที่กฎหมายกําหนดไว 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๙๕ 
-------------------------------------------------- 

 ๔. ความตัง้ใจของเจาหนาที่สถานีอนามัยเขาสามยอด : 
  จากการสัมภาษณลึกนักวิชาการสาธารณสุข ( รักษาการ
หัวหนาสถานีอนามัย) ที่ไมขอโอนมาสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด และ
พยาบาลวิชาชีพที่โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด เม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวาเจาหนาที่สถานีอนามัยเขาสามยอดมีความคิดโดยสรุป
ดังน้ี 

 ๔.๑ สถานการณทั่วไปตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับ
สถานีอนามัยและวิธีการทํางาน   

     เดิมสถานีอนามัยเขาสามยอด มีเจาหนาที่ทั้งหมด ๔ 
คน มีการถายโอนไปอยูกับเทศบาลเพียง ๒ คน คือ ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพและตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข อยางละ ๑ ตําแหนง เน่ืองจาก
สาเหตุ ๒ ประการคือ ผูที่จะขอโอนตองสมัครใจและมีตําแหนง (ก.พ.๗) อยูที่
สถานีอนามัยน้ี สวนอีก ๒ คนตําแหนงไมไดอยูที่สถานีอนามัยเขาสามยอด 
ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีอนุมัติใหเฉพาะที่มีตําแหนงที่สถานี
อนามัยเขาสามยอดเทานั้น  

  เทศบาลเขาสามยอดเมื่อไดรับการถายโอนสถานีอนามัย
ไดขอให เจาหนาที่สถานีอนามัยอีก ๒ คนอยูชวยราชการถึงเดือน มิถุนายน 
๒๕๕๑ 

  แนวคิดและความเขาใจของเจาหนาที่ที่ไมตัดสินใจไปอยู
เทศบาลเมืองเขาสามยอดมองวา งานสาธารณสุข หัวใจนาจะตองอยูที่
กระทรวงสาธารณสุข ถาไปอยูกับทองถิ่นดานคุณภาพอาจทําไดไมดีเทา
กระทรวงสาธารณสุข เพราะกระบวนการทํางานตางกัน เร่ืองของสุขภาพตอง
ใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน เชน งานไขเลือดออก สถานี
อนามัยเนนการกําจัดที่ “ลูกน้ํา” สวน ทองถิ่นเนนที่ “ตัวยุง” วิธีการแกปญหา



๑๙๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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ตางกันที่ทองถิ่นใชวิธีการ พนหมอกควันใหเห็นเปนรูปธรรมได แตสถานี
อนามัยใชการสรางความตระหนักใหประชาชนเฝาระวังกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
ซ่ึงตองทําเองเรียนรูเอง การปองกันจึงจะย่ังยืน เจาหนาที่เปนเพียงผูชี้แนะ 
และคิดวาเทศบาลยังไมเขาใจงานสาธารณสุขอีกหลายดาน แตมองวาเนนที่
การรักษาพยาบาลเปนหลัก  

  สวนแนวคิดและความเขาใจของเจาหนาที่ที่ตัดสินใจโอน
ไปอยูกับเทศบาลเมืองเขาสามยอดมองวาจะทําใหมีขวัญกําลังใจที่ดีทํางานไม
ยุงยาก  

 “เหตุผลที่ไป ไมคิดอะไรมาก หากอยูไมไดก็ยาย ไมกลัวถามี
พรรคพวกไปไดหมด” 

  ดานการบริการทองถิ่นนาจะทําไดดีกวาหนวยงาน
สาธารณสุข เพราะมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดจางแพทย ไมติดที่จํานวน
บุคลากร ไมเพียงพอ ซ่ึงทองถิ่นสามารถทําได  

  งบประมาณการสนับสนุนขึ้นอยูกับศักยภาพของ
เทศบาลเมืองเขาสามยอดวาถาใหความสําคัญจะดี ถาไมใหความสําคัญหรือ
สัมพันธภาพไมดี ก็จะอยูยาก โดยยกตัวอยางการดําเนินงานงบ pp 
community ในการดําเนินงานที่ผานมา สมมติวา งบ ๓๗.๕๐ บาท คาบริการ
ปฏิบัติงานลวงเวลา  ๑๕ บาท คาสาธารณูปโภค ๑๕ บาท แกไขปญหา 
๗.๕๐ บาท อยูที่ “แมขาย” ทองถิ่นมองวาเปนเงินของทองถิ่น ระหวางการ
ถายโอน การจัดการมองวายังเปนเรื่องยาก ดําเนินการทําแผนใหเทศบาลแต
ไมรูวารับไดขนาดไหน เขาใหใชเงินบํารุงของสถานีอนามัยไปกอนรอเงิน 
๓๗.๕๐ โอนมา (มีคณะกรรมการพิจารณาตางหาก) เดิมไดงบประมาณ ๒ 
งบควบกัน นายกเทศมนตรีเปนประธานปลัดเทศบาลเปนเลขานุการ 
เจาหนาที่สถานีอนามัยเปนกรรมการ การพิจารณาอนุมัติระเบียบต่ํากวา 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๙๗ 
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๒๐,๐๐๐ บาท นายกเทศมนตรีอนุมัติไดเลย การคัดคานจะยากหากไมเห็น
ดวยเพราะอํานาจอนุมัติอยูที่นายกเทศมนตรี 

 “กรรมการเปนทีมของเขา สวนใหญซ้ือของเครื่องเลนออก
กําลังกายใหคายทหาร  ในความคิดของเรานาจะแบงนํ้าหนัก
แกปญหาสุขภาพวารอยละเทาไร แลวคอยจัดสรร”  

    ๔.๒ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากการถายโอน 
   ดีกวาเดิม เน่ืองจากเทศบาลสามารถสนับสนุน
งบประมาณจัดบริการไดงายกวาของหนวยงานสาธารณสุข กิจกรรมงาน
เหมือนเดิมแตมีความกาวหนามากกวาเดิม ไมรูจุดเปลี่ยนเพียงแตใหเหตุผล
วา 

 “คิดวาหาประสบการณ ความกาวหนาไมมองขนาดนั้น
เพราะเลือกครอบครัว และคิดวาดีกวาเดิม เงินเยอะทําอะไรก็ไดที่
อยากทํา” 

  การสนับสนุนและความพรอมที่จะรองรับการถายโอนจะ
เห็นวาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมเปนอันดับแรก  

 “อาทิตยแรกเอาตนไมมาปลูก และบอกวาจะจางแพทยมา” 
 ๔.๓ ความกาวหนาในอาชีพและขวัญกําลังใจ 

        ดีกวาเดิม เน่ืองจากความกาวหนาในสายงานตําแหนง
นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพขยายถึงระดับ ๘ ไมปดกั้น นับเปนขวัญ
กําลังใจและมีโบนัส และเห็นวาการทํางานกับทองถิ่น มีความเครียดนอย
กวา 

 ๔.๔ ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  
     ๑) ถาโอนไปทองถิ่นหากถึงทางตันจะหาทางออกลําบาก 
มองวา  ถาอยูไมไดจะสามารถกลับมาไดแตไมรับรองวาจะมาในตําแหนงใด 
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       ๒) ผูบังคับบัญชาคือนักการเมือง ตอนแรกสมัครใจ ถา
ไปใหยึดหลักการทํางาน คือ ตามใจนาย คนเราไมไดดี ๑๐๐ เปอรเซ็นต จึง
เปนเหตุผลการโอนในครั้งน้ี  

 “คนเจ็บคือเรามากกวา ถาไมสามารถอยูไดไมรูจะพ่ึงใคร 
ถึงแมวานายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลมีวิสัยทศันดีก็ตาม”  

     ๓) ยังไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการโอน
สถานีอนามัย (งานสาธารณสุขไป อปท.) รูวามีเงินพอทําไดแตไมแนใจวา 
อปท.จะเขาใจงานสาธารณสุข ควรสรางความเขาใจในเรื่อง กฎหมาย และ
เจตนารมณใหชัดเจน  

   ๔) ตองการใหผูบริหารระดับจังหวัดชี้แจงแนวทางให
กอน เพ่ือลดความขัดแยง นาจะกําหนดมาจากขางบน มีปญหา อปท. ถาม 
สปสช.แลวจะกลับมาตีความโดยวิธีของเขาเอง กิจกรรมการสรางนําซอม
สุขภาพ อปท. มองเรื่องของวัสดุอุปกรณ เชน สงเสริมการออกกําลังกาย 
สนับสนุนเครื่องเสียงใหทุกชุมชน ทั้งที่บางชุมชนอาจยังไมมีความตองการ 
หรือไมมีการออกกําลังกายก็สนับสนุนให กองทุนนํารองมีกลุมชมรม ๑๓ 
กลุม มีการเสนอใหจางครูฝกแตเทศบาลเขาสามยอดยังไมเห็นวาสําคัญใน
การจางครูฝก แตกลับซ้ือเครื่องเสียงใหทําพิธีมอบให 

 
๕. ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสาม

ยอด : 
 จากการสัมภาษณลึกตัวแทนชาวบานและ อสม. จํานวน ๔ คน 

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวาชาวบานในเขตเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดมีความคาดหวังในการรับโอนสถานีอนามัยเขาสามยอด โดยสรุปดังน้ี 
  ๕.๑ ประสบการณในการใชบริการสถานีอนามัยเขาสามยอด 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๑๙๙ 
-------------------------------------------------- 

  สถานีอนามัยอยูในชุมชน มีเจาหนาที่ ๔ คน คิดวา
เพียงพอ อาคารสถานที่สะอาดการเดินทางสะดวกที่จะไปรับการรักษา การ
บริการของเจาหนาที่เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาไพเราะไมถือตัว 
การทํางานประสานกับสถานีอนามัยไดดีและทํางานรวมกันเปนประจํา เชน 
ตรวจลูกน้ํายุงลาย วัดความดันโลหิต เปนตน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินชาวบาน
ไมไดไปสถานีอนามัยเพาะอยูใกลโรงพยาบาลลพบุรี จึงคิดวาสะดวกดี ไม
เปนปญหา   

  ดานเครื่องมือในการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ
เพียงพอไมเก็บคารักษาพยาบาล ไมแนใจวายาบางตัวอาจจะไมมี อาจยังไมครบ 
ยาที่ไดเปนยารักษาเบื้องตน เพราะเห็นคนไขบางคนสงไปรักษาตอที่
โรงพยาบาลลพบุรี  
   ๕.๒ ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการ 

   เรื่องการใหบริการผูสูงอายุที่ตองขึ้นบันไดอาจไมสะดวก 
ลําบากตอการขึ้น–ลง ดานอ่ืนๆ สวนใหญมีความเห็นวาดีอยูแลวทั้งดาน
บุคลากร และการทํางานประสานเชื่อมโยงกันในระดับชุมชนตางก็มีสวนรวม
และทํางานประสานกันดวยดีไมมีความแตกตางหากจะโอนหรือไมโอนคิดวาไม
เกี่ยวกัน 

 
    ๕.๓ ความคาดหวงัเกี่ยวกับการที่สถานีอนามัยจะไปอยูกับ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด   

     ถาสถานีอนามัยโอนไปสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
คิดวาตองดีกวาเดิม เพราะ เทศบาลมีงบประมาณและชวงนี้มีการปรับปรุง
สถานที่บริเวณสถานีอนามัยโดยปลูกไมดอกไมประดับและปรับสถานที่ให
สวยงามและตอเติมชั้นลาง สามารถบริการผูสูงอายุใหสะดวกปลอดภัยไดมาก



๒๐๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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กวาเดิม มีบริการอื่นๆ เพ่ิมขึ้น คือจะมีแพทยมารักษาให บริการไดเทียบเทา
โรงพยาบาล ยารักษาโรคที่จําเปน การนวดมีแลว ดูแลสุขภาพฟน มีบริการทัน
ตกรรม สุขภาพจิต กรณีผูปวยมาหาหมอไมได ชราแลว อยากใหหมอมาตรวจ
เยี่ยมใหกําลังใจ ที่ผานมาหมอก็ออกตรวจเยี่ยมบางแตไมไดเดินเยี่ยมทุกราย 
  ๕.๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

   ประชาชนสวนใหญมีความคาดหวังเชนเดียวกันวาใน
อนาคตถาสถานีอนามัยไปอยูเทศบาล สิ่งที่อยากเห็นและคิดวาจะดีกวาเดิม 
คือ การบริการของหมอ การบริการผูสูงอายุจะดีขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น ขาด
เหลืออะไรนาจะขอรับการสนับสนุนไดเร็วขึ้น บุคลากรควรจะมีมากกวาเดิม 
เพราะถาหมอออกไปตรวจเยี่ยมก็ควรเหลือหมอประจํา สอ.ดวย 

   การสนับสนุน เทศบาลจะเขาใจสนับสนุนการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพอนามัยไดดีขึ้น การรับผิดชอบของบุคลากรคิดวาจะมีมาก
กวาเดิมเพราะที่ผานมา เทศบาลไดสนับสนุนงานอนามัยหลายอยาง และเชื่อ
วาถาเปนเทศบาลเมืองตองมีคุณภาพ และมีการพัฒนาไดมากกวา 

  “อยากใหมีหมอเวรชวงกลางคืนที่ สอ.” 
  “คิดว า  อสม .  จะ มีงานเยอะขึ้ น  เทศบาลเขาว าจะ มี
งบประมาณให อสม.ชวยหมออนามัยลงพื้นที่” 
  “เม่ือกอนยาไมคอยมีนะ ถามทีไรจะบอกวายาตัวน้ีหมด แต
ตอนนี้ดีแลว”  

 
บทเรียนหลังการถายโอน (๖ เดือน) : 

จากการสรุปบทเรียนหลังการถายโอน (AAR) ภารกิจสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยไปอยูภายใตการบริหารของเทศบาลเมืองเขาสามยอด เม่ือ
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หองประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๐๑ 
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 ๑. ผูเขารวมสรุปบทเรียน ประกอบดวย 
  ๑) ผูบริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอด (นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ๒  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ป รึกษา
นายกเทศมนตรี รวม ๕ คน) 
  ๒) ฝายนิติบัญญัติเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล รวม ๗ คน) 

 ๓) ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผู อํานวยการและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลลพบุรี หัวหนางานยุทธศาสตร และนักวิชาการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสาธารณสุขอําเภอเมืองลพบุรี รวม 
๕ คน) 
  ๔) ผูแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
(ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขาสามยอด และ อสม. รวม ๖ คน) 

 ๕)  ข าราชการประจํ าของ เทศบาลเมือง เขาสามยอด 
(ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  ผูอํานวยการกองการศึกษา
เทศบาลเมืองเขาสามยอด และนักวิชาการสาธารณสุขสถานีอนามัยเขาสาม
ยอด รวม ๔ คน) 

 
  ๒. สิ่งที่คาดหวังจากการถายโอน (กอนที่จะรับมาคาดหวัง
อะไร) 

 สิ่งที่ทุกฝายคาดหวังจากการถายโอนสถานีอนามัยโดยมอง
เปาหมายเดียวกันคือมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน คือ “ความอยูดีมี
ความสุข” บนพ้ืนฐานการพึ่งตนเองของชุมชนเปนสําคัญ 

 ผูบริหารเทศบาลเห็นเปนโอกาสในการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการสนับสนุนใหมี



๒๐๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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แพทยมาประจําที่สถานีอนามัย (ตั้งเปนศูนยแพทยชุมชน) จัดหนวยแพทย
เคลื่อนที่บริการใหคําปรึกษาและใหการดูแลรักษาประชาชนนอกเวลาราชการ 
โดยมุงหวังจะสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และชวยลด
ความแออัดในการไปใชบริการที่โรงพยาบาล (รพ.ลพบุรี และ รพ.อานันท
มหิดล) 

 สวนประชาชนเองคาดหวังวาจะไดรับบริการที่รวดเร็ว สะดวก 
ใกลบานโดยไดรับการบริการที่ดีจากหมออนามัย 

 
 ๓. ภาพที่เกิดข้ึนจริง (กระบวนการ เทคนิค วิธีการในการถายโอน)   
  ๓.๑ ดานการบริหารทรัพยากร  

       ๑) ไดรับการสนับสนุน จากสมาชิกเทศบาลเมืองเขา
สามยอดซึ่งไดมอบที่ดินเพ่ือขยายพื้นที่ใหสถานีอนามัย จํานวน ๑ ไร 

       ๒) ไดรับงบประมาณ โครงการอยูดีมีสุขเพ่ือตอยอด
โครงการแพทยแผนไทย จํานวนงบประมาณสี่ลานบาท บนที่ดินที่ไดรับ
บริจาค ประมาณ ๕ ไร 

       ๓) เทศบาลจัดโครงสรางพื้นฐานปรับปรุงถนนทางเขา
สถานีอนามัย เพ่ือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วไดดีขึ้น 

 ๓.๒ ดานอัตรากําลังบุคลากร ไดรับการถายโอนบุคลากรโดย
วิธีการใหบุคลากรสมัครใจ พบวา จากเจาหนาที่สถานีอนามัยเดิมที่มีจํานวน 
๔ คน สมัครใจโอนมาอยูภายใตการบริหารของเทศบาล จํานวน ๒ คน จึงทํา
ใหขาดเจาหนาที่ในการดูแลประชาชนไป ๒ ตําแหนง แตเทศบาลได
แกปญหาโดยรับโอนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลบานหมี่เพ่ิม อีก ๑ คน  

 ๓.๓ ดานการบริการในชุมชน มีจํานวน ๑ หมูบาน (หมูที่ ๑ 
ซ่ึงมีประชากรประมาณ รอยละ ๔๐ ของประชากรทั้งหมดของเทศบาล) ที่
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เดิมเปนเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลพบุรี ซ่ึงเม่ือถาย
โอนแลวสถานีอนามัยตําบลเขาสามยอดตองรับไปดูแล แตดวยปญหาการ
ขาดบุคลากร ทําใหในชวงแรกขลุกขลักบาง 

 
 ๔. มีสิ่งดีดีเกิดข้ึน (อะไรที่ทําไดดีแลว เพราะ....)    
  ๔.๑ ทีมงานเทศบาล (ผูบริหาร /สภา /เจาหนาที่) ที่เขมแข็ง 
โดยเฉพาะทีมผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางานเชิงรุก เพราะมีการ
เตรียมการที่จะสกัดผูรับบริการบางสวนไมใหไปแออัดที่โรงพยาบาลโดย
จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายการบริการเพิ่ม การจัดเตรียมแผนงาน/
โครงการทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการรักษาพยาบาลโดยจะ
จัดใหมีแพทยเคลื่อนที่บริการในชุมชน 
  ๔.๒ การสนับสนุนในระยะแรกของทีมโรงพยาบาลลพบุรีและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการรวมปรับแผนงานโครงการสาธารณสุข 
การใหคําแนะนําเพราะเริ่มมีการใชงบประมาณตามงานตามเงินของ สปสช.
ตลอดจนการแกไขปญหารวมกัน เชน การบริหารจัดการงบประมาณไดเบิก
ถอนเงินบํารุงสถานีอนามัยมาเขางบเงินนอกงบประมาณเปนการปรับตัวใน
การใชระ เ บียบของทองถิ่น เข ามาแกไขปญหา  ตามความเห็นของ
ปลัดเทศบาลที่วา... 

  “สวนเงินไมนาจะมีปญหา งบเงินบํารุงให สอ.อนุมัติได แต
ตองรายงานใหนายกเทศบาลทราบ ถามีการถายโอนมาแลว”  

  ๔.๓ ประชาชนเชื่อม่ันในการทํางานของเทศบาลเมืองเขา
สามยอด ดังคํากลาวของ อสม.ทานหนึ่งวา.. 

  “รู สึกว าด านบริการมีคุณภาพมากขึ้น  พูดแบบชาวบาน 
ระบบงานทันใจนะ คุณหมออนามัยมีคําพูดใหเราสบายใจเวลาไปหา เปน 
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อสม.ไดชวยงานเกี่ยวกับการปองกันยุงลาย ตามชุมชนตางๆ ดูแลใน
ชุมชนครับ คิดวาดีขึ้นกวาเกาเยอะสะดวกขึ้นครับ” 

และตวัแทนชมุชน: ประธานสภาวัฒนธรรมฯ ที่วา.. 
   “เรื่องการออกกําลังกาย มีหมอ (สอ.) คอยตรวจวัดความดัน 
เบาหวานให แนะนําการออกกําลังกายประจําเดือน ผลปรากฏวา 
การเสียชีวิตนอยลงจากปที่แลว (จํานวน ๕๒ ศพ) เด๋ียวนี้ผูสูงอายุไม
คอยไปโรงพยาบาล ไปถามไดครับ น่ีคือการที่สถานีอนามัยให
คําแนะนําเปนการกลั่นกรองกอนไป โรงพยาบาล ผมคิดวาเปนสิ่งทีดี 
เทศบาลเปดโอกาสมาก ผมวานาจะเปนตัวอยางได” 

 ๔.๔ ดานการสรางเสริมและปองกันโรคมีการตอยอดการ
ทํางานเชิงรุกของ อสม.นอย(เยาวชน) คณะกรรมการบริหารชุมชน เชิญชวน
คนมีจิตสาธารณะมาทํางาน เร่ืองสุขภาพที่ยังมีปจจัยดานสิ่งแวดลอม ทาง
โรงเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี การประกวดเมืองนาอยูที่ตองมีตัวชี้วัด
รวมกันตางชวยเหลือกันและกัน   

 ๔.๕ ดานการประสานงานที่ดีของทีมบริหารและทีมสนับสนุน
ที่มีการประสานงาน เม่ือพบปญหาหาทางออกรวมกัน ดังคํากลาวของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลพบุรีวา... 

  “ปญหาที่เห็นไดแกไขตลอด พ้ืนที่ขาดอะไรก็สงทีมมาชวย 
ประสานกับ สสอ.โดยตลอด ไมใชรูปแบบ แตเปนความใจกวางของ
ทีมงานมากกวา...” 

 
 ๕. ความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความเปนจริงที่
เกิดข้ึน  (ถึงวันนี้ยังติดขัดตรงไหน มีเหตุมีปจจัยอะไรที่ทําใหไปไมถึง
เปาหมาย)  
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 ๕.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน เทศบาลมีการเตรียมการรองรับ
การบริการประชาชนไดดูแลสุขภาพอยางทั่วถึงจะเห็นไดจากการจัดทําแผน
เพ่ือขยายบริการแกประชาชน จัดทําโครงการบริการดานการแพทยแผนไทย 
โดยไดรับงบประมาณ โครงการอยูดีมีสุขเพ่ือตอยอดโครงการแพทยแผนไทย 
จํานวนงบประมาณสี่ลานบาท การสนับสนุนที่ดินเพ่ือขยายพื้นที่ใหสถานี
อนามัยจากสมาชิกเทศบาลเมืองเขาสามยอดซึ่งไดบริจาคที่ดินใหเทศบาล 
จํานวน ๑ ไร ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ เห็นความแตกตางการบริหารที่ลด
ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริหารในระดับทองถิ่นกับภาครัฐ 
  ๕.๒ ดานอัตรากําลังตําแหนงบุคลากร จากการถายโอนมา
เพียง ๒ ตําแหนง ทําใหการบริการยังติดขัดมีภาระงานเพิ่มขึ้น เพราะเดิมที่
รับผิดชอบรวมกัน ๔ คนเหลือเพียง ๒ คน จํานวนประชากรที่ตองรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้นและตองรับผิดชอบในสวนที่โรงพยาบาลลพบุรี ที่ดูแลอีก ๑ หมูบาน 
แมวาจะรับโอนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลบานหมี่เพ่ิมอีก ๑ ตําแหนง 
  ๕.๓ ดานการบริหารงบประมาณ  ระบบการสนับสนุน
งบประมาณไมมีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน กอนการถายโอนเพราะ สปสช.ไมมี
การชี้แจงใหทราบกอน ดังคํากลาวของผูอํานวยการกองสาธารณสุขเทศบาล
เมืองเขาสามยอดที่วา.. 

 “ระบบCUP / PCU  ระบบทํางานตามตัวชี้วัดรูกันเฉพาะวง
ใน งบแตละอยางมาอยางไร การสนับสนุนเปนเหมือนเดิมหรือไม 
การใชชื่อการจายเงินของกระทรวงสาธารณสุขเปนศัพทเฉพาะ 
ทองถิ่นตองมานั่งแปลวาเปนคาใชจายอะไรบาง”  

  ๕.๔ ระเบียบขอกฎหมาย การกําหนดระเบียบเงินบํารุงของ
หนวยงานสาธารณสุข กิจกรรมบางอยางลาชาไปบาง เน่ืองจากตําแหนงหัวหนา
สถานีอนามัยไมไดรับการถายโอนทําใหติดขัดเรื่องการขออนุมัติเงินบํารุง 
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  “ระเบียบการใชเงินบํารุง มีเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
อํานาจการเบิกจายหัวหนา สอ.ไมไดถายโอนมาดวย…” 

  การแกไขปญหาในระยะแรกมีการศึกษากฎหมายหลายฉบับ
เพ่ือปรับตัวในการทํางานดังคํากลาวของปลัดเทศบาลที่วา.. 

 ” ขอกฎหมายที่ตองศึกษา มาอยูทองถิ่นตองใชระเบียบของ
ทองถิ่นไปกอน หัวหนา สอ.ตามระเบียบไมมี จึงศึกษาขอกฎหมาย
สามารถบริหารงานในสวนที่เปน บุคคลให นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
นายสุนทร สุพงษ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ ดาน
บริการสาธารณสุข สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู จะไมเกิดความ
ซํ้าซอนระหวาง ผอ.สาธารณสุขกับสถานีอนามัย ตองศึกษากฎหมาย
หลายฉบับ” 

  ความไมชัดเจนการบริหารจัดการคาใชจายที่ สปสช จัดสรรให
ยังขาดความรูความเขาใจในหลายสวนโดยเฉพาะงบพัฒนานอกจากพัฒนา
ระบบบริการแลวยังเปนงบพัฒนาบุคลากรอยูในหมวดเดียวกันอาจยังมีความ
สับสนอยู ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงพยาบาลลพบุรีที่วา.. 

 “รพ.ตองชี้แจงในสวนคาใชจายตางๆ เชน งบอบรมของ สอ.
รพ.จะใชจายอยางไร ใหทางทองถิ่นทราบหรือไม ทองถิ่นตอง
รับภาระเพราะเปนงบพัฒนาทั้งหมด ตั้งแตวัยเด็กถึงวัยสูงอายุ เรื่อง
น้ีผูรับการชี้แจงยังงงอยู  ถาถายโอนอาจขาดชวง…” 

 
 ๖. ทางเลือกและขอเสนอแนะ   
  (ถาตองไปจะตองเตรียมอะไร ทองถิ่น ภาครัฐ สอ. ประชาชน 
เพ่ือเปนขอเสนอใหไดทํางานอยางดีที่สุด) 
  ๖.๑ ภาครัฐ : การเตรียมบุคลากร 
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       ๑) ถาจะตองมีการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนกลาง (สปสช./กระทรวงสาธารณสุข) ควรมี
การเตรียมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในภารกิจ บทบาทหนาที่อยาง
ชัดเจนกอนทําการถายโอน  
        ๒) ภายใตเง่ือนไข ใหถือความสมัครใจของบุคลากร 
ควรมีการบริหารจัดการอัตราตําแหนงใหครอบคลมุตามกรอบอัตรากําลังกอน
การถายโอนจะทําใหทองถิ่นบริหารจัดการองคประกอบดานอ่ืนๆไดดีขึ้น
กวาเดิม แมวาบุคลากรบางสวนจะไมสมัครใจ ก็ตองประชาสัมพันธ สรรหา 
จัดกรอบใหครบกอนจึงถายโอน 
  ๖.๒ ภาคทองถิ่น : การเตรียมความพรอมของพ้ืนที่   
        ๑) ระเบียบขอกฎหมาย การกําหนดระเบียบเงินบํารุง
ของหนวยงานสาธารณสุข การเตรียมความพรอมของพื้นที่ ไมควรใหศึกษา
เอกสารหรือมีหนังสือราชการแจงรูปแบบเดียว ควรมีการชี้แจง ฝกอบรม ให
ผูรับการถายโอน มีความรูความเขาใจทั้งดานภารกิจ การใชจายงบประมาณซึ่ง
ตองทําความเขาใจเพื่อการบริหารจัดการสูความสําเร็จรวมกันตามที่คาดหวัง 
        ๒) การนิเทศ ติดตาม จากโรงพยาบาล และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในระยะแรกควรมีความตอเน่ืองเพ่ือการ ควบคุมกํากับให
บรรลุผล 
         ๓) การศึกษาดู งานตลอดจนจัดให มี เวทีประชุม
ปรึกษาหารือ โดยผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมจะทําใหการแกไข
ปญหา การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ๖.๓ ภาคประชาชน: ความรูความเขาใจและการมีสวนรวม 
  ๑) การเขารวมเวทีประชาคม ประชาชนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาในทุกๆ ดาน หากไมมีความรูความเขาใจขาดการเขามามีสวน
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รวมในการรวมคิด รวมวางแผน ลงมือปฏิบัติดูแลตนเองและรวมรับผลจากที่
ทุกภาคสวนมุงหวัง 

  ๒) ควรมีการประชาสัมพันธใหรับทราบขอมูลผานชอง
ทางการสื่อสารหลายรูปแบบ การรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหรวมจัดทํา
แผนของชุมชนเพ่ือตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน 

  ๓) การจัดการสุขภาพแบบองครวม เนนการสรางเสริม
สุขภาพจะทําใหชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรไดดังคํากลาวของ
เจาหนาที่สถานีอนามัยที่วา.... 

  “ถาจะสรางสุขภาพภาคประชาชน ผมวาอัตรากําลังเปน 
ปจจัยรอง เพราะมีการทําเวทีประชาคมอยางตอเน่ือง” 

และความคิดเห็นเพ่ิมเติมดานประชาชนควรเขามามีสวนรวมของประธาน   
สภาเทศบาลที่วา... 

  “การบริหารใชประชาชนเขามามีสวนรวม คุณภาพชีวิตตอง
ดีทุกดาน การศึกษาพื้นฐานตองเปนเลิศ” 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย : ภารกิจเพิ่งเริ่มตน 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดแสดงปาฐกถาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ วา “สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึงสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญาหรือทางจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะ จึงเปนเรื่อง
ใหญที่บูรณาการอยูในการพัฒนามนุษยและสังคมทั้งหมด (Health is integral 
in total human and social development) เปนเรื่องที่อยูเลยพรมแดนของ
กระทรวงสาธารณสุขออกไปมาก” ซ่ึงสอดรับกับเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุวา “โดยที่สุขภาพ
หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทาง
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สังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบเพื่อดูแลแกไข
ปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนที่การจัดบริการเพื่อการ
รักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสีย
คาใชจายมาก และจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น จําเปนตอง
ดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสราง
สุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ”   

ดัง น้ัน  การสรุปบทเรียน  และการจัดการความรู  เกี่ยวกับ
สถานการณและเง่ือนไขในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ โดยเฉพาะ
การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตลอดจนประสบการณและการเรียนรูของบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่
เกี่ยวของในกระบวนการของการกระจายอํานาจและการถายโอนดังกลาว 
เปนเรื่องที่ความสําคัญยิ่ง เพราะเปนเง่ือนไขและกระบวนการสําคัญที่กําหนด
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของการกระจายอํานาจดานสุขภาพในทองถิ่น 
เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนของปวงชนชาว
ไทยใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดาน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา ๘๐ ที่
บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ใน (๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ 
ที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้ง
จัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข”  ไดอยางสมบูรณตอไป    
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การพัฒนาการปฏิบัตกิารพยาบาลกับสิทธผิูปวย 
ท่ีตึกผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุร ี

 

   วีรวลัย ตันจรินทร∗ 
 

 เม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ องคกรหลักของกระทรวง
สาธารณสุข ๔ องคกร ซ่ึงไดแก สภาการพยาบาล แพทยสภา สภาเภสัช
กรรม ทันต-แพทยสภาและคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ได
รวมกันลงนามรับรองคําประกาศสิทธิผูปวย โดยมีสาระสําคัญของคําประกาศ
สิทธิผูปวย ๑๐ ขอ จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาการปฏิบัติการ
พยาบาลตามสิทธิผูปวยตามสิทธิแตละขอ ที่ตึกผูปวยในโรงพยาบาลทาวุง 
อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี เปนดังน้ี  

                                                 
∗
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
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สิทธิขอ ๑ ผูปวยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในประเด็น 
 ๑.  การตอนรับผูปวยหรือญาติที่เขารับการรักษาพยาบาลดวย
ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสและเปนกันเอง มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ 
๑.๙๘ – ๕.๐๐ 
 ๒.  การใหผูปวยจายคาบริการรกัษาพยาบาลตามสิทธทิี่ผูปวยมี
อยู มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๘.๙๑  
 ๓.  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่และการปฏิบัตติวัแกผูปวย
และญาตทิี่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล มีการปฏิบัตินอยถึงนอย
ที่สุด รอยละ ๗.๕๐ – ๑๕.๘๔ 
 ๔.  การตรวจเยีย่มผูปวยที่รับไวรักษาพยาบาล อยางนอย ๓ ครั้ง/
เวร มีการปฏบิัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๒.๙๗ -๑๓.๓๓ 
 ๕.  ในกรณีที่ผูปวยไมมีญาติดูแล หรือชวยเหลือตนเองไมได ได
จัดใหมีออดหรือกริ่งในการเรียกขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่มีการปฏิบัติ
นอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๑๐ – ๒๐.๗๙  
 
 สิทธิขอ ๒ สทิธิที่จะไดรับบริการจากผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพ 
โดยไมเลือกปฏิบัติ เน่ืองจากความแตกตางดานฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม 
ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะการเจ็บปวยในประเด็น 
 ๑.  การไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผูปวยนั้นจะมีความแตกตางกันทาง
เชื้อชาติ ศาสนา มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๑.๙๘ 
 ๒.  การใหบริการโดยปราศจากอคติ และไมเลือกลักษณะของ
ความเจ็บปวย  มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๓.๙๖ – ๔.๙๕ 
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 ๓.  การเคารพในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมของผูปวย 
มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๒.๕๐ – ๔.๙๕ 
 
 สิทธิขอ ๓ สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ และเขาใจ
ชัดเจนจากผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพเพื่อใหผูปวยสามารถเลือกตัดสินใจ
ในการยินยอมหรือไมยินยอมให  ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏบิัตติอตน  
เวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือจําเปน ในประเด็น 
 ๑. การอธิบายชี้แจงรายละเอียดใหผูป วยและญาติ เขาใจ
ความสําคัญของการรักษาพยาบาลกอนใหผูปวยและญาติลงลายมือชื่อ
ยินยอมรับการรักษาพยาบาลมีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๒.๕๐ – 
๑๖.๘๓ 
 ๒.  การอธิบายใหผูปวยและญาติทราบทุกครั้งกอนใหบริการ
รักษาพยาบาล เชน ผลของการรักษา วิธีการสังเกตความผิดปกติหลังไดรับ
การรักษาพยาบาล และประเมินความเขาใจของผูปวยและญาติ เปนตน มี
การปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๕ – ๘.๙๑ 
 
 สิทธิขอ ๔ ผูปวยที่อยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวติ  มีสิทธิที่จะ
ไดรับการชวยเหลือรีบดวนจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยทันทีตาม
ความจําเปนแกกรณี  โดยไมคํานึงวาผูปวยจะรองขอความชวยเหลือหรือไม 
ในประเด็น 
 ๑.  การเตรียมความพรอมอุปกรณการชวยชีวิตใหพรอม
ปฏิบัติการไดตลอดเวลา มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๔.๙๕ – ๗.๕๐  
 ๒.  จัดใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองและใกลชิด 
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ในกรณีฉุกเฉินที่ตองใหบริการการรักษาพยาบาลอยางเรงดวน มีการปฏิบัติ
นอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๒.๕๐ – ๔.๙๕ 
 ๓.  การไดรับการอบรมการชวยชีวิต เพ่ือสามารถชวยเหลือผูปวย
ไดทันเวลา ๑ ครั้ง/คน/ป มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ  ๒.๙๗ – ๕   
  

สิทธิขอ ๕ สิทธิที่จะไดรับทราบชื่อ สกุลและประเภทของผูประกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพที่เปนผูใหบริการแกตน ในประเด็น 
 ๑.  การติดปายชื่อ สกุลตําแหนงที่ถูกตองใหมองเห็นชัดเจนและ
อานงายมีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๖.๖๗ – ๑๕  
 ๒.  มีปายแสดงชื่อ – สกุล แพทยและบุคลากรทางการแพทยและ
ประเภทของผูประกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบในแตละเวร ในสถานที่ที่มองเห็น
เดนชัด มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๖.๖๗ – ๒๑.๗๘ 
          ๓.  มีแผนภูมิการบังคับบัญชา พรอมติดรูปถาย ชื่อ สกุล และ
ตําแหนงไวในสถานที่ที่มองเห็นเดนชัด มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ 
๗.๙๒ 
  ๔. พยาบาลจะแนะนําชื่อ สกุล ลักษณะงานของตนแกผูปวยที่เขา
รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอย
ละ ๒๐ – ๓๘.๖๑ 
 
 สิทธิขอ ๖ สิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
อ่ืน ที่มิไดเปนผูใหบริการแกตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใหบริการ และ
สถานบริการได ในประเด็น 
 ๑.  การตระหนักถึงสิทธิของผูปวยที่จะไดรับความปลอดภัย ไดรับ
ขอมูลขาวสารและเลือกตัดสินใจวาจะรับการรักษาพยาบาลนั้นหรือไม ปฏิบัติ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๑๗ 
-------------------------------------------------- 

นอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๒.๕๐ -๑๐.๘๙ 
 ๒.  การเปดโอกาสใหผูปวยและญาติเลือกใชบริการตามระเบียบ
ของโรงพยาบาล มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๕ - ๒๐.๗๙ 
 ๓.  การใหความชวยเหลือประสานงานเมื่อผูปวยแจงความจํานง
ขอเปลี่ยน  ผูใหบริการหรือสถานบริการ มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ 
๒.๕๐ – ๕.๙๔ 
 ๔.  ขณะรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถนําการรักษา
แพทยทางเลือกมาใชควบคูได มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๑๗.๘๒ 
 
 สิทธิขอ ๗ สิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู
ประกอบวชิาชีพดานสุขภาพโดยเครงครัด เวนแตจะไดรับความยนิยอมจาก
ผูปวยหรือการปฏิบัตติามหนาที่ตามกฎหมาย ในประเด็น 
 ๑.  การรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลความเจ็บปวยของผูปวย มี
การปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๖.๙๓ – ๗.๕๐  
 ๒.  การใหขอมูลตางๆของผูปวยเฉพาะตัวผูปวยหรือญาติที่เปน
ผูแทนโดยชอบธรรมมีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๐.๙๙ – ๑๐.๘๙  
 ๓.  การระมัดระวังในการปฏิบัติที่จะเปดเผยรางกายของผูปวยเกิน
ความจําเปน มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ  ๕ – ๒๖.๗๓     
 
       สิทธิขอ ๘ สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวน  ในการ
ตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัว จากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัยของผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ในประเด็น 
 ๑.  การใหขอมูลอยางครบถวน ชัดเจนใหโอกาสผูปวยซักถาม
กอนลงลายมือชื่อในใบยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย และสามารถ



๒๑๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

ยกเลิกหรือยุติการใหความรวมมือ มีการปฏิบัตินอยถึงนอยถึงนอยที่สุดรอย
ละ ๕ - ๗.๙๒  
 ๒.  การไมเปดเผยชื่อ สกุล ผูปวย ตลอดจนที่อยูของผูปวยที่เขา
รวมทดลอง มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุดรอยละ  ๒.๕ – ๗.๙๒ 
 ๓.  การประสานงานระหวางผูวิจัยและผูปวยในการใหขอมูลอยาง
ครบถวนและดูแลผูปวยไมใหถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือไดรับอันตราย มี
การปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๑.๙๘ 
 

สิทธิขอ ๙ สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะของตน ที่ปรากฏในเวชระเบียนเม่ือรองขอ  ทั้งน้ีขอมูลดังกลาวตองไม
เปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอื่น ในประเด็น 
 ๑.  ผูปวยสามารถขอทราบและดูผลการตรวจรักษาของตนได เชน 
ผลการตรวจของแพทย  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการวินิจฉัย มี
การปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๖.๖๗ – ๙.๙๐   
 ๒.  การประเมินความพรอมผูปวยและญาติกอนแจงผลการ
เจ็บปวยหรือสงพบเจาหนาที่ที่จะประเมินกอนแจงผลการเจ็บปวยใหทราบ มี
การปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๒.๕๐ – ๘.๙๑  
 

สิทธิขอ ๑๐ บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม ใชสิทธิแทน
ผูปวยที่เปนเด็กอายุยังไมเกินสิบแปดปบริบูรณ  ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซ่ึง
ไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได ในประเด็น ผูปวยที่อายุต่ํากวา ๑๘ ปหรือมี
ความบกพรองทางกายหรือจิต กอนใหการรักษาพยาบาลตองขออนุญาต บิดา 
มารดาหรือผูปกครองกอน มีการปฏิบัตินอยถึงนอยที่สุด รอยละ ๒.๕ – ๔.๙๗ 

 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๑๙ 
-------------------------------------------------- 

เน่ืองจากการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยน้ัน เปนสิทธิ
ผูปวยที่มีถึง ๔ องคกรหลักที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ และโรงพยาบาลทาวุง
ไดมอบหมายใหทีมสหวิชาชีพเปนผูกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามสิทธิ
ผูปวย แตการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยตามแนวทางที่กําหนดไวยังไมมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติที่ชัดเจน และแนวทางการปฏิบัติบางขอ ผูปฏิบัติอาจ
ยังเขาใจไมชัดเจนในการปฏิบัติ หรือบางครั้งผูปฏิบัติเองก็ละเลยไมปฏิบัติ
ตาม ซ่ึงจากขอคนพบจากการวิจัยในระยะที่ ๑ พบวาการปฏิบัติการพยาบาล
ตามสิทธิผูปวยที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุงที่ไมครบถวน มาจากสาเหตุ
สําคัญ ดังน้ี 
 ๑.  พยาบาลผูปฏิบัติไมทราบวาผลการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สิทธิผูปวยที่ปฏิบัติอยูน้ันเปนอยางไร 
  ๒.  แนวทางการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยบางขอที่ทีมสหสาขาวิชาชพี
กําหนดไว ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
  ๓ .  ไม มีการนิ เทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจาก
ผูบังคับบัญชา 
 ดังน้ัน ในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยที่ตึก
ผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ในครั้งน้ี จึงนํา
ยุทธศาสตร “การรับรูปญหาและเปาหมาย” (problem and goal orientation) 
ในการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยมาใชเปนหลักสําคัญ โดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 
  ๑.  การอธิบายรายละเอียดของปญหาใหกระจางชัด 
  ๒.  การกําหนดแนวทางหรือวธิีการที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
ในการแกปญหา 



๒๒๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  ๓.  การกําหนดแนวทางการปองกันความยุงยากที่จะทําใหการ
แกปญหาไมสําเร็จ 
  ๔.  คนหาปจจัยภายนอกที่จะทําใหปญหาไดรับการแกไข 
  ๕.  เขียนปญหาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางหรือวิธีการแกไข
ปญหาใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว 
  การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยที่ตึกผูปวยใน 
โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ตามยุทธศาสตร “การรับรู
ปญหาและเปาหมาย” ไดดําเนินการในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
ตามสิทธิผูปวยเปนสําคัญ โดยเชื่อวาเม่ือพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยใน
รับทราบปญหาในการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยของตนเองแลว    
จะนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยใหถูกตองตาม
ขอกําหนดที่ทีมสหสาขาวิชาชีพไดกําหนดไว ซ่ึงในยุทธศาสตรน้ีไดใชวิธีการ
ที่เหมาะสมกับปญหาและความตองการการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ถูกตองและความมีประสิทธิภาพ และมีความ
เปนไปไดเปนสําคัญ ซ่ึงผลจากการประชุมกลุมเฉพาะ ที่ผูมีสวนสําคัญและผู
มีสวนเกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาตัดสินใจเลือก โดยใชขอเสนอของกลุม
และขอเสนอแนะของพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษาเปนพ้ืนฐาน
ในการพิจารณา สามารถสรุปวิธีการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามสิทธิผูปวยที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุง อําเภอ
ทาวุง จังหวัดลพบุรี ได ๖ วิธีการสําคัญ คือ 
 ๑.  การประชุมชี้แจงรายละเอียดใหพยาบาลทุกคนรับทราบผล
จากการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดและรับรูปญหารวมกนั 
 ๒.  การประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ที่ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ไดกําหนดไวให   พยาบาลผูปฏิบัติเกิดความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติได 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๒๑ 
-------------------------------------------------- 

อยางถูกตอง 
  ๓.  มีการประชุมกลุมเฉพาะ เพ่ือใหผูมีสวนสําคัญรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทางพัฒนา จะทําใหการดําเนินงานมีความยั่งยืนและตอเน่ือง   
  ๔.  การจัดทําสื่อปายตางๆ เพ่ือชวยในการสื่อสารใหผูปวยและ
ญาติทราบขอมูลเขาใจขั้นตอนตางๆ เม่ือมารับบริการ และชวยกระตุนเตือน
ใหผูปฏิบัติดําเนินการตามสื่อที่จัดทําไว 
  ๕.  การทําขอตกลงรวมกันของผูปฏิบัติ เพ่ือใหไดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน    
  ๖.  การติดตามประเมิน โดยพยาบาลหัวหนาเวร พยาบาลหัวหนา
ตึกและหัวหนาพยาบาล  
 
 เม่ือพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือใหสอดคลองตามสิทธิ
ผูปวยที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี โดยการ
นํายุทธศาสตร “การรับรูปญหาและเปาหมาย” ไดกอใหเกิดการ “ระเบิดจาก
ขางใน” จากพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยในและผูเกี่ยวของทุกฝายได
รวมกันคิดและตัดสินใจดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่อง
ตางๆ  ซ่ึงผลการพัฒนาทําใหการปฏิบัติการพยาบาลที่ตึกผูปวยใน 
โรงพยาบาลทาวุงสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับตามสิทธิผูปวย ดังน้ี 
 ๑. เม่ือพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลที่ตึกผูปวยในรับทราบ
ปญหาการปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับสิทธิผูปวยขางตนแลว กลุมพยาบาลผู
ปฏิบัติไดเสนอวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สิทธิผูปวยโดยแบงเปน ๓ รูปแบบ คือ 

  ๑.๑ ปญหาที่ผูปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยในสามารถพัฒนาไดเอง 
จากความคิดเห็นของพยาบาลผูปฏิบัติงาน  ทีมรับผิดชอบการพัฒนาการ 



๒๒๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

บริการที่ประทับใจ และหัวหนาตึกผูปวยใน มีดังน้ี  
   ๑) การมีปายชื่อ สกุลตําแหนงที่ถูกตองใหมองเห็น
ชัดเจน และอานงาย                                      
    ๒)  การมีปายแสดงชื่อ – สกุล แพทยและบุคลากร
ทางการแพทยและประเภทของผูประกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบในแตละเวรใน
สถานที่ที่มองเห็นเดนชัด อานงาย                 
                     ๓)  การมีแผนภูมิการบังคับบัญชา พรอมติดรูปถาย ชื่อ 
สกุลและตําแหนงไวในสถานที่ที่มองเห็นเดนชัด                                                 
    ๔) การกําหนดให มีการตรวจเยี่ยมผูปวยที่ รับไว
รักษาพยาบาล อยางนอย ๓ ครั้ง/เวร   
    ๕)  การมีออดหรือกริ่งไวเรียกขอความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ ในกรณีผูปวยไมมีญาติดูแลหรือชวยเหลือตนเองไมได                            
       ๖)  การรูดมานปดใหมิดชิดทุกครั้งในการปฏิบัติการ
พยาบาลที่จะเปดเผยรางกายผูปวย                        
  ๑.๒ การจัดหาสถานที่และบริเวณที่ติดตั้งที่จะทําใหผูปวย
และญาติมองเห็นชัดเจน ดังน้ี 

   ๑) ปายชื่อติดที่หนาอกเสื้อดานซายขณะปฏบิัติงานทุก
ครั้ง 

    ๒)  ปายแสดงชื่อ – สกุล แพทยและบุคลากรทางการ
แพทยและประเภทของผูประกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบในแตละเวรติดไวที่หนา
หองทํางานเจาหนาที่ 
   ๓)  เปลี่ยนปายชื่อ– สกุล แพทยและบุคลากรทางการ
แพทยที่รับผิดชอบในแตละเวรทุกเวร เปนปจจุบัน 
  ๑.๓ กําหนดใหหัวหนาเวรทุกเวรหรือหัวหนาตึกผูปวยในเปน 
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ผูกระตุนใหพยาบาลปฏิบัติตามขอกําหนดในระยะแรกๆ เพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติที่เปนประจําและตอเน่ือง    
 ๒. มีการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติที่ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ไดกําหนดไวเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  
   ๒.๑  โดยหัวหนาตึกและจัดทําเอกสารแนวทางการปฏิบัติตาม
สิทธิผูปวยมาใสแฟมเก็บไวที่ตึกผูปวยใน เพ่ือสะดวกในการคนควาเพิ่มเติม
เม่ือมีขอสงสัย ตามรายการตอไปน้ี 
     ๑)  การอธิบายชี้แจงรายละเอียดใหผูปวยและญาติ
เขาใจความสําคัญของการรักษาพยาบาล กอนใหผูปวยและญาติลงลายมือชื่อ
ยินยอมรับการรักษาพยาบาล 
    ๒) การอธิบายใหผูปวยและญาติทราบทุกครั้งกอน
ใหบริการรักษาพยาบาล เชน ผลของการรักษา วิธีการสังเกตความผดิปกตหิลงั
ไดรับการรักษาพยาบาล และประเมินความเขาใจของผูปวยและญาติ เปนตน 
    ๓)  ผูปวยสามารถขอทราบและดูผลการตรวจรักษาของ
ตนได เชน ผลการตรวจของแพทย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
วินิจฉัย เปนตน 
    ๔)  การรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลการเจ็บปวยของ
ผูปวยทุกราย เชน ถาตองตอบขอมูลของผูปวยทางโทรศัพทใหแจงผูปวย
กอนหรือใหผูปวยพูดโทรศัพทเอง ไมวางแฟมประวัติผูปวยหรือเขียนชื่อโรค
ไวที่ปลายเตียงหรือหนาหองผูปวย จัดเก็บขอมูลรายงานของผูปวยเปน
สดัสวน เปนตน 

    ๕)  การใหขอมูลของผูปวยเฉพาะตัวผูปวยหรือญาติที่
เปนผูแทนของผูปวยโดยชอบธรรมเทานั้น 
   ๒.๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติโดยทีมกรรมการพัฒนา 
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คุณภาพการพยาบาลของตึกผูปวยใน และทีมตรวจสอบความสมบูรณของ
เวชระเบียนของโรงพยาบาลสุมตรวจเดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓๐ ชุด  
 ๓.  การติดตามประเมินการปฏิบัติ 
   ๓.๑  หัวหนาเวรในทุกเวรเปนผูกระตุน ติดตามประเมินการ
ปฏิบัติของพยาบาลและเจาหนาที่ในเวรทุกคน 
   ๓.๒  หัวหนาตึกผูปวยในและหัวหนาพยาบาลคอยกระตุนและ
ชื่นชมในผูที่ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ  
   ๓.๓  ทีมพัฒนาการบริการที่ประทับใจประเมินความพึงพอใจ
ของปวย 
   ๓.๔  ทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของตึก
ผูปวยใน 
   ๓.๕  กรรมการที่ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน
โรงพยาบาล 
 นอกจากนี้ยังมีสิทธิผูปวยในบางประเด็นที่จะตองกําหนดรวมกัน
ระหวางหนวยงานหรือวิชาชีพสาขาอื่น เชน เภสัชกร แพทย ฯ พยาบาลที่
ปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยในจึงขอปรับบางสวนที่ทําได และจะสงขอมูลที่ตอง
พัฒนาใหกับทีมสหสาขาวิชาชีพหรือกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาในโอกาสตอไป ซ่ึงมีอยู ๓ ประเด็นของสิทธิผูปวยขอ ๖ 
สิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนที่มิไดเปนผู
ใหบริการแกตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใหบริการ และสถานบริการได 
คือ  
 ๑.  การเปดโอกาสใหผูปวยและญาติเลือกใชบริการ ตามระเบียบ
ของโรงพยาบาล  
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 ๒.  การใหความชวยเหลือประสานงานเมื่อผูปวยแจงความจํานง
ขอเปลี่ยนผูใหบริการหรือสถานบริการ 
 ๓.  ขณะรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถนําการ
รักษาแพทยทางเลือกมาใชควบคูกับการรักษาพยาบาลแผนปจจุบันได (ตอง
ไมมีผลเสียตอการรักษาแผนปจจุบัน)                   
 

ความสําเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให
สอดคลองตามสิทธิผูปวยที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลทาวุง อําเภอทาวุง 
จังหวัดลพบุรี โดยการนํายุทธศาสตร “การรับรูปญหาและเปาหมาย” ได
กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ “ปญหา” และ “เปาหมายความสําเร็จ” 
(sense of belonging) กอใหเกิดการ “ระเบิดจากขางใน” ที่พรอมจะลงมือ
ปฏิบัติการพัฒนาและเรียนรูจากการปฏิบัติการพัฒนานั้น (interactive 
learning through action) จนสามารถพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให
สอดคลองกับสิทธิผูปวยได       
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การต้ังชื่อภาพยนตรไทย: ภาษาที่ใชในสังคม∗  
 

ภาคภูมิ  เฉลิมวัฒน∗∗ 

 
  ภาพยนตรเปนสื่อในการสื่อสารชนิดหนึ่งที่อยูคูกับสังคมไทย
มานาน และมีลักษณะเฉพาะตัว คือเปนภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได จาก
การที่ภาพยนตรสามารถเคลื่อนไหวได น่ี เองทําใหผู รับสารหรือผูชม
ภาพยนตรสามารถเขาใจเนื้อหาของสารหรือเน้ือเรื่องไดอยางขัดเจน และได
อารมณ ภาพยนตรไมเพียงเปนงานศิลปะที่ใหสาระและบันเทิงเทานั้น 
หากแตยังเปนงานดานสื่อสารมวลชนที่สอดแทรกขาวสาร และเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเปนสื่อที่แสดงแงมุมตางๆ ของชีวิตทั้ง

                                                 
∗
รายงานการวิจัยทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
∗∗
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ที่นาสลดใจ เปนอุทาหรณ ปลอบประโลมใจใหคลายเศรา หรือกระตุนใหผูชม
เกิดแรงบันดาลใจไดเปนอยางดี  

 ภาพยนตรจะมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบใหเหมาะสมกับ
สภาพสังคม และความตองการของผูชมหรือผูรับสารอยูเสมอ ไมวาจะเปน 
เน้ือเรื่อง ตัวแสดง หรือการตั้งชื่อ เพ่ือเปนการชักจูงใจผูชมใหหันมาสนใจ
ภาพยนตรเรื่องน้ันๆ  นอกจากนี้ การใชภาษาในการตั้งชื่อภาพยนตรไทยยัง
เปนการใชภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธอยางหนึ่ง ซ่ึงตองตั้งชื่อให
โดดเดนนาสนใจ อีกทั้งตองไมสงผลกระทบตอผูคนและสังคมดวย ลักษณะ
ของการใชภาษาเพื่อการโฆษณามักจะมีความโดดเดนทั้งเรื่องกลวิธีการ
เลือกสรรถอยคํา กลวิธีการเรียบเรียงประโยคใหแปลกและสะดุดตา เพ่ือ
เรียกรองความสนใจจากผูรับสาร ดังนั้นการใชภาษาในการตั้งชื่อภาพยนตร
ไทยสวนใหญจึงไมคํานึงถึงหลักไวยากรณ แตจะมีความแปลก สะดุดตาและ
สามารถเราความสนใจของผูรับสารหรือผูชมไดดวย  

การตั้งชื่อภาพยนตรจึงมีโครงสรางภาษาที่ตางไปจากภาษา
มาตรฐาน มีลักษณะที่เปนเอกลักษณของตนเอง ไมวาจะเปนการเรียง
ประโยคหรือการเลือกสรรคําในการตั้งชื่อเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ อีกทั้งยังมี
พัฒนาการในเรื่องการใชภาษา ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อภาพยนตรไทย
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ศึกษาเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ 
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และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตร และ
โครงสรางภาษาไทย 
 ๒. รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหโครงสรางภาษาใน
การตั้งชื่อ เพ่ือใชเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล 
 ๓. คัดลอกรายชื่อภาพยนตรไทยที่รวบรวมไวโดยสมาคม
สมาพันธภาพยนตรแหงชาติ และสมาคมผูกํากับภาพยนตรไทยระหวางป 
พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๕ –พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๙  จํ า น ว น  ๑ ๙ ๓  ชื่ อ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต 
www.thainationalfilm.com และ www.thaifilmdirector.com 
 ๔. จําแนกประเภทของขอมูล โดยจําแนกเปนระดับประโยค กลุมคํา 
คํา และพยางค โดยใชกรอบการจําแนกชื่อภาพยนตร ที่บูรณาการมาจาก
งานวิจัยของชุติมา บุญอยู (๒๕๔๙) เร่ืองวิเคราะหโครงสรางภาษาและกลวิธีการ
ตั้งชื่อภาพยนตรไทย ในชวง ๒ ทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ๕. นําเสนอผลการจําแนกขอมูล ใหอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารย
อุทัยวรรณ ตันหยง และผูทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.สํารวม วารายานนท ตรวจสอบ 
 ๖. นําขอมูลแตละประเภทมาวิเคราะหโครงสราง โดยใชหลักการ
และทฤษฎี ดังน้ี 
  ๖.๑ ระดับประโยค ประยุกตใชทฤษฎีเรื่อง การจําแนก
ประโยคตามลักษณะและจํานวนของหนวยประโยค ของ นววรรณ  พันธุเมธา 
(๒๕๒๗, หนา ๑๓๕ - ๑๕๗) 
  ๖.๒ ระดับกลุมคํา ประยุกตใชทฤษฎีเรื่อง ลักษณะของ
กลุมคํา ของ นววรรณ  พันธุเมธา (๒๕๒๗, หนา ๙๓) 
  ๖.๓ ระดับคํา ประยุกตใชทฤษฎีเร่ือง การสรางคํา ของ
อุทัยวรรณ ตันหยง (๒๕๔๖, หนา ๔๗ - ๔๙)  
  ๖.๔ ระดับพยางค ประยุกตใชทฤษฎีเรื่อง โครงสรางพยางค  
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ของ อุทัยวรรณ ตันหยง (๒๕๔๘, หนา ๓๓ - ๓๗) 
 ๗. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ใหอาจารยที่ปรึกษา คือ 
อาจารยอุทัยวรรณ ตันหยง และผูทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.สํารวม วารายานนท 
ตรวจสอบ 
 ๘. วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ คือ คารอยละ 
 ๙. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ และ
พรรณนาวิเคราะห 
 ๑๐. สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหโครงสรางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อภาพยนตรไทย
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๑๙๓ ชื่อ จําแนกเปน ๔ 
ลักษณะ คือ ชื่อภาพยนตรที่มีโครงสรางระดับประโยค ชื่อภาพยนตรที่มี
โครงสรางระดับกลุมคํา ชื่อภาพยนตรที่ มีโครงสรางระดับคํา และชื่อ
ภาพยนตรที่มีโครงสรางระดับพยางค พบวาโครงสรางของชื่อภาพยนตรที่พบ
มากที่สุด คือ โครงสรางระดับกลุมคํา มีจํานวน ๙๔ ชื่อ เชน จอมขมังเวทย  
เด็กหอ  แฟนฉัน คิดเปนรอยละ ๔๘.๗๐ ซ่ึงมีการตั้งชื่อภาพยนตรเปนกลุม
คํานามมากที่สุด จํานวน ๗๓ ชื่อ เชน ขาวเหนียวหมูปง ตุกแกผี  แฟนฉัน 
ผีหัวขาด คิดเปนรอยละ ๗๘.๐๑ โครงสรางของชื่อภาพยนตรที่พบเปน
อันดับสอง คือ โครงสรางระดับประโยค มีจํานวน ๔๙ ชื่อ เชน คนสั่งผี     
เสือคาบดาบ  หลบผีผีไมหลบ คิดเปนรอยละ ๒๕.๓๙ มีชื่อภาพยนตรที่
เปนประโยคความเดียวมากที่สุด จํานวน ๓๕  ชื่อ เชน เสือรองไห            
ลูกตลกตกไมไกลตน คนสั่งผี คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๓  โครงสรางของชื่อ
ภาพยนตรที่พบเปนอันดับสาม คือ โครงสรางระดับคํา มีจํานวน ๔๕ ชื่อ เชน 
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แจว สยิว เฮี้ยน คิดเปนรอยละ ๒๓.๓๒ มีการใชคําที่เปนคําประสมมากทีส่ดุ 
จํานวน ๑๙ ชื่อ เชน กานกลวย สายลอฟา ผีเสื้อสมุทร คิดเปนรอยละ 
๔๒.๒๒ และโครงสรางของชื่อภาพยนตรที่พบนอยที่สุด คือ โครงสรางระดับ
พยางคมีจํานวน ๕ ชื่อ เชน  ดึกดําดึ๋ย  โวกวาก  เออเหรอ คิดเปนรอยละ 
๒.๕๙ ซ่ึงสวนใหญนิยมตั้งชื่อใหมีเสียงวรรณยุกตเหมือนหรือใกลเคียงกัน 
เ พ่ือกระตุนใหผูชมสนใจ  งายตอการเรียกและการจดจํา  เ ม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ชุติมา บุญอยู (๒๕๔๙, หนา ๔๓ - ๑๓๑) 
ซ่ึงศึกษาวิเคราะหโครงสรางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยในชวง ๒ ทศวรรษ 
พบวามีความสอดคลองกัน คือ สวนใหญนิยมตั้งชื่อภาพยนตรเปนกลุมคําหรือ
วลี รองลงมาจะมีโครงสรางระดับประโยค ซ่ึงนิยมตั้งชื่อเปนประโยคความเดียว
มากกวาประโยคชนิดอ่ืน สวนชื่อภาพยนตรที่มีโครงสรางระดับคําและระดับ
พยางคน้ันจะพบนอยกวาโครงสรางระดับอ่ืน 
 ขอสังเกตในการศึกษาครั้งนี้ พบวาชื่อภาพยนตรสวนใหญจะเนน
โครงสรางที่ไมซับซอน เขาใจงาย และสามารถสื่อสารใหผูชมเห็นภาพ
โดยรวมของภาพยนตรเรื่องน้ันๆ เชน คนเลนของ จะสื่อใหผูชมรูวาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับคาถาอาคมของขลัง นอกจากนี้ชื่อภาพยนตรบางเรื่องก็สามารถทํา
ใหรูวาเปนภาพยนตรที่เหมาะกับคนกลุมใด โดยดูจากระดับของภาษาและคํา
ที่ใชในการตั้งชื่อ เชน เดอะกิ๊ก ซ่ึงเปนการใชคําภาษาตางประเทศผสานกับ
คําศัพทที่ใชกันในหมูวัยรุน ทําใหทราบวาภาพยนตรเร่ืองน้ีเนนผูชมที่เปน
กลุมวัยรุน  
 
 
 
 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๓๕ 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาโครงสรางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อภาพยนตรไทย
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙ มีขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 
ดังน้ี 
 ๑. งานวิ จัยน้ีสามารถเปนแนวทางในการศึกษาการตั้ งชื่อ
ภาพยนตรได 
 ๒. งานวิ จัย น้ีสามารถนําไปใชประกอบการเรียนวิชาหลัก
ภาษาไทย และวิชาภาษาศาสตรเบื้องตน 
 ๓. งานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการวิเคราะห
ประโยค กลุมคํา คํา และพยางค 
 
 ขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาครั้งตอไป 
 ๑. ควรมีการศึกษาลักษณะโครงสรางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
ภาพยนตรไทยในปตอๆ ไป เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดขึ้น 
 ๒. ควรมีการศึกษาลักษณะโครงสรางภาษาไทยที่ใชในการตั้งชื่อ
ภาพยนตรประเภทอ่ืนๆ เชน ชื่อภาพยนตรตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย 
หรือชื่อภาพยนตรการตูน เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางทางภาษา 
 ๓. ควรมีการศึกษาลักษณะโครงสรางภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
รายการโทรทัศน หรือชื่อละครโทรทัศน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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บรรณานุกรม 
 

กฤษดา เกิดดี. (๒๕๔๑). ประวตัิศาสตรภาพยนตร. กรุงเทพฯ: หองภาพ
สุวรรณ. 

ชุติมา บุญอยู. (๒๕๔๙). วิเคราะหโครงสรางภาษาและกลวิธีการตั้งชื่อ
ภาพยนตรไทยในชวง ๒ ทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๒๖ – พ.ศ.๒๕๔๕). 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยทักษณิ. 

เดชพัฒน อรรถสาร. (๒๕๓๘). กระบวนการตั้งชื่อภาษาไทยในภาพยนตร
สหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

นภาพร สุขม่ัน. (๒๕๔๘). รายงานการวจิัยเรื่องลักษณะภาษาที่ใชในการ
พาดหวัขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐ. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี. 

นววรรณ พันธุเมธา. (๒๕๒๗). ไวยากรณไทย (พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: 
รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

นิจพงศ ศรีวรรณ. (๒๕๔๒). ลักษณะภาษาไทย. เพชรบุรี: สถาบันราชภัฏ
เพชรบรีุ. 

ปยกุล เลาวัณยศิริ. (๒๕๒๖). ภาพยนตรกับสังคม. วารสารศาสตร, ๔ 
(๑๕), ๓๐. 

ผูกํากับภาพยนตรไทย, สมาคม. (๒๕๕๐,  กันยายน  ๑๑). ภาพยนตร. 
[ออนไลน] เขาถึงได จาก 
http://www.thaifilmdirector.com/ ?q=movie/year/2006.  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๓๗ 
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พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบณัฑิตยสถาน. (๒๕๕๐). กรุงเทพฯ: 
แม็ค. 

พจนานุกรม ฉบับมตชิน. (๒๕๔๗). กรุงเทพฯ: พิมพดี. 
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นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
ภาคภูมิ หรรนภา. (๒๕๔๔). กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยสําหรับภาพยนตร

อเมริกา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย    
สงขลานครินทร. 

 
มณีปน พรหมสุทธิรักษ. (๒๕๔๗). มณีปนนิพนธ รวมบทความดานภาษา 

วรรณคดแีละวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

วิจินตน ภานพุงศ. (๒๕๒๒). โครงสรางภาษาไทย : ระบบไวยากรณ. พระนคร: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

ศรีจันทร วิชาตรง. (๒๕๔๒).  หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ  
พระนคร. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ. (๒๕๔๗). คูมือครูภาษาไทย หลัก
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ    
คุรุสภา ลาดพราว. 

สมาพันธภาพยนตรแหงชาติ, สมาคม. (๒๕๕๐, สิงหาคม ๔). ประวัติ
ภาพยนตรไทย. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก 
http://www.thainationalfilm.com/thai/24000/241film_his.html. 



๒๓๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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สุภาพรรณ ณ บางชาง. (๒๕๒๗). การใชภาษาในการตั้งชื่อคนไทย. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

อุทัยวรรณ ตนัหยง. (๒๕๔๘). เอกสารประกอบการสอน วิชา ๑๕๓๑๑๐๑ 
ภาษาศาสตรเบื้องตน. ลพบุรี: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

          . (๒๕๕๐). เอกสารประกอบการสอน หลักภาษาไทย. ลพบุรี: คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (๒๔๑๖). หลักภาษาไทย. พระนคร: ไทยวฒันา
พานิช. 
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เพลงเด็กจากตําบลหวยใหญ ในยุคปจจุบัน∗ 

 

นพรัตน นอยเจริญ∗∗ 

 
การศึกษาวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นเอกลักษณของชาติสาขาหนึ่ง 

คือ การศึกษาเกี่ยวกับภาษา เพราะภาษาเปนสื่อสรางความเขาใจใน
ธรรมชาติและจิตใจของมนุษย ตลอดจนเปนหลักฐานของวิวัฒนาการทาง
สังคม โดยเฉพาะการศึกษาคนควาทางวรรณกรรม มุขปาฐะ ทั้งนิทาน ภาษิต 
ปริศนา คําพังเพย และบทเพลงตางๆ  

เพลงเด็กจัดอยูในสาขาหนึ่งของเพลงพื้นบาน ที่ถายทอดทาง    
มุขปาฐะ มีกําเนิดมาชานานและถือวาเปนสากล แตละชาติตางมีเพลงเด็ก

                                                 
∗
รายงานการวิจัยทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
∗∗
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



๒๔๐ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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เปนสมบัติของตน เพลงเด็กแตละทองถิ่นมีจุดประสงครวมกันคือ เพ่ือใหเกิด
ความเพลิดเพลินและใหเกิดความรู  
 เพลงเด็กสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ เพลงกลอมเด็ก 
เพลงเด็กรองเลน และเพลงประกอบการละเลนเด็ก ลักษณะที่สําคัญของ
เพลงเด ็ก  ค ือ  จะม ีจ ังหวะของเพลงและม ีการ ซํ้าทั ้ง ในเนื ้อหาและ
ทวงทํานอง ซึ่งสอดคลองกับหนาที่ของเพลง ทั้งจังหวะและถอยคําของ
เพลงมีความเรียบงาย สั้น แตหากตองการใหเนื้อรองของเพลงยาวขึ้นก็จะ
ใชวิธีรองซ้ํา ทวงทํานองของเพลงเด็กจึงมีความสําคัญมากกวาถอยคําและ
ความหมายในเนื้อเพลง 
 คุณคาของเพลงเด็กที ่เดนชัดมีอยู หลายประการ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพลงเด็กสวนใหญจะมีลักษณะเปนเครื่องบันทึกสภาพทางสังคม 
เชนเดียวกับวรรณคดี นิทานหรือนิยาย ถือกันวาเปนกระจกเงาที่ฉายให
เห็นถึงความรูสึกนึกคิด นิสัยใจคอของคนที่เปนเจาของ นอกจากนี้ยังชวย
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายและอารมณของเด็ก อีกทั้งเปนเครื่องชวย
บอกจังหวะและชวยสรางความสามัคคีใหกับเด็กอีกดวย 
 เพลงเด็กยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สถานที่และ
สังคม เพลงเด็กบางเพลงอาจมีการบรรยายความไมแจงชัด คลายกับวา
บางสวนขาดไป หรือบางสวนเพ่ิมเขามาหรือมีบางสวนเขามาแทนที่ ลักษณะ
เชนนี้เปนเพราะเพลงเด็กมีการถายทอดถึงกันดวยวาจาและการจดจํา 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพลงเด็กเพราะนับวันกําลังจะสูญหายไป
จากความนิยม เด็กๆ กําลังจะลืมเพลงที ่ครั ้งหนึ่งแมใชกลอมใหนอน 
ตลอดจนเพลงรองเลนและประกอบการละเลน เพราะอิทธิพลการละเลน
จากตะวันตกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผูวิจัยคาดวาในอนาคต
เพลงเด็กจะเลือนหายออกไปจากสังคมไทย จึงศึกษาวิจัยเพลงเด็ก เพื่อให



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๔๑ 
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ทุกคนไดรู ตระหนักและชวยกันอนุรักษเผยแพร เพลงเด็กใหอยูคูกับสังคม
และวัฒนธรรมไทยตลอดไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะเนื้อหาของเพลงเด็ก ตําบลหวยใหญ อําเภอ
สระโบสถ จังหวัดลพบุรี  
 ๒. เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาในเพลงเด็ก ตําบลหวยใหญ อําเภอ
สระโบสถ จังหวัดลพบุรี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. สํารวจขอมูลเบื้องตนตําบลหวยใหญ อําเภอสระโบสถ จังหวัด
ลพบุรี 

๒. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับเพลงเด็ก 
๓. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ๓.๑  แบบสัมภาษณ  
  ๓.๒. แบบวิเคราะหขอมูล  

 ๓.๒.๑ แบบวิเคราะหทางภาษา 
 ๓.๒.๒ แบบวิเคราะหประเภทของเพลงกลอมเด็ก 

  ๓.๒.๓ แบบวิเคราะหประเภทของเพลงเด็กรองเลน 
  ๓.๒.๔ แบบวิ เคราะหประเภทของเพลงประกอบ
การละเลนเด็ก 
 ๔. ขั้นรวบรวมขอมูล 
  ๔.๑ สรางความคุนเคยกับเด็ก และชาวบาน 
  ๔.๒ สอบถามและสนทนา เพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับเพลงกลอมเด็ก 



๒๔๒ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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  ๔.๓ แจกแบบสัมภาษณพรอมอธิบายถึงวัตถุประสงคที่
ตองการ  
  ๔.๔ จดบันทึก บันทึกภาพ บันทึกเสียง และถอดขอความ
จากเทปเสียงเปนตัวอักษร 
 ๕. ขั้นของการวิเคราะหขอมูล 
  ๕.๑ วิเคราะหขอมูลโดยการแปลความ และตีความขอมูล 
  ๕.๒ วิเคราะหขอมูลโดยใชแบบวิเคราะห ลักษณะเนื้อหาของ
เพลงเด็ก และการใชภาษาในเพลงเด็กที่สรางขึ้น ดังน้ี 
         ๕.๒.๑ เพลงกลอมเด็ก  ผูวิ จัยไดประยุกตใชกรอบ  
การวิจัยของ เยาวเรศ สิริเกียรติ (๒๕๒๑) ในการวิเคราะหเน้ือเพลงกลอม
เด็ก ดังน้ี 
      ๑) บทเพลงเกี่ยวกับสัตว 
      ๒) บทเพลงที่แสดงความรักของแมที่มีตอลูก 
     ๓)  บทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ  
    ๔)  บทเพลงที่เสียดสี ประชดประชัน และถาก
ถางบุคคลตางๆ 
    ๕.๒.๒ เพลงเด็กรองเลน ผูวิจัยไดสรางแบบวิเคราะห
ขึ้นเอง ดังน้ี 
     ๑) บทเพลงเกี่ยวกับสัตว 
     ๒) บทเพลงลอเลียน 
     ๓) บทเพลงที่เปนคําขู 
     ๔) บทเพลงที่เปนคําขอรอง 
     ๕) อ่ืน ๆ   
  ๕.๒.๓ เพลงประกอบการละเลนเด็ก ผูวิจัยไดใชหลัก 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๔๓ 
-------------------------------------------------- 

ทฤษฎีของ วอรเรน อี.โรเบิรต (Waren E.Roberts) (๒๕๔๗) ในการ
วิเคราะหประเภทของการละเลน ดังน้ี 
      ๑) ประเภทการทาย 
    ๒) ประเภทกระโดดเชือก 
    ๓) ประเภทการปรับ 
    ๔ ประเภทไลจับ 
    ๕) ประเภทคัดออก 
    ๖) ประเภทประกอบทาทาง 
    ๗) ประเภทจ้ําจ้ี 
    ๘) ประเภทตบแผละ 
    ๙) ประเภทอ่ืนๆ  
   ๕.๒.๔ การวิเคราะหดานภาษา ผูวิจัยไดสรางตาราง
วิเคราะหขอมูล โดยประยุกตใชกรอบการวิจัย ของ นัธริกา สถิตรวณิย 
(๒๕๔๐) ดังน้ี 
    ๑) การซ้ําคํา 
    ๒) คําคลองจอง 
    ๓) การใชภาษาตางประเทศ 
    ๔) ภาษาถิ่นที่ปรากฏในเพลงเด็ก 
 
 ๕.๓ หาคาความถี่ของภาษาที่ใชในเพลงเด็ก ประเภทของ
เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการละเลนเด็ก เพลงเด็กรองเลน และ
ประโยชนที่ไดรับจากเพลงเด็ก แลวคํานวณหาคารอยละ 
 ๕.๔ วิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอขอมูลในรูปของตารางแสดง
คารอยละ พรอมการพรรณนาวิเคราะห 



๒๔๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  ๕.๕ นําขอมูลที่วิเคราะหได ไปตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ    
๒ ทาน คือ  อาจารยอุทัยวรรณ ตันหยง และ ผูชวยศาตราจารยสํารวม     
วารายานนท  
 
สรุปผลงานวิจัย 
 จากการศึกษาเพลงเด็ก ตําบลหวยใหญ สรุปผลได ดังน้ี 
 ๑. ลักษณะเน้ือหาของเพลงเด็ก จํานวน ๖๐ เพลง พบวามีเพลง
เด็กรองเลนมากที่สุด จํานวน ๓๐ เพลง จําแนกลักษณะเนื้อหาเรียงลําดับ 
ดังน้ี 
  ๑.๑ เพลงเด็กรองเลนจํานวน ๓๐ เพลง จําแนกตามลักษณะ
เน้ือหาที่พบ ดังน้ี 
   ๑.๑.๑ บทเพลงลอเลียน ๑๖ เพลง  คิดเปนรอยละ ๕๓  
เชน    เพลงหลอกควาย 

 หลอกควายสบายดีจัง หลอกกี่ครั้งก็ยังเปนควาย 
 เพลงนี้ใชรองลอเลียนเวลาที่หลอกใหเพ่ือนเชื่อ หรือหลอกให
เพ่ือนทําตามงายๆ แลวเด็กอีกคนทําตาม เด็กคนที่หลอกก็จะดีใจและรอง
เพลงนี้ 
   ๑.๑.๒ บทเพลงเกี่ยวกับสัตว ๘ เพลง คิดเปนรอยละ 
๒๗ เชน  เพลงนกเอ้ียง 

 นกเอ้ียงมาเลี้ยงควายเฒา ควายกินขาวนกเอ้ียงหัวโต 
 หัว โต ๆ กิโลหาบาท  หัวขาด ๆ กิโลบาทเดียว 

 เพลงนี้กลาวถึงสัตว คือ นกเอ้ียงที่ไปเลี้ยงควาย ซ่ึงเปน
ลักษณะของสัตวทั้ง ๒ ชนิด ที่ตางพึ่งพาอาศัยกัน นกเอ้ียงจะไปเกาะบนหลัง



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๔๕ 
-------------------------------------------------- 

ควายเพื่อกินแมลงบนหลังควาย สวนควายก็ใหนกเอ้ียงจับแมลงกินเพ่ือไมให
รบกวนควาย  
   ๑.๑.๓ บทเพลงที่เปนการรองขอ ๓ เพลง คิดเปนรอยละ 
๑๐ เชน เพลงแมจาของตังค ๕ บาท 

 แมจาขอตังค ๕ บาท ไปซื้อกระดาษมาจดบัญชี 
 สาว ๆ ไปไหนกันหมด ไปนั่ง...หดอยูบนตนยอ 

 บทเพลงนี้มีเน้ือหากลาวถึงการขอเงินแม ๕ บาท เพ่ือที่จะไป
ซ้ือกระดาษมาจดบัญชี และในตอนทายจะถามถึงสาวๆ วาไปไหนกันหมด 
คําตอบคือ ไปน่ัง...รวมกลุมกันอยูบนตนยอเปนการเปรียบเทียบใหเห็นภาพ 
   ๑.๑.๔ บทเพลงที่เปนคําขู ๑ เพลง คิดเปนรอยละ ๓ 
เชน  เพลงหามมอง 

 ใครมองเปนตาตอ  ใครหัวรอเปนตาแดง 
 บทเพลงนี้เด็กจะใชรองเวลาที่ปวดปสสาวะ เด็กมักจะไมเขา
หองน้ํา จะน่ังปสสาวะเลยทันที ในขณะที่มีเด็กอีกหลายๆ คนอยูดวย แตผูที่
ปสสาวะจะรองเพลงนี้ เด็กที่อยูดวยจะไมกลามองเพราะกลัวเปนตาตอ ตา
แดง แลวจะถูกลอ 
   ๑.๑.๕ บทเพลงที่เด็กใชรองเลนกันทั่วไป ๑ เพลง  คิด
เปนรอยละ ๓ เชน  เพลงโรงเรียนของเรา ๑ 

 โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคน 
 เด็กๆ ก็ไมซุกซน   พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมา ชอบมา โรงเรียน 

 บทเพลงนี้เด็กใชรองเลนทั่วไป เพ่ือใหเกิดความรักโรงเรียน
ของตน วาคุณครูใจดี จึงทําใหเด็กชอบมาโรงเรียน ไมมีใครขาดเรียน 



๒๔๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

  ๑.๒  เพลงประกอบการละเลน จํานวน ๒๐ เพลง จําแนกตาม
ลักษณะเนื้อหาที่พบได ดังน้ี    
   ๑.๒.๑ บทเพลงเลนประกอบทาทาง ๖ เพลง คิดเปน
รอยละ ๓๐ เชน  เพลงบานผีสิง 

 บานผีสิงจับผูหญิงมาทรมาน จับผูชายมาทรยศ 
  จับแมมดมาดึงสะดือ  จับกิ้งกือมาทํากวยเตี๋ยว 
  จับแมวเหมียวมาเตนระบํา จับแมวดํามาปกกะเปายิงฉบุ 

 เพลงนี้ใชประกอบการเลนที่มีผูเลน ๒ คน หันหนาเขาหากัน
รองเพลง หลังจากนั้นมือของตนเองตบมือของเพ่ือน ตบมือบน ตบมือลาง 
ตบดานหนามือ ตบดานหลังมือ  จากนั้นตบมือพรอมๆ แลวทําทาทาง
ประกอบเพลง จนจบแลวก็เปายิงฉุบ 
   ๑.๒.๒ บทเพลงเลนตบแผละ  ๕ เพลง คิดเปนรอยละ 
๒๕ เชน  เพลงกุงแหงชาละวัน 

  กุงแหงชาละวนั  สองสามวันจะไปอังกฤษ 
  ไปแลวอยาดุกดิก  คนอังกฤษจะเขกกะบาล 

 เพลงใชประกอบการละเลนที่มีผูเลน ๒ คน จับคูหันหนาเขาหา
กัน หลังจากนั้นรองเพลง และใชมือของตนเองปรบมือกับคูเลน จนจบเพลง
แลวหยุดนิ่ง ใครขยับตัวหรือไมน่ิงเปนผูแพ 
   ๑.๒.๓ บทเพลงประเภทคัดออก ๓ เพลง คิดเปนรอยละ 
๑๕ เชน  เพลงยับยูยี้ ยี่ยูยับ 

 ยับยูยี้ ยี้ยูยับ จระเขฟาดหางกัดคนไมเขา 
 คนเฒาๆ วิ่งหนีไมทัน รถสองคันยิงปนกันดังปุง 
 เพลงนี้ใชประกอบการละเลน ที่มีตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ผูเลนนั่ง
ลอมวง แตละคนจะตองใชน้ิวชี้จ้ีที่ฝามืออีกคนหนึ่ง แลวรองเพลง จบพลง 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๔๗ 
-------------------------------------------------- 

ตองรีบเอามือออก หากใครถูกจับน้ิวไวไดตองออก ใครที่ไมถูกจับชนะ 
   ๑.๒.๓ บทเพลงเลนไลจับ ๒ เพลง คิดเปนรอยละ ๑๐ 
เชน  เพลงมอญซอนผา 

 อีมอญซอนผา  ตุกตาอยูขางหลัง 
 ใครเผลอไมคอยระวัง ตุกตาอยูขางหลังระวังจะถกูต ี

 การเลนมอญซอนผาไมจํากัดจํานวนผูเลน  กอนจะเลนก็ตอง
หาผูที่เปนมอญซอนผากอน  จากนั้นคนที่เหลือก็นั่งลอมวง การเลนมอญ
ซอนผาจะมีเพลงประกอบการเลน  มีเน้ือรองวา “มอญซอนผาตุกตาอยูขาง
หลัง ใครเผลอไมคอยระวังตุกตาอยูขางหลังระวังจะถูกตี” ในขณะที่คนนั่ง
ลอมวงกําลังรองเพลงอยู  คนที่เปนมอญก็ตองเดินรอบๆ ผูเลนคนอื่นๆ  
และก็นําผาไปวางไวดานหลังของของผูเลนคนไหนก็ได เมื่อเพลงจบทุกคน
ที่นั่งลอมวงก็จะหันไปดูดานหลังตนเองวามีผาวางไวหรือเปลาถาใครมีผา
วางอยู ด านหลังก็จะตองหยิบผานั ้นไปไลตีคนที ่เปนมอญ ถาตีไมไดก็
จะตองเปนมอญแทน 
   ๑.๒.๕ บทเพลงเลนนับ ๑ เพลง คิดเปนรอยละ ๕ เชน 
เพลงไขแตกโปะ 

 ไข ๕ ฟองวางอยูบนโตะ         แตกดังโปะเหลือไข ๔ ฟอง 
 ไข ๔ ฟองวางอยูบนโตะ   แตกดังโปะเหลือไข ๓ ฟอง 
 ไข ๓ ฟองวางอยูบนโตะ   แตกดังโปะเหลือไข ๒ ฟอง 
 ไข ๒ ฟองวางอยูบนโตะ   แตกดังโปะเหลือไข ๑ ฟอง 
 ไข ๑ ฟองวางอยูบนโตะ   แตกดังโปะเหลือไข ๐ ฟอง 

 เพลงไขแตกโปะ ใชประกอบการเลนที่ไมจํากัดจํานวนผูเลน 
เมื่อเริ ่มเลนทุกคนจะนั ่งลอมวงกัน ผู เลนทั ้งหมดกํามือแลววางซอนกัน 
จากนั้นรองเพลงไขแตกโปะ เริ่มจากจํานวนมือที่มากที่สุด จนถึง ๐ ฟอง 



๒๔๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

พอถึงคําวา “โปะ” ใหแบมือ คนที่อยูบนสุดจะตีมือคนที่อยูขางลางของมือ
ตน ทําแบบนี้จนถึงคนสุดทายตีที่พ้ืน 
   ๑.๒.๖ บทเพลงเลนซอนหา ๑ เพลง คิดเปนรอยละ ๕ 
เชน  เพลงแอบสะพาย 

 หลับตาไมมิด  ลูกกะมิตเขาตา 
 พอแมทํานา  ไดขาวเม็ดเดยีว 

 เพลงนี้ใชรองประกอบการละเลนที่ไมจํากัดจํานวนผูเลน ผูเลน
จะกําหนดกติกาการเลน โดยกําหนดเขตพื้นที่ และกอนเลนจะโอลานอยออก 
ใครออกเปนคนเปดตาคนแรก ผูเลนหนึ่งคน จะอยูกับผูปดตาเพื่อดูวาไมได
แอบมอง จากนั้นก็จะเปนคนรองเพลงนี้ และรีบวิ่งไปแอบ ผูปดตาจะพูดกอน
เดินหาวา “เอาหรือยัง” ถาผูเลนบอก “เอาเลย” ก็จะปดตาและออกหา เม่ือเจอ
ผูเลนก็จะบอกวา “แอบสะพาย...(ชื่อคน)”  จนถึงคนสุดทาย ผูปดตายังหาไม
เจอแลวออกมาบอกวา “ปอก” ผูปดตาตองเปนตอ แตถาผูปดตาหาเจอกอน 
คนที่ถูกหาเจอคนแรกตองเปนแทน  
   ๑.๒.๗ บทเพลงเลนปรับออก ๑ เพลง คิดเปนรอยละ ๕ 
เชน เพลงมดตะนอย 

 มดตะนอยไตตนพริก คนไหนหยุกหยิกตองตดดังปง 
 เรียกแมมาดูอีหนูน่ังขี้ ตูดแดงแจดแจ 

 เพลงนี้ใชประกอบการละเลน ที่มีผูเลน ๒ คนขึ้นไป จะมีคน
หน่ึงเปนผูรองแลวชี้ น้ิวไปที่ตัวผูเลน โดยเริ่มจากตัวผูรอง จะรองเพลง
ประกอบทีละ ๑ คํา ตอ ๑ คน ประกอบกับชี้น้ิวไปที่ผูเลนทุกคนจนจบเพลง 
ผูเลนทุกคนจะนิ่ง ถาใครขยับตัวกอนจะถูกปรับโดยการลอวาเปนคนผายลม 
   ๑.๒.๘ บทเพลงเลนจํ้าจ้ี ๑ เพลง  คิดเปนรอยละ ๕ 
เชน  เพลงจํ้าจ้ีมะเขือเปาะ 



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๔๙ 
-------------------------------------------------- 

 จํ้าจ้ี มะเขือเปาะแปะ อาบนํ้าทาไหน อาบนํ้าทาวัด  
  เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยม ๆ มอง ๆ นกขุนทองรองกู 

 ผูเลนนั่งลอมวง กํามือคว่ําตอกันเปนวง ผูเลนคนหนึ่งใชน้ิวชี้
บนมือคนอ่ืนๆ  พรอมกับรองเพลง  จบเพลงที่คนไหนตองเอามืออกหนึ่งมือ 
แลวเริ่มจ้ิมน้ิวและรองเพลงตอ จนกวาจะเอามือออกหมดทุกคน ใครที่ออกคน
สุดทายชนะ 
  ๑.๓  เพลงกลอมเด็กจํานวน ๑๐ เพลง จําแนกตามลักษณะ
เน้ือหาที่พบได ดังน้ี 
   ๑.๓.๑ บทเพลงแสดงความรักของแมที่มีตอลูก ๓ 
เพลง คิดเปนรอยละ ๓๐  เชน เพลงนอนสาหลา ๒ 

 นอนสาหลาหลับตาอยาไดแอว นอนอูผาหลับตาแมสิกวย 
 แมไปไฮปงไกมาหา   แมไปนาปงปามาปอน 

 เพลงกลอมเด็กบทนี้มีความหมายวา “นอนนะลูกหลับตาอยา
รองไห นอนเปลผาหลับตานะ แมจะไกวเปล แมไปไรไปนาจะหาอาหารมาให
ลูกกิน” เน้ือรองกลาวถึงความรักของแมที่มีตอลูก ยอมทําทุกอยางเพื่อลูก แม
จะไปไรไปนาก็จะหาอาหารมาฝากใหลูกไดกิน 
   ๑.๓.๒ บทเพลงที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณตางๆ  ๒ เพลง 
คิดเปนรอยละ ๒๐ เชน  เพลงนอนสาหลา ๕ 

 เออ เหอ เออ เหอ เออ เหอ เออ  นอนสาหลาหลับตา
อยาไดแอว นอนตื่นแลวเอาแกวใสมือ แมสิลงเข็นฝายคืนเดือนหงาย
เวาผูบาว แมซิหาพอนามาเลี้ยงใหใหญสูง  นอนสาลูกเดอหลับตาซะ
ลูกเดอ  อือ อือ อือ อะ... 

 เพลงกลอมเด็กบทนี้มีความหมายวา “นอนนะลูกหลับตาอยา
รองไห นอนตื่นแลวแมจะเอาแกวแหวนเงินทองมาใสมือให เด๋ียวแมไป
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ทํางานปนฝาย ก็จะหาพอเลี้ยงใหอีกนะลูก นอนนะ” เน้ือเพลงสะทอนใหเห็น
อาชีพของชาวไทยอีสานอาชีพหน่ึงที่ทํากันในสมัยน้ันคือ ในตอนดึก ผูหญิง
จะไปทํางานปนฝาย  
   ๑.๓.๓ บทเพลงเสียดสีบุคคลตาง ๆ ๒ เพลง  คดิเปน
รอยละ ๒๐ เชน  เพลงนอนสาหลา ๗ 

 นอนสาหลาหลับตาแมสิกอม       แมสิลงเข็นฝายคืนเดือน
หงายเวาผูบาว 

 แมซิหาพอนามาเลี้ยงใหใหญสูง  นอนสาลูกเดอหลับตาสาลูกเดอ 
 เอ หะ เอ หะ เอ หะ เอ อือ หะ อือ หะ อือ หะ อือ 

 เพลงบทนี้มีความหมายวา “แมบอกใหลูกนอน เด๋ียวแมจะออกไป
ปนฝาย ในคืนเดือนหงายจะไปคุยกับหนุม ๆ และก็จะหา“พอนา”คือพอเลี้ยง มา
ชวยกันเลี้ยงลูกใหลูกโตเปนผูใหญ” จากเนื้อความของเพลงสามารถวิเคราะห
ได ๒ นัย คือ 
    ๑. ผูรองเปนยาหรือยาย รองเสียดสีลูกสะใภ ที่
ผัวตายแลวกลายเปนแมหมาย ไปทํางานนั่งปนฝายในตอนกลางคืน แลวจะหา
สามีใหมมาเลี้ยงลูก 
    ๒. ผูรองเปนแมของเด็ก แมของเด็กซึ่งเปนแม
หมายสามีตาย คับอกคับใจที่ตนตองหาเลี้ยงลูกอยูเพียงคนเดียว ไมมีใครชวย
แบงเบา จึงรองเสียดสีญาติทางสามีที่ไมมาดูแล วาเดี๋ยวจะหาพอใหมมาชวยกัน
เลี้ยงลูกใหเติบโตเปนผูใหญ   
   ๑.๓.๔ บทเพลงเกี่ยวกับสัตว ๒ เพลง คิดเปนรอยละ 
๒๐ เชน   เพลงนอนสาหลา ๑ 

 นอนสาหลาหลับตาแมซิกลอม  
 เจาบนอนบใหกินกลวย แมไปหวยหาสอนปลาซิว 
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 เก็บผักติ้วมาใสแกงเห็ด    ไปใสเบ็ดเอาปาคอใหญ  
 อยาฮองไหแมวโพงซิจกตา   เจานอนซาแมวโพงซิจกหํา  
 เจานอนค่ําแมวโพงซิจกกน  ติ่ง ลี้ง ตีง ลี้ง ตีง ลี้ง ตีง 

 บทเพลงกลอมเด็กบทน้ีจะขู ใหเด็กนอน โดยเนื้อเพลงมี
ความหมายวา “นอนนะลูก หลับตาแมจะกลอมใหลูกนอน ถาเจาไมนอนแม
ไมใหกินกลวย แมน้ีจะไปที่คลองไปหาปลาตัวเล็ก ๆ แลวจะเก็บผักติ้วมาใส
แกงเห็ด จะไปใสเบ็ดใหไดปลาชอน อยารองนะลูกเดี๋ยวแมวปาจะลวงตา 
หากเจานอนชาแมวปาก็จะลวงจู ถาเจานอนดึกแมวปาจะลวงกน” เน้ือเพลง
บรรยายถึงสัตวหลายชนิด เชน ปาคอ (ปลาชอน), แมวโพง (แมวปา) ซ่ึงผู
รองใชแมวปาขูลูกวาถาไมนอนจะถูกแมวปาทําราย ลูกก็จะกลัวแลวหลับตา
นอนอยางรวดเร็ว 
  ๑.๓.๕ บทเพลงที่ชวนขัน ๑ เพลง คิดเปนรอยละ ๑๐ 
เชน  เพลงนกจะกอ 

 กินแกงกบเปนนกจะกอ     กินแกงเขียดเปนเหยียดติ่งลิ้ง 
 ติ่ง ลิ้ง ตีง ลิ้ง ตีง  ลิ้ง ตีง     ลิงตกสางหางสั้นจุงกุง 

 บทเพลงเนื้อหาของเพลงชวนใหเด็กเกิดอารมณขัน จะใชรอง
เวลาที่ลูกรองไหมากๆ สวนมากจะเปนชวงตื่นนอนใหมๆ แมก็จะรองพรอม
กับตบกนไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหลูกหยุดรอง 
 ๒.  ลักษณะการใชภาษาของเพลงเด็ก จํานวน ๖๐ เพลง 
พบวามีการใชภาษาแบบคําคลองจองมากที่สุด จํานวน ๖๐ เพลง จําแนก
ตามลักษณะการใชภาษาเรียงลําดับ ดังน้ี 
   ๒.๑ ใชภาษาแบบคําคลองจอง ๖๐ เพลง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
เชน  เพลงไมเชื่อก็อยาเชื่อ 

       ไมเชื่อก็อยาเชื่อ  ไปกินเกลือรานตาแปะ 
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 ไปนอนเลอะแหละ  ใหตาแปะเลนนม 
 ตาแปะขายหมู   ใสตุมหูขางเดยีว 
 ตาแปะยืนเยี่ยว   รถเฉี่ยวกะดอขาด 

 เพลงเด็กรองเลนบทนี้ ใชคําที่มีเสียงสัมผัสสระ คือ เชื่อ-เกลือ, 
แหละ-แปะ, หมู-หู, และเยี่ยว-เฉี่ยว 
   ๒.๒ ใชภาษาแบบซ้ําคํา ๒๑ เพลง  คิดเปนรอยละ ๓๘.๓๓ 
เชน   เพลงขนมปกกิ่ง 

 ปกกิ่งขนมกรอบกรอบ  ชอบชอบอรอยจริง ๆ  
 ดู...(ชื่อคน)หนาลิง  ก็ยังชอบกินปกกิ่ง 

 เพลงเด็กรองเลนบทนี้ซํ้า พบการซ้ําคําโดยลงเสียงหนักที่
พยางคหนา แลวเปลี่ยนเสียงระดับพยางคหนาเปนเสียงตรี ๒ แหง คือ  
  ๑. คําวา กรอบกรอบ เปนการซ้ําคําโดยลงเสียงหนักที่
พยางคหนา แลวเปลี่ยนเสียงระดับพยางคหนาเปนเสียงตรี จะมีความหมาย
เหมือนกันเพียงอยางเดียว คือ กรอบ การซ้ําคําแบบนี้ทําใหความหมายของ
คําเพิ่มขึ้น 
  ๒. คําวา ชอบชอบ เปนการซ้ําคําโดยลงเสียงหนักที่
พยางคหนา แลวเปลี่ยนเสียงระดับพยางคหนาเปนเสียงตรี จะมีความหมาย
เหมือนกันเพียงอยางเดียว คือ ชอบ การซ้ําคําแบบนี้ทําใหความหมายของคํา
เพ่ิมขึ้น 
  ๒.๓ ใชภาษาถิ่น ๙ เพลง  คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐  เชน เพลง
นอนสาหลา ๒ 

 นอนสาหลาหลับตาอยาไดแอว นอนอูผาหลับตาแมสิกวย 
 แมไปไฮปงไกมาหา   แมไปนาปงปามาปอน 

 เพลงเด็กบทนี้มีเน้ือรองและทํานองเปนภาษาไทยถิ่นอีสาน   
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คําภาษาไทยถิ่นที่พบ (ปรีชา พิณทอง, ๒๕๓๒) ไดแก 
 

ที่ 
ภาษาไทย

ถ่ิน 
ภาษาไทย
มาตรฐาน 

ความหมาย 

๑. แอว งอแง      ก. วอนขอ  
๒. อู เปล      น. เปลสําหรับนอนของเด็ก 
๓. กวย ไกว      ก. แกวง เชนแกวงเปล 
๔.  ไฮ ไร      น. ไร 

 
  ๒.๔ ใชภาษาตางประเทศ ๘ เพลง  คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๓ 
เชน  เพลงสัตตาหมูมา 

 สัตตาหมูมา หมูมา ชิกกะบูม บูม บูม กุดมอนิง กุดมอนิง      
ทีเชอร 

 เพลงเด็กบทนี้ใชคําภาษาตางประเทศ คือ คําวา 
 ๑. บูม บูม บูม boom boom boom  เปนการใชเสียงเพื่อ
ประกอบจังหวะ 
 
 ๒. กุดมอนิง Good morning แปลวา สวัสดีตอนเชา 
 ๓. ทีเชอร Teacher แปลวา คุณครู 
 จากการศึกษาเพลงเด็กตําบลหวยใหญ อําเภอสระโบสถ จังหวัด
ลพบุรี สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 ๑.  ลักษณะเนื้อหาของเพลงเด็ก พบวาเพลงกลอมเด็กมีลักษณะ
เน้ือหา ๕ ชนิด ไดแก บทเพลงที่แสดงความรักของแมที่มีตอลูก บทเพลงที่
บันทึกเรื่องราวเหตุการณตางๆ บทเพลงเสียดสีบุคคลตางๆ บทเพลงเกี่ยวกับ
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สัตวและบทเพลงชวนขัน สวนมากที่พบเปนบทเพลงแสดงความรักของแมที่
มีตอลูก เพราะเพลงกลอมเด็กจะกลาวถึงความรักของแม ที่ยอมทําทุกอยาง
เพ่ือลูก และสวนใหญแมจะเปนผูรองเอง ทําใหเน้ือหาของเพลงแสดงถึงความ
รักของแมที่มีตอลูกอยางลึกซึ้ง 
 ประเภทที่สองเพลงเด็กรองเลน พบวามีลักษณะเนื้อหา ๕ 
ชนิด ไดแก บทเพลงลอเลียน บทเพลงที่เด็กใชรองเลนกันทั่วไป บทเพลงที่
เปนการรองขอ บทเพลงที่เปนคําขู และบทเพลงเกี่ยวกับสัตว สวนมากพบ
เปนบทเพลงลอเลียน จากการศึกษาเพลงเด็กรองเลนสวนมากจะมีลักษณะ
เปนการลอเลียนอวัยวะในรางกาย ความอวน ความผอม เพราะในวัยเด็กเปน
วัยรับรู และเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ที่มองเห็น เม่ือเห็นคนอวน หรือคนฟนหลอ
เดินผานก็จะรองออกมาโดยไมไดคํานึงถึงวาเขาจะโกรธหรือไม ซ่ึงเปน
ธรรมชาติของเด็กที่ชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ประเภทที่สามเพลงประกอบการละเลนเด็ก พบวามีลักษณะ
เน้ือหา ๗ ชนิด ไดแก บทเพลงเลนประกอบทาทาง บทเพลงเลนตบแผละ 
บทเพลงประเภทคัดออก บทเพลงเลนไลจับ บทเพลงเลนนับ บทเพลงเลน
จํ้าจ้ี บทเพลงเลนปรับออก บทเพลงเลนซอนหา สวนมากที่พบเปนบทเพลง
เลนประกอบทาทาง ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของวรรณภา เงินพุม ศึกษา
เพลงประกอบการละเลนเด็ก ตําบลสรางโคก อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
และพบเพลงประกอบการละเลนเด็ก จํานวน ๑๐ ประเภท ประเภทที่พบมาก
ที่สุด คือ การปรับ จะเห็นไดวาเพลงประกอบการละเลนเด็กของแตละทองถิ่น
แตกตางกัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานที่ และสังคม 
 ๒. ลักษณะการใชภาษาที่ ใชของเพลงเด็ก แบงออกเปน ๕ 
ลักษณะ คือ ใชภาษาแบบคําคลองจอง ใชภาษาแบบซ้ําคํา ใชภาษาถิ่น และ
ใชภาษาตางประเทศ สวนใหญที่พบมากที่สุดคือ การใชภาษาแบบคําคลอง
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จอง เพราะเพลงเด็กเปนกลอนประเภทหนึ่งที่มีคําสัมผัส คลองจอง ทั้งสัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนาการในการจํา เพราะเด็กจะเริ่ม
จําสิ่งตางๆ และเรียนรู การที่เด็กรองเพลงเด็กไดแสดงใหเห็นวา เด็กเริ่ม
เรียนรูในเรื่องการใชคําสัมผัสคลองจอง  
 ๓. ขอสังเกตในการศึกษาเรื่องการใชภาษานั้น มีการใชคําภาษา
ถิ่นและภาษาตางประเทศเขามาปะปนในเพลงเด็กดวย เน่ืองจาก ตําบล  
หวยใหญ ชาวบานสวนใหญพูดภาษาลาวแงวจึงมีภาษาถิ่นเขามาปะปน และ
ดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหภาษาตางประเทศเขา
มาปะปนกับภาษาไทย ซ่ึงเปนคําที่เขาใจงาย เชน Good morning หมายถึง 
สวัสดีตอนเชา  
 ๔. ขอสังเกตเรื่องลักษณะเนื้อหาของเพลงเด็ก พบวา เพลงเด็กมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงพบการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 ๔.๑ ความเปลี่ยนแปลงจากเพลงกลอมเด็ก มาเปนเพลงเด็ก
รองเลน เชน เพลงนกเอี้ยง เดิมบทเพลงนี้เปนเพลงกลอมเด็ก แตปจจุบัน
เปนเพลงเด็กรองเลนทั่วไป 
 ๔.๒ ความเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหา จากเพลงเดิม แปลงให
เน้ือหาแตกตางออกไป โดยใชทํานองเดิม เชน เพลงชาง 
 ๔.๓ การตัดเนื้อหาของเพลง จากเพลงยาว เหลือสั้น เชน 
เพลง รีรีขาวสาร 
 
ขอเสนอแนะการนําไปใชในการศึกษา 
 ๑. การศึกษาคนควาเพลงเด็กครั้งนี้สามารถนําไปใช การเรียน
การสอนรายวิชาคติชนวิทยา และวิชาภูมิปญญาทองถิ่น  
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 ๒. สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการวิเคราะหเพลงเด็ก และ
เพลงพื้นบาน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป   
 ๑. เพลงเด็กที่ผูวิจัยไดวิจัยเปนเพียงหนึ่งตําบล ซ่ึงสามารถศึกษา
ไดในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและ ภูมิภาค 
 ๒. เพลงเด็กที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหในครั้งนี้  สามารถนําไปศึกษา
วิเคราะห ในดานอ่ืน ๆ เชน ทางดานสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา 
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ภูมินามในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี∗ 
 

รุงนภา  สกุแกว∗∗ 
 

 ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารของมนุษยที่สําคัญในชีวิตประจําวันมา
ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเปนเคร่ืองชวยถายทอดความรูสึกตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางกัน มนุษยจึงพยายามที่จะสรรหาถอยคําหรือ
สัญลักษณตางๆ มาใชในการสื่อสาร เพ่ือใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุด การตั้งชื่อก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารของ
มนุษย ไมวาจะเปนชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อเรียกสิ่งของเครื่องใช ฯลฯ ทั้งน้ี
เปนการใชถอยคํามาตั้งชื่อเรียกเฉพาะของสิ่งนั้นๆ เพ่ือทําใหมนุษยสามารถ
จดจําไดสะดวกและสื่อสารไดเขาใจตรงกันอยางรวดเร็วน่ันเอง  

                                                 
∗
รายงานการวิจัยทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
∗∗

 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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การตั้งชื่อหมูบานหรือถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยในแตละแหงนั้น   
มักมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและเรื่องราวของชุมชนนั้นๆ ชื่อหมูบาน
ในแตละแหงจึงมีประวัติที่นาสนใจ เพราะวาชื่อน้ันมิไดมีไวเพ่ือใหรูเพียง  
อยางเดียว แตยังสะทอนสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของกลุมชนในทองถิ่น
เหลานั้นอีกดวย 

ในปจจุบันน้ัน มีจํานวนผูที่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของตั้งชื่อหมูบานในทองถิ่นที่อยูอาศัยน้ันไมมากนักและก็นอยลงไป
ทุกที เพราะผูที่รูสวนใหญจะเปนคนแกคนเฒาที่เกิดและอยูอาศัยมาแตด้ังเดิม 
คนรุนใหมอยางเราๆ น้ี แทบไมรูประวัติความเปนมาของชื่อหมูบานที่ตนเอง 
อาศัยอยูเลยก็วาได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภูมินามในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เพราะตองการชี้ใหเห็นถึงคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาในการตั้งชื่อหมูบานไดอยางชัดเจน โดยการอนุรักษและเก็บรวบรวมไว
เปนลายลักษณอักษรใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นที่อยูอาศัยของตน และ
เพ่ือประโยชนตอการศึกษาประวัติความเปนมาของชื่อหมูบาน หลักในการ
เลือกทําเลที่ตั้งในการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย รวมถึงภาพสะทอนทางสังคมและ
วิถีชีวิตความเปนอยูของกลุมชนที่ปรากฏจากการตั้งชื่อหมูบาน ตั้งแตสมัย
อดีตมาจนถึงปจจุบัน แกผูที่สนใจไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือรวบรวมและศึกษาประวัติความเปนมาของชื่อหมูบานใน
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 ๒. เพ่ือจําแนกที่มาของชื่อหมูบาน ในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
 ๓. เพ่ือศึกษาภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏจากชื่อหมูบาน ใน
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 
 ๑. คนควาเอกสาร สารนิพนธ วิทยานิพนธ งานวิจัย และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 ๒. สํารวจขอมูลเบื้องตนของชื่อหมูบานในเขตอําเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี ที่ปรากฏจากเอกสารและเว็บไซต ซ่ึงที่วาการอําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี ไดจัดเก็บรวบรวมไว 
 ๓. รวบรวมชื่อหมูบานในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี และจัด
หมวดหมูชื่อของหมูบานในเขตอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี โดยเรียง
ตามลําดับตัวอักษร 
 ๔. จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการตั้งชื่อ
หมูบานและภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏจากการตั้งชื่อหมูบาน  
 ๕. ออกเก็บขอมูลนอกพื้นที่ โดยใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นและ
เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือรวบรวมและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ชาวบานในเขตอําเภอบานหม่ี จํานวนทั้งหมด ๒๑ ตําบล รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ 
หมูบาน 
 ๖. นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูการตั้งชื่อหมูบาน ตามแนวคิด
ของ วิภาวดี ริบุญมี (๒๕๔๖) ที่เคยศึกษาภูมินามในอําเภอหนองมวง จังหวัด
ลพบุรี มากอนแลว โดยผูวิจัยไดนํามาบูรณาการใชเปนแนวทางในการศึกษา
ภูมินามในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ดังตอไปน้ี 
  ๖.๑ การจัดหมวดหมูการตั้งชื่อหมูบานมีลักษณะ ดังน้ี 
   ๖.๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศ โดยจําแนกออกเปน ๓ 
กลุม คือ ที่ราบ ที่ดอน และแหลงนํ้า  
   ๖.๑.๒ ชื่อพืช 
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   ๖.๑.๓ ชื่อบุคคลสําคัญ 
   ๖.๑.๔ มงคลนาม 
   ๖.๑.๕ สิ่งของเครื่องใช 
   ๖.๑.๖ ระยะเวลา 
   ๖.๑.๗ ลักษณะที่ไมจัดอยูพวกใด 
  ๖.๒ การวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมมีลักษณะ ดังน้ี 
   ๖.๒.๑ การเลือกตั้งถิ่นฐาน 
   ๖.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
   ๖.๒.๓ การประกอบอาชีพ 
   ๖.๒.๔ ความเชื่อ 
   ๖.๒.๕ กีฬาพื้นบาน 
   ๖.๒.๖ การแสดงพื้นบาน 

 ๗. สรางตารางวิเคราะหประวัติความเปนมาของชื่อหมูบาน และ
ตารางการจําแนกการตั้งชื่อหมูบาน 
 ๘. วิเคราะหขอมูล 
 ๙. นําเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางการแสดงคารอยละ และ
การพรรณนาวิเคราะห  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภูมินามในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จํานวน
ทั้งหมด ๒๑ ตําบล รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ หมูบาน พบวา 
 ๑. ประวัติชื่อหมูบานในเขตอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี พบชื่อ
หมูบานที่มีประวัติ ทั้งสองประเภท คือ ๑ กระแส และ ๒ กระแส โดยเฉพาะ
ชื่อหมูบานที่มีประวัติ ๑ กระแส จะพบมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๘ และ



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๖๓ 
-------------------------------------------------- 

พบนอยที่สุด คือ ชื่อหมูบานที่มีประวัติ ๒ กระแส คิดเปนรอยละ ๓.๘๒ รวม
ประวัติการตั้งชื่อหมูบานทั้งหมด ๑๖๓ กระแส 
 ๒. การจัดหมวดหมูการตั้งชื่อหมูบานในเขตอําเภอบานหม่ี 
จังหวัดลพบุรี สามารถแบงออกไดเปน ๗ ประเภท ดังน้ี 
  ๒.๑ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงลักษณะภูมิประเทศ มี
จํานวนทั้งหมด ๑๐๑ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓๓ แยกเปนประเภทตางๆ 
ได ๓ ประเภท ดังน้ี 
   ๒.๑.๑ ที่ราบ พบทั้งหมด จํานวน ๒๑ หมูบาน คิดเปน
ร อยละ  ๑๓ .๓๘  ได แก  บ านดงกลา ง  บ านดงน อย  บ านปากดง             
บานทุงสาธารณ บานบางกระเพียง บานดงพลับ บานบางพึ่ง บานบางกระ
ออก บานบางชัด บานบางนอย บานบางไผ บานบางโพธิ์ บานบางสงค บาน
บางอิฐ (พัฒนา) บานลาด (ยั่งยืน) บานทายลาด และบานหัวลาดพัฒนา 
   ๒.๑.๒ ที่ดอน พบทั้งหมด จํานวน ๑๓ หมูบาน คิดเปน
รอยละ ๘ .๒๘ ไดแก บานเขาตีหิน บานเขาวงกฎ บานเขาสวางวงษ        
บานหัวเขา บานเขาสาลิกา บานโนนตาล บานโนนลาน บานดอนเจริญ บาน
โคก บานโคกสุข (พัฒนา) บานเนินยาว และบานโพนทอง 
   ๒.๑.๓ ที่แหลงน้ํา พบทั้งหมด จํานวน ๖๗ หมูบาน  
คิดเปนรอยละ ๔๒.๖๗ ไดแก บานคุงเจริญ (คุงระกํา) บานชอนกาเหวา  
บานทาตะโก บานน้ําบา บานน้ําจ้ัน บานทาตาแดง บานน้ําบอ บานน้ําสราง 
บานชอนมวง บานสระกระเบื้อง บานโปง  บานสระตาแวว บานสระเตยนอย 
บานสระเตยใหญ บานสระใหญ  บานวังวัดตะวันออก  บานวังวัดใต         
บานวังวัดเหนือ บานพุลําไย (ชอนผึ้ง) บานพุสะอาด บานโปงแค บานคลอง 
บานคลองนางอั้ว บานคลองนางอาง บานคลองพระ บานคลองละคร บาน
คลองสิบเอ็ด (๑๑) บานคลองสุทธาวาส บานแหลมสาร บานแหลมชางตาย 



๒๖๔ มนุษยกับวัฒนธรรม 
-------------------------------------------------- 

บานแหลมเทพนม  บานแหลมเพ่ิม บานแหลมฟาผา บานหัวแหลม        
บานหวยกรวด บานหวยแกว บานหนองกระโฉม บานหนองกระเบียน     
บานหนองกระเบื้อง บานหนองกวาง บานหนองเกี่ยวแฝก บานหนองเกวยีนหัก 
บ านหนองแก  บ านหนองคาง  บ านหนองคู ใหญ  บ านหนอง เต า             
บานหนองจอก (เกริ่นกฐิน) บานหนองตะโก บานหนองทรายขาว บานหนอง
นางาม  บานหนองน้ํ าทิพย  บานหนองปลาไหล  บานหนองไผลอม           
บานหนองโพธิ์ บานหนองฟกทอง บานหนองแฟบ บานหนองเลา บานหนอง    
และบานหนองหินใหญ 
  ๒.๒ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงชื่อพืช มีจํานวนทั้งหมด 
๑๗ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑๐.๘๓ ไดแก บานกลวย บานกลวยนอย บาน
กระเบากลัก บานแคสูง บานหัวระกํา บานไผใหญ บานมะขามเอน บาน
มะขามเฒา บานสําโรงนอย และบานสําโรงใหญ  
  ๒.๓ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงชื่อบุคคลสําคัญ มีจํานวน
ทั้งหมด ๖ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓.๘๒ ไดแก บานขอม บานชี บานเชียงงา 
บานนอยยอดจันทร บานมหาสอน และบานหมวดศิลา 
  ๒.๔ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงมงคลนาม มีจํานวน
ทั้งหมด ๓ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑.๙๑ ไดแก บานราษฎรธานี และ      
บานสวางอารมณ 
  ๒.๕ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงสิ่งของเครื่องใช มีจํานวน
ทั้งหมด ๒๒ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๑ ไดแก บานทราย บานกุดขาม 
บานเสาธง บานหินปกทุง บานหินปกใหญ บานหินปกเหนือ บานหม่ีทุง และ
บานหมี่ใหญ 
  ๒.๖ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงระยะเวลา มีจํานวน
ทั้งหมด ๑ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๐.๖๔ ไดแก บานใหม   



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๖๕ 
-------------------------------------------------- 

  ๒.๗ สวนประกอบของคําที่ไมสามารถจัดหมวดหมูได มี
จํานวนทั้ งหมด  ๗ หมูบาน  คิดเปนรอยละ  ๔ .๔๖  ไดแก  บานกลาง       
(สวางอารมณ) บานเหนือเขต บานวัดชนไก บานวัดโบสถ บานวัดโบสถ 
(โพธิ์งาม) บานตลาดหนองเตา และบานสายหวยแกว 

จะเห็นไดวา ชื่อหมูบานในอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี สวนใหญ
จะขึ้นตนดวยคําวา “หนอง” ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศ และการ
เลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู
ใกลกับแหลงนํ้า โดยพบมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๔๒.๖๗ รองลงมา คือ 
สวนประกอบของคําที่กลาวถึงสิ่งของเครื่องใช คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๑ ลําดับ
ที่สาม คือ สวนประกอบของคําที่กลาวถึงลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบ    
คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๘ และพบนอยที่สุด คือ สวนประกอบของคําที่กลาวถึง
ระยะเวลา คิดเปนรอยละ ๐.๖๔ 

นอกจากนี้ยังพบวา นอกจากจะทราบประวัติความเปนมา และแนว
การตั้งชื่อหมูบานตางๆ แลว ชื่อหมูบานเหลานี้ สามารถสะทอนภาพทาง
สังคมในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรีในสมัยอดีตได ดังน้ี 

๑. การเลือกตั้งถิ่นฐาน พบวา จะเลือกตั้งถิ่นฐานอยูใกลกับ
บริเวณแหลงนํ้า บริเวณที่ดอนหรือโคก และบริเวณที่ราบ ไดแก บานคลอง       
บานคลองนางอั้ว บานคลองนางอาง บานคลองพระ บานโปง บานหวยกรวด 
บานหวยแกว บานหนองน้ําทิพย บานหนองปลาไหล บานหนองไผลอม    
บานดอนเจริญ บานโนนตาล บานโนนลานบานเขาตีหิน บานเขาวงกฎ   
บานเขาสวางวงษ บานเขาสาลิกา บานทุงสาธารณ บานบางกระเพียง    
บานบางกระออก  บานบางชัด บานบางนอย บานบางไผ บานบางโพธิ์    
บานบางพึ่ง บานบางพึ่ง ๑ บานบางพึ่ง ๒ บานบางสงค และบานบางอิฐ 
(พัฒนา)  



๒๖๖ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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๒. ลักษณะภูมิประเทศ พบวา จะมีลักษณะภูมิประเทศที่เปน
แหลงน้ํา เปนที่สูง เปนปาไม เปนที่ราบ และเปนที่ลาดเอียง ไดแก บาน
ทุงสาธารณ บานลาดยั่งยืน บานหัวลาดพัฒนา บานทายลาด บานเขาตีหิน 
บานเขาวงกฎ บานเขาสวางวงษ บานเขาสาลิกา บานโพนทอง บานโคก 
บานโคกส ุข  (พัฒนา )  บานดอนเจร ิญ  บานโนนตาล  บานโนนลาน      
บานเนินยาว บานสระใหญ และบานหนองทรายขาว 

๓. การประกอบอาชีพ พบวา จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เผาถาน  คาขาย  ประมงนํ้าจืด  ยอยหิน  และทอผา  ( มัดหม่ี )  ไดแก           
บานหนองนางาม บานแคสูง บานกลวย บานหนองฟกทอง บานสระเตย 
บานหนองไผลอม บานไผใหญ บานโปงแค บานดงพลับ บานกระเบากลัก 
บานพุลําไย บานชอนมวง บานแหลมสาร บานคลองสุทธาวาส บานหวยแกว 
บานมอง  บานกุดขาม  บ านโนนตาล  บานโนนลาน  บานหัวระกํ า            
บานมะขามเอน บานไผใหญ บานหนองคาง บานทาตะโก บานหนองตะโก 
บานหนองกระโฉม บานหนองแฟบ  บานหนองกระเบียน บานหนองแก   
บานมะขามเฒา บานสําโรงนอย บานสําโรงใหญ บานหม่ีทุง บานหมี่ใหญ   
บานเขาตีหิน บานเขาวงกฎ บานหมวดศิลา บานเขาสวางวงษ และ        
บานตลาดหนองเตา 
    ๔. ความเชื ่อ พบวา  จะมีความเชื ่อเกี ่ยวกับเ รื ่องสิ ่งมงคล     
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปศาจ ปรากฏการณทางธรรมชาติ และศาสนา ไดแก 
บานราษฎรธานี บานแหลมเทพนม  บานหนองเกวียนหัก บานคลองพระ 
บานโปง บานโปงแค บานแหลมฟาผา บานวัดโบสถ  บานวัดโพนทอง 
บานวังวัดตะวันออก บานวังวัดเหนือ บานวังวัดใต บานวัดโบสถโพธิ์งาม 
และบานวัดชนไก  



มนุษยกับวัฒนธรรม ๒๖๗ 
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 ๕. กีฬาพื้นบาน พบวา จะมีกีฬาพื้นบานที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงที่
ชาวบานนิยมเลี้ยงไวเพ่ือบริโภค คาขาย หรือเพ่ือจุดประสงคอยางอ่ืน เชน 
ไกพ้ืนบาน และ ไกชน ไดแก กีฬาชนไก ไดแก บานวัดชนไก 
 ๖. การแสดงพื้นบาน พบวา จะมีการแสดงพื้นบานที่แสดงถึง
เอกลักษณ วัฒนธรรม และคานิยมของชาวบานในสมัยน้ัน ไดแก การแสดงละคร 
หรือละครรํา เพ่ือใหเกิดความบันเทิงเริงใจ และใชแสดงในโอกาสที่สําคัญๆ บาง
ก็ใชในการทําพิธีแกบนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ไดแก บานคลองละคร 
 จากการศึกษาภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏจากการตั้งชื่อ
หมูบาน ในเขตอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ทําใหทราบถึงสภาพภูมิประเทศ
ที่เปนแหลงนํ้า ที่สูง ปาดง ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศดังกลาว ไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา นอกจากนี้ การตั้งชื่อหมูบานยังทําใหผูวิจัยทราบถึงการ
เลือกตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และความเชื่อ ซ่ึงสะทอนภาพทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และเปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย ความ
เจริญกาวหนา ทั้งทางดานการศึกษา การคมนาคม และเทคโนโลยี ที่มีผลตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย ดังที่กลาวมาแลวขางตนอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะการนําไปใชในการศึกษา 

๑. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชประกอบการศึกษาในรายวิชา   
คติชนวิทยา 

 ๒. ผลการวิจัยสามารถนําไปประกอบการศึกษาภูมินามในจังหวัดอ่ืน  ๆ
 ๓. เปนแนวทางในการวิเคราะหการจัดหมวดหมูการตั้งชื่อหมูบาน 
และภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏจากการตั้งชื่อหมูบาน เกี่ยวกับภูมินาม
ของจังหวัดอ่ืนๆ 



๒๖๘ มนุษยกับวัฒนธรรม 
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 ๔. ผลการวิจัยสามารถเผยแพรประวัติการตั้งชื่อหมูบานและภาพ
สะทอนทางสังคมที่ปรากฏจากการตั้งชื่อหมูบาน ใหชาวบานเกิดความรู 
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และชวยกันอนุรักษสืบตอไป  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
 ๑. ศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏในประวัติชื่อหมูบานของอําเภอ  
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 ๒. ศึกษาประวัติการตั้งชื่อหมูบาน และภาพสะทอนทางสังคมที่
ปรากฏในชื่อหมูบานใหครบทุกอําเภอ ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ  
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รสวรรณคดีสันสกฤตกับวรรณคดีไทย : เงาะปา∗ 
 

      อณุภา  ทานะรมณ∗∗ 
 

รส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้นในใจของผูอาน เม่ือไดรับรู
อารมณที่กวีถายทอดไวในวรรณคดี ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีรสในการละคร ซ่ึงมีตนตํารับคือ นาฏยศาสตร ของภรตมุนีใน
คริสตศตวรรษที่ ๑  นักวรรณคดีในสมัยตอมาไดนําความคิดเรื่องรสมา
วิเคราะหวรรณคดี โดยถือวาวรรณคดีเหมือนกับละครในแงที่เปนศิลปะที่
ศิลปนถายทอดอารมณไวเชนกัน จะตางกันที่ใชสื่อแสดงไมเหมือนกัน 

วรรณคดีเปนสื่อที่แสดงใหเห็นถึงภาพสะทอนของสังคมในแตละ
ยุคสมัย มีทั้งวัฒนธรรมของชาติ ดานภาษาศาสตร และขนบธรรมเนียม
ประเพณี อีกทั้งยังชวยใหความเพลิดเพลินใจแกผูอานไดเปนอยางดี 

                                                 
∗
รายงานการวิจัยทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
∗∗
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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บทละครเรื่อง เงาะปาเปนบทพระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ไดรับยกยองวาเปนวรรณคดีเรื่องเอกของไทย
ในจํานวนเพียงไมกี่เรื่องที่จัดเขาลักษณะวรรณกรรมโศกนาฏกรรมแบบ
ตะวันตก ไดทรงพระราชนิพนธขึ้นในชวงเวลาที่ทรงพักฟนจากพระอาการ
ประชวรดวยพระโรคมาลาเรีย เมื ่อเดือนกุมภาพันธ ร.ศ .๑๒๔ (พ.ศ .
๒๔๔๘) ทรงใชเวลาวางพระราชนิพนธขึ้นภายใน ๘ วันเทานั้น 

ในแวดวงผูสนใจวรรณคดีตางยอมรับวาพระราชนิพนธบทละคร
เรื่องเงาะปานาสนใจ เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพทางศิลปะทั้ง
ในดานวรรณศิลป นาฏศิลปและคีตศิลป ทั้งยังสะทอนถึงพระบุคลิกภาพ 
พระราชดําริ และแนวคิดในดานตางๆ ไวคอนขางชัดเจน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษา “รสวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องเงาะปา” เพื่อ
ศึกษาวานอกจากรสวรรณคดีไทยแลว จะสามารถนํารสวรรณคดีสันสกฤต
มาใชกับวรรณคดีไทยไดมากนอยเพียงใด และมีรายละเอียดอยางไร 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษารสวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่อง
เงาะปา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษารสวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏใน
กลอนบทละครเรื่ องเงาะปา  พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว และดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

๑. ศึกษากลอนบทละครเรื่องเงาะปา 
๒. รวบรวมและศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรส 
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วรรณคดีสันสกฤต 
๓. แปลความและตีความเนื้อหาของบทละครเรื่องเงาะปา   
๔. วิเคราะหรสวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏในบทละครเรื่อง

เงาะปา ดวยรสวรรณคดีสันสกฤตทั้ง ๙ รส โดยสรางแบบสํารวจจากทฤษฎี
ของกุสุมา รักษมณี (๒๕๓๔) 
 ๕. แสดงผลการวิจัยที่ได พรอมยกตัวอยางประกอบรสวรรณคดี
สันสกฤตที่ปรากฏในบทละครเรื่องเงาะปา 
 ๖. นําเสนอผลการวิจัยให ผศ.สํารวม วารายานนท และผศ.ทัศนีย  
กระตายอินทร ตรวจสอบ 
 ๗. นําเสนอผลดวยตาราง และการพรรณนาวิเคราะห 
 

จากการศึกษารสวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่อง
เงาะปา พบวามีรสวรรณคดีสันสกฤตครบทั้ง ๙ รส เรียงลําดับจากพบมาก
ที่สุดไปถึงพบนอยที่สุดนอยคือ ศฤงคารรส กรุณารส เราทรรส วีรรส    
ภยานกรส หาสยรส อัทภุตรส ศานตรส และพีภัตสรส ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ศฤงคารรสเปนรสวรรณคดีสันสกฤตที่พบมากที่สุด เพราะกลอน
บทละครเรื่องเงาะปาเปนกลอนบทละครที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ืองความรักของ
ตัวละคร เชน รักที่ไมสมหวังของฮเนาที่โดนซมพลาแยงนางลําหับไป รักที่
สมหวังของซมพลากับนางลําหับท ี่ไดอยูดวยกัน ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปน
ความรักระหวางชายกับหญิง 

กรุณารสซึ่งมีทั้งความเศราเสียใจจากการสูญเสียคนรัก เชน นาง
ลําหับเสียใจที่ซมพลาตาย และการพลัดพรากจากคนรัก เชน ซมพลาลักพา
ตัวนางลําหับเจาสาวของฮเนาไป ซ่ึงมีความสอดคลองกับศฤงคารรส เพราะ
เม่ือมีความรักที่ไมสมหวังก็ยอมมีความเศราเสียใจตามมา 
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เราทรรส เปนรสแหงความโกรธแคน เพราะถูกเอาเปรียบ ถูกกลั่น
แกลง หรือการถูกแยงชิงคนรัก เชน ฮเนาถูกซมพลาลักพาตัวนางลําหับไป
ทําใหฮเนาโกรธแคนซมพลามาก  

หาสยรส เปนรสแหงความขบขัน มีทั้งความขบขันที่เกิดจากตัว
ละครเอง และความขบขันที่เกิดกับตัวละครอ่ืน เชน ตอนที่คนังกับไมไผเกิด
ความขบขันตาวางซองกับนางถิ่งที่แอบมาพรอดรักกัน แสดงถึงความมี
อารมณขันเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครของคนังกับไมไผที่มีตอตาวางซอง
กับนางถิ่ง 

ภยานกรส รสที่แสดงถึงความหวาดกลัวของตัวละคร เชน การ
พลัดถิ่นที่อยูอาศัยของคนังเม่ือตองจากที่อยูอาศัยเพ่ือเขาไปอยูในวัง 

วีรรส รสที่แสดงความกลาหาญของตัวละคร เชน ซมพลาตอสูกับ
เสือตัวตอตัว 

อัทภุตรส รสที่แสดงถึงความเชื่อถือเกี่ยวกับนิมิต หรือความฝน เชน 
กอนที่ซมพลาจะออกไปหาอาหารในปา ซมพลาฝนราย เม่ือเลาความฝนใหนาง
ลําหับฟง นางลําหับจึงหามไมใหซมพลาไป  

นอกจากนี้ยังพบศานตรส ซ่ึงเปนรสแหงความสงบ แสดงถึงการ
แสวงหาความสุขของชาวเงาะทั้งหลายที่ตองการใชชีวิตอยางเรียบงาย สันติ 
และพีภัตสรสซึ่งเปนรสวรรณคดีสันสกฤตที่แสดงถึงความนารังเกียจ การเบื่อ
ระอาของตัวละครซึ่งพบนอยที่สุด 

 นอกจากนี้เม่ือนํารสวรรณคดีสันสกฤตมาวิเคราะหองคประกอบ
ดานวิภาวะ (เหตุของภาวะ) ดานอนุภาวะ (การแสดงผลของภาวะ) และดาน
สาตตวิกภาวะ (ปฏิกิริยาของตัวละคร) พบวาวรรณคดีทั้ง ๙ รส น้ีไดแสดง   
วิภาวะ (เหตุของภาวะ) อนุภาวะ (การแสดงผลของภาวะ) รวมองคประกอบ
ของภาวะทั้งสองไวครบทุกรส สวนองคประกอบดานสาตตวิกภาวะ (ปฏิกิริยา
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ของตัวละคร) จะปรากฏอยูในบางเหตุการณของรสเพียง ๘ รส ไมปรากฏ
ในศานตรส ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยของภัสรธีรา ฉลองเดช (๒๕๔๘) คือ 
องคประกอบดานสาตตวิกภาวะ (ปฏิกิริยาของตัวละคร) จะปรากฏอยูในบาง
เหตุการณของรสเพียง ๗ รส โดยไมปรากฏในหาสยรส และศานตรส 

ผูสนใจศึกษาวิเคราะหรสวรรณคดีสันสกฤตอาจนํางานวิจัยนี้เปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยรสวรรณคดีสันสกฤตในวรรณคดีเรื่องอ่ืนๆ ได 

กลอนบทละครเรื่องเงาะปาเปนวรรณคดีที่นอกจากจะศึกษา
วิเคราะหรสวรรณคดีสันสกฤตแลว ผูสนใจอาจจะศึกษาวิเคราะหในเรื่องอ่ืนๆ 
เชน ศึกษาอวัจนภาษา และสุนทรียศาสตรที่ปรากฏในกลอนบทละครเรื่องนี้ 

กลอนบทละครเรื่องเงาะปาเปนวรรณคดีไทยอีกเรื่องหน่ึงที่
สามารถนําทฤษฎีรสวรรณคดีสันสกฤตไปวิเคราะหได ซึ่งในเรื่องกลอนบท
ละครเรื่องเงาะปาถือไดวาเปนวรรณคดีไทยที่มีความสมจริง ตัวละครมี
อารมณที่คลายกับมนุษยธรรมดาทั่วๆ ไป และเม่ือนําทฤษฎีรสวรรณคดี
สันสกฤตเขาไปชวยในการวิเคราะหจะทําใหผูอานเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นกับ
ตัวละครและมีอารมณรวมกับตัวละครนั้นๆ อีกดวย 
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