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“สามคลอง สองเมือง” กรณีศึกษา : ตลาดริมน้ำาคลองแดน ตำาบลคลองแดน 

อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 107

วรพัฒน์ เพ่งบุญ 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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รูปแบบและกระบวนการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์ 144

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร 

อาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์ มจร. 
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อัญญาณีโกศิลญวงศ์, ขวัญธิดา บัวอ่อน, ปุญญพัฒน์ หอมจันทร์,  
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3  
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กรณีศึกษา ที่พักในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

ปรัชญา ปานทองมาก และคณะ 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
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ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

นงลักษณ์ พิมพ์ศรี 

เจดีย์มหาบุญ : การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมา 204
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
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การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลอิสาณ 223

อำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย ์

เกรียงศักดิ์ อินทร์หอม, พฤฒิธร มีชั้นช่วง, ฟ้าประทาน เติมขุนทด 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น  230

ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

นิศากร จันทรา,ปริยฉัตร ใจชิน,นาวา วรศะริน,วราภรณ์ กองแก้ว,  

ไพลิน กิตติธนาลัย ,เบญจาวรรณ ทองภักดี 

ปัจจัยความสำาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย ์ 241

ครูสงขลา จำากัด อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เจนจิรา ลิงาลาห์, นัสรี หลีอรัญ, ศศินาฎ ทองขจร, อิสรา ตั้งเคี้ยน 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำาบลลานกระบือ 253
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สิริพร กันสุข, ชิดแดน เชื้อเมืองพาน, รัชนาท คุ้มทอง, อรรถพล ศรีขุนด่าน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 

การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย 265

พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดร.  

อาจารย์ประจำาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 288

จารุวรรณ อุทัย และคณะ 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
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สภาพปัจจุบันในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 297

ผดุง วรรณทอง 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
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กลยุทธ์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริหารองค์การ 305

พระครูสังฆกิจโสภณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุง วรรณทอง 
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 313

มณฑิตา ตรีรานุรัตน์, วันวิสาข์จันทโร, ศิริลักษณ์ ยิ่งดำานุ่น และ อัญญิกา เรืองนะ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Dhamma Thipatai Principle VS Dictatorship 615

“Which One is a Real Benefit for Administrators and Public?” 

 MISS APSORN TIEWCHAROENKIJ 

An English Extra Lecturer Faculty of Social Sciences MCU  

Wat Palaylai Centre Suphanburi and  

Department of Foreign Languages Faculty of Humanities  

MCU Wang Noi Ayutthaya Thailand) 

MR. PRASIT THAPSAENG 

Public Administration Lecturer Faculty of Social Sciences MCU  

Wat Palaylai Centre Suphanburi and  

Department of Foreign Languages Faculty of Humanities  

MCU Wang Noi Ayutthaya Thailand 

แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพสำาหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม  627

ชุมชนกาเยาะมาตี อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

อิฮซาน ปาแนแจกะ, นูรีซัน ขาเร็ง, พัตรา ตาหมาด, สุไวมะห์ วายีเกา 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



บทความวิชาการ

(10)

ความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของสวนสัตว์สงขลา 635

ชนานาถ กิ่งจันทร์ ,นุจรี เส็นประดิษฐ์, ฟาฎอนี บากา, ศตานันท์ หน่อทองแดง 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  644

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ฐิติพันธ์ แก้วน้อย , ธนารัชย์ เพ็ชรภาน , ศตพล แสงจง , ศักดา ประสิทธิสร ,  

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษา 653

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จารุวรรณ เพ็งแก้ว, นุชจรี สุขอมรทรัพย์, สุภาพร ปราบสงคราม 

ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล, กัลป์ยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการดูแล  664

ผู้สูงอายุระยะยาว กรณีศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า 

ธวัชชัย เคหะบาล, นิตยา ปรูกระโทก 

The Guidelines for Developing the Non-Formal Education  674

Youth Potential by Local Administration: Case Study:  

The Sub-district Administrative Organization of  

Huaykrating Krongpinung Distict Yala Province  

แสงอรุณ นกแอนหมาน ประกายเพชร สัจจะบุตร หารง หาแว มะรูฟีซา สาเมาะ  

ณชพงศ จันจุฬา และจิรัชยา เจียวก๊ก 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐภายใต้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 683

พ.ต.ต หญิงสมมาตร์ พึ่งพวง 

นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และ 693

ประสิทธิผลในการทำาธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์

ปริยวิศว์ ชูเชิด 

อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยราชฤกษ์  

รูปแบบการจัดการตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV โดยมีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง 705

จารุณี จันทร์เปล่ง 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 

(11)

วิถีพุทธ วิถีวัฒนธรรม ของจังหวัดน่าน : ขบวนการพัฒนา 716

สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 

นางสาวดนธินี ฟองคำา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR): 723

แนวคิดและหลักการตามแนวพุทธศาสนา 

นายพงศ์วณัฐ คงทรัพย์ 

ขันติไม่มีก็ไม่เกิดสันติ : การจัดการความขัดแย้งภายในสู่สันติภาพที่ยั่งยืน 735

พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร 

การประยุกต์พระธรรมวินัยกับพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย 746

นางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์ 

ความสำาคัญของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระไตรปิฎก  759

นายกิตติศักดิ์ ลาภสุริยกุล 

ธรรมาภิบาลกับนิติธรรม 771

วรพล สิทธิจิตต์ 

การจัดการการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน : แนวคิดและหลักการของ 781

พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

พระอุทิศ อาสภจิตโต 

รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตอาสาของชุมชนแนววิถีพุทธ 791

โดยใช้หลักตามหลักทศพิธราชธรรม 

นายชินทัต อุบลแย้ม 

สันติภาพภายในกับการพัฒนาสังคม : บทเรียนของพระสงฆ์ในยูกันดา 802

พระสมุห์สมบัตร เทวธมฺโม 

พุทธเศรษฐศาสตร์: รูปแบบและกระบวนการในยุค Thailand 4.0 812

น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีสกลุเตียว 

อารยธรรมวิถี : รูปแบบการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน 823

ตามแนวท่าน ป.อ.ปยุตโต 

นายสัมพันธ์ ดวงเพ็ชร 

การพัฒนาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ : รูปแบบและกระบวนการของปัญญานันทะ 832

วิไลวรรณ อิศรเดช 

การจัดการสภาพแวดล้อม และภาววิกฤตของลุ่มน้ำาเจ้าพระยา 842

พระครูไพศาลศีลวัฒน์ (ฐานจาโร)  

รูปแบบการสร้างความสุขในการทำางานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา 854

นางชนิกา แสงทองดี  

การพัฒนาผู้นำาชุมชน ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 864

พระครูประโชติภัทรคุณ 



บทความวิชาการ

(12)

การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ 870

สมชาย บุญสุ่น

พระอาทิตย์ อุชุจาโรม 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ : รูปแบบการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน 895

พระวีรเดช ฐานวีโร (หงษเงิน) 

นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม,  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดัชนีชี้วัดความสุข : รูปแบบกระบวนการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูฎาน 903

ปาณิศา วารีวนิช 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คุณธรรมสากลกับการพัฒนาสังคมแนวคิดปฏิบัติพระบนรากฐานพุทธธรรม 908

เปรมฤดี พิธพรชัยกุล 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  1

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

ของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1  

อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Factors Related to Law-Based Hazardous Waste Management among Industrial 

Plants in Pinthong Industrial Estate, Project 1, Si Racha District,

Chon Buri Province
สมพล ศุณะมาลัย

นักศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมและปัจจัยด้าน
บคุลากรท่ีรับผดิชอบงานด้านสิง่แวดล้อม 2) การจดัการของเสยีอนัตรายตามกฎหมาย 3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมและปัจจัยด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมกับการจัดการของเสีย
อนัตรายตามกฎหมาย และ 4) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกีย่วกบัเร่ืองการจัดการของเสียอนัตรายและข้อเสนอแนะน�า
ไปใช้ปรบัปรงุการบรหิารจดัการของเสยีอนัตรายของโรงงานอตุสาหกรรม

ประชากรทีศ่กึษา คอื โรงงานอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 จ�านวน 111 แห่ง 
เลอืกโดยการสุม่ตัวอย่างแบบเป็นระบบ จ�านวน 76 แห่ง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถติ ิคือ ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมคือ ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตแม่
พมิพ์ส�าหรบัฉดีพลาสติก ฉดีพลาสตกิข้ึนรปู และย้อมสเีมด็พลาสตกิ เป็นโรงงานขนาดใหญ่ เลอืกใช้ระบบ 5 ส. 
มากทีส่ดุ และมกีารสนบัสนนุของโรงงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดการของเสยีอนัตรายในระดบัมาก ปัจจยัด้านบคุลากร
ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมคือ ส่วนใหญ่มีจ�านวนเจ้าหน้าที่/พนักงาน/คนงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการของเสียอันตราย 1-3 คน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด 2) การจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายคือ โรงงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก 3) 
ปัจจัยด้านโรงงานอตุสาหกรรมคอื ขนาดของโรงงาน การน�าระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมมาใช้งาน การ
สนบัสนนุของโรงงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการสิง่แวดล้อม และปัจจยัด้านบคุลากรทีร่บัผดิชอบงานด้านสิง่แวดล้อม 
ซึง่บุคลากรด้านสิง่แวดล้อมมคีวามสมัพนัธ์กับการจัดการของเสียอนัตรายตามกฎหมายของโรงงาน และ 4) ปัญหา
และอุปสรรคของโรงงานส่วนใหญ่คอื สถานทีจ่ดัเก็บของเสยีอนัตรายไม่เพยีงพอ การลดปรมิาณของเสยีอนัตราย
ทีแ่หล่งก�าเนดิ ข้อเสนอแนะคือ ควรก่อสร้างอาคารจัดเก็บโดยเฉพาะและน�าระบบ ISO 14001 มาใช้งาน

คำาสำาคัญ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 การจัดการของเสียอันตราย
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Abstract

The objectives of this survey research were : 1) to identify factors of industrial plants and 
personnel responsible for environmental work : 2) to study the hazardous waste management : 3) 
to determine relationships between the industrial plant and personnel factors and law-based 
hazardous waste management : and (4) to identify problems and obstacles related to 
hazardous waste management and make recommendations for improving such management 
of all involving industrial plants.

The study was conducted among 76 plants selected out of 111 industrial plants in 
Pinthong Industrial Estate, Project by using systematic random sampling method. The tool used in 
the research was a questionnaire. Data were collected and then analyzed to determine fre-
quency, percent, mean, standard deviation, and Chi-square test.

The results revealed that: 1) among the industrial plants, most of them were large-
sized, produced plastic injection molds, and carried out plastic injection molding as well as plastic 
pellet coloring, and adopted the 5-S management system. They mostly supported hazardous 
waste management at the high level and had 1–3 officials or workers directly responsible for haz-
ardous waste management, most of them were environmental personnel : (2) law-based hazardous 
waste management was undertaken by most industrial plants at the high level : 3) industrial 
plant factors consisted of plant size, the implementation of environmental system standards, 
factory support for environmental management, and personnel factor, which was correlated 
with law-based hazardous waste management in their plants : and (4) most plants had 
problems and obstacles related to inadequate hazardous waste storage facilities, waste reduction 
at origin. It is suggested that waste storage facilities should be specifically built and the ISO 14001 
standard should be adopted.

Keywords: Industrial plant, Pinthong Industrial Estate, Project 1; Hazardous waste

บทนำา

ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ปริมาณการใช้สารเคมี
ชนิดต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก
ข้อมลูทีป่รากฏของกรมควบคมุมลพิษพบว่า ปรมิาณของเสยีอนัตรายมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึนในแต่ละปี ผลทีต่ามมา
คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการที่สูงขึ้นตามไปด้วย ได้แก่ การบ�าบัด ซึ่งหากทุกๆ ฝ่ายไม่ร่วมมือกันในการวางแผนกา
ราจัดการอย่างเป็นระบบ ผลกระทบจากมลพิษเนื่องจากของเสียอันตรายอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิง่แวดล้อมและต่อตวัของมนษุย์เองด้วย โดยอาจเกดิความเจบ็ป่วย การสูญเสียชวีติและทรพัย์สิน (ทีม่า :www 
// onep. go.th/download /soe42/12.doc)

ของเสยีอนัตรายมแีนวโน้มทีจ่ะถกูปล่อยออกสูส่ิง่แวดล้อมเพ่ิมมากข้ึนทุกปีนับเป็นปัญหาท่ีรนุแรงมาก 
ของเสียอันตรายเหล่านี้ เช่น น�้ามันเครื่องเก่า ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพ กระป๋องสเปรย์เปล่า ถ่านไฟฉาย ทีวี
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เก่า เป็นต้น กากของเสียที่ซับซ้อน เช่น กากกัมมันตรังสี หรือ ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง
จะถูกทิ้งสะสมอยู่ในที่ต่างๆ อย่างกระจัดกระจาย โดยไม่มีการบ�าบัดหรือก�าจัดอย่างถูกวิธี โดยจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม นอกจากน้ียังท�าให้
เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาน�้าเสีย อากาศเสีย ดิน
ปนเปื้อนเหล่านี้

ใน พ.ศ. 2556 สมนึก จงมีวศิณ น�าเสนอข้อมูลของการศึกษาแจ้งว่าได้มีการตรวจสอบพบในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย เป็นพื้นท่ีที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายมากที่สุด โดย
จังหวัดชลบุรี มีอยู่ถึงจ�านวน 21 บ่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 18 บ่อ และจังหวัดระยองจ�านวน 3 ซึ่งพบอยู่
ในพื้นที่อ�าเภอศรีราชา จ�านวน 3 บ่อ

ประเทศไทยเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดด�าเนินการแล้ว 47 นิคม กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ประกอบ
ด้วย นิคมอุตสาหกรรมท่ี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด�าเนินการเอง จ�านวน 11 นิคม และนิคม
อุตสาหกรรมที่ร่วมด�าเนินงานกับผู้พัฒนา จ�านวน 37 นิคม แบ่งออกตามพื้นที่ ภาคเหนือ จ�านวน 4 แห่ง ภาค
กลาง จ�านวน 19 แห่ง ภาคใต้ จ�านวน 2 แห่ง ภาคตะวันออก 22 แห่ง (ที่มา : http :// th.wikipedia.org/ wiki/ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

พืน้ท่ีของภาคตะวนัออกของประเทศไทยมนิีคมอตุสาหกรรมตัง้อยูม่ากทีส่ดุและอ�าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี เป็นอ�าเภอที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากแห่งหนึ่ง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมเปิดด�าเนินการแล้ว 
จ�านวน 5 แห่ง และก�าลังพัฒนาที่ดินจัดตั้งนิคมอีก จ�านวน 3 แห่ง

บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อด�าเนินการจัดหาที่ดินส�าหรับจัดท�าธุรกิจเกี่ยว
กับภาคอุตสาหกรรม ในการให้เช่าโรงงานอุตสาหกรรม ขายที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บนพื้นที่ หมู่ที่ 
5 ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ภายใต้การควบคุม ก�ากับดูแลของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อธุรกิจอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้มีการจัดซื้อที่ดินและจัดหาที่ดิน
ผืนใหม่เพิ่มเติมจัดตั้งเป็น นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการที่ 2 และโครงการ 3 ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารทีพั่กอาศยั ร้านค้า ศนูย์บรกิาร เข้าใช้พืน้ทีข่องทัง้ 3 โครงการ จ�านวน 190 แห่ง ในอนาคตบรษิทัมโีครงการ
พัฒนาที่ดินส�าหรับจัดท�านิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จ�านวน 2 โครงการ

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อ โรงงานทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม
ปิ่นทอง โครงการ 1 ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 111 โรงงาน (ที่มา ; ทะเบียนรายได้
ค่าไฟฟ้า : ฟ.16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอศรีราชา เดือนพฤศจิกายน 2557) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ค�านวณหาจากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 87 โรงงาน ท�าการคัดเลือกจากประชากรเป้า
หมายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้าน
โรงงานอตุสาหกรรม ระบบการจัดการของเสยีอนัตราย และข้อมลูเกีย่วข้องกบับคุลากรด้านสิง่แวดล้อม แบ่งออก
เป็น 6 ตอน
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3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างได้กรอกแบบฟอร์มการให้ความยินยอมให้ข้อมูล และผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม

4.  การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ วเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย
ตามกฎหมายก�าหนดของโรงงาน โดยใช้สถติ ิคอื ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโรงอุตสาหกรรมโดยการทดสอบไคสแควร์

ผลการวิจัย

1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อายุระหว่าง 25-35 ปี จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 มี
สถานภาพสมรสแล้ว จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.6 โดยจบการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6เป็นเจ้า
หน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จ�านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2

2. ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตแม่พิมพ์ส�าหรับฉีดพลาสติก ฉีดพลาสติกขึ้นรูป และย้อมสีเม็ดพลาสติก ผลิตเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมจ�านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.8 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 
มากกว่า 200 คน จ�านวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.6 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเลือกใช้งานระบบ 
5 ส. เป็นหลัก จ�านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.5 มีการด�าเนินการระบบการจัดการของเสียอันตรายของ
โรงงาน จ�านวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.1 โดยเป็นกิจกรรมในเรื่องการก�าจัด จ�านวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
67.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมจัดการของเสียอันตรายภายในโรงงานที่ตน
ปฏิบัติงานว่ามีความ “เพียงพอ” จ�านวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.6 ทั้งนี้ โรงงานของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ค่าเฉลีย่รวมเรือ่งการสนบัสนนุของโรงงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการสิง่แวดล้อม 4.04 คะแนน อยูใ่นระดบั “มาก”

3. ปัจจัยด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่มีผู้รับผิดชอบสูงสุดของงาน
ด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการของเสยีอนัตราย จ�านวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.7 จ�านวนบคุลากรท่ีเกีย่วข้อง
โดยตรงกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียอันตรายมี 1-3 คน จ�านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.8 
โดยเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม จ�านวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.6

4. ผลของการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายกำาหนด พบว่าโรงงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในภาพรวมได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีโรงงานที่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงระดับ 
“มากที่สุด” จ�านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.2

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโรงอุตสาหกรรมและปัจจัยด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
สิง่แวดล้อมกบัการจดัการของเสยีอนัตรายตามกฎหมายกำาหนด พบว่าปัจจัยด้านโรงอตุสาหกรรม ได้แก่ ขนาด
ของโรงงาน การน�าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ คือ ระบบ ISO 14001 หรือ 3Rs หรือ 5ส. หรือ 
เทคโนโลยีสะอาด มาใช้เพียงระบบเดียว หรือ ใช้ร่วมกัน และการสนับสนุนของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนประเภทอุตสาหกรรม และการไม่มีระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในโรงงาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการของ
เสยีอนัตรายตามกฎหมายของโรงงาน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จ�านวนเจ้าหน้าที/่พนกังาน/คนงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียอันตราย ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงานย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที ่1 สรปุความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านโรงงานอตุสาหกรรมและบคุลากรทีรั่บผดิชอบงานด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายก�าหนด

ปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายก�าหนด
x2 p-value

1. ประเภทอุตสาหกรรม  1.40 0.84

2. ขนาดของโรงงาน 13.53 0.01

3. การน�าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน 23.88 0.01

4. การสนับสนุนของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. จ�านวนเจ้าหน้าที่/พนักงาน/คนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

และการจัดการของเสียอันตราย

29.53

 1.03

0.01

0.31

6. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในโรงงาน

6.1 การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพียงต�าแหน่งเดียว

6.2 การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 1 ต�าแหน่ง

6.3 การไม่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะและไม่จ�าเป็นต้องมี

 0.68

15.47

11.31

0.28

0.01

0.01

6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติใน
แต่ละหัวข้อเรื่องเกิดปัญหาและผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้

6.1 การจัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บของเสียอันตราย ไม่เพียงพอและไม่มีสถานที่เฉพาะ โดยมีข้อเสนอ
แนะให้ก่อสร้างอาคารมีขนาดเพียงพอจัดเก็บโดยเฉพาะ

6.2 การลดปริมาณของเสียอันตรายที่แหล่งก�าเนิด พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ และควบคุมไม่ได้
และปริมาณของเสียขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต โดยมีข้อเสนอแนะน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
มาใช้งาน

วิจารณ์ผลการวิจัย

1. การจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงาน โรงงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายก�าหนดในภาพรวมได้เกณฑ์คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.03 เท่ากับ
ระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับการสอดส่องและควบคุมดูแลจากหน่วย
งานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งผลให้แต่ละโรงงานต้องควบคุมการด�าเนินการจัดการของเสีย
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อันตรายให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อก�าหนดและกฎหมาย ท้ังยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงานด้วย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา โพธิ์นอก (2552) พบว่า ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและค่าธรรมเนียม
การปลดปล่อยมลพษิซ่ึงเป็นการจงูใจทางลบนัน้มผีลต่อการด�าเนนิการจดัการของเสยีอนัตรายของโรงงานแบตเตอรี่
ยานยนต์ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโรงอุตสาหกรรม และด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่ง
แวดล้อมกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของโรงงาน

 2.1 ขนาดของโรงงาน มีความสมัพันธ์กับการจดัการของเสยีอนัตรายตามกฎหมายของโรงงาน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่จะมีจ�านวนคนและงบประมาณในด�าเนินงาน
มากกว่าโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา โพธิ์นอก (2552) พบว่า มาตรการ
ในการจัดการของเสียอันตรายอันได้แก่ การบังคับและควบคุม การจูงใจทางเศรษฐศาสตร์และการใช้ความสมัคร
ใจ ส่วนใหญ่จะไม่ด�าเนินการในโรงงานแบตเตอร่ียานยนต์ขนาดเล็กมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบังคับ
และควบคุมที่มีกฎระเบียบข้อบังคับเป็นเครื่องมือ เช่น ข้อบังคับที่ให้มีการจัดท�ารายงานการจัดการของเสีย การ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

 2.2 การน�าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน ได้แก่ ระบบ ISO 14001 หรือ 3Rs 
หรือ 5ส. หรือ เทคโนโลยีสะอาด มาใช้เพียงระบบเดียว หรือใช้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับการการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายก�าหนด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากระบบมาตรฐานการจัดการส่ิง
แวดล้อม IS 14001 เป็นมาตรฐานส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ดังนั้นหากโรงงานน�ามาใช้โดยปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดอย่างต่อเนื่องจะท�าให้การจัดการของเสียอันตรายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤ
ทธิชาติ อินโสม (2553) พบว่า ภาคโรงงานอุตสาหกรรมได้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้
ในการจัดการของเสียอันตรายและได้วัดผลการจัดการพบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก โดยสามารถลดปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้นให้ต�่าสุด การจัดเก็บและรวบรวมของเสียอันตายในโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.3 การสนับสนุนของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ของเสยีอนัตรายตามกฎหมายของโรงงาน อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ในการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ เกีย่ว
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงงานย่อมกระท�าให้ประสบผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายและแผนงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ คงวุฒิ ยอดพยุง (2551) พบว่า บริษัทเอ็กโกร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด มีระบบการคัดแยกของเสียทั้งของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตรายออกจากกันอย่างชัดเจน เน้นการ
ก�าจดัของเสยีโดยวธีิการน�ากลบัมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการน�ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลติหรอืส่งให้บรษิทัภายนอก
มารับด�าเนินการ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากของเสียอุตสาหกรรมได้ ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ก�าจัดและลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัตถุดิบบางชนิด พยายามลดของเสียจากแหล่งก�าเนิดมากที่สุด ส่งผลเกิดของ
เสียอุตสาหกรรมที่จะต้องก�าจัดมีจ�านวนไม่มาก และท�าให้ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 2.4 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มี มีความสัมพันธ์กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายของ
โรงงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อก�าหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย
ตามกฎหมายของโรงงาน ผูรั้บผดิชอบทกุคนย่อมจะต้องปฏบัิตงิานให้ดทีีส่ดุ แต่หากว่าโรงงานไม่ก�าหนดมาตรการ
และแต่งตัง้บคุลากรด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ให้มหีน้าทีดู่แลและด�าเนนิการแล้ว การจัดการสิง่แวดล้อมและการจดัการ
ของเสยีอนัตรายย่อมมผีลของการด�าเนนิการไปในแนวทางทีไ่ม่ถกูต้องและเหมาะสม สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
ศริิวรรณ พงศ์วริยิะกาญจน์ (2559) พบว่า โรงงานไม่มกีารจดัท�ารายการกากของเสยีอตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใน
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โรงงาน ไม่มกีารจดปรมิาณของเสยีจากแหล่งก�าเนดิต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไม่มกีารคดัแยกกากของเสียอตุสาหกรรม
ที่แหล่งก�าเนิด มีภาชนะเก็บรวบรวมแต่ไม่มีการติดสลากที่ภาชนะ และไม่มีการขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย โรงงานส่วนใหญ่ปฏิบัติ
แล้วมีปัญหาในเรื่อง ดังนี้

` 3.1 การจดัเตรยีมสถานท่ีจดัเกบ็ของเสยีอนัตราย ไม่เพยีงพอและไม่มสีถานทีเ่ฉพาะ โดยมข้ีอเสนอ
แนะให้ก่อสร้างอาคารมีขนาดเพียงพอจัดเก็บโดยเฉพาะ ในการจัดการของเสียอันตรายจ�าเป็นต้องมีสถานท่ีจัด
เก็บให้เพียงพอเป็นการเฉพาะ เพื่อแยกเก็บของเสียอันตรายไม่ให้เกิดการปนเปื้อนส�าหรับรอการขนส่งไปบ�าบัด
และหรือก�าจัด สอดคล้องตามที่ สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ (2541) น�าเสนอไว้ว่าการจัดการของเสียอันตรายจะต้อง
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

 3.2 การลดปริมาณของเสียอันตรายที่แหล่งก�าเนิด พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจและควบคุมไม่
ได้และปริมาณของเสียขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต โดยมีข้อเสนอแนะน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
มาใช้งาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทธิชาติ อินโสม (2553) พบว่า ภาคโรงงานอุตสาหกรรมได้น�าระบบการ
จดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในการจัดการของเสยีอนัตรายและได้วดัผลการจดัการพบว่ามปีระสทิธิภาพ
ดีมาก

4. ข้อจำากัดในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สถานะภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่สิ่ง
แวดล้อม เพียงร้อยละ 18.4 อาจส่งผลต่อการประเมินสถานประกอบการของตนเองเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายท�าให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามคลาดเคลื่อนบางส่วน อันเป็นข้อจ�ากัดของงานวิจัย

บทสรุป

1. กจิกรรมเกีย่วกบัการจดัการของเสยีอนัตรายตามกฎหมายก�าหนด โรงงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบตัิ
เท่ากับระดับมาก

2. มีปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายก�าหนด

ข้อเสนอแนะ

1.  ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ

 1.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยควรจัดการประชุมสร้างเสริมความรู้ในงานด้านส่ิง
แวดล้อมและการจัดการของเสียอันตรายทุกประเภทให้กับโรงงานขนาดเล็ก

 1.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรประสานความร่วมมือในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานของรัฐที่ก�ากับดูแล

2. ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
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 2.1 ผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส�าคัญกับเรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
รวมทั้งปัจจัยด้านโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม

 2.2 โรงงานอุตสาหกรรมควรก�าหนดมาตรการในการ ควบคุมและดูแลใหม้กีารด�าเนินกิจกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายตามข้อก�าหนดของกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างเคร่งครัด 
อย่าให้มีการปฏิบัติผิดไปจากข้อก�าหนดต่างๆ

 2.3 สิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมควรพิจารณาให้ความส�าคัญต่อการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ใน
เรื่อง

 1) การจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บของเสียอันตราย ต้องจัดสร้างอาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ มีการแบ่ง
พื้นที่ของอาคารเพื่อแยกจัดเก็บของเสียอันตรายแต่ละประเภท

 2) การลดปรมิาณของเสยีอนัตรายท่ีแหล่งก�าเนดิ ต้องสนบัสนนุให้ผูเ้ก่ียวข้องได้รบัรูข้้อมลู ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย และการลดปริมาณของเสียอันตรายที่แหล่งก�าเนิด
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ และก�าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ที่
มีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้น�าชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลคือการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม การสังเกต และแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านสังคมอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และ 
คุณภาพชีวิตด้านกาย เรียงตามล�าดับซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน 

ส�าหรับแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุพบว่าให้มกีจิกรรมในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 
ดังนี้ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน หรือลูกหลานพา
เที่ยว การจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย กิจกรรมรณรงค์ การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม
การสร้างเสริมส่ือการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่ส�าคัญ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุ
แสดงออกอย่างทั่วถึง การพัฒนากิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ การด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
อย่างเป็นรปูแบบและทัว่ถงึทัง้ต�าบล ชมุชนประกาศเกยีรตคิณุลูกหลาน หรอืผูด้แูลผูส้งูอายดุเีด่นในชมุชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐ ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ควรเตรียมการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ผูอ้าศยัอยูใ่นชมุชนทีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป เพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัผูอ้าศยัในชมุชน และส่งเสรมิภาวะผูน้�า
ของแกนน�าผู้สูงอายุซึ่งมีผู้น�าท่ีดี ให้มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการการประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต



10  บทความวิชาการ

Abstract

The study aimed to study the quality of life of elderly and guidelines for developing 
elderly quality of life tin Dong Mada Sub-district, Mae Lao District, Chiang Rai Province. The 
target group of the research were elderly Aged 60 years and over group closer to the elders 
and community leaders. Data collection methods were the interview, focus groups, discussion, 
observation and questionnaire.Data were analyzed by using content analysis. The statistics 
were percentage, mean and standard deviation.

The quality of life of seniors Dong Mada Mae Lao District, Chiang Rai Province. Found 
that the quality of life of seniors Dong Mada. Overall, the moderate level separated when it 
was found that the quality of life in society at a high level, followed by, mental health, the 
economy , the body,also At a moderate level.

Guidelines for improving the quality of life for the elderly. Found to have activities in 
improving the quality of life for the elderly are organized recreational activities. Knowledge 
dissemination activities Friends helping friends or grandchildren Tour The physical activities cam-
paign To help promote health care for the elderly. Event promotion, media, health care. The 
event attractions. The event provides seniors show thoroughly. Development activities, the 
elderly and the elderly. School activities such as the elderly and patterns throughout the dis-
trict. Community coined children or caregivers excellence in community.

Feedback province, district level government agencies should be prepared toedu-
cate. Understandingwith community residents aged 50 years or more to prepare to live in the 
community. And promoting leadership of vocal seniors who are good leaders. A leader with 
vision changes. Knowledge management coordination. And encourage community participation 
in improving the quality of life for the elderly. Coupled with the strong development of the 
community.

Keywords: Quality of life, the elderly, the development of quality

บทนำา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมประชากรสูงอายุ เนื่องจากการลดลง
อย่างรวดเรว็ของอตัราการเจรญิพนัธ์และอตัราการตาย เนือ่งจากสาธารณสขุได้รบัการพฒันามากขึน้ ท�าให้อายขุยั
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชากรอายุ 60 ปี ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 ประมาณ 8.5 
ล้านคนในปี พ.ศ.2553 โดยสัดส่วนที่เป็นประชากรผู้สูงอายุในระยะแรกๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเริ่มเพิ่มในอัตรา
ที่รวดเร็ว นั้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา ประมาณการณ์กันว่าในปี พ.ศ.2563 คาดว่าประชากรผู้สูงอายุไทย
จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึง 17.8 ล้านคน ผู้สูงอายุหญิงมีจ�านวนมากกว่าผู้สูงอายุชาย (UNFPA Thailand, 2006) 
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จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง 
อาจก่อให้เกดิให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายให้กับภาครฐัหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเตรยีมรบัมอืกับ
การเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุ การจ่ายสวัสดิการในการครองชีพ การแบกรับภาระของบุตรหลาน 
การถูกทอดทิ้งและถูกละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระท�ารุนแรงทางจิตใจจากบุตรหลานหรือคนในครอบครัว
โดยค�าพูดและการไม่ให้เกียรติ(สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2550) รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ สมอง
เสื่อม และภาวะซึมเศร้า อันเกิดจาก การสูญเสียบุคคลที่รัก การที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การสูญเสียบทบาททางสังคม 
ท�าให้ผู้สูงอายุคิดว่าตนเองไร้ค่า เกิดความว้าเหว่และท้อแท้ในชีวิต และจากการส�ารวจภาวะสุขภาพอนามัยโดย
มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุพิจารณาจากการมีปัญหาการซึมเศร้า และภาวะอารมณ์ใน
ด้านลบ พบว่าร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความรุนแรงมากมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามตามภาวะความซึมเศร้า
สัมพันธ์กับอายุ เพศและเขตที่อยู่อาศัย โดยผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นยิ่งมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น(วิพรรณ ประจวบ
เหมาะ และศริวิรรณ ศริบิญุ,2555) ซึง่ผูส้งูอายยุ่อมมคีวามต้องการทัง้ด้านร่างกาย อาทเิช่น ความต้องการอาหาร 
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ความต้องการด้านจิตใจ เช่น ความต้องการความรัก
และเอาใจใส่ การเคารพยกย่องจากบุตรหลาน ต้องการเพื่อนและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เข้าวัดฟังธรรม ฟังวิทยุ 
ท่องเท่ียว ท�างานอดิเรก ความต้องการทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในสังคม ชุมชน การใช้สติปัญญาและ
ประสบการณ์ ความต้องการด้านเศรษฐกจิ เช่น ความมัน่คงทางการเงนิ มีรายได้ ต้องการลดการพึง่พาผูอ้ืน่ (สจุติ
รา นิลเลิศ, 2539) การจัดหาสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเพียงพอกับความต้องการและ
ท�าให้เกิดความพึงพอใจจะส่งผลให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส�าคัญส่งผลให้ภาครัฐก�าหนดมาตรการเตรียมการ
รองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั้น โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ “การเตรี
ยมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติที่ 10 ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) เพื่อก�าหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์
และมาตรการต่างๆที่ใช้ด�าเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ,2555) 
สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม และส่งเสริมคุณภาพที่ดี ซึ่งถ้าได้
มกีารเตรยีมรับมอืล่วงหน้าหรอืสร้างภมูคิุม้กนัทีดี่ตามแนวคิด ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในด้านความพอด ีพอควร
สมเหตุสมผลและมีความสมดุลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร ย่อมเป็นเตรียมอย่าง
ชาญฉลาด ช่วยให้รัฐไม่ต้องทุ่มงบประมาณจ�านวนมหาศาลกับการฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้สูงอายุ ดังนั้นการคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นสิ่งเร่งด่วนในการด�าเนินการ

จากการศึกษาโครงสร้างประชากรของต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่าประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับแนวโน้มอัตราการเพิ่มประชากร(ตามธรรมชาติ)ที่ลดลง เป็นเครื่องยืนยัน
ถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุของต�าบลดงมะดะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของต�าบลดงมะดะ ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ผู้
สูงอายุในต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายไปในทางที่เส่ือมสภาพท�าให้เส่ียงต่อการ
เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 78.33 และเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 23.77 ปัญหาด้าน
สุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจนน�าไปสู่การฆ่าตัวตาย พบว่าปี 2558 มีผู้สูงอายุ
ฆา่ตัวตาย 2 คน และมแีนวโน้มอาจสูงขึน้ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มทีต่้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากอยู่ในภาวะ



12  บทความวิชาการ

เสื่อมถอยจากสูงวัยไม่มีสมาชิกในครอบครัวให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการดูแลอย่างเต็มที่ บางคร้ังต้อง
อาศัยเพียงล�าพัง นับว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่มากระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้น 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายตุ�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย เพ่ือ
น�าไปไปเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ได้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะ
สมกับผู้สูงอายุและน�าไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษากิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

3. เพือ่ก�าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายโุดยใช้กจิกรรมชมุชนเป็นศนูย์กลาง ในเขตพืน้ที่
ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วิธีการวิจัย

ประชากรในการศึกษา

1. ประชากร คอืผูส้งูอาย ุมอีายรุะหว่าง 60 ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยูใ่นต�าบลดงมะดะ อ�าเภอ แม่ลาว จงัหวดั
เชียงราย จ�านวน 353 คน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2558, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลดงมะดะ)

2. กลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างดังนี้

 2.1 เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุมีอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องไม่มีปัญหาด้านความจ�า 
การได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และสามารถให้ข้อมูลได้ โดยผู้วิจัยได้ค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่
ค�านวณตามสูตรของ Yamane (1973: 580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 สรุปจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เท่ากับ 188 คน

 2.2 เชงิคณุภาพ ได้แก่ ผูส้งูอายมุอีายุระหว่าง 60 ปีขึน้ไป ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทีม่สีภาพปกตทิัง้ความ
จ�าและ การได้ยิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และสามารถให้ข้อมูลได้ โดยเลือกแบบเจาะจงหมู่บ้านละ 1 คน 
รวมทัง้หมด จ�านวน 19 คน และ ผูใ้กล้ชดิกบัผูสู้งอายุ สดัส่วนต่อผูส้งูอายุ 1:1 จ�านวน 19 คน โดยใช้การสมัภาษณ์ 
ร่วมกับผู้น�าชุมชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกิจกรรมต่างๆในชุมชน เลือกแบบ
เจาะจงในการสนทนากลุ่ม จ�านวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต�่า และต�่าที่สุด

2. แนวการสังเกต (Observation) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  13

2.1 แนวการสังเกต ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสังเกตคือ ในช่วงก่อนท�าการวิจัย เพื่อวางแผนตั้ง
ปัญหา ระหว่างการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล และหลังการวิจัย เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการเก็บข้อมูลวิธีอื่น 
หรือสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เงื่อนไขในการสังเกต จ�าเป็นต้องเป็นสิ่งที่เปิดเผย สังเกตได้ มีความชัดเจน
เพื่อตีความ สามารถจ�าแนกได้โดยไม่ก�ากวมและง่ายต่อการบันทึกอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นการสังเกต
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการด�าเนินชีวิตและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน

2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการให้ได้ข้อมูลความจริงมากที่สุด ค้นหาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ค้นหาส่ิงทีไ่ม่สามารถหาได้จากการสงัเกต รวมทัง้ผูใ้ห้สมัภาษณ์เป็นข้อมลูเกีย่วกบัอารมณ์ ความรู้สกึ ประสบการณ์ 
ข้อมูลที่ให้ได้เฉพาะบางบุคคล และข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัว เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านจิต คุณภาพชีวิตด้านกาย คุณภาพชีวิตด้านสังคม และคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ตลอด
จนการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรม

2.3 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็นการจัดสนทนาระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประมาณ 8-12 คน 
โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator) และเริ่มประเด็นสนทนา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นของการสนทนากลุ่มอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยต้องการสังเกตพฤติกรรมภายในกลุ่มของ
สมาชกิ สามารถเหน็ปฏกิริยิาภายในกลุม่ (Group Interaction) เป็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับการก�าหนดแนวทาง
การแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. วจิยัเชงิคณุภาพ ในการศกึษาคร้ังนีใ้ช้วธิ ีการวเิคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรปุ ในการวจิยัเชงิคณุภาพ 
ส่วนใหญ่ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ โดยเป็นเชิงพรรณา (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะท�าการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าข้อมูลที่ได้มาจ�าแนกและจัดประเภทของข้อมูลโดยยึดหลักแนวค�าถามงานวิจัย 
แยกประเภทของข้อมูลตามขอบเขตที่จะศึกษา หลังจากนั้นจึงประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อใช้
ประกอบในการหาความหมายและตีความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยท�าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

  1.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาตามกรอบโครงสร้างเบื้องต้นที่ก�าหนดขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาจริงตลอดกระบวนการวิจัย

 1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน�ามาจ�าแนกประเภทข้อมูล 
(Typological Analysis) เปรียบเทยีบข้อมลู (Comparison) และน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) 

2. วิจัยเชิงปริมาณ ได้ใช้ สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปการวิจัย

1.  ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(= 3.42) โดยแบ่ง
เป็นด้านดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสุขภาพจิต อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.45) ส�าหรับด้านคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.18) ส่วนด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้าน
สังคม อยู่ในระดับสูง (= 3.94) และด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.38) 

2.  กิจกรรมชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า มี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการฝึกอาชีพในชุมชน กิจกรรมนันทนาการบ�าบัด กิจกรรมการออกก�าลังกาย กิจกรรม
ศาสนา-วัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ โดยทุกกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นล้วนมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ส�าคัญย่ิงคือสุขภาพกายท่ีส่งเสริมเก่ียวกับ
กิจกรรมการออกก�าลังกายมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งกิจกรรมที่ได้ก�าหนดขึ้นมาล้วนให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้ามาส่วน
ร่วมมากที่สุด เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี รวมทั้งเป็นการช่วยขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวัยชราให้ทุเลาลงหรือ
หมดไป เช่นภาวะเศร้า เหงา โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น

3. การก�าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชยีงราย 
ผู้ศึกษาได้น�าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ดังต่อ
ไปนี้

 3.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้

   1)  การจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ผู้สูงอายุ และ
เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความพร้อมทางร่างกายในด้านต่างๆ ตามวัยของผู้สูงอายุ

   2)  กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองข่าวสารอนัเป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุ การจัดบรรยายและสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยาย

   3)  เพื่อนช่วยเพื่อน หรือลูกหลานพาเท่ียว ได้แก่ การจัดการน�าเท่ียวตามสถานท่ีท่องเที่ยว
ต่างๆ นอกสถานที่ เช่น โบราณสถานและสถานที่ส�าคัญต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 

 3.2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้  

   1)  การจดักจิกรรมการออกก�าลงักาย เชน่ การเดนิ/การวิ่งเพื่อสขุภาพให้กบัผูสู้งอายอุย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ แต่มิได้การจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรงโดยจัดกีฬาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

  2) รณรงค์ การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 
โดยจัดสัปดาห์ตรวจสุขภาพประจ�าปี จัดนิทรรศการเร่ืองท่ีชุมชนสนใจ การทัศนาจรใน และนอกสถานท่ีของ
จังหวัด จัดฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และวันส�าคัญทางศาสนาโดยการประสานงานร่วมกันระหว่างชมรม
ผู้สูงอายุ ในชุมชนโดยให้เทศบาลต�าบล ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว
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    3)  การสร้างเสริมสื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรม ของชมรมผู้สูง
อายุ ให้ด�ารงอยู่ตลอดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 3.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้

  1)  การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่ส�าคัญ โดยมุ่งเป้าหมายไปพื้นที่ใกล้เคียง ภายในจังหวัด
เชียงรายและต่างจังหวัด เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงอายุเพื่อท�าให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมกันในช่วง
เวลาท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษาดังกล่าว

  2)  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุแสดงออกอย่างทั่วถึง เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ การร�าวง การ
ร้องร�าท�าเพลง และการพบปะพดูคยุแสดงความคดิเหน็ในเวทต่ีางๆ ทีแ่สดงให้เหน็ว่าวยัชราเป็นบคุคลทีท่รงคณุค่า
ในทุกพื้นที่ของชุมชน เป็นต้น

  3)  การพัฒนากิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ หรือเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความเข้ม
แข็งมากขึ้น โดยเน้นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้เข้ามีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันกิจกรรมถ้าต้องเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนในภาพรวมซึ่งถือว่าส�าคัญและเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สุด

  4)  การด�าเนนิกจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอายอุย่างเป็นรปูแบบและทัว่ถงึทัง้ต�าบล แม้ว่าปัจจบุนัจะ
เริ่มจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสันต้นแหน 1 แห่งก็ตาม แต่ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเท่าที่ควร ฉะนั้นถ้าเป็นไป
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในภาพทั้งต�าบลจะเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง

  5)  ชุมชนประกาศเกียรติคุณลูกหลาน หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่นในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม ให้ลูกหลานมีจิตส�านึก ในความรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องสืบไป

    6)  การส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุป็นครสูอนพเิศษเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้นด้านต่างๆ ทีผู่ส้งูอายมุคีวาม
ช�านาญและมีประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้แก่ การท�ายาสมุนไพร การดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านต่างๆ 
เป็นต้น

 3.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้ 

  1)  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพึ่งพาหรือเบียดเบียน
จากบุตรหลาน 

    2)  การจดัอบรมส่งเสริมอาชพีเสรมิรายได้ เป็นการฝึกอบรมให้ผูส้งูอายมุงีานท�า มอีาชพีเลก็ๆ 
น้อยๆ ที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือการท�างานเพื่อรายได้เสริม 

สรุปการจัดกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมย่อมส่งผลต่อการดูแลสุขภาพจิต 
กาย เศรษฐกิจและสังคม ของผู้สูงอายุโดยชุมชน จะเป็นรูปธรรมได้นั้น ทุกคนในชุมชนจะต้องได้รับการปลูกฝัง 
ให้มีพื้นฐานจิตส�านึก ความคิด และการปฏิบัติของทุกคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ลูกหลาน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุก
คน ต้องตระหนักถึงคุณค่า ความส�าคัญของผู้สูงอายุโดยเฉพาะลูกหลาน เสมอเหมือนปูชนียบุคคล ที่เปี่ยมด้วย
ประสบการณ์ชีวิตที่ล้มเหลว และดีงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตของลูกหลาน ชุมชนในปัจจุบัน โดย
ลกูหลาน และผู้อาศยัในชุมชน ต้องแสดงความเคารพยกย่อง ให้เกียรตเิป็นแบบอย่างทีด่งีาม ในการให้ค�าปรกึษา 
แนะแนวการด�าเนินชีวิต, การงานอาชีพ, ครอบครัว, การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทหน้าที่
ของภาครฐั และเอกชน เพือ่เป็นรากฐานชวีติในชมุชนทีจ่ะเอือ้อาทรต่อกัน เพือ่การช่วยเหลอืดแูลส่งเสรมิสขุภาพ
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ผู้สูงอายุ ให้ร่างการแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติ และมีความสุขอย่างต่อ
เนื่องตลอดไป ดังเช่น สมัยปัจจุบัน โดยนับถือผู้สูงอายุดุจดั่งร่มโพธิ์ร่มไทร สร้างสายใยในครอบครัว สืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนสืบไป

อภิปรายผลการวิจัย 

1.  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสังคมอยู่ในระดับสูง 
จากการศึกษาอภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากชุมชน รวมถึงคนในชุมชนให้ความเคารพ
นับถือ โดยสิ่งเหล่าน้ีเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพร คูหา
(2552) และ บังอร ธรรมศิริ (2549) ที่สรุปว่าควรมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้ผู้สูงอายุเพื่อตอบ
สนองความต้องการทางด้านสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับพจนา ศรีเจริญ(2544) ที่สะท้อนว่าการให้
ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์ตามความถนัดจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้คนในชุมชนยอมรับนับถือ 
เกิดเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับชุมชน ที่ส�าคัญเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีต่อไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุ ควร
ทีจ่ะเน้นการจดัตัง้กลุม่หรอืชมรมผูส้งูอายเุพือ่สร้างเครอืข่ายทางสังคม ส�าหรบัผู้สูงอายุ การส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนโดยสื่อสารผ่านผู้น�าชุมชน 

นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมากผู้สูงอายุไม่ค่อยมีความรู้
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพราะส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ทั้งยังไม่เชื่อและปฏิบัติตามค�าแนะน�าของบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยมคีวามเชือ่มัน่ตามแนวทางของตนเองหรอืทางไสยศาสตร์และมัน่ใจในตนเองมากกว่าทีจ่ะท�า
ตามค�าแนะน�าของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของสุทธิชัย จิตะพันธุ์ (2543) พบว่า ปัญหาใน
ด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายนั้นสืบเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นและขาดความรู้ใน
การดูแลสุขภาพจนกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับกระดูกและ
ข้อนอกจากนี้โรคเรื้อรังต่างๆ คือโรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญในผู้สูงอายุไทย โดยพบ
ว่าเป็นปัญหาในเขตเมอืงมากกว่าเขตชนบทโดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร ปัญหาการกลัน้ปัสสาวะไม่ได้ การ
หกล้ม และโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีความส�าคัญเช่นเดียวกันทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูง
อายุ มีโรคหรือปัญหาสุขภาพมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป มีโรคที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจที่เคยและควรจะท�าได้ 
(ทุพพลภาพระยะยาว) และต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลกิจส่วนตน เช่น การอาบน�้า การสวมเสื้อผ้า หรือการรับ
ประทานอาการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญในผู้สูงอายุไทย

ในส่วนคณุภาพชวีติด้านจติใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง การทีผู่ส้งูอายไุด้รบัความเคารพนับถอืและเชือ่ฟัง
ของบุตรหลาน การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน และการที่บุตรหลานยังให้ความส�าคัญในฐานะเป็นที่
ปรึกษา ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีความพอใจในการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลในทางตรงกัน
ข้ามคือ ความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานของพัชรี เขียวสะอาด (2550) และวิลาวัลย์ ต่อปัญญา 
(2550) พบว่า ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มกักงัวลใจ มอีารมณ์กงัวลง่ายและกลวัในส่ิงทีไ่ม่เคยกลัวมาก่อน มอีาการหลงลมื
รวมถึงกลัวถูกทอดทิ้งและกลัวความตาย นอกจากนี้ยังรู้สึกหงอยเหงาเป็นนิจ ใจน้อยและสะเทือนใจง่าย บางคน
กลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้าย ชอบแยกตัว บางคนก็มีอารมณ์เศร้า ต้องการตายเร็วหรืออยากฆ่าตัวตาย 

ส�าหรับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศได้ในระดับหนึ่งเพ่ือมิให้
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เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิ์ที่ต้องด�าเนิน
การให้ครอบคลุมผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทุกคน และยังสอดคล้องกับงานของดวงจิตต์ นะนักวัฒน์ (2550) พบ
ว่า รฐับาลและเอกชนได้มกีารจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมส�าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสขุภาพ 
บัตรประจ�าตัวผู้สูงอายุ บริการเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุที่ยากจนการลดหย่อยค่าโดยสารรถไฟ เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่าปัจจบุนัด้วยสภาพเศรษฐกจิท่ีต้อง แข่งขนักบัเวลาท�าให้มคีวามเร่งรบีในการจะท�าภารกจิ
ต่างๆ พ่อแม่ต้องท�างานนอกบ้าน ลูกต้องเรียน หนังสือ ผู้สูงอายุก็ต้องท�างานไม่ได้หยุด หรืออยู่บ้านเฉยๆ ท�าให้
การพบปะกนัในครอบครัวไม่ค่อยจะมมีากนกั จะมีก็เพยีง การได้พดูคยุกันบ้างบางเวลาหรอืเวลาเช้าบ้าง เยน็บ้าง 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท�าให้สมัพนัธภาพในครอบครวัไม่ด ีมากนกั โดยเฉพาะในเรือ่งของการแสดงบทบาท การแสดงออก
ด้านอารมณ์ การถ่ายทอดความรู้สึก เพราะการไม่ได้พบปะกันเป็นเหตุให้ไม่ได้แสดงออกในสิ่งเหล่านี้ให้สมาชิก
ในครอบครัวได้รับรู้ 

2. กิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต�าบลดงมะดะ พบว่า กิจกรรมที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้
สูงอายุนั้น เป็นกิจกรรมที่ มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมและผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมได้
น้ัน จะเป็นกิจกรรม ที่ไม่มีรูปแบบ ซ่ึงเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ทั้งในครอบครัว
และสังคม ไม่มี ก�าหนดรูปแบบหรือเวลาในการปฏิบัติที่แน่นอน กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุปฏิบัติร่วมกับ
สมาชิก ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อนฝูง เช่น กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเป็นการใช้แรงไม่มากนัก 
เป็นต้น อันส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับ Revicki and Mitchell 
(1990 : 269) ได้กล่าวว่า เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน มากขึ้นก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นด้วย ตัวอย่างของกิจกรรม
ที่ไม่มีรูปแบบ ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ กับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นที่ปรึกษาแก่ลูกหลาน เลี้ยงหลาน ท�างาน
บ้าน เป็นต้น และสอดคล้องกับงาน วิจัยของ กณิกนันต์ หยกสกุล (2551) ท�าการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้สูง
อายุในการจัดกิจกรรมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ 
รวม 5 ขั้นตอน มีสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นตัวกระตุ้นนั้น ท�าให้เกิดกิจกรรมสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง และส่งผลต่อความต่อเนื่อง
และความยั่งยืน

อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของชุมชนที่ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุ สิง่ทีส่�าคัญคือการพิจารณาความเหมาะสม ความต้องการและความสนใจของผูส้งูอายใุนการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นๆอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อไป

3. ̀ แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุพบว่า การพฒันาคณุภาพชวีตินัน้เป็นการดแูลสขุภาพจติ 
สุขภาพกาย เศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมทุกด้าน ซึ่งเป็นรากฐานชีวิตในชุมชนที่จะเอื้ออาทรต่อกัน 
เพื่อการช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ร่างการแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วม
กันอย่างปกติ และมีความสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ (สุพร คูหา ,2552) พบว่า ต้องให้ความส�าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็นอันดับแรก
ก่อน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจ�าทุกเดือน รองลงมาต้องให้ความส�าคัญทางด้านจิตใจ โดย
การเสริมสร้างความมั่นคงทางใจด้วยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาส�าหรับผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกเดือน 
นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม ชมรมส�าหรับผู้สูงอายุเกี่ยว
กับการปฏิบัติธรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้านสภาพแวดล้อม ควรเน้นให้มีการเพิ่มเงินเบี้ย
ยังชีพคนชราแบบจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน และสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม (สุว
ดี เบญจวงศ์, 2541: 54-60) กล่าวว่า การมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
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กิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น สถานะทางสังคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถูก
ถอดถอนตัวออกไป ดังนั้นผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง จากวัยที่ผ่านมาควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจ
และร่วมเป็นสมาชกิในกจิกรรมต่าง ๆ  กจิกรรมเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรบัผูสู้งอายทุ�าให้มีสุขภาพดีทัง้ใจและกาย กิจกรรม
จึงมีความส�าคัญต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

อาจกล่าวได้ว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือเกษียณอายุงานแล้ว เวลาว่างหาได้ง่าย และมีมาก กิจกรรม
ยามว่างไม่ว่าเพื่อนันทนาการ หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อื่น จึงเป็นเรื่องส�าคัญ น�าความพึงพอใจมา
ให้ ท�าให้มีชีวิตชีวาและมีความหมาย ซึ่งการที่เกษียณอายุการงานอย่างไม่มีจุดหมาย จะน�าไปสู่ความเซ็ง เบื่อ
หน่าย และแยกตัวออกจากสังคม โดยกิจกรรมนั้นได้อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน เป็นการตระหนัก
ถึงคุณค่า ความส�าคัญของผู้สูงอายุ เสมอเหมือนปูชนียบุคคล ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ล้มเหลว และดีงาม 
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทางสังคมเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุได้พบปะผู้คนในสังคม 
และได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคมช่วยส่งเสริม
บทบาทผู้สูงอายุ และยังแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ดีมีร่างกายสมบูรณ์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้

1.  ควรให้หน่วยงานภาครฐั จังหวดั อ�าเภอ และต�าบล ควรเตรียมการให้ความรู ้ความเข้าใจกบัผู้อาศยั
อยู่ในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อาศัยในชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนเหล่านั้นเกิด
ความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

2.  ควรการคดิกจิกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายคุวรอยูบ่นเป้าหมายของความสขุผูส้งูอาย ุและ 
การมส่ีวนร่วมของผูส้งูอาย ุชมุชน หน่วยงาน องค์กร ในชมุชนมีความร่วมมอืจากสมาชกิในชมุชน หมายถงึสมาชกิ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด�าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ

3.  ควรให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมภาวะผู้น�าของแกนน�าผู้สูงอายุซึ่งมี
ผูน้�าท่ีด ีให้มผีูน้�าการเปลีย่นแปลงทีม่วีสิยัทศัน์ มีความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการการประสานงาน และ
การกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของ ชุมชนในพื้นที่ให้มีกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดีหมายถึงต้องมีกรรมการ
ชุมชนท่ีเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโปร่งใสเพ่ือให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 
และการจดัสวสัดิการผูส้งูอายแุละชมุชนสามารถด�าเนนิงานได้อย่างเจรญิก้าวหน้าและเอือ้ต่อการอยูด่มีสีขุของผู้
สูงอายุ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1.  ในการวจิยัเชงิปรมิาณทีเ่น้นการศกึษาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุควรขยายพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ครอบคลมุ
ทุกต�าบลในอ�าเภอแม่ลาว หรือทุกอ�าเภอในจังหวัดเชียงราย แล้วน�าผลการศึกษาที่ได้แต่ละต�าบล หรือแต่ละ
อ�าเภอมาเปรียบเทียบกัน และน�าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป

2.  ควรมีการศึกษาและการน�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปทดลองใช้เพื่อจะได้น�ามา
ปรับปรุง หรือเสริมแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  19

3.  ควรมีการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่หลากหลายและควรเผยแพร่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practices) น�าไปสู่การขยาย
ผลและปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้บริบทที่คล้ายคลึงกัน
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การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน 

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Participation in Natural Resource Management and Community’s Way of Life 

in Area of Khaoyai National Park, Nakhonratchasima Province

พระจักรพงษ์ จรณธมฺโม

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัดโค่น โดยปลูกให้ครบ 84,000 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ทั้งนี้ 
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ต่าง ๆ  คือ 1) ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 2) ด้านความตระหนักในบทบาท 3) ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน และ 
4) ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความร่วม
มือของพระสงฆ์ 2) ปัจจัยด้านความร่วมมือของชุมชน และ 3) ปัจจัยด้านความร่วมมือของเอกชน ทังนี้ การธ�ารง
วิถีชุมชนเพือ่ความยัง่ยนืในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ป่าไม้เหลอือยูไ่ด้ด้วยการดูแลรกัษาของชาวบ้าน เนือ่งจาก
ชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณ

ค�าส�าคัญ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, วิถีชุมชน, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Abstract

This research article entitled “Participation in Natural Resource Management and 
Community’s Way of Life in Area of Khaoyai National Park, Nakhonratchasima Province.” The 
study findings revealed that people involved the management of natural resources in Khao Yai 
National Park totally 4 aspects: 1) effectiveness in management 2) awareness in role 3) rela-
tionship with community and 4) social support. Meanwhile, as for the factors affecting public 
participation in management for the sustainability of natural resources and community in Khao 
Yai National Park, it has been found that: 1) Monk’s Cooperation, 2) Community’s Cooperation, 
and 3) Cooperation of private sector. As regards community’s way of life maintenance for 
sustainability of Khao Yai National Park, Nakhonrajasima Province, it has been found that the 
forest is left with the care of the villagers, because the villagers have faith in the sacred and 
the souls living in the forest.

Keywords: Natural resource management, community’s way of life, Khaoyai National Park
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บทนำา

อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที ่4 จงัหวดั 11 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอมวกเหลก็ อ�าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี อ�าเภอปากพลี อ�าเภอบ้านนา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อ�าเภอนาดี อ�าเภอ
กบินทร์บุรี อ�าเภอประจันตคาม อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ อ�าเภอปากช่อง อ�าเภอวังน�้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” มีเนื้อที่ปกคลุม 
2,168 ตารางกิโลเมตร (1,355,396.96 ไร่) (ส�านกัอทุยานแห่งชาต,ิ 2545, หน้า 48) ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ 
ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่
ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน�้าทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่ว ๆ ไป 

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว 
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย จึงควรก�าหนดหลักการจัดการหรือแนวทางการจัดการให้
สอดคล้องกับชนิด คุณสมบัติ และเอกลักษณ์เฉพาะอย่างของทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ดังนี้ 

1.  ทรพัยากรหมนุเวยีน หรอืทรพัยากรท่ีใช้ไม่หมดสิน้ ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมอียู่ในธรรมชาตอิย่างมากมาย 
อาทิเช่น แสงอาทิตย์ อากาศ และน�้าในวัฏจักร ทรัพยากรประเภทนี้มีความจ�าเป็นต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อย่างอื่น ถ้าขาดแคลนหรือมีสิ่งเจือปน ทั้งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและศักยภาพใน
การผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้น การจัดการจะต้องควบคุมการกระท�าที่จะมีผลเสียหรือเกิดสิ่งเจือปนต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิต้องควบคมุและป้องกนัมใิห้เกดิปัญหามลพษิจากขบวนการผลติทัง้การเกษตร อตุสาหกรรม 
ที่จะมีผลต่อทรัพยากรประเภทนี้ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชน ทั้งผลดี-ผลเสียของการปนเปื้อน วิธีการ
ควบคุมและป้องกัน รวมทั้งต้องมีกฎหมายควบคุมการกระท�าที่จะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ด้วย 

2.  ทรัพยากรทดแทนได้ ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถฟื้นคืนสภาพได้ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ มนุษย์ สัตว์ป่า พืช ดิน และน�้า ทรัพยากรประเภทนี้มักจะมีมากและจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มนุษย์ต้องการใช้ทรัพยากรนี้ ตลอดเวลาเพื่อปัจจัยสี่ การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ หรือการน�ามาใช้ประโยชน์ควรน�ามาใช้เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูนเท่านั้น หรืออีกนัย
หนึ่งแนวคิดนี้ถือว่าฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เปรียบเสมือนต้นทุนที่จะได้รับผลก�าไรหรือดอกเบี้ยรายปี 
โดยส่วนก�าไรหรือดอกเบี้ยนี้ก็คือ ส่วนที่เราสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง การจัดการจะต้องจัดให้ระบบ
ธรรมชาติมีองค์ประกอบภายในที่มีชนิด และประมาณที่ได้สัดส่วนกัน การใช้ต้องใช้เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูนและต้อง
ควบคมและป้องกนัให้ สต๊อกหรอืฐานของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมน้ันๆ มศีกัยภาพ หรอืความสามารถ
ในการให้ผลิตผลหรือส่วนเพ่ิมพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังในการใช้หรือการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยึดหลักทางการอนุรักษ์วิทยาด้วย 

3. ทรพัยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป เป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วจะหมดไป ไม่สามารถเกิดขึน้มาทดแทน
ได้ หรือถ้าจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็ต้องใช้เวลานานมาก และมักเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่ การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จะต้องเน้นการประหยัด
และพยายามไม่ให้เกดิการสญูเสยีต้องใช้ตามความจ�าเป็นหรอืถ้าสามารถใช้วสัดอุืน่แทนได้ก็ควรน�ามาใช้แทน รวม
ทั้งต้องน�าส่วนที่เสียแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าต่อไป



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  23

ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ เนื่องจากการบริหารจัดการนั้นถือว่าการ
จัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์กล่าวคือควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านการจัดการเพิ่มเติมอยู่เสมอ ติดตามผล
งานวจิยั ทฤษฎแีละหลักวชิาการใหม่ๆ ตลอดจนพยายามใช้ความสามารถของตนเอง ปรบัปรุงบคุลกิภาพของตน
ให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้น�า เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ด�าเนินการได้ต้องค�านึงถึงเป้าหมายของ
หน่วยงาน (Goals) ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานปรารถนาให้บรรลุความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่ว่าเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐก็ตามสามารถตั้งความปรารถนาได้หลายประการ ท่ีส�าคัญก็คือ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
(Objectives) อนัเป็นจดุสดุยอดแห่งความต้องการในหน่วยงานขนาดกลางและเลก็ ค�าว่า Goals และ Objectives 
มีความหมายเป็นสิ่งเดียวกันแต่ในหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น หน่วยงานท่ีเรียกว่าประเทศชาติซึ่งถูกบริหารโดย
กลุ่มชนที่เรียกว่าคณะรัฐบาลนั่นเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่จะก�าหนด Goals ไว้เป็นเป้าหมายสูงสุด และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จ�าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ย่อยขึ้นมากมาย ที่ส�าคัญจะต้องค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงาน 
(Policies) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ วัตถุประสงค์เดียวกันอาจมีวิธี
ปฏิบตังิานได้หลายแบบซึง่แต่ละแบบกจ็ะช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์แทบทัง้สิน้ และท้ายทีส่ดุนัน้ คือ การวางแผน
หน่วยงาน (Planning) อันเป็นการตระเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงาน หากแผนงานใดที่กระท�าไปแล้วสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้แผนงานนั้นก็อาจถูกก�าหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไป

ทัง้นี ้แนวคดิพืน้ฐานการบรหิารจดัการทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นอย่างดีควรมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ คือ

1.  ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) หน่วยงานจะต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ตลอด
จนก�าหนดต�าแหน่งงานต่าง ๆ โดยแต่ละต�าแหน่งจะต้องก�าหนดเป้าหมายภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจให้
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่มีหน่วยงานนั้นขึ้นมา ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าเมื่อบุคลากรในหน่วยงานแต่ละคนได้ปฏิบัติ
ด้วยความรับผิดชอบกระตือรือร้นจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้แล้ว วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานก็จะ
ส�าเร็จได้

2.  ต้องแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (Specialization) ภารกิจของงานในแต่ละต�าแหน่ง
ควรจดัขอบเขตให้ปฏบัิตบุิคคลและต�าแหน่งอย่าให้ต้องปฏบิตังิานหลายอย่างเกนิไปซึง่จะเป็นการส่งเสรมิให้เกดิ
ความช�านาญเฉพาะอย่าง นอกจากนั้นกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันซึ่งถือว่าเป็น
หลักการแบ่งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง การแบ่งภารกิจออกเป็นฝ่ายจึงมีความจ�าเป็น

3.  ต้องให้เกิดการประสานงาน (Coordination) เมื่อแบ่งงานกันรับผิดชอบเป็นฝ่ายจะส่งผลให้มี
บุคลากรจ�านวนมากในหน่วยงาน การประสานงานกันในแต่ละฝ่ายย่อมมีความจ�าเป็นเพื่อให้บุคลากรในหน่วย
งานปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างราบรื่น โดยไม่ซ�้าซ้อนขัดแย้งกับฝ่ายอื่นท�าให้กิจกรรมการด�าเนินงานของ
หน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ง่ายหากไม่มีการประสานงานที่ดีแล้วการด�าเนินงานอาจไม่ราบรื่นเกิด
อุปสรรคต่อหน้าที่การงานที่รับผิดได้ง่าย

4.  ต้องให้มีอ�านาจหน้าท่ี (Authority) ในการปฏิบัติของหน่วยงานใดก็ตามจ�าเป็นต้องมีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าหรือเป็นหัวหน้ารับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานโดยรับภาระในการก�าหนดนโยบาย
และสามารถตัดสินใจสั่งการได้โดยใช้การจัดสายบังคับบัญชาดังนั้นในหน่วยงานต้องมีสายบังคับบัญชาให้เหมาะ
สม

5.  ต้องให้เกดิความรบัผิดชอบ (Responsibility) อ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้กบับคุคลในหน่วย
งานจะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายงานใดให้รับผิดชอบเพื่อความส�าเร็จของหน่วย
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งานในระดบัใดกค็วรจะได้รับมอบอ�านาจหน้าทีใ่ห้เพยีงพอทีจ่ะปฏบิติัทีไ่ด้รับมอบหมายให้ส�าเร็จด้วยความรับผิด
ชอบ

ทั้งน้ี ในการบริหารงานจ�าเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการโดยทั่วไปถือว่า
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส�าคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1.  บุคลากรหรือคน (Man) เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2.  เงินหรืองบประมาณ (Money) เป็นงบประมาณที่น�ามาใช้ในการด�าเนินการและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

3.  วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่น�ามา
ใช้ทั้งหมด รวมถึงอาคารสถานที่

4.  การจัดการ (Management) หมายถงึ ความรูเ้กีย่วกับการจดัการ เช่น การบังคบับัญชา การก�าหนด
ขอบข่ายงาน (Job Description) อ�านาจหน้าที่ ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน การก�าหนดเวลาที่จะท�างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่า การจัดการทรพัยากรธรรมชาตนิัน้มคีวามจ�าเป็นและส�าคญัมาก ยิง่ถ้าหากกระบวนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติมีปัญหา หรือเกิดความขัดแย้งกับวิถีชุมชนซ่ึงประชาชนชาว
บ้านได้อาศยัป่าบริเวณอทุยานธรรมชาตเิป็นแหล่งอาหาร เพือ่ใช้เลีย้งชวีติร่างกายให้เจรญิเตบิโตสมบรูณ์แขง็แรง 
ก็อาจท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาก็ได้

จากประเด็นดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และวถิชีมุชนในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการวางแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนมั่นคงสืบต่อไป

วิธีการศึกษา

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการด�าเนินงานวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.  การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน

2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นคนในชุมชน ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ายประชาชน ประกอบไปด้วยผู้น�าชุมชนและพระสงฆ์ 
จ�านวน 10 รูป/คน และกลุ่มภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 4 คน รวม
จ�านวนทั้งสิ้น 14 รูป/คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
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 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ในเรื่อง “การ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา” 
แบ่งผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นคนในชุมชน ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ายประชาชน 
ประกอบไปด้วยผูน้�าชมุชนและพระสงฆ์ จ�านวน 10 รปู/คน และกลุม่ที ่2 กลุม่ภาครฐั ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีเ่ขตอทุยาน
แห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 4 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 14 รูปคน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเป็นการเชิงสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ชุมชน ซึ่งเป็นคนในชุมชน ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ายประชาชน ประกอบไปด้วยผู้น�าชุมชนและพระสงฆ์ จ�านวน 10 
รูป/คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 4 คน รวม
จ�านวนทั้งสิ้น 14 รูปคน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขั้นตอนลักษณะและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้

2.1) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2.1.1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชุมชนจากเอกสารและผลงานวิชาการ รวมทั้งการวิจัย

2.1.2) ก�าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย

2.1.3) ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค�าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

2.1.4) สร้างเครื่องมือ

2.1.5) น�าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข

2.1.6) ปรับปรุงแก้ไข

2.1.7) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน�าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ดัง
ประมวลค�าถามต่อไปนี้

2.1.7.1) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อย่างไร

2.1.7.2) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านประสิทธิภาพการจัดการ อย่างไร

2.1.7.3) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านความตระหนักในบทบาท อย่างไร
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2.1.7.4) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน อย่างไร

2.1.7.5) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างไร

2.2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

2.2.1) ขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
(Face Validity : ความตรงเชิงพินิจ)

2.2.2) หาความเทีย่งตรง (Validity) โดยการน�าแบบสมัภาษณ์ทีส่ร้างเสรจ็เสนอประธานและกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน�าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

2.2.3) น�าแบบสมัภาษณท์ี่ไดร้ับการปรบัปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื่อขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย

2.2.4) น�าเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้

2.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.3.1) จัดเตรียมเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญหลัก 
(Key Informants) 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 กลุม่ชุมชน ซึง่เป็นคนในชมุชน ได้แก่ ตวัแทนจากฝ่ายประชาชน ประกอบ
ไปด้วยผู้น�าชุมชนและพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป/คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่ง
ชาติ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 4 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 14 รูปคน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและวถิชีมุชนในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่จงัหวดันครราชสมีา โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2.3.2) ตดิต่อขอหนงัสือจากหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพฒันาสงัคม คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์

2.3.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

2.3.4) การสัมภาษณ์ (Interview)

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
ให้ข้อมูลซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

2.3.4.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
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ผูว้จิยัได้เริม่ต้นด้วยการนดัหมายวันเวลาท่ีจะสมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอย่างพร้อมกบัขอเอกสารต่างๆ พร้อม
กันนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง 
เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด�าเนินการสัมภาษณ์

2.3.4.2) ขั้นด�าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์ แจ้งวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ อธบิายเหตผุลและขออนญุาตใช้เครือ่งบนัทกึเสยีงในขณะทีส่มัภาษณ์ 
ขออนญุาตใช้กล้องถ่ายรปูเพือ่ใช้อ้างองิในการสมัภาษณ์ รวมทัง้แจ้งให้ทราบว่าข้อมลูต่างๆ ทีบั่นทกึเสยีงไว้ ผูว้จิยั
จะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียง

3) การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนาม แล้วน�ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญ 
แล้วน�ามาสังเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน�าเสนอเนื้อหา ที่ผู้วิจัยน�าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยย่อย
มาสังเคราะห์รวมกันที่มีความสอดคล้องกันโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีความเป็นไปได้ จา
กนนั้น สรุปออกมาเป็นแนวทางเพื่อน�าไปสู่การสร้างข้อสรุป และน�าเสนอในรูปของข้อเสนอแนะต่อไป

ผลจากการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนต้นที่ถูกตัดโค่น 
โดยปลูกให้ครบ 84,000 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั จดัตกแต่งภมูทิศัน์ให้เข้ากับธรรมชาตอิย่างผสมกลมกลนื
ที่สุด ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด และไม่พยายามท�าลายระบบนิเวศ ทั้งนี้ 
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านประสิทธิภาพการจัดการ

ประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันดูแลผืนป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
อย่างถูกวิธีและลักษณะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่วนต่าง ๆ ในชุมชนได้ให้ความส�าคัญในการดูแลเอาใจ
ใส่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่เสมอ ในขณะท่ีส�านักสงฆ์ก็ได้เพาะพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ท่ีมี
จ�านวนน้อยเพื่อให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกท่ีในบริเวณเขตวัดและในเขตท่ีอยู่อาศัยหรือท�ากินของชาว
บ้าน กับทั้งมีการท�าปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารหรือวัสดุอื่นเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านน�าไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทั้งน้ี 
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น คือ การท่ีชุมชนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยชุมชนได้ผล
ประโยชน์จากป่าและป่าก็ได้รับผลประโยชน์จากการที่ชุมชนเข้าไปเก็บผลประโยชน์นั้น กับทั้งส่งเสริมแนวทางที่
ทั้งชุมชนและทรัพยากรได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน
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ด้านความตระหนักในบทบาท

ขณะที่ด้านตระหนักในบทบาทหน้าที่ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยช่วยกันรักษาป่าให้ยั่งยืนถึงลูกหลาน มีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงบทบาทของแต่ละบุคคลให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่สืบต่อไป ทุกคนล้วนมีความส�าคัญและมีบทบาทหน้าท่ีร่วมกันในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และตระหนักอยู่เสมอว่าการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นหน้าที่ของตนเองด้วย ส่วนส�านักสงฆ์ก็ได้
ตระหนักดีว่า ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของคนใน
ชมุชน เมือ่ชมุชนเกดิความตระหนกัในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติ และได้รบับทบาทในการช่วยดูแลทรพัยากรธรรมชาติ 
ชุมชนจะเกิดความตระหนักมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นก�าแพง
หลักในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี และยังปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์และ
หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจะได้ตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน

ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน

สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนได้ส�านึกรักและหวงแหนผืนป่า ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รู้จักประชุมผู้น�าในชุมชน 
รู้ประสานเชื่อมโยงกับผู้น�าอยู่เสมอ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือในส่วนต่าง ๆ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเขต
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทางวดัน�าโดยเจ้าอาวาสและชาวบ้านในชมุชนได้ร่วมแรงร่วมใจกนัปลกูป่าให้เพิม่จ�านวน
มากขึน้ในบรเิวณส�านกัสงฆ์ก็ท�าการอนรุักษ์สัตว์ป่าที่ออกหากนิบรเิวณส�านกัสงฆ์ จดักิจกรรมระหว่างชมุชน เพื่อ
ให้เกิดความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมฉายหนังที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
มกีารจดักจิกรรมระหว่างชมุชนกับเจ้าหน้าที ่เพือ่เป็นการสร้างสมัพนัธภาพทีด่ ีและชาวบ้านจะเกดิความไว้วางใจ
ต่อเจ้าหน้าทีอ่กีด้วย แต่ละชมุชนมส่ีวนร่วมในการร่วมกจิกรรมวนัรักษ์ต้นไม้ประจ�าปีของอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่
ทุกปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากขึ้น 
ในฐานะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม

ในชุมชนมีกลุ่มอนุรักษ์ภายในชุมชน เช่น กลุ่มอนุรักษ์ต้นน�้ามูล และกลุ่มกระทิงน้อย เป็นต้น ทั้งน้ี 
หน่วยงานราชการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใช้ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเพยีงพอ กับทัง้สรรหาบคุลากร
ในชุมชนมาดูแลและรักษาทรัพยากรเหล่านั้น ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาให้แก่สังคมได้
ในคราวจ�าเป็น และทางส�านักสงฆ์ได้เพาะต้นไม้แล้วให้ชาวบ้านน�าไปปลูกตามบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเพื่อ
เป็นการขยายเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และนอกจากนี้ ยังได้ท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อแจกจ่ายประชาชนได้น�าไปใช้
แทนปุย๋เคมอีีกด้วย อนึง่ อทุยานแห่งชาตเิขาใหญใ่ห้รางวัลน�าจบัให้กบัผูท้ีส่ามารถจบักุมบคุคลทีเ่ปน็อนัตรายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการท�างาน และเป็นการสนับสนุนรายได้แก่ชุมชน เจ้าหน้าที่เปิดใจ
ร่วมฟังปัญหาของชาวบ้านและเมื่อชาวบ้านมีข้อเสนอแนะใด ๆ สนับสนุนหรือว่าเห็นด้วยในข้อที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นการลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน และแต่ละชุมชนร่วมกันจัดสร้างกิจกรรมและแนวทาง
แก้ไขปัญหาเมือ่ต้องเผชญิกบัปัญหา เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึให้กับอนชุนรุน่หลงัต่อไป กับท้ังประชาสมัพันธ์ให้สงัคม
โดยทั่วไปได้รู้ถึงการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมในด้านคุณประโยชน์ของโครงการ 
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สงัคมจะได้ช่วยเหลอืและตระหนกัอยูเ่สมออนรัุกษ์ปลูกจิตส�านกึแก่ประชาชนในชมุชน และให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยให้ข้อมลูของกลุม่ต่าง ๆ  เช่น กลุม่กระทงิน้อย กลุม่ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถแบ่งเป็นดังนี้

 2.1 ปัจจัยด้านความร่วมมือของพระสงฆ์ ปัจจัยด้านความร่วมมือของพระสงฆ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ง
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขต
อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทัง้นี ้พทุธศาสนามหีลกัค�าสอนเกีย่วกบัการพฒันาสิง่แวดล้อมอยูห่ลายข้อ ทีส่ามารถน�า
มาประยกุต์ใช้ในการอนรัุกษ์และการพัฒนาสิง่แวดล้อมให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื เช่น การแสดงความกตัญญกูตเวทต่ีอ
แผ่นดิน ซึ่งมีอุปการคุณต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก โดยให้ที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน แม่น�้าล�าคลองให้น�้าดื่มน�้าใช้
และเป็นแหล่งอาหารของเรา ป่าไม้ให้ยาสมุนไพรช่วยรักษาโรคให้ความร่มรื่น การท�าลายป่าก็เท่ากับการท�าลาย
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ที่อาศัยอยู่ของสัตว์ป่า เพราะฉะนั้น พระสงฆ์จึงส่งเสริมให้คนดีทั้งหลายกตัญญูต่อแผ่นดิน ต่อป่า 
ต่อแม่น�้าล�าคลอง และแสดงกตเวทีคือช่วยกันดูแลรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาเป็นการแสดง
ความรกัความปรารถนาดี และเสียสละต่อบคุคลอืน่ บคุคลทีม่คีวามรกัความเมตตาจะไม่ท�าลายสตัว์ป่า ไม่ท�าลาย
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกต่าง ๆ ความเมตตากรุณาจะท�าให้สภาพแวดล้อมไม่ถูกท�าลาย

 2.2 ปัจจัยด้านความร่วมมือของชุมชน ปัจจัยด้านความร่วมมือของชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้เกิดความรักและหวงแหนผืนป่า ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รู้จักประชุมผู้น�าในชุมชน 
รู้ประสานเชื่อมโยงกับผู้น�าอยู่เสมอ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือในส่วนต่าง ๆ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเขต
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทางวดัน�าโดยเจ้าอาวาสและชาวบ้านในชมุชนได้ร่วมแรงร่วมใจกนัปลกูป่าให้เพิม่จ�านวน
มากขึ้นในบริเวณส�านักสงฆ์ก็ท�าการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ออกหากินบริเวณส�านักสงฆ์ และจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน 
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

 2.3 ปัจจัยด้านความร่วมมอืของเอกชน ปัจจยัด้านความร่วมมอืของเอกชนเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีส่�าคญั
อันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนใน
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยองค์กรเอกชนหลัก ได้แก่ NGOs UNSECO IUCN WWF Green Peace รับ
ทราบข้อมูลและข่าวสารของทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ยกเว้นข้อมูลทางราชการที่ถือว่าเป็นความลับ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อัน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด

3.  การธ�ารงวิถีชุมชนเพื่อความยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การธ�ารง

 วถิีชมุชนเพื่อความยัง่ยนืในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ซึ่งปา่ไม้ของประเทศไทยถกูท�าลายลงเป็น
จ�านวนมาก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม บางครั้งก็เกิดจากกระท�าของเจ้าบ้านเมืองทั้งโดยวิธี
ที่ผิดกฎหมาย และการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เจ้าหน้าที่บางคนพยายามดูแลรักษาป่าอย่างเคร่งครัด กลับ
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ต้องแพ้ภัยต่าง ๆ อันเกิดจากนายทุนอิทธิพล อย่างไรก็ตามยังคงมีป่าไม้บางส่วนเหลืออยู่ได้ด้วยการดูแลรักษา
ของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ๆ ชาวบ้าน
เช่ือว่าผบีรรพบรุษุจะโกรธและสาปแช่ง ถ้าพวกเขาเข้าไปตดัไม้หรอืล่าสตัว์ในป่า ดอนปูต่า ตามความเชือ่ชาวบ้าน
จะสร้างศาลเล็ก ๆ ไว้ในป่าแห่งนี้ เพื่อให้เป็นท่ีสิ่งสถิตของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซ่ึงผีบรรพบุรุษจะช่วย
ปกป้องรักษาและบันดาลให้เกิดสิ่งดี ๆ กับพวกเขา ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าประเภทนี้ในรูปอาหารจ�าพวก
เห็ด พืชผัก และผลไม้ มาหลายชั่วอายุคนแล้ว นอกจากนี้ ชาวบ้านก็ได้สร้างกฎ ระเบียบในการดูแลรักษาป่าขึ้น
เอง เนื่องจากรู้ว่าชาวบ้านมีความเชื่อดังกล่าวข้างต้น องค์กรเอกชนและพระสงฆ์ จึงน�ามาใช้เป็นยุทธวิธีในการ
ดูแลรักษาป่าไม้ เช่น การประยุกต์มาใช้ในเรื่อง “การบวชต้นไม้” ท�าให้เกิดโครงการบวชต้นไม้เพื่อรักษาต้นไม้
ขนาดใหญ่ไว้เป็นแม่ไม้ในป่าต้นน�้าล�าธาร โครงการดังกล่าวก�าลังแพร่หลายไปในหลายภาคของประเทศ ช่วยให้
เราสามารถรักษาป่าไม้ของชาติไว้ได้ส่วนหนึ่ง

ธรรมะช่วยสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้ ธรรมะจะช่วยชี้น�าวิถีชีวิตของเกษตรกร 
ธรรมะจะช่วยให้เขารู้จักใช้ รู้จักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาจิตวิญญาณ และ ส่งเสริมความส�านึกรับผิด
ชอบทีม่ต่ีอขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถ่ิน เขาจะเกิดความรูส้กึว่าตนเองเป็นเจ้าของสงัคม เกิดการรวมกลุม่ 
และ เกิดความเมตตาต่อผู้อื่น พวกเขาจะรักชุมชนและไม่เคลื่อนย้ายไปหางานท�าในเมืองใหญ่ ซ่ึงในทางพุทธ
ศาสนา จติเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้ามีการฝึกจติให้ดจีะมองเหน็ความจรงิและเกดิปัญญา ปัญหาสิง่แวดล้อมจะแก้
ได้โดยการปฏบิตัศิลีห้า มรรคแปด และการแสดงความรกัความเมตตา ตลอดจนท�าดกีบัทุกสิง่ทุกอย่าง การนกึถงึ
ผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของมนุษย์ ถ้าคนสามารถเผื่อแผ่ความรักของตนให้กับคนอื่นได้มากกว่าการใฝ่หามัน
มาเพื่อตนเองและครอบครัว เขาจะกลายเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความเมตตาและความไม่เห็นแก่ตัว
เป็นสมบัติที่จ�าเป็น ส�าหรับมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกับในสังคมอย่างสงบสุข ดังนั้น จึงถือได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้
คนดูแลรักษาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้เพราะป่าไม้เก่ียวข้องกับพระพทุธเจ้าและพระสงฆ์ทีค่นไทยนับถือ พระ
สงฆ์มีบทบาทท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าและความส�าคัญของป่าไม้ และ ช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ความเชื่อ
เก่ียวกับวิญญาณและสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ท่ีเกีย่วข้องกบัป่าไม้สามารถน�ามาเป็นแนวทางอนรุกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่าได้อย่าง
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะการวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชมุชนในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา และเพือ่ศกึษาการธ�ารงวิถชีมุชนเพือ่ความยัง่ยนืในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1) ควรมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1.2) ควรมกีารวางมาตรการในการควบคมุดแูลเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นรูปธรรม



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  31

 1.3) ควรมกีารรณรงค์ในการแต่งต้ังคณะกรรมการรุน่เยาว์ก�ากบัดแูลเร่ืองการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 2.1) ควรมกีารน�ารปูแบบและกระบวนการมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละวถิชีมุชน
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 2.2) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น

 2.3) ควรให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยตั้งเป็นกรรมการเพื่อ
การพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป

3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 3.1) ควรศกึษาต่อในประเดน็รปูแบบการมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละวถิชีมุชน
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา แบบบูรณาการหลักพุทธธรรม

 3.2) ควรศึกษาประเด็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนใน
เขตอุทยานแห่งชาติ ในบริบทพื้นที่อื่น ๆ 

 3.3) ควรศึกษาประเด็นการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแบบยั่งยืน โดยศึกษากับท้องถิ่นชุมชนอื่น ๆ
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สภาพชีวิตของแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี
THE LIFE CONDITION OF CAMBODIAN WORKERS IN PATHUMTHANI PROVINCE

Phra Rachhen Avudhdhammo

นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคมและภูมิหลังของแรงงานกัมพูชาในเขต
ปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตของแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี 3) 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี การศึกษานี้เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ส�าหรับเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 341 คน ซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชาในเขตปทุมธานี จากทั้งหมด 3,067 คน โดยตารางส�าเร็จรูป
ของเครจซีแ่อนด์มอร์แกน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ คอื ค่า
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์โดยการทดสอบที (t-test) ในกรณีสองตัวแปร และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
ด้วยวิธีผลต่างนัยส�าคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญ (Key Informants) จ�านวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเนื้อหาประกอบบริบท

ผลการศึกษาพบว่า

1. จากการศึกษาลักษณะทางสังคม และภูมิหลังของแรงงานกัมพูชา ในเขตปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพความเป็นอยู่และครอบครัว อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน รองลงมา คือด้านสภาพสวัสดิการและเศรษฐกิจ และด้านสภาพการท�างานและส่ิงแวดล้อม 
ตามล�าดับ

2. จากการศกึษาสภาพทัว่ไปและปัญหาอปุสรรคในการด�าเนินชวีติของแรงงานกัมพูชาในเขตปทมุธานี 
โดยการจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แรงงานกัมพูชาที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ใน
การท�างาน ต่างกัน จะมีสภาพชีวิตที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. แนวทางในการพัฒนาสภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชา ในเขตปทุมธานี ด้านสภาพความ
เป็นอยู่และครอบครัวปัญหาและอุปสรรค อาคารบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมขาดการดูแลเอาใจใส่จากนายจ้างที่
ควรรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะควรจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเพ่ือให้ไม่มีสภาพทรุด
โทรมและเหมาะแก่การอยูอ่าศยั และด้านสภาพการท�างานและสิง่แวดล้อม แรงงานไม่มทีกัษะในการท�างาน การ
พัฒนาด้านความคิดไม่สามารถท�าได้งาย ต้องรอค�าสั่งอย่างเดี่ยว ข้อเสนอแนะ ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะ
เรือ่งการท�างานให้มคีวามคดิสร้างสรรค์โดยให้รูจ้กัคดิเอง และด้านสภาพสวสัดกิารและเศรษฐกจิ ไม่มกีารส่งเสรมิ
อาชีพเสริมเพื่อให้แรงงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน ข้อเสนอแนะควรส่งเสริม หรือจัดหาอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับ
แรงงาน หรือการจัดท�าเกษตรพอเพียงภายในที่พักคนงาน

ค�าส�าคัญ : สภาพชีวิต, แรงงานกัมพูชา, ปทุมธานี
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Abstract

This research consisted of three main objectives, namely: 1) to study the social char-
acteristics and background of Cambodian workers in Pathum Thani; 2) to study general condi-
tion and problems as well as obstacles in working life of Cambodian workers in Pathum Thani; 
and 3) to study way to develop working life condition of Cambodian workers in Pathum Thani. 
The research was the Mixed Methods: Quantitative Research by survey research and Qualitative 
Research. The data collection was conducted with the help of questionnaire. The sample of 
this study consisted of 341 Cambodian workers in Pathum Thani, drawn from 3,076 by using 
the Krejcei and Morgan’s formula. The statistical analysis was conducted by Frequency, Per-
centage, Mean, Standard Deviation, t-test, One–Way ANOVA (F-test) and Least Significant Dif-
ference: LSD. And for Qualitative Research, the data collection was conducted by In-depth 
Interview with 10 key-informants; and finally, the Content Analysis Technique was used for data 
analysis.

The findings of the research are as follows

1. The overall social characteristics and background of Cambodian workers in Pathum 
Thani have been found in good level on average of 3.54. Having considered in each aspect, it 
has been found that the aspect of living conditions and family was in good level on average 
of 3.54, aspect of welfare and economy, and the aspect of working environment and environ-
ment, respectively.

2. As for the study of general condition and problems as well as obstacles in working 
life of Cambodian workers in Pathum Thani, classified by personal factors, it has been found 
that the Cambodian workers with different gender, age, education, occupation, and work ex-
perience had different life conditions with statistical significance at the 0.05 level, accepting 
the hypothesis.

 3. As for the study of way to develop working life condition of Cambodian workers 
in Pathum Thani, it has been found that in aspect of living conditions and family problems and 
obstacles, the housing building is in poor condition, lack of care from employers who should 
be responsible. Suggestions should include budget allocations to renovate dwelling houses so 
that they do not have deterioration and are suitable for living. And work and environmental 
conditions Labor problems and barriers are not working skills. Development of ideas cannot 
be done. I have to wait for a single statement. Suggestions: Entrepreneurs should improve their 
creative thinking skills by thinking about themselves. And welfare and economy. Barriers There 
is no promotion of supplementary occupations in order to increase the labor force’s income. 
Suggestions should be encouraged. Or provide a supplementary occupation to increase income 
for labor. Or sufficient farming practices within the workers accommodation.

Keywords: The Life Condition, Cambodian Workers, Pathumthani,



34  บทความวิชาการ

บทนำา

การประกอบธรุกจิทีต้่องการแรงงานทีม่ฝีีมอืและความรูท้างเทคโนโลยทีีท่นัสมัยอาจหาแรงงานภายใน
ประเทศได้ยากบางครัง้จงึต้องจ้างแรงงานจากต่างประเทศหรอืทีเ่รยีกว่าแรงงานต่างด้าวนัน้เอง ซึง่การจ้างแรงงาน
ทีม่ฝีีมอืนัน้จะท�าให้มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีสูแ่รงงานไทย และในทีส่ดุจะก่อให้เกิดการพัฒนาศกัยภาพ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการแต่การจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทยจะต้องขออนุญาตจากทาง
ราชการก่อน ซึง่มขีัน้ตอนและรายละเอยีดในการขออนญุาตค่อนข้างยุง่ยากซบัซ้อน แรงงานต่างด้าวจงึไม่สามารถ
ท�าเองได้ ดังนั้นในการขออนุญาตจึงเป็นหน้าที่ของนายจ้าง การขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวต่อทางราชการ 
หรอืการขอ Work permit ให้แก่แรงงานต่างด้าวนัน้ จะต้องประกอบไปด้วยหลกัเกณฑ์ดงันี ้ให้จ้างคนงานต่างด้าว
ท�างานได้ หรือนายจ้างจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ และเข้ามาท�าธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งคนงานไทยท�า
ไม่ได้ หรือจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ หรือชาวต่างชาติใช้ความรู้ความ
ช�านาญเฉพาะทางเพื่อให้งานส�าเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาที่แน่นอน หรือคนต่างด้าวท�างานในกิจการ
บันเทงิมหรสพ ดนตร ีซ่ึงมลีกัษณะเป็นคร้ังคราวมรีะยะเวลาก�าหนดไว้แน่นอน เจ้าหน้าทีส่ามารถพิจารณาแรงงาน
ต่างด้าวได้เกินกว่าที่ก�าหนดตามความเหมาะสมได้ (เชิดศักดิ์ ธีรนันทวานิช, 2553)

การที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม 
อันเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
การเกษตรไปสูภ่าคอตุสาหกรรม การทีแ่รงงานซ่ึงเคยอยูใ่นภาคการเกษตรซึง่มีลักษณะเป็นไร่นาต้องเข้ามาท�างาน
ในสถานประกอบการนั้น จ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสถาน
ประกอบการ จงึมคีวามยากล�าบากในการด�ารงชวีติ ทัง้การทีแ่รงงานเหล่านีต้้องมาท�างานเป็นสถานประกอบการ 
จ�าเป็นต้องละทิ้งบ้านเรือนเข้ามาท�างานและพักอาศัยในโรงงานหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ จึง
จ�าเป็นทีล่กูจ้างต้องมองหาความสะดวกสบาย และความเป็นอยูท่ีด่พีอสมควรทัง้ทางร่างกายและจติใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท่ีได้ท�างานในสถานที่ท�างานที่สะอาด ปราศจากกลิ่น ควัน มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกาย มีน�้า
สะอาดส�าหรบัดืม่หรอืท�าความสะอาดร่างกาย มห้ีองน�า้ ห้องส้วม และสถานทีพั่กผ่อนพอสมควร ตลอดจนมคีวาม
ปลอดภัยในการท�างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถท�างานได้อย่างเป็นสุข ในฐานะที่นายจ้างเป็นเจ้าของสถานที่ 
หรือเป็นผู้จัดหาสถานที่และบริหารงานต่างๆในสถานประกอบการอยู่แล้ว นายจ้างจึงควรมีหน้าท่ีจัดหาและ
อ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างรวมทั้งการจัดหาสิ่งใช้สอยอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน และ
จ�าเป็นในการด�ารงชีพของมนุษย์อาทิ น�้าส�าหรับดื่ม ห้องน�้า ห้องส้วม ยารักษาโรค ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันและ
มั่นคงปลอดภัยในการท�างานสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความผาสุกสมบูรณ์อย่างทั่วถึง ลูกจ้าง
กจ็ะมขีวญัและก�าลงัใจทีด่ใีนการท�างาน สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพอนัเป็นผลดต่ีอนายจ้างด้วยนัน่เอง
และในฐานะท่ีลูกจ้างเป็นผู้ท�างาน ก็ควรจะท�างานให้สมกับค่าจ้างที่นายจ้าง จ้างมาท�างานให้เต็มก�าลังความ
สามารถ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่อาจจะเป็นอย่างนั้น แล้วแต่กฎระเบียบที่นายจ้างได้ตกลงกันไว้กับลูกจ้าง จึงได้
เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย จนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงไปจนเป็นเรื่องของระดับประเทศ (วีระพงษ์ จันตา, 2555)

อย่างไรกต็าม รฐับาลมนีโยบายในการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการ/โรงงาน และนายจ้างขาดบุคลากร
แรงงานบางประเภท จ�าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา เพราะ
ค่าแรงถูก มีความอดทนไม่มีปัญหาในด้านการร้องเรียน แต่รัฐบาลจ�าเป็นต้องควบคุมแรงงานดังกล่าว ป้องกันมิ
ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง และสังคม จึงต้องท�าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวก่อน

แรงงานต่างด้าวดังกล่าวเดิมมีความอ่อนน้อม เชื่อฟังนายจ้าง อดทนต่องาน แต่ถ้ารัฐบาลผ่อนผันให้
แรงงานกัมพูชา ได้อยู่ท�างานในประเทศไทย ซึ่งลักษณะนี้แรงงานกัมพูชาและคนไทย ต่างถือว่าเป็นบุคคลที่เป็น
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แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับคนไทยและแรงงานไทย พฤติกรรมที่มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตัว เชื่อฟัง อดทนต่องานจะเปลี่ยนไปหรือไม่นายจ้างควรมีพฤติกรรรมปฏิบัติต่อแรงงานกัมพูชา
อย่างไร แก้ไขอย่างไรถึงจะท�าให้แรงงานกัมพูชาสามารถอยู่ท�างานให้ได้ เต็มประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ ไม่
กระด้างกระเด่ืองหรือโกรธแค้นนายจ้าง ก่อคดีอาชญากรรม จึงจ�าเป็นต้องศึกษาความต้องการของลูกจ้าง หา
แนวทางปฏบิตั ิเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติของแรงงานกัมพชูา ทีท่�างานอยูใ่นสถานประกอบการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
ตอบสนองนโยบายในการสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งแก่ประเทศชาติต่อไป (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2545).

ปัญหาแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยมีแต่ความอยากจนและล�าบากในการหาท�างาน
ในประเทศของตนเองขณะเดียวกันแรงงานกัมพูชาเองก็ยังคงประสบกับปัญหาต่างๆ ความรู้ความสามารถท่ีจะ
หางานท�าได้จึงตัดสินใจเข้ามาหางานท�าท่ีประเทศไทยเพื่อจะมีเงินช่วยแบ่งภาระครอบครัวบ้างและปัญหาด้าน
สภาพการท�างานและสภาพความเป็นอยูด้่วยปัญหาต่างๆ ท�าให้ผูศ้กึษาสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาถงึสภาพสงัคมและ
เศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้างที่อาศัยอยู่ในเขตปทุมธานี โดยมุ่งศึกษาถึงลักษณะทั่วไปและสภาพ
สังคมของแรงงานและสภาพเศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวที่ท�างานในธุรกิจก่อสร้างที่อาศัยอยู่ในเขตปทุมธานี 
เนือ่งจากเป็นพืน้ททีีม่แีรงงานกัมพชูาอาศยัอยูจ่�านวนมาก ปัญหาทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์มาก
ทีส่ดุ และใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าวทีป่ระสบกับปัญหาต่างๆ ทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 
อันจะก่อให้เกิดผลต่อสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพการด�าเนนิชวีติแรงงานกัมพชูาทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตปทุมธานี อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาพการมองปัญหา และ
ก�าหนดมาตรการในการป้องกนัทีเ่หมาะสมต่อไป โดยการศึกษาในครัง้นีจ้ะมุ่งประเดน็ในการศึกษา“สภาพชวิีต”ของ
แรงงานกมัพชูา ทีเ่ข้าเมอืงโดยถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่ผลของการศกึษาในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อทาง
ราชการในการก�าหนดมาตรการ และแนวทางปฏิบัติต่อนายจ้างในการน�าแรงานกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองมาจด
ทะเบียนแรงงานกมัพูชาอย่างถกูต้องตามกฎหมายทีเ่หมาะสม เพือ่ด�าเนนินโยบายของรฐับาลบรรลุผลกว่าทีเ่ป็น
อยู่

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับสภาพชีวิตแรงงานชาวกัมพูชาในเขตปทุมธานี ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quanส-
titative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้การสัมภาษณ์ 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) เพื่อให้ทราบข้อมูลและการค้นคว้าจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาวิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
จ�านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 เพศชาย จ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี 
จ�านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ 31-35 ปี จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
น้อยที่สุดคือ ต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และน้อยที่สุด
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คือ ปริญญาตรี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ�านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาคือ ค้าขาย จ�านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และน้อยที่สุดคือ พนักงานบริษัท จ�านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.6 มีประสบการณ์ท�างานระหว่าง 1-3 ปี จ�านวน 223 คน คดิเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคอื ท�างาน 
4-6 ปี จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 และน้อยที่สุดคือ ท�างานน้อยกว่า 1 ปี จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.6

ผลการวิเคราะห์สภาพชีวิตของแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี

ผลการวิเคราะห์สภาพชวิีตของแรงงานกมัพชูาในเขตปทมุธานโีดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สภาพความเป็นอยูแ่ละครอบครวั 2) ด้านสภาพการท�างานและสิง่แวดล้อม 3) ด้านสภาพสวสัดกิารและเศรษฐกจิ 
ทั้งหมด 3 ด้าน แต่ละด้านมี 7 ข้อ รวม 21 ข้อแสดงด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและ
รายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.2.1 - 4.2.4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1) ด้านสภาพความเป็นอยู่และครอบครัว อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนและภูมิใจที่ได้ประกอบอาชีพบริสุทธิ์และสุจริตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.11 รอง
ลงมา คือ สมาชิกที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีเป็นอย่างดีและสามารถพึ่งพากันได้มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ความพอใจในความสมดุลของช่วงเวลาของการท�างานและ ช่วงเวลาท่ีได้เป็นอิสระจากงานในแต่ละวันและได้มี
เวลาอยู่กับครอบครัวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.05

2) ด้านสภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ท�างานด้วยความกระตือรือร้นเต็มใจและสนุกสนานกับงานที่ท�าอยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.80 รองลงมา คือ เครื่อง
มอืเครือ่งใช้หรอือปุกรณ์การใช้ท�างานเพยีงพอในการปฏบิตังิานและมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตังิานมค่ีาเฉลีย่ 
3.69 และมีความพึงพอใจในสถานที่ท�างานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.56

3) ด้านสภาพสวัสดิการและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
งานที่ท่านท�าในปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบกับงานที่ท่านท�าในประเทศของท่าน (กัมพูชา) แล้วมีลักษณะและราย
ได้ดีกว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.03 รองลงมา คือ รู้จักน�าเอาวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้สิ้นเปลืองกลับมาใช้ซ�้าให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดมีค่าเฉลี่ย 3.88 และใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการท�างานอย่างเต็มที่และมุ่งมั่น
ในการท�างานจนส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.03

วิจารณ์ผลการวิจัย

1. ควรมีการศึกษาลักษณะทางสังคมและภูมิหลังของแรงงานกัมพูชา ในเขตปทุมธานี คือ การใช้ภาษา
ของแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการในสถานประกอบการ

2. ควรมกีารศึกษาสภาพทัว่ไปและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนนิชวีติของแรงงานกมัพชูาในเขตปทมุธานี 
คือการบริหารแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพชีวิตการท�างานของแรงงานกัมพูชา ในเขตปทุมธานี คือ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวกับประเทศที่มีสถานประกอบการ

4. ภาครัฐควรให้ความคุ้มครองแก่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานควรติดตามดูแลว่าแรงงานข้ามชาติ
ได้ท�างานตามทีไ่ด้ตกลงกบับรษัิทจัดหางานหรอืนายหน้าหรอืไม่และควรมีบทลงโทษทีช่ดัเจนกบันายหน้าทีมี่การ
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หลอกลวงแรงงานข้ามชาติพร้อมกับให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่นายจ้างและแรงงานเพื่อป้องกันการโดนหลอก
ลวงจากนายหน้า

5. กรมการจดัหางานควรสร้างระบบฐานข้อมลูทีดี่และชดัเจนส�าหรับแรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้ามาประเทศไทย
โดยเร่งด่วนเพื่อใช้ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป

การศึกษาสภาพชีวิตแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปได้ ดังนี้คือ 1) สภาพความเป็นอยู่และครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ชีวิตของแรงงานกัมพูชาในเขตปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) สภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อม ผู้
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพชีวติของแรงงานกัมพชูาในเขตปทุมธาน ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3) สภาพสวัสดิการและเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพชีวิตของแรงงานกัมพูชาใน
เขตปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

โดยประเด็นส�าคัญของแรงงานคนต่างด้าวที่ได้เข้ามาท�างานในประเทศไทยพบว่าแรงงานต่างด้าวที่
ได้เข้ามาท�างานส่วนใหญ่มีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าท่ีอยู่ในประเทศของตนเองรวมท้ังมีการติดต่อ
ชักชวนให้้ญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในประเทศของตนให้้มีโอกาสได้เข้ามาท�ามาหากินในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้าง
ความเป็นอยู่่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
The Public Opinion on Strength of The Community, 

Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
Pisey Sikkhapiyo

นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทความเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา” นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะศกึษาดงันี ้1) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ผีลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ด�าเนินการวิจัยตามระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ 
กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอื ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลจอหอ อ�าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดั
นครราชสีมา จ�านวน 370 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ เครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การทดสอบค่าที การตรวจสอบ ค่าเอฟ โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส�าคัญน้อยสุด กับการวิจัยคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 15 รูป/คน ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบท

ผลการวิจัยพบว่า

1) ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีระยะ
เวลาในการอยู่อาศัย ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีต�าแหน่งในชุมชน มีรายได้ ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้น
ไป และส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ

2) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
จิตใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเมืองการปกครอง และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ เพศ, อายุ, ระดับการ
ศึกษา, ระยะเวลาในการอยู่อาศัย, ต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชน, ระดับรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน, และ
อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมาส่วนใหญ่ คือ 1) ด้านการเมืองการปกครอง ควรเปิดเวทีให้ประชาชนได้เข้าร่วมเสวนา แสดงความ
คดิเหน็ ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ของชมุชน และให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนในทกุกระบวนการ 2) ด้าน
เศรษฐกิจ ควรเดินตามรอยพระราชด�าริ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ในการแก้ปัญหา และพัฒนา 3) 
ด้านสงัคมและวฒันธรรม ควรมกีารประชมุสร้างความร่วมมอืระหว่างประชาชนกับองค์กรทัง้ภาครฐั เอกชน และ
วัด ในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม 4) ด้านจิตใจ ควรมีการจัดโครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม 
ให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งผู้ใหญ่ เพื่อพัฒนาจิตใจให้มั่นคง โดยมีการเข้าร่วมของประชาชน ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนต่างๆ

คำาสำาคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, ความเข้มแข็งของชุมชน

Abstract

The research consists of three main objectives, namely: (1) to study the public opinion 
that affects strength of the community Mueang District, Nakhon Ratchasima;  
(2) to compare the public opinion on strengthening the community Mueang District, Nakhon 
Ratchasima; and (3) to study problems, obstacles and suggestions for strengthening the com-
munity Mueang District, Nakhon Ratchasima. The research was the Mixed Methods: Quantitative 
Research by survey research and Qualitative Research. The data collection was conducted with the 
help of questionnaire. The sample of this study consisted of 370 people in the area of Joho 
Sub-District Administrative Organization Mueang District, Nakhon Ratchasima by using Krejcie 
and Morgan’s Formula. The data were analyzed by statistical techniques such as Frequency, Per-
centage, Mean, Standard Deviation, t-test, F-test (One–Way ANOVA) and Least Significant Difference: 
LSD. And for Qualitative Research, the data collection was conducted by In-depth Interview with 15 
key-informants; and finally, the Content Analysis Technique was used for data analysis.

The findings of the research are as follows.

1) The majority of respondents were female aging 56 years or older, educated in 
Bachelor of Arts, and living in the area for 21 years or more. Most of them have no position in 
the community, earn more than 13,000 baht, and work in governmental sector.

2) As for the people’s opinions on strengthening the community of Mueang District, 
Nakhon Ratchasima Province, it has been found opinions toward all aspects were at high level; 
having considered each aspect, the aspects of Socio-culture and mental have been found in high 
level, the political and economic aspects were in moderate.

3) As for the comparison of public opinion on the strength of the community Mueang 
District, Nakhon Ratchasima Province, classified by personal data, it has been found that peo-
ple with different gender, age, educational level, length of stay, place of management, com-
munity organization, monthly income level of household, and occupation have different 
opinions with statistical significance at 0.05 levels, accepting the settled hypothesis. 
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4) As for the recommendations on strengthening the community Mueang District, 
Nakhon Ratchasima Province, it has been recommended that: 1) Aspect of Politic: it should be 
opened for the public to participate in the forum, comment to solve problems of the com-
munity and allow people to involve in all processes of community development; 2) Aspect of 
Economy: people should follow the step of royal initiatives well-known as the Sufficiency 
Economy Philosophy to solve problems and develop; 3) Aspect of Socio-culture: there should 
be meetings between public and organizations of government and private sectors as well as 
monasteries to measure and preserve cultural traditions; and 4) Aspect of Mental: there should 
be some projects to train moral education for children and youth as well as adults with the 
purpose to develop a stable mind in which both the public and private sectors participated.

Keywords : The Public Opinion, Strength of The Community

บทนำา

จากการวกิฤติเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ริม่ขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2539 ซึง่เป็นปีแรกของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 ไดก่้อให้เกดิปัญหาดา้นเศรษฐกจิและสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบตอ่ประชาชนชัน้และ
ทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะที่เป็น 
ทางเลือก ที่ส�าคัญของการพัฒนา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพียงล�าพังดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จงึต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัต่อกระบวนการพฒันาทีเ่น้นคนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความ
พร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยนื ความเข้มแขง็ของชมุชนจงึเป็นฐานส�าคญัในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสงัคม 
รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยจะต้อง
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ใน พ.ศ.2558 

ดงันัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 จงึมยีทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสูก่ารเจริญเตบิโตอย่าง
มคีณุภาพและยัง่ยนื และยทุธศาสตร์การสร้างความเชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
และสังคม ทาให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน 
และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็เกิดผลกระ
ทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบไทยที่มีมาเป็นเวลาช้านาน 

การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ซึ่งได้น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบพอเพียง พึ่งตนเองและยั่งยืน การที่ชุมชนจะยั่งยืนได้ก็ต้องมาจากการพึ่งตนเอง โดยน�าองค์
ความรูแ้ละความช�านาญจากภมูปัิญญาชาวบ้านทีม่ใีนชมุชนและจากการทีบ่รรพบรุษุสะสมมาจนกระทัง่ปัจจบุนั
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ออกมาใช้อย่างเตม็ศกัยภาพ การศกึษาเพือ่พฒันาชมุชน และการสนบัสนนุศนูย์กลางการเรยีนรูข้องชมุชนจงึเป็น
สิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็น เพราะเป็นการให้กลุ่มคนน�าเอาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็น
องค์ความรู้เดิมมาพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่ามากขึ้น สร้างเอกลักษณ์และ
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดจนสร้างความผาสุกให้กับตนเองและครอบครัว 

การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน เป็นการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นยทุธวธิี
ใด ย่อมเป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโดยภาครัฐ องค์กรพัฒนาชุมชน หรือชุมชน
กต็าม ย่อมแสดงถงึความพยายามในการปรับปรงุคณุภาพชวีติ และมาตรฐานการครองชพีของตนเองและครอบครวั 
โดยพยายามให้บรรลุความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง การ
เพิม่ผลผลติ และรายได้อย่างเป็นธรรม การปรบัปรุงการบริการของภาครัฐและชมุชนเพือ่ความเป็นอยู่ดี มีสุขของ
ทุกคน โดยการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยผ่อนแรง หรือเพิ่มทางเลือกอื่นๆ จะช่วยส่งเสริมความสามารถใน
เชิงสร้างสรรค์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการนักพัฒนาองค์กรและภาครัฐบาล เอกชนต่างๆ พบว่า 
มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งใน
ชุมชนโดยประการต่างๆ ที่มีต่อความเข้มแข็งหรืออ่อนแอต่อชุมชน ได้แก่

1. ด้านการเมืองการปกครอง ถ้ามีระบบการปกครองแบบศูนย์รวมอ�านาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนสูง 
และท�าให้ชุมชนอยู่ภาวะอ่อนแอ เพราะระบบราชการที่มีการใช้อ�านาจสั่งการในการพัฒนา จะเป็นกลไกในการ
ท�าลายศักยภาพในการคิด และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอย่างมาก

2. ด้านเศรษฐกจิ ระบบเศรษฐกจิของชมุชนต้องเป็นแบบพึง่ตนเองและมุง่ตอบสนองความต้องการเพ่ือ
การยังชีพของมนุษย์เป็นหลัก เน้นการใช้ปัจจัยการผลิต เป็นที่มีอยู่ในชุมชนภายใต้เทคโนโลยีและการจัดการท่ี
เหมาะสม

3. ด้านสงัคมและวฒันธรรม โครงสร้างทางสงัคม ชมุชนทีเ่ข้มแขง็ได้ต้องมโีครงสร้างทางสงัคม ทีม่คีวาม
สัมพันธ์แนวราบหรือแนวนอน เพราะโครงสร้างนี้เป็นเงือนไขให้เกิดความร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ
เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพอย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในทุกด้านค่านิยม
และความเชื่อในศาสนา ชุมชนจะเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับค่านิยม ที่สมาชิกในชุมชนนับถือ เพราะค่า
นิยมเป็นปัจจัยที่ก�าหนดวัฒนธรรมหรือวิธีชีวิตของชุมชน 

4. ด้านจิตใจ ผู้มีสุขภาพจิตดีจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ผู้มีสุขภาพจิตดีจึงเป็น ผู้ที่ปรับตัวได้ดี เป็นผู้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นได้ดีและสามารถเผชิญกับปัญหา และ
ความจรงิแห่งชวีติได้ด ีส่วนผูท้ีม่สีขุภาพจติไม่ดีก็คอื ผู้ท่ีปรบัตวัได้ไม่ด ี( Mal - Adjusted person ) จะเป็นบุคคล
ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ ผู้ที่ปรับตัวได้ดี ( Well-Adjusted person ) นั่นเอง ไม่รู้จักและไม่เข้าใจตนเอง ไม่รู้
จักและไม่เข้าใจผู้อื่น ตลอดจนไม่สามารถเผชิญปัญหาและความจริงแห่งชีวิตได้ ท�าให้ไม่ สามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างปกตสิขุ คนปกตเิมือ่ตกอยูใ่นภาวะหรอืเหตกุารณ์ทีก่ระทบกระเทอืนจติใจอย่างรนุแรง จะท�าให้เกดิ
ความตึงเครียดเป็นเวลานาน พฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีอารมณ์แปรปรวน มีความคิดสับสน 
การรับรู้ผิดไปจากปกติ จนท�าให้ไม่สามารถ ประกอบกิจกรรม เพื่อด�ารงชีวิตที่ปกติได้ 
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จากปัจจัยดังกล่าว ท�าให้เห็นได้ว่าระดับความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชุมชนหรือองค์กร
ชุมชนแต่ประการเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลากหลาย ที่มีส่วนก�าหนดความเข้มแข็งของชุมชน หรือปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากกว่าตัวชุมชนเอง ในการก�าหนดความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของชุมชน

ชุมชนต�าบลจอหอ ตั้งอยู่ที่ต�าบลจอหอ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพทั่วไป
เป็นท่ีราบลุม่ ระยะห่างจากจงัหวดันครราชสมีา 13 กโิลเมตร เนือ่งจากมพีืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัอ�าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงึมปีระชาชนมาตัง้บ้านเรอืนอยูอ่าศยัเป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลจอหอเป็นทางผ่าน
ไปสู่จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีถนนมิตรภาพ-บายพาส ตัดผ่าน ท�าให้การคมนาคมสะดวก 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การท�านา เพาะปลูกพืชไร่ ผักสวนครัว และผลไม้ 
เม่ือว่างจากภาคเกษตรกรรมจะเดนิทางไปประกอบอาชพีเป็นแรงงานรบัจ้างทัว่ไป ตามพืน้ทีเ่กษตรกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมและเดินทางเข้าไปในเมืองเป็นแรงงานช่างฝีมือ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพอื่นๆ 
รวมทั้งอาชีพเสริมที่ท�าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การจักสาน ทอเสื่อ ทอผ้า แปรรูปอาหารประเภทต่างๆ 
การรวมกลุ่มของประชาชนด้านเศรษฐกิจ เช่น การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ, การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์ และ หน่วย
ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลจอหอ มี โรงแรม, ปั๊มน�้ามันและก๊าซ, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงสี, โรงฆ่า
สัตว์ เป็นต้น

การวจิยันีมุ้ง่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ผีลต่อความเข้มแข็งของชมุชน ในการทีจ่ะสร้างความ
เขม้แข็ง ด้วยศกัยภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยท�าการศึกษาจากผู้น�าตามธรรมชาติ ผูน้�า
ตามโครงสร้าง และประชากรในชุมชนต�าบลจอหอ ซึ่งท�าการศึกษาถึงรูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม โภชนาการ ด้านการปลูกฝังจิตส�านึก ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการเมือง
และการปกครองท้องถิน่ รวมทัง้กระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนและกระบวนการถ่ายทอดความรูจ้ากสถาบนัอดุมศกึษา
หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ตลอดจนการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ 76 และ 78 ของ
ประชากรในชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2. เพ่ือเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของประชาชนในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน อ�าเภอเมอืง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลจอหอ อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีจ�านวนทั้งสิ้น 13,418 คน จึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิด
ตารางขนาดของ (Krejcie and Morgan) ได้จ�านวน 370 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 อย่างคือ 

 1.  แบบสอบถาม ผูวิ้จัยได้พฒันาขึน้ตามกรอบของการศกึษาความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วน�ามาเป็นกรอบปัจจัยให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออก เป็น 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาในการอยู่อาศัย, ต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชน, ระดับรายได้
ต่อเดือนของครัวเรือน, และอาชีพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสมีา 4 ด้านๆ ละ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการเมืองการปกครอง 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคมและวฒันธรรม 
4) ด้านจิตใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 โดยมีเกณฑ์การให้น�้าหนักคะแนนดังนี้ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

  ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชน 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบโดยเสรี

 2.  แบบสัมภาษณ์ 

  1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต�าราและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์

  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้ 

  3) ขอค�าแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  4) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ�านวน 15 รูป/คน เพื่อน�ามาวิเคราะห์

การเก็บรวบรมข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

 1) ขอหนังสือจากผู้อ�านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ถงึก�านนัต�าบลจอหอ เพือ่ขอความอนเุคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม
จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลจอหอ
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 2) น�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามจ�านวน 370 
ฉบับโดยแจกกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลจอหอ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเองแล้วน�ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ�านวน 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ�านวนแบบสอบถามทั้งหมด

 3) น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ต่อไป

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

 1) ขอหนังสือจากผู้อ�านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ให้สัมภาษณ์ 

 2) ท�าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์ตามที่
ก�าหนดไว้ 

 3) ด�าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์

 4) น�าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน�าเสนอต่อไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
สถิติ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามหลงัจากทีไ่ด้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ดังนี้

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส�าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ
พรรณนาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)

 สถติิอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้ส�าหรบัทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็
ของประชาชนทีม่ีผลตอ่ความเข้มแข็งของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา จ�าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจะท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการผลต่างนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลค�าถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะท�าการจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นที่ก�าหนดไว้ให้ใน
แบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจะท�าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูล (Data Groping) ตามล�าดับความส�าคัญ
ของประเด็นการสัมภาษณ์ที่ก�าหนดไว้ จากนั้น จึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ประกอบบริบท (Context Content analysis Technique)

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตาม เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระยะ
เวลาในการอยู่อาศัย, ต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชน, ระดับรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน, และอาชีพ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีจ�านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจ�านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 ระยะเวลาใน
การอยู่อาศัย ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 เป็นผู้ที่ไม่มีต�าแหน่งในชุมชน มีจ�านวน 
224 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีรายได้ ตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 อาชีพ
รับราชการ จ�านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4

ผลการวิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการวิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ�าแนกตาม เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระยะเวลา 
ในการอยู่อาศัย, ต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชน, ระดับรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน, และอาชีพ เพื่อน�าไป
สู่การตอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต ่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ ง ไว ้  
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนทีมี่เพศต่างกนั มีความคดิเหน็ท่ีมผีลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่มีผลต่อความเข้ม
แข็งของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมือ่พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

สมมตฐิานที ่4 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลาการอยูอ่าศยัต่างกนั จะมคีวามคดิเหน็ ทีม่ผีลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการอยู่อาศัยต่างกัน จะมีความคิดเห็น ที่มีผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชนต่างกัน จะมีความคิดเห็น 
ทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา แตกต่างกัน จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต�าแหน่งในการบริหารองค์กรชุมชนต่างกัน จะ
มคีวามคดิเห็น ทีมี่ผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมแตก
ต่างกัน

สมมติฐานที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะมีความคิดเห็น ที่มีผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

สมมตฐิานที ่7 ผูต้อบแบบสอบถามทีมี่อาชพีต่างกนั จะมีความคดิเห็นท่ีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกัน จะมีความคิดเห็น ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

สรุปผล

ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน 2 ด้านอยู่ในระดับมาก อีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล�าดับจากด้านที่มีค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อย คือด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการเมืองการปกครอง มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43

ด้านการเมอืงการปกครอง พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ผีลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอ
เมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.48 และเมือ่พจิารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า 2 ข้อ อยู่ในระดับมากคือ 1) ท่านได้ไปใช้สิทธิในการเลือกผู้น�าท้องถิ่นและ 2) ท่าน
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ส่วนอีก 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง คือ 
1) ท่านได้ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 2) ท่านได้ร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์และความต้องการในการพัฒนาชุมชน
ร่วมกันในชุมชน 3)ท่านได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการเมือง และการปกครองท้องถิ่น หรือ ระดับ
ประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนต�าบลจอหอ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองการ
ปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของตัวเองที่ดี ร่วมทั้งการยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ต่อชมุชน และประชาชนไม่ค่อยมโีอกาสเข้าร่วมเวทเีสวนา เพือ่ได้แสดงความคดิเหน็ เสนอแนะ ปัญหาของชมุชน 
และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นจริงเป็นจัง

ด ้านเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่ มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน  
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า 2 ข้อ อยู่ในระดับมากคือ 1) ท่านมีอาชีพและรายได้ตามหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียงและ 2) ท่านได้ช่วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่วนอีก 3 ข้อ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ 1) ท่านได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ที่สอดคลองกับวิธีชีวิต
ชุมชน 2) ท่านสามารถเข้าถึงการบริการ/สวัสดิการขั้นพื้นฐานของชุมชน 3) ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ของชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนต�าบลจอหอ ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ร่วมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ที่สอดคลองกับวิธีชีวิตของชุมชน แต่เป็นระยะสั้น โดยไม่มีการสาน
ต่อให้ยาวนาน และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความใส่ใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อ�าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข ้อ พบว ่า อยู ่ ในระดับมากทุกข ้อ ซึ่ งแสดงให ้เห็นว ่า ประชาชนในชุมชนต�าบลจอหอ  
มีความหวงแหนในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการร่วมมือกันระหว่างประชาชนใน
ชุมชนกับภาครัฐและเอกชน ในการเผยแผ่ อนุรักษ์ สืบสาน และด�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
ทางศาสนา และร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดละเลิกอบายมุขทุกอย่างในชุมชน ช่วยกันจัดการสิ่งแวดลอม
ในรอบชุมชน

ด้านจติใจ พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.67 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสมอ รองลงมา ประชาชนมักจะใช้สติเสมอในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
ล�าดับถัดมา เมื่อเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค จะคิดอย่างรอบคอบในการแก้ไข และได้น�าหลักธรรมทางศาสนามา
พัฒนาครอบครัวและชุมชน สุดท้ายมีสมาธิในการจัดการปัญหาครอบครัวและชุมชน

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการเมืองการปกครอง ประชาชนยังขาดความสนใจใส่ใจ ให้เกิดความตระหนักต่อบทบาทของ
ตนเองต่อการเมืองการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และไม่มีเวทีให้ประชาชนได้เข้าร่วมเสวนา 
แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 ข้อเสนอแนะ ควรมกีารให้ความรูแ้ก่ประชาชนให้ความสนใจใส่ใจ ให้เกดิความตระหนกัต่อบทบาท
ของตนเองต่อการเมืองการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และควรเปิดเวทีให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุม
ชนนในทุกกระบวนการ

2. ด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนในชุมชนได้มีการร่วมกลุ่มฝึกอาชีพต่างๆ แต่ไม่มีการต่อยอดงานอา
ชีพนั้นๆ และการฝึกอาชีพต่างๆ ยังไม่ตรงกับเรื่องที่ปะชาชนในชุมชนสนใจ อีกทั้งการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาแก้ปัญหา และพัฒนาในชุมชนค่อนอนข้างน้อย

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการท�าให้ประชาชนในชุมชนได้มีการร่วมกลุ่มฝึกอาชีพต่างๆ ต่อยอดงานอาชี
พนั้นๆ การฝึกอาชีพต่างๆ ต้องเป็นเรื่องที่ปะชาชนในชุมชนสนใจ อี่กทั้งน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแก้
ปัญหา และมาพัฒนาในชุมชนของเรา
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3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนยังขาดการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน กับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และวัด ให้มีความรู้สึกรัก และหวงแหนวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมดังเดิม อาจก�าหนดเป็นกฎกติกาของชุมชนขึ้นมา และร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดละเลิก 
อบายมุขในชุมชน

 ข้อเสนอแนะ ชุมชนต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และวัด ให้มีความรู้สึกรัก และหวงแหนวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมดังเดิม 
อาจก�าหนดเป็นกฎกติกาของชุมชนขึ้นมา และร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลดละเลิก อบายมุขในชุมชน

4.  ด้านจิตใจ พบว่าประชาชนในชุมชนยังขาดความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยทั่วไป
มีเวลาเข้าวัดท�าบุญ ฟังเทศน์ ฝึกสมาธิ ท�าจิตใจให้สงบ ลดน้อยลง ด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบัน ท�าให้ศีลธรรม
จริยธรรมลดน้อยลง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ประชาชนขาดสติ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

 ข้อเสนอแนะ ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน และ
ประชาชนควรเข้าวัดฟังธรรม และปฏิบัติธรรม โดยจัดโครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม ปลูกฟังวัฒนธรรม ให้
เด็กและเยาวชนเข้าวัดบาอยๆ เพราะการพัฒนาจิตใจควรเริ่มตั้งแต่เด็ก-วัยรุ่น-ผู้ใหญ่ และครอบครัว และสภาวะ
แวดลอมความเป็นอยู่

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชาชน ทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน อ�าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดั
นครราชสีมา ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ครั้งนี้ซึ่งจ�าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้

1) ด ้านการเมืองการปกครอง การท่ีจะท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการเมือง 
การปกครองนั้น ประชาชนต้องศึกษาท�าความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ดี ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ เพราะจะท�าให้เรารู้สึกห่วงใย ในชุมชนของเรา ทั้งการไปใช้สิทธิ์เลือกผู้น�าใน
อุดมคติของเรา เพื่อมาบริหารดูแลประชาชนอย่างถูกต้อง และผู้น�าที่ดี ที่ประชาชนเขาตัดสิ้นใจ ให้เกียรติให้มา
ท�าหน้าที่เป็นผู้น�านั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ รู้จักตน รู้จักชุมชน รู้จักเหตุและผล ค�านึงถึงผลประโยชน์
ของชมุชนเป็นหลกัในการบรหิารจดัทกุอย่าง โดยให้ประชาชนทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิการต่างๆของชมุชน มคีวาม
โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ชุมชนของเราก็จะมีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

2) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งในความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต 
โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม
รบัประโยชน์ บนรากฐานของความสามารถทีม่อียู ่จากการใช้“ทนุของชมุชน” ร่วมถงึความสามารถในการจดัการ
ปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้น�าที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐาน
วฒันธรรม ความเชือ่ คุณค่าดัง้เดมิ ศาสนา และเศรษฐกจิชมุชนทีพ่ึง่พาเอือ้เฟ้ือกนัและกัน โดยชุมชนได้ใช้ศกัยภาพ
ของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม การที่จะให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งในด้านสังคมและวัฒนธรรมได้
นั้น ทั้งประชาชน ผู้น�าชุมชน องค์กรต่างๆ จะต้องมีความเสียสละร่วมมือกัน ช่วยส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้
ของชมุชน โดยการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ และจดักจิกรรมต่างๆร่วมกนัท่ีเก่ียวกับประเพณ ีวฒันธรรม ภูมิปัญหา
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ท้องถิ่น อันดีงามของชุมชน และช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน อีกทั้งร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ 
ของชุมชน บนพื้นฐานของความรักความสามัคคี เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก เห็นประโยชน์ตนเป็นรอง 
ชุมชนสังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบสุข เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

4) ด้านจติใจ การท่ีจะพฒันาชมุชนหรือสงัคมให้มคีวามเข้มแขง็อย่างถาวรนัน้ การพฒันาคน หรอืจติใจ
ของคนนัน้เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่อกีประการหนึง่ ดงันัน้ประชาชนในชุมชน ควรแบ่งเวลาหาโอกาสเพือ่ทีจ่ะร่วมตวักนั
เข้าวัดท�าทาน เป็นการเสียสละเพื่อส่วนร่วม ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อเอาข้อคิด หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ในครอบครัว ชุมชนของเรา ฝึกจิต ท�าสมาธิ ภวนาเพื่อยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้น โดยวัด
เป็นสถานที่รองรับ และจัดให้มีกิจกรมต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้เข้ามาท�ากิจกรรมร่วมกัน 
ในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา หรอืวนัพเิศษต่างๆ เช่น วันพระ วันธรรมสวน วันวิสาขบูชา อาสาฬบูชา มาฆบชูา 
วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง วันสารท เป็นต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท�ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนของเรา
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บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

ตำาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร
The Roles of the Temple on Mad-mee Silk Weaving Association: 

A Case Study of Nikom Thung Photalay, Thung Phothalay District, 

Muaeng, Kamphaeng Phet Province. 

วรัญญา เผือกเพ็ง

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธ์ิทะเล ต�าบลนคิมทุง่โพธิท์ะเล อ�าเภอเมือง จงัหวัดก�าแพงเพชร โดยมวีตัถปุระสงค์ (1) เพือ่ศกึษาประวตัคิวาม
เป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหม่ี (2) เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดมหาโพธิมงคลที่มีต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ (3) 
เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการที่วัดมหาโพธิมงคลน�ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ โดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พระสงฆ์และสมาชิก
ในกลุม่ทอผ้ามดัหมีน่คิมทุง่โพธิท์ะเล โดยท�าการรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้างและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม ผลการวิจัยพบว่า (1) ในปี พ.ศ. 2536 ได้เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีผู้น�าชุมชนเป็นแกนน�า ต่อมาในปี พ.ศ. 2548–2549 ได้มีการหยุดพักทอผ้ามัดหมี่ลง เนื่องจาก
วฒันธรรมทอผ้ามดัหมีเ่ป็นวัฒนธรรมทีข้่ามถิน่มาจากภาคอสีานจึงไม่ค่อยได้รบัการสนบัสนนุส่งเสรมิจากภาครฐั
เท่าที่ควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 – 2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวนชาวบ้านให้กลับมาทอผ้ามัดหมี่ใน
วัด พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันในวัดอย่างเป็นรูป
ธรรมอกีครัง้และด�าเนินการมาจนถงึปัจจุบนั (2) วดัมหาโพธมิงคลมีบทบาทต่อกลุม่ผ้าทอมดัหมี ่อนัได้แก่ บทบาท
ในฐานะเป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุนมาสนับสนุนกิจกรรมทอผ้า บทบาทในฐานะที่เป็นพื้นที่ในการผลิต บทบาท
ในการกระจายสินค้าและส่งเสริมการขายและบทบาทในฐานะผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหม่ี  
(3) พบว่าวัดมหาโพธิมงคลได้น�าหลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ โดยมีหลัก 8 ประการ และน�าหลัก 4M มาใช้

คำาสำาคัญ : บทบาทของวัด, ผ้าทอมัดหมี่, การทอผ้ามัดหมี่, กลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

ความเป็นมาและความสำาคัญ

นับตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนัพทุธศาสนามีความสมัพันธ์ต่อสงัคมไทยมายาวนานมีลกัษณะความสมัพันธ์
ที่แน่นแฟ้นครอบคลุมทุกชั้นวรรณะต้ังแต่กษัตริย์จนถึงราษฎร์ ดูได้จากกรณีตัวอย่างประเพณีการบวชเรียนใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่วัดเป็นเสมือนสถานศึกษา และสถานสงเคราะห์ที่คอยให้
ความรู้ปลูกฝังด้านศีลธรรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากในสมัยก่อนการศึกษายังไม่เป็นที่แพร่
หลายเหมือนปัจจุบัน สถานศึกษาในอดีตจะจ�ากัดอยู่ในวงแคบๆ ที่ตั้งอยู่ในวังกับวัดเท่านั้นประชาชนจึงมีความ
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สมัพนัธ์และความผกูพนัระหว่างวัดมากกว่าพืน้ทีใ่นวงัเพราะส่วนใหญ่วงัในอดีตจะถกูจ�ากัดพ้ืนทีใ่ห้เฉพาะขนุนาง
และราชวงศ์เท่านั้น วัดในอดีตจึงมีบทบาทและพื้นที่ทางสังคมที่ส�าคัญต่อชุมชนของตนมากกว่าบทบาทราชวงศ์
ของรัฐ บทบาทของวัดในอดีตแบ่งหน้าที่ได้ 6 หน้าที่ ดังนี้ 1) เป็นสถานที่การศึกษา 2) เป็นที่รักษาพยาบาล 3) 
เป็นที่ฝึกอาชีพ 4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5) เป็นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 6) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีวัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความส�าคัญต่อการท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนา วัดตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ค�าจ�ากัด
ความว่า สถานที่ทางศาสนาโดยปรกติมีโบสถ์วิหารและที่อยู่ของสงฆ์แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ วัดราษฎร์ คือ วัด
ที่ได้รับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมาแต่ไม่ได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง อีกอย่างหนึ่งคือ วัดหลวง เป็นวัดที่
พระเจ้าแผ่นดินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เข้าจ�านวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง บริเวณเมืองใหญ่ หรือ
แถบชานนครนั้น มักมีวัดวาอารามมากกว่าในชนบทแต่โครงสร้างของวัดไม่ว่าจะในกรุงหรือในชนบทก็จะเหมือ
นๆ กันเนื่องจากหมู่บ้านเป็นหน่วยรากฐานของสังคมไทยการพิจารณาหมู่บ้านเล็กๆ กับวัดซึ่งมักจะมีอยู่วัดเดียว 
โดยมากนัน้วดัในหมูบ้่านเกดิขึน้และได้อาศยัน�า้พกัน�า้แรงและน�า้ใจของหมูบ้่านนัน้เอง ชาวบ้านจะร่วมกันท�าบญุ
ตามก�าลังศรัทธา 

เมื่อมองดูบทบาทของวัดจากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าวัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยหรือชุมชนไทยเป็นอย่างมาก บทบาทของวัดในพระพุทธศาสนาตามที่สมเด็จพระธีรญานมุนี กล่าวไว้
โดยสรปุว่าบทบาทของวดันอกจากจะเป็นทีอ่ยูข่องภิกษสุงฆ์สามเณรแล้วบทบาทของวดัยงัมคีณุค่าต่อสงัคมชมุชน
ในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปดังนี้ 1. เป็นวัตตสถาน คือเป็นที่ประพฤติพรมจรรย์ กล่าวคือเป็นที่กุลบุตรไป
บรรพชาอุปสมบทและเป็นที่ชาวบ้านไปถือศีลฟังธรรม บ�าเพ็ญความดี 2. เป็นบุญเขต คือ สถานที่ที่ชาวบ้านไป
บ�าเพ็ญกุศล 3. เป็นรูปสมสถานคือ สถานที่แห่งความเงียบ ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเมื่อเข้าหาวัดก็มักจะเกิดความ
รู้สึกสงบไม่วุ่นวาย 4. เป็นสาธารณูปการสถาน คือสถานที่ชาวบ้านใช้สาธารณูปโภค เช่นได้อาศัยน�้ากิน น�้าใช้ใน
ถงัทีบ่่อ ทีส่ระของวดั 5. เป็นสถานทีศ่กึษา คอืเป็นทีเ่รยีนรูต้ัง้แต่เดก็เลก็จนถงึมธัยมทัง้ในด้านสามญัศกึษา ศาสน
ศกึษา และวสิามัญศึกษา 6. เป็นสโมสรหรือสถาบนัสังคม คอืเปน็ทีไ่ปชุมนุมหย่อนใจของประชาชนในบางโอกาส 
7. เป็นสาลาสุขศาลาหรือสถานพยาบาล 8. เป็นอนาถนาถสถาน คือเป็นที่พึ่งของคนยากจนหรือไม่มีที่พึ่ง 9. เป็น
ที่พึ่งของคนทีถูกภัยคุกคาม เช่นในระหว่างสงคราม 10. เป็นมตามตนาถสถาน คือเป็นที่พึ่งของผู้ตายและญาติผู้
ตายที่ไม่อาศัยในการบ�าเพ็ญกุศล เป็นที่เก็บศพและเป็นที่เผาศพภายในวัด 11. เป็นกีฬาสถาน คือเป็นสนามเด็ก
เล่นที่วัด เพราะได้สนับสนุนให้ใช้ลานวัดเป็นลานกีฬา 12. เป็นโรงแรม ตามโรงแรมหรือตามชนบทพวกพ่อค้าเร่
หรือพวกพ่อค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13. เป็นศาลในสมัยก่อนหรือปัจจุบัน ตามชนบทเมื่อมีเรื่องราวหรือ
มีคดีหรือความขัดแย้งขึ้น มักจะไปหาพระที่เคารพนับถือ 14. เป็นยุวายุวดีทัสสนสถาน คือเป็นที่พบกันของหนุ่ม
สาวในสมยัก่อนทีห่ญงิได้มาท�าบญุตกับาตร หรอืมาร่วมกจิกรรมงานบุญภายในวัดท�าให้มโีอกาสพบปะรู้จกักนัได้
จนกลายเป็นสายสือ่สมัพนัธ์กนัต่อไป 15. เป็นศนูย์กลางวฒันธรรม และเป็นจดุส�าคญัของสงัคมในชมุชนและท้อง
ถิ่นที่นิยมจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมภายในวัด 

วดัมหาโพธมิงคลตัง้อยูท่ีห่มูท่ี ่2 ต�าบลนคิมทุง่โพธิท์ะเล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัก�าแพงเพชร โดยม ีพระครู
โอภาสวชิรคุณ เป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนวดัมหาโพธมิงคลเป็นวดัทีใ่ช้ประกอบพธิกีารต่างๆ เช่น การท�าบญุตกับาตร
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี การบวชพระ ฯลฯ เหมือนกับวัดทั่วๆ ไปและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
ในเขตพื้นที่ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้มีการรวมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตอนแรกเป็นเพียงการทอ
เพื่อเก็บไว้ใช้เอง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 พระครูโอภาสวชิรคุณ ได้ก่อตั้งกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาในวัด เพื่อ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนที่ว่างจากการประกอบอาชีพหลัก
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ซ่ึงหากมองจากกรอบแนวคดิเรือ่ง Sacred กบั Profane ของเดอร์ไคม์ ทีม่องว่าสิง่ทีเ่รยีกว่า “Sacred” 
(ศักดิ์สิทธิ์) กับ “Profane” (ธรรมดา/โลกียะ) เป็นคู่ตรงกันข้ามที่อยู่แยกขาดจากกันสิ้นเชิง โดยในทรรศนะของ
เดอร์ไคม์ สิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์” กับสิ่ง “ธรรมดา” เป็นคู่ตรงข้าม (duality) ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตรงข้ามกัน
สุดกู่ยิ่งกว่าคู่ตรงข้ามใดๆ เช่น มืดกับสว่าง ร้อนกับหนาว หญิงกับชาย ดีกับชั่ว หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
เป็นต้น เพราะคู่ตรงข้ามดังกล่าวเรายังอาจจัดประเภทหรือหาคุณสมบัติร่วมในบางลักษณะของมันได้ แต่สิ่ง 
“ศักดิ์สิทธิ์” กับสิ่ง “ธรรมดา” นั้นเป็นคนละมิติกันอย่างสิ้นเชิง และเราไม่อาจหาลักษณะร่วมใดๆ ได้เลยในโลก
ทัศน์ของตะวันตก ศาสนาทั้งหลายจึงเป็น “ทวินิยม” (dualism) เพราะแบ่งโลกออกเป็นสองโลกกล่าวคือ โลก
ของสิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์” กับโลกของสิ่ง “ธรรมดา” และศาสนา ทั้งหลายก็เป็น “จิตนิยม” (Idealism) เพราะถือว่า
โลกของสิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์” (หรือโลกแห่งจิต) อยู่เหนือโลกของสิ่ง “ธรรมดา” (หรือโลกแห่งวัตถุ) 

ทว่าในบริบทของสังคมไทย ปรากฏการณ์ที่วัดเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการทอผ้าหรือท�าหน้าที่
ในทางเศรษฐกิจได้สะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 2 พื้นที่คือ “Sacred” กับ “Profane” มิได้ด�ารงอยู่แบบแยกขาดจาก
กัน แต่ด�ารงอยู่ร่วมกันในชุมชน งานนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า “วัด” ในฐานะที่เป็นสถาบันทางศาสนา
ซึ่งเรามักเข้าใจว่าจะท�าหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือ หรือเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ จึงน่าสนใจว่าในพื้นที่แห่ง
นี้ “วัด” มีบทบาทอย่างไรต่อกลุ่มทอผ้าทอมัดหมี่ จากการค้นคว้าข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอ
เมือง จังหวัดก�าแพงเพชร ซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนท่ีน�าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างอาชีพเสรมิให้กบัคนในชุมชน จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างวัดกับชุมชน ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

2. เพื่อศึกษาบทบาทของวัดมหาโพธิมงคลที่มีต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

3. เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการที่วัดมหาโพธิมงคลน�ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล

วิธีดำาเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้จะท�าการศึกษาถึงบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพระสงฆ์วัดมหาโพธิมงคล และสมาชิกในกลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่ ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร จ�านวนทั้งหมด 12 คน ด�าเนินการวิจัยในช่วง
ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ในวัดมหาโพธิมงคล และสมาชิกกลุ่ม
ทอผ้ามัดหมี่จ�านวน 12 คน ในหมู่ที่ 2 ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร
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1. กลุ่มพระสงฆ์ในวัดมหาโพธิมงคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ อันได้แก่ เจ้าอาวาส 1 
รูป และพระสงฆ์ในวัด 2 รูป จ�านวนทั้งสิ้น 3 รูป กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ริเริ่มน�ากลุ่มทอผ้ามาทอที่วัด 

2. สมาชิกของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ได้แก่ สมาชิกทอผ้า จ�านวน 9 คน ใช้กลุ่มเป้าหมายนี้เพราะว่า กลุ่ม
นี้เข้าไปทอผ้ามัดหมี่ในวัดกันเป็นประจ�าจึงมีความสัมพันธ์กับวัดมากกว่าคนอื่นๆ

เครื่องมือที่ใช้ในการทำาวิจัย

1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพหรือการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation)

การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ Contents Analysis ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ จ�านวนร้อยละ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจงนับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความ การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์ การหาค�าอธิบาย 
การสังเคราะห์และการสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัย

การศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาร่วมกับ
การสังเกต และการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย การศึกษาค้นคว้าใน 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่

การวเิคราะห์ประวตัคิวามเป็นมาของกลุม่ทอผ้ามดัหมี ่จากการสมัภาษณ์ของพระสงฆ์และสมาชกิกลุ่ม
ทอผ้ามัดหมี่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้ 

พ.ศ. 2536 ได้มีการริเริ่มการรวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้น�าชุมชนเป็นแกน
น�า

พ.ศ. 2548–2549 ได้มีการหยุดพักทอผ้ามัดหมี่ลง เพราะว่า มีการบริหารจัดการไม่ไหว ขาดการ
สนับสนุนเพราะว่ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่เป็นวัฒนธรรมข้ามถิ่นที่มาจากภาคอีสาน จึงท�าให้หน่วยงานของภาครัฐไม่
เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิม

พ.ศ. 2556–2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวนชาวบ้านให้มาทอผ้ามัดหมี่ในวัด และถามชาว
บ้านเพื่อที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัด และน�ากี่และเครื่องทอที่ช�ารุดไปซ่อมแซมให้กับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง
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พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันในวัดอย่าง
เป็นรูปธรรมอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันมาจนถึงปัจจุบัน

หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “การริเริ่มการทอผ้า จริงๆการทอผ้ามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว 
มาริเริ่มให้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาเมื่อปี 2536 มีผู้นำาภายในหมู่บ้านก็ดูกันอยู่ ทีนี้การบริหารไม่ไหว ขาดการ
สนับสนุน ก็เลยปล่อยไป สิบกว่าปีได้ ทีนี้ก็เห็นมันจะชำารุดทรุดโทรม บางก็สูญหายไป ก็เลยริเริ่มที่จะเก็บเข้าวัด
โดยอาตมาได้ไปถามชาวบ้านเพื่อที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัด กี่ตัวหนึ่ง เมื่อก่อน 7000 บาท เดี๋ยวนี้เป็น
หมื่น ทีนี้เราก็เห็นคุณค่า ว่าต้นทุนขนาดนี้ถ้าเราจะปล่อยทิ้งเข้าไว้ เมื่อมันสูญหายไปแล้วเราจะไปเอาได้ที่ไหน ก็
เลยเอามาเข้าวัด ที่นี้ก็ใช้ไปเหอะเพราะว่าอยู่ในร่ม แล้วจากนั้นประมาณปี 2556-2558 ได้เอามาซ่อมแซมแล้ว
ให้ชาวบ้านมาเริ่มทอกันที่วัดอย่างเป็นรูปธรรม” (พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

นางเรียง ลาภาอุตร์ หรือทวดเรียง ได้เล่าให้ฟังว่า “ทวดเริ่มทอผ้าเป็นตั้งแต่ อายุ 17 ปี และได้ทอมา
เรือ่ยๆ เดมิทีท่วดก็ได้ทอผ้ามดัหมีอ่ยูท่ีบ้่านนีแ้ละทอมาจนกระทัง่ปี 2548-2549 ทวดก็ได้หยดุทอไปพกัหนึง่ แล้ว
ก็เก็บกี่ละเครื่องทอไว้ที่บ้าน จนกระทั่งปี 2556-2557 หลวงพ่อได้ไปถามทวดว่าจะขอกี่และเครื่องทอของทวด
ไปไว้ที่บ้านจะได้ไหม ทวดก็เลยนำากี่และเครื่องทอไปไว้ที่วัดและก็ได้ไปเริ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดในปี พ.ศ. 2558” 
(เรียง ลาภาอุตร์,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

ส่วนที่ 2 บทบาทของวัดที่มีต่อกลุ่มผ้าทอมัดหมี่

หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “หลวงพ่อได้ปรึกษากับทาง อปต. ในเรื่องของต้นทุน
และงบประมาณการผลิตหรือการทอผ้ามัดหมี่แต่ทาง อปต.ไม่มีงบอะไรให้มาให้เลย หลวงพ่อเลยบอกโยมไปว่า
เอาละไม่เป็นไรเดีย๋วอาตมาจะช่วยสนบัสนนุงบเอง ไม่มปัีญหาอะไร แต่พวกโยมต้องไปทอทีว่ดักนันะ โดยใช้สถาน
ที่ในวัดเป็นสถานที่ทอผ้า เมื่อทอผ้าแล้ว เมื่อมีงานต่างๆตามวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ที่พิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ที่นครสวรรค์ งานที่ทางอปต.จัด งานกล้วยไข่ เป็นต้น หลวงพ่อก็จะพา
พวกโยมๆนำาสินค้าผ้าทอไปขายและบางคนเขาจะมาซื้อผ้าทอที่วัดเลย เป็นการส่งเสริมให้พวกโยมแก่ ๆ  ที่มาทอ
ผ้าที่วัด ได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว การที่หลวงพ่อทำาเช่นนี้เพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้า
เอาไว้และต้องการทีจ่ะเผยแพร่การทอผ้าให้สำาหรับผู้ทีส่นใจในงานทอผ้า” (พระครูโอภาสวชริคณุ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 
30 สิงหาคม 2560)

พระสุเมธ ได้เล่าให้ฟังว่า “วัดเป็นสถานที่ในการทอผ้าของกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ โดยเวลาที่มีงานอะไร
ที่พวกโยม ๆ  จะให้เข้า ไปช่วย ถ้าหากพระทำาได้ก็จะเข้าไปช่วย เช่น ช่วยจัดสถานที่ในการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของกลุ่ม เป็นต้น” (สุเมธ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

นางสมจิตร ศิริวรรณ ได้เล่าให้ฟังว่า “หลวงพ่อท่านเห็นว่าการทอผ้ามัดหมี่กำาลังจะศูนย์หายไปจึงจัด
ตั้งกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาโดยที่หลวงพ่อเป็นคนที่สนับสนุนเงินทุนให้พวกยาย ๆ  เข้ามาทอผ้าทอในวัดนี้ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ละส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ไว้ นอกจากพวกยายที่มาทอแล้วก็จะมีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย 
เมือ่มงีานวดัในทีต่่าง ๆ  หลวงพ่อกจ็ะให้พวกยายไปขายผ้าทอทีน่ัน้” (สมจติร ศริวิรรณ,ผูใ้ห้สมัภาษณ์, 30 สงิหาคม 
2560)

นางนาง รายทอง ได้เล่าให้ฟังว่า “ หลวงพ่อเป็นคนที่สนับสนุนเงินทุนในการทอผ้าให้ แล้วให้พวกยาย
มาทอรวมกันที่วัด เมื่องานก็จะนำาออกไปขาย” (นาง รายทอง,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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นางอุไร ทิศาเวก ได้เล่าให้ฟังว่า “ หลวงพ่อได้จัดตั้งกลุ่มการทอผ้าในวัดขึ้นมา โดยที่ให้พวกยาย ๆ  มา
ทอกันที่นี้ แล้วหลวงพ่อเป็นคนสนับสนุนงบให้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตการทอผ้าเอาไว้กลัวจะไม่มีคนทอนะ 
พอมีงานวัดต่างๆ งานกล้วยไข่ ก็จะนำาไปขายกันที่นั้น บางครั้งเขาก็มาซื้อกันที่วัด” (อุไร ทิศาเวก,ผู้ให้สัมภาษณ์, 
30 สิงหาคม 2560)

ค�าสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วัดมหาโพธิมงคล ท�าหน้าที่บทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน 
/ จัดหาทุน บทบาทในฐานะที่เป็นพื้นที่ในการผลิต บทบาทในฐานะที่เป็นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย 
บทบาทในฐานะอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้ 

2.1 บทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุน 

หลวงพ่อพระครโูอภาสวชริคณุ ได้ของบประมาณเงนิทนุจากทาง อปต.เพือ่น�ามาใช้ในการทอผ้ามดัหมี่ 
แต่ทาง อปต. ไม่มงีบประมาณในการสนบัสนนุให้ หลวงพ่อจงึเป็นผูส้นบัสนนุในเรือ่งของเงนิทนุเองโดยไม่ได้พึง่พา
จากภาครฐั หลวงพ่อพระครโูอภาสวชริคณุ ได้เล่าให้ฟังว่า “...หลวงพ่อได้ปรกึษากบัทาง อปต. ในเรือ่งของต้นทนุ
และงบประมาณการผลิตหรือการทอผ้ามัดหมี่แต่ทาง อปต.ไม่มีงบอะไรให้มาให้เลย หลวงพ่อเลยบอกโยมไปว่า
เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะช่วยสนับสนุนงบเอง ไม่มีปัญหาอะไร...” (พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 
30 สิงหาคม 2560)

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม คือ นางสมจิตร ศิริวรรณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...หลวงพ่อเป็น
คนที่สนับสนุนเงินทุนให.้..” (สมจิตร ศิริวรรณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) และนางอุไร ทิศาเวก ได้เล่า
ให้ฟังว่า “...หลวงพ่อเป็นคนสนับสนุนงบให้...” (อุไร ทิศาเวก, ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 

จากค�าให้สมัภาษณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าบทบาทแรกสดุในการก่อต้ังกลุม่ผ้อทอมดัหมีน่คิมทุ่งโพธิ์
ทะเลนั้น วัดท�าหน้าที่ในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุนสนับสนุนในเบื้องต้น ท�าให้กลุ่มสามารถริเริ่มและ
ด�าเนินการต่อไปได้ นับว่าเป็นสถาบันของชุมชนที่เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

2.2 บทบาทในฐานะที่เป็นพื้นที่ในการผลิต 

วัดเป็นสถานที่ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ได้เข้ามาใช้พื้นที่วัดด�าเนินกิจกรรมในการทอผ้ามัดหมี่และเป็น
แหล่งในการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอ 

พระสุเมธ ได้เล่าให้ฟังว่า “...วัดเป็นสถานที่ในการทอผ้าของกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ โดยเวลาที่มีงาน
อะไรที่พวกโยม ๆ จะให้เข้า ไปช่วย ถ้าหากพระทำาได้ก็จะเข้าไปช่วย เช่น ช่วยจัดสถานที่ในการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์
สินค้าของกลุ่ม เป็นต้น...” (สุเมธ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...พวกโยมต้องไปทอที่วัดกันนะ โดยใช้สถานที่ในวัด
เป็นสถานที่ทอผ้า...” (พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

นางนาง รายทอง ได้เล่าให้ฟังว่า “...แล้วให้พวกยายมาทอรวมกันท่ีวดั...” (นาง รายทอง,ผู้ให้สัมภาษณ์, 
30 สิงหาคม 2560)
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่ภายในวัดมหาโพธิมงคล

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล

2.3 บทบาทในฐานะผู้กระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย 

เมื่อมีงานวัดใหญ่ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอาราม
หลวง จังหวัดนครสวรรค์ งานกล้วยไข่ งานที่ทาง อปต.จัดขึ้น เป็นต้น หลวงพ่อจะพากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไปขาย
สินค้าผ้าทอ หลวงพ่อจะเป็นคนติดต่อและสร้างครือข่ายกับกลุ่มภายนอกในการน�าสินค้าออกไปจ�าหน่าย ดังที่
นางอุไร ทิศาเวก ได้เล่าให้ฟังว่า “...พอมีงานวัดต่างๆ งานกล้วยไข่ ก็จะนำาไปขายกันที่นั้น บางครั้งเขาก็มาซื้อกัน
ที่วัด...” (อุไร ทิศาเวก,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...เมื่อ
มีงานต่างๆตามวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่พิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ที่
นครสวรรค์ งานที่ทางอปต.จัด งานกล้วยไข่ เป็นต้น หลวงพ่อก็จะพาพวกโยมๆนำาสินค้าผ้าทอไปขายและบางคน
เขาจะมาซื้อผ้าทอที่วัดเลย...” (พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 2 การจัดพื้นที่ภายในวัดให้เป็นพื้นที่วางสินค้าและส่งเสริมการขายผ้าทอ

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล
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2.4 บทบาทในฐานะผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดมหาโพธิมงคลได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเร่ืองผ้าทอมัดหมี่
ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ นอกจากน้ีหลวงพ่อได้ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้ามัดหม่ีไว้ 
ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 

นางสมจิตร ศิริวรรณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...หลวงพ่อท่านเห็นว่าการทอผ้ามัดหมี่กำาลังจะศูนย์หายไปจึง
จัดต้ังกลุ่มการทอผ้ามัดหม่ีขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ละส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ไว้ นอกจากพวกยายที่มาทอ
แล้วก็จะมีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย...” (สมจิตร ศิริวรรณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ยังได้เล่าให้ฟังอีกว่า “...การที่หลวงพ่อทำาเช่นนี้เพราะว่าต้องการที่จะ
อนรุกัษ์วฒันธรรมการทอผ้าเอาไว้และต้องการทีจ่ะเผยแพร่การทอผ้าให้สำาหรบัผูท้ีส่นใจในงานทอผ้า...” (พระครู
โอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

นางอุไร ทิศาเวก ได้เล่าให้ฟังว่า “...เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตการทอผ้าเอาไว้กลัวจะไม่มีคนทอนะ 
...” (อุไร ทิศาเวก,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)

ค�าให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าวัดมหาโพธิมงคลได้เข้ามาท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอ
ผ้ามดัหมีไ่ม่ให้สญูหายไปท่ามกลางกระแสความเปลีย่นแปลง อกีทัง้เพือ่ธ�ารงอตัลกัษณ์ของความเป็นคนอสีานแม้
จะข้ามแดนมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ภาคอีสานก็ตาม

ภาพที่ 3 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล

ส่วนที่ 3 หลักการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดในกรณีศึกษานำามาใช้

ผู้วิจัยพบว่าวัดมหาโพธิมงคลได้น�าหลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมาเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการมาใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่มี 8 ประการ คือ 

1. ศีลธรรม วัฒนธรรม คือ ได้ส่งเสริมการเป็นผู้ที่มีศีลธรรม ด�ารงประเพณีวัฒนธรรม เช่น การท�าบุญ
ตักบาตร การฟังเทศน์ เป็นต้น

2. สุขภาพอนามัย คือ ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักการออกก�าลังกาย
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3. สมัมาอาชพี คอื สนบัสนนุส่งเสรมิการประกอบอาชพีทีส่จุรติ ได้แนะน�าให้ประชาชนได้รูจ้กัใช้สถาน
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 

4. สันติสุข คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เกิดความวุ่นวาย

5. ศกึษาสงัเคราะห์ คอื การช่วยเหลือผูอ้ืน่ เช่น การมอบทนุการศกึษาให้กับเด็กนักเยนระดบัช้ันประถม
ศึกษาในเขตต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

6. ศาสนสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ท�าให้เกิดระโยชน์ เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม

7. กตัญญูกตเวที คือ การท�าความดีกับผู้มีพระคุณ เช่น การรดน�้าด�าหัว การตอบแทนผู้มีพระคุณ

8. สามัคคีธรรม ให้ประชาชนรู้จักการท�างานร่วมกัน การจัดกิจกรรมท�างานเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบสิ่ง
ที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาให้เป็นระโยชน์มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการน�าหลักการบริหารจัดการดังนี้ โดยน�าหลัก 4 M มาใช้คือ

1. คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด มีคนเป็นผู้ด�าเนินการหรือจัดการท�าให้เกิดกิจกรรมทอ
ผ้ามัดหมี่

2. เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการด�าเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องน�ามาประกอบเพื่อให้เกิดธุรกิจ ซึ่ง
แต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 

3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
รู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต�่า และท�าให้ธุรกิจได้ผลก�าไรสูงสุด

4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน 
และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ

หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...วัดได้นำาหลักข้อธรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจำาตำาบลมาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ คือ 1. ศีลธรรม วัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมา
อาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสังเคราะห์ 6. ศาสนสงเคราะห์ 7. กตัญญูกตเวที 8. สามัคคีธรรม ทั้ง 8 ประการนี้จะ
ไปเน้นหนักที่ หลักสัมมาชีพ คือมันเป็นรูปประธรรม เพราะทุกหลักจะมารวมกันอยู่ที่หลักนี้ทั้งหมด...” (พระครู
โอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Content Analysis มี
ข้อค้นพบ ดังนี ้(1) ประวตัคิวามเป็นมาของการก่อตัง้กลุ่มทอผ้ามัดหม่ี จากการสัมภาษณ์ของพระสงฆ์และสมาชกิ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้ พ.ศ. 2536 ได้มีการริเริ่มการ
รวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้น�าชุมชนเป็นแกนน�า พ.ศ. 2548 – 2549 ได้มีการหยุดพัก
ทอผ้ามดัหมีล่ง เพราะว่า มกีารบรหิารจดัการไม่ไหว ขาดการสนบัสนนุเพราะว่ากลุม่ทอผ้ามดัหมีเ่ป็นวฒันธรรมข้
ดามถิ่นที่มาจากภาคอีสาน จึงท�าให้หน่วยงานของภาครัฐไม่เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนเนื่องจากมัน
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ไม่ใช่เป็นของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิม พ.ศ. 2556 – 2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวนชาวบ้านให้มาทอผ้า
มัดหมี่ในวัด และถามชาวบ้านเพื่อที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัด และน�ากี่และเครื่องทอที่ช�ารุดไปซ่อมแซมให้
กับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่
กันในวัดอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันมาจนถึงปัจจุบัน

(2) บทบาทของวัดที่มีต่อกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้ของบประมาณเงินทุน
จากทาง อปต.เพื่อน�ามาใช้ในการทอผ้ามัดหมี่ แต่ทาง อปต. ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ หลวงพ่อจึงเป็น
ผูส้นบัสนนุในเรือ่งของ เงนิทนุเองโดยไม่ได้พึง่พาจากภาครฐั บทบาทในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการผลติ วัดเป็นสถาน
ทีใ่ห้กบักลุม่ทอผ้ามดัหมีไ่ด้เข้ามาใช้พืน้ทีว่ดัด�าเนินกิจกรรมในการทอผ้ามดัหมีแ่ละเป็นแหล่งในการจัดโชว์ผลติภณัฑ์
สินค้าผ้าทอ บทบาทในฐานะที่เป็นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย เมื่อมีงานวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ งานกล้วยไข่ งานที่ทาง 
อปต.จัดขึ้น เป็นต้น หลวงพ่อจะพากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไปขายสินค้าผ้าทอ หลวงพ่อจะเป็นคนติดต่อและสร้างครือ
ข่ายกับกลุ่มภายนอก ในการน�าสินค้าออกไปจ�าหน่ายและภายในวัดได้มีการจัดแสดงโชว์สินค้าไว้ถ้าหากมีใคร
สนใจกส็ามารถไปซือ้ได้ท่ีในวดัเช่นกนับทบาทในฐานะอนรุกัษ์และเผยแพร่ภมูปัิญญาการทอผ้ามดัหมี ่กลุม่ทอผ้า
มัดหมี่ท่ีวัดมหาโพธิมงคลเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องผ้าทอมัดหมี่ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ หลวงพ่อได้
ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่เพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้ามัดหมี่ไว้ ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน

(3) หลักการบริหารจัดการระหว่างวัดมหาโพธิมงคลกับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล วัดมหาโพธิ
มงคลได้น�าหลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการมาใช้กับกลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่มี 8 ประการ คือ 1.ศีลธรรม วัฒนธรรม 2.สุขภาพอนามัย 3. สัมมาอาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสังเคราะห์ 
6. ศาสนสงเคราะห์ 7.กตัญญูกตเวที 8.สามัคคีธรรม โดยมีหลักการบริหารจัดการดังนี้ โดยน�าหลัก 4 M มาใช้
คือ1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 4.วิธีปฏิบัติงาน (Method) 

อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษาวัดมหาโพธิมงคล ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

1. ผู้วิจัยมองบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ในฐานะที่เป็นการประกอบการทางสังคม (social 
enterprise) ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ นิตยา ฐานิตธนกร และคุณด�ารงศักดิ์ มีสุนทร แต่งานวิจัยเรื่อง 
บทบาทของวดัต่อกลุ่มทอผ้ามัดหม่ี แตกต่างไปจากงานวจัิยของคณุ นติยา ฐานติธนกร และคณุด�ารงศกัดิ ์มสีนุทร 
คืองานของคุณนิตยา ฐานิตธนกร และคุณด�ารงศักดิ์ มีสุนทร เป็นธุรกิจสังคมแสวงหาผลก�าไรไปพร้อมๆ กับการ
ช่วยเหลอืสงัคม แต่วจิยับทบาทของวดัต่อกลุม่ทอผ้ามดัหมีพ่บว่าวดัเข้ามามบีทบาทส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิ
ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่โดยท�าในลักษณะเดียวกับธุรกิจเพื่อสังคมแต่ไม่หวังผลก�าไร นอกจากนี้ ที่ต่างออกไปจาก
ลกัษณะของผูป้ระกอบการทางสงัคมทัว่ๆ ไปคอื ตัวของผูป้ระกอบการหรอืผูก่้อตัง้กจิการของกลุม่นัน้เป็นสถาบนั
ทางศาสนา มิใช่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เหมือนการประกอบการทางสังคมในรายอื่นๆ 

2. ในแง่ของการบรหิารจดัการเราได้เหน็การปะทะประสานกนัระหว่างเรือ่งทางโลกและเรือ่งทางธรรม 
กล่าวคือ เนื่องจากในทางพุทธศาสนา เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาคือการสอนให้คนลด ละ เลิก กิเลส แต่
เนื่องจากในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าวัดมหาโพธิมงคลได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการ
เข้ามาเกีย่วพนักบัเรือ่งทางโลก โดยเฉพาะเรือ่งทางเศรษฐกจิซ่ึงแม้จะเป็นการช่วยเหลอืเศรษฐกจิของชุมชนกต็าม 
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เป็นไปได้ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องกับเร่ืองเศรษฐกิจทางโลกท�าให้วัดเกิดความอิหลักอิเหลื่อ จนน�าไปสู่การน�าเอา
หลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องทางธรรม เข้ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องทางโลกอย่างการบริหารกิจการผ้าทอ
มดัหมี ่วดัจงึใช้หลกัธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 8 ประการ เข้ามาประยกุต์ใช้กับหลกัการบรหิาร
จัดการ 4M คือ1. คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด มีคนเป็นผู้ด�าเนินการหรือจัดการท�าให้เกิดกิจกรรม
ทอผ้ามัดหมี่ 2. เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการด�าเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องน�ามาประกอบเพื่อให้เกิดธุรกิจ 
ซึ่งแต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Ma-
terial) ซึง่ในการผลติสนิค้า ต้องอาศยัวตัถุดบิในการผลติ ดงันัน้ ผูบ้รหิารต้องรูจั้กบรหิารวตัถดุบิให้มปีระสทิธภิาพ 
เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต�่า และท�าให้ธุรกิจได้ผลก�าไรสูงสุด 4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละขั้น
ตอนของการด�าเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นแนวทาง
ในการบรหิารโดยเอาแนวคดิเชงิพุทธ มาผสมผสานกบัแนวเศรษฐกจิชุมชน อนัสะท้อนให้เหน็ถงึการปะทะประสาน
กันระหว่างพื้นทางโลกและทางธรรมมากกว่าที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ควรมกีารตลาดรองรบัในการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ เพือ่ให้สนิค้าเป็นทีย่อมรบัและต้องการของประชาชน 
และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

2. ควรมกีารเชญิชวนแนะน�าให้ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคยีงและเยาวชนรุน่หลงัมาทอผ้ามดัหมีท่ีว่ดัด้วย 
เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าต่อไป

3. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของเงินทุนและส่งเสริมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาเปรยีบเทียบบทบาทของวดัต่อกลุ่มทอผ้ามดัหมีป่ระจ�าต�าบลนคิมทุง่โพธิท์ะเลกบับทบาท
ของวัดกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเทศไทย 

2. ควรศึกษาการตลาดที่ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ไปจ�าหน่ายและเผยแพร่

3. ควรมีการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้าในมิติอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง
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การวิเคราะห์คุณค่าและพัฒนารูปแบบในการแสดงละครโนราร่วมสมัย

เรื่อง สังข์ทอง ตอน “รจนาเลือกคู่”
Values Analysis and the Local Performance Pattern Development:

A Case Study of the Temporary Nora Drama on SANGTHONG 

in Rodjana,s Mate Selection Chapter

สุนารีย์ พันธุเมฆ

บทคัดย่อ

การวเิคราะห์คณุค่าและพฒันารูปแบบในการแสดงละครโนราร่วมสมยัเรือ่งสงัข์ทอง ตอน “รจนาเลอืก
คู่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา และการพัฒนารูปแบบการแสดง
ละครโนราร่วมสมัยเพื่อน�าไปสู่การสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราต่อไปโดยผู้วิจัยได้ศึกษาการแสดงละคร
โนราเรื่อง สังข์ทองในแบบดั้งเดิมรวมไปถึงการได้ศึกษาวรรณกรรมชาดกบทละครนอก เรื่องสังข์ทองในพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 และศึกษาการเปลี่ยนแปลงการแสดงละครโนราของโนราเติม เมืองตรัง ประกอบกับการ
ได้ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร เกี่ยวกับละครเวทีและเทคนิคของการแสดงละครจากคุณภัทรวดี มีชูธน ศิลปินแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2557 และในฐานะผู้ก�ากับการแสดงละครโนราร่วมสมัย เรื่องสังข์ทอง ตอน “รจนาเลือกคู่” พบว่า
ละครโนราร่วมสมัยเร่ือง สังข์ทอง ตอน “รจนาเลือกคู่” เป็นศิลปะการแสดงโนราแบบใหม่ที่มีศาสตร์ของการ
แสดงหลากหลายอยู่ในละครเรื่องน้ีและท�าให้โนราเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น ซ่ึง
ถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการแสดงละครโนราข้ึนในสถาบันการศึกษาภาคใต้และสามารถ
สร้างเครือข่ายการแสดงไปสู่ชุมชน และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ 

ผลการศึกษาพบว่าละครโนราเรื่องสังข์ทอง ตอน “รจนาเลือกคู่” นอกจากจะมีความร่วมสมัยระหว่าง
ศาสตร์ของศิลปะการแสดงทีส่�าคญัซึง่สอดแทรกอยูใ่นละครเรือ่งนี ้หลายประเดน็ เช่น การแต่งกาย ท่าร�า บทร้อง 
การด�าเนินเรื่อง ฉาก แสง สี เสียง ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโนรา และศิลปะการแสดง มาก�ากับดูแลจนจนเกิดเป็น
ละครโนราร่วมสมัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วยังมีการพัฒนารูปแบบของการแสดงโนรา ให้เป็นการแสดงที่มีความน่า
สนใจในกลุม่คน และขยายวงกว้างไปยงักลุ่มคนรุน่ต่างๆ ไม่เฉพาะกลุม่คนเหมอืนสมยัก่อน แม้มกีารเปลีย่นแปลง
รูปแบบไปบ้างเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม แต่โนราก็ยังคงรูปแบบความเป็นโนราที่ผู้แสดงต่างมีจุดหมายเดียวกัน
คือการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ต่อไป

คำาสำาคัญ: พัฒนารูปแบบ, ละครโนราร่วมสมัย, สังข์ทอง

บทนำา

ศลิปะทกุแขนงมจุีดประสงค์ร่วมกัน คอื “เพือ่สือ่สารความคดิ หรอือารมณ์ของศลิปิน ละครคอืรปูแบบ
หนึง่ของงานสร้างสรรค์ทางศลิปะ ทีส่ามารถสะสมซึมซาบเข้าสูส่�านกึของคน และสร้างทศันคติอย่างใดอย่างหนึง่
แก่ผู้ชม และสังคมกว้างได้” จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (2546:1). 

ศลิปะทางนาฏศลิป์ไทย กล่าวอ้างว่าเป็นศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของประเทศไทย นาฎศลิป์เป็นศลิปะ
แขนงหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ ซึ่งนาฏศิลป์ไทยแสดงความเป็นอารยประเทศ บ้านเมืองมี
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ความเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่า เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ โดย
เฉพาะศิลปะการละคร มีความส�าคัญสามารถกล่อมเกลาจิตใจ รวมความว่านาฎศิลป์มีความส�าคัญเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งสิ้น สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (2546:). 

โนรา เป็นศิลปะการแสดงของคนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ ที่ปรากฏในภาคใต้เพียงแห่ง
เดียวเท่านั้น เป็นเครื่องมือสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ โนรายังมี
คุณค่าทางด้านความงดงามของศิลปะการแสดง ที่สามารถจะท�าให้ คนในมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
และจิตใจ เมื่อได้ชมศิลปะการแสดงโนรา 

บุคคลในสังคมที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ องค์ความรู้ ด้านจิตใจ และความ
งดงามที่สื่อสารผ่านศิลปะการแสดงโนรา ถึงแม้จะไม่ใช่ศิลปินโนรา แต่ก็ยังคงมีบทบาทในการสร้างคุณค่าและ
ความเข้มแข็งทางการแสดงโนราให้กับชุมชนและศิลปิน เช่น การน�าศิลปินโนรามาถ่ายทอดการแสดงโนราใน
สถาบันการศึกษา การจัดพิธีกรรมโนราโรงครู เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มสายตระกูลเครือญาติ การน�าศิลปะ
การแสดงโนรา เพือ่รณรงค์เกีย่วกบัการปลกูจติส�านกึในการจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ การด�าเนนิชวีติ
ในสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เช่น การแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง การรณรงค์เรื่องป้องกันอุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้ถนน การเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ศิลปะการแสดง โนรา เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีระเบียบแบบแผนในการแสดงได้สืบทอดกันมานาน
และนยิมกนัอย่างแพร่หลายในภาคใต้เป็นการละเล่นทีม่ทีัง้การร�า การร้อง แสดงเป็นเรือ่ง การแสดงท่ีเป็นพธิกีรรม
ตามความเชื่อและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม โนรายังเป็นสื่อสะท้อนสภาพชีวิตของคนภาคใต้เรื่องความสามัคคีทาง
ด้านเครอืญาติ ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบรุุษ ความรูท้างด้านพธิกีรรมการแสดง ค่านยิมและตลอดจนวิถชีีวติ
ความเป็นอยู่ของชาวใต้ไว้อย่างชัดเจน ภิญโญ จิตต์ธรรม (2551 : 202) อธิบายว่าโนราเป็นมหรสพหรือการเล่น
ร้องร�าพื้นบ้านภาคใต้ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวบ้านภาคใต้และภาคอื่นๆนับเป็นเวลาหลายร้อยปี 
การแสดงซึง่เน้นท่าร�าเป็นส�าคญัต่อมาได้มกีารเล่นเป็นเรือ่ง เรือ่งทีเ่ล่นน�ามาจากวรรณคดหีรอืบ้างกม็าจากนทิาน
ท้องถิ่น เป็นศิลปะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน โนรามีการแสดง 2 รูปแบบ คือ การแสดงประกอบ 
พิธีกรรม (โนราโรงครู) การแสดงเพื่อความบันเทิง ลงโรง กาดครู ร�า แสดงเรื่อง การจับบทออกพรานหรือการ
แสดงเร่ืองของโนราเป็นการแสดงละครในรปูแบบของโนราซึง่มบีทบาทต่อการพฒันาไปสูก่ารแสดงละครโนราใน
ปัจจุบัน 

สาโรช นาคะวโิรจน์ (2538 : 8) พรรณนาว่าโนรามกีารแสดง 2 รปูแบบ คอื การแสดงประกอบ พธิกีรรม 
(โนราโรงครู) และการแสดงเพื่อความบันเทิงซึ่งการแสดงพิธีกรรมนิยมแสดงโดยทั่วไปใช้เวลาแสดง 3 วัน 2 คืน 
การแสดงจะมีลักษณะเป็นโรงครูใหญ่และโรงครูเล็ก ซึ่งโรงครูเล็กจะแสดง 1 วัน 1 คืน ส�าหรับการแสดงโนรา
เพื่อความบันเทิง สามารถแสดงในงานรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ ไม่ก�าหนดวันข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส 

การแสดงโนรามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวปักษ์ใต้ดังปรากฏในงานวิจัยของ พิทยา บุษรารัตน์ 
(2535) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโนราโรงครูต�าบลท่าแค อ�าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงพบว่าโนราโรงครูว่ามีบทบาท
หน้าท่ีและความสัมพนัธ์กบัวถิชีวีติของชาวบ้านต�าบลท่าแค เช่น ความเชือ่เรือ่งหมอโนรา ความเชือ่เรือ่งไสยศาสตร์ 
ความเชื่อเร่ืองการแก้บน การสืบทอดการร�าโนรา การบนบานขอความช่วยเหลือ และการรักษาอาการป่วยไข้ 
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคม และการสร้างอาชีพของคนในท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยของวราภ
รณ์ นุ่นแก้ว (2557 : 69) สรุปว่าการแสดงเรื่องของโนรา จะปรากฏในการร�าประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูในวัน
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พฤหัสบดซ่ึีงเป็นวนัท่ี 2 ของการประกอบพธีิครอบครเูสรจ็ มกีารประยุกต์องค์ประกอบการแสดงเพือ่ให้สอดคล้อง
กบัสงัคมแต่ละยคุสมยั ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัและเป็นผูร้เิริม่เปลีย่นแปลงขนบนยิมการแสดงเรือ่งของโนรา คอืโนรา
เติม วินวาดหรือโนราเติม เมืองตรัง โดยมีการนวนิยายประโลมโลก บทภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มาดัดแปลงเป็น
บทโนรา นวนิยายเรื่องแรกที่ได้แต่งเป็นบทกลอนแล้วน�ามาประยุกต์ใช้สอดแทรกในการแสดงคือ เรื่องนางสิบ
สอง ได้มีการเปล่ียนแปลงเครื่องแต่งกายไปตามเรื่องที่แสดง มีการน�าดนตรีสากลเข้ามาบรรเลงเพลงประกอบ 
เพื่อแข่งขันกับเทคโนโลยีบันเทิงใหม่ๆคือภาพยนตร์ ละครวิทยุ ลิเกและวงดนตรีจากภาคกลาง ต่อมาได้เป็นที่
นิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่ มี
เนื้อหาและคติสอนใจที่เป็นแนวคิดให้แก่ผู้ชม มีรายละเอียดเน้ือเรื่องดังต่อไปน้ีคือ ณ เมืองพาราณสี มีท้าวยศ
วิมลเป็นเจ้าเมือง พระมเหสีจันเทวีได้คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังข์ จึงถูกพระนางจันทา มเหสีรอง ใส่ร้ายว่าเป็น
กาลีบ้านเมือง (สืบพงศ์ ธรรมชาติ. 2551) 

ผูว้จิยัได้ศกึษาการแสดงละครโนราเรือ่ง สังข์ทองในแบบดัง้เดมิรวมไปถงึการได้ศกึษาวรรณกรรมชาดก
บทละครนอก เรื่องสังข์ทองในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 2 และศึกษาการเปลี่ยนแปลงการแสดงละครโนรา
ของโนราเตมิ เมอืงตรงั ประกอบกบัการได้ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร เกีย่วกบัละครเวทแีละเทคนคิของการแสดง
ละครจากคุณภัทรวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจท่ีส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการ
แสดงละครโนราขึ้นในสถาบันการศึกษาภาคใต้และสามารถสร้างเครือข่ายการแสดงไปสู่ชุมชน และสถาบันการ
ศึกษาในภมิูภาคอ่ืนๆนอกจากนีค้วามร่วมสมยัระหว่างศาสตร์ของศลิปะการแสดงทีส่�าคญัซึง่สอดแทรกอยูใ่นละคร
เรื่องนี้ หลายประเด็น เช่น การแต่งกาย ท่าร�า บทร้อง การด�าเนินเรื่อง ฉาก แสง สี เสียง ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โนรา และศิลปะการแสดง มาก�ากับดูแลจนจนเกิดเป็นละครโนราร่วมสมัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์คุณค่าของศิลปการแสดงพื้นบ้านโนรา 

 2. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการแสดงละครโนราร่วมสมัย

วิธีวิจัย

การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราและการพัฒนารูปแบบการแสดงละครโนราร่วม
สมัย กรณีศึกษาเรื่องสังข์ทอง “ตอนรจนาเลือกคู่” ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) และ
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์( Descriptive Analysis ) โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

1. สำารวจและศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ผู้วิจัยจะส�ารวจและศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานเรื่องคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา
ข้อมูลพื้นฐานเรื่องการพัฒนารูปแบบการแสดงโนราแบบดั้งเดิมมาเป็นการแสดงละครโนราร่วมสมัย
เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัแนวคดิทฤษฎีด้านนาฏยลกัษณ์ทางด้านโนราและนาฏยลกัษณ์ทางด้านนาฏศลิป์

ไทย

2. วิธีดำาเนินการรวบรวมข้อมูล
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การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราและการพัฒนารูปแบบการแสดงละครโนราร่วม
สมยั กรณศีกึษาเรือ่งสงัข์ทอง “ตอนรจนาเลอืกคู”่ นีเ้ป็นการวจิยัโดยการวเิคราะห์เนือ้หาประกอบการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ไว้ดังนี้ 

2.1 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
ไว้ดังนี้

 2.1.1 แหล่งข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากเอกสารงานศิลปะนิพนธ์ของนิสิต
สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาโดยเลือกศึกษาเฉพาะ ท่าร�าและองค์ประกอบในการ
แสดงที่เป็นละครโนราร่วมสมัยเท่านั้น

 2.1.2 ผู้ให้ข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามขอบเขตด้านข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบเจาะจง 
และก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

   2.1.2.1 ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/มีความรู้/เช่ียวชาญทางด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 
สาขาโนรา

   2.1.2.2 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ สาขาโนรา และการ
สร้างสรรค์ผลงานละครโนราร่วมสมัย

   2.1.2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงละครโนราร่วมสมัยเร่ืองสังข์ทองตอนรจนา
เลือกคู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ก�ากับการแสดง ผู้ควบคุมการแสดง รวมถึงนักแสดงน�า ในละครเรื่องนี้ด้วย

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้

  2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแนวการสัมภาษณ์ผู้ก�ากับการแสดง
ละครโนราร่วมสมัย โดยจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และก�าหนดแนวค�าถามประกอบการสัมภาษณ์เพื่อให้สอดรับ
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

   2.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์
   2.2.1.2 แนวค�าถามประกอบการสัมภาษณ์ ภูมิหลัง อัตลักษณ์ แนวคิด ทัศนคติบริบทปัญหา

และอุปสรรค
   2.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
   2.2.2.1 เครื่องบันทึกเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์
   2.2.2.2 แผ่นซีดีและแผ่นวีดีโอบันทึกข้อมูล
   2.2.2.3 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ�าเป็น เช่นเครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น
 2.3 วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
   2.3.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/แนวคิดทฤษฎี
   2.3.2 รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
   2.3.3 รวบรวมข้อมูลภาพประกอบ
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 3.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ตามประเด็นและขอบเขตเนื้อหาที่วางไว้
 3.2 น�าบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาใช้ประกอบการพรรณนาวิเคราะห์ตามประเด็นและขอบเขต

เนื้อหาที่วางไว้
4. วิธีนำาเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
 4.1 เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
 4.2 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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5. แผนปฏิบัติการทำาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแผนการท�างาน (Work Schedule) โดยแบ่งเป็น 6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ส�ารวจข้อมูลและความรู้พื้นฐานทางการวิจัยในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 

2558
ระยะที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ก�ากับการแสดงภายในเดือน ก.ย.2558
ระยะที่ 3 รวบรวมข้อมูล/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใน ก.ย. 2558- ธ.ค. 2559
ระยะที่ 4 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในเดือน ม.ค. 2560
ระยะที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ภายในเดือน มี.ค. 60
ระยะที่ 6 เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ภายในเดือน พ.ค. 60

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่าละครโนราเรื่องสังข์ทอง ตอน “รจนาเลือกคู่” นอกจากจะมีความร่วมสมัยระหว่าง
ศาสตร์ของศิลปะการแสดงทีส่�าคญัซึง่สอดแทรกอยูใ่นละครเรือ่งนี ้หลายประเดน็ เช่น การแต่งกาย ท่าร�า บทร้อง 
การด�าเนินเรื่อง ฉาก แสง สี เสียง ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโนรา และศิลปะการแสดง มาก�ากับดูแลจนจนเกิดเป็น
ละครโนราร่วมสมัยที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วยังมีการพัฒนารูปแบบของการแสดงโนรา ให้เป็นการแสดงที่มีความน่า
สนใจในกลุม่คน และขยายวงกว้างไปยงักลุ่มคนรุน่ต่างๆ ไม่เฉพาะกลุม่คนเหมอืนสมยัก่อน แม้มกีารเปลีย่นแปลง
รูปแบบไปบ้างเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม แต่โนราก็ยังคงรูปแบบความเป็นโนราที่ผู้แสดงต่างมีจุดหมายเดียวกัน
คือการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยังคงอยู่

อภิปรายผล

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบละครโนรา โดยพัฒนาโนราสู่สากล ได้น�านวนิยายและดนตรีร่วมสมัยมาใช้ใน
การแสดงในช่วงที่การแสดงโนราซบเซา วราภรณ์ นุ่นแก้ว (2549 : 35 -36) อธิบายว่า นายเติมเป็นศิลปินที่ได้
รับการศึกษามาสูงในยุคนั้นจึงได้ใช้ความรู้ที่ร�า่เรียนมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการแสดงโนราสู่สากลเพ่ือไม่
ให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย โดยประยุกต์การแสดงในคณะของตนเองโดยการน�านวนิยายมาเป็นเรื่องราวแล้วน�า
มาใช้ในการแสดง วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ธวัช ปุณโณทก (2533 : 516) ได้ศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านภาค
ใต้และการแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่องของภาคใต้ วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้หมายถึงวรรณกรรมที่นัก
ปราชญ์ชาวภาคใต้ได้สร้างสรรค์ขึ้นเองโดยจะนาโครงเรื่องจากนิทานพื้นบ้านของภาคใต้หรืออาจจะได้นาโครง
เรื่องนิทานพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในภาคอื่นๆของไทยมาประพันธ์กันตามฉันทลักษณ์ตามความนิยมของภาคใต้คือ
กลอนสวด (ค�ากาพย์) หรือกลอนนิทาน ซึ่งวรรณกรรมพื้นบ้านเหล่านี้ได้นามาอ่านท�านองเสนาะกันทั้งทั่วไปทุก
ครัวเรือนและตามวัดในอดีต สาคร บุญเลิศ (2556 : 20 - 22) อธิบายว่า วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ มีการเลือก
ใช้ชนิดของค�าประพันธ์ ที่นิยมแต่ง สวด อ่านกันในภาคใต้โดยเฉพาะกาพย์ที่ใช้ยืนพื้น 3 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี11 
สุรางคนางค์ 28 และกาพย์ฉบัง 16 มาใช้ในแต่ละส่วนแต่ละตอนให้สอดคล้องกับเนื้อความ ละครนอกเรื่อง สังข์
ทอง สังข์ทองเป็นวรรณคดีไทย ประเภทละครนอก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 
2 ทรงพระราชนิพนธ์ โดยยึดหลักนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนาคือนิทานปัณญาชาดก คือ เรื่องสุวัณณสังข
ชาดก วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2549 : 1) ได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ไว้ดังนี้ เรื่อง
ราวสังข์ทอง เดิมทีเป็นนิทานในปัญญาสชาดก ซึ่งเรียกว่า สุวัณณสังขชาดก เป็นหนึ่งในชาดกพุทธประวัติ เป็น
นิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้ บทพระราชนิพนธ์เรื่อง “สังข์ทอง” ในรัชกาลที่ 2 กรมศิลปากร (2525 
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: 126 - 134) อธิบายว่าบทละครเรื่อง สังข์ทอง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นละครนอก มีตัว
ละครที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีคือ เจ้าเงาะซึ่งคือพระสังข์ กับนางรจนา เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นนิยม 
จึงมีการนาเนื้อเรื่องบางบทที่นิยม
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การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Implementation of Corporate Social Responsibility of 

Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
ณัฐมา รองมาลี

นักศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ
 

การวจิยัเชงิพรรณนานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสถานการณ์ ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงพยาบาลรฐัและเอกชน และเปรยีบเทยีบทศันคตทิีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติท่ีก�าหนดได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงพยาบาลรัฐ จ�านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ
ทดสอบ แมนน์-วิตนีย์ ผลการวิจัย พบว่าโรงพยาบาลรัฐและเอกชน มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม(ร้อยละ 88.89) รูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการท�างานหลักของโรงพยาบาล คือการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ และการรักษาพยาบาล กิจกรรมที่นอกเหนือกระบวนการหลัก คือกิจกรรมการบริจาคทุนทรัพย์และ
สิ่งของ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ คือด้านนโยบายและแผนงานที่ไม่
ชัดเจน โรงพยาบาลเอกชน คือด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความร่วมมือ ด้านทัศนคติพบว่า ผู้บริหารและผู้รับ
ผิดชอบงานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมีทัศนคติต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ
ดีทุกด้าน โดยค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของโรงพยาบาลรัฐ (  = 4.83) มากกว่าโรงพยาบาลเอกชน (  = 4.58) 
โดยทัศนคติด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการจัดท�ารายงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำาสำาคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร 

Abstract

The objectives of this descriptive research were to review and identify the situation, 
problems, and obstacles in implementing corporate social responsibility (CSR) activities; and 
to determine and compare attitudes towards the CSR operations of executives and responsible 
staff, both at public and private hospitals in Bangkok. 

The study was conducted among 45 executives and responsible staff, purposively 
selected from those who volunteered to participate in the study. Data were collected using a 
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questionnaire. Data were analyzed to determine frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, and compare the means on attitudes using Mann-Whitney U test.

The results showed that: Of all 45 participating hospitals, 88.89% carried out CSR 
activities involving their major roles such as giving health education and medical services, while 
other activities included donating funds and materials and giving assistance to disaster victims. 
The problems/obstacles identified in public hospitals were unclear policies and plans on this 
aspect, whereas those at private hospitals were inadequacy of personnel and lack of cooper-
ation. The Executives and responsible personnel of public and private hospitals had CSR atti-
tudes at a good level in all aspects. The mean attitude score of those from public hospitals 
was higher than that from private hospitals (4.83vs. 4.58). The overall attitudes in public and 
private hospitals were significantly different in terms of disseminating CSR innovations and 
reporting (p = 0.05).

Keywords: Corporate social responsibility, public hospitals, private hospitals, Bangkok

บทนำา (Introduction)

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธรุกจิ : Corporate Social Responsibility หรอืเรยีกค�าย่อว่า ซเีอสอาร์ 
: CSR นั้น สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( World Business Council Sustainable Development 
:WBCSD) (The World Bank : 2002) ได้ให้ค�านิยามของ CSR ไว้ว่า คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาขององค์กร
ธรุกิจในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนือ่งในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยยดึหลักจรยิธรรมในการบรหิารองค์กร 
ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพของครอบครัวผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้มีการน�าแนวคิด เรื่อง CSR เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยการ
ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เอา
เปรยีบผูบ้รโิภค และใส่ใจดแูลสงัคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐั เอกชน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียขององค์กร 
เนือ่งมาจากองค์กรเล็งเห็นถงึประโยชน์จากการด�าเนินงานเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม และตระหนักถงึผลเสยี
หากไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับสังคม  

ธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ถึงแม้จะเป็นธุรกิจการให้บริการทางด้านสุขภาพมุ่งเน้นทางด้าน

การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจให้กับ

ประชาชนแล้ว อีกด้านหนึ่งโรงพยาบาลก็สามารถก่อให้เกิดของเสียอันตราย ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของผู้

ปฏบิตังิาน สงัคม และสิง่แวดล้อมได้เช่นกนั จากข้อมลูการส�ารวจมลูฝอยติดเชือ้ของกรมควบคุมมลพษิใน ปี 2556 

มมีลูฝอยตดิเชือ้จ�านวน 50,500 ตนั ร้อยละ 75 มาจากสถานบรกิารการสาธารณสขุขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาล

ของรัฐและเอกชน และอีกร้อยละ 25 ซึ่งมาจากสถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลหรือสถานีอนามัย และสถานพยาบาลสัตว์ 
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 ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อคุณภาพและความปลอดภัยในบริการสุขภาพมีมากขึ้น ท�าให้
โรงพยาบาลหลายแห่งพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
สากล ทั้งด้านมาตรฐานการจัดการทั่วไปและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคม และเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีความตั้งใจ ใส่ใจในการบริหารจัดการที่เป็นสากล เรื่อง CSR ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่
โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มหันมาสนใจและมีการด�าเนินงานกันมากขึ้น ดังตัวอย่างที่ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ของโรง
พยาบาล เช่น โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ CSR ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การท�า CSR 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นหนึ่งในแผนงานประจ�าปี มีกิจกรรมเด่นๆ เช่น โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ โรงพยาบาล
พญาไท ที่มีเป้าหมายและความคาดหวังในการท�า CSR เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างคนไทยกับโรง
พยาบาลพญาไท มีกิจกรรมเด่นๆ เช่น “พญาไทเพื่อสังคมไทย” เป็น โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล
โดยร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 
80 และ 84 พรรษา หรือโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ที่มีการผนวกกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ กับ CSR ไว้
ด้วยกัน เน้นให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ก็มีกิจกรรมเด่นๆ เช่น โครงการ “One Love Changes One 
Life หนึ่งน�้าใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” ร่วมกับโครงการโรงเรียนของหนู 

นอกจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีการด�าเนินงาน CSR แล้ว โรงพยาบาลรัฐก็เริ่มสนใจและมีการด�าเนิน
งานหลายแห่ง เรื่อง CSR อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ของบางโรงพยาบาล แต่อาจเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ บางโรงพยาบาลที่
เพิ่งเริ่ม บางแห่งแค่คิด ยังไม่มีการด�าเนินการ ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลล้วนมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังสิ่งที่จะ
ได้จากการท�า CSR โดยมีกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ที่เป็นการแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยส่วนรวม และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม
ที่ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปสู่ผู้รับบริการ 

ระเบียบวิธีวิจัย (Reserarch Methodology)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นผูบ้รหิารหรอืผู้รบัผิดชอบงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ จ�านวน 34 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ�านวน 100 แห่ง 

คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์การพจิารณา ดงันี ้1) เป็นผูบ้รหิารหรอื ผูท้ีร่บัผดิชอบงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลหรือเป็นบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมาย ให้ตอบแบบสอบถามแทน 2) 
เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สถานพยาบาล สถาบัน หรือศูนย์การแพทย์ 3)โรงพยาบาลรัฐเป็น
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และในสังกัดของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 
และส�านกังานต�ารวจแห่งชาตติ�ารวจ ทีร่บับตัรประกนัสงัคม 4)โรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลทีข่ึน้ทะเบยีน
กับสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยที่โรงพยาบาลในเครือเดียวกัน
เลือกเพียงแห่งเดียวและมีจ�านวนเตียงไม่น้อยกว่า 80 เตียง โดยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จ
รูปของเครซี่ และมอร์แกน (R.V.Krejcie และ D.W.Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นโรงพยาบาลรัฐจ�านวน 15 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนจ�านวน 41 แห่ง
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลโรงพยาบาล 

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล 
ที่พัฒนาขึ้นตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ Corporate Social Responsibility Guidelines 
8 ด้าน ของคณะ ท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ในหนังสือเข็ม
ทิศธุรกิจเพื่อสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2551 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละ
ค�าถามมีค�าตอบให้เลือกตามทัศนคติมี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล ได้แก่ 
มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือไม่เหตุผล และถ้ามีด�าเนินการมาแล้วกี่ปี กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิด
ชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบกิจกรรมการด�าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (CSR in Process) กิจกรรมที่นอกเหนือการด�าเนินงานด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข(CSR after Process) และ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิหรือกองทุนกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR as Process)

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านความรับผิด
ชอบของโรงพยาบาล เป็นค�าถามปลายเปิด

ทั้งนี้แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ จ�านวน 3 ท่าน และปรับปรุงแก้ไข และ
น�าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนในเขตปริมณฑลและใกล้เคียง จ�านวน 30 ราย ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหาค่า สัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.93

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามที่ผ่านแก้ไขปรับปรุงแล้วไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทางไปรษณย์ีและให้ผูต้อบส่งกลบั ซึง่ผูศ้กึษาได้แนบซองเปล่าตดิแสตมป์เรยีบร้อย
แล้วไปด้วยในแต่ละแห่งจนครบและก�าหนดวันส่งกลับคืน โดยได้รับแบบสอบถามกลับจ�านวน 12 ฉบับ คิดเป็น
อัตราตอบกลับร้อยละ 80.0 โรงพยาบาลเอกชน จ�านวน 41 แห่ง ได้รับแบบสอบถามกลับจ�านวน 33 ฉบับ คิด
เป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 80.49 

2.4 วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ แมนน์-วตินีย์ (Mann-Whitney U test)
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 46.67 ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 48.89 ส่วนใหญ่ มีต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่าย / ที่ปรึกษา 
ร้อยละ 31.11 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาล มีเพียง ร้อยละ 13.33 โดยด�ารงต�าแหน่งปัจจุบันเป็นระยะเวลา
ระหว่าง 0 – 5 ปี ร้อยละ 55.56 

 โรงพยาบาลของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ด�าเนนิกจิการมาแล้วเป็นระยะเวลาระหว่าง 25 – 50 ปี ร้อย
ละ 42.22 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 73.3 และเป็นโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 26.7 โดยที่โรงพยาบาลเอกชน
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปบริษัทจ�ากัด ร้อยละ 51.6 เป็นโรงพยาบาลขนาด 101 – 250 เตียง ร้อยละ 51.1 มีระบบ
มาตรฐาน HA ร้อยละ 88.9 มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป ร้อยละ 37.8 

2.  สถานการณ์ ปัญหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงพยาบาล
รัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลรัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 88.89 
โดยด�าเนินการมาแล้ว 3 – 5 ปี กลุ่มที่รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

  เหตุผลหลักในการด�าเนินงาน คือ เป็นนโยบายของโรงพยาบาล และคิดว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของ
โรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ รองลงมา เพื่อตอบแทนสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน และช่วยเหลือผู้
ประสบภัย มีเพียงส่วนน้อยที่ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบว่า 
เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ มากกว่ากจิกรรมทีน่อกเหนอืการด�าเนนิ
งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกิจกรรมที่มีการด�าเนินงานมากที่สุด ร้อยละ 100 เหมือนกันทั้ง 2 แห่ง 
ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และโครงการด้านการรักษาพยาบาล 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของโรง
พยาบาลรัฐ ร้อยละ 55.56 คือ ด้านนโยบายและแผนงาน ซึ่งนโยบายและการสนับสนุนเรื่อง CSR จากผู้บริหาร
ระดับสูงไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก ไม่มีการวางแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้า และด�าเนินงานโดย
ไม่เข้าใจความหมายของ CSR รวมถึงมีการด�าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามประเมินผล ส่วนปัญหาของโรง
พยาบาลเอกชน ร้อยละ 54.55 คือด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานประจ�ามากอยู่แล้ว จึงไม่
สามารถจัดสรรบุคลากรให้ออกไปท�ากิจกรรม CSR ภายนอกได้ และบุคลากรไม่ค่อยสนใจ และให้ความร่วมมือ
ในการท�ากิจกรรมน้อย และพบปัญหาด้านงบประมาณเพยีงส่วนน้อยในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 9.09

3. ทัศนคติของผู้บริหารโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม 

 ผลการศกึษาระดับทศันคติทศันคตต่ิอการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามแนวปฏบิตัิ 
Corporate Social Responsibility Guidelines 8 ด้าน ของคณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อมของบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า ผูบ้รหิารโรงพยาบาลหรือผูรั้บผดิชอบงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม
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ของโรงพยาบาลรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร มทีศันคติอยูใ่นระดบัดทีกุด้าน มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.64 โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดท�า
รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และพบว่าผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลรัฐมีค่าเฉลี่ยทัศนคติ (  = 4.83) สูงกว่าโรงพยาบาลเอกชน (  = 
4.58) โดยสงูกว่าเกอืบทกุรายข้อ ยกเว้นข้อทีว่่า โรงพยาบาลต้องมกีารจัดเกบ็ข้อมลูผูป่้วยอย่างปลอดภัยและเป็น
ความลบั ไม่ส่งต่อข้อมลูให้กับผูอ่ื้นนอกจากจะได้รบัความยินยอมจากผูป่้วยก่อน ทีค่่าเฉลีย่ทศันคตขิองโรงพยาบาล
เอกชน (  = 4.94 ) มากกว่า โรงพยาบาลรัฐ (  = 4.92) 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ทศันคตขิองผูบ้รหิารโรงพยาบาลหรอืผูร้บัผดิชอบงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านที่มีค่า
เฉลีย่ทศันคตแิตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนนิ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านการจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน 

 ในภาพรวมทุกด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติ

Z p
โรงพยาบาล

รัฐ

โรงพยาบาล

เอกชน
S.D. S.D.

1. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 4.83 0.33 4.64 0.40 -1.56 0.12
2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 4.79 0.40 4.56 0.50 -1.39 0.17
3. ด้านการเคารพสิทธิและการปฏิบัติ

 ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.90 0.29 4.70 0.42 -1.30 0.19

4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 4.92 0.22 4.81 0.31 -1.09 0.27
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 4.72 0.47 4.55 0.50 -1.15 0.25
6. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4.92 0.29 4.79 0.33 -1.62 0.11
7. ด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ

ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

4.83 0.33 4.39 0.57 -2.53 0.01*

8. ด้านการจัดท�ารายงานด้านสังคม และสิ่ง

แวดล้อม

4.71 0.45 4.18 0.67 -2.41 0.02*

รวม 4.83 0.26 4.58 0.33 -2.47 0.01*

วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) 

1.  สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล
รัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 1.1 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
รฐัหรอืโรงพยาบาลเอกชนล้วนให้ความส�าคญัและมกีารด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม (ร้อยละ 88.90) 
โดยมีด�าเนินการมาแล้วมากกว่า 3 ปี เหตุผลหลักในการด�าเนินงาน คือ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็น
นโยบายของโรงพยาบาล และเป็นบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล รองลงมาคือเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อช่วยเหลือ
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ประชาชน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และประจักษ์ ทรัพย์มณี (2558) 
ที่ท�าการศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐของไทย พบว่าเหตุผลของ
การด�าเนินการกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน คือ การริเริ่มผลักดันของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

 1.2 รูปแบบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือกระบวนการท�างานหลักของโรงพยาบาล ( CSR 
in Process) มากกว่า กิจกรรมที่นอกเหนือการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (CSR after Process) 
โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พบมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ และกิจกรรมการรักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นการด�าเนินการ CSR ในมิติที่สอดคล้องกับค่านิยม 
และภารกจิของโรงพยาบาลด้วย (Kotler & Lee, 2005) ส่วนกจิกรรมที่นอกเหนอื การด�าเนินงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ได้แก่ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมการบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ เมื่อ
พิจารณาภาพรวมกิจกรรมจะพบว่าโรงพยาบาลรัฐมีการด�าเนินกิจกรรมมากกว่าโรงพยาบาลเอกชนทั้งกิจกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งและกจิกรรมทีน่อกเหนอืการด�าเนินงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และการเข้าร่วมเปน็ส่วนหนึ่ง
ของมูลนิธิหรือกองทุนกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกรายกิจกรรม ยกเว้น กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา และกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกโรงพยาบาล ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Mahmoud Keyvanara and Haniye 
Sadat Sajadi (2015) ที่พบว่า คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลเอกชนสูงกว่าโรงพยาบาลของ
รัฐ

 1.3 ปัญหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของโรงพยาบาล ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านนโยบายและแผนงาน และด้านการประสานงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ สรฉัตร แก้ว
เครือวัลย์ (2554) ที่พบว่าปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ด้านบุคลากร ตัว
กิจกรรม ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม สถานที่ และนโยบาย ซึ่งปัญหาหลักๆ ของโรงพยาบาลรัฐ คือ ด้านนโยบาย 
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งไม่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งต่าง
จากโรงพยาบาลเอกชนที่ปัญหาหลักๆ เป็นปัญหาด้านบุคลากร ท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ด�าเนินงาน CSR 
เนื่องจากภาระงานประจ�าด้านการรักษาพยาบาลที่มีมากอยู่แล้ว รวมทั้งการขาดความร่วมมือของบุคลากร และ
ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่พบในโรงพยาบาลรัฐจากการศึกษาครั้งนี้ 

2.  ทัศนคติต่อการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาล

 ทัศนคติต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบ
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่า
เฉล่ียสูงสดุ คอื ด้านความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ซึง่สอดคล้องกบั อญัชสิา ชศูร ี(2557) ทีพ่บว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นด้วยมากที่สุดกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหัวข้อการเคารพสิทธิผู้ใช้บริการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นเพราะเห็นว่ารายงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีอยู่ในรายงานของการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล หรือ HA อยู่แล้ว ประกอบกับในมุมมองของโรง
พยาบาลอาจยงัไม่เห็นถงึประโยชน์หรอืความจ�าเป็นในการจดัท�ารายงานเท่ากับภาคธุรกิจหรอือตุสาหกรรมอืน่ๆ 
ที่เห็นว่าการจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือท่ีเรียกกันว่าการจัดท�ารายงานความย่ังยืนเป็นกลไก
ส�าคัญขององค์กรที่ใช้สื่อสารถึงผลการด�าเนินงานของกิจการ การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้ลูกค้า
รับทราบและเกิดการยอมรับ รวมถึงส่งผลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของกิจการอีกด้วย 
(สถาบันไทยพัฒน์ ,2560)
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 การศึกษาค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ผู้บริหารโรง
พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลรัฐ มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าโรง
พยาบาลเอกชน อาจเป็นผลมาจากส่วนราชการภาครัฐต่างๆ มีแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน และให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่แสวงหาผลก�าไร เรือ่งความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมในภาครัฐจึงเป็นเรื่องของข้าราชการทุกคนที่ต้องตระหนักและส�านึกว่าตนเองมีบทบาทและความรับผิด
ชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บรหิารโรงพยาบาลหรือผูร้ับผิดชอบงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจาก
การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ ด้านการจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมองในส่วน
ของผู้รับบริการจากการศึกษาของอัญชิสา ชูศรี (2557) แล้วกลับมองว่านวัตกรรมบริการด้านกระบวนการ ด้าน
สภาพแวดล้อม และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้รับบริการในการตัดสินใจเข้ารับ
บริการหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หรือ
แม้แต่โรงพยาบาลของรัฐเองอาจต้องหันมาใส่ใจกบัเรือ่งของนวตกรรมการบรกิารและการเผยแพร่หรอืการจัดท�า
รายงานเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เกิดการยอมรับและตดัสนิใจเข้ารบับรกิารได้

บทสรุป (Conclusion)

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเท่านั้น ใน
ส่วนของธรุกจิด้านสขุภาพ เช่น โรงพยาบาล ก็ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมเช่น
กัน เมื่อก่อนอาจจะมองว่า CSR เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันภาครัฐก็มีการด�าเนินงาน 
CSR ไม่น้อยไปกว่าเอกชน จากการศึกษาทัศนคติของผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน CSR ของ
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในครั้งนี้ พบว่ามีทัศนคติเกี่ยวกับ CSR อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โรงพยาบาลรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาแล้วอย่างน้อย 3 – 5 ปี โดยเหตุผลหลักๆ คือ CSR เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโรงพยาบาลที่จะช่วยเหลือ 
ตอบแทนสงัคมและเป็นบทบาทหน้าทีห่นึง่ของโรงพยาบาลอยูแ่ล้ว รปูแบบการด�าเนนิกจิกรรมด้าน CSR ของโรง
พยาบาลรฐัและเอกชน พบว่า เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ มากกว่า
กิจกรรมที่นอกเหนือการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กิจกรรม CSR ของโรงพยาบาล ที่พบได้บ่อย
ทีส่ดุ ได้แก่ กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และโครงการด้านการรกัษาพยาบาล กจิกรรมการบรจิาคทนุทรพัย์
และสิง่ของ และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ปัญหาในการด�าเนนิงาน ส่วนใหญ่มปัีญหาดา้นบคุลากร ด้านนโยบาย
และแผนงาน และด้านการประสานงาน และความไม่ต่อเนื่องของการด�าเนินงาน CSR โดยมีข้อเสนอแนะส�าหรับ
การด�าเนินงาน CSR ของโรงพยาบาล ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บริหารมีส่วนส�าคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิด การด�าเนินงาน CSR ของโรงพยาบาล ผู้
บริหารจึงควรก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน และมีการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน 

 2) ก�าหนดกลุ่มหรือมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงาน และก�าหนด
เรื่อง CSR ไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี 
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 3) สร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน CSR ของบุคลากรในองค์กร และมีการสื่อสารเกี่ยวกับ CSR 
ให้รับรู้กันอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

 4) การด�าเนินงาน CSR อาจเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ  ไม่ใช้งบประมาณ หรือ ท�า CSR ในรูปแบบที่เกี่ยว
กับกระบวนการหลัก หรือพันธกิจของโรงพยาบาลก่อน ซึ่งจะใช้งบประมาณไม่มาก

 5) ควรมีการติดตาม ประเมินผล และให้ก�าลังใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และยั่งยืนต่อไป

6) รปูแบบการกจิกรรม CSR อาจท�าในรปูแบบของ CSR in process ควบคูไ่ปกบั CSR after process 
โดยเน้นด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พันธกิจ หรือบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นส�าคัญ รวมทั้งในส่วน
ของการจดัการคณุภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ ด้วย เช่น การจดัการสิง่แวดล้อม เรือ่งการบ�าบดัน�า้เสยี การจดัการ
ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายทางการแพทย์ เป็นต้น
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บทนำา

“การศึกษาของคนชนบทคอือนาคตของชาต”ิ วลีนีค้งเคยไดย้นิและคุ้นเคยดใีนช่วงทีร่ฐับาลไทยมนีโย
บายพัฒนาประเทศโดยการสร้างงานในชนบท ราวๆปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านรบัรู้และร่วมมอืได้โดยง่ายในชือ่”โครงการ
เงินผัน” หรือการสร้างงานในชนบท มีอักษรย่อ กสช. “ ในการแก้ปัญหาของชนบทนั้นถ้าให้เงินหรือเอาสิ่งของ
ไปให้โดยไม่พัฒนาคน การให้นั้นให้เท่าไหร่ๆ ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะการพัฒนาคน ถึงไม่มีเงินก็แก้ปัญหาได้แต่
ถ้าพัฒนาคนด้วยเงินด้วยก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้น” (เทปบันทึกเสียงหลวงพ่อนาน)1 

ความส�าคัญของการพัฒนาอยู่ที่การพัฒนาคน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ของชาวชนบทนั้นเป็นเร่ืองใหญ่ กล่าวคือ ความล้มละลายทางเศรษฐกิจและชีวิต
ของชมุชนชนบท โดยท่ัวไปในประเทศโลกท่ีสามซึง่ก่อให้เกดิปัญหาชวีติและสงัคมอย่างรนุแรงทัง้ทัง้ทีร่ฐับาลของ
ประเทศต่างๆได้พยายามแก้ปัญหาของชนบทแต่ก็แก้ปัญหาไม่ส�าเร็จ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ส�าหรับครัวเรือน
ชนบทนั้นส�าคัญก็คือ ต้องพัฒนาคนก่อน การพัฒนาคน หมายถึง ประชาชนรวมกลุ่มจัดต้ังองค์กรของตนและ
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาวิเคราะห์ทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกให้ถูกต้องด้วย
ตนเอง ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักประมาณตนและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัฒน์
ด้วยความอดทน ประหยัด ซื่อสัตย์และพึ่งตนเองได้ ช่วงแรกของการพัฒนาโดยลงมือพัฒนาชุมชน ต้องใช้หลัก
พุทธศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ก่อนดังที่ หลวงพ่อนานเล่าว่า” ชาวบ้านบาง
คนก็ยอมรับ บางคนก็ยังไม่ยอมรับ ในที่สุดใครไม่ยอมรับ ก็ตามใจ อาตมายึดธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ สัจธรรม
น�าชีวิต แม้ว่าชีวิตจะหาไม่ ก็ไม่ถอยจนก้าวเดียว ท�าแล้วต้องเป็น อ่านไม่เป็นแล้วจะไม่ถอยจนก้าวเดียว ที่ท�าไม่
ได้ไม่มี ถ้าเราท�าสิ่งที่อยู่ในใจสัจจะ ซื่อสัตย์ จาคะเสียสละ ขันติ อดทน แค่นี้ใจเราอยู่ที่ธรรมะแล้วยึดอยู่ในธรรมะ
มอบถวายชีวิตบูชากับธรรมะ แล้วธรรมะน�าไปสบาย” ค�าพูดของหลวงพ่อน้ันฟังง่ายแต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาใน
พระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นระดับจิตใจที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะแห่งความเป็น
อิสระของจิตนั้นก็คือ ธรรมะระดับสูงในพระพุทธศาสนา

การเริ่มโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ครั้งแรกก็นึกถึงค�าที่ว่า” บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อก็อยู่ได้และเราก็ไม่มีภาระอะไรที่จะต้องไปแบก 
มหีนา้ที่แต่ศกึษาธรรมะปฏิบตัธิรรมะ เรากส็บายแลว้ แตม่านึกแค่เอาสบายคนเดยีวเท่านัน้หรอืกด็ีอยู ่แตเ่ราเป็น
หนี้ชาวบ้าน คือเขาพยายามท�างานเขามีครอบครัว สามีภรรยา บุตรธิดาและเขายังเจียดเวลาน�าอาหารมาถวาย
พระอีกเป็นหนี้ตรงนี้แหละ เมื่อเป็นหนี้แล้ว ต้องช�าระ” แต่หลวงพ่อนานไม่ใช่พระที่สะสมปัจจัยไทยทานจะเอา
เงินหรือวัตถุสิ่งใดๆ มาตอบแทนเล่า สิ่งที่มีอยู่ในจิตใจเป็นเพียงธรรมะและหนทางดับทุกข์อันเป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (อ้างจากใน  รวมข้อเขยีนของเหล่านกัคดิหลวงพ่อนาน สมถะกรรมฐานและงานพฒันามถินุายน 
2546 หน้า34-35) กล่าวกันว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของมนุษย์ มักเกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุการณ์รุนแรง
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ที่สุดในชีวิตเคยผ่านความตายหรือตายไปแล้วฟื้นคืนมาอีกครั้ง หรือมีปัญหาขัดแย้งอย่างรุนแรงทางจิตใจ หาก
สามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงดงักล่าวมาได้สภาพจติใจของคนผู้นั้นจะเปลีย่นแปลงไปในลักษณะ 2ดา้น คือจาก
คนดีกลายเป็นคนเลว จากคนเลวกลายเป็นคนดี อย่างคนกล้าเป็นคนขลาดกลัว การเปลี่ยนแปลงในด้านดี เกิด
จากเปลี่ยนนิสัยคนชั่วให้ส�านึกบาปบุญ คุณโทษการท�าความดีงามมองเห็นสาระการมีชีวิตอยู่มีความอบอ้อมอารี
กับบุคคลอื่น หัวหน้าครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ถ้าหากถึงจุดเปลี่ยน นี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนจากการใช้เคมีไปเป็น
อินทรีได้อย่างแท้จริง หลักพระพุทธศาสนาที่เข้ามาเป็นแนวทางในการน�าไปสู่การปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์คือ 
หลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ โดยการเรียนรู้ตนเองอย่างเพียรพยายามและลงมือปฏิบัติอย่าง
จริงจังเพื่อค้นหาสัจจะแห่งชีวิต

หลกัการส�าคญัคอื การฝึกจติใจด้วยการปรบัสมถะวปัิสสนากรรมฐานเข้ากบัการท�าเกษตรอนิทรย์ีด้วย
หลักการส�าคัญ คือจิตสงบนิ่ง ลดกิเลสตันหาให้น้อยลง ลดความรูปรส ความโกรธ ลดความหลงให้หมดไปจาก
จติใจจงึจะก่อให้เกิดปัญญา มีสตสิมาธเิพ่ือพิจารณาสภาพความเป็นจรงิหาเหต ุแห่งทกุข์และดบัทกุการเปล่ียนแปลง
ที่ส�าคัญคือ การสร้างจิตใจให้หนักแน่นเพื่อการสร้างชีวิตอย่างมีคุณค่า ธรรมดาของชีวิตคนเรานั้นย่อมมีปัญหามี
อุปสรรคแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วด�ารงอยู่แล้วย่อมดับได้ด้วยชวีิตของมนุษย์ การดับทุกข์ขจัดปัญหาแต่ละเรื่อง
แต่ละอย่างแต่ละคนนั้นย่อมมีวิธีการอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นจริง 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นสังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ มีองความรู้วิทยาการ
ใหม่ๆ และสภาพความเป็นไปท่ีโครงสร้างทางสังคมมีความสลับซับซ้อนอยู่มากเท่าใด มนุษย์ก็ย่อมต้องพ่ึงพา
อาศัยกันมากขึ้นเท่านั้น ชาวนาปลูกข้าวได้เป็น ล้านๆ ตัน ก็มิใช่จะเลี้ยงเฉพาะครอบครัวตนเองเท่านั้น แต่หาก
ต้องเลี้ยงคนทั้งประเทศและทั้งโลกด้วย

หลักการ: ตายเพื่อเกิดใหม่และสงบนิ่งเพื่อสร้างสรรค์

ตามคติแห่งพุทธศาสนา กรรมฐาน หมายถึง อุบายการท�าจิตใจให้สงบโดยการเพ่งวัตถุหรืออารมณ์มี 
40 อย่างหรือแบ่งออกเป็นวิธีใหญ่ๆ 2 วิธีได้แก่ ประการหนึ่งสมรรถนะกรรมฐาน อุบายสงบใจและประการที่สอง
วิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญา คือการเตรียมคนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์นั้นต้องปฏิบัติ
สมถะกรรมฐานก่อนเพื่อสอนให้ชาวบ้านรู้จักตนเอง รู้จักความอยากความต้องการของตนเองที่เกิดขึ้นไม่มีสิ้นสุด 
พร้อมท้ังสอนให้ดับหรือท�าลายกิเลสตัณหาซึ่งเรียกง่ายๆ ว่าท�าให้กิเลสตันหาบางอย่างได้ตายไป จากค�ากล่าว 
ของหลวงพ่อนาน “ อาตมาพาคนไปลองตายราว 40 คน ตายแล้วเกิดใหม่ คอืไปทีป่่าช้าผดี ุไปทรมานกายทรมาน
จิตใจ เคยอยู่ในบ้านเกิดสบายอดตาหลับขับตานอน ฝึกนอนบนดินกิน ท�าครัวกับพื้นทราย ท�ากระต๊อบอยู่ ห้าม
พูด เมื่อไม่ให้พูดคุยกันแล้ว กิเลสที่อยากพูด ไปๆมาๆมันก็จะตายด้วย “ จิตใจเดิมที่เคยกลัวผีกลัวโน่นกลัวนี่ ถ้า
อยากได้อะไรแล้ว พยายามหามาสนองความต้องการของตน ความเป็นอิสระของจิตใจที่ต้องการ ก็ไม่มีที่สิ้นสุด 
เริ่มถูกควบคุมให้อยู่ในสภาวะสงบ เมื่อจิตมนุษย์สงบ มนุษย์เป็นผู้เป็นเจ้าของจิต ก็ไม่เหน่ือยไม่วุ่นวายและใน
ภาวะที่จิตสงบ หลวงพ่อนานสอนให้ผู้อบรมธรรมะใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งใดเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อชีวิต ต้องใช้ ต้อง
สร้างสิ่งใด ที่ไม่จ�าเป็นต่อชีวิต ควรละเลิกรวมตลอดไปถึงการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นเรื่องจริง หรือสิ่งใดเป็นเรื่องไม่
จริง สมถะกรรมฐานเป็นวิธีการปฏิบัติท�าฝึกอบรมในศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนาอื่นไม่มีการศึกษามาก ถ้ากรรมฐาน
เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อให้รู้จักตนเองซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

“ วิธีการของอาตมาครั้งแรกให้เขาหลับตาแล้วถามว่าเห็นอะไร หลับตาไปแล้วจะเห็นอะไร จริงไหม นี่
เป็นวิธีการเริ่มแรก จะว่าหลอกก็ไม่เชิงนะ ปล่อยเขาไป ปล่อยให้ใจเขาสงบแล้วนึกถึงอะไรต่างๆ เช่น ให้นึกถึง
ปลายจมูก พิจารณาปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็อธิบายว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้า
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มาทางกายแล้วส่งถึงจิตผ่านทางหู ส่งถึงจิต เข้าทางจมูกไม่ว่าจะเป็น รูป เสียงก็ดีรสก็ดีเมื่อเข้ากายแล้วมันรู้สึก
ว่าจิตก็ต้องนึกถึงเพราะรับรู้ถึง เสียง กลิ่น รสน�าไปสู่จิตที่ไม่สงบโดยทั่วไป

 ขั้นตอนส�าคัญของสมถะกรรมฐานประการหนึ่งคือ จ�าเป็นจะต้องจับจิตใจให้สงบไว้ก่อนโดยต้องภาว
นาหลายๆ ครั้งหลายสิบครั้ง ในที่สุดคนเราจะคุ้นเคยกับการจัดจิตใจของตนเองให้อยู่กับตน เมื่อจับได้แล้วการ
จะให้สงบนิ่ง จะต้องตั้งใจต่อไปอีก การสงบจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วเป็นก้าวที่ชักน�าไปสู่การพิจารณารู้จักตนเอง
หลวงพ่อนานเปรียบไว้อย่างน่าฟังว่า “ เมื่อสะอาดก็ใสเหมือนมองดูน�้าในตุ่มในขัน ถ้าน�้านิ่งเราก็เห็นน�้าแล้วติด
ตรงไหนก็เห็นหมด จิตใจของเราเวลามันเด้งขึ้นมาพอใสขึ้นมา มีนิมิตต่างๆเกิดขึ้น นิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 
อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ มันเกิดแก่ใจของเราเองมีเลือดมีเนื้อมีนิสัยมาจากอะไรบ้าง อยู่ในใจเราแต่ผู้ฝึกต้องรู้เรื่อง 
ต้องพิจารณาได้จึงล�าบากส�าหรับคนแก่ แต่พอเห็นแล้วมันก็สบาย แต่ก็ดีส่วนหนึ่งท�าให้เขาลืมเลิกดื่มเหล้าเมายา
ลดละบางคนถึงกับเลิก อันน้ีเป็นกรรมฐานระดับพื้นฐาน การน�าวิธีปฏิบัติกรรมฐานขั้นพื้นฐานมาใช้กับหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ท�าให้สามารถลดหรือเลิกอบายมุขได้มีความศรัทธาต่อวิธีการกระท�ากระบวนการเกษตร
อนิทรย์ีการรบับทเรียนต่างๆจากองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัทัง้ทางตรงและทางอ้อมน�ามาผนวกเข้ากบัการน�าวิธีการปฏบัิติ
กรรมฐานมาปรับใช้กับสภาพที่เป็นจริงของชุมชนท้องถิ่นซึ่งพอจะสรุปลักษณะการประยุกต์กรรมฐานทางพุทธ
ศาสนามาใช้กล่อมเกลาจิตใจชาวบ้าน ดังนี้

หลวงพ่อนั้นเริ่มต้นจากความเชื่อความศรัทธาที่ชาวบ้านถึงมีต่อศาสนาและความดีงามที่เคยปฏิบัติมา
จนเป็นวถิชีีวิต ใช้กรรมฐานเป็นวธิกีารโดยมวีตัถปุระสงค์ให้ชาวบ้านหนัมาส�ารวจตนเองยกระดับสูก่ารรูจ้กัตวัเอง
ก่อนแล้วค่อยก้าวไปสูก่ารปฏบัิตเิพือ่ลดละเลกิอบายมขุสิง่ทีไ่ม่ดสีิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นต่อชีวิตสูก่ารปฏบิตัคิวามดงีามการ
ใช้กรรมฐานเป็นวิธีการไม่ว่าจะเป็นสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน “สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการให้สติปัญญาและทัศนะ
ในการมองรูปอันดีงามแก่ชาวบ้าน” ก่อนจะก้าวไปสู่ปัญญาหลวงพ่อนานชักชวนชาวบ้านเข้าสู่พิธีการอันเป็นรูป
แบบคือให้ชาวบ้านนุ่งขาวห่มขาวเพื่อรักษา “ศีล” จากนั้นจึงพาไปปฏิบัติ “สมาธิ” ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาใน
ขั้นสุดท้าย “ ปัญญา “ เกิดจากความสงบนิ่งในการท�าสมาธิจิตสงบจะช่วยพิจารณาปัญหาสาเหตุของปัญหาวิธี
การแก้ปัญหาย่อมสุขุมและเห็นได้ชัดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆหลายด้านโดยเริ่มต้นส�ารวจปัญหาตนเองในชีวิต
ประจ�าวนัว่ามกีีย่่างกีช่นดิปัญหาของแต่ละคนมาจากอะไรสภาพของตวัเองเป็นอย่างไรจะแก้ไขปัญหานัน้อย่างไร 
เมื่อชาวบ้านแต่ละคนเอาปัญหามารวมกันเคาน์เตอร์หินทั้งปัญหาของตัวเองและปัญหาของหมู่บ้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหารวมของชาวบ้านท�าให้เห็นว่า ความยากจนความแห้งแล้งความทุกข์ยากและเดือดร้อนของคนใน
หมู่บ้านส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศแห้งแล้วฝนฟ้าตกไม่ตามฤดูกาลชาวบ้านไม่มีทุนท�ากินเป็น
หนี้สินดอกเบี้ยเพลงการเอาก�าไรของพ่อค้าคนกลางการตลาดที่ราคาสินค้าถูกกดให้ต�่าลง เป็นต้น สิ่งส�าคัญที่จะ
ท�าให้ครัวเรือนเกษตรกรไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงต้องท�าให้หัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงต้อง
ท�าให้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรอินทรีย์และสมาชิกแรงงานมีสติเห็นทุกที่เป็นตัวตนที่คุณเป็นผู้ก่อขึ้นซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ด้วยคนตนนั้นในที่สุดชาวบ้านก็จะมีปัญญาและเลิกอบายมุข

ส�าหรับปัจจัยที่เกิดจากภายนอกหมู่บ้านซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ของชาวบ้านก็ต้องมี
การระดมปัญหาและความสามารถของครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ทุกๆครัวเรือนเพื่อก้าวออกไปสู่การเป็นหมู่บ้าน
ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดการกระท�าที่ยึดมั่นให้เกิดความส�าเร็จในระยะยาวแบบยั่งยืนนั้นให้
ยึดถือว่า “กิจกรรมท�าให้จิตใจสะอาดพอใจสะอาดก็ท�าให้เห็นหนทางที่จะเดินทางไปกรรมฐานนี้เป็นพื้นฐานที่
ส�าคัญท่ีสดุท�าให้เรามจีติใจทีม่ัน่คงท�าให้เราสามารถแลกชีวติกับงานพฒันาได้ช่วยชาวบ้านได้ท�างานไปแล้วแทนท่ี
จะเหนือ่ยแทนทีจ่ะยากจนกไ็ม่เหนด็เหนือ่ยอยูส่บายเพราะมเีรอืนใจอยูแ่ล้ว” โครงการกท็�าได้ชาวบ้านกส็ขุสบาย
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ขึ้น คือหมดจากทุกข์ยาก หนี้สินลดลง เป็นอาหารใจของเราที่จะบริโภคพอเรามีปัญหาเราก็พยายามพิจารณาจะ
แก้ตรงไหนอะไรบ้างมนัก็แก้ได้ฉะน้ันกรรมฐานนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก เมือ่ชาวบ้านสงบนิง่มปัีญญาเห็นความทกุข์
ของตนแล้วขัน้ต่อไปกค็อืการแก้ไขปัญหาของหมูบ้่านอนัเป็นผลสะท้อนจากปัญหาธรรมชาต ิปัญหาภยัแล้ง ปัญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบ ต้องระดมพลังความเชื่อของคนทั้งหมู่บ้านก่อให้เกิดแนวทางการท�าการเกษตรอินทรีย์
เปลีย่นแปลงไปสูก่ารมุ่งเพ่ือลดต้นทุนการผลติการเพิม่มลูล่ะค่ะผลติภณัฑ์ผลติผลและการแปลรปูผลติภณัฑ์เกษตร
อินทรีย์ การยกระดับการพัฒนาครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ท�าให้เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวเปลือกของโรงสีข้าว
ชุมชน ในเวลาต่อมาหลวงพ่อนานได้ใช้วิธีการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกก่อนน�าไปเพราะเป็นกล้าด�า

เข้าสู่กระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดสารพิษ

การปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและสร้างความเชื่อมั่นต่อการได้ผลผลิตข้าวของชาวบ้านเป็นความ
ยากเบื้องต้น เพราะต้องหาผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ตลอดระยะเวลา 3 ปี โครงการเกษตรอินทรีย์
ร่วมกบัคณะกรรมการกลุม่จดัประชุมชาวบ้าน ในหมูบ้่านเป้าหมายและหมูบ้่านปลอดสารพษิสารเคมเีมือ่ชาวบ้าน
สนใจการปลูกข้าวปลอดศาลชาวบ้านผู้นั้นจะต้องลงทะเบียนเป็นพวกปลอดสาร ซึ่งการลงทะเบียนของชาวบ้าน
น้ันกระท�าเป็นการผลิตแต่ละปีหลังจากการลงทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวปลอดศาลแล้วเจ้าหน้าที่โครงการก็จะมา
เยี่ยมเยียนแปลงนาของชาวบ้านและติดตามงานผ่านระบบหัวหน้าหน่วยประจ�าหมู่บ้าน

การเสริมโลกกระทัศน์

 การเสริมโลกกระทัศน์การศึกษาดูงาน2 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท�าให้ชาวบ้านเห็นแบบอย่างผลส�าเร็จขอ
งการปฎิบัติซึ่งแปลจากนามธรรมเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแบบอย่างที่สร้างโดยชาวบ้านเอง ท�าให้ชาวนาผู้ศึกษา
ดูงานเกิดความมั่นใจและก�าลังใจว่าสิ่งที่ตนท�านั้นไม่ได้อยู่ไกลจากสิ่งที่เกินก�าลัง นอกจากนั้นยังเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเป็นการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติที่มีฐานเดียวกันทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษาดูงานจึงเป็นการเสริมโลกทัศน์ของชาวบ้าน แต่ผลการศึกษาดูงานยังไม่สามารถท�าให้ชาวบ้านเชื่อ
มั่นจนกระทั่งตนเองได้ตัดสินใจเข้าร่วมการท�างานแบบการผลิตข้าวปลอดสารเคมี

การสร้างกองทุนปุ๋ยอินทรีย์

การสร้างแปลงสาธิต การสร้างกลไกควบคุม มาตรฐานการผลิต การพัฒนาองค์กรผู้ผลิต การก�าหนด
มาตรฐานการสร้างระบบข้อมลูผูผ้ลติ การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานข้าวปลอดสารจากองค์กรภายนอก การ
แปรสภาพจากการปลกูข้าวไปสูก่ารท�าเกษตรทางเลอืก ยังช่วยให้อินทรย์ีวตัถใุนการบ�ารงุดนิทีเ่กดิจากการท�านา 
จงึหนัมาสนบัสนนุการท�าเกษตรแบบผสมผสานหรอืเกษตรทางเลอืก การเกดิโรงสชีมุชน ธนาคารข้าวเปลอืก การ
เลี้ยงเป็ดแนวธรรมชาติ การบ�ารุงสภาพที่ดินและ การฟื้นฟูสภาพดินโดยใช้การปรับสมดุลแนวธรรมชาติบ�าบัด 
การปลูกหญ้าแห้วหมู หลักการเพิ่มออกซิเจนและธาตุในดินเพื่อการท�านาข้าว

 ข้อค้นพบพุทธเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางของหลวงพ่อนาน

 ในการท�าเกษตรอินทรีย์น้ันมีความส�าคัญเบ้ืองต้นก็คือ การเตรียมคนให้มีจิตใจมั่นคง มีความมุ่งมั่น
เป็นแรงบนัดาลใจ ทีจ่ะยดึถอืเป็นสจัจะ ในรปูแบบการผลติเกษตรอนิทรย์ีเพือ่เพียงพอกบัการบรโิภคในครวัเรอืน
โดยการปลกูฝังให้มสัีจจะ ขจดัความโลภความหลงในวตัถุการใช้หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว
จิตใจ ก่อให้เกิดความส�าเร็จของการท�าเกษตรอินทรีย์ 
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บทบาทของการเตรียมคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องสร้างกระบวนการในการ
พัฒนาคนเป็นขั้นตอน ดังเช่น การเตรียมนา เปรียบเสมือน การเตรียมดินที่ต้องมีการใช้และธาตุดินเพื่อเอาหญ้า
และวัชพืชออกจากแปลงนาปรับหน้าดินให้มีความสม�่าเสมอ อันจะก่อให้เกิดการรักษาระดับน�้าเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวในระนาบเดียวกันของ ต้นข้าวจะต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับ
การพัฒนาคนการท�าจิตใจให้สงบ ก็ท�าได้โดยการไถ คราด เอาสิ่งที่เป็นปัญหาออกจากจิตใจจนกระทั่งบริสุทธ์ิ
ปรับจิตใจให้มีความสงบ ราบเรียบเหมือนกันปรับหน้าดินในแปลงนาโดยยึดมั่นใน ศีล สมาธิ ปัญญา ประกอบ
กบัการคดัเลอืกเมลด็พนัธุข้์าว เป็นองค์ความรูท้ีแ่สดงถงึ หลกัการของธรรมวจิยั นัน่คอื เมือ่เลกิสิง่ทีเ่ป็นอบายมขุ
แล้วหันกลับมาใช้หลักอริยสัจ 4 โดยการพิจารณาถึง เหตุแห่งปัญหาและใช้หลักการคัดสรรส่ิงที่ดีตามแนวทาง 
ของการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดจะต้องท�าให้มีแก่นของชีวิต ดังเช่นหลักของการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะไม่เกิดการ
ปลอมหรือการผสมเมล็ดพันธุ์ท�าให้พันธุ์ข้าวกลายพันธุ์ คุณภาพของพันธุ์ข้าว ก็จะได้ผลผลิตที่เป็นเมล็ดข้าวแท้
เมื่อน�าไปเพาะปลูกก็จะได้ผลผลิตเเท้ แสดงถึงระบบความคิดของหลวงพ่อนาน ที่ยังสร้างวิธีคิดให้เกิดมาตรฐาน
ของผลผลิตจากนาข้าวท่ีมาจากจิตใจท่ีบริสุทธิ์ และเข้มข้น ไม่ประมาท เมื่อลดละอบายมุขได้แล้วจิตใจสะอาด
บริสุทธิ์ จิตใจนั้นก็จะมีแต่ความเพียรและใฝ่ธรรมน�าไปสู่สัมมาชีพต่อไป

มุมมองในการวิพากษ์ที่ได้จากการศึกษากรณีหลวงพ่อนานพระนักพัฒนา

ประการแรก อุดมการณ์และความคิดของหลวงพ่อนานได้เกิดข้ึนจากการมีความส�านึกต่อชาวบ้านที่
น�าสิง่ของอาหารและปัจจยัมาถวายทางวดัหลกัการข้อนีค้อืเริม่มสัีมมาทฏิฐหิรอืการคดิชอบ การเสวนาพูดคุยโดย
ชกัจงูให้ชาวบ้านมคีวามเหน็ร่วมในครรลองของท่าน ตลอดจนสามารถน�ามาแก้ปัญหาของครวัเรอืนทีติ่ดอบายมุข
จนได้ผลลพัธ์เป็นเชงิประจกัษ์ เป็นการใช้หลักการเชงิพทุธมาบรูณาการเพือ่แก้ปัญหาชมุชน แม้ปัจจบุนันีจ้ะเหลอื
เป็นเพียงมูลนิธิพิพิธประชานาถ ประชาชนก็ยังด�าเนินกิจกรรมของมูลนิธิและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประการที่ 2 หลักพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจ 4 ข้อสุดท้ายคือกล่าวถึงมรรคมีองค์ 8 ในหัวข้อนี้มีข้อหนึ่ง
คือสัมมาอาชีวะซึ่ง อี เอฟ ชูเมคเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม เขียนบทความ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ เมื่อปีพ.ศ. 
2516 ได้พิมพ์เป็นเล่ม ในชื่องานชิ้นนี้ว่า “ Small is Beautiful “ ได้น�ามาเป็นประเด็นในการอธิบายมุมมองทาง
พุทธศาสนาเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม3,4 ต่อชาวพุทธนั้นมี 3 ประเด็นคือ 1) ได้มีโอกาสพัฒนาเชาว์
ปัญญาของตน 2) แต่ละคนให้พึงระวังการอวดเก่ง ให้ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3) เมื่อการด�ารงชีวิตที่น่าเบื่อเกิด
ความเครียดนั้น เป็นการให้ความส�าคัญกับวัตถุมากกว่าชีวิต เพราะเป็นการกระท�าที่เป็นการท�าร้ายจิตใจมนุษย์ 
หลวงพ่อนาน จงึให้ละความประมาทในชีวติ ให้รู้คณุค่าของตนทีม่ชีีวติ ให้คดิวธิกีารแก้ปัญหาของตนเอง เป็นการ
ใช้ปัญญาตนเอง ในที่สุดเขาก็จะอยู่รอดได้ แม้สังคมจะมีความสลับซับซ้อนก็ตาม จึงสมควรยกย่องหลวงพ่อนาน
ให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์วิถีพุทธของไทย

ประการที ่3 หลวงพ่อนานมคีวามเป็นนักวิทยาศาสตร์จากกรณีการคัดพันธ์ุเมลด็ข้าวเปลอืกก่อนน�าไป
ใช้ในฤดูกาลด้วยนา เนื่องจากมีวิธีคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเห็นผลโดยใช้แปลงนาท�าการปลูกข้าวด้วย
วิถีเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี และมีความเป็นนักคัดเลือกพันธุ์เปรียบได้กับการป้องกันพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์ตาม
ลักษณะยีนเด่น-ด้อย ในกฎเมนเดล อันเป็นระบบคิดที่เป็นผลงานทางพันธุศาสตร์5

ชุมชนกับการพัฒนา: มุมมองใหม่ที่ยังข้ามจุดอ่อนภายใน

ในประเด็นชุมชนกับการพฒันา ประเทศไทยมกีารวางแผนในการพฒันาประเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเริ่มอย่างเป็นระบบเริ่มมาจาก การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อพ.ศ. 
2504 ถึง 2509 การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันน้ี ปัจจุบันก็ 50 ปีเศษล่วงมาแล้ว หากเรา
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พจิารณาดผูลของการพฒันาโดยล�าดบัของมคีวามก้าวหน้าดขีึน้ แต่หากจะพิจารณาดถูงึเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างท่องแท้นั้น ด้วยหลักการง่ายๆ คือความอยู่ดี มีสุข ความสุขความเจริญของสังคม ความสุขของประชาชน
และพบว่ามันสวนทางกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือผลของการพัฒนายังไม่สมเหตุสมผล มันกลับมี
ค�าถามว่า ถ้าเรามีตัวชี้วัดที่ส�าคัญในเรื่องการพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุข ก็พบว่ามันยังไปไม่ถึงไหนเลย

ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงสู่พื้นที่เพื่อการพัฒนาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาแต่เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความสุข ภาพมันยังไม่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะการอยู่ดี มีสุขการมีวิถีชีวิต
ทีด่ขีึน้ของชมุชน ยงัไม่ตอบโจทย์ในเรือ่งการพฒันาทีแ่ท้จรงิและยัง่ยนื สดุท้ายเรากพ็บว่าภาครฐัลงทนุและด�าเนนิ
การมายาวนานเกนิกว่าครึง่ศตวรรษ มากกว่า 50 ปี อนัมโีครงการต่างๆมากมายมหาศาลแต่เกอืบทัง้หมดไม่ยัง่ยืน 
ส่วนใหญ่ไม่ส�าเร็จด้วย ความยั่งยืนแทบไม่มีเลย โครงการที่ส�าเร็จมีน้อยมาก ความส�าเร็จในที่นี้ก็คือ ความส�าเร็จ
ในระยะสั้นแต่ความยั่งยืนไม่พบเลย จึงมีข้อสงสัยเกิดขึ้นมาว่า ท�าไมรัฐถึงท�าการพัฒนาแล้วจึงไม่ส�าเร็จและไม่
ยั่งยืนเพราะเหตุใด จึงหันกลับมาทบทวนแล้ว พบว่า โครงสร้างรัฐ ในแง่ของการใช้Policy หรือนโยบายในการ
พัฒนา โดยใช้การลงไปส�ารวจเกบ็ข้อมลู แล้วมาก�าหนดนโยบาย เม่ือได้นโยบายเอามาเป็นตัวก�าหนดในการพฒันา 
ก็ลงไปพฒันาโดยไปชีใ้ห้ชมุชนพัฒนาส่ิงนัน้ส่ิงน้ีเพือ่ให้ไปเป็นตามแผนนโยบายทีก่�าหนด โดยยึดถอืเอาความเสมอ
ภาค ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งในธรรมชาติของชุมชนมันไปเป็นไปอย่างนั้น เพราะปัญหาแต่ละที่แต่ละชุมชนไม่
เหมือนกัน นี่คือจุดอ่อน ประการที่ 1 

ประการที่ 2 แม้ว่ามีปัญหาแล้ว เมื่อพบปัญหาแล้วปัจจัยที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ภายนอกซึ่ง
ไม่ใช่รฐัซ่ึง ไม่ใช่จากภายนอก การแก้ปัญหาต้องมาจากภายใน ดังนัน้แค่ 2 เงือ่นไขดงักล่าวรฐัยงัไปไม่ถงึ เนือ่งจาก1) 
โครงการของรัฐใหญ่ๆ จึงล้มเหลวเนื่องจากรัฐ ประการนี้ รัฐใช้กันมองในภาพรวม เพื่อให้เหมือนกันไปทั้งหมดซึ่ง
มันเป็นไปไม่ได้ 2) รัฐเป็นคนน�าในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีผิดซึ่งต้องให้ “คนใน” เป็นคนด�าเนินการ วิธีการใหม่
ที่ควรจะเป็นกล่าวคือ จุดอ่อนส�าคัญ อีกจุดหนึ่งในชุมชนยังมีโครงสร้างที่ยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเรื่องนี้เป็น
เรือ่งใหม่ บางคนบอกว่าการพฒันาชมุชนต้องระเบดิจากภายใน ค้นหาจดุแข็งแล้วเดนิหน้าในการพัฒนา แต่หลาย
คนลืมมองเรื่องจุดอ่อนที่มีอยู่ในโครงสร้างชุมชน โดยลืมศึกษาเรื่องจุดอ่อน เช่น ความอิจฉา ริษยา แก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่นหรือการคิดเชิงชนชั้นในชุมชน ซึ่งสิ่งนี้ยังไม่มีใครศึกษาในเรื่องนี้เลย 

จุดอ่อน เหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนในช่วงของการพัฒนาไปแต่ละจุดแต่ละข้ันจึงมี
อุปสรรคอยู่เสมอ เนื่องจากคนส่วนใหญ่สนใจศึกษาแต่จุดแข็งลืมมองจุดอ่อนที่ว่านี้อุปสรรค คือภายนอก ลืมมอง
จุดอ่อนของภายในซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ดังนั้นเราจะต้องหาแนวทางอย่างไรเพื่อให้มันไปถึงจุดหมาย โดยเฉพาะ
หลักการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส�าคัญที่สุดคือ

1. การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักการเข้าใจที่เราเริ่มพูดมานี้เป็นการเริ่มพยายามสร้างความเข้าใจ 
เข้าถึงเราสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนในชุมชนได้หรือไม่โน้มน้าวสร้าง. สร้างแรงจูงใจเหมือนกัน ตามที่เข้าใจว่า
ปัญหาของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันด้วย

2. การแก้ต้องมาจากภายใน จึงต้องมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในชุมชน อันนี้เป็นหลักการเข้าใจคร่าวๆ 3 
ประการก่อน คือ ต้องเข้าใจชุมชนเสียก่อนเป็นอันดับแรก เข้าถึง เป็นอันดับที่ 2 หลังจากนั้นจึงลงมือพัฒนาด้วย
หลักวิชาการ จึงต้องเข้าใจก่อน แล้วเข้าถึง แล้วจึงเอาหลักการทฤษฎีเข้าไป หลังจากนั้นแล้ว ถ้าเข้าใจจุดอ่อนจุด
แข็งและโอกาสในชุมชนแล้ว จึงค่อยระเบิดจากภายในตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ประทานหลักการพัฒนาไว้ 
คือ การระเบิดจากภายใน โดยการเข้าใจและเข้าถึง แล้วแหล่งวิชาการต่างๆจึงค่อยเข้ามา เอาหลักวิชาการเข้ามา
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แต่รัฐไม่สามารถที่จะท�าเเบบนี้ได้ จึงต้องอาศัยนักวิชาการชาวบ้าน เช่น หลวงพ่อนาน แต่คนที่จะท�างานแบบนี้
ได้ คือนักวิชาการชาวบ้านซึ่งไม่ใช่อาจารย์ ระดับศาสตราจารย์ หรือนักคิดในมหาวิทยาลัย 

นักวิชาการมีหลายแบบเป็นปัญญาชน (Man in Action) ซ่ึงเป็นปัญญาชนชาวบ้านคนกลุ่มนี้จะท�า
ส�าเร็จ เพราะคนพวกนี้จะสามารถมีหลักการแบบชาวบ้าน เมื่อเข้าใจชาวบ้านก็จะลงปฏิบัติ ซึ่งต้องมีพื้นที่ ต้อง
ใช้เวลา ต้องมีกิจกรรมเมื่อมีกิจกรรมเข้าใจ ก็เข้าใจ เข้าถึงพัฒนาและปัญญาชนชาวบ้านเหล่านี้ ก็จะน�าเอาชุด
ความรู้ที่มี เชื่อมโยงจากองค์ความรู้ ไม่ว่าจะในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัยได้ตามเติมลง
ไปซึง่เราต้องการนกัวชิาการปัญญาชนชาวบ้าน ต่อจากนัน้ในการลงมอืในพืน้ทีจึ่งต้องเข้าใจว่าชมุชนเขาผลติอะไร 
ไปดูเรื่องของรายได้ของครัวเรือน ไปดูเรื่องรายจ่ายของครัวเรือน ไปดูเร่ืองการด�าเนินชีวิตของเขาไปดูเรื่องการ
แข่งขันการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตของเขา ขั้นตอนโจทก์จึงต้องท�าการหาจุดแข็งแล้วดึงเอาจุดแข็งและ
ท�าไปและเข้าใจจดุอ่อนไปด้วยแล้วก็รูจ้กัโอกาสเข้าใจอปุสรรคแล้วไปพฒันาตามหลักการสุดท้ายเชือ่ว่าประเทศไทย
ซึ่งเป็นชุมชนประเทศไทยของเรานั้นมีจุดแข็งมากกล่าวคือซึ่งแน่นอนเรามีจุดแข็งเราทราบดีอยู่แล้วแต่เราต้อง
ทราบอุปสรรคมันด้วยเราจึงตอ้งสรา้ง ที่ดินที่อดุมสมบรูณ์ภูมปิัญญาที่มีอยู่อย่างหลากหลายคนในชนบทไม่ใช่คน
ขี้เกียจ หากเราลงไปดูตามท้องนาชาวนาไทยเป็นชาติท่ีมีความขยันขันแข็งตื่นนอนตั้งแต่ตี 5 แล้วกลับเข้าบ้าน
หนึ่งถึงสองทุ่มก็มี ในบางราย ชาวบ้านคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนขี้เกียจแต่จนปัญญา ค�าว่าจนปัญญา ไม่ได้
หมายความว่า โง่ แต่เป็นการจนวิธีคิด ระบบวิธีคิด (Thinking idea) การที่จะคิดจะสร้างนวัตกรรมหรือ Inno-
vation จึงไม่มีจึงต้องอาศัยปัญญาชนชาวบ้านขึ้นมา มหาวิทยาลัยต้องไปเติมและสร้างปัญญาชนชาวบ้านขึ้นมา
ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยไปเป็นผู้น�าคิดหรือพาท�า ถ้ามหาวิทยาลัยไปพาชาวบ้านท�า มันก็จะเป็นวงจรเดิม บทบาทของ
นกัวชิาการจงึเป็นเพยีงร่วมลงมือกบัชาวบ้านโดยให้ชาวบ้านเป็นผูน้�าและให้ชมุชนลงมอืในการพฒันาด้วยตนเอง 
บทบาทของอาจารย์ นักวิชาการในมหาลัยจึงต้องสร้างปัญญาชนชาวบ้านหรือนักวิชาการชาวบ้าน ( Wise man) 
ขึ้นมา เมื่อด�าเนินการมาได้เช่นนี้แล้ว ควรเพิ่มปัญญาชนชาวบ้าน

ลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็น ปัญญาชนชาวบ้าน จึงต้องเลือกเฟ้นหาจุดเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้รับ
การพฒันาใหป้ัญญาชาวบ้านเป็นผู้ลงมือพัฒนาในชุมชนของเขาเอง ยกตัวอยา่ง กรณีของปัญญาชนชาวบ้านของ
บ้านตาเกียด ที่ได้เริ่มการพัฒนาแนวพึ่งตนเองใช้ชื่อปฏิบัติการการพัฒนาแนวนี้ว่า “สวายโมเดล”ดังนั้นในวันนี้
จึงต้องมีการเรียนรู้จะร่วมกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดและในการเรียนรู้โลกภายนอก สถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาในชุมชน เราต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเรียนรู้จากภายนอก ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดในการ
พัฒนานั้น เราจะเข้าถึงความสุขได้ ถ้าเราใช้วิธีการดังกล่าว เราจะเข้าถึงวิธีการพัฒนามุ่งไปสู่ความสุขได้เราจะ
สามารถจัดการด้วยวิธีการของเราเองได้เราจะสามารถจัดการครอบครัวเราได้เราจะสามารถจัดการเรื่องของ
เศรษฐกิจได้ เมื่อครัวเรือนมีดุลยภาพภายใต้เศรษฐกิจครัวเรือน จะเราก็จะสามารถจัดการชุมชนได้มันก็จะกลาย
เป็นชุมชนที่มีความสุข น่ีคือชุมชนหรือสังคมในอุดมคติ นับว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเนื่องจากประเทศไทยมีอย่าง
ครบถ้วนแล้ว แต่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่มี ดังนั้น การพัฒนาประเทศไทยจึงควรหันกลับมาพัฒนา 

เศรษฐศาสตร์ในระดบัครัวเรือน ซ่ึงจรงิๆแล้วการพฒันาในแง่เศรษฐศาสตร์มหภาคทีป่ระเทศไทยท�าการ
ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 
การค้า เราได้ด�าเนินการและมีความส�าเร็จและที่เห็นได้ชัดเจนจากตัวเลข GDP. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจ
เติบโตรายได้ประชาชาตสูิงขึน้ แต่การพฒันาบางปัจจยั เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมมีรดกโลกทางวฒันธรรม 
กลบัสร้างมลภาวะให้กบัสงัคมแม้จะมปัีญหาในบางจดุ แต่กน็บัว่าเป็นการพัฒนาท่ีขาดการมองอย่างเป็นองค์รวม
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื แต่อย่างไรกต็าม ประเทศไทยระบบเศรษฐกจิในภาพรวม มสีถานการณ์ทีด่ขีึน้ลงแต่ปัญหา
การพฒันาคนครอบครัวชมุชนนัน้ ความส�าเร็จชมุชนได้รบัการพฒันายงัไม่ถงึเป้าหมายทีพ่งึประสงค์ เพราะวธิคีดิ
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ในการพัฒนาชุมชนที่ยังมีบางสิ่งที่เป็นจุดอ่อนไหวยังไม่ได้รับการใส่ใจ ดังนั้น การพัฒนาประเทศโดยการพัฒนา
ชุมชนเป็นหัวใจส�าคัญโดยชุมชน ถ้าชุมชนอ่อนแอการพัฒนาก็ไม่ส�าเร็จ แม้ว่าการพัฒนาในระดับใหญ่จะส�าเร็จ 
แต่การพัฒนาระดับชาวบ้านนั้นก�าลังจะตายไปกับรูปแบบการพัฒนาเชิงนโยบายเดิมๆ เราจึงต้องหันมาทบทวน
วิธีคิดให้ปัญญาชนชาวบ้านเป็นผู้ลงมือเอง 

 ประการที่ 1 จะต้องไม่ใช่นโยบายเชิงครอบรวมของรัฐ ต้องไม่น�าการพัฒนา 3 ใช้กลไกภายในที่เรียก
ว่าปัญญาชนชาวบ้าน

 กุญแจไขส�าคัญ คือปัญญาชนชาวบ้าน การสร้างปัญญาชนชาวบ้านจะสร้างได้อย่างไรนี่ จึงเป็นค�าถาม
ที่น่าสนใจคือ เมื่อได้ปัญญาชนชาวบ้านแล้ว เราก็จะสามารถบริหารจัดการ คิดไป ท�าไป เมื่อเข้าใจ เข้าถึงการ
พัฒนาจึงระเบิดจากภายใน สุดท้ายคนก็จะมีความสุข ปฏิบัติการนี้จึงเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชาวบ้านรวยที่ดิน มีเงิน ไม่มีหนี้สิน ก็มีความสุข นี่คือความพอเพียงแบบรวย ถ้าชาวบ้านไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บก็
คือ ความรวย หรือมั่งคั่ง รวยแบบพอเพียงคือ ความรวยของชุมชน คือ มีทรัพยากร มีรายได้และมีหนี้น้อยหรือ
ไม่มเีลยและบรหิารจดัการกนัเองภายในชมุชนอย่างมีความสขุ เหตนุีก้ารพฒันาจงึต้องมองเหน็อปุสรรคทีแ่อบแฝง
อยู่ในมุมมองที่ยังไม่เปิดทาง ในมุมมองดังกล่าวนี้ได้มาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ได้ลง
ไปสัมผัสปัญญาชนชาวบ้านและร่วมกันพัฒนาในจุดอ่อนที่เริ่มมองเห็นร่วมกันด้วยความเข้าใจเข้าถึงเป็นเบื้องต้น
ก่อน ซึ่งก็พบปัญหาว่านักวิชาการลงไปปฏิบัติการได้เพียงไม่กี่ชุมชน แต่ในภาคราชการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้อง
พัฒนากว่า 80,000 ชุมชน ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะส�าเร็จได้ นอกเสียจากว่าชุมชน จะต้องลงมือด�าเนินการเสียเอง ซึ่ง
เป็นจุดแข็งคือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน เช่น เกษตรต�าบลจะพาท�า ก็เปลี่ยนเล็กน้อยคือชาวบ้านต้องอยากท�า แล้วให้
เกษตรต�าบลช่วยโดยการเปลีย่นวธิคีดิ ว่าสิง่ใดทีช่าวบ้านอยากท�าแล้วให้หน่วยภาคราชการและน�าสิง่ทีท่างราชการ
มีลงไปสนับสุนน เหล่านี้เป็นต้น ประเทศไทยก็สามารถด�าเนินการได้ ถ้าพบจุดอ่อนเหล่านี้ไปได้ แต่รัฐจึงต้องเป็น
เพียงผู้สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น ที่ผ่านมาภาครัฐต้องหันกลับมาเป็นช้างเท้าหลัง 

 ประการที่ 2 การส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาสิ่งต่างๆนั้นจึงต้องบอกละทิ้งบทบาทเก่าๆที่รัฐเป็นผู้ชี้น�า
ให้ชาวบ้านท�าแต่จะต้องลงไปถามว่าชาวบ้านต้องการท�าอะไรมีความจ�าเป็นในด้านใด ค่านิยมของชาวบ้านที่ยัง
มอียู ่ยงัต้องการให้บตุรหลานรบัราชการ ถ้าหากหนักลบัมาพฒันาชมุชนตนเองและภาคการศกึษาควรจะหันกลบั
มาทบทวนรายวิชาที่มีความจ�าเป็นและมีทักษะให้สามารถลงไปคิดโดยมีวิธีคิด ตามหลักปัญญา 3 อันเป็นความ
รอบรู้, รู้ทั่ว, เข้าใจ, รู้ซึ้ง (knowledge; understanding) ประกอบด้วย

 1. จินตามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผล — wisdom resulting from re-
flection; knowledge that is thought out)

 2. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน — wisdom resulting from study; knowl-
edge that is learned from others)

 3. ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ — wisdom resulting from mental 
development; knowledge that is gained by development or practice) 

 ดังนั้น ชุมชนกับการพัฒนาจึงต้องเร่งสร้างคนให้มีปัญญา ในที่นี้ คือ มีวิธีคิด ก็จะช่วยให้สามารถสร้าง
ปัญญาชนชาวบ้านได้อีกไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นปัญญาชนเชิงพุทธ นั่นเอง

 การจัดการศึกษาให้เยาวชนเข้ามาศกึษาในสถาบนัการศกึษา ยงัมจุีดอ่อนบางประการ กล่าวคอืเป็นการ
ทิ้งชุดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ในประเด็นนี้จึงต้องหันกลับมาประกอบกันโดยกลับไปเก็บเกี่ยวร่องรอย
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ประสบการณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้หลักการที่ได้จากสถาบันการศึกษาผนวกเข้าเป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 จากกรณีของนายสิริญชัย ใจตึก เยาวชนแห่งหมู่บ้านตาเกียด ต�าบลสวาย อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ “สวายโมเดล” ได้ฟื้นฟูวิธีคิดในการน�าวิธีการท�ามาหากินในอดีตไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ด การหว่านแห 
การหาปลา การปลูกผัก การเลือกท�าในสิ่งที่ลงทุนน้อยบนทรัพยากรที่มีอยู่ของครัวเรือน จึงเป็นทางออกที่เริ่ม
เห็นผลลัพธ์ที่มีรูปธรรมชัดเจนขึ้นและยังเห็นถึงการลดจุดอ่อนในเรื่องของการแบ่งชนชั้นทางสังคมในชุมชน เช่น 
ความอิจฉา ริษยา ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ครัวเรือนได้อีกด้วย กิจกรรมเหล่านั้นได้แก่ ปลูกกล้วยขายผล เลี้ยง
เป็ด ทอผ้าไหม ท�าให้ครวัเรอืนมรีายได้เพิม่ขึน้อย่างน้อย สัปดาห์ล่ะ 3,000 บาท หรอืมรีายได้ถงึ 12,000 – 15,000 
บาท ก็ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องออกจากชุมชน ไปหาท�างานในต่างจังหวัด ไปขายแรงงาน รับจ้างหรือท�างานในภาค
บริการ ดังนั้น อุดมการณ์ของปัญญาชนชาวบ้านควรเกิดจากตัวของเขาเอง มีความวิริยะในกิจกรรมบนฐานของ
ครัวเรือน ประกอบกับความมุ่งมั่นและมีวิธีคิดอย่างแยบยลตามหลักโยนิโสมนสิการ นับว่า เป็นการน�าหลักพุทธ
เศรษฐศาสตร์และสัมมาชีพความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมมาผนวกเข้ากับการพัฒนาชุมชน ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
บทความนี้ สรุปได้ว่าหลักคิดในการพัฒนาชุมชนเรื่องชุมชนกับการพัฒนาดังที่กล่าวมา แสดงในแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 กรอบชุมชนกับการพัฒนาแนวปัญญาชนเชิงพุทธ

การพัฒนาประเทศ

โดยฐานชุมชน

ปรับวิธีคิด

(ปัญญา3)

รัฐต้องไม่น�าการพัฒนา

เข้าถึงเข้าใจ พัฒนา

ใช้กลไกภายใน คือปัญญา

ชนชาวบ้าน 

(จะสร้างปัญญาชนชาวบ้านได้อย่างไร)
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โรงพระหลักเมืองกับวิถีความเชื่อชุมชนจีนสงขลา
The City Pillar Shrine and Chinese Community Beliefs in Songkhla

นายเตชธร ตันรัตนพงศ์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคติความเชื่อในโรงพระหลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ต�าบลบ่อ
ยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ตลอดจนการรวบรวม
บันทึกเอกสาร ภาพถ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง

ผลการศกึษาพบว่า โรงพระหลกัเมือง เป็นศาลเจ้าทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์และความเชือ่ของชมุชนจนีสงขลา 
ในสามมิติหลัก คือ 1) ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ในรูปแบบของศาลเจ้าจีนที่มีความแตกต่างจากศาลเจ้า
หลักเมืองทั่วไป มีการประดับตกแต่งลายปูนปั้นเขียนสีอาคารศาลเจ้าด้วยรูปสัตว์มงคล ลายสือศิลป์จีน มีนัยยะ
ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ผู้มากราบไหว้บูชา 2) ด้านรูปเคารพ ประกอบด้วยความเชื่อจากอ�านาจรัฐส่วนกลาง 
โดยส่งผ่านเสาหลักเมือง และความเชื่อเดิมของชาวจีนในเมืองสงขลาที่มีการบูชาพระหลักเมือง และเทพเจ้าจีน 
ในฐานะสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่่วยปกป้องคุม้ครอง ให้มคีวามสวสัดมิงคลแก่ชมุชน 3) ด้านพธิกีรรมประเพณใีนรอบปี เช่น 
งานไหว้ขอบคณุเทพเจ้าประจ�าปี งานสมโภชคล้ายวนัประสูติพระหลักเมือง คติความเช่ือทีพ่บในโรงพระหลักเมอืง
เป็นเสมือนหมุดที่ยึดโยงคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนการควบคุมวิถีของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนให้
อยู่ในจารีตประเพณี ท่ามกลางปรากฏการณ์ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

คำาสำาคัญ : คติความเชื่อ โรงพระหลักเมือง ชุมชนจีนสงขลา

Abstract

This article presented a study of attitudes and beliefs towards the City Pillar Shrine 
situated in Bor Yang Sub-District, Muang District, Songkhla Province. The data was collected 
through observation, interview, recorded documents and related photographic portfolio.

The study showed that the City Pillar Shrine reflected identity and beliefs of Chinese 
community in Songkhla province in three dimensions: 1) Architecture and Fine Art in the form 
of a Chinese shrine, which are different from other City Pillar Shrines, decorated with stucco 
containing animal figures and Chinese characters signifying auspiciousness for worshippers; 2) 
Holy idols as sacred objects to bring protection, posterity and happiness into their lives con-
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sisting of the City Pillar, which is a concept from the Central state, and the City God, along with 
other Chinese deities, which are the traditional beliefs of Chinese people and 3) annual rituals 
and traditions such as annual Thanksgivings festival, the City God’s birthday celebration. The 
beliefs and faith found at the City Pillar Shrine tie together people in the community, as well 
as control and maintain community’s ways of life amidst globalization.

Keywords : Beliefs , City Pillar Shrine , Chinese Community in Songkhla

บทนำา

สงขลาเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล ในย่านเมืองเก่า
สงขลาประกอบด้วยชาวจีนหลายกลุ่มภาษาที่มีการตั้งถ่ินฐานมาแต่เม่ือครั้งอดีต ร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ยังคง
ปรากฏเห็นได้ชัด คือ การสร้างศาลเจ้า ศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันประกอบด้วยศาลเจ้าส�่าเล้งเตียน (กวน
เต้กุน) ศาลเจ้าตั้งเซ้งอ๋อง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงาม ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา (ปุงเท่ากง) ตั้งอยู่
บนถนนหนองจิก ศาลเจ้าโป้อันเตียน (โก้ยเซ้งอ๋อง) ตั้งอยู่บนถนนปัตตานี และศาลจ้าวไหหล�า ตั้งอยู่บนถนนนคร
นอก ชาวจีนตามแต่ละกลุ่มภาษาเดินทางมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ตามแบบแผนของบรรพชนที่ได้วางรากฐานไว้ โดยปัจจุบันมีห้าสมาคมจีนเมืองสงขลาอันประกอบด้วยสมาคม
แต้จิ๋ว สมาคมฮากกา สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมไหหล�า สมาคมกว๋องสิ่ว ได้เป็นฟันเฟืองหลักที่ส�าคัญในฐานะของ
ตัวแทนการจัดการวัฒนธรรมในชุมชนจีนเมืองสงขลา

โรงพระหลักเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) เป็นศาลเจ้าจีนในย่านเมืองเก่าสงขลาที่มีความน่าสนใจอย่าง
ยิง่ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของการสืบทอดและปฏบิตัติามจารตีแบบแผนพธิกีรรมความเชือ่ของชมุชนจนีเมอืง
สงขลา ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีน เช่น พระหลักเมือง (เสี่ย
อึ่งเซี่ยกง) พระครูหมอ (เฉ่งจุ้ยโจวซือ) เจ้าแม่ทับทิม (เทียงโห่วเซี่ยบ้อ) อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) มีสถานะเป็นศาลหลักเมืองประจ�าจังหวัด
สงขลา สร้างข้ึนเม่ือมีการย้ายเมอืงสงขลาจากฝ่ังบ้านแหลมสนมายงัฝ่ังบ้านบ่อยางในปัจจบุนั โดยมพีระยาวเิชยีร
คีรี (เถี้ยนเส้ง) ด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองสงขลา และเป็นผู้รับราชโองการด�าเนินการสร้างศาลเจ้า โรงพระหลักเมือง
(ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) จึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามคติเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปลงเมือง ซึ่งต้องมีเสาหลักเมือง เพื่อ
ให้เกดิความเป็นสริมิงคลในมติคิวามเชือ่ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากอ�านาจรฐัส่วนกลาง อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่ดัง้เดิม
ในมติิของกลุม่ชาวจนีในเมอืงสงขลาในการบชูาพระหลกัเมอืง ตลอดจนเทพเจ้าทีป่ระดษิฐานอยูใ่นโรงพระหลกัเมือง 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการธ�ารงวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนจีนสงขลาให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคติความเชื่อในโรงพระหลักเมืองสงขลา (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)

วิธีวิจัย

การศึกษาคติความเชื่อที่พบในโรงพระหลักเมืองสงขลา ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และ เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis ) โดยมีขั้นตอนการด�าเนิน
การ ดังนี้
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1. ส�ารวจและศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผู้วิจัยได้มีการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคติความเชื่อในโรงพระ
หลักเมืองสงขลา โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารชั้นต้น เช่น พงศาวดารเมืองสงขลา เอกสารจดหมายเหตุการฝัง
เสาหลักเมืองสงขลา เป็นต้น เอกสารชั้นรอง เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาล
เจ้าในจังหวดัสงขลาตลอดจนศาลหลกัเมอืงในพืน้ทีอ่ื่นทีไ่ด้มผู้ีทีท่�าการศกึษาไว้แล้ว เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
กับชุมชนจีนสงขลา โดยการค้นคว้าจากเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ

2. วิธีด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Partic-
ipant observation) เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในศาลเจ้า ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการชนิดกึ่ง
มีโครงสร้าง (Semi-structural interview) โดยมีค�าถามซึ่งจะก�าหนดประเด็นอย่างคร่าวๆ ในเบื้องต้นจะใช้วิธี
การสัมภาษณ์แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เมื่อมาถึงจุดส�าคัญผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In 
depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากที่สุด 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม จะมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลของการวิจัย
เชงิคณุภาพ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการแบ่งการวเิคราะห์และตรวจสอบ ด้านข้อมลู 
ด้านเวลา ในด้านแนวคิดและทฤษฎีผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้น ร่วมกับแนวคิดการประดิษฐ์ประเพณีเป็นกรอบพื้นฐานในการศึกษา 

4. วิธีน�าเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย  ข้อมูลที่ได้มานั้นผู้วิจัยเลือกวิธีเสนอผลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เพือ่ค้นหาความหมายท่ีแฝงอยูใ่นความเช่ือท่ีปรากฏ อีกท้ังมกีารสรปุ
และอภิปรายผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

5. แผนปฏิบัติการท�าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแผนการท�างาน (Work Schedule) โดยมีการ
เขียนในลักษณะ Gantt Chart เพื่อควบคุมการด�าเนินงานและประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

โรงพระหลักเมือง พ้ืนทีศ่กัด์ิสิทธิข์องชมุชนจนีสงขลา หนึง่ในพืน้ท่ีแห่งการปะทะสงัสรรค์ทางวฒันธรรม
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ศาลหลักเมืองในรูปแบบของศาลเจ้าจีนซึ่งมีความแตกต่างจากศาลหลักเมืองทั่วไป เนื่อง
ด้วยเจ้าเมืองสงขลา (เถี้ยนเส้ง) อีกทั้งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลาเมื่อแรกมีสร้างศาลหลักเมือง เมื่อ พ.ศ. 
2385 ล้วนเป็นกลุ่มชาวจีน จึงได้มีคติการสร้างศาลหลักเมือง ที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมความเชื่อของ
ชมุชนจนีสงขลาทีถ่กูบ่มเพาะผ่านกาลเวลามานบัร้อยปีจนถงึปัจจบุนั ภายในประกอบด้วยความเชือ่ทีห่ลากหลาย 
โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ ความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ความเชื่อที่
สะท้อนผ่านรูปเคารพบูชา และ ความเชื่อที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมและประเพณี
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ภาพที่ 1 โรงพระหลักเมืองสงขลา (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา)

ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

 โรงพระหลกัเมอืง เป็นโบราณสถานสมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้น สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2478 รูป
แบบสถาปัตยกรรมแบบหมั่งน�า๊ (หมิน่หนาน) อันเปน็รูปแบบสถาปัตยกรรมของเมอืงจวนจวิ เจยีงจวิ เอ้หมงึ ทาง
ตอนใต้ของมณฑลฮกเกีย้น ประกอบด้วยเรอืนอาคารซ้อนกันสองหลงั (เจ็กเลาะ) ประกอบด้วยเรือนส่วนหน้า (ไป้
เต้ง) เป็นทีส่�าหรบักราบไหว้บชูาและเรอืนส่วนประธาน (เจีย่โต่ย) เป็นทีส่�าหรับตัง้รปูเคารพบูชา หลังคามลัีกษณะ
แอ่นโค้งคู่กับหน้าบันทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ปลายสันหลังคามีร่องลึกคล้ายกับหางนกนางแอ่น มุงด้วยกระเบื้อง
ดินเผาแบบกาบกล้วยซ้อนกันเป็นชั้นๆ อันเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมฮกเกี้ยน มีการตกแต่งด้วยปูนปั้น
เขียนสีด้วยสัตว์มงคล เช่น รูปหงส์คู่กับดอกโบตั๋น มีความเชื่อที่แสดงถึงความมั่งคั่ง รูปปลาทองคู่ มีความเชื่อที่
แสดงถึงความก้าวหน้าและเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน (ธวชัชยั ดลุยสจุริต,2545:143) โครงสร้างภายในเป็นโครงสร้าง
ไม้สกุลช่างฮกเกี้ยน ประกอบด้วยเสา 2 คู่ โดยเสาคู่หลักมีระยะห่างช่วงเสามากกว่าช่วงเสาอื่น ท�าหน้าที่ในการ
รองรับขื่อและแป ความงดงามของสกุลช่างฮกเกี้ยนอยู่ที่ขื่อและแป ถูกถากให้เป็นรูปเหลี่ยมมน รับกับดั้งขนาด
ต่างๆรวมท้ังขือ่รปูโค้งทีย่ดึดัง้เข้าไว้ด้วยกนั(พมิพ์ประไพ พศิาลบตุร,2555:245) ภายในมป้ีายไม้ทัง้ขนาดยาวและ
ขนาดขวางประดับตกแต่งด้วยลายพู่กันจีนแกะสลัก เป็นอักษรค�ากลอนสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคติ
ข้อคดิเตอืนใจแก่ผูม้ากราบไหว้บชูา บรเิวณด้านหน้าโรงพระเป็นลานกว้าง ตรงข้ามมโีรงง้ิวถาวรส�าหรับการแสดง
งิ้วในงานประจ�าปี ในพื้นท่ีดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่ง
แรกในจังหวัดสงขลาซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

ความเชื่อที่สะท้อนผ่านรูปเคารพบูชา

หากพิจารณาถึงรูปเคารพที่ปรากฏในโรงพระหลักเมืองแล้วนั้น พบว่า โรงพระหลักเมืองเป็นพื้นที่ของ
การปะทะสงัสรรค์ของวฒันธรรมความเชือ่ ระหว่างความเช่ือจากอ�านาจรฐัส่วนกลางทีส่่งผ่านมายงัเสาหลกัเมอืง 
พระเสื้อเมือง กับ ความเชื่อของกลุ่มชาวจีนในเมืองสงขลาผ่านรูปเคารพบูชาเทพเจ้าตามแบบความเชื่อกลุ่มของ
ตน เช่น พระหลักเมือง พระครูหมอ เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น ส�าหรับบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะความเชื่อที่
สะท้อนผ่านเสาหลักเมืองและพระหลักเมือง
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 เสาหลักเมือง ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีความหมายว่า น. 
เสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างเมืองที่ตรงนั้นอย่างแน่นอน (ราชบัณฑิตยสถาน,2556:1314) เพื่อความเป็น
สิริมงคลของเมืองๆนั้น ที่มา สถานะ และความเชื่อที่มีต่อเสาหลักเมือง แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น คือ (พรพรรณ เกิด
ผล,2542:18-69)

1) ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาประจ�าถิ่น ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาแต่สมัยสุโขทัย น�าไปสู่การสร้าง
ศาลผีและเทวดาประจ�าถิ่น 

2) ความเชือ่เรือ่งเทพารกัษ์ประจ�าเมอืง เป็นเทวดาอารกัษ์ทีส่ถติอยูใ่นเมอืง หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ประเภทลายลักษณ์อักษรมีการจดบันทึกสมัยอยุธยาพบว่าเทพารักษ์ประจ�าเมืองมีเพียง พระเสื้อเมือง พระทรง
เมือง และพระกาล ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) โปรดเกล้าฯให้มีการ
ตั้งเสาหลักเมืองมีสถานะเป็นท่ีสิงสถิตของพระหลักเมืองซึ่งเป็นเทพารักษ์ประจ�าเมืองกรุงเทพมหานคร น�าไปสู่
การเป็นต้นแบบของการสร้างเสาหลักเมืองในยุคหลัง 

3) ความเชื่อเรื่องการเป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจจากรัฐส่วนกลาง การตั้งเสาหลักเมืองขึ้นในเมืองต่างๆ
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางอ�านาจรัฐและเมืองต่างๆในฐานะสัญลักษณ์แห่งการส่งผ่านอ�านาจ
ของรัฐผ่านความเชื่อจากส่วนกลางในการกดทับความเป็นท้องถิ่นเพื่อให้อยู่ในการปกครอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจากส่วนกลางอย่างแยบคาย 

4) ความเชื่อเรื่องกาลเทศะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การตั้งเสาหลักเมืองสัมพันธ์อยู่กับวิธีคิดเรื่อง
กาลเทศะที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิกถา ทางพระพุทธศาสนาที่ก่อเกิดภายใต้วัฒนธรรม
ทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง คงมีการใช้ “เสาแกน”ในระบบสัญลักษณ์
ความเชือ่ของศนูย์กลางจกัรวาลเปรยีบดงัเขาพระสเุมร ุเช่นเดยีวกบัคตคิวามเชือ่เรือ่งเสาหลกัเมอืง เพือ่เป็นตวัแทน
ศูนย์กลางความเชื่อของเมืองนั้นๆ

จากความเชื่อทั้ง 4 ประเด็น ความเชื่อเรื่องการเป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจจากรัฐส่วนกลาง ดูเหมือนจะ
ตรงกับคติการตั้งเสาหลักเมืองของเมืองสงขลา เพราะในปี พ.ศ.2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.
3) โปรดเกล้าฯให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา ย้ายเมืองข้ามทะเลสาบจากฝั่งบ้านแหลมสนมายัง
ฝั่งบ้านบ่อยางเพื่อขยายเมืองให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งการสร้างจวนเจ้าเมือง วัดวาอาราม ศาลหลักเมือง ตลอดจน
ก�าแพงเมือง ป้อมปราการ เพื่อป้องกันอันตรายจากการศึกสงคราม เพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมืองสงขลา
เกิดศึกสงครามอยู่บ่อยครั้ง แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2385 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) พระราชทาน
ไม้ไชยพฤกษ์พร้อมเทียนไชย โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระอุดมปิฎกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กับพระราชครูอัษฎาจาร
ย์พราหมณ์เป็นประธานในการการฝังหลักไม้ไชยพฤกษ์ไว้กลางเมืองสงขลา มีการสมโภชเสาหลักเมืองเป็นการ
เอิกเกริกตลอด 5 วัน 5 คืน(พระยาวิเชียรคีรี ชม ณ สงขลา,2469:36-37) เสาหลักเมืองจึงเป็นเสมือนขวัญและ
ก�าลงัใจทีเ่ป็นตวัแทนของอ�านาจรัฐในการโอบอุม้เมอืงสงขลา อกีทัง้สยามต้องการพฒันาเมอืงสงขลาขึน้เป็นเมือง
ภายในพระราชอาณาเขตให้เป็นเมอืงท่านานาชาตแิทนเมืองปัตตานี ซ่ึงเคยมีสถานภาพเช่นน้ันในสมัยอยธุยา แต่
รฐัส่วนกลางไม่สามารถควบคมุหวัเมอืงแขกทีเ่จรญิมัง่คัง่ได้อย่างท่ัวถงึ และยังมแีผนพัฒนาเมอืงสงขลาให้เป็นหัว
เมืองขนาดใหญ่เพือ่คัดคานอ�านาจกับเมืองนครศรธีรรมราชซึง่เคยก่อกบฏและแยกตวัเป็นอสิระจากรฐัส่วนกลาง
มาแล้วหลายครัง้ (สกรรจ์ จันทรตัน์,สงบ ส่งเมอืง ,2532) ในปี พ.ศ.2460 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.6) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ (พระอิสริยยศในสมัยนั้น) ด�ารงต�าแหน่ง
อปุราชมณฑลปักษ์ใต้มลีายพระหตัถ์แจ้งไปยงัเมอืงหลวงว่า ว่าหลกัเมอืงสงขลาทีม่มีาแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระ
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นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ถูกปลวกกัดกินจนช�ารุด พ่อค้าประชาชนพร้อมกันออกทุนทรัพย์และมีความประสงค์ท�า
ด้วยซีเมนต์คอนกรีตลงรักปิดทองเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ถาวรเคียงคู่เมืองสงขลาจนถึงปัจจุบัน (สมาคมฮกเกี้ยนเมือง
สงขลา,2559:15-16)

 พระหลักเมือง เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า โดยปกติศาลหลักเมืองทั่วไปจะเป็นที่ประดิษฐานของ
เสาหลักเมืองเพียงอย่างเดียว เช่น ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ศาลหลักเมืองปัตตานี ศาลหลักเมืองขอนแก่น 
เป็นต้น แต่ในจงัหวัดสงขลานอกจากจะมีความเชื่อเรื่องเสาหลักเมืองแล้วนั้น ยังคงมีความเชื่อเรื่องพระหลักเมือง
บชูาร่วมกบัเสาหลกัเมอืงอกีด้วย ซึง่นบัว่ามเีพยีงไม่กีแ่ห่งทีป่รากฏลกัษณะการบชูาร่วมกนัเช่นนี ้คนจนีเรยีกพระ
หลักเมืองว่า เสี่ยอึ่งกง (城隍公) โดยค�าว่า เสี่ย (城) มีความหมายว่า เมือง อึ่ง (隍) มีความหมายว่า คู
คลองรอบก�าแพงเมือง กง (公) เป็นค�าเรียกผู้ชาย ต�าแหน่งหน้าที่ของพระหลักเมืองจึงเป็นเทพประจ�าคูคลอง
รอบก�าแพงเมือง มีความเช่ือว่าทีคู่คลองรอบก�าแพงเมอืงเป็นทีส่ถติของพระหลักเมอืง เพราะคคูลองรวมถงึก�าแพง
เมอืงสามารถป้องกนัอันตรายจากการศกึสงครามได้ ความเชือ่ดังกล่าวถูกพฒันาไปตามแต่ละยคุสมัย จนเกดิเป็น
เทวรูปองค์พระหลักเมือง เช่นในเมืองสงขลา พระหลักเมือง มีสถานะเป็นพระประธานในโรงพระ เป็นเทวรูปไม้
แกะสลักจากเมืองจีน อายุกว่า175ปี มีลักษณะเป็นชายสูงศักดิ์ ลักษณะนั่งบนเก้าอี้ แต่งกายแบบขุนนางจีน
โบราณ มีเทพบริวารขนาบซ้ายขวา พ.ศ. 2549 คณะกรรมการศาลเจ้าในสมัยนั้นมีการแกะพระหลักเมืองจ�าลอง
จากไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ร่วมขบวนแห่พระหลักเมืองในงานประจ�าปี ชาวจีนเชื่อว่าพระหลักเมืองเป็นเทพเจ้าท่ี
คอยตรวจตราและคุ้มครองบ้านเมือง ขณะเดียวกันยังมีความเก่ียวข้องกับเรื่องของความตายโดยเชื่อว่า พระ
หลักเมืองมีหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของดวงวิญญาณระหว่างภพภูมิ หากมีผู้เสียชีวิตในเมืองนั้นญาติจะต้องมา
ไหว้บอกกล่าวพระหลกัเมอืงก่อนทกุครัง้ เช่นเดียวกับชาวจีนในสงขลามีความเช่ือว่า “คนเกิด คนตาย จะแต่งงาน 
ย้ายเข้ามาท�างาน ค้าขาย ทหาร ต�ารวจ รับราชการ เรียนหนังสือ ใครๆก็ต้องมาไหว้พระหลักเมือง” จากการ
ศึกษาพบว่า นอกจากความเชื่อจากรัฐส่วนกลางที่ส่งผ่านเสาหลักเมือง และความเชื่อของกลุ่มชาวจีนที่มีต่อพระ
หลักเมืองสามารถด�าเนินไปได้อย่างกลมกลืนกันแล้วนั้น ยังพบว่า มีความเชื่อชุดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปี
ที่ผ่านมา นั่นคือ มีการจัดโต๊ะบูชาเทวรูปเสด็จพ่อ ร.5 ภายในโรงพระหลักเมือง เนื่องด้วยเหตุผลมีหลักฐานการ
เสดจ็ประพาสหวัเมอืงใต้ รวมทัง้เมอืงสงขลาจากบนัทกึเอกสารชัน้ต้น อกีทัง้มีการสร้างวาทกรรมโดยคณะกรรมการ
บริหารโรงพระชุดปี พ.ศ.2549-2550 เรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จพระราชด�าเนิน
มายังโรงพระหลักเมืองสงขลา จึงท�าให้เกิดความเชื่อรูปแบบใหม่ในการบูชาเสด็จพ่อ ร.5 ขึ้นในโรงพระหลักเมือง 
อีกทั้งเสด็จพ่อร.5 เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั่วทั้งประเทศในการอ�านวยอวยพรให้ประสบความส�าเร็จผล 
ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งชุดของความเชื่อท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากพัฒนาการของความเชื่อที่ถูกแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสงขลา นับเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
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ภาพที่ 2 เสาหลักเมืองสงขลาและรูปเคารพพระหลักเมืองซึ่งประดิษฐานในตู้กระจกด้านหลัง

ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 ภาพที่ 3 ขบวนแห่พระหลักเมืองรอบเมืองสงขลา

 ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

ความเชื่อที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมและประเพณีในรอบปี

ในรอบปีโรงพระเป็นศาสนสถานที่ท�าหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตลอดทั้งปีมี
เทศกาลงานเซ่นไหว้ ทั้งตรุษจีน สารทจีน ไหว้ขนมจั่ง ไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นเทศกาลสากลที่ถือปฏิบัติทั่วทุกมุม
โลกท่ีมีชาวจีนอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามงานประจ�าปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของโรงพระหลักเมือง คือ 
งานสมโภชวันคล้ายวันประสูติพระหลักเมือง ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เดือน 5 ปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี แต่เดิมมา
นั้นจัดให้มีการแสดงงิ้วแต้จิ๋วเป็นมหรสพสมโภช ในงานก็จะมผีู้คนที่ศรัทธาในพระหลักเมืองต่างเดินทางมากราบ
ไหว้บูชาตามประเพณีโบราณ โดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ซึ่งมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร
โรงพระชุดใหม่ กิจกรรมงานสมโภชคล้ายวันประสูติพระหลักเมืองได้ถูกปรับและเพิ่มเติมรูปแบบของการจัดงาน
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดปี พ.ศ.
2549-2550 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ได้เล็งเห็นว่า เมืองสงขลาไม่มีงานเทศกาลประเพณีจีนขนาดใหญ่ที่จะ
สามารถดงึดดูคนให้มาไหว้พระท�าบญุและท่องเท่ียวได้ จงึเกดิการพัฒนารปูแบบการจดังานสมโภชคล้ายวนัประสตูิ
พระหลักเมือง จากงานที่ด�าเนินการโดยชุมชนจีนละแวกโรงพระหลักเมืองสู่งานประจ�าจังหวัดที่มีองค์กรหลาย
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ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา 
วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา กองทพัเรอืสงขลา ท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกจิการท่องเท่ียว
จังหวดัสงขลา เป็นต้น ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดังานโดยการเพิ่มกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆเข้า
มา เช่น การยกเสาตะเกียงเทวดาในพิธีเปิดงานซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ ในช่วงปีแรกๆของการจัดงานจะ
เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านละแวกโรงพระในการช่วยกันยกเสาไม้ไผ่ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของเทวดาฟ้า
ดนิ และเป็นสญัลกัษณ์แห่งการจัดงานสมโภชตัง้ตระหง่านกลางโรงพระ แต่ในระยะปีหลงัมานัน้พธีิกรรมดงักล่าว
ได้แปรเปลี่ยนเป็นพิธีการโดยแขกผู้มีเกียรติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นชนชั้นน�าในสังคมเป็นผู้ร่วมพิธีกรรม
ดังกล่าว ในขณะที่พื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเคยเป็นกลุ่มคนหลักในการจัดกิจกรรมถูกลดบทบาทเป็นเพียงผู้ร่วมงาน
เท่านั้น การเดินเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์โดยคณะสงฆ์มหายาน การประมูลวัตถุมงคลเพื่อน�าเงินที่ได้จากการ
ประมูลของมาใช้จ่ายในการท�านุบ�ารุงโรงพระ และการแห่ขบวนองค์พระไปรอบเมืองซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีมีการ
พัฒนามาโดยล�าดับ โดยมีความเช่ือว่าการที่องค์พระศักดิ์สิทธ์ิประทับเก๊ียวที่มีผู้คนแบกหามออกตรวจตราจะ
ท�าให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง สองฝากฝั่งถนนที่ขบวนพระแห่ผ่าน ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าได้ตั้งโต๊ะรับพระ
ที่ผ่านยังหน้าเคหสถานห้างร้านนั้นจะยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข กิจการก้าวหน้า จึงนิยมการตั้งโต๊ะรับพระ
อย่างง่ายๆซึ่งประกอบด้วย กระถางธูปเทียน ดอกไม้สด ผลไม้ เป็นต้น ในขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนทิวธง 
ขบวนสาวน้อยแบกกระเช้าดอกไม้ ขบวนมโหรีจนี การจดัขบวนแห่พระในปีต่อๆมาล้วนมกีารพัฒนาเปล่ียนแปลง
ไปตามช่วงเวลาตามแต่ยุคสมัย เช่น การจัดให้มีคณะสิงโตและมังกรทองจาก จังหวัดนครสวรรค์ ขบวนเอ็งกอพะ
บู๊จากคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ริ้วขบวนแห่องค์พระในรอบกลางคืน ซึ่งเน้นความสวยงามจากแสงโคมไฟที่
ถกูประดบัประดาทัว่ทัง้ในขบวนแห่ซึง่เป็นมติใิหม่ของการแห่องค์พระรอบเมอืง เป็นต้น ในการจดังานยงัคงสบืสาน
การแสดงงิ้วแต้จิ๋วเป็นมหรสพสมโภชที่คู่กับโรงพระมาจนถึงปัจจุบัน 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดมหรสพสมโภชในอดีตนั้นมีเพียงการ
แสดงงิ้วแต้จิ๋วเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่งานเพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนอกจากจะมีการแสดงงิ้วแต้จิ๋วแล้วนั้น 
คณะกรรมการจัดงานสมโภชคล้ายวันประสูติพระหลักเมืองได้เพ่ิมเติมกิจกรรมเพื่อตอบสนองกระแสการท่อง
เที่ยวที่อิงกับบริบทวัฒนธรรมของชุมชนในบรรยากาศแบบหวนหาอดีต โดยจัดให้ถนนนางงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงพระหลักเมือง เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมควบคู่กับการจัดงานสมโภชคล้ายวันประสูติของพระหลักเมือง 
จะจัดให้มีการปิดถนนในช่วงเวลา 16.00 -22.00 น. เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของกินและ
ของใช้ในรูปแบบถนนคนเดิน การจัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการเมืองเก่าสงขลา อีกทั้งยังมีการละเล่นพื้นถิ่นทั้งการ
แสดงหนังตะลุง และมโนราห์เพื่อขับกล่อมความบันเทิง นับเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในเมืองสงขลา ประเพณีที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยการต่อยอดจากของเก่าน้ัน ยังคงมีจุด
ประสงค์หลักในการประกาศความมีตัวตนของลูกหลานจีนสงขลา การประดิษฐ์ประเพณีในคร้ังน้ีมีคุณค่าเป็น
อย่างยิ่งเพราะอยู่บนพื้นฐานกุศลโลบายแห่งความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าในวัฒนธรรม
ความเชื่อของชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีจับต้องได้มากยิ่งขึ้น ส่วนจุดประสงค์รองก็มีขึ้นเพื่อรองรับต่อการท่อง
เที่ยวในย่านเมืองเก่าสงขลาที่ก�าลังเติบโตและเป็นกระแสที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน 
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เขาศูนย์ ถึงสูญเขา : พลวัตการเปลี่ยนผ่านชุมชนเขาศูนย์

ผลกระทบ และแนวทางพัฒนาชุมชน

กิตติพงษ์ ชูเมือง

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานศึกษาที่พยายามท�าความเข้าใจถึงพลวัตการเปลี่ยนผ่านชุมชนเขาศูนย์ ผลกระ
ทบและแนวทางพฒันาชมุชนโดยท�าการวจิยัในพืน้ทีช่มุชนเขาศนูย์ ต�าบลไม้เรยีงอ�าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของเขาศูนย์ ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนเขาศูนย์ของคนใน
ชุมชนที่จะพัฒนาพื้นที่เขาศูนย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มี
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้านผู้อาวุโส พระ ผู้น�า กลุ่มคนทั่วไป นักท่องเที่ยว แม่ค้า เยาวชน

จากการศกึษาพบว่า กระบวนการเปลีย่นแปลงของชมุชนเขาศูนย์ในแต่ละยคุสมยั ผูวิ้จยัได้จดัแบ่งช่วง
ประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ยุค 1) ยุคแห่งการผลิตเหมืองแร่ (พ.ศ.2510 - 2519) เขาศูนย์ในอดีตนั้นชาวบ้านเรียก
ว่า “เขาสูญ” โดยหมายถึง การว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ในปี พ.ศ.2508 หน่วยงานราชการได้ท�าถนนและตั้งศูนย์
โทรคมนาคมขึน้บนเขาศนูย์ จากนัน้เขาศนูย์ได้เปลีย่นชือ่จาก “เขาสญู” เป็น “เขาศนูย์” ซึง่มาจากศนูย์โทรคมนาคม
ได้ก่อตั้งขึ้นบนเขาศูนย์ และมีการท�าเหมืองแร่ในยุคนี้ 2) ยุคคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2520 - 2524) ยุคนี้เป็นยุคแห่ง
การเปลี่ยนผ่านจากเขาศูนย์เชิงพื้นที่ (คอมมิวนิสต์) เกิดการปะทะกันอย่างหนักระหว่างต�ารวจกับคอมมิวนิสต์ 
จนกระทั้งเขาศูนย์ได้รับฉายาว่าเป็นแหล่งซ่องสุมผู้มีอิทธิพล ท�าให้ในปี พ.ศ. 2524 รัฐออกค�าสั่งปิดเขาศูนย์ ห้าม
มีการขุดและซื้อขายแร่บนเขาอย่างเด็ดขาด ท�าให้ประวัติศาสตร์การขุดเหมืองแร่หมดไปในที่สุด 3) ยุคแหล่งท่อง
เที่ยว (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน) เขาศูนย์ในยุคนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนฉวาง มีจุดเด่นนั้นคือ ความ
สวยงามของทะเลหมอกเขาศูนย์

ผลกระทบของชุมชนเขาศูนย์ในการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ประกอบด้วยผลกระทบด้านขยะ
ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมผลกระทบด้านมลพิษผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลก
ระทบด้านความปลอดภัยและผลกระทบด้านความวุ่นวาย แออัด รถติด ผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลให้
เกิดปัญหามากมายในปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ ได้แก่ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม การพัฒนาด้านการพัฒนาคนในชุมชนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการชุมชนการพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัย การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนแนวทางการพัฒนาในแต่ละ
ด้านนี้ จะท�าให้เขาศูนย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนได้

ค�าส�าคัญ: เขาศูนย์ถึงสูญเขา, พลวัตการเปลี่ยนผ่าน, ผลกระทบ, แนวทางพัฒนาชุมชน
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บทนำา

หากจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เราได้ไปสัมผัสและน�าความประทับใจกลับมาบ้านด้วย 
สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้ที่จะกล่าวถึง บอกได้เลยว่าถ้าได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้ว คงยากที่จะลืมเลือนและอยาก
จะกลับไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอีกครั้งให้อิ่มเอมใจเป็นแน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่จะน�าเสนอนี้คือ เขาศูนย์ใน
อดีตเคยเป็นดินแดนอาถรรพ์ เขาศูนย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพ่ิงเกิดข้ึนมาไม่นานนี้เองเพราะอะไรท่ี
เขาศูนย์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนอ�าเภอฉวางท่ีมีชื่อเสียงขึ้นมาในเวลาไม่นาน แน่นอนว่าความสวยงาม
ของสถานทีแ่ละบรรยากาศท่ีแปลกใหม่ท่ีสมัผสัไม่ได้จากทีไ่หนจะดงึดดูความสนใจของท่านไปได้อย่างหมดใจ ฟัง
แล้วน่าสนใจมากทีเดียว ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือประวัติของเขาศูนย์หรือที่คนในท้องที่เรียกว่า “เขาสูญ” เป็นชื่อ
เดิมในอดีต” เขาศูนย์เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่วุลแฟรมท่ีสร้างความร�่ารวยมหาศาลให้แก่ผู้คนแต่แล้วเม่ือมนุษย์
เรามกีเิลศครอบง�า ความมรณะและอาถรรพ์จงึเกิดขึน้เมือ่มคีนมากมายยอมเอาชวีติไปสังเวยให้กับแร่เหล่านีเ้พือ่
ความร�า่รวยท�าให้อดตีเหมอืงทีรุ่ง่เรอืงถูกสัง่ปิดและถูกลมืเลอืน จนมคีนได้ค้นพบความสวยงามบนประวตัท่ีิลกึลบั
ของเขาศูนย์ จึงกลายเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้น ความสวยงามลึกลับอาถรรพ์บนเขาศูนย์ที่เป็น
ทีร่องรบัความโลภของคนเราในอดีตและเกดิการสงัเวยชีวติอย่างน่าอนาถคอืจดุเริม่ต้นความน่าสนใจทีท่�าให้เลอืก
เขาศูนย์มาท�าวิจัยเพื่อให้เขาศูนย์เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างกว้างขวางในวงกว้าง

หากจะกล่าวถึงภาพที่มองภายนอกว่าเขาศูนย์เป็นอย่างไร คงมีสุภาษิตบทหนึ่งที่เหมาะกับภูเขาแห่งนี้ 
คือค�าว่า “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) สิ่งที่จะมองได้ด้วยตาเปล่าจากภายนอก
เขาศูนย์ด้านล่างบริเวณตีนเขาคงไม่ต่างจากป่าเขาทั่วไป หาความน่าสนใจไม่ได้เลย แต่ใครจะรู้ว่าส่ิงที่ธรรมดา
แห่งนีจ้ะมเีหมอืงแร่ทีส่ร้างความร�า่รวยมหาศาลให้แก่คนท่ีค้นพบมนั แต่มนุษย์เราน่ีแหละเป็นคนทีส่ร้างอาถรรพ์
สังเวยชีวิตในดินแดนแห่งนี้ขึ้นมาแต่ก็ต้องขอบคุณอดีตที่ท�าให้ปัจจุบันเขาศูนย์นี้มีเสน่ห์ที่น่าค้นหามากขึ้นเพราะ
ประวัติที่เกิดขึ้นในอดีต “ภูเขาภายนอกคือผ้าขี้ริ้วและเหมืองแร่คือทอง” แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดในสิ่งที่เขาศูนย์แห่ง
นี้มี ใครหลายคนคงจะเคยไปเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่แสนเย็นสบาย
และชืน่ชมกบัทะเลหมอก ฟังทางนีแ้ล้วคงไม่ต้องไปไกลถึงทางภาคเหนอืแน่นอนทีอ่�าเภอฉวางในนครศรธีรรมราช
ก็มีให้ได้ไปสัมผัสแล้ว ซึ่งในย�่ารุ่งจะพบความประทับใจกับบรรยากาศยามเช้าทะเลหมอก จากท่ีบรรยายมาคง
บอกได้เป็นอย่างดีถึงความสนใจที่ผู้ท�าวิจัยเรื่องนี้หลงเสน่ห์เรื่องราวประวัติ สัมผัสที่แปลกใหม่สองสไตล์ที่น่าตื่น
ตาตื่นใจของเขาศูนย์และอยากให้หลาย ๆ คนได้ไปสัมผัสไปเที่ยวในบ้านเรา และผู้วิจัยคิดว่าประวัติของเขาศูนย์
ยังเป็นตัวอย่างสอนได้เป็นอย่างดี บทเรียนในอดีต สอนให้เราเรียนรู้การใช้ชีวิตความคิดในปัจจุบันและอนาคต 
ให้เราได้รู้ว่าความโลภนั้นไม่เคยท�าให้ชีวิตใครดีขึ้น ทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดี

เขาศนูย์ ภเูขาในความทรงจ�าของคนรุน่สมยัอดตี หากย้อนมองดปูระวตั ิความสวยงามของทะเลหมอก
บนเขาศนูย์คงจะเป็นสิง่เดยีวทีบ่อกเล่าความเศร้า ความหดหู่ได้เป็นอย่างด ีชวีติทีต้่องเอามาสงัเวยให้กับแร่สิง่ของ
เพื่อแลกกับเงินตรา มันคงไม่คุ้มหากคนในกลุ่มเหล่านั้นมีความหวังที่จะสร้างชีวิตที่ดีในครอบครัวแต่ต้องมาจบ
ชีวิตเพราะการแย่งชิง เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความโลภที่ชั่วร้าย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเขาศูนย์มีประวัติในเรื่อง
ราวต่าง ๆ  มากมายที่น่าสนใจต่อการน�าเสนอ และเป็นแก่นแท้ที่สะท้อนเรื่องราวในจิตใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จึง
เหมาะต่อการน�ามาศกึษาและคดิวเิคราะห์เรือ่งราวปัญหาท่ีเกดิขึน้เป็นบทเรยีนสอนใจแก่คนรุน่ใหม่ และปัจจบุนั
เขาศนูย์ได้กลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ จดุเด่นคอืความสวยงามของทะเลหมอกบนเขาศนูย ์ผูท้�าวจิยัจึงเลง็
เห็นถึงความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงได้ตัดสินใจที่จะน�าเสนอในเรื่องนี้ โดยมีประเด็นในการศึกษาคือ มุ่งศึกษาพลวัต
แห่งการเปลีย่นผ่านของชุมชนเขาศนูย์ในแต่ละยุคสมัย ศึกษาผลกระทบของชมุชนเขาศนูย์ในการกลายเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวใหม่ของคนนครศรีธรรมราช ต�าบลไม้เรียง อ�าเภอฉวาง จังนครศรีธรรมราชและศึกษาแนวทางการ
พัฒนาชุมชนเขาศูนย์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพลวัตแห่งการเปลี่ยนผ่านของชุมชนเขาศูนย์ในแต่ละยุคสมัย

2. เพือ่ศกึษาผลกระทบของชมุชนเขาศูนย์ในการกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ของคนนครศรธีรรมราช 
ต�าบลไม้เรียง อ�าเภอฉวาง จังนครศรีธรรมราช

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่

 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจากประชากรเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ จากค�าบอกเล่าการลงส�ารวจพื้นที่
ภาคสนามและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ตามค�าบอกเล่าของคนในพื้นที่ โดยมีประชากรเป้าหมาย ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูล 
จ�านวน 22 คน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 1 คน ผู้อาวุโส จ�านวน 2 คน พระจ�านวน2 รูป ผู้น�า จ�านวน 1 
คน กลุ่มคนทั่วไป จ�านวน 9 คน นักท่องเที่ยว จ�านวน 3 คน แม่ค้าจ�านวน 2 คน เยาวชน จ�านวน 2 คน และ
ศกึษาเฉพาะพืน้ทีเ่ขาศนูย์และหมูบ้่านบรเิวณรอบคอื ชมุชนไม้เรยีง ต�าบลไม้เรยีง อ�าเภอฉวาง จังหวดันครศรธีรรมราช

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 2.1 ศึกษาพลวัตแห่งการเปลี่ยนผ่านของชุมชนเขาศูนย์ในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

 2.2 ศกึษาผลกระทบของชมุชนเขาศนูย์ในการกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ของคนนครศรีธรรมราช 
ต�าบลไม้เรียง อ�าเภอฉวาง จังนครศรีธรรมราช

 2.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์

3. ขอบเขตด้านเวลา

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตด้านเวลาโดยแบ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุค คือ ช่วงก่อนปี 
2520 ช่วงแห่งการผลิตเหมืองแร่ ช่วงปี 2520 ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากเขาศูนย์เชิงพื้นที่ (คอมมิวนิสต์) และ
ช่วงปี 2560 เขาศูนย์ในฐานะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  99

กรอบแนวคิดในงานวิจัย

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์

ผูว้จิยัใช้การสมัภาษณ์เชงิโครงสร้าง โดยมจีดุมุง่หมายทีส่�าคญัคอื พลวตัแห่งการเปลีย่นผ่านของชมุชน
เขาศูนย์ในแต่ละยุคสมัยและผลกระทบรวมทั้งแนวทางในการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์

ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ที่ข้อมูลเชิงลึกซึ้ง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้าง ไม่จ�ากัดค�าตอบหรือเรียกอีกอย่างว่าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์คือ 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสมัยของการเปลี่ยนผ่านในสนามแห่งการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ส�ารวจพืน้ทีใ่นบรเิวณชมุชนเขาศนูย์ผูว้จิยัได้เตรยีมเนือ้หาในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในชมุชนเขาศนูย์ 
เรียนรู้จากสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเขาศูนย์ซึ่งการเข้าสู่พื้นที่ของผู้วิจัย ผู้
วิจัยเลือกช่วงเวลาในการเข้าถึงพื้นที่ในช่วงเย็น เพราะ เนื่องจากในช่วงเวลานี้ คนในพื้นที่จะมีเวลาว่างให้ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

2. สร้างความสมัพนัธ์กบัคนในพืน้ที ่ผูน้�าชมุชนและนกัท่องเทีย่วในชมุชนเขาศนูย์ ผูว้จัิยเริม่สร้างความ
สัมพันธ์กับผู้น�าชุมชนก่อน เนื่องจากผู้น�าชุมชนจะมีความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมา ผลกระทบและแนวทาง

พลวัตแห่งการเปลี่ยนผ่านของชุมชนเขา

ศูนย์ในแต่ละยุคสมัย

ผลกระทบของชุมชนเขาศูนย์จากการก

ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

แนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์

ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน 

ด้านวัฒนธรรม

ด้านการพัฒนาคนในชุมชน

ด้านการบริหารจัดการชุมชน 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสุขภาพอนามัย
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การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์เป็นอย่างดีและเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอื่น ๆ  ต่อไปจากค�าแนะน�าของ
ผู้น�าชุมชน

3. การเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก (In – depth Interview) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลราย
ละเอียดและประเด็นต่าง ๆ ในการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์และการพบปะสนทนากับกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะลึก
เพื่อให้ได้ค�าตอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์

4. การหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผล หากพบว่าขาดรายละเอียดข้อมูลส่วน
ต่าง ๆ ที่ส�าคัญไปก็ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ  น�ามาวิเคราะห์และ
เรียบเรียงเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนเขาศูนย์ ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีผลก่อให้เกิดผลกระ
ทบในด้านต่าง ๆ บนเขาศูนย์และแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะใช้ตอบ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่1,2 และ3

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสมัภาษณ์ ข้อมูลเก่ียวกับประวติัศาสตร์
เขาศูนย์ น�ามาท�าตาราง Time Line และน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาความหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการออกส�ารวจ
และข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาความหมาย

การน�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร และการออกส�ารวจภาคสนาม น�ามาเรียบเรียงและจัด
ท�าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ พร้อมน�าเสนอผลงาน โดยผู้ท�าวิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามลักษณะของการใช้การน�า
เสนอในการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเขาศูนย์ในแต่ละยุคสมัยพบว่า ช่วงประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 
3 ยุค นั้นคือ

 1) ยุคแห่งการผลิตเหมืองแร่ (พ.ศ.2510 - 2519) พบว่า เขาศูนย์ในอดีตนั้นชาวบ้านเรียกว่า “เขา
สูญ” โดยหมายถึง การว่างเปล่า ในปี พ.ศ.2508 หน่วยงานราชการได้ท�าถนนและตั้งศูนย์โทรคมนาคมขึ้นบนเขา
ศูนย์ จากนั้นเขาศูนย์ได้เปลี่ยนชื่อจาก “เขาสูญ” เป็น “เขาศูนย์”ซึ่งมาจากศูนย์โทรคมนาคมที่ได้ก่อตั้งขึ้นบน
เขาศูนย์ การท�าเหมืองแร่ท�าให้ชาวไม้เรียงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมขุดแร่บนเขาศูนย์อยู่ถึง 10 ปีซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2514 เป็นต้นมา ต่อมามีการสร้างโรงเรียนเขาศูนย์
และตัง้สถานอีนามยัขึน้บนเขาศนูย์ขึน้ เนือ่งจากมผีูค้นเข้ามาอยูบ่นเขาศนูย์มากขึน้เป็นจ�านวนมากขึน้เรือ่ย ๆ  ใน
ช่วงปี พ.ศ.2517เริ่มมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเป็นรายวัน เนื่องมาจากทุกคนต้องการผลประโยชน์จากการขุดแร่ 
ขณะเดียวกันที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประสงค์จะใช้เขาศูนย์เป็นแหล่งเสบียงหลักบนเขาศูนย์ พ.ศ.2517 เริ่ม
เกดิการฆาตกรรมมากขึน้ โรงเรยีนเขาศนูย์และสถานอีนามยัจงึแยกออกไปสร้างอาคารในทีใ่หม่ณ บรเิวณหัวถนน
ซึ่งไม่ห่างจากที่เดิมมากนัก และหน่วยงานรัฐได้สั่งปิดเขาศูนย์ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนที่ขุดแร่ได้มีบัตรอนุญาต
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  101

 2) ยุคคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2520 - 2524) พบว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากเขาศูนย์เชิง
พื้นที่ (คอมมิวนิสต์) เกิดการปะทะกันอย่างหนักระหว่างต�ารวจกับคอมมิวนิสต์ จนกระทั้งเขาศูนย์ได้รับฉายาว่า
เป็นแหล่งซ่องสุมผู้มอีทิธพิล เจ้าพ่อและผูก่้อการร้าย เจ้าหน้าท่ีรฐัตัง้ตวัเป็นใหญ่พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย
สามารถยึดอ�านาจการปกครองจากรัฐบาลบนเขาศูนย์ได้ท�าให้มีคนตายจ�านวนมากบนเขาศูนย์จากเหตุการณ์
หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นบนเขาศูนย์และในปี พ.ศ. 2524 รัฐออกค�าสั่งปิดเขาศูนย์ ห้ามมีการขุดและซื้อขายแร่บน
เขาอย่างเด็ดขาด โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ โรงเรียนเขาศูนย์และสถานีอนามัยจึงได้ปิดลง ต่อ
มา พ.ศ. 2525รัฐได้ออกค�าสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด และให้ขนย้ายสิ่งของ สัมภาระและคนทั้งหมด ลงจาก
เขาศูนย์ ท�าให้การท�าแร่บนเขาศูนย์ได้หยุดลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา

 3) ยุคแหล่งท่องเที่ยว (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน) พบว่า เขาศูนย์ในยุคนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ของคนฉวาง มีจุดเด่นนั้นคือ ความสวยงามของทะเลหมอกเขาศูนย์ ซึ่งเขาศูนย์ได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวใหม่เมื่อไม่นานมานี้ มีทะเลหมอกยามเช้าเปน็จุดเด่นทีด่ึงดดูนกัทอ่งเที่ยวมามากมายที่ท�าใหผู้้คนทั่วสารทิศ
หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของทะเลหมอกเขาศูนย์ อาชีพของผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการปลูกต้น
ยางพาราแทรกอยู่โดยทั่วไป มีอาชีพค้าขายอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพให้บริการเช่าสิ่งของต่าง ๆ แก่นักท่อง
เที่ยว โดยอาชีพต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

2. ผลกระทบของชุมชนเขาศูนย์ในการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่พบว่า เขาศูนย์ในฐานะแหล่งท่อง
เทีย่วใหม่ของคนฉวาง ซึง่จากการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่แห่งนีเ้กดิผลกระทบมากมาย ได้แก่

 1) ด้านขยะ พบว่า ปัญหาขยะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะถือเป็น
สิ่งที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เสียหาย ซึ่งจะมีทั้งขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดน�้าพลาสติก ถุง
พลาสติกและก้นบุหรี่ ซึ่งขยะเหล่านี้จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

 2) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่เสื่อมโทรมลงในปัจจุบัน เกิดขึ้นจาก
ปัญหาขยะที่คนในพื้นที่และท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เขาศูนย์จ�านวนมากมีพฤติกรรมที่ขาดจิตส�านึกกินแล้วทิ้ง 
อกีทัง้ชมุชนเขาศนูย์ยงัขาดการวางแผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในเชงิอนรุกัษ์ทีด่ ีท�าให้สภาพแวดล้อมในพืน้ที่
เขาศูนย์เสื่อมโทรมลงทั้งระบบนิเวศและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบนเขาศูนย์ดูไม่ดี

 3) ด้านมลพิษ พบว่า ปัญหาด้านมลพิษนี้เป็นปัญหาที่เป็นมลพิษทางอากาศ ที่เขาศูนย์ได้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของคนฉวาง ซึ่งปัญหานี้ เกิดจากปัญหาขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจ�านวน
มาก ท�าให้มีขยะที่ทิ้งไว้จ�านวนมากตามไปด้วย อีกทั้งยังมีการเผาขยะในพื้นที่

 4) ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยนี้ เกิดจากปัญหาขยะที่เป็นมลพิษทาง
อากาศ อีกทั้งคนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยในตนเองไม่สามารถดูแล
ตนเองด้านสุขภาพอนามัยได้ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่

 5) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนี้ เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่ส่งผลมาจาก
สภาพแวดล้อมทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะจากทีผู่ค้นเข้ามาท่องเทีย่วจ�านวนมาก ส่งผลให้เกดิปัญหาธรรมชาติ
เสือ่มโทรมลงและเมือ่ธรรมชาตเิสือ่มโทรมลงกส่็งผลกระทบในด้านสงัคมเศรษฐกจิทีจ่ะท�าให้คนในชมุชนขาดราย
ได้ไป

 6) ด้านความปลอดภัย พบว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นท่ีชุมชนเขาศูนย์นั้นเกิดจากการที่
ชมุชนเขาศนูย์นัน้อยูห่่างจากตวัต�าบลประกอบกบัถนนทีใ่ช้ในการเดนิทางมคีวามล�าบากและสงูชนั อนัตรายท�าให้
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เป็นเรือ่งยากในการด�าเนนิการป้องกนัภยัต่าง ๆ  ในพืน้ที ่ขาดการตดิตัง้เสาไฟเพือ่ให้แสงสว่างตามเส้นทางในการ
เดินทาง ท�าให้เสี่ยงภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน

 7) ด้านความวุ่นวาย แออัด รถติด พบว่า ปัญหาด้านความวุ่นวาย แออัด รถติด เป็นปัญหาที่เกิด
ข้ึนในบางช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและกันยายน จะเป็น
เดอืนทีม่หีมอกจดัท�าให้พืน้ทีเ่ขาศนูย์จะมนีกัท่องเทีย่วเข้ามาในพืน้ทีจ่�านวนมาก ท�าให้เกดิปัญหารถตดิ ทีจ่อดรถ
ไม่เพียงพอ การกางเต็นท์แออัด และความวุ่นวายตามมา เพราะเนื่องจากที่นักท่องเที่ยวจ�านวนมากในพื้นที่

3. แนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ พบว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์สามารถพัฒนาด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ 

 1) ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน พบว่า การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ด้านการจัดการทรัพยากร
ในชุมชนเขาศูนย์สามารถท�าได้โดยการฟื้นฟูพื้นที่เขาศูนย์ โดยการปลูกป่าทดแทนยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ 
ซึ่งเรียกได้ว่าการฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีเขาศูนย์เป็นการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ได้อย่างแท้จริงแก่ชุมชนเขาศูนย์ได้ต่อไป
ในอนาคต

 2) ด้านวัฒนธรรม พบว่า การปลูกจิตส�านึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างวัฒนธรรมให้แก่ผู้คน
ในพืน้ทีใ่ห้สามารถถ่ายทอดการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนเขาศนูย์จากรุน่สู่รุ่นได้ ซึ่งเป็นการใหก้ารศกึษาความ
รูแ้ก่คนในพืน้ทีเ่ขาศนูย์ เพือ่ให้เขาเหล่านัน้สามารถเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ได้ต่อไป เพราะการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม
ส่วนใหญ่นั้น มิใช่การหยุดการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ความส�าคัญนั้นอยู่ที่การเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในพื้นที่ เพื่อให้เขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี มุ่งส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
อาศยัวิธีการทกุ ๆ  ชนดิรวมทัง้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เข้าถงึตวัประชาชนทีเ่ข้ามาท่องเทีย่วให้มากทีส่ดุ 
ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงภายในพื้นชุมชนเขาศูนย์ต่อไปได้

 3) ด้านการพัฒนาคนในชุมชน พบว่า การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์นั้นจ�าต้องจะต้องพัฒนาคนหรือ
เตรียมความพร้อมให้กับคนเสียก่อนจึงจะสามารถพัฒนาสิ่งอื่นได้ต่อไปและการพัฒนานั้นจะเกิดผลอย่างแท้จริง
ต่อไปได้ หากคนในพืน้ทีไ่ด้รบัการพฒันาสร้างความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมในการพฒันาพืน้ท่ีชมุชนของตนเอง 
ซึ่งการที่พัฒนาคนในชุมชนนั้น จ�าเป็นจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปได้ เมื่อ
คนได้รับการพฒันา ได้รบัความรู ้ความเข้าใจแล้ว ก็จะสามารถพฒันาทางด้านอืน่ ๆ  ได้ต่อไป ซึง่ควรสร้างจติส�านกึ
สาธารณะแก่คนในพื้นที่อีกด้วย

 4) ด้านการบริหารจัดการชุมชน พบว่า การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
สามารถท�าได้โดยการสร้างกลุ่มคนรักเขาศูนย์แล้ว การสร้างกฎระเบียบภายในพ้ืนที่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถหยุดพฤติกรรมผิด ๆ ได้ การมีกฎระเบียบนั้นเปรียบเสมือนการสร้างวินัยที่จะท�าให้คนในสังคมสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งการเคารพกฎระเบียบนั้นเป็นหลักพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการที่
จะน�าวิธีการนี้มาพัฒนาได้ จ�าเป็นต้องให้คนในพื้นที่ต้องเรียนรู้กฎระเบียบที่วางไว้เสียก่อน และรับผิดชอบต่อ
ชุมชน โดยการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ทั้งนี้กฎระเบียบนั้นต้องมาจากชุมชน เป็นของชุมชนและ
เพื่อชุมชนของตนเองด้วย จึงจะท�าให้คนในชุมชนรู้สึกผูกพันและน�าไปปฏิบัติตามได้

 5) ด้านความมั่นคงปลอดภัย พบว่า การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
ท�าได้โดยการเฝ้าระวงัหรอืการป้องกนัไม่ให้คนในพืน้ทีแ่ละนกัท่องเทีย่วทีม่าจากต่างถิน่กระท�าผดิ นัน้คอื ทิง้ขยะ
ในพื้นที่ เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะน�ามาปฏิบัติเพื่อเป็นการริเริ่มการแก้ไขปัญหานี้ได้ และเมื่อมีกรณีตัวอย่างในการท�า
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ผิดและน�ามาลงโทษแล้ว จะท�าให้คนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ไม่กล้ากระท�าผิดอีกแต่ท้ังนี้บทลงโทษก็ไม่ควรละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของเขา ควรลงโทษ เช่น การตักเตือน หรือ ปรับเงินเป็นต้น แต่วิธีการนี้คนในพื้นที่บางส่วนไม่เห็น
ด้วยกับการใช้บทลงโทษกับผู้กระท�าความผิดนี้ เพราะ พวกเขามองว่าเป็นการสร้างความอึดอันแก่นักท่องเที่ยว
ทีเ่ข้ามายงัชมุชนเขาศนูย์แห่งนี ้บางส่วนกม็องว่าควรน�าบทลงโทษมาใช้เนือ่งจากคนส่วนนีม้องว่าถ้าไม่มบีทลงโทษ
ก็คงไม่มีใครกระท�าตามและการใช้บทลงโทษเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 6) ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า การก�าหนดนโยบายและวางแนวทางด้านสุขภาพอนามัยของภาครัฐ 
เป็นการพฒันาแรกเริม่กก็ล่าวได้ซึง่เป็นการก�าหนดแนวทางปฏบิตังิานทีม่ทีศิทางงานการท�างานทีแ่น่นอนชดัเจน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งการสร้างนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและพัฒนาด้าน
สุขภาพอนามัยในพื้นที่เขาศูนย์ เป็นการพัฒนาระยะยาวที่จะท�าให้พื้นที่ชุมชนเขาศูนย์เกิดการพัฒนา แต่การที่
จะท�าเรื่องนี้ได้นั้นจะต้องสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกันกับงานอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งการที่จะประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นนั้น จ�าเป็นจะต้องให้สิ่งจูงใจในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ชุมชนเขาศูนย์
จากภาคเอกชนที่จะเข้ามาท�างานร่วมกันและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่และควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นในพื้นที่ชุมชนเขาศูนย์ขึ้น

 7) ด้านเศรษฐกิจชุมชน พบว่า การพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ด้านเศรษฐกิจชุมชน สามารถท�าได้โดย
การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขาศูนย์นั้น จะต้องมีการป้องกันมิให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเสียหาย จากการเปิดให้พื้นที่ชุมชนเขาศูนย์นั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจาก
ผู้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนเขาศูนย์แหล่งนี้ ซึ่งสามารถท�าได้โดยต้องอาศัยกฎหมาย
เป็นเครื่องมือด�าเนินการในการป้องกันการกระท�าผิดต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนเขาศูนย์

 

 ภาพที่ 1 ความสวยงามของทะเลหมอก       ภาพที่ 2 ปัญหาถนนช�ารุด อันตราย

 

 ภาพที่ 3 ปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่         ภาพที่ 4 การจัดระเบียบพื้นที่ใหม่
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การอภิปรายผลการวิจัย

1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเขาศูนย์ในแต่ละยุคสมัย แบ่งช่วงประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ยุค 
1.) ในช่วงก่อนปี 2520 ช่วงแห่งการผลิตเหมืองแร่ 2) ช่วงปี 2520 ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากเขาศูนย์เชิงพื้นที่ 
(คอมมิวนิสต์) และ 3) ช่วงปี 2559 เขาศูนย์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ โศรญาเศ
นีย์กาญจน์ และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “เขาศูนย์ความเจริญในความทรงจ�าของชาวอ�าเภอฉวาง” ผลการ
วิจัยพบว่า วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 เขาศูนย์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่อุดม
สมบูรณ์กลายเป็นเขาหัวโล้น โดยมี นายกรีด คงศิลป์ ชาวบ้านต�าบลไม้เรียงขุดแร่วุลแฟรมเป็นคนแรกขณะขุด
หลุมปลูกยางพารา มีผลให้ชาวไม้เรียงเปล่ียนวิถีชีวิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพ
อตุสาหกรรมขุดแร่บนเขาศนูย์จากนัน้มเีหตกุารณ์ครัง้ใหญ่คอืพรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทยสามารถยดึอ�านาจ
การปกครองจากรัฐบาลบนเขาศูนย์ได้ภายในปี พ.ศ.2523 ท�าให้มีคนตายจ�านวนมากบนเขาศูนย์จากเหตุการณ์
หลาย ๆ  อย่างบนเขาศูนย์ หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สลายตัวไปหลังจากค�าสั่งปิดการขุด
แร่บนเขาศูนย์ถาวรจากรัฐบาล ท�าให้ชาวไม้เรียงได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากมายหลังจากเหตุการณ์ในอดีต
ครั้งนี้

2. ผลกระทบของชุมชนเขาศูนย์ในการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แห่งนี้ มีผลกระทบ 7 ด้าน ได้แก่

 ด้านขยะพบว่า จากปัญหาขยะเหล่านีท้ีเ่กดิขึน้จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เนือ่งจากขยะถอืเป็น
สิ่งที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เสี่ยหาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธารารัตน์ ชุ่มบุญชู (2555)ได้ศึกษาเรื่อง 
“ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม” ผลการวิจัยพบว่า ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะ
มูลฝอยเป็นสาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้เกดิมลพิษของน�้า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เนื่องจากขยะส่วนทีข่าด
การเก็บรวบรวม หรือไม่น�ามาก�าจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน�า
ความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้แหล่งน�้าเกิดเน่าเสียได้ ส่วนมลพิษทางอากาศจาก
ขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากมลสารที่มีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย ที่ส�าคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่
เกิดจากการเน่าเปื่อย และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่

 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า จากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่เสื่อมโทรมลงในปัจจุบัน เกิดขึ้นจาก
ปัญหาขยะที่คนในพื้นที่และท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เขาศูนย์จ�านวนมากมีพฤติกรรมที่ขาดจิตส�านึกกินแล้วทิ้ง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมาลี ถิ่นทวี และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา : กรณีศึกษา ชายหาดพัทยา” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาขยะในพัทยาเกิดขึ้นได้
จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ถึงแม้พัทยาจะมีการจัดการกับปัญหาขยะในเมืองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีขยะที่ลอยมากับ
น�้าทะเลและซัดเข้าสู่ชายหาดเมืองพัทยาอยู่เสมอๆ ท�าให้เป็นภาพที่ไม่น่ามอง และนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากลงเล่น
น�้าทะเล ส่งผลกระทบต่ออาชีพเช่าหวงยาง และบริการเช่าเตียงผ้าใบ ปัญหาขยะนี้ยังมีอยู่ต่อเนื่อง

 ด้านมลพิษพบว่า จากปัญหาด้านมลพิษนี้เป็นปัญหาที่เป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัญหานี้เกิดจาก
ปัญหาขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สนธยา พลศรี (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ทฤษฎี
และหลักการพัฒนาชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อมนุษย์
และสงัคม คอื ท�าให้เกดิปัญหาสงัคมขึน้ได้ ถ้าหากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมนัน้ ท�าให้คนในสงัคม
มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น มลพิษต่างที่จะเกิดขึ้น
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 ด้านสุขภาพอนามัยพบว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยนี้ เกิดจากปัญหาขยะที่เป็นมลพิษทางอากาศ 
อีกทั้งคนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยใน ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ
อนามัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติ ชยางคกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีการจัดการขยะ มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลอง
สาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า จากทัศนคติ ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง การจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เป็นมลพิษทางอากาศของ อบต.คลองสาม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางกายด้านลบ เนื่องจาก
ขยะมลูฝอยเป็นแหล่งเพาะเชือ้โรคได้ และการ ก�าจดัขยะมลูฝอยใน อบต.คลองสาม ส่งผลให้เกดิปัญหา โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ภูมิแพ้ โรคปอด

 ด้านเศรษฐกิจพบว่า จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนี้ เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่ส่งผลมากจาก
สภาพแวดล้อมท้ังสิ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและเมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรมลงก็ส่งผลกระทบ
ในด้านสงัคมเศรษฐกจิทีจ่ะท�าให้คนในชมุชนขาดรายได้ไป ซึง่สอดคล้องกับผลงานวจิยัของ ธงชยั ทองทว ี(2553) 
ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขาม อ�าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรง และคาดว่าในอนาคตขยะมูลฝอยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางใน
การ แก้ไขที่เหมาะสม เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ต่อไปในอนาคต

 ด้านความปลอดภัยพบว่า จากปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเขาศูนย์นั้นเกิดจากการท่ี
ชมุชนเขาศนูย์นัน้อยูห่่างจากตวัต�าบลประกอบกบัถนนทีใ่ช้ในการเดนิทางมคีวามล�าบากและสงูชนั อนัตรายท�าให้
เป็นเรือ่งยากในการด�าเนนิการป้องกนัภยัต่าง ๆ  ในพืน้ที ่ขาดการตดิตัง้เสาไฟเพือ่ให้แสงสว่างตามเส้นทางในการ
เดินทาง ท�าให้เสี่ยงภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สนธยา พลศรี (2545) ได้
ศกึษาเร่ือง “ทฤษฎแีละหลกัการพัฒนาชุมชน” ผลการวจัิยพบว่า ผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
มีผลต่อมนุษย์และสังคม คือ ท�าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้ ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
ท�าให้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เกิดอาชญากรรม ที่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัยใน
สังคม

 ด้านความวุ่นวาย แออัด รถติด พบว่า ปัญหาด้านความวุ่นวาย แออัด รถติด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในบางช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนและกันยายน จะเป็นเดือน
ที่มีหมอกจัดท�าให้พื้นที่เขาศูนย์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหารถติด ที่จอดรถไม่
เพียงพอ การกางเต้นท์แออัด และความวุ่นวายตามมา เพราะเนื่องจากที่นักท่องเที่ยวจ�านวนมากในพื้นที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ โอ่งเคลือบ (2557) ที่กล่าวว่า ผลเสียของการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม คือ 1) 
ขยะ 2) ความวุ่นวาย แออัด รถติด เสียงดัง 3) มลภาวะทางอากาศ เสียง และอื่น ๆ 4) เกิดทัศนอุจาด

3. แนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ สามารถท�าได้โดยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ด้านการจัดการ
ทรพัยากรในชมุชน ด้านวฒันธรรม ด้านการพฒันาคนในชมุชน ด้านการบรหิารจดัการชมุชนด้านความมัน่คงด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(2546) ที่กล่าวว่ามาตรฐานชุมชน ประกอบด้วย ลักษณะความเข้มแข็ง7 ด้าน ได้แก่1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้าน
การจัดการทรัพยากรในชุมชน 3) ด้านสุขภาพ 4) ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 5) ด้านการพัฒนาคนใน
ชุมชน 6) ด้านการบริหารจัดการชุมชน 7) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ผูน้�าชมุชนควรมกีารส่งเสรมิการสร้างการมส่ีวนร่วมแก่คนในชมุชนเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในชมุชน
เขาศูนย์ไว้อย่างยั่งยืน

2. ภาครัฐควรส่งเสริมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเขาศูนย์

3. ควรมีการสร้างกิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนเขาศูนย์

4. ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่คนในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ให้กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัดต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาประเด็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเขาศูนย์ให้ยั่งยืนเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เอกสารอ้างอิง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2546 คู่ม ือระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เครื่องชี้ว ัดการ พฒันา
ชุมชนแบบบูรณาการที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง กระทรวงมหาดไทย : กรุงเทพมหานคร.

กติต ิชยางคกลุ 2553 ผลกระทบดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มจากการจัดการขยะมูลฝอย : ศกึษากรณกีารจดัการ
ขยะ มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ธงชัย ทองทวี 2553 สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขาม  อ�าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ธารารัตน์ ชุ่มบุญชู 2555 ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม กาญจนบุรี : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โศรญาเศนีย์กาญจน์ และคณะ 2553 เขาศูนย์ความเจริญในความทรงจ�าของชาวอ�าเภอฉวาง นครศรีธรรมราช : 
โรงเรียนวัดโคกเมรุ

สนธยา พลศรี 2545 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์

สมยศ โอ่งเคลือบ 2557 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุมาลี ถ่ินทวี และคณะ 2555 ปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการท่องเท่ียวในเมืองพัทยา :  กรณีศึกษา
ชายหาดพัทยา ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา
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“สามคลอง สองเมือง”

กรณีศึกษา : ตลาดริมน้ำาคลองแดน ตำาบลคลองแดน อำาเภอระโนด

จังหวัดสงขลา

วรพัฒน์ เพ่งบุญ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพลวัตของตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของตลาดริมน�้าคลองแดนต�าบลคลองแดน 
อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริหารจัดการตลาดน�้าริมคลอง
แดนและมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้น�าชุมชน จ�านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่าพลวัตของตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบ
ว่า การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในยุคแรก ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2531เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านในอดีต ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคมนาคมและด้านของความเป็นอยู่ของคนที่ผสมผสานกันระหว่างคนทั้ง 
2 ชนชาติ (ชาติไทยและชาติจีน) ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านภายในชุมชน
คลองแดนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการพัฒนา ช่วง ปี พ.ศ. 2531-ปีพ.ศ. 2552 ชุมชนคลองแดนค่อย
ข้างมีสภาพรกร้าง เสื่อมโทรมจึงเป็นสาเหตุให้คนเริ่มอพยพออกจากชุมชนคลองแดนกันเป็นจ�านวนมาก และต่อ
มาปี พ.ศ. 2547-ปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดการพัฒนาอย่างหนักจนท�าให้ชุมชนคลองแดนเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ตลอดจนชุมชนสามารถพัฒนาองค์ประกอบของทุกภาคส่วนให้ดี เพื่อใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว
ในรูปแบบของตลาดน�้าจึงร่วมมือกันพัฒนาก่อตั้งเป็นตลาดริมน�้าคลองแดนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 และ
การเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการท่องเที่ยวช่วงปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบันได้เกิดการบริหารจัดการตลาดริมน�้าคลอง
แดนได้ดีขึ้น และยังเสริมสร้างองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ชุมชนคลองแดนให้เป็นชุมชน
ที่ยั่งยืนและสามารถสืบทอดชุมชนให้อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยต่อไปในส่วนของการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของ
ตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลาในการค้นหาปัญหาพบว่า เป็นปัญหาการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยเฉพาะการค้าขายที่เกิดจากแม่ค้าภายนอกชุมชน มักจะท�าให้เกิดปัญหาขึ้นภายในตลาด
ชุมชน ซึ่งสามารถตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาและตักเตือนโดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบตลอดจน
แนะน�าให้แก้ไขปัญหาและเป็นการแก้ไขปัญหาทีด่ขีึน้หลงัจากมกีารตกัเตอืนแล้วในด้านการวางแผนพบว่า เป็นการ
ปรับปรงุภูมทิศัน์และการบริหารจดัการขยะตลอดจนการเรยีกประชมุเพือ่เลอืกผูน้�าในการจดัเวรรบัผดิชอบท้ัง 3 
โซนเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนและลงมอืปฏบิติัตลอดจนการบรหิารจดัการตนเองทีดี่โดยใช้ชมุชนเป็นตัวขับเคลือ่น
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ในด้านตัดสินใจพบว่าเป็นการประชุมและมีส่วนร่วมใน
การยตุปัิญหาทีเ่กดิขึน้และก�าจดัปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดรมิน�า้คลองแดนรวมถงึการประชมุทกุวนัองัคารที ่2 
ของเดอืนทกุเดอืนเพือ่หาทางเลือกและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชมุชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาปัญหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ภายในชมุชนคลองแดน ด้านการตดิตามผลพบว่าเป็นการลงมือปฏิบตัิโดยลงพืน้ที่
จริงและมีการตรวจสอบทุกคร้ังตลอดจนการติดตามผลตลอดการปฏิบัติงานเพื่อจะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดข้ึน
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ในอนาคตได้ ด้านการรับผลประโยชน์ร่วมพบว่าเป็นการฟื้นฟูและมีส่วนร่วมในการผลักดันชุมชนคลองแดนให้
เป็นชุมชนวิถีพุทธตลอดจนผลักดันชุมชนคลองแดนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็น
อยู่ของคนภายในชุมชนรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีและท�าให้คนในชุมชนคลองแดนมีรายได้(เสริม) 
ตลอดจนท�าให้คนในชุมชนคลองแดนมีจิตส�านึกในการรักบ้านเกิดและหวงแหนชุมชนคลองแดนของตนเองอีก
ด้วย

คำาสำาคัญ: สามคลอง สองเมือง, ตลาดริมน้�า

บทนำา

คลองแดนเป็นพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้ ล�าคลองเป็นสายหลกัในการด�ารงชวีติประจ�าวนัของชาวบ้านละแวก
นัน้เพือ่ประกอบอาชพีโดยมีล�าคลองขนาดใหญ่ซึง่เป็นแนวเขตแดนความสมบรูณ์ของธรรมชาตทิีกั่น้ระหว่างอ�าเภอ
ระโนดจังหวัดสงขลาและอ�าเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุของแดนแนวกันจนชาวบ้าน
ขนานนามล�าคลองสายนี้ว่า “คลองแดน”(วีรพงศ์พรหมมนตรี, 2543)จึงใช้ชื่อนี้เรียกต�าบล “คลองแดน” และ
เม่ือย้อนไปสมยั 50 – 100 ปีก่อนคลองแดนจะเตม็ไปด้วยบ้านเรอืนไม้มงุด้วยกระเบือ้งดนิเผาจากเกาะยอ จงัหวดั
สงขลา และมีสะพานข้ามคลองที่ทอดด้วยไม้เค่ียมซ่ึงมีความยาวตั้งแต่ทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตกยาวเป็น
ระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรที่ส่วนใหญ่จะเดินเท้าเปล่าบนสะพานไม้เคี่ยมจะมีเสี้ยนสีด�าๆถ้าไม่เดินระวังจะถูก
เสี้ยนไม้แทง การเดินเท้าเปล่าบนสะพานตอนเช้านั้นจะเดินแบบสบายเพราะสะพานยังไม่ร้อนแต่ระหว่างช่วง
กลางวันถึงเย็นพื้นบนพื้นไม้สะพานร้อนมากจนอาจท�าให้เกิดแผลพุพองได้จึงท�าให้ต้องเดินเร็วหรือกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
บางครั้งต้องหลบเดินตามบริเวณเงาบ้านและจะมีบ้านที่สร้างติดสะพานแต่พอฤดูฝนคลองแดนมักจะเกิดน�้าท่วม
หรือน�้าพะ (น�้าเอ่อตลิ่ง) ทุกปีท�าให้กระดานไม้เคี่ยมหลุดลอยกับน�้าท�าให้เกิดร่องไม้ตามมา ถ้าเดินไม่ระวังก็ตก
ร่องหรือลอดร่องสะพานและต้องเดินงมทางกันไปตลอดทางกว่าจะถึงที่หมายก็ใช่เวลานานพอสมควรแต่หาก
นกัเรยีนคนไหนทีพ่ลาดตกลงไปในร่องไม้เสือ้ผ้ามักจะเปียกกก็ลับบ้านไม่ต้องเรยีนในวันนัน้แต่ส่วนใหญ่จะไม่กลบั
บ้านและจะเล่นน�้ากันทั้งวันสมัยนั้นแต่ละบ้านมักจะมีเรือพายประการส�าคัญคลองแดนจะมีเรือหางยาวที่เป็น
เอกลักษณ์ขุดจากต้นไม้ทั้งต้นทั้งสัดส่วนเรือจะเรียวและสวยงามมากจะใช้เรือหางยาวมาว่ิงรับจ้างผู้โดยสารจาก
ต�าบลต่างๆและระหว่างอ�าเภอถึงจังหวัดใกล้เคียงเช่น สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุงประมาณ 100 ล�าซึ่งท�าให้
ผู้โดยสารเบียดเสียดประมาณได้ว่าเกือบ1,000 คน

ชมุชนคลองแดนจะมร้ีานทองเหลอืงอร่ามถงึสี่ถึงห้าร้านโรงสขีา้วประมาณหกถงึเจด็โรงร้านตดัผมร้าน
น�้าชาอีกหลายสิบร้าน ร้านข้าวย�า ร้านขนมจีน โรงมโนราห์ที่มีความคึกคักตลอดกลางวันและตอนกลางคืนท�าให้
คลองแดนไม่เงียบเหงาเหมือนสมัยนี้ ย้อนหลังเมื่อประมาน30ปีก่อน เส้นทางคมนาคมของชาวคลองแดนคือเรือ
แต่เมื่อถนนสายหัวเขาแดงสร้างส�าเร็จความส�าคัญทางเรือเริ่มลดน้อยลงไปเส้นทางการเดินเรือหางยาวสมัยก่อน
วิ่งจากคลองแดนไประโนดจากคลองแดนไปชะอวดจากคลองแดนไปหัวไทรและปากพนังจากคลองแดนไปทะเล
น้อย (วีรพงศ์ พรหมมนตรี,2543)

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้มีการสร้างทางหลวงสาย 408 และได้มีการเริ่มใช้งานท�าให้ความนิยม
ในการขนส่งทางน�า้ลดน้อยลง จงึท�าให้มกีารจดัตัง้การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และระบบวฒันธรรมแห่งนีเ้กดิขึน้ด้วย
การน�าเอาทุนทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมริมคลองมาพฒันาบรหิารจดัการระบบการท่องเทีย่วให้ยัง่ยนื ด้วยการ
ร่วมมอืของคนในชมุชนโดยอาศยัธรรมชาตเิป็นฐาน ทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบนเิวศน์หรอืวิถทีางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและการจัดองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจ ต่อมาได้เปิดโอกาสให้ผู้มา
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เยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตนอกจากนี้ยังมีการผลัก
ดัน และสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน ต่อมาได้รับผลตอบแทนใน
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างดีด้วยการจัดตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นการ
อนุรักษ์ให้ทุกฝ่ายภายในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม เช่น กิจกรรมศึกษาธรรมชาติความอุดม
สมบูรณ์ของแม่น�้าล�าคลอง “คลองแดน” หรือการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้
สัมผัส เรียนรู้หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติเช่น กิจกรรมการเข้าค่าย กิจกรรมล่องเรือ
ชมธรรมชาติรอบเกาะ การร่วมพิธีกรรมไปพร้อม ๆ กับชุมชนอีกด้วย(เกรียงไกร อนันตพงศ์, 2559) 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดันตลาดริมน�้าคลองแดนให้เป็นตลาดริมน�้าแบบ
ย้อนยคุและเลยีนแบบวิถขีองชาวพทุธสมัยก่อนของคนในชมุชนซึง่จะเป็นการสนบัสนนุ และอนรุกัษ์ฟ้ืนฟวูฒันธรรม
อันแสนดีงามในอดีตของท้องถิ่นท่ีจะสามารถน�ามาพัฒนารูปแบบตามแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่เคียงคู่กับสายน�้า 
ล�าคลองอันแสนอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนในด้านของการท่องเที่ยวธุรกิจ
ชุมชนหรือด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าภายในชุมชนให้
ได้ง่ายและโด่งดงั ในขณะเดียวกนัและยงัค่อนข้างมัน่ใจว่าชมุชนคลองแดนนัน้มีศกัยภาพเพียบพร้อมทีจ่ะสามารถ
พัฒนาและฟื้นฟูเป็นระบบตลาดริมน�้าแบบย้อนยุคได้ค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่อุดมไป
ด้วยภูมปัิญญาทางด้านวฒันธรรมวดัวาอารามหรือสินค้าภายในชุมชน นอกจากน้ันยังมีสภาพอากาศทางธรรมชาติ
ซึ่งเป็นเครือข่ายล�าคลองเชื่อมต่อกับอีกหลายพื้นที่ในอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลาและอ�าเภอหัวไทรจังหวัด
นครศรีธรรมราชท�าให้ผู้วิจัยเห็นทราบว่าควรจะน�าความสามารถทางด้านเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพให้ชี้น�าไปสู่
กระบวนการพฒันาเป็นตลาดรมิน�า้ย้อนยคุได้เป็นอย่างดด้ีวยเหตผุลข้างเคยีงดังกล่าวจงึท�าให้ชาวบ้านชมุชนคลอง
แดนผลกัดนัตลาดรมิน�า้คลองแดนให้เกดิกลยทุธ์ในการท่องเทีย่วและผลกัดนัสนิค้าชมุชนตลอดจนปรบัปรงุสภาพ
ทางธรรมชาติที่เป็นเครือข่ายล�าคลองเพื่อท�าการค้าของชาวบ้านในชุมชนคลองแดนและร่วมกันผลักดันพื้นที่

บริเวณต�าบลคลองแดนเป็น “ตลาดริมน�้าคลองแดน”

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาพลวัตของตลาดริมน�้าคลองแดนต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “สามคลอง สองเมอืง” กรณศีกึษา: ตลาดรมิน�า้คลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาหาข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและวิธีการสอบถามจากกลุ่มผู้น�าชุมชน 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมในด้านการท่อง
เที่ยวต่าง ๆ ภายในตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีหัวข้อวิธีด�าเนิน
การวิจัยดังนี้
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ประชากรเป้าหมาย

การด�าเนนิการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการมส่ีวนร่วมในการท่องเทีย่วของตลาด รมิน�า้คลองแดน ต�าบล
คลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริหารจัดการตลาดน�้า
ริมคลองแดนและมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้น�าชุมชนเพื่อที่จะน�าไปสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรองดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 5 คน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไปด้วย ประธานกลุ่มจ�านวน 1 คน
รองประธานกลุ่มจ�านวน2คน เลขานุการจ�านวน1 คนเหรัญญิกจ�านวน1 คน

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง จ�านวน 10 คน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรองซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแม่ค้า จ�านวน 5คน
ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 1 คนกลุ่มผู้น�าที่เป็นทางการ จ�านวน4 คน

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “สามคลอง สองเมอืง” กรณศีกึษา: ตลาดรมิน�า้คลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิง
โครงสร้างเพื่อที่จะด�าเนินการน�าข้อมูลจากภาคสนาม มาท�าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)คือการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
กลุ่มคนท่ีถูกศึกษามีการท�ากิจกรรมร่วมกันจนผู้ถูกศึกษายอมรับว่าผู้สังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตน 
ผู้สังเกตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนที่ศึกษาโดยอาจเข้าไปฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
เวลานานจนคนในชุมชน

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ การสังเกตที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่
วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรมในชุมชน

การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้
สัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้วเป็นแบบในการถามกับผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวคือผู้สัมภาษณ์จะใช้
ค�าถามแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันหมดทุกคน การสัมภาษณ์แบบนี้มีลักษณะไม่ค่อย ยืดหยุ่นคือ
ต้องถามไปตามแบบสัมภาษณ์ แต่มีข้อดีคือสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
การสัมภาษณ์โดยวิธีนี้อาจกระท�าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยๆก็ได้ตามสถานการณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศกึษาวจิยัเรือ่ง “สามคลอง สองเมอืง” กรณศีกึษา: ตลาดรมิน�า้คลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา ในส่วนของลักษณะข้อมูลสามารถจ�าแนกเป็น2 ลักษณะ ดังนี้

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้รับจากเอกสารหนังสือ บทความ สื่อสารสนเทศ
ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  111

ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสัมภาษณ์ โดยใช้การส�ารวจ
ด้วยแบบสัมภาษณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยได้ก�าหนดเนื้อหาที่ต้องการในการสัมภาษณ์
การบนัทกึข้อมลูผูว้จิยัได้ท�าการบนัทกึข้อมลูโดยวธิกีารสมัภาษณ์ซึง่ประกอบด้วยการบนัทกึข้อมลูภาคสนามและ
การถ่ายภาพ

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลขอความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบล
คลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวดัสงขลา โดยได้เดินทางไปพบและขออนญุาตเกบ็รวบรวมข้อมลูในพืน้ทีด้่วยตนเอง
ภายในหมู่บ้าน

ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนามโดยด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากประชาชนในบรเิวณตลาดริม
น�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และอธิบาย
ค�าถามที่ไม่เข้าใจ

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าสรปุผลเพื่อดูความสอดคลอ้งและน�าเสนอเปน็รายงานวจิัยตอ่
ไป โดยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อสามารถน�าไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาโดยการรวบรวมจากเอกสาร และการสัมภาษณ์
แบบพรรณนา โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้มารวบรวมจัดท�าเป็นระบบ โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ทีผู่ว้จัิยตัง้ไว้ ดังน้ันผูว้จัิยจึงน�าข้อมลูเหล่านัน้มาท�าการประมวลและคดิวเิคราะห์ข้อมลูโดยการเขยีน
เชิงพรรณนาความตามประเด็นที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้

ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง “สามคลอง สองเมือง” กรณีศึกษา: ตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบล
คลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพลวัตของตลาดริม
น�้าคลองแดนต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลาและเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของ
ตลาดริมน�้าคลองแดนต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัพลวตัของตลาดรมินำา้คลองแดนตำาบลคลองแดน อำาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา 

การเปลี่ยนแปลงในยุคแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2531) พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านในอดีต ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคมนาคม และการเป็นอยู่ที่ผสมผสานกันระหว่างคนทั้ง 2 ชนชาติ (ชาติ
ไทยและชาติจีน) กล่าวคือ เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมากกว่า 100 ปีและได้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่มา
ตลอด และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นตลาดประเภทใหญ่เกิดขึ้นภายในใจกลางของชุมชน ได้แก่ ร้านทอง ร้าน
ขายของช�า โรงพิมพ์ ร้านขายผ้า ร้านยาสมุนไพร โรงจ�าน�า และโรงเรียน 3 โรงเรียนภายในชุมชน จึงเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านคมนาคม และการ
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เป็นอยู่ที่ผสมผสานกัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิประเทศของชุมชนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาที่เกิด
ขึ้นภายในชุมชนคลองแดนให้ยังคงอยู่และยังเป็นชุมชนเข้มแข็งระดับต้นๆ ของประเทศไทยได้

การเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการพัฒนา (ระหว่างปี พ.ศ. 2531-ปีพ.ศ. 2552) พบว่า เมื่อประมาณปี 
2531-2542 ชุมชนคลองแดนค่อยข้างมีสภาพรกร้าง เสื่อมโทรมจึงเป็นสาเหตุให้คนเริ่มอพยพออกจากชุมชนกัน
เป็นจ�านวนมาก และต่อมาปี 2547 ได้มคีณะวจัิยจากมหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยัวทิยาเขตสงขลาโดยมี อาจารย์
จเร สุวรรณชาติเป็นหัวหน้านักวิจัยได้น�านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้ามาพัฒนาชุมชนคลองแดนโดย
ใช้หลักการพัฒนาชุมชนเข้ามาพัฒนาใจกลางชุมชนของคลองแดนมาโดยตลอด และเมื่อประมาณปี 2550 ได้เกิด
การพฒันาอย่างหนักจนท�าให้ชมุชนเริม่ทีจ่ะเข้มแขง็มากขึน้ตลอดจนพฒันาองค์ประกอบทกุภาคส่วนให้ดขีึน้และ
พร้อมจะผลกัดันชมุชนให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเพือ่ใช้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในการท่องเท่ียวในรปูแบบตลาดน�า้ จึง
ร่วมมือกันพัฒนาก่อตั้งเป็นตลาดริมน�้าคลองแดน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา

การเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการท่องเที่ยว (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) พบว่าการบริหารจัดการ

ตลาดริมน�้าคลองแดนให้ดีขึ้นกับทุกๆ วัน เพื่อสร้างเสริมองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปในหลายๆ ด้านโดยใช้หลัก

การพัฒนาชุมชนคลองแดนให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนและสามารถสืบทอดชุมชนให้อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยตลอดจน

สามารถพัฒนารูปแบบของตลาดน�้าให้ดีขึ้นและหลากหลายข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ

อาจได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัเข้ามาร่วมกนับริหารจดัการชุมชนคลองแดนให้ดขีึน้ และอยู่เคียงคู่กบัวัฒนธรรม

ท้องถิ่นในพื้นที่ๆ เจริญที่สุดรวมทั้งสามารถยกระดับของตลาดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดโดยใช้ชุมชนเป็น

ตัวขับเคลื่อนตัวเองเพื่อรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเท่า

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการท่องเทีย่วของตลาดรมินำา้คลองแดน ตำาบลคลอง
แดน อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ด้านการค้นหาปัญหา

การมีส่วนร่วม : การเข้าถึงปัญหาภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นปัญหาการฝ่าฝืนกฎ
ระเบยีบโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการค้าขายทีเ่กดิจากแม่ค้าภายนอกชมุชน มกัจะท�าให้เกดิปัญหาขึน้ภายในตลาด
ชุมชนเพราะว่าแม่ค้าภายนอกชุมชนไม่ค่อยรู้ถึงกฎระเบียบของชุมชนมากนัก จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดัง
กล่าว

การมีส่วนร่วม :การต้ังเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่า
เป็นการตรวจสอบเพือ่แก้ไขปัญหาและตกัเตอืนโดยมีคณะกรรมการชมุชนเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบตลอด
จนมีคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 โซนโดยในแต่ละโซน
จะมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วเป็นเวรประจ�าอยู่แล้ว

การมีส่วนร่วม :การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสู่แนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน 
พบว่าเป็นการตักเตือนและแก้ไขปัญหาที่ค้นพบตลอดจนแนะน�าให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตาม
และยงัเสรมิสร้างชีแ้นะแนวทางทีก่่อไม่ให้เกดิปัญหาหรอืร่วมกนัขจดัปัญหาด้วยตนเองจากคณะกรรมการผูต้รวจ
สอบอีกด้วย

การมีส่วนร่วม : การสรุปผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นหลังจากมีการตักเตือนแล้ว แต่หากเป็นหน้าเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะ
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มบ้ีางเพราะเป็นการเปิดตลาดยาว 2-3 วนั ท�าให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาท่องเทีย่วในชมุชนค่อนข้างมากจึงเป็นสาเหตุ
ให้ประสบปัญหาอยู่บ้างแล้วแต่เทศกาล

ด้านการวางแผน

การมีส่วนร่วม : การกำาหนดวิธีการที่จะปฏิบัติในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริม
นำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการปรบัปรุงภมูิทัศนแ์ละการบรหิารจดัการจดัการขยะตลอดจนการบริหารจากภาครัฐ
และสนับสนุนแต่งเติมภูมิทัศน์โดยรอบให้ดีขึ้นและปรับปรุงโดยรวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือขยะในอนาคตอีก
ด้วย

การมีส่วนร่วม : การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการ
เรียกประชุมและตกลงเลือกหาผู้น�าในการจัดเวรรับผิดชอบทั้ง3 โซนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข
ปัญหาทัง้หมดเป็นหน้าทีข่องคนชมุชนคลองแดนโดยทัง้หมดรวมถงึการมอบหมายภารกจิทีไ่ด้รบัจากการประชุม
เพื่อลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นก�าลังหลักในการแก้ปัญหาทั้งหมดร่วมกัน

การมส่ีวนร่วม : การค้นหาบุคคลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในตลาด
ริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการบริหารจัดการตนเองที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนและบริหารจัดการตนเอง
ทั้งหมด

การมีส่วนร่วม : การกำาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลอง
แดน พบว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนเองทั้งหมดและมีส่วนร่วมลงมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นภายในชุมชน

ด้านการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วม : การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริม
นำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการประชุมและลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมน�้าคลองแดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
และร่วมมือกันยุติปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดจากคนในชุมชนคลองแดน

การมีส่วนร่วม : การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้า
คลองแดน พบว่าเป็นการจัดการเรื่องของเก็บขยะและการก�าจัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาดคลองแดนรวมถึงมี
การประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือนทุกเดือนเพื่อหาทางเลือกและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง

การมส่ีวนร่วม :การตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกับองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนภายในตลาดริมนำา้คลอง
แดน พบว่าเป็นการร่วมมอืของคนในชมุชนคลองแดนเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเองตลอดจนมีส่วนร่วมในการหาผูรั้บ
ผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

การมส่ีวนร่วม : การตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมของคนเพ่ือแก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนภายในตลาด
ริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกและมีส่วนร่วมผลักดันบ้านเกิดของตนเองให้เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวและเป็นแหล่งเงิน แหล่งทุนธุรกิจของคนในชุมชนตลอดจนร่วมมือกันปลูกฝังจิตส�านึกให้คนในชุมชนคลอง
แดนเป็นคนรักบ้านเกิดและช่วยกันผลักดันชุมชนคลองแดนให้เป็นตลาดน�้าที่ดีและสมบูรณ์
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ด้านการติดตามผล

การมีส่วนร่วม : การติดตามผลในด้านการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการลงมือปฏิบัติโดยลงพื้นที่จริงและมีการตรวจสอบทุกครั้งเวลาปฏิบัติงาน
ตลอดจนต้องติดตามผลและตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย

การมีส่วนร่วม : การติดตามผลในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาด
ริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการติดตามผลโดยตลอดการปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการติดตามผลและสรุปผล
ข้อมูลการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน

การมีส่วนร่วม : การติดตามผลในด้านการกำาลังดำาเนินงานของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการประชุมเพื่อรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดข้ึนตลอดจนการวางแผนไว้
ล่วงหน้าแล้วเพื่อจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

การมีส่วนร่วม : การติดตามผลในด้านการประเมินความสำาเร็จของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
ข้ึนภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการทดสอบและการประเมินให้ผ่านหรือไม่ผ่านตลอดจนให้ส�าเร็จ
ผลตามโครงการ

ด้านการรับผลประโยชน์ร่วม

การมีส่วนร่วม : การได้รับผลประโยชน์ในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในตลาดริม
นำ้าคลองแดน พบว่าเป็นการฟื้นฟูและร่วมมือผลักดันชุมชนคลองแดนให้เป็นชุมชนวิถีพุทธโดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นตัวคอยสนับสนุนชุมชนคลองแดนให้เป็นชุมชนวิถีพุทธอย่างเต็มตัวตลอดจนผลักดันชุมชนคลอง
แดนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและได้รับการพัฒนารูปแบบในหลายๆ ด้านได้ดี

การมีส่วนร่วม :การได้รับผลประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน 
พบว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ดีขึ้นและลักษณะความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชนตลอดจนระบบนิเวศและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี

การมีส่วนร่วม : การได้รับผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบ
ว่าเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นและท�าให้คนในชุมชนคลองแดนมีรายได้(เสริม) และเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนสามารถขับเคลื่อนได้ดี

การมีส่วนร่วม : การได้รับผลประโยชน์ในด้านสังคมที่เกิดขึ้นภายในตลาดริมนำ้าคลองแดน พบว่า
เป็นชุมชนคลองแดนที่มีลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนการเป็นอยู่ของคนในชุมชนคลองแดนรวมถึงท�าให้คน
คลองแดนมีจิตส�านึกรักบ้านเกิดและท�าให้การพัฒนาสังคมชุมชนในหลายๆ ด้านสามารถพัฒนาได้ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลวิจัยไปใช้
1.  ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมาของตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน 

อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มากขึ้น
2. ควรมกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการท่องเทีย่วของตลาดรมิน�า้คลองแดน 

ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มากขึ้น
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3.  ควรปรบัปรงุพืน้ทีพ่กัผ่อนหรอืเสพบรรยากาศให้เพยีงพอต่อจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีม่าใช้บรกิารสถาน
ที่ท่องเที่ยวตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นมาของตลาดริมน�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลาเพราะจะท�าให้ทราบถึงอดีตของคลองแดนที่หรูหราและทันสมัยมากในอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ควรมีการศึกษาในปัจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของตลาดริม

น�้าคลองแดน ต�าบลคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปในอนาคต
3. ควรการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและ

สามารถขยายเครือข่ายชุมชนให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

เกษม จันทร์แล้ว 2545 ความหมายของตลาดนำ้ากรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์บรรณาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552 ประวัติศาสตร์ของชุมชนคลองแดน
สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.ความหมายของการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ:ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

จฬุาภรณ์โสตะ2543 ความหมายของการมส่ีวนร่วม. กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลัย สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

ทบัทมิ สวุรรณประภา2541 ทำาการศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัและความต้องการมส่ีวนร่วมกรงุเทพฯ : ส�านกั
พิมพ์บางกอกไกด์

เนตรชนก นันที 2544 ทำาการศึกษาเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์
วนิเคชั่น

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 2543 ความหมายของการมีส่วนร่วมกรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์บรรลือสาส์น

มธุรส ปราบไพรี2543 การศึกษาในเรื่องศักยภาพชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์
วิตตี้ กรุ๊ป

วีระชัย มงคลพันธ์ 2542 ไดศ้ึกษาเรื่องความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่น กรุงเทพฯ : ส�านัก
พิมพ์บูรพาสาส์น

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ม.ป.ป. แนวคิดการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สานิตย์ บุญชู 2527ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ�ากัด

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2545 ความหมายของเครือข่ายการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์
บุ๊คส์

อบุลพรรณ จุฑาสมิต 2545 ความหมายและความสำาคญัของการมส่ีวนร่วมกรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์แพรวเยาวชน
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมู่ที่ 3

บ้านในทร ตำาบลเกาะเพชร อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบญจวรรณ ผลสุย

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมู่ที่ 3 บ้านในทร ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก 
หมู่ที่ 3 บ้านในทร ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ประกอยด้วยผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 13 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

 จากการศกึษาพบว่า ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมูท่ี ่3 บ้านในทรต�าบลเกาะ
เพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ท�า
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก จะมีวิธีการเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต และมีแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพฒันาภูมปัิญญาท้องถิน่ การถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากต้นจากให้เกิดประโยชน์ ตลอด
จนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ การท�ามวนบุหรี่จากใบจาก ตับจากใช้มุงหลังคา การท�าน�้าส้มจาก เป็นภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงอาศัยความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวเป็นการถ่ายทอด และการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านให้มั่นคงต่อไป

การใช้ประโยชน์จากต้นจากของพบว่า ต้นจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเกือบทุกส่วนของ
ล�าต้นเช่นลูกจากอ่อนหรือผลอ่อน สามารถน�าไปแกงท�าเป็นอาหาร ต้มรับประทานกับน�้าพริก อีกทั้งใช้เป็นผัก
เหนาะน�า้พรกิ รบัประทานร่วมกบัแกงไตปลา ท�าเป็นแกงกะท ิหรอืหากปล่อยให้อ่อนพอเหมาะ หรอืลกูจากหนุม่
ก็ผ่าเอาเมล็ดมารับประทานสดเป็นผลไม้ได้ หรือจะน�ามาลอยแก้ว หรือใช้เชื่อมรับประทานเป็นขนมหวาน ลูก
จากที่สุกแล้วจะมีเนื้อเยื่อสีขาวและใส นุ่ม มีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นของหวาน นอกจากนี้พอนจากใช้ท�าเป็น
ทุ่นส�าหรับเกาะตอนว่ายน�้าเพื่อไม่ให้จม งวงจากใช้ในการท�าน�้าหวานเพ่ือท�าน�้าส้มจาก ซึ่งทุกส่วนของต้นจาก
สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคได้

ค�าส�าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การใช้ประโยชน์จากต้นจาก,ต้นจาก

บทนำา

ต้นจากจัดเป็นพชืตระกลปาล์มท่ีขึน้อยูใ่นบรเิวณป่าชายเลนของประเทศไทยซึง่มคีวามส�าคญัต่อระบบ
นิเวศชายฝั่ง เป็นแหล่งเก็บความอุดมสมบูรณ์เป็นแนวป้องกนการเซาะและการพังทลายของชายฝั่งได้เป็นอย่าง
ดี ป่าจากจะพบเห็นอยู่ ทั่วไปตามชายฝั่งปากแม่น�้า ปากอ่าวพื้นที่ลุ่มชายทะเลและริมฝั่งแม่น�้าล�าคลองของพื้นที่
ติดทะเลในประเทศเขตร้อนในประเทศไทยจะพบบริเวณปากอ่าวริมฝั่งแม่น�้าล�าคลองและพื้นที่ลุ่มชายทะเล ทั้ง
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ในภาคตะวันออกภาคกลางบางส่วน และภาคใต้ ทั้งหมด (นพรัตน์ บ�ารุงรักษ์ 2540) จากอดีตจนถึงปัจจุบันป่า
จากมปีระโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงมกีารน�าไปใช้จกัสาน ประดษิฐ์ของใช้ พอนจากใช้เป็นส่วนส�าคญั
ของการประดิษฐ์กระทง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประโยชน์ทางอ้อมคือ เป็นที่อยู่อาศัยของ
สตัว์น�า้ ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่ เกดิตะกอนดนิสะสมท�าให้แผ่นดนิงอก รกัษาระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์จากป่าจากเป็นการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนในพืน้ทีเ่กิดความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของป่าจาก จึงเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่าจากให้คงอยู่ และสามารถสร้างรายได้เข้า
สู่ครอบครัว และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าจากไม่หมดไปและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ การกระจาย
ตวัของป่าจากจะพบบริเวณปากแม่น�า้และริมสองฝ่ังคคูลองทีห่รอืบรเิวณน�า้กร่อย สามารถเจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิ
เลนค่อนข้างแข็งและเหนียวจัด ทนต่อความเค็มของดิน น�้า และแสงแดดได้ดี ต้นจากมีล�าต้นอยู่ใต้ดินเป็นกลุ่ม
กอ เรียกว่า “หินจาก” มีใบแทงขึ้นมาเป็นกอ ใบเป็นใบประกอบขนาดใหญ่ มีใบย่อยเรียงคล้ายขนนก ดอกมีสี
เหลอืงแสด ช่อดอกเรยีกว่า “นกจาก” เปน็งวงแทงออกมาระหว่างกาบใบทีอ่ยู่ใต้ดนิ หรือเรียกว่า “พอนจาก”ผล
มีสีน�้าตาลเข้มเบียดรวมกันเป็นกระจุก เรียกว่า ทะลาย หรือ “โหม่งจาก” ต้นขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อจากกอ
หนึ่งเป็นอีกกอหนึ่งและขยายพันธุ์โดยเมล็ด เมื่อผลแก่จัดจะหลุดร่วงจากทะลายลอยตามน�้าไปติดตามตลิ่งหรือ
หาดเลนแล้วแตกหน่องอกรากเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ ต้นจากจะออกลูกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ปี และสามารถปาด
งวง หรือเรียกว่า “ปาดตาล” เพื่อน�าน�้าหวานมาท�าเป็นน�้าตาลจาก ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี 
ส่วนต่าง ๆ  ของต้นจาก สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แต่ในปัจจุบันการน�าส่วนต่าง ๆ  ของต้นจากมา
ใช้ประโยชน์ ต้นจากที่เหลืออยู่ซึ่งชุมชนไม่ได้น�าไปใช้ท�าประโยชน์สามารน�ามาดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ เพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผลติภัณฑ์จากต้นจาก และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างคุ้มค่าต่อไป (สมบูรณ์ 
ประสงค์จันทร์ และคณะ, 2556)

พื้นที่ที่มีป่าจากหมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร เป็นที่ราบลุ่มมีน�้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมีพื้นที่ติดต่อทะเล
อ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด�า ส่วนดินล่างมีสีเทา
หรอืสีน�า้ตาลออ่น มีคลองหวัไทร – ปากพนงัไหลผ่าน ซึง่จะเป็นป่าจากและป่าไม้อืน่ ๆ  โดยแผ้วถางบรเิวณที่ดอน
ก่อนแล้วขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ  ที่อยู่ใกล้ล�ามาบลึก ๆ  จนได้เป็นพื้นที่ท�านาต่อมาและช่วงเดียวกันนั้นก็มีลูกหลาน
จากตระกูลอื่น ๆ ตามกันมาเรื่อย ๆ โดยครั้งแรกจะมาอาศัยอยู่ริมคลองหัวไทรและชายทะเลเป็นหลัก จนมีลูกมี
หลานได้ขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ  จนเป็นหลาย ๆ  หย่อมบ้าน หรือหลาย ๆ  ชุมชน จนถึงปัจจุบัน หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะ
เพชร โดยพื้นที่เดิมก่อนการท�านานั้น จะเป็นพ้ืนที่ป่าเป็นส่วนมาก เป็นป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้น�้ากร่อยทั่ว ๆ ไป 
เช่น ป่าจาก ป่าไม้ริมคลอง ป่าไม้แนว ร้ัวบ้าน แต่ในปัจจุบันพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะถูกขุดเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง และปล่อย
เป็นที่รกร้างอยู่จ�านวนมากหลังจากประสบปัญหาหลาย ๆ  ด้านจากการเลี้ยงกุ้ง และในปัจจุบันก�าลังปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกผักและเลี้ยงปลาในบ่อ ป่าจากเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกัน เป็น
ไม้ใช้สอยใช้เยบ็จากท�าหลงัคาบ้านเป็นพืน้ทีอุ่น่น�า้และชะลอความแรงของน�า้ ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและเป็น
ที่วางไข่ของปลาช่วงวัยเจริญ เป็นแหล่งยาสมุนไพรเช่น ต้นหมอนแก้เจ็บคอ สะเอว ต้นชุมเห็ด แก้ปวดนิ่ว ต้น
ปรงแก้โรคเบาหวาน นอกจากมุงหลังคาแล้วยังเอาไปขายเป็นรายได้เสริม ส่วนยอดอ่อนเอาไปตากให้แห้งและ
เอาไปขายเป็นใบจากยาสบูขายได้ราคาดีมากส่วนใบแก่เอาไปท�าขนมจากลกูจากอ่อนเอาไปแกงคัว่ไก่และแกงส้ม
ปลาได้อร่อยดีมากส่วนทลายเอามีดปาดน�าน�้าไปเคี่ยวท�าน�้าผึ้งจากท�าน�้าตาลแว่น ท�าเหล้าสาโท นอกจากท�า
อาหารและน�้าผึ้งแล้วยังท�ายารักษาโรคได้ด้วย ส่วนของนกจากหรือช่อดอกเอาไปต�าแก้โรคเบาหวานได้นอกจาก
การใช้ประโยชน์แล้วต้องดูแลรักษาด้วย ป่าจากยังปรกอบด้วยพืชสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งสมัยก่อนเคยใช้กันต่อ
มาระยะหลังมีการใช้ประโยชน์กันน้อย เว้นแต่คนรุ่นเก่าที่ยังนิยมใช้สมุนไพรและก�าลังน�ามาแนะน�ารื้อฟื้นให้ลูก
หลานรุ่นหลังได้ศึกษาถึงประโยชน์ในยามป่วยไข้ (ประเสริฐ คงสงค์, ออนไลน์, 2560) 
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ดังนัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส�าคญัของต้นจาก ในอดตีชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นจากภายในครวัเรอืน
เท่านั้น แต่ตอนนี้ชาวบ้านสามารถน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์จากต้นจากมาเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
ได้ จงึท�าให้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาภมูปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมูท่ี3่ ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสามารถต่อยอดการท�าผลิตภัณฑ์จากต้นจากได้ต่อไปในอนาคต เพื่อท�าให้รู้ถึง
กระบวนการเตรียมการผลิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากต้นจากของ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตทางด้านพ้ืนทีแ่ละเนือ้หา การศกึษาคร้ังน้ีมีขอบเขตด้านพืน้ทีโ่ดยผู้วจิยัเลือกพืน้ที ่แบบเจาะจง
คือ หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยแบ่งเป็นกลุม่ผูใ้ห้ข้อมูล
ดังนี้

ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยชาวบ้านในชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นจากที่จ�านวน 7 คน ผู้ที่มี
ภมูปัิญญาในการประโยชน์จากต้นจาก โดยแยกเป็นผู้ทีใ่ช้ประโยชน์จากงวงจากผูท้ีใ่ช้ประโยชน์จากใบจาก จ�านวน 
1 คน ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากยอดจากจ�านวน 2 คน และใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากต้นจาก จ�านวน 3 คน 

ผู้ให้ข้อมูลรองประกอบด้วย ผู้มีความรู้เกี่ยวกับชุมชน 5คน และใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จ�านวน 1 คน ที่มี
ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของหมู่ที่3 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก

ขอบเขตทางด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการจัดเก็บข้อมูลใช้เวลาการศึกษาในปีการศึกษา 2560
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักกับผู้ให้ข้อมูลรอง
เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จงัหวัดนครศรธีรรมราช ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้โดยการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและกรอบแนวคิดการวจิยั
เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบสัมภาษณ์การสนทนาอย่างมีเป้าหมายระหว่างผู้สัมภาษณ์แลผู้ให้สัมภาษณ์โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้มาซ่ึงข้อมลูทีถ่กูต้องเทีย่งตรงและเพือ่บรรลปุระสงค์ดงักล่าวการสงัเกตการณ์เป็นเทคนคิการ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่งที่ผู้สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือให้
เพื่อเข้าถึงและความเกี่ยวข้องกันระหว่างกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆของเหตุการณ์และปรากฏการณ์นั้นๆ

การสัมภาษณ์ ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีประเด็นค�าถามที่
ก�าหนดตามขอบเขตเนือ้หา การศกึษา และสมัภาษณ์มลีกัษณะการพดูคยุแบบธรรมชาตแิละเป็นกนัเอง ตามเวลา
และความเหมาะสมและโอกาสโดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องต่างๆของตนเอง ตามประเด็นที่วางไว้อย่างยืดหยุ่น

การสังเกต ได้ใช้การสังเกตแบบมส่ีวนร่วมในบรบิทโดยรวมของผูท้ีใ่ช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์
จากต้นจาก ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะท�าการสังเกตสภาพทั่วไปและเรียนรู้
กระบวนการ ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการบันทึกตามประเด็นที่ก�าหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวมข้อมลูเป็นข้ันตอนของกระบวนการทีม่คีวามส�าคญั เพ่ือให้ได้ข้อมลูทีต่อบสนองวตัถุประสงค์
และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ส�ารวจพืน้ท่ีในชุมชนผู้วจิยัได้เตรียมเนือ้หาในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในชมุชน เรยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ
ที่มีผู้ใช้ประโยชน์จากต้นจาก

บริบทชุมชน

 ประวัติความเป็นมาของชุมชน

 ด้านเศรษฐกิจ

 ด้านสังคม

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์

 จากต้นจาก

 การอนุรักษ์

 การพัฒนา

 การถ่ายทอด

 การใช้ประโยชน์จากต้นจาก

 ผลจาก  ใบจาก

 นกจาก  ยอดจาก

 ทางจาก งวงจาก

 พอนจาก 
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2.  สร้างความสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับชุมชนผู้วิจัยเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้น�าและสมาชิกใน
ชุมชนโดยการเข้าไปพบปะพูดคุยกัน

3.  การเก็บข้อมูลแบบรายละเอียดที่เจาะลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

 ส่วนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทชุมชนและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก

 ส่วนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้วิจัยได้เห็นข้อมูลส่วนรายละเอียดแต่ล่ะ
ประเด็นโดยพบปะพูดคุยกับผู้มีความรู้และกลุ่มเป้าหมาย

4.  การหามลูเพิม่เตมิ ผูว้จิยัได้รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผล พบว่าขาดข้อมูลรายละเอียดบางส่วนก็ได้
ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วธิกีารวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาวิจัยเรือ่ง ภูมปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก ต�าบลเกาะ
เพชร อ�าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาข้อมลูเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณ์
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ข้อมลูหลกัและผูใ้ห้สมัภาษณ์ข้อมลูรอง เมือ่รวบรวมข้อมลูและตรวจสอบเนือ้หา ดงันัน้จงึน�าข้อมลู
มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและน�ามาวิเคราะห์ในเชิง
พรรณนา

สรุปผลการศึกษา

บริบทชุมชน

ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ 

ประวัติความเป็นมาจากการบอกเล่าของคนในพื้นที่พบว่า ชุมชนบ้านในทร หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่ที่แม่น�้าหลายสายไหลผ่าน แม่น�้าทุกๆสายเป็นทางผ่านใน
การเดินทางของคนและสัตว์ทุกชนิด และในพื้นที่น้ันได้มีฝูงช้างอยู่ฝูงใหญ่โดยช้างใช้เส้นทางในการเดินทางโดย
การข้ามแม่น�้าสายหนึ่งจนเป็นทอน หรือ “ทร” คือแม่น�้าสายนั้นเป็นทางเดินในการเดินทางมีลักษณะแห้งเป็น
สนัดนิออกมาซึง่อยูใ่นการปกครองของต�าบลหน้าสตน และต่อมาได้แยกออกมาอยูใ่นการปกครองของต�าบลเกาะ
เพชรหลังจากมีองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะเพชร 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ในอดีตชุมชนแห่งนี้มีความเจริญ ผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง สมัยก่อนครอบครัวใดที่เลี้ยงกุ้ง
ร�่ารวยเพราะได้ก�าไรทุกน�้าแต่ระยะหลังต่อมาสภาพเศรษฐกิจในชุมชนได้เปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
น�า้ได้มกีารปล่อยน�า้เข้ามาให้น�า้กร่อย เมือ่น�า้กร่อยกไ็ม่สามารถเลีย้งกุง้ได้ ท�าให้ขาดทนุเศรษฐกจิกต็กต�า่ แต่ชาว
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บ้านก็ไม่ย่อท้อบางคนก็มาประกอบอาชีพรับจ้างและบางคนก็เปลี่ยนมาเลี้ยงปูด�าเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาจนถึง
ปัจจุบัน

ด้านสังคม

สภาพสงัคมในอดตีจะเป็นชมุชนทีม่คีวามพึง่พากนัและมคีวามอดุมสมบรูณ์มากในทางด้านการเกษตร
มกีารมนาคมทางเรอืไปไหนมาไหนก็ใช้เรอืในการเดนิทาง ในยคุปัจจบุนัคนในชุมชนมีความเหน็แก่ตวัมากขึน้และ
สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชมก็จะแก่งแย่งกันมากขึ้น ผู้คนอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องรักใคร่ปรองดองกัน 
และต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีถนนหนทางสะดวกในการเดินทางมากขึ้น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในชุมชนมีการเปลีย่นแปลงต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบัุน หมู่ที ่3 ต�าบล
เกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อก่อนทรัพยากรในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้าน
อาหารและการเป็นอยู่ ชาวบ้านกินอยู่กันอย่างสบายและภายหลังต่อมาทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะ
ทางบกหรือทางน�้า และปัจจัยหนึ่งเนื่องจากมีประประชากรมากขึ้นและต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีวิธีที่จะประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากต้นจาก
ในการด�ารงชีวิตและให้คนในชุมชนให้ความส�าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท่ีจะอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน 

การพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า พัฒนาโดยการเน้นแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการใช้ประโยชน์จากต้นจากโดยใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์ เช่น ลูกจากน�ามาท�าเป็น
อาหารคาวและหวาน ใบจากน�ามาท�าเป็นตับจาก และตับจากสามารถน�ามาพัฒนาเป็นอย่างอื่น ซึ่งเอาตับจาก
มาท�าเป็นเรือพระได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ น่ีคือภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนาให้เกิดในเชิงสร้างสร้างสาร
และมีการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สิ่งใหม่ 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า ชาวบ้านในชุมชนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากการสืบทอดจากรุ่นศูนย์รุ่นเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้และสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งต้น
จากสามารถใช้ท�ามวลบุรี่ ตับจากมุงหลังคาท�าภาชนะตักน�้าที่รองก้นหม้อ น�้าส้มจาก ใช้เป็นอาหารทั้งคาวและ
หวาน และหลังจากที่ชาวบ้านไม่ใช้ประโยชน์จากต้นจากก็ปล่อยให้ทางจากแห้งก็สามารถน�ามาเป็นเชื้อเพลิงได้
อีกด้วย ดังนั้นต้องต้นจากจึงมีประโยชน์หลากหลายที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภค

การใช้ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า หมู่ที่3 บ้านในทร ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ต้นจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเกือบทุกส่วน 

การใช้ประโยชน์จากผลจาก พบว่า ลูกจากอ่อนหรือผลอ่อน สามารถน�าไปแกงท�าเป็นอาหาร ต้มกิน
กับน�้าพริกใช้เป็นผักเหนาะน�้าพริก กินร่วมกับแกงไตปลา ท�าเป็นแกงกะทิหรือหากปล่อยให้อ่อนพอเหมาะ ลูก
จากหนุ่มก็ผ่าเอาเมล็ดมารับประทานสดเป็นผลไม้ได้ หรือจะน�ามาลอยแก้ว หรือใช้เชื่อมรับประทานเป็นขนม
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หวานลูกจากที่สุกแล้วจะมีเนื้อเยื่อสีขาวและใส นุ่ม มีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นของหวาน หรือที่เรียกว่า “ลูก
จากเชื่อม”

การใช้ประโยชน์จากใบจาก พบว่า การเลือกใบของต้นจากจะต้องมีวิธีการเลือกคือ สังเกตดูว่าใบจาก
แก่หรืออ่อน ก่อนที่เราจะตัดทางของใบจากนั้น ต้องมีการดูทางของใบจากอย่างละเอียดเสียก่อนทุกครั้งที่มีการ
ตัด เมื่อมีการตัดใบออกจากทางจากต้องดูใบจากว่าแก่หรืออ่อน ถ้าไม่เช่นนั้น เมื่อมีการตัดถูกเอาใบอ่อนไปแล้ว 
พอเอาใบจากมาเย็บแล้วมันจะแตกได้ง่าย และถ้าเป็นใบจากที่แก่จะเย็บแล้วไม่แตกง่าย และเมื่อน�าไปใช้แล้วจะ
ทนแดดทนฝนได้นาน

การท�าเชือกคร้า การเลือกคร้าต้องเลือกคร้าแบบแก่ๆ การน�าคร้ามาเหลาปลายให้ทางที่ปลายออก 
หลังจากนั้นก็ผ่าคร้าออกเป็น 2 แผ่น โดยผ่าตรงกลาง และผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเหลาไส้ที่เป็นแกนกลางออกให้
เหลือแต่เปลือกนอก แล้วน�ามาเหลาปลาย

การเตรียมใบจาก ควรเลือกใบจากที่แก่และใบใหญ่ เมื่อตัดเสร็จแล้วก็น�ามารานใบออกจากทาง เมื่อ
รานใบออกจากทางเสร็จก็น�าทางมาผ่าครึ่งเพื่อท�าไม้แกนเพื่อใช่เป็นสันตับจาก

การเย็บตับจาก มีวิธีการเย็บตับจากโดยการน�าใบจาก 4-5 ใบ ซ้อนทับกัน ซึ่งอยู่ด้านหลังซ้อนทับแค่
ครึ่งใบแล้วทับลงบนไม้ตับ การพับจะต้องไม่ให้ปลายทั้ง 2 ด้านเสมอกันและหลังจากนั้นใช้เชือกคร้าผูกติดกันให้
แน่น หลังจากนั้นก็น�าใบคู่ใหม่มาซ้อนโดยต้องให้ใบคู่ใหม่ครอบใบคู่เดิมเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วใช้เชือกคร้าเย็บให้ติด
กัน เวลาเย็บนั้นจะใช้ปลายเชือกคร้าแทงบริเวณใกล้กับแกนกลางของใบทั้ง 2 ด้าน แทงลงครั้งหนึ่งแล้วแทงขึ้น
ครัง้หนึง่ ท�าอย่างน้ันจนหมดตับแล้วก็เย็บกลบัมา 1 คร้ัง เพือ่ป้องกนัเชอืกหลดุ หลงัจากเยบ็เสร็จกน็�าไปตากแดด
ให้แห้งแล้วน�ามาเกบ็ เหตผุลทีใ่ช้ทางจากเป็นแกนก็เพราะหาได้ง่ายและมอดจะไม่กนิ(อ�านวย ข�าเกดิ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
24 กันยายน 2560)

การใช้ประโยชน์จากยอดจาก การใช้ยอดจากท�ามวนบหุรีว่ธิที�าใบจากส�าหรบัมวนบหุรีน่ัน้จะใช้วธิกีาร
เลือกยอดจากที่ใบยังห่อตัวไม่แผ่ออก ตัดออกจากกอ สับใบออกจากยอด เริ่มจากโคนยอดไปหาปลายยอด สับ
ครั้งหนึ่งดึงใบออกใบหนึ่ง จนกระทั่งเกือบถึงปลายยอดจึงหยุด เพราะปลายยอดใบส้ันเล็กขาดคุณภาพ เอาใบ
จากอ่อนที่ได้แล้วตากแดดจนแห้ง ถ้าแดดดีใช้เวลาประมาณ 2 วัน เมื่อแห้งแล้วต้องลอกเจียะออก เมื่อลอกเจียะ
ออกน�ามาตัดเป็นท่อนพอๆ กับความยาวของมวนบุหรี่

การท�ามวนบุหร่ีจากใบจากต้องเลอืกยอดทีม่ขีนาดใหญ่เพราะถ้ายอดเลก็เวลาน�ามามวนกม็วนยาก เมือ่
ได้ใบจากตามความต้องการก็ใช้พร้าตดัยอดจากเมือ่ตดัยอดจากเสรจ็แล้วก็ใช้พร้าตดัใบจากจากโคนไปยังยอดจาก
ซึง่จะดตูาของใบจากทีอ่ยูเ่ยอืงกนั การตดัออกมาเปน็ใบจากจะเว้นปลายจากเพราะส่วนนัน้ใบจากจะมขีนาดเลก็ 
เมื่อตัดเสร็จแล้วลอกก้านจากที่อยู่ตรงกลางใบออกเพื่อจะแยกใบจากออกเป็นสองใบ เมื่อเสร็จแล้วน�าใบจากไป
ตากแดดประมาณ 2-3 วันหรือให้แห้งสนิท เมื่อไปซักแห้งแล้วน�ามาลอกดูดได้เลย

วธิกีารเลอืกยอดจาก เลอืกยอจากทีมี่ขนาดใหญ่และดูว่าปลายยังไม่แตก ยอดจากทีตั่ดจะตายจะมียอด
ใหม่ขึ้นมาแทน

วิธีท�าใบจาก (มวนบุหรี่) เมื่อได้ใบจากตามความต้องการก็ใช้พร้าตัดยอดจากเมื่อตัดยอดจากเสร็จแล้ว
กใ็ช้พร้าตดัใบจากจากโคนไปยังยอดจากซึง่จะดตูาของใบจากทีอ่ยูเ่ยอืงกนั การตดัออกมาเป็นใบจากจะเว้นปลาย
จากเพราะส่วนนั้นใบจากจะมีขนาดเล็ก เมื่อตัดเสร็จแล้วลอกก้านจากท่ีอยู่ตรงกลางใบออกเพ่ือจะแยกใบจาก
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ออกเป็นสองใบ เมื่อเสร็จแล้วน�าใบจากไปตากแดดประมาณ 2-3 วันหรือให้แห้งสนิท เมื่อไปซักแห้งแล้วน�ามา
ลอกดูดได้เลย ( ไพโรจน์ ผลสุย ผู้ให้สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2560)

การลอกสามารถลอกได้ทั้ง 2 ฝั่งจะอยู่ที่คนสูบ แต่ถ้าลอกทั้ง 2 ด้าน ก็จะท�าให้ติดไฟเร็วและจะแตก
เป็นริว้หมด แต่ถ้าลอกด้านเดยีวใบจากจะหนาและตดิไฟช้า เม่ือลอกเสร็จแล้วกจ็ะน�ามาพบัประมารเท่ามวนบุหรี่
ขาว และหลังจากนั้นก็ใช้ใบมีดตัด” (ยงยุทธ แดงด้วง ผู้ให้สัมภาษณ์ 24กันยายน 2560)

การใช้ประโยชน์จากพอนจาก พบว่า ใช้ท�าเป็นทุ่นส�าหรับเกาะตอนว่ายน�้าเพื่อไม่ให้จม ใช้ประโยชน
ในการท�ากระทงเมื่อถึงเทศกาลหรือน�าไปท�าเป็นของเล่นส�าหรับเด็กเช่น ท�าเป็นดาบ ปืน เรือ

การใช้ประโยชน์จากนกจาก พบว่า นกจากสามารถน�ามาเป็นผักเหนาะได้และสามารถน�ามาแกงเป็น
ผักได้ ไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิไก่ แกงกะทิหมู

การในการใช้ประโยชน์จากงวงจาก พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�าน�้าส้มจากเมื่อก่อนใช้กระบอก
ไม้ไผ่แต่ในปัจจุบันชาวบ้านใช้ขวดพลาสติกมาเป็นภาชนะรองรับใส่น�้าหวาน ซึ่งขั้นตอนในการท�าน�้าส้มจากจะใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บน�้าหวานแล้วน�าน�้าหวานเทใส่ไหหรือภาชนะ แล้วปล่อยทิ้งไว้
ไว้ประมาณ 1 เดือนก็จะเป็นน�้าส้มอย่างดีที่ไม่มีสารพิษและน�ามาท�าน�้าจิ้ม แกงส้ม

ขัน้ตอนการเลอืกทะลายจากเพ่ือท�าน�า้หวาน การเลอืกต้นจากทีอ่วบสมบรูณ์ งวงย้อยยาว ต้นจาก 1ต้น 
จะใช้จะใช้ท�าน�้าตาลเพียง 1 งวง ต้นจากที่ปาดน�้าตาลต้องอายุประมาณ 4-5 ปี ขึ้นไป และไม่นิยมปาดทะลายที่
แก่เกินไปหรือเรียกว่า (เป็นตาค้าง)

 ขั้นตอนการเตรียมท�าลาย ตีด้วยของแข็งหรือไม่แข็งมากโดยใช้ไม้แข็งหุ้มด้วยผ้านวดด้วยความเหมาะ
สมโดยการตีส่วนใหญ่จะตีทั่งหมด 10 วัน ตีครั้งแรก 4 วัน เว้น 3 วัน ตีครั้งที่สอง 3 วัน เว้น 3 วัน ตีครั้งสุดท้าย 
3 วัน ในการตีจะตีวันละ 30-40 ครั้ง เมื่อตีครบระยะก้านงวงจากปกติมีสีแสดอมเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่ง
แสดงว่าพร้อมที่จะปาดได้

ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว ปาดให้เป็นปากเป็ดด้วยทับท่ีมีลกัษณะเฉพาะปาดโดยใช้วิธีดึงจากล่างข้ึนบนเป็น
แว่นๆต้องปาดทุกวัน เพื่อป้องกันการอุดตัน งวง 1 งวง จะปาดได้ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับความยาวของงวงปาดทิ้ง
ไว้ 1 คืน โดยใช้กระบอกรองรับน�้าหวานจาก จากนั้นก็เก็บกระบอกน�้าหวานจากมาเทใส่

วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น�้าส้มจาก เมื่อเทน�้าหวานใส่เนียงปิดฝาทิ้งไว้ 1 เดือน ก็จะเป็นน�้าส้มอย่างดี
ไม่มีสารพิษ น�ามาท�าน�้าจิ้ม แกง ปลาต้มส้ม(จรวยหยูศรี,ผู้ให้สัมภาษณ์ 19 กันยายน 2560)

 

 ภาพที่ 1 ป่าจาก                          ภาพที่ 2 การลอกใบจาก
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 ภาพที่ 3 ตับจากที่ใช้มุงหลัง             ภาพที่ 4 น้�าส้มที่รับประทานได้

การอภิปรายผลการวิจัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากต้นจากมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการถ่ายทอด
ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้กบัเดก็เดก็ในหมูบ้่านและผูท้ีต้่องการความรูใ้นการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ในการใช้ประโยชน์
จากต้นจากเช่น ลูกจากน�ามาท�าเป็นอาหารคาวและหวาน ใบจากน�ามาท�าเป็นตับจาก และตับจากสามารถน�ามา
พัฒนาเป็นอย่างอื่นได้เช่น การท�าเรือพระ ชาวบ้านในชุมชนยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสืบทอดจากรุ่นศูนย์
รุ่นเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้และสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งต้นจากสามารถใช้ท�ามวลบุรี่ ตับจากมุง
หลังคา ท�าภาชนะตักน�้า ที่รองก้นหม้อ น�้าส้มจาก ใช้เป็นอาหารทั้งคาวและหวาน และหลังจากที่ชาวบ้านไม่ใช้
ประโยชน์จากต้นจากก็ปล่อยให้ทางจากแห้งก็สามารถน�ามาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพยุงพร ไตรรตัน์สิงหกุล (2537) การศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน
บ้านหนองป่าตอง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ พบว่า หัตถกรรมพื้น
บ้านเครื่องจักสานของหนองป่าตองมีต้นก�าเนิดจากชาวพวนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ตั้งถิ่นฐานที่บ้านกน
องป่าตอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้น�าความรู้ที่ได้ติดตัวมาท�าเครื่องจักสานของ
บ้านเราบ้านหนองป่าตอง สาเหตุที่ความรู้ยังคงด�ารงอยู่คือ ความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตสิ่งแวดล้อมตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนา และจากแรงผลักดันเหล่านี้ท�าให้หัตถกรรมพื้นบ้าน
เครือ่งจกัสานของชาวบ้านหนองป่าตองด�ารงอยูอ่ยูม่าถงึทกุวนันีแ้ละเพือ่ให้มกีารถ่ายทอดวธิกีารท�าเครือ่งจกัสาน
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งขบวนการถ่ายทอดจะต้องประกอบด้วย แหล่งความรู้จากครัวเรือนโรงเรียน หน่วย
งานราชการต่างๆ ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดได้แก่ครอบครัวเพื่อนบ้านและบุคคลต่างๆหมู่บ้านที่เป็นผู้
ถ่ายทอดและผูร้บัการถ่ายทอด และวธิกีารถ่ายทอดได้แก่การถ่ายทอดจากบรรพบรุุษเป็นวิธีการถ่ายทอดจากการ
สังเกตการทดลองการบอกเล่าด้วยปากการปฏิบัติจริงการฝึกหัดการฝึกฝนของตนเองเกิดจากความเคยชินที่
พบเห็นทุกวันจนสามารถท�าได้โดยไม่ต้องมีคนสอน 

การใช้ประโยชน์จากต้นจากของต้นจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเกือบทุกส่วนของต้นจาก
เช่น ลูกจากอ่อนหรือผลอ่อน สามารถน�าไปแกงท�าเป็นอาหาร ต้มกินกับน�้าพริก ใช้เป็นผักเหนาะน�้าพริก ทาน
ร่วมกบัแกงไตปลา ท�าแกงกะท ิหรือหากปล่อยให้อ่อนพอเหมาะ ลูกจากหนุม่กผ่็าเอาเมล็ดมารบัประทานสดเปน็
ผลไม้ได้หรือใช้เชื่อมรับประทานเป็นขนมหวาน ลูกจากที่สุกแล้วจะมีเนื้อเยื่อสีขาวและใส นุ่ม มีรสหวาน ใช้รับ
ประทานเป็นของหวาน ลูกจากอ่อนน�ามารับประทานได้ สามารถน�าไปแกงท�าเป็นอาหาร ต้มกินกับน�้าพริก ใช้
เป็นผักเหนาะน�้าพริก กินร่วมกับแกงไตปลา ท�าเป็นแกงกะทิ ใบจาก ใช้ในการท�าตับจากเพื่อใช้ท�าเป็นที่อยู่อาศัย 
ยอดจากท�ามวนบุหรี่ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ มยรุ ีพลวฒัน์ (2544) การศกึษาผลผลิตผลจากต้นจากของ
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ชาวบ้านต�าบลย่านซื่อ พบว่า การศึกษาผลิตผลจากต้นจากและผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตจากต้นจาก ผู้วิจับ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตและถ่ายภาพประกอบ แล้วน�าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนา วิเคราะห์ โดยมีตาราง และภาพประกอบบางส่วน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ชาวบ้านต�าบลย่าน
ซื่อ อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง รู้จักการน�าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากมาใช้เป็นสิ่งบริโภคและอุปโภคมาช้านานแล้ว
เนือ่งจากบรเิวณทีม่ต้ีนจากขึน้อยูเ่ป็นจ�านวนมากในหลายพ้ืนที ่การใช้เพ่ือการบริโภคนัน้มทีัง้ทีใ่ช้เป็นอาหารคาว 
ได้แก่ นกจากอ่อน และผลลูกจากอ่อน โดยน�ามาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น การน�าเอานกจากอ่อนและลูกจากอ่อน
มารับประทานอย่างผกัจิม้ ซึง่อาจรบัประทานทัง้ทีย่งัสดๆ หรอืลวกกะทก็ิได้น�ามาเป็นผกัแกง ผกัแกงเลยีง เป็นต้น 
ส่วนของต้นจากที่น�ามาเป็นอาหารหวาน ได้แก่ เนื้อลูกจากเชื่อม เป็นต้น ส่วนของต้นจากที่จ�าน�ามาเป็นเครื่อง
ดื่มและเสพ ได้แก่ น�้าหวานจากงวงจาก และใบจากอ่อนมาท�าใบจากมวนยาสูบ เป็นต้น ส่วนการใช้เพื่อการ
อุปโภคนั้นทั้งที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ใบจาก ทางจาก ก้านจาก เป็นต้น โดยการน�าใช้ใน
ลักษณะต่าง ๆ  เช่น น�าใบจากมาเย็บเป็นจากตับส�าหรับมุงหลังคา น�าก้านจากมาท�าดอกบิด เป็นต้น ส่วนของต้น
จากที่ใช้เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้แก่ ใบจาก ก้านจาก เป็นต้น โดยการน�ามาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น การน�าใบมา
ท�าเป็นติหมา การน�าก้านจากมาท�าเป็นตะกร้า เป็นต้น ส่วนของต้นจากที่จะน�ามาใช้ท�าเป็นของที่ระลึกและของ
ตกแต่งในบ้าน ได้แก่ ใบจากและก้านจาก โดยการน�ามาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น การน�าจากมาจักรสานเป็นกระ
เช้าดอกไม้ แจกัน น�าใบจากมาท�าเป็นติหมาเป็นของที่ระลึก เป็นต้น ส่วนในด้านผลกระทบจากการผลิตผลจาก
ต้นจากจ�าแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านสภาพแวดล้อมกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ต้องมีการจัดกิจกรรมในชุมชนประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อสะท้อนให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึง
ภูมิปัญญาในชุมชน

2.  ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามานับสนุนและส่งเสริมภมูปัญญาท้องถิ่นให้เป้นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนบ้านในทร หมู่
ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราข

2. ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาให้ทันกับยุคสมันใหม่ เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เอกสารอ้างอิง

นพรัตน์ บ�ารุงรักษ์ 2540 การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์ใช้สอยและการขยายพันธุ์ต้นจากในพื้นที่ลุ่ม
นำ้าปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช(รายงานการวิจัย)กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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ประเสริฐ คงสงค์ 2650 ในเลยังปลา ในนายังข้าว พ่อเฒ่าตัดจาก : วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนเกาะเพชร หน้าสตน 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: เมื่อ 13 มิถุนายน 2566

สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 2556การใช้ประโยชน์ต้นจากบริเวณทะเลสาบสงขลา ตำาบลปากรอ และตำาบลชะ
แล้ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล2537 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานบ้านหนองป่า
ตอง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริญญานิพนธ์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มยุรี พลวัฒน์2544ศึกษาผลผลิตจากต้นจากของชาวบ้านต�าบลย่านซื่อ อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรังวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

บุคลานุกรม

จรวยหยูศรี (ผู้ที่ท�าน�้าส้มจาก)อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ผู้ให้สัมภาษณ์) เบญจวรรณ ผลสุย (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

ไพโรจน์ ผลสุย (ผู้ที่ท�ามวนบุหรี่ใบจาก)อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช(ผู้ให้สัมภาษณ์) เบญจวรรณ ผลสุย (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560

ยงยุทธ แดงด้วง(ผู้ที่ท�ามวนบุหรี่ใบจาก)อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช(ผู้ให้สัมภาษณ์) เบญจวรรณ ผลสุย (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560

อ�านวย ข�าเกิด(ผู้ที่ท�าตับจากมุงหลังคา) อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 5/2หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช(ผู้ให้สัมภาษณ์) เบญจวรรณ ผลสุย (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560
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การประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กรณีศึกษา : อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดโช แขน้ำาแก้ว บุญยิ่ง ประทุม พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ดร.จิตติมา ดำารงวัฒนะ

อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครัง้นี ้เพือ่ศกึษาการประเมนิสภาวะชมุชนด้านความพร้อมรองรบัการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : อ�าเภอ
พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ผลการศึกษาพบว่า 

1) การประเมนิสภาวะชมุชนด้านความพร้อมรองรบัการท่องเทีย่วโดยชมุชน กรณศึีกษา : อ�าเภอพปูิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้าน
การจัดการ และด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.04, S.D. เท่ากับ 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.08, S.D. เท่ากับ 0.57) รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
( X  เท่ากับ 4.03, S.D. เท่ากับ 0.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 
4.01, S.D. เท่ากับ 0.51) ตามล�าดับ

2) แนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : อ�าเภอ
พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

 2.1) ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิและวฒันธรรม พบว่า ต้องมกีารสร้างจดุเด่นในการท่องเทีย่วทีส่ามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ต้องปรับภูมิทัศน์บางส่วนให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่
ยังไม่เปิดให้เข้าไปก็ควรด�าเนินการพัฒนา และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน�ารายได้มาสู่ชุมชน 

 2.2) ด้านองค์กรชุมชน พบว่า ควรมีการแนะน�าการท่องเที่ยว และสามารถน�าเที่ยวในชุมชนได้ มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคนในชุมชนด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นได้ พร้อมทั้งควรมีอาสาสมัครในชุมชนมา
ประสานงานการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในชุมชน อีกทั้งคนในชุมชนมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่อง
เที่ยว

 2.3) ด้านการจดัการ พบว่า ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ให้มากกว่านีเ้พราะอ�าเภอพปินูไกลจากอ�าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราชมาก พร้อมทั้งยังต้องมีระบบดูแลความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ควรมี
รถโดยสารประจ�าทาง มีรถเช่า หรือรถน�าเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีป้ายบอกทางหลากหลายภาษาที่สามารถเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ในขณะที่ต้องมีสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และควรมีร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่น หรือสินค้าที่ระลึก ตลอดสองข้างทาง



128  บทความวิชาการ

 2.4) ด้านการเรยีนรู ้พบว่า ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวในอ�าเภอพิปนู เพราะมทีรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ มีเหตุการณ์ท่ีควรจดจ�า และเอื้อต่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกับคนในชุมชน ภายใต้กฎ และระเบียบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบเพื่อให้รับรู้ร่วมกันเหมือนกับคนในชุมชน ส่งเสริมความรู้เรื่องการลดมลภาวะ หรือขยะมูลฝอยที่ท�าลาย
สภาพแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน

คำาสำาคัญ : การประเมินสภาวะชุมชน, ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บทนำา

การท่องเทีย่ว เป็นการเดนิทางของบคุคลจากสถานทีซ่ึง่เป็นทีอ่าศยัอยูป่ระจ�าไปยงัสถานทีอื่น่เป็นการ
ชั่วคราว และเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพโดยตรง ถึงแม้ว่ารูป
แบบของการท่องเที่ยวในบางประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะ
เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรม นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางท่อง
เทีย่วมกัจะมเีหตผุล หรอืประเภทของจดุมุง่หมายในการเดนิทางทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยมปัีจจยัทีเ่ป็นตวัสนบัสนุน 
หรือแรงผลักที่เป็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่เท่ากัน ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และความสนใจส่วนบคุคล เช่น สนใจเรือ่งราวของชนเผ่า วฒันธรรม ประเพณ ีประวตัศิาสตร์ สิง่แวดล้อม 
นันทนาการ หรือความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่
นักท่องเที่ยวต่างก็คาดหวังที่จะได้รับ คือ ความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์
ใหม่ที่สนองตอบต่อความต้องการส่วนบุคคลที่มีอยู่ (Amornrat Pornlho (นามแฝง), 2555)

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึง
ความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคม และวฒันธรรม ก�าหนดทศิทางโดยชมุชน และจดัการโดยชมุชน มอีงค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน มี 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยชุมชนมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีการผลิตที่พึ่งพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน อีกทั้งชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือ
ผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนา ด้านการจัดการ มีกฎ และกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และมีองค์กร 
หรือกลไกในการท�างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยง การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดย
รวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของชุมชน และด้านการเรียนรู้ มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ 

และความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 
2560) 

โดยการศึกษาครั้งนี้เลือกพื้นที่อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับรายงานจาก
ส�านักงานการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ศึกษารายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน
จงัหวดันครศรธีรรมราชในปี พ.ศ. 2559 มเีกณฑ์เฉลีย่การพฒันาคณุภาพทีช่วีติทีต่�า่กว่าเกณฑ์ จงึต้องมกีารพฒันา 
และสร้างรายได้ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับเปรมจิต พรหมสาระเมธี 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขต
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กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศกึษาพบว่า การเพ่ิมศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมด้านสิง่ดงึดดู
ความสนใจ ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จะช่วยให้
แหล่งท่องเทีย่วมศีกัยภาพสูงขึน้ตามจดุขายทางวัฒนธรรม และสามารถดงึดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่วนานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสภาวะชุมชนดา้นความพร้อมรองรับการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษา : อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการประเมิน และแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่อง
เที่ยวของชุมชนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : 

อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา 

: อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ ผูน้�าชมุชนทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วในชมุชน อ�าเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ทั้งหมด 160 คน (ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอพิปูน, 2560) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ
เครจซี่ และมอร์แกน (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 113 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลาก

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้าง
ข้อค�าถามในแบบสอบถาม จากนัน้น�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอทีป่รกึษาพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขเพือ่ตรวจสอบ
เนื้อหา ภาษา และส�านวน น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไข (IOC) 
จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจของผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาปรับปรุงข้อค�าถามตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 
และน�าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งน�าแบบสอบถามไปท�าการทดลองใช้ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 32 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งได้เท่ากับ 0.946 ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 2.1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค�าถามแบบเลือก
ตอบ (Check list) จ�านวน 4 ข้อ

 2.2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการประเมนิสภาวะชมุชนด้านความพร้อมรองรบัการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน กรณีศึกษา : อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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 2.3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษา : อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ ให้เกิดความเข้าใจในบริบทงานวิจัย โดยการพบปะกับชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 

 3.2 ลงพืน้ทีป่ระเมนิสภาวะชมุชนด้านความพร้อมด้านความพร้อมรองรับการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
เป็นการส�ารวจชุดข้อมูลชุมชน และผู้น�าชุมชนว่ามีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการใช้แบบสอบถาม

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 4.1 การประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาท�าการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดย
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 แนวทางพฒันาสภาวะชมุชนด้านความพร้อมรองรบัการท่องเทีย่วโดยชมุชน โดยการรวบรวม
ข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงน�ามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูก
ต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความสอดคล้องของค�าถามกับวัตถุประสงค์ หรือ 
IOC ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการประเมนิสภาวะชมุชนด้านความพร้อมรองรบัการท่องเทีย่วโดยชมุชน 
กรณีศึกษา : อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า

 1.1 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.04, S.D. เท่ากับ 0.49) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.08, S.D. เท่ากับ 0.57) รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ( X  เท่ากับ 4.03, S.D. เท่ากับ 0.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X  
เท่ากับ 4.01, S.D. เท่ากับ 0.51) ตามล�าดับ

 1.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.08, S.D. 
เท่ากับ 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ชุมชนมีความเก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.28, S.D. 
เท่ากับ 0.69) รองลงมา คือ ชุมชนมีความโดดเด่นทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวได้ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.14, S.D. เท่ากับ 0.81) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ชุมชนมีสภาพ
อากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวทุกฤดูกาล อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 3.93, S.D. เท่ากับ 0.78) ตามล�าดับ
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 1.3 ด้านองค์กรชุมชน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.03, S.D. เท่ากับ 0.60) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชนมีชื่อเสียง และ
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.19, S.D. เท่ากับ 0.71) และคนในชุมชนเห็นด้วยกับ
การพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.19, S.D. เท่ากับ 0.73) รองลง
มา คือ มีมัคคุเทศก์ หรือผู้น�าชมที่เป็นคนในชุมชน ซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว
ได้ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 3.94, S.D. เท่ากับ 0.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X  
เท่ากับ 3.81, S.D. เท่ากับ 0.95) ตามล�าดับ

 1.4 ด้านการจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.01, S.D. เท่ากับ 0.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีที่พักที่สะดวกสบาย
ส�าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.11, S.D. เท่ากับ 0.69) และชุมชนมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.11, S.D. เท่ากับ 0.76) รองลงมา คือ มี
การจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และมีป้ายบอกทางเป็นระยะ อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 
4.08, S.D. เท่ากับ 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มส�าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 3.87, S.D. เท่ากับ 0.83) ตามล�าดับ

 1.5 ด้านการเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.04, S.D. เท่ากับ 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนแก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  
เท่ากับ 4.11, S.D. เท่ากับ 0.77) รองลงมา คือ มีแหล่งโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
คุณค่าทางวิชาการ และการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.07, S.D. เท่ากับ 0.84) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน และนักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 3.94, S.D. เท่ากับ 0.76) ตามล�าดับ

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน กรณีศึกษา : อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

 2.1) ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ และวัฒนธรรม พบว่า ต้องมีการสร้างจุดเด่นในการท่องเที่ยวเพื่อ
ให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาอ�าเภอพิปูนมากขึ้น พร้อมทั้งควรมีการปรับภูมิทัศน์บางส่วนให้เหมาะสม
กบัการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาต ิและมีแหล่งทอ่งเที่ยวทีย่ังไมเ่ปิดให้เข้าไปทอ่งเที่ยวอกีหลายสถานที่ จึง
ควรด�าเนนิการพฒันา และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน�ารายได้มาสู่ชมุชน เพราะเป็นสถานทีท่ีม่ปีระวตัิศาสตร์ และ
มีคุณค่าทางจิตใจ 

 2.2) ด้านองค์กรชุมชน พบว่า ควรมีการแนะน�าการท่องเที่ยว หรือคนที่สามารถน�าเที่ยวในชุมชน
ได้ ทั้งยังต้องมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน และมีคนในชุมชนสามารถด�าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นได้ ควรมีอาสาสมัครในชุมชนมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการประสานงานการท่องเที่ยว
ให้มีความเชื่อมโยง และต่อเนื่องกันในชุมชน อีกทั้งชาวบ้าน หรือคนในชุมชนมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่อง
เที่ยว

 2.3) ด้านการจัดการ พบว่า เนือ่งจากสถานทีท่่องเทีย่วอ�าเภอพปินูไกลจากอ�าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช
มาก จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในอ�าเภอพิปูน 
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ควรมีระบบดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวตามจุดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว ควรมีรถโดยสารประจ�าทาง
มากกว่านี้ และมีรถเช่า หรือรถน�าเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดโดยคนในชุมชน พร้อมทั้งมีป้ายบอกทางที่สามารถเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ  ที่มองเห็นได้ชัด และหลายภาษา ในขณะที่ต้องมีสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และ
อินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรมีร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่น หรือสินค้าที่ระลึก ตลอดสองข้าง
ทาง

 2.4) ด้านการเรียนรู้ พบว่า ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ�าเภอพิปูนมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ์ มเีหตกุารณ์ทีค่วรจดจ�า และเอือ้ต่อการเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ และส่งเสรมิให้นกัท่องเท่ียวอนรุกัษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกับคนในชุมชน ควรมีการแจ้งกฎ และระเบียบการท่องเท่ียวให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบเพื่อให้รับรู้ร่วมกันเหมือนกับคนในชุมชน และควรส่งเสริมความรู้เรื่องการลดมลภาวะ หรือขยะมูลฝอยที่
ท�าลายสภาพแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน

 

ภาพที่ 1 ประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว

อภิปรายผล

1. การประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : อำาเภอ
พิปูน จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรวมทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิและวฒันธรรม ด้านองค์กรชมุชน 
ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  เท่ากับ 4.04, S.D. เท่ากับ 0.49) โดยผลการ
ศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเหมาะสมภายใต้องคป์ระกอบของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ส�าคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ และการเรียน
รู ้ซึง่สอดคล้องกับเปรมจติ พรหมสาระเมธ ี(2553) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
ส�าหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมด้านสิ่งดึงดูดความสนใจ ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการ จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงขึ้นตามจุดขายทางวัฒนธรรม และสามารถ
ดึงดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่วนานาชาตเิพิม่ขึน้ รวมทัง้ยงัสอดคล้องกับวภิา ศรรีะท ุ(2551) ได้กล่าวว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ต้องมีพื้นที่ท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่อง
เทีย่วได้ เช่น ภมูทิศัน์สวยงามแปลกตา และสะดวกในการเข้าถงึแหล่งท่องเท่ียว มีการจดัการเกีย่วกับระบบความ
ปลอดภัย สิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงการควบคุมจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว มี
กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
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2. แนวทางพัฒนาสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : 
อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2560) ที่ได้กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based 
Tourism) กับการท่องเที่ยวที่เน้นการค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่จัดการโดย
ชุมชน ภายใต้องค์ประกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชน มี 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพา มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อีกท้ังยังมีด้าน
องค์กรชุมชน ที่มีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ และมีความรู้ ที่คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ในขณะที่ก็ยังมีด้านการจัดการ โดยมีกฎ และกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
การท่องเท่ียว รวมถึงมีองค์กรในการท�างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนได้ 
มกีารกระจายผลประโยชน์ที่เปน็ธรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมของชุมชน และด้านการ
เรียนรู้ สามารถสร้างการรับรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างในการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 ควรมรีะบบการจดัการด้านความพร้อมรองรบัการท่องเทีย่วโดยชมุชนของอ�าเภอพปินู จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มากกว่านี้

 1.2 ควรมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมของชุมชน มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 2.1 ควรศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
วางแผนจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้น�าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการท่องเที่ยว

 2.2 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอ�าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางการจัดการ และวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อไป
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำาบลย่า
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชานต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ และระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นชุมชน เกบ็รวบรวมข้อมลูจากประชาชน จ�านวน 835 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 
T-test, F-test (One-way ANOVA ) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 44-56ปี ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท และมีระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน 46-60 ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ด้านสงัคมอยูใ่นระดับมาก ส�าหรับด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมและด้านเศรษฐกจิ
อยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของ
ประชาชนทีแ่ตกต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การบรหิารส่วนต�าบลย่านมทัร ีทีไ่ม่แตก
ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ส่วนประชาชนท่ีมอีาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคดิเห็นต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ : ความคิดเห็น การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต�าบล

Abstract  

This research is a quantitative research. Objective (1) to study the level of public 
opinion on sustainable development of yanmutsea Subdistrict Administrative Organization 
Phayuha Khiri District Nakhon Sawan Province. (2) to compare the level of public opinion toward 
sustainable development of yanmutsea Subdistrict Administrative Organization Phayuha Khiri 
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District Nakhon Sawan Province. By sex, age, occupation, education level, income and duration 
of residence in the community. Data were collected from 835 people using questionnaires. 
Data were analyzed using frequency, percentage and standard deviation. To test hypotheses 
using T-test, F-test (One-way ANOVA)

The research found that the majority of respondents were female. Age between 44-56 
years old. Primary Graduation Income is lower than 5,000 Baht and there is a period of living 
in the community for 46-60 years. Opinions on the sustainability of the yanmutsea Subdistrict 
Administrative Organization. The overall picture was moderate. The social level is very high. 
The average level of natural resources, environment and economy was moderate. And people 
with gender, age, education, income, and length of residence in different peoples’ communi-
ties. Opinions on the sustainability of the yanmutsea Subdistrict Administrative Organization. 
There was no statistically significant difference at the 0.05 level. People with different occupa-
tions. There was a statistically significant difference at .05 level.

Keywords: opinion, sustainable development, Subdistrict Administrative Organization

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

จากการเปลีย่นแปลงต่างๆ มากมาย ทัง้การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงอย่างรวดเรว็ 
โดยเฉพาะวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิทีก่�าลงัประสบอยูใ่นปัจจบุนั สาเหตสุ�าคญัเพราะคนไทยไม่สามารถพึง่ตนเอง
ในทางเศรษฐกิจได้ ท�าให้เกิดการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย มีการใช้จ่ายเกินตัว ชุมชนพึ่งตนเองได้น้อยลง ส่งผลให้
สังคมมีความอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านหนี้สิน สูญเสียวัฒนธรรมในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการแก่งแย่ง
แข่งขัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าขึ้นในสังคม นอกจากนี้การพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาจะพิจารณาที่ประสิทธิภาพ 
และความเป็นธรรมท่ีจะเกดิขึน้จากการพฒันาภายใต้ก�าหนดเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ และยงัให้ความส�าคญัเฉพาะคนใน
รุ่นปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555: 1)

ในการพัฒนาประเทศช่วงที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เพราะคนยังประสบปัญหาเศรษฐกิจ ราย
ได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จนก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย สิ่งเหล่านี้คือเครื่องชี้วัดถึงการพัฒนาที่ไม่ประสบ
ผลส�าเร็จหรือที่เรียกว่า การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั่นเอง ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นแนวทางของการแก้ไขการ
พัฒนาที่ผิดพลาดในอดีต (สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2555: 1) จึงได้มีการด�าเนินงานพัฒนาประเทศที่ส่งผลให้ทุกฝ่าย
ต่างเกิดความตระหนักและร่วมกันหาทางออก จนเกิดแนวคิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่ โดย
เปลีย่นวธิกีารพฒันา ซึง่หนัมาใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพฒันา โดยจะเหน็ได้จากแผนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับปัจจุบัน ที่ให้ส�าคัญต่อการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาที่บูรณ
าการการเชื่อมโยงกันทุกด้านในลักษณะองค์รวมอย่างมีดุลยภาพ โดยมีเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้

1. ด้านเศรษฐกจิ คอื ท�าให้เกดิดลุยภาพของการพัฒนาคอื เศรษฐกิจมรีากฐานมัน่คงมขีีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สามารถพึ่งตนเองได้
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2. ด้านสังคม คือ วัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่เป็นระเบยีบวถิชีวีติของสงัคมทีท่�าให้มนษุย์ปรบัตัว
และด�ารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

3. ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม คือ ท�าให้เกิดดลุยภาพของการพัฒนา เศรษฐกจิมรีากฐาน
มัน่คงมขีดีความสามารถในการแข่งขนั สามารถพึง่ตนเองได้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยูร่อดตวัมนษุย์ ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มี
ชีวิตเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้ ขึ้นกับความสมดุลหรือไม่สมดุล
ของระบบนิเวศ (สุภาสินี ตันติศรีสุข, 2555: 7; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556: 12) 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 
และเป็นจังหวัดที่เจริญเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, 2558 : 2) ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2558 – 2561 ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ไว้ 5ประเด็นได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้า และ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสมดลุ ยทุธศาสตร์ที ่2 การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาต ิยทุธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม น�าความรู้และเกิดความผาสุก ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้ม
แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และยทุธศาสตร์ท่ี 5 เรือ่งการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, 2558: 82) และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 5 ประเด็นสามารถจ�าแนกตามสาขาสถิติทางการ ได้ 3 มิติ ดังนี้ 

1. มติด้ิานเศรษฐกจิ ประกอบด้วย 2 ยทุธศาสตร์ คอื ยทุธศาสตร์ที ่1 เรือ่ง การสร้างมลูค่าเพิม่ทางการ
เกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสมดุล และยุทธศาสตร์ท่ี 2 เรื่อง การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ (ส�านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์, 2558: 6) 

2. มิติด้านสังคม ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดมีคีณุธรรม น�าความรู้และเกิดความผาสุก และยุทธศาสตร์ที ่4 เรือ่งการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส�านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์, 2558: 21)

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่อง
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพอย่างยัง่ยนื (ส�านักงานสถติจิงัหวดันครสวรรค์, 
2558: 32) 

องค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผน
พัฒนาจังหวัดเพ่ือจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ
เกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม น�าความรู้และเกิดความผาสุก ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 การสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยทุธศาสตร์ที ่5 เรือ่งการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (องค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี, 2560: 
42)

จากที่กล่าวมาข้างต้นองค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีหลักการส�าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืน คือการยอมรับและให้ความส�าคัญกับ
ความคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชน และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ทราบว่าผลการด�าเนินการพัฒนาที่
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ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้ด�าเนินการไปอย่างไรและส่งผลต่อการพัฒนาในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิด
เห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ผ่านมาเพื่อน�าผลที่ได้ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
ย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

2. เพือ่เปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนืขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับ การศึกษา รายได้และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนและวิธีการท่ีส�าคัญ 
ดังนี้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนทีมี่อายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปทีอ่าศยั
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี มีจ�านวน 3,366 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางทาโร
ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 3% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 835 คน และท�าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อิงความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, 2560: 70) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยการ
หาความถูกต้องด้านเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
ครอบคลมุเชงิเนือ้หาว่ามีความสอดคล้องกับนยิามเชงิปฏิบตักิารและน�าผลการพิจารณาตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญ
มาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Item objective congruence: IOC) 
และปรากฏว่าข้อค�าถามมีค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เป็นข้อค�าถามส�าหรับการวิจัยได้ จาก
นัน้ท�าการหาความเชือ่ถือได้ (Reliability) น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ไปท�าการทดลองใช้ (Try out) กบัประชาชน
ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคยีนเลือ่น ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด จ�านวน 
30 คน จากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาคุณภาพรายข้อและศึกษาคุณภาพโดยรวมโดยพิจารณา
คุณภาพรายข้อที่ Item-Total Correlation(r) และพิจารณาคุณภาพโดยรวมพิจารณาที่ Alpha ได้เท่ากับ .940 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) จัดประชุมชี้แจงทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขา
วิชารัฐศาสตร์ ท่ีมาช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนื้อหาในแบบสอบถาม ขั้นตอนวิธีการเก็บ
ข้อมูลและวิธีบันทึกข้อมูล (2) แจกจ่ายแบบสอบถามให้กับทีมงาน (3) น�าทีมงานไปเก็บข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้
โดยกระจายลงพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่า
นมัทรี (4) รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อน�ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีตรวจ
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สอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดและบันทึกข้อมูลเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ (5) น�าข้อมูลมาตรวจสอบ แก้ไข รวบรวมและจัดการเขียนเพื่อเผยแพร่น�าเสนอผลการวิจัย
ต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ หลังจากท่ีผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้ว จะท�าการวิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปและใช้สถิติที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 (1) ข้อมูลทั่วไปส�าหรับแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีสถิติการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ 

 (2) ระดบัความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่า
นมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)

 (3) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กับปัจจัยส่วนบุคคล ท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
t-test และ f-test (One-way Anova) และท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
LS.D. (Least-Significant Different)

คะแนนทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มท้ังหมด โดย
ก�าหนดเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (สังวาล วงศ์ชมภู, 2557: 83)

  4.21 - 5.00 แปลความว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด

  3.41 - 4.20 แปลความว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมาก

 2.61 - 3.40 แปลความว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

 1.81 - 2.60 แปลความว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับน้อย

 1.00 - 1.80 แปลความว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศเป็นเพศหญงิ จ�านวน 438 คน มอีายรุะหว่าง 44-56 ปี จ�านวน 
255 คน ประกอบอาชีพรับจ้าง จ�านวน 226 คน ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวน 455 คน มีรายได้
ต�่ากว่า 5,000 บาท จ�านวน 323 คน และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 46-60 ปี จ�านวน 255 คน

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี 
อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06, S.D.=.769) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสังคม ( = 3.48, S.D.=.810) และมีด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ( = 3.02, S.D.=.887) และด้านเศรษฐกิจ ( = 2.67, S.D.=.944) 
ตามล�าดับ

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่
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อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลย่านมัทรี ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรีส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่างต�่ากว่า 5,000 ไม่
เกิน 10,000 บาท โดยประชาชนได้ด�าเนินชีวิตประกอบอาชีพ โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นแนวคิดหลักในการด�าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี เป็นสังคม
ชนบททีม่คีวามพึง่พาแบบถ้อยทถ้ีอยอาศัยซึง่กนัและกนั มคีวามโอบอ้อมอารต่ีอกนั ประชาชนโดยทัว่ไปจงึมชีวีติ
อยูอ่ย่างปกตสิขุ และทีส่�าคญัทีผ่่านมาองค์การบรหิารส่วนต�าบล ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ พัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชพีเพือ่เพิม่รายได้ ลดรายจ่ายให้กบัประชาชนในชุมชน มกีารเปิดโอกาสและสนับสนุนเงนิทุนส�าหรับประกอบ
อาชีพ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการตา่งๆในรอบปีที่ผ่านมา ดังเช่น มีการสนับสนนุให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอ
เพียง มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงเขียด และการตัดใบตองขาย มีการส่ง
เสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกล้วยไข่เพ่ือ
สร้างรายได้ การส่งเสริมให้ประชาชนท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน และมีการส่งเสริมการออมทรัพย์
ภายในชุมชน ท�าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในต�าบลหรือภายในชุมชนนี้ เกิดกับระดับฐานรากโดยตรงที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น สอดรับกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ คือ มิติ
ด้านเศรษฐกิจ การท�าให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนา คือ เศรษฐกิจที่มีรากฐานมั่นคงมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และสามารถพึง่ตนเองได้ โดยมเีศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
เป็นแนวคิดหลักใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท�าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์,2549) และสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน: การพัฒนาท่ียั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายสร้างสังคมที่มีความสุข ยุติธรรม สนับสนุนนวัตกรรมที่จะท�าให้มนุษย์
ด�ารงอยูภ่ายใต้การเปลีย่นแปลงทกุสภาพทีจ่ะเกดิขึน้ในโลก สงัคมของชมุชนจะเป็นสงัคมทีเ่ท่าเทยีม มผีูน้�าชมุชน
ที่เป็นที่พึ่งของส่วนรวมโดยสมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีความรักเข้าใจปัญหาและบริบทของชุมชน 
ร่วมมือกันน�าพาและพัฒนาชุมชนให้เจริญงอกงามต่อไปในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลก (นเรทร์ 
แก้วใหญ่, 2559: บทคัดย่อ) 

ด้านสังคม ผลวิจัยพบว่าอยู่ระดับมาก เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในต�าบลมีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันใน
สงัคมอยา่งสนัติสขุด�ารงชีวติอย่างมัน่คง ทั้งในระดบัครอบครวัและชุมชน มคีวามสามารถเขา้ถงึแหลง่ทนุส่งเสรมิ
การด�ารงชีวิตที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าอยู่ ตลอดจนมีจิตส�านึกด้านสิทธิและหน้าที่ และตระหนักถึงคุณค่า 
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรีให้ความ
ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาไปยังประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีการจัดอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการสัญจร มีการ
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พ่นสารเคมกี�าจดัยงุลายตามครวัเรือนของประชาชน มนี�า้สะอาดไว้ใช้อปุโภคบรโิภค มกีารจัดโครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติดให้กับคนในชุมชน มีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้กับประชาชน มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าดาวเรือง 
มกีารจดัรถน�า้ไว้คอยอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน และมกีารจดัตรวจสขุภาพให้กบัประชาชน ซึง่สอดคล้อง
กับข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560: 4-5) ที่ก�าหนดดัชนีความ
ก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลจะน�าไปสู่การจัดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป ยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการ
งาน มรีายได้ทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชวีติ มทีีอ่ยูอ่าศยัทีมั่น่คงและอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีด่ ีมชีวีติครอบครวัทีอ่บอุน่
ในชุมชน มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย และเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัเรื่อง ศูนยก์ารเรียนรู้ของชมุชน: การพัฒนาที่ยัง่ยนืของสถาบนัอดุศกึษา การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่21 มีเป้าหมายสร้างสังคมที่มีความสุข ยุติธรรม สนับสนุน
นวัตกรรมทีจ่ะท�าให้มนษุยด์�าเนนิอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทุกสภาพทีจ่ะเกดิขึน้ในโลก สังคมของชมุชนจะเป็น
สังคมที่เท่าเทียม มีผู้น�าชุมชนที่เป็นที่พึ่งของส่วนรวม โดยสมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีความรักและ
เข้าใจปัญหาและบริบทของชมุชน ร่วมมอืกนัน�าพาและพฒันาชมุชนให้เจริญงอกงามต่อไปในทุกสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงของโลก (นเรทร์ แก้วใหญ่, 2559 : บทคัดย่อ)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสภาพทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ได้มีลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมและรบัจ้าง มแีม่น�า้เจ้าพระยาเป็นแหล่งธรรมชาตขินาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมทั
รี จึงให้ความส�าคัญกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ระบุในแผนพัฒนาต�าบล และในปีที่ผ่าน
มาได้มีการจัดโครงการทอดผ้าป่าขยะสามัคคี มีการส่งเสริมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ มีการส่งเสริมให้ประชาชน
มกีารอนรุกัษ์ป่าไม้ มกีารส่งเสรมิโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน มกีารก�าจัดผักตบชวา และมกีารโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งประชานมีความตื่นตัวอยู่ในระดับหนึ่ง และผลวิจัยที่ค้นพบองค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี 
สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาสภาพปัญหาสิง่แวดล้อมในเขตต�าบลสามบณัฑติ : กรณศีกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจความหมายและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนรู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือ
กนัระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมด�ารงอยู่คูก่บัชุมชนและพัฒนาอย่างย่ังยนื
ตลอด (ณัฐวรรธน์ สุนทวริทริโชติ และคณะ,2556: บทคัดย่อ) 

บทสรุป

จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สามารถน�ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านเศรษฐกจิ พบว่าประชาชนมคีวามต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลย่านมทัร ีอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ควรที่จะ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาอบรมความรู้ เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้น�าความรู้ที่ได้มาใช้ในการแปรรูป
สินค้า และมีอาชีพเสริม เช่น การแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป
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2. ด้านสงัคม ประชาชนต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลย่านมทัร ีตดิต้ังป้ายจราจร เพือ่เพิม่ความ
สะดวกและความปลอดภยัต่อการสญัจรเพ่ิมมากข้ึน และอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมภายในท้องถ่ิน ดังน้ัน องค์การ
บริหารส่วนต�าบลย่านมัทรี ควรที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านดังกล่าวต่อไป

3. ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนต้องการให้มีการก�าจัดผักตบชวา เพื่อสะดวกต่อการระบายน�้า 
เพราะผกัตบชวาถอืเป็นอปุสรรคต่อทางเดนิน�า้เป็นสาเหตทุ�าให้เกดิน�า้ท่วม และยงัต้องการให้มกีารปลกูหญ้าแฝก 
เพ่ือการป้องกันการพงัทลายของหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะของน�า้ ดังนัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลย่านมทั
รี ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนในด้านดังกล่าวต่อไป
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รูปแบบและกระบวนการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์
Case Management Model and Process in Social Work Practice

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร

อาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์ มจร.

บทคัดย่อ

รปูแบบและกระบวนการเชงิระบบในการท�างานสงัคมสงเคราะห์กบัปัจเจกและครอบครวัประกอบด้วย
การสร้างสัมพันธภาพ การสืบค้นความต้องการ การเข้าแทรกแซงช่วยเหลือ การติดตามประเมินผลและการสิ้น
สุดหรือส่งต่อ แม้ว่าจะมีแนวทางที่ได้เสนอกรอบโครงสร้างในการท�างานกับผู้ใช้บริการดังกล่าวแล้วก็ตามหรือมี
แผนการเปลี่ยนแปลงอย่างดกี็ไมไ่ด้หมายความว่ามันจะไดผ้ลอยา่งที่ตอ้งการเสมอไป เพราะการท�างานกับระบบ
ผู้ใช้บริการอาจประสบกับภาวะวิกฤตหรือการเดินถอยหลังอย่างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน และความกดดันจาก
ภายนอกที่ต้องการนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความไวต่อสถานการณ์ สร้างสรรค์และอดทน นักสังคมสงเคราะห์ต้อง
มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับปัญหาและมีแผนในการเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อน�าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดไปสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยปกติกระบวนการท�างานจะต้องมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์
หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ก่อนการปฏิบัติงาน

คำาสำาคัญ: รูปแบบและกระบวนการเชิงระบบ, ปัจเจกและครอบครัว, การสร้างสัมพันธภาพ

Abstract

A systematic model and process to social work practice with individuals and families 
involves engagement, assessment, intervention, evaluation, and termination. Although such an 
approach provides a structure for working with individuals and families, facilitating a planned 
change is not always straightforward, simple, or without complications. Working with client 
systems whose lives may be steeped in crises, unexpected twists and turns, and external 
pressure requires social workers to be flexible, creative, and patient. Social workers must be 
willing to renegotiate or delay plans for interventions and to mobilize or develop new resourc-
es and supports in order to respond to unanticipated circumstances. Typically, the change 
process is a fluid one that may require returning to previous steps (Marla Berg-Weger, 2016).

Keywords: A systematic model and process, individuals and families, engagement

การท�างานสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานไปค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมา
จากรปูแบบปัญหาทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากอดตีและทัง้ระบบการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมกเ็ปล่ียนแปลง
ไปมากเช่นเดียวกัน ดังน้ัน การท�างานกับมนุษย์ของวงการสังคมสงเคราะห์ทั้งของไทยและต่างประเทศจึงต้อง
ปรับประยุกต์ทั้งรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการท�างานเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อตอบ
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โจทย์ของสังคมในเรื่องของการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาทั้งตัวผู้ใช้บริการและนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
เอง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ผู้เขียนจึงจะเสนอตัวอย่างรูปแบบและกระบวนการท�างานดังกล่าว เพื่อประกอบ
การท�างานของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ก�าลังท�างานกับมนุษย์ได้มีเคร่ืองมือในการท�างานที่ทันสมัยและเป็นไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนี้

การรับแจ้งเบื้องต้น (Intake Process)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดทางตอนเหนือมี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดชัยนาท เป็นต้น ได้รับการประสานงานจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชัยนาท ซึ่งได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารงานส่วนต�าบลสะพานหินว่าคุณสิน (นามสมมติ) อายุ 76 ปี 
ทหารปลดประจ�าการ ร่างกายพิการท่อนล่าง ไม่มีครอบครัวดูแล ไม่มีญาติมิตรที่จะให้การดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ ที่
อยู่อาศัยและปัจจัยในการด�ารงชีพ นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง
อายุวาสนะเวศม์ ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกย่อ ๆ  ว่า “ศูนย์วาสนะเวศม์” แทน จึงได้ประสานไปที่องค์การบริหารส่วน
ต�าบลท้องที่รับผิดชอบเพื่อลงพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อประเมินการช่วยเหลือลุงสิน ซึ่งต่อไปนี้
จะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” (Client) แทน

การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact Finding)

ศนูย์วาสนะเวศม์ร่วมกบัส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัชยันาท คณุจติร (นาม
สมมติ) ต�าแหน่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต�าบลสะพานหิน องค์การบริหารส่วนต�าบล
สะพานหิน โรงพยาบาลหนองมะโมง โรงพยาบาลประจ�าต�าบล และเจ้าหน้าฝ่ายปกครองประจ�าชุมชน ลงพื้นที่
ตรวจสองข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยกระบวนการเยี่ยมบ้าน ได้พบผู้ใช้บริการอายุ 76 ปี เพศ
ชาย ร่างกายไม่ค่อยแขง็แรงเพราะท่อนล่างพกิาร อาศยัอยูใ่นเพงิเล็ก ๆ  ส�าหรบัอยูไ่ด้คนเดียว พร้อมกับจกัรยานยนต์
คู่ใจโทรม ๆ 1 คัน ที่ได้รับการแจ้งว่าประสบความเดือดร้อนด้านปัจจัยยังชีพและที่อยู่อาศัยถาวรและแข็งแรง 
และผู้ใหญ่บ้านด�า (นามสมมติ) ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์จึงได้ท�าการสอบถามข้อเท็จจริง
เพื่อประเมินเรื่องกายจิตสังคมเบื้องต้น (Bio-Psycho-Social Assessment) ดังนี้

ด้านร่างกาย นักสังคมสงเคราะห์ได้สัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้บริการมีส่วนสูงประมาณ 163 เซนติเมตร น�้า
หนักตัว 75 กิโลกรัม ค่อนข้างท้วม ผมสั้น สีผิวด�าแดง นัยน์ตาสีน�้าตาล ร่างกายดูเหมือนปกติ แต่ถ้าให้ลุกเดินจะ
สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผู้พิการร่างกายท่อนล่าง เดินเหินค่อนข้างล�าบาก ต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินไปมา 
สอบถามและสืบค้นจากบัตรผู้พิการพบว่า เกิดจากระเบิดในการเข้าร่วมรบสงครามอินโดจีน รวมท้ังแรงระเบิด
ได้ตัดเฉือนอวัยวะเพศบางส่วนขาดหายไปด้วย ดังนั้นจึงท�าให้ได้รับความล�าบากในการขับถ่ายหนัก ขับถ่ายเบา
พอสมควร และที่ส�าคัญได้รับการบอกกล่าวจากผู้ใช้บริการว่า ไม่สามารถมีครอบครัวได้แล้วเนื่องจากอวัยวะดัง
กล่าวขาดหายไป

ด้านจิตใจ นักสังคมสงเคราะห์ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและฝ่ายปกครองหมู่บ้านพบว่า ผู้ใช้บริการไม่มี
ประสบการณ์การเป็นโรคทางจิตแต่อย่างใด ไม่เคยใช้สารเสพติดร้ายแรงที่จะส่งผลต่อระบบประสาทและสภาพ
จิต ไม่มีประวัติการรักษาผู้ป่วยทางจิต แต่จากการสังเกตพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การแสดงออก ของ
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ใช้บริการดูเป็นคนค่อนข้างโผงผาง พูดจาตรงไปตรงมา ท�าให้ทั้งนักสังคมสงเคราะห์และ
เจ้าหน้าทีท่ีร่่วมลงพืน้ทีต้่องพดูให้ผูใ้ช้บรกิารได้ผ่อนคลาย แต่ถอืว่าการแสดงออกเช่นนีเ้ป็นบคุลิกส่วนตวัของผูใ้ช้
บริการนั่นเอง
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ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ได้สัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่เพิงที่ทาง
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสร้างให้เพียงล�าพัง ซึ่งเมื่อก่อนสมัยเป็นวัยหนุ่มและยัง
แข็งแรงอาศัยอยู่กับนางรื่น (นามสมมติ) ผู้เป็นมารดาและพี่ชาย 2 คน พี่สาว 1 คน ส่วนบิดาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่
ผู้ใช้บริการยังเล็ก ๆ ดังนั้น จึงอาศัยอยู่กันเพียงมารดาท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวส่งเสียลูก ๆ ให้ได้เรียน
หนังสือตามอัตภาพ เนื่องจากขาดบิดาไป และมารดาไม่มีสามีใหม่ ผู้ใช้บริการได้รับการศึกษาจากโรงเรียนวัด
เนื่องจากเป็นผู้ชายสามารถอาศัยอยู่ในวัดได้ เรียนหนังสือด้วย รับใช้พระในวัดด้วย ผู้ใช้บริการมีความสนิทสนม
กับมารดามาก มีความรักความเอื้ออาทรในมารดาเป็นพิเศษ เพราะมารดาท�าหน้าที่ทั้งบิดาและมารดาไปพร้อม 
ๆ กัน ส่วนความสัมพันธ์กับพี่ ๆ คนอื่นเป็นไปด้วยดี ต่อเมื่อเติบใหญ่ พี่ ๆ คนอื่นได้แยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่
ของตนเองในจงัหวดัใกล้เคยีง จงึไม่ค่อยได้ตดิต่อสัมพันธ์กันเท่าท่ีควร ผู้ใช้บรกิารจึงอาศัยอยูกั่บมารดาเพยีงล�าพงั 
สุดท้ายจึงท�าให้ขาดการติดต่อกันเนื่องจากการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารกันด้านอื่น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือสื่อโซเชียลมีเดียยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น จะมีก็เพียงโทรศัพท์บ้าน แต่พี่ ๆ  ที่ได้แยกย้ายไปก็ไม่มีโทรศัพท์บ้าน
อีกด้วย จึงได้ขาดการติดต่อกันในที่สุด ต่อมาอีกไม่นานมารดาก็มาเสียชีวิตไป จึงท�าให้ผู้ใช้บริการไม่เหลือใครที่
เป็นญาตสินทิในพืน้ทีต่รงนี ้ดงันัน้ ผูใ้ช้บรกิารจงึได้เข้ามาท�างานในกรงุเทพมหานคร และมผู้ีใหญ่ใจดไีด้สนบัสนุน
ให้เข้ารับราชการทหารในที่สุด

ด้านความสัมพันธ์กับสังคม นักสังคมสงเคราะห์ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
สัมพันธ์ที่เป็นปัญหากับชุมชน เพราะห่างเหินจากชุมชนไปนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การบริหารส่วนต�าบล
และฝ่ายปกครองหมู่บ้าน เนื่องจากผู้ใช้บริการหลังจากปลดประจ�าการจากทหารแล้ว ได้กลับมาอยู่ที่ชุมชน แต่
ไร้ญาติขาดมิตรไม่มีทั้งที่อยู่อาศัยและผู้ที่จะคอยช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการจึงได้แจ้งฝ่ายปกครองและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลว่าต้องการเพิงทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราวเอาไว้กนัแดดกนัฝน แต่สดุท้ายกย็งัไม่ได้รับการอนุมัติเน่ืองจากปัญหา
เรือ่งงบประมาณ ดงันัน้ ผูใ้ช้บรกิารจงึได้ท�าเรือ่งแจ้งไปยงัส�านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั 
ทางส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวัดจงึได้ส่งเจ้าหน้าทีม่าตดิตัง้ให้ นอกจากเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
แล้ว ผู้ใช้บริการยังมีปัญหาเรื่องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการอีกด้วย เนื่องจากผู้ใช้บริการมีร่างกายไม่
สมบูรณ์ จึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์การบริหารส่วนต�าบลด�าเนินเรื่องเงินให้ แต่หลาย ๆ ครั้งก็มีเรื่อง
ความล่าช้าและความไม่โปร่งใสบางประการ จึงท�าให้ผู้ใช้บริการมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบ่อยครั้ง แต่
สถานที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถพึ่งพาอาศัยเป็นประจ�าในเรื่องปัจจัย 4 เช่น อาหาร คือ วัดประจ�าชุมชน จึงมีอยู่ช่วง
หนึ่งที่ผู้ใช้บริการได้เดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรดังแผนภูมิที่ 1-2 ที่แสดงความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ทั้งท่ีอยู่ใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Hartman, A.,1978) ดังนี้
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แผนภาพที่ 1: Family Tree (กรณีลุงสิน-นามสมมติ)

การประเมินสภาวะของผู้ใช้บริการ (Assessment)

หลังจากท�าการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้
น�าข้อมูลมาเพื่อท�าการประเมินสภาวะผู้ใช้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ ดังนี้

การประเมินสภาวะกายจิตสังคม (Bio-Psycho-Social Assessment) 

การประเมินสภาวะทางกาย ผู้ใช้บริการได้รับการตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอหนองมะ
โมง โดยแพทย์สรุปว่าผู้ใช้บริการมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ�าตัวคือเบาหวานและความดันแต่ยังไม่
รุนแรง รวมทั้งยังเป็นผู้พิการซึ่งต้องใช้ไม้เท้าพยุงในการเดิน แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

การประเมนิสภาวะทางจติ จิตแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลสรปุวนิจิฉัยว่า ผูใ้ช้บรกิารมสีภาพจติเป็นปกติ 
ไม่มีอาการทางจิตเภทแต่ประการใด แต่เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะแข็งกร้าว ถ้าคนอื่นพูดไม่ถูกใจ เป็นคนโผงผาง
ตรงไปตรงมา แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น

การประเมินสภาวะทางสังคม นักสังคมสงเคราะห์ได้วินิจฉัยว่า ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในเพิงเพียงล�าพัง
ซึ่งอยู่อาศัยได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น รวมถึงเพิงที่อยู่ก็อาศัยพื้นที่ของเพื่อนบ้าน ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะยึดคืนเมื่อใด 
ขาดที่พึ่งอาศัยอื่น ไม่มีญาติให้ความช่วยเหลือ ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลและฝ่ายปกครอง
ประจ�าชมุชนสามารถช่วยเร่ืองปัจจยัในการด�ารงชพีเพยีงชัว่ครัง้ชัว่คราวเท่านัน้ นอกนัน้ผูใ้ช้บรกิารต้องอาศยัข้าว
วดัรบัประทานเป็นหลัก เวลาเจ็บป่วยหาเพือ่นบ้านและเจ้าหน้าทีช่มุชนช่วยเหลอืล�าบากเนือ่งจากระบบการบริการ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
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แผนภาพที่ 2: Genogram (กรณีลุงสิน-นามสมมติ)

การประเมินสภาวะครอบครัว (Family Assessment)

ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่เพียงล�าพัง เนื่องจากบิดามารดาได้เสียชีวิตไปแล้ว พี่ชายและพ่ีสาวก็ได้แยกย้าย
ไปมีครอบครัวใหม่ รวมถึงในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงก็ไม่มีญาติที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ ผู้ใช้บริการมีร่างกาย
พกิารประกอบอาชพีค่อนข้างล�าบาก ทีส่ามารถด�ารงอยูไ่ด้กด้็วยความช่วยเหลือเรือ่งปัจจัยด�ารงชพีจากเพ่ือนบ้าน
และวัดประจ�าชุมชนตามความจ�าเป็นเท่านั้น นอกจากนั้นก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการบางส่วน ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการด�ารงชีพอย่างมีคุณภาพได้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่เพียงล�าพังในเพิงชั่วคราว มีเพียงเพื่อนบ้านและวัดประจ�าชุมชนช่วยเหลือเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่มที่จ�าเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้น ถ้าหากเกิดเจ็บป่วยหรือขาดอาหารและเครื่องดื่มหรือ
ปัจจัยยังชีพที่จ�าเป็นอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้

2. ผู้ใช้บริการมีโรคประจ�าตัวคือเบาหวานและความดันและโรคคนสูงอายุอื่น ๆ เช่น โรควูบ ไม่มีใคร
ดแูลใกล้ชดิ ถ้าหากเกดิโรคก�าเรบิขึน้มาอาจจะเป็นอนัตรายต่อชีวติได้ หรอืถ้าหากยาหมดกะทนัหนั เกิดโรคความ
ดันขึ้นมาอาจจะเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกัน

3. ผูใ้ช้บรกิารหลงัจากปลดจากราชการแล้วกไ็ม่มีรายได้อ่ืนนอกจากเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายกุบัเบีย้คนพกิาร 
ประกอบอาชีพไม่ได้ จึงมีความเสี่ยงพอสมควรหากเกิดโรคหรือภาระอื่นใดที่จ�าเป็นต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมากใน
การดูแลรักษาหรือในการจับจ่ายค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่จ�าเป็น
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4. ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในเพิงชั่วคราวซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันลมแดดพายุหนัก ๆ ได้ จึง
อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากเกิดพายุหนัก หรือในระยะยาวก็จะพุพังไปในที่สุด และสัตว์มีพิษสามารถเข้าไปอยู่
อาศัยได้ง่ายเนื่องจากตั้งอยู่ติดพื้นดินเป็นพิเศษอันอาจจะท�าอันตรายต่อร่างกายได้

5. เพิงที่อยู่อาศัยอาศัยพื้นที่ของเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตถ้าหากเพื่อนบ้านต้องการที่จะน�าพื้นที่ตรงนี้
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ก็อาจจะท�าให้ผู้ใช้บริการไม่มีพื้นที่อาศัย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการด�ารงชีพในระยะยาวได้

การประเมินความเสี่ยงการส่งต่อผู้ใช้บริการ

1.  การส่งต่อผูใ้ช้บรกิารเข้าศนูย์วาสนะเวศม์ ทมีสหวชิาชพีได้ประชมุปรกึษากัน โดยนกัสงัคมสงเคราะห์
ประจ�าศูนย์วาสนะเวศม์เป็นบุคคลที่จะประเมินความเสี่ยงว่าจะรับเข้าหรือไม่ เพราะผู้ใช้บริการไม่มีความพร้อม
ทั้งทางร่างกายและสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ ไม่มีญาติที่พอจะพึ่งพาได้ ถึงแม้จะเหลือญาติพี่น้องคือบรรดาหลาน ๆ  
ท่ีเป็นลูกของพี่ชายและพี่สาว แต่ขาดการติดต่อกันต้ังแต่พี่ชายพ่ีสาวได้แยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่แล้ว ดังน้ัน 
การใช้ชีวิตในปัจจุบันจึงเป็นเพียงการอาศัยเพื่อนบ้านและวัดในส่วนของปัจจัย 4 ในการด�ารงชีพเท่านั้น

2.  ในส่วนของชุมชนทีผู่ใ้ช้บรกิารอาศยัอยู ่ถงึแม้จะมอีาสาสมคัร ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั และองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลที่ดูแลเรื่องสวัสดิการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม หรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่เป็นการช่วยเหลือเพียง
บางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถดูแลในทุก ๆ  เรื่อง ทุก ๆ  ครั้งได้ ดังนั้น การที่จะปล่อยให้ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในชุมชน
ต่อไป จึงเป็นการเสี่ยงอย่างมากต่อการด�ารงชีพในช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะร่างกายก็พิการ ญาติพี่น้องก็ไม่มี 
ปัจจัย 4 ก็มีไม่เพียงพอในการด�ารงชีพในระยะยาว ถึงแม้ว่าชุมชนจะยังมีความเกื้อกูลกันอยู่ในระดับหนึ่ง แต่
เพื่อนบ้านและวัดประจ�าชุมชนก็มีภาระอย่างอื่นที่มีความจ�าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเช่นเดียวกัน จึงอาจจะ
ดูแลผู้ใช้บริการได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีผู้ใช้บริการต้องการได้ ดังนั้น ทีมสหวิชาชีพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการ
จะให้อาศัยอยู่ในชุมชนต่อไปหรือไม่โดยนักสังคมสงเคราะห์ประจ�าศูนย์วาสนะเวศม์ว่า เห็นสมควรรับเข้าหรือส่ง
ต่อมายังศูนย์วาสนะเวศม์จังหวัดอยุธยาในที่สุด เพราะที่นี่สามารถให้บริการปัจจัย 4 ได้ในระดับมาตรฐานระดับ
หนึ่ง แต่สิทธิที่ผู้ใช้บริการจะเสียไปเมื่อเข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วคือ จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ

การประเมินความต้องการ (Needs Assessment)

การประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ

1. การรับเข้ามาอาศัยอยูใ่นศูนย์วาสนะเวศม์ เริม่แรกผู้ใช้บรกิารต้องได้รบัการอบรมเกีย่วกบักฎระเบยีบ
ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติในการเข้ามาอยู่ในสถานที่ราชการ

2. ผูใ้ช้บรกิารจะต้องได้รบัการบริการในเร่ืองปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุง่ห่ม ท่ีพักอาศยัท่ีมาตรฐาน 
และยารักษาโรคที่จ�าเป็น

3. ผู้ใช้บริการมีโรคประจ�าตัวคือเบาหวานและความดันและโรคคนสูงอายุอื่น ๆ  จะต้องได้รับการตรวจ
รักษาเป็นประจ�าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4. ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่จ�าเป็นจากเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์หรือมีพี่เลี้ยงดูแลทั้ง
กลางวันและกลางคืน
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5. ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการฝึกทักษะในการอยู่ร่วมกับคนสูงอายุอื่น ๆ ทั้งหญิงและชาย ซึ่งอาจจะ
มีช่วงว่างระหว่างเพศหรือวัยได้ และการอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ ซึ่งส่วนมากจะ
อยู่ในวัยหนุ่มสาว อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับลูก ๆ ของผู้ใช้บริการ

6. ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการส่งต่อไปในที่อื่น เช่น ศูนย์อื่น ๆ หรือกลับสู่ชุมชน ถ้าหากผู้ใช้บริการ
ร้องขอและไม่มีความเสี่ยงต่อการด�ารงชีพในบั้นปลาย

การประเมินความต้องการในการส่งต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการมีความต้องการท่ีจะเข้าไปอาศัยอยู่ในศูนย์วาสนะเวศม์เพราะมีระบบการบริการที่ดีกว่าที่
ได้รับในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ หรืออย่างน้อยก็มีอาหารบริโภคและมีที่พักที่หลับนอนเป็นกิจจะลักษณะ อันจะ
บรรเทาความกังวลในเรื่องที่ก�าลังประสบอยู่น้ีได้ และทางศูนย์ก็มีศักยภาพ มีเจ้าหน้าดูแลที่พร้อมสมบูรณ์ตาม
มาตรฐานของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ในศนูย์มสีถานพยาบาลรกัษาในยามเจบ็ป่วย 
ถ้าเจบ็ป่วยหนกันกัสงัคมสงเคราะห์ก็สามารถประสานเข้าไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชทีอ่ยูใ่กล้เคยีง
กันได้ หรือสามารถส่งต่อเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดได้ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีระบบบริการเพื่อ
ฟ้ืนฟูสขุภาพ มรีะบบการบรกิารการออกก�าลงักายในทกุ ๆ  เช้า มรีะบบสนัทนาการในเกอืบทกุสัปดาห์เพือ่เป็นการ
ผ่อนคลายทางอารมณ์ของผูส้งูอายภุายในศูนย์ รวมทัง้มรีะบบบรกิารด้านจติวญิญาณด้วยการจดัให้มพีระสงฆ์มา
บรรยายธรรมตามแต่โอกาสเอื้ออ�านวย มีศาลาส�าหรับสวดมนต์ภาวนาส�าหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการพักผ่อน
หย่อนใจจากอารมณ์อนัไม่พงึปรารถนาภายนอก และในทุก ๆ  เดือนภายในศูนย์จะมีผู้มาบรจิาคจตุปัจจยัท่ีจ�าเป็น
เพื่อใช้ในการด�ารงชีพ เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น และที่ส�าคัญผู้บริจาคที่มีก�าลัง
ทรัพย์พอสมควรก็ได้มอบปัจจัยส�าหรับจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งระบบบริการต่าง ๆ ดังกล่าว 
ทมีสหวชิาชพีโดยนกัสงัคมสงเคราะห์ประจ�าศนูย์ได้ประเมนิแล้วว่าจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผูใ้ช้บรกิารและอาจ
จะถือว่าเป็นสถานท่ีพ�านักแหล่งสุดท้ายของชีวิตส�าหรับผู้ใช้บริการและสามารถท�าให้ผู้ใช้บริการไม่มีความกังวล
ใด ๆ ในเรื่องปัจจัย 4 ในที่สุด

การกำาหนดเป้าหมายและแผนการบริการสวัสดิการสังคม (Care Plan/Planning)

นักสังคมสงเคราะห์ได้น�ามติที่ประชุมสหวิชาชีพอันประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาและนัก
พัฒนาสังคมบ้านวาสนะเวศม์ เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการโดยค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนและ
แผนการฟ้ืนฟสูขุภาพกาย สขุภาพจติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะสัน้และยาว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและอาชีพ ดังนี้

1. ท�าเรื่องส่งตัวจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทเพื่อรับตัวเข้ามา
อยู่ศูนย์วาสนะเวศม์

2. ท�าเร่ืองส่งตัวเพื่อตรวจสุขภาพและตรวจโรคประจ�าตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. ศนูย์วาสนะเวศม์รับผูใ้ช้บรกิารเข้าพกัอาศยัรวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนนุในเรือ่งปัจจัย 4 ในการด�ารงชพี 
เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดช่วงที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์

4. ประสานกบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชเพือ่เข้ารบัการตรวจสขุภาพและโรคประจ�าตวัเป็นระยะ 
ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดัน
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5. จัดฝึกอบรมเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับภายในศูนย์และการฝึกอบรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส�าหรับผู้เข้ามาใหม่

6. การให้ผู้ใช้บริการกระท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเองร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การดูแลความ
สะอาดของที่พักอาศัย การอาบน�้าล้างหน้าแปรงฟัน การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือกิจกรรมอื่นใด เช่น การ
ออกก�าลังกายช่วงเช้า การท�ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายร่วมกับคนอื่น ๆ ภายในทีม เวลาในการเข้าที่หลับนอน 
มารยาทในการใช้ที่หลับนอน เป็นต้น

7. การจัดบริการการให้ค�าปรึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้นจากคณะแพทย์จากโรง
พยาบาลภายในจังหวัด

8. การจัดบริการด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการธรรมะบ�าบัด ด้วยการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 หรือ
ท�าวัตรสวดมนต์ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โครงการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีคุณค่า 
(Happy Home) เป็นต้น

การดำาเนินงาน (Implementation)

เมื่อแผนได้จัดวางเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักสังคมสงเคราะห์จึงได้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นกัสังคมสงเคราะห์ประสานโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชเพือ่ตรวจสขุภาพเบือ้งต้นและโรคประจ�า
ตัวคือเบาหวานและความดัน การตรวจเกี่ยวกับสภาวะพิการ

2. นักสังคมสงเคราะห์น�าส่งผู้ใช้บริการเข้าสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อตรวจโรคและผลกระ
ทบจากสภาวะพิการร่างกายท่อนล่าง ผลตรวจสุขภาพอยู่ในภาวะปกติ

3. นักสังคมสงเคราะห์ให้ผู้ใช้บริการกรอกประวัติเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานส�าคัญในการติดต่อกับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ (ถ้าหากจะมี) หรือในการส่งต่อในอนาคต

4. นักสังคมสงเคราะห์รับผู้ใช้บริการเข้าพักอาศัยอยู่ในศูนย์วาสนะเวศม์เพื่อให้บริการด้านปัจจัย 4 
ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

5. นกัสงัคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์ให้บรกิารด้านการฝึกอบรมกฎระเบยีบข้อบังคบัส�าหรบั
การเข้าพกัอาศยัอยูภ่ายในศนูย์ ทัง้นีเ้พือ่การอยูร่่วมกนัอย่างผาสกุกบัผูส้งูอายคุนอืน่ ๆ  เพือ่ไม่ให้เกดิความเหลือ่ม
ล�้าระหว่างกันและระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของศูนย์

6. นักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับฝ่ายศาสนาและหน่วยราชการในท้องที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล
บ่อโพง โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช จดับรกิารทีจ่�าเป็นต่อการใช้ชีวติภายในศูนย์ทัง้บรกิารด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ เช่น จุดออกก�าลังกาย สถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ สถานที่ส�าหรับสวดมนต์ไหว้พระเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์กังวล สถานที่ส�าหรับการฝึกเจริญสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ
ของผู้สูงอายุที่จะพึงได้รับจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 มาตรา 11 (1) – (13) (The Act on the Elderly,B.E. 2546 (2003 A.D.)
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การติดตามผลการดำาเนินงาน/ผลที่เกิดขึ้น/ผลกระทบ (Output/Outcome/Impact)

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการสากลและมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม นักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพจึงได้ติดตามประเมินผลตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. การติดตามในการท�าเรื่องส่งตัวผู้ใช้บริการไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชและโรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา ท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
สามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

2. การติดตามเรื่องการรักษาโรคเบาหวาน ความดันและภาวะพิการ หลังการเข้าพักอาศัยอยู่ภายใน
ศูนย์เรียบร้อยแล้ว นักสังคมสงเคราะห์และทีมแพทย์พยาบาลได้ส่งตัวผู้ใช้บริการเข้ารับการตรวจรักษาตามช่วง
เวลาที่ก�าหนดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ภายในศูนย์ยังมีจุดบริการพยาบาลเบื้องต้นที่ท�าให้ผู้ใช้บริการได้
รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์วิชาชีพสุขภาพก็อยู่ในสภาวะปกติ
ดี 

3. นักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาสังคมภายในศูนย์ได้ติดตามและประเมินผลการจัดที่อยู่อาศัย
เครือ่งอปุโภคบริโภคและปัจจัยในการด�ารงชีพว่าเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามสทิธทิีผู่ส้งูอายจุะได้รบัหรอื
ไม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข

4. นักสังคมสงเคราะห์ได้ติดตามสภาวะด้านร่างกายที่พิการของผู้ใช้บริการ ถ้าหากมีอาการผิดปกติก็
จะน�าส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชและโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดเพื่อท�าการตรวจรักษาต่อไป

5. ผู้ใช้บริการเมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ภายในศูนย์ช่วงแรก มีภาวะซึมเศร้า เข้ากับคนอื่น ๆ ไม่ค่อยได้ นัก
สงัคมสงเคราะห์จงึได้ประสานไปยงันกัสงัคมสงเคราะห์ฝ่ายจิต แพทย์ฝ่ายจิต รวมถึงพระสงฆ์ทางฝ่ายศาสนาเพือ่
จัดบริการด้านค�าปรึกษา การใช้ชีวิต ท�าให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และขณะนี้ก็อยู่ในสภาวะปกติ เข้ากับ
คนอื่นได้ดี ถึงแม้จะเป็นคนที่มีบุคลิกพูดจาโผงผางไม่เกรงใจใครก็ตาม

6. นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ยังได้ติดตามและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้
รับสิทธิที่พึงมีพึงได้ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดและตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย หรือการได้กลับ
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คืนสู่ชุมชนของตน ถ้าหากในอนาคตไม่ต้องการอยู่อาศัยภายในศูนย์แล้ว เพราะตระหนักรู้ว่าที่ ๆ  ที่ดีที่สุดส�าหรับ
ผู้ใช้บริการก็คือชุมชนบ้านเกิดและการโอบอุ้มโดยชุมชนนั่นเอง

7. นักสังคมสงเคราะห์ได้ติดตามผลที่เกิดจากการปฏิบัติจิตภาวนาหรือสติปัฏฐาน 4 ตลอดระยะเวลา 
3 เดือน ทุกอาทิตย์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง และสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น จากที่เป็นคนขี้โมโห พูดจาโผงผางไม่เกรงใจใคร มีอาการที่สงบเสงี่ยม พูดจาราบเรียบ มีสติและ
มีความสุขที่สังเกตเห็นได้จากสีหน้า ท่าทาง การพูดจา การเข้ากับผู้สูงอายุรายอื่นได้ดี (ดังรายละเอียดในรายงาน
เล่มสมบูรณ์)

8. และทีส่�าคัญทีสุ่ดคือ การทีท่ัง้นักสงัคมสงเคราะห์และผูใ้ช้บริการต่างได้สะท้อนตัวตนและการประเมนิ
ตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกันคือการเจริญสติปัฏฐาน 4 ผู้ให้บริการมีความสุขและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะสรรหาบริการที่ดีที่สุดเพื่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้สะท้อนการให้บริการว่า มีความสุขและมีจิตใจสงบ
ขึ้นกว่าเดิมมากหลังจากได้ผ่านการเจริญสติปัฏฐาน แต่สิ่งที่ผู้ใช้บริการได้สะท้อนให้ผู้ให้บริการรับทราบคือ ใน
เรือ่งของปัจจยัในการด�ารงชพีในศนูย์ เช่น อาหาร เคร่ืองอปุโภคบริโภค อยากให้มีเพ่ิมขึน้ เพราะทีมี่อยู่ยังไม่เพยีง
พอเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังอยากให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแล มีท่าทีที่เป็นมิตร และให้ค�าปรึกษาที่เอื้อต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีอยู่ตามสิทธิต่อไป

สรุป

รูปแบบและกระบวนการท�างานสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วยการรับเรื่องเบื้องต้นเพื่อสอบถามข้อมูล
ทีจ่�าเป็นพืน้ฐานและการสร้างสมัพนัธภาพทางวชิาชพีส�าหรบัวางแผนในการช่วยเหลอืต่อไป ต่อแต่นัน้จะเป็นการ
สืบค้นข้อมูลทั้งการสืบค้นเอกสารและการลงพื้นที่หรือการเยี่ยมบ้านเพื่อการมองปัญหาได้อย่างชัดเจนและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการและประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและอิ่มตัวนัก
สังคมสงเคราะห์จะได้ท�าการวางแผนร่วมกับผู้ใช้บริการ เมื่อแผนเป็นที่ชัดเจนและน่าพอใจแล้วก็จะน�าแผนดัง
กล่าวไปสูภ่าคปฏบิตั ิทัง้นีแ้ผนนีส้ามารถปรบัปรงุหรือปรบัเปลีย่นได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ถ้าผลที่เกิดขึ้นออกมาดีก็จะด�าเนินการต่อไป ถ้าไม่ดีจะมีการปรับปรุงแก้ไข และถ้าปัญหาเกินความ
สามารถของนักสังคมสงเคราะห์ก็จะมีการยุติเรื่องและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่พร้อมส�าหรับการช่วยเหลือผู้ใช้
บริการต่อไป
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The Fish House for Survival in Fishing Community
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “บ้านปลาต่อชีวิตคนหาปลา” เริ่มต้นจากการตั้งค�าถามชาวบ้านในต�าบลท่าหิน อ�าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาการลดจ�านวนลงของสัตว์
น�้าในทะเลสาบสงขลา จนส่งผลกระทบต่อการท�าประมงของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จับหาสัตว์น�้าในทะเลสาบเพื่อ
ยังชีพและ/หรือเพ่ือจ�าหน่าย บทความน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชน
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนได้มีการรื้อฟื้น
ภมูปัิญญาท้องถิน่การท�าบ้านปลาและน�ากลบัมาใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมจ�านวนสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลาโดย
ภายหลังที่ได้สร้างและจัดวางบ้านปลาจ�านวน 5 หลังลงในแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าต�าบลท่าหินแล้ว พบว่า บ้าน
ปลาสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าวัยอ่อนได้ 

คำาสำาคัญ : บ้านปลา คนหาปลา ทะเลสาบสงขลา

Abstract

The article “Fish House for Survival in Fishing Community” starts with questions to 
villagers in Tha-Hin Sub-district, Sathing-Phra District, Songkhla Province about their communi-
ty problems. Most of them reveals that the number of aquatic animals in Songkhla Lake is on 
the decease. This has led to the great impact on fisherman’s life who makes use of the lagoon 
for subsistence. This article based on participatory action research in order to empower the 
community for self-management in problem resolution. The research found that the commu-
nity has adopted the local wisdom of fish house to increase the number of aquatic animals in 
Songkhla Lake. After constructing 5 fish houses in Tha-Hin conservation area, it shows that the 
fish house can be a habitat and safe place for baby aquatic animals.

Keywords: Fish House, Fishing Community, Songkhla Lake
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บทนำา

ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญต่อประเทศและต่อภาคใต้มาเป็นเวลา
ยาวนาน มหีลกัฐานชีว่้าบรเิวณนีมี้ชมุชนประมงพืน้บ้านหาเล้ียงชพีอยู่รายรอบทะเลสาบกว่า160 หมูบ้่าน ทะเลสาบ
สงขลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทะเลสาบสามน�้า ได้แก่ น�้าเค็ม น�้ากร่อย และน�้าจืด อันเป็นผลมาจากการเข้ามา
ผสมกันของน�้าทะเลจากทะเลอ่าวไทย (ทะเลนอก) และน�้าฝนที่ไหลลงมาตามคลองต่างๆ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ท�าให้
เกิดสัตว์น�้าที่อาศัยอยู่เฉพาะน�้าแต่ละอย่าง คือ สัตว์น�้าเค็ม น�้ากร่อย และน�้าจืด เมื่อน�้าเปลี่ยนไปก็จะอพยพตาม
น�้าไปหาน�้าที่ตัวเองอยู่ได้ เช่น ปลาเก๋า ปลาขี้ตัง ปลากระบอก กุ้งหัวแข็ง กุ้งแตะ ปูม้า ปลาชะโด และมีสัตว์น�้า
บางประเภทปรับตัวอยู่ได้ทุกน�้า เช่น ปลาคางโคะ ปลาหัวอ่อน ปลากะพง ปลานิล ปลาดุกทะเล สัตว์น�้าประเภท
นี้จะมีลักษณะพิเศษกว่าสัตว์น�้าชนิดเดียวกันที่อยู่ในแหล่งน�้าทั่วไป เช่น พบว่าปลากะพงที่อยู่ในเขตน�้ากร่อยจะ
มีเนื้ออร่อยกว่าปลากะพงทั่วไป คือมีเนื้อแข็ง เป็นต้น (เลิศชาย ศิริชัย, 2557: 88-89)

แต่ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นในอดีต เนื่องจากทะเลสาบเสื่อมโทรมลงอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบนิเวศของทะเลสาบถูกท�าลาย จ�านวนสัตว์น�้าลดลงอย่างมาก สาเหตุประการหนึ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวธิีการและเครื่องมอืที่ใช้ในการท�าประมง โดยเปลี่ยนจากการใชเ้ครือ่งมือง่ายๆ ที่ผลิตขึน้มาเองจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไซปลาท่ีท�าจากไม้และไม้ไผ่ อวนที่ท�าจากด้าย ฯลฯ มาใช้เครื่องมือที่หาซื้อในท้อง
ตลาด รวมทั้งการใช้เครื่องมือประมงชนิดท�าลายล้าง เช่น อวนรุน โพงพาง นอกจากนี้ยังมีการท�าประมงอย่าง
หนาแน่นในบางพืน้ที ่จนท�าให้เกดิปัญหาตามมาจนถงึขัน้วกิฤต จ�านวนสตัว์น�า้ทีจ่บัได้ลดน้อยลงมากจนชาวบ้าน
บางส่วนต้องย้ายถิน่ออกไปหางานท�าในตวัเมอืง และเปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่ เช่น รบัจ้างทัว่ไปค้าขาย ท�างาน
โรงงาน เป็นต้น (ศุภชัย เพียรเจริญ,2558: 36)

บทความเรื่อง “บ้านปลาต่อชีวิตคนหาปลา” เริ่มต้นขึ้นด้วยการตั้งค�าถามชาวบ้านในต�าบลท่าหิน ซึ่ง
เป็นชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ในเขตอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จับหาสัตว์น�้า
ในทะเลสาบเพื่อยังชีพและ/หรือเพื่อจ�าหน่าย จากการส�ารวจปัญหาชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาการ
ลดจ�านวนลงของสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา อกีทัง้สัตว์น�า้ทีจั่บได้ยังมขีนาดเล็กลงอกีด้วย ตัวอย่างข้อมลูทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ์ เช่น นางเบญจวรรณ ช่ืนจิตรนักวิชาการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการท�าประมงของชาวบ้านท่าหินในปัจจุบันว่า “การทำาประมงในอดีตราวปี พ.ศ. 2544 
ไม่ขัดสนเหมือนในปัจจุบัน ด้วยทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งและปลานานาชนิด ผลัดเปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล สามารถจับได้เป็นลำาๆ เรือ แต่ปัจจุบันปลานั้นหายากขึ้น ชาวประมงส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยวันละ 
50 – 150 บาทเท่านั้น” สอดคล้องกับค�าให้สัมภาษณ์ของนายสว่าง อ�าภาพร้อม ประธานประมงอาสา หมู่ที่ 5 
ต�าบลท่าหิน เล่าว่า “ในอดีตบ้านท่าหินมีความสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันทะเลสาบถูกทำาร้ายโดยผู้คน ถูกทำาลายด้วย
เทคโนโลยีหรือความทันสมัยของสังคมโลกยุคใหม่ ทำาให้ทะเลสาบบ้านเราเข้าสู่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ปลาเหลือ
น้อย” นอกจากนี้ นายจรูญ ทิพกองลาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าหิน ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันมีการทำาประมงที่
เกินขนาด ทำาประมงในฤดปูลาวางไข่ จนสัตว์นำ้าลดน้อยลง ไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการ สง่ผลกระทบให้ชาวบา้น
ที่ทำาประมงจับสัตว์นำ้าได้ลดลง จำาเป็นต้องนำาเรือออกไปทำาประมงในที่ห่างจากชายฝั่งไปมาก ไม่มีสถานที่ทำา
ประมงทีช่ดัเจน ทำาให้มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ แต่รายได้กลบัลดลง ชาวบ้านกข็าดความมัน่คงในอาชพี ทำาให้เกดิปัญหา
ต่างๆ เข้ามาในชุมชนวิถีชีวิตเดิมๆ ก็จะสูญหายไป”

ผู้วิจัยได้น�าปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับการลดจ�านวนลงของสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลามาตั้งเป็นโจทย์
ส�าหรับการพัฒนา โดยได้ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารและจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ผู้
ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกและคาบสมุทรสทิงพระ และนางพูนทรัพย์ ชูแก้ว ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้
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วิถีโหนด-นา-เล ต�าบลท่าหิน พบว่า ชุมชนริมทะเลสาบสงขลามีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างบ้านปลา (หรือที่
เรียกว่า ซั้ง) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลวางไข่ ปัจจุบันหมู่บ้าน
ชาวประมงหมู่ที่ 1 ต�าบลสทิงหม้อ อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนริมทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่ไม่ห่าง
ไกลจากต�าบลท่าหนิ ได้รือ้ฟ้ืนภมูปัิญญาท้องถิน่การสร้างบ้านปลา และน�ากลบัมาฟ้ืนฟสูตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา
จนประสบความส�าเร็จ ชาวประมงในพื้นที่สามารถจับสัตว์น�้าได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านจ�านวน
มากในต�าบลท่าหินกลับไม่เคยมีประสบการณ์สร้างบ้านปลามาก่อน 

มนตรี ภิริโย (2552: 31) ให้ความหมายบ้านปลา (หรือ ซั้ง) ว่าเป็นปะการังเทียมแบบพื้นบ้าน มีหน้า
ทีช่่วยในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น�า้วยัอ่อน บ้านปลาท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งล่อเพือ่ให้สตัว์น�า้มาอาศยัอยูร่วมกนัและ
ง่ายต่อการท�าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน โดยกระบวนการท�าบ้านปลานั้นมีวิธีการหลากหลาย เช่น การน�า
ทางมะพร้าวมาผูกกับไม้ไผ่แล้วถ่วงด้วยกระสอบบรรจุทราย ทางมะพร้าวมีกลิ่นหอมที่สามารถดึงดูดสัตว์น�้าได้ 
จากนั้นก็จะน�าไปจัดวางในทะเล โดยลักษณะของบ้านปลาจะมีไม้ไผ่โผล่ลอยอยู่เหนือน�้าเป็นสัญลักษณ์ให้ชาว
ประมงมองเหน็ได้ วสัดทุีน่�ามาสร้างบ้านปลามกัใช้วสัดธุรรมชาต ิย่อยสลายง่าย ไม่ก่อให้เกดิผลเสียต่อระบบนเิวศ
ทางทะเล โดยในอดีตนั้นเคยใช้เถาวัลย์ในการผูก แต่ปัจจุบันเถาวัลย์หายากขึ้น จึงปรับมาใช้เชือกผูกถุงทรายเพื่อ
ถ่วงไม้ไผ่ไม่ให้ลอยหายไป 

ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนช่วย
กันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการร่อยหรอของทรัพยากรสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลา โดยเน้นแนวทางที่ชุมชน
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ในการนี้ ชุมชนท่าหินได้ร้ือฟื้นภูมิปัญญาท้องถ่ินการท�าบ้านปลา และน�า
กลับมาใช้เป็นแนวทางการเพ่ิมจ�านวนสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัยร่วมติดตามผลท่ีเกิดขึ้น และน�าผลที่ได้
ไปสื่อสารในพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป

ระเบียบวิธีการศึกษา

บทความเรื่อง “บ้านปลาต่อชีวิตคนหาปลา” ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้
วิจัยและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมตรวจ
สอบ และร่วมรับผลที่ตามมา ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Peo-
ple-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning Process) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีหลักการที่ให้ความส�าคัญกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ คือเคารพความคิด
เห็นของชุมชน ยกย่องภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน เน้นกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส�านึกร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

ขั้นตอนในการด�าเนินงาน มีดังนี้

1. ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) เป็นช่วงการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ส�าคัญมาก หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับชุมชนได้ก็จะเป็นการยากที่จะก้าวไปสู่การท�างานในขั้น
ตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นส�าคัญ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยอาศัยญาติมิตร
ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ในพื้นที่ช่วยในการแนะน�าตัวและพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะลูกหลาน จนในที่สุดได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากชาวบ้านในการด�าเนินงาน

2. ระยะท�าวิจัย (Research Phase) ในขัน้ตอนนี ้ผูว้จิยัสรรหานกัวจิยัชุมชนจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
โดยนกัวจิยัชมุชนเป็นชาวประมงพืน้บ้านซึง่อาศัยอยูใ่นต�าบลท่าหิน โดยเกอืบทัง้หมดพบว่า ไม่เคยมปีระสบการณ์
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การสร้างบ้านปลามาก่อน ผู้วิจัยจึงได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
กับนักวิจัยชุมชนและชาวบ้านที่สนใจ และในช่วงจัดการอบรมนั้นผู้วจิยัเปิดโอกาสให้นกัวจิยัชมุชนแสดงความคดิ
เหน็ อภิปราย และร่วมกนัตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนดแนวทางในการสร้างบ้านปลาตลอดจนแนวทางการตดิตาม
ผลทีเ่กิดขึน้ด้วย

ภาพที่ 1 การจัดอบรมนักวิจัยชุมชนเรื่องการสร้างบ้านปลา

3. ระยะการจัดท�าแผน (Planning Phase) นักวิจัยชุมชนเห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างบ้านปลาแบบพื้น
บ้านดั้งเดิม ซึ่งเรียบง่ายและใช้วัสดุจากธรรมชาติ กล่าวคือ ผูกล�าต้นไม้ไผ่ (ไผ่สีสุกซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่) เป็น
เสาหลัก 4 ขา ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 3 เมตร (ความสูงอยู่เหนือระดับน�้าในทะเลสาบสงขลา
ในแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้า) จ�านวน 5 หลัง น�าเสาไปปักลงในทะเลสาบสงขลา โดยให้อยู่ในแนวเขตอนุรักษ์สัตว์
น�้าของต�าบลท่าหิน จากนั้นน�าทางมะพร้าวมาผูกติดเข้ากับเสาหลัก ลักษณะของบ้านปลาจะมีไม้ไผ่และทาง
มะพร้าวโผล่ลอยอยู่เหนือน�้า ท�าให้สามารถสังเกตเห็นได้

ภาพที่ 2 การผูกเสาไม้ไผ่

นอกจากนั้นแล้ว นักวิจัยชุมชนยังต้องการทดลองใช้น�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลร่วมด้วย (EM Ball 
ย่อมาจาก Effective Microorganism Ball) ซึง่ชาวบ้านเคยได้รับความรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถช่วยฟ้ืนฟูคุณภาพ
น�้าในทะเลสาบได้ ในการนี้ นักวิจัยชุมชนได้น�าน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลจากวัดโคกเปรี้ยว ต�าบลเกาะยอ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยพระครูโกศลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว ร่วมกับชาวบ้านเกาะยอ ได้ช่วยกัน
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ผลิตขึ้นและน�าไปโยนลงในทะเลสาบสงขลาเพื่อบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงานที่ถูกปล่อยลงทะเลสาบสงขลา รวมทั้ง
จากโฮมสเตย์ที่มีการก่อสร้างในทะเลสาบสงขลาเป็นจ�านวนมาก โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนสภาพน�้าดีขึ้น 
การเผยแพร่ข่าวสารการน�าน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลนับหมื่นลูกโยนลงทะเลสาบสงขลาเพื่อฟื้นฟูสภาพน�้า
ในทะเลสาบสงขลาของวัดโคกเปรี้ยว ท�าให้นักวิจัยชุมชนสนใจที่จะน�าน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลจากวัดโคก
เปรี้ยวมาโยนลงทะเลสาบสงขลาตรงบริเวณบ้านปลาด้วย

ข้อมูลจากพระครโูกศลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวดัโคกเป้ียว ระบวุ่า น�า้หมกัชวีภาพ 1 ลติร มรีศัมกีารท�างาน
ในทะเลสาบสงขลาประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับอีเอ็มบอล 1 ลูก มีรัศมีการท�างานในทะเลสาบสงขลา
ประมาณ 2-3 ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับการทดลองใช้น�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลครั้งนี้ ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน
ใช้น�้าหมักชีวภาพจ�านวน 7,500 ลิตร (จ�านวน 5 ขวด ๆ  ละ 1,500 ลิตร) และอีเอ็มบอล จ�านวน 100 ลูก ส�าหรับ
บ้านปลาจ�านวน 5 หลัง ตามค�าแนะน�าของเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว

ภาพที่ 3 น้�าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลจากวัดโคกเปรี้ยว

4. ระยะการน�าแผนไปปฏิบตั ิ(Implementation Phase) ผูว้จิยัและนกัวิจยัชมุชนได้ช่วยกนัจดัเตรยีม
วสัดอุุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการนัดหมาย โดยได้นดัหมายกันในวนัอาทติย์ที ่12 พฤศจกิายน 2560 เวลา 09.00 
น. เพือ่ร่วมกนัสร้างบ้านปลา และน�าบ้านปลาลงไปปักวางไว้ในทะเลสาบสงขลา ในแนวเขตอนรุกัษ์สตัว์น�า้ของ
ต�าบลท่าหนิ เป็นจ�านวน 5 หลงั

 

ภาพที่ 4 การน�าบ้านปลาไปปักวางในทะเลสาบสงขลา
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 ภาพที่ 5 บ้านปลาที่เสร็จแล้ว

5. ระยะการตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Phase) หลังจากน�าบ้านปลาไป
ปักวางไว้ในทะเลสาบสงขลาเรียบร้อยแล้ว สังเกตเห็นได้ในทันทีว่า มีปลาว่ายเข้ามาในบ้านปลา จนท�าให้ผู้วิจัย
และนกัวจัิยชมุชนมีขวัญก�าลงัใจมากขึน้ และเนือ่งจากบ้านปลาแบบพืน้บ้านดัง้เดมิ ใช้วสัดจุากธรรมชาต ิเสาหลกั
ไม้ไผ่จะมีอายุใช้งานได้ราว 3 เดือน ในขณะที่ทางมะพร้าวมีอายุใช้งานได้ราว 1 เดือน ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชนจึง
ได้นัดหมายกันที่จะติดตามผลครั้งแรกภายในระยะเวลา 7 วันคือ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้วิจัยและ
นักวิจัยชุมชน จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน จะด�าน�้าลงไปสังเกตสัตว์น�้าตรงบริเวณบ้านปลา และในวันติดตามผล
ครั้งแรกนี้ จะมีการน�าน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลโยนลงในทะเลสาบสงขลาตรงบริเวณบ้านปลาด้วย และนัด
หมายติดตามผลครั้งที่สองภายในระยะเวลา 7 วัน คือ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน จะด�าน�้าลงไปสังเกตสัตว์น�้าบริเวณบ้านปลาอีกครั้ง

 

ภาพที่ 6 และ 7 การโยนอีเอ็มบอลและเทน้�าหมักชีวภาพลงในทะเลสาบสงขลาตรงบริเวณบ้านปลา

จากนั้นผู้วิจัยจึงท�าการสรุปผลและน�าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่แกนน�าชาวบ้านในต�าบลท่าหิน ได้แก่ นาง
พูนทรัพย์ ชูแก้ว ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถี โหนด-นา-เล ต�าบลท่าหิน และนายสว่าง อ�าภาพร้อม ประธานประมง
อาสา หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าหิน เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการพัฒนาต่อไป

ผลการศึกษา

ต�าบลท่าหินประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีจ�านวนประชากรรวม 4,156 คน และจ�านวนครัวเรือนรวม 
1,074 ครัวเรือน ต�าบลท่าหินมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุ่มน�้าริมทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
เหมาะแก่การประกอบอาชพีประมงพ้ืนบ้านและเกษตรกรรม โดยทางทศิตะวนัออกเป็นพืน้ทีน่า ยาวจากทศิเหนอื
จรดทิศใต้ เป็นพื้นที่ซึ่งใช้ส�าหรับท�าการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือตาลโตนด ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า 300,000 
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ต้นที่งอกอยู่บริเวณคันนา ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบต�่ามีน�้าท่วมขังตลอดทั้งปี เป็นทุ่งหญ้าที่ชาวบ้านใช้
เลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่อดีต วิถีชีวิตของชาวท่าหินจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นวิถีโหนด-นา-เล (ตาลโตนด-นาข้าว-
ทะเลสาบสงขลา) 

แต่ในปัจจบุนั ความเสือ่มโทรมของทะเลสาบสงขลาและความร่อยหรอของทรัพยากรสตัว์น�า้ในทะเลสาบ 
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อวิถี “เล” หรือการท�าประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลา ชาวประมงในต�าบลท่า
หินจึงมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา โดยมีการจัดตั้งกลุ่มประมงอาสาต�าบลท่า
หิน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและร่วมกับหน่วยงานประมง
ในการเพิม่ทรพัยากรสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา การขบัเคลือ่นอย่างจริงจงัของพลงัชุมชนเร่ิมต้นจากการประกาศ
แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่ต�าบลท่าหิน และวางกฎกติกาเพิ่มเติมในการท�าประมง 
เช่น ห้ามวางอวนตาขนาดเล็กกว่า 5 เซ็นติเมตร ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีกุ้งตามธรรมชาติจ�านวนมาก สามารถใช้อวนขนาด 3.8 เซ็นติเมตรได้ การปลูกหญ้าแฝก การเก็บขยะใน
ทะเลสาบสงขลา การปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า การป้องกันการขุดลอกคลองโดยไม่ท�าลาย
ป่าชายคลอง เป็นต้น กลุ่มประมงอาสายังมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจะพานักท่องเที่ยวไปดูวิถี
การท�าประมงในทะเลสาบสงขลาและชมธรรมชาติ ผลจากการขบัเคลือ่นของกลุม่ประมงอาสาและเครอืข่ายภาค
ประชาสังคมในลุม่ทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้ชาวประมงและชาวบ้านในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลามีจิตส�านึกรัก
หวงแหนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลามากขึ้น

อย่างไรกต็าม ต�าบลท่าหินยังจ�าเป็นที่จะต้องขบัเคลือ่นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟทูะเลสาบสงขลาอยา่งต่อ
เนื่อง และจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  อย่างหลากหลายที่จะช่วยเพิ่มจ�านวนสัตว์น�้าในทะเลสาบ โดยต้อง
เร่งท�าการให้ทนัต่อการคกุคามของภาคอตุสาหกรรมและการขยายตวัของกระแสวตัถนิุยม การวจิยัน้ีพบว่า ชมุชน
ริมทะเลสาบสงขลามีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างบ้านปลา (หรือที่เรียกว่า ซั้ง) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า
ในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลวางไข่ แต่ชาวประมงพื้นบ้านจ�านวนมากในต�าบลท่าหินกลับไม่เคย
มปีระสบการณ์สร้างบ้านปลามาก่อน ผูว้จิยัจงึใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม เพือ่รือ้ฟ้ืนภมูปัิญญา
การท�าบ้านปลา และน�าภมูปัิญญาการท�าบ้านปลามาช่วยในการเพิม่จ�านวนสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา ผูว้จิยัและ
นักวิจัยชุมชนได้ช่วยกันสร้างบ้านปลาตามแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ซึ่งเรียบง่ายและใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสีย
ต่อระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลา และหลังจากน�าบ้านปลา จ�านวน 5 หลัง ไปปักวางไว้ในทะเลสาบสงขลาใน
แนวเขตอนรุกัษ์สตัว์น�า้ต�าบลท่าหนิเรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัและนกัวจิยัชมุชนได้ติดตามผลครัง้แรกภายในระยะเวลา 
7 วัน คือ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน จ�านวน 3 คน ด�าน�้าลงไปสังเกตจ�านวน
และชนิดของสัตว์น�้าตรงบริเวณบ้านปลา โดยระมัดระวังไม่ให้ปลาตื่น 

ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชนเลือกใช้วิธีสังเกตการณ์อย่างง่าย โดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ ได้แก่ ตาม
องเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรส และกายสัมผัส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านที่ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการ
ได้ด้วยตนเอง การสังเกตการณ์ครั้งแรกพบปลาและลูกปลาจ�านวนหนึ่ง ไม่สามารถนับจ�านวนที่ชัดเจนได้ แต่
สามารถสังเกตเห็นได้ว่า ปลามีจ�านวนชุกชุมกว่าบริเวณอื่นที่ใกล้เคียงกัน ด้วยความช�านาญของนักวิจัยชุมชนซึ่ง
เป็นชาวประมงพื้นบ้าน สามารถจ�าแนกชนิดของปลาที่พบได้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสังเกตสัตว์น้�าตรงบริเวณบ้านปลา ครั้งที่ 1 (ก่อนเทน้�าหมักชีวภาพและโยนอีเอ็มบอลลงน้�า)
บ้านปลา ชนิดของปลาที่พบ
หลังที่ 1 ปลานิล
หลังที่ 2 ปลาซิวควายแถบด�า
หลังที่ 3 ปลากระบอกปลาท่องเที่ยว
หลังที่ 4 ปลานิลปลาท่องเที่ยว
หลังที่ 5 ปลาท่องเที่ยว

เมือ่ท�าการสงัเกตสตัว์น�า้ตรงบริเวณบ้านปลาในวนัตดิตามผลครัง้แรกเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูว้จัิยและนกั
วจิยัชุมชนได้เทน�า้หมกัชวีภาพ ขนาด 1.5 ลติร จ�านวน 5 ขวด และโยนอเีอม็บอล จ�านวน 100 ลกู ลงในทะเลสาบ
สงขลา ตรงบริเวณบ้านปลาทั้ง 5 หลัง จากนั้นได้ท�าการติดตามผลครั้งที่สองในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดย
ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน จ�านวน 4 คน ด�าน�้าลงไปสังเกตสัตว์น�้าบริเวณบ้านปลาอีกครั้ง พบปลาและลูกปลา
จ�านวนหนึ่ง ไม่สามารถนับจ�านวนที่ชัดเจนได้ แต่สามารถสังเกตเห็นได้ว่า ปลามีจ�านวนชุกชุมกว่าบริเวณอื่นที่
ใกล้เคียงกันและมีมากกว่าการสังเกตการณ์คร้ังแรก ด้วยความช�านาญของนักวิจัยชุมชนซ่ึงเป็นชาวประมงพ้ืน
บ้าน สามารถจ�าแนกชนิดของปลาที่พบได้ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการสังเกตสัตว์น�้าตรงบริเวณบ้านปลา ครั้งที่ 2 (หลังเทน�้าหมักชีวภาพและโยนอีเอ็มบอลลงน�้า)
บ้านปลา ชนิดของปลาที่พบ
หลังที่ 1 ปลายี่สกเทศปลาเสือข้าวลายปลาอุกหรือปลาคางคก
หลังที่ 2 ปลาท่องเที่ยวปลาซิวควายแถบด�าปลาแขยงปลานิล
หลังที่ 3 ปลานิลปลาหัวโม่งปลานิลปลายี่สกเทศ
หลังที่ 4 ปลากดเหลืองปลายี่สกเทศปลาประบอก
หลังที่ 5 ปลาแขยงปลานิล

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

บทความเรื่อง “บ้านปลาต่อชีวิตคนหาปลา” เริ่มต้นขึ้นด้วยการตั้งค�าถามชาวบ้านในต�าบลท่าหิน ซึ่ง
เป็นชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ในเขตอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่จับหาสัตว์น�้า
ในทะเลสาบเพื่อยังชีพและ/หรือเพื่อจ�าหน่าย จากการส�ารวจปัญหาชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาการ
ลดจ�านวนลงของสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัยจึงได้น�าปัญหาชุมชนมาตั้งเป็นโจทย์ส�าหรับการพัฒนา โดยได้
ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารและจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ชุมชนริมทะเลสาบสงขลามีภูมิปัญญาดั้งเดิมใน
การสร้างบ้านปลาเพือ่เป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา แต่ชาวประมงพืน้บ้านจ�านวนมากในต�าบล
ท่าหนิกลบัไม่เคยมปีระสบการณ์สร้างบ้านปลามาก่อน ผูว้จิยัจงึใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสีว่นร่วม 
โดยผู้วิจัยและชุมชนได้ร่วมกันด�าเนินการสร้างบ้านปลาจ�านวน 5 หลัง ตามแนวภูมิปัญญาท้องถิ่น และน�าไปจัด
วางไว้ในแนวเขตอนรุกัษ์สตัว์น�า้ต�าบลท่าหนิ จากนัน้จงึได้ติดตามผลพบว่า บ้านปลาสามารถเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั
และแหล่งฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น�า้วัยอ่อนได้ โดยบ้านปลาท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งล่อเพือ่ให้สตัว์น�า้มาอาศัยอยูร่วมกนั 
นอกจากน้ียังพบว่า ภายหลังเทน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลลงในทะเลสาบสงขลาตรงบริเวณบ้านปลาแล้ว 
จ�านวนปลาทีพ่บมคีวามชกุชมุมากขึน้ และชนดิของสตัว์น�า้ทีพ่บบริเวณบ้านปลามคีวามหลากหลายมากขึน้อย่าง
เห็นได้ชัดอีกด้วย

ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์นักวิจัยชุมชน จ�านวน 7 คน เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัย พบว่า นักวิจัยชุมชนทุกคนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ดูแลสัตว์น�้าและทะเลสาบสงขลามากขึ้น โดย
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นักวิจัยชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาบ้านปลาให้อยู่ในสภาพดีแม้ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว บ้านปลาแบบพื้น
บ้านดั้งเดิม เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ จ�าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมต่อเติมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ นัก
วิจัยชุมชนได้น�ากิ่งแสมไปปักเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านปลาและในช่วงที่มีพายุเข้าในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา
นกัวจิยัชมุชนมกีารซ่อมแซมเสาไม้ไผ่ทีล้่มเอนให้กลบัสูส่ภาพด ีผูว้จิยัและนกัวขิยัชมุชนมคีวามเหน็พ้องกนัว่า การ
พฒันาสงัคมจาก Thailand 4.0 สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืนัน่ ความสำาคัญอยูท่ี่การออกแบบนวตักรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง กระบวนการเช่นนี้
จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและผลลัพธ์ความส�าเร็จที่ตั้งใจไว้ 

ผู้วิจัยได้สื่อสารผลการศึกษาให้แก่แกนน�าชาวบ้านในต�าบลท่าหินเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการ
พัฒนา พบว่า นายสว่าง อ�าภาพร้อม ประธานประมงอาสา หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าหิน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสาน
ต่อการสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลวางไข่ รวมถึงการสร้างบ้านปลา
เพ่ิมขึน้เพือ่เพิม่จ�านวนสตัว์น�า้ในทะเลสาบสงขลา และมแีนวคิดท่ีจะก่อตัง้ชมรมอนรัุกษ์เพือ่เฝ้าระวังการท�าประมง
ผดิกฎหมายหรอืเกนิขนาด ทัง้นีเ้พือ่ความยัง่ยนืของวถิชีวีติคนหาปลาและความมัน่คงทางอาหารประเภทโปรตนี
ของคนในชุมชนอีกด้วย
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 การดำาเนินงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ 

(กระเป๋าถักเชือกร่ม) ตำาบลห้วยกระทิง อำาเภอ กรงปีนัง จังหวัดยะลา
The operations and Good governance management of Women’s 

Baan Beahor Group Hui krahting District Krong pinan 

Yala Province

อาราฟะห์ เจ๊ะมะ (Arafah Jehma) และคณะ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 

รายวิชาธรรมาธิบาลกับการพัฒนาท้องถิ่น

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านแบหอ (กระเป๋า
ถักเชือกร่ม) 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักธรรมาธิบาลของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม 3) 
ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลของ กลุ่มสตรีบ้านแบหอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการสังเกต การสนทนากลุ่มกับประธาน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถัก
เชือกร่ม) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการด�าเนินงานของกลุ่มสตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดย
เฉพาะกองทนุบทบาทสตร ีและวทิยาลยัการอาชพี จดัตัง้กลุม่ขึน้เพือ่ให้กลุ่มสตรใีนชมุชนได้มอีาชพีเสรมิ รปูแบบ
การด�าเนินงานของกลุ่มอาชีพเป็นการรวมตัว สร้างพลังบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน คุณภาพ
ของการให้บริการของกลุ่มสตรีอาชีพบ้านแบหอจะเน้นในด้านความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง และรูปลักษณ์ของ
สิง่ค่า และปัญหาการด�าเนนิงานกลุม่อาชพีบ้านแบหอ การนดัเวลาเพือ่รวมกลุม่ท�าถกัเชือ่กร่ม เนื่องจากบางท่าน
จะมีอาชีพหลัก ทางกลุ่มจึงให้บางท่านที่ไม่สะดวกสามารถกลับไปท�าที่บ้าน กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (ถักเชือกร่ม) ยัง
ได้ใช้หลักธรรมาธิบาลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
การมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านคุณธรรม ท�าให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างสตรีในชุมชนและชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส�าหรับปัญหาในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลที่ส�าคัญ 3 ประการ คือการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิบาลในด้านการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส และ หลักความคุ้มค่า เนื่องจากสมาชิกขาดความต่อ
เนื่องในกระบวนการส่วนร่วม การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง ซึ่งเหล่าเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาธรรมบาล

ค�าส�าคัญ : กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ,การด�าเนินงาน,การบริหารตามหลักธรรมาธิบาล
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Abstract

This research aimed to study 1) The operation of Baan bea hor women’ group 2) Good 
governance management of Baan bea hor women’ group 3 ) The problems of Good governance 
management of Baan bea hor women’ group by using interviewed and observation without 
participation the chairman and the board member and members of women’ group by using 
In deep interview, observation, group discussion with chairman , committee, and member of 
women’ occupation Baan Beahor group. The research findings that character of women ‘ oc-
cupation women operation have supported from women policy of federal government and 
Occupation Raman College. Women‘ occupation group was organized for supporting their 
occupation in community which was to collaboration of operation of women’ occupation group 
, to empowerment of women’ occupation group was owner in community. The quality of 
women’ occupation group service emphasized reliability, responses and physical value appear-
ance. The problem of women’ group operation was time working that could not work togeth-
er in the same place. Women’ occupation group has applied good governance to contribute 
management as following principle of law, transparency, participatory , responsibility, principle 
of value and moral principle. These were to cooperation between women’ occupation group 
of member and sustainable development community.

For the problem of good governance management has three significant aspect to good 
governance management were participatory principle, transparency principle, value principle 

Key word : Women’ Group, Good governance ,Operation 

บทนำา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 64 ล้านคน เป็นประชากรหญิงร้อยละ 51 ประชากรชายร้อย
ละ 49 แต่จ�านวนประชากรทีใ่กล้เคยีงกนัระหว่างหญงิและชายกลบัไม่สามารถสะท้อนถงึความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายได้ ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว การ
ขาดโอกาสในสงัคม ปัญหาการถูกเลอืกปฏบิตั ิและทีส่�าคญัโอกาสในการดงึศกัยภาพของสตรมีน้ีอย ดังนัน้รฐับาล
จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ 
โดยน�าศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ให้มีการน�ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลัง
ทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยน�าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุข
อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย(สุธีรา ทอมสัน และเมทนี พงษ์เวช,2538 )

“กองทนุพฒันาบทบาทสตรี” จะมกีารด�าเนนิการต้ังแต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัประเทศ เพือ่ให้โอกาส
สตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจะ เป็นศูนย์กลางเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ขณะเดียวกันในส่วนของสตรีที่เป็นผู้น�า จะมีการ
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เร่งรัดการจัดกิจกรรมคัดเลือกสตรีที่เป็น ผู้น�าจากระดับต�าบล ไปสู่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
โดยจะเน้นผูน้�าสตรใีนแต่ละสาขาอาชีพให้มากขึน้ ซึง่สภาสตรีฯ เครือข่ายสตรี จะสามารถช่วยกนัพฒันากลุ่มสตรี
ที่เป็นผู้น�า มีความรู้ความสามารถ ให้มีศักยภาพสามารถก้าวสู่เวทีโลก โดยรัฐบาลจะผลักดันสนับสนุนสตรีกลุ่ม
นีใ้ห้กลับมาสอนถ่ายทอดวชิาให้กบัสตรกีองทนุพฒันาบทบาทสตร ีได้จดัตัง้เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนดอกเบีย้
ต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา
สตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ ให้สังคม เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรี การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ  การ
สร้างภาวะผู้น�า การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของสตรีในกลุ่มเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีไทยต่อไป

 เมือ่กองทนุพัฒนาบทบาทสตรเีข้มแขง็ พลงัสตรจีะเป็นฐานก�าลงัและเป็นเครือ่งมอืส�าคญั ในการสร้าง
ศักยภาพ ช่วยในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นพลังที่ส�าคัญในการสร้างความอบอุ่น ความ
เอือ้อาทรในการดแูล โอบอุม้ครอบครวั ชมุชน และสงัคมให้อยูร่่วมกนัได้อย่างผาสกุนบัจาก พ.ศ. 2504 ประเทศไทย
ได้ก�าหนดให้มีแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และ สังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่ผ่านมาเกิดจากการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และความ
ได้เปรียบด้านแรงงานที่มีราคาถูกและมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ของประเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาและขยายฐาน
การผลิตท�าให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูง แต่การเติบโตดังกล่าวนอกจากจะต้องแลกเปลี่ยนด้วย
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ร่อยหลอ และเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมากและต้องมีการลงทุน เทคโนโลยีและการตลาด
จากต่างประเทศ ในขณะที่ข้อจ�ากัดที่เป็นอยู่ของประเทศทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของคน การบริหารจัดการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการเสริมสร้างฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงส่ง
ผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวม ของการพัฒนาประเทศอันจะน�าไปสู่ขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ ส่วนปัญหาที่เกิดตามมา คือ ความขัดแย้งในสังคมจากการเลื่อมล�้าของรายได้และการแย่ง
ชงิทรพัยากรธรรมชาติที ่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนัน้มากขึน้ รวมถงึการพฒันาจะกระจกุอยูเ่ฉพาะพืน้ทีใ่นเขตเมอืง 
และชมุชนด้านอตุสาหกรรม ไม่เกดิการกระจายการพฒันาสูช่นบท ซึง่เป็นพืน้ทีข่องคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกดิ
การอพยพปัจจัยการผลิตของชุมชนโดยเฉพาะแรงงาน ซึ่งส่งผลถึงการแยกคนออกจากชุมชน ท�าให้สรุปได้ว่าแม้
การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตาม ความมุ่งหมาย แต่ความส�าเร็จดังกล่าวได้น�าไปสู่ผลการพัฒนา ที่ไม่พึง
ปรารถนาทางด้านสังคม และการพัฒนานั้นอาจจะไม่ยั่งยืน เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์
จากกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน (Simone De Beauvior, 1953)

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและแผนปัจจุบัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12ได้มคีวามต่อเนือ่งของการพฒันาคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาต่อไปเพือ่เสรมิสร้างสตรยีภาพเพ่ือการพฒันา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จุดเริ่มต้นของการเน้นคนกลางเป็นศูนย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและปัจจุบันแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เช่นกันที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและยังเสริมสร้างสตรี
ยภาพของชุมชน(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)โดยเหตุนี้การด�าเนินงานของกอง
ทนุบทบาทสตรีจะมีความส�าคัญอย่างยิง่ในกลางพฒันาคนและชมุชนให้เข้มแขง็จงึเป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่น
การพฒันา โดยทีย่ทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้ชมุชนสามารถจดักจิกรรมทีเ่ป็น
องค์ความรวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตาม
ภูมิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ 
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มกีารพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกนัทัง้ภายในและภายนอกชมุชน บนพืน้ฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยสรุปได้เป็น 3 แนวทางหลัก

1.การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

2.การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

3.การเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสนัตแิละ
เกื้อกูลกัน

ดงัน้ันหลักธรรมาภบิาลจึงมคีวามส�าคญัในการบรหิารจดัการกลุม่สตรใีนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบกลุ่มอาชีพบ้านแบฮอ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความ
ถูกต้องเป็นธรรม ดีงาม และการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ด้วยเหตุนีค้ณะผูว้จิยัจึงได้สนใจศึกษาการด�าเนนิงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของกลุ่ม
สตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการด�าเนินงาน การน�าหลักธรรมาธิ
บาลมาปฏิบัติงานในกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ และปัญหาของการด�าเนินงานตามหลักธรรมาธิบาล ซึ่งการศึกษาครั้งนี
สามารถน�ามาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสตรีบ้านแบฮอให้มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ระเบียบวิธีการวิจัย

1. ระเบยีบวิธวีิจัย  การด�าเนนิงานและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลของกลุม่อาชีพถักเชือก
ร่มบ้านแบฮอ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา ใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยตรงเป็นหลัก ศึกษาเฉพาะพื้นที่ เอกสาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. การเลือกพ้ืนที่ ผู้ศึกษาเลือกเฉพาะกลุ่มอาชีถักเชือกร่มบ้านแบฮอ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรง
ปีนัง จังหวัดยะลา

3. ผู้ให้ข้อมูลหลัก และเกณฑ์การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Pur-
posive sampling) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก คัดเลือกจากความสะดวก และ
คล่องตัวของผู้วิจัยและความพร้อมของผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ของสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้
ดังนี้ ประธาน และคณะกรรมการกลุ่มอาชีพบ้านแบฮอ สมาชิกและผู้น�าท้องที่

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์โดยสร้างแนวค�าถามส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก
และสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส�าหรับอุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล เช่น 
สมุด เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น

5. การสร้างเครือ่งมอืในการวิจยั เริม่จากศกึษาทฤษฏ ีแนวคดิ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง นอกจาก
นั้นได้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค�าถามจากนั้น
ก�าหนดหัวข้อประเด็นหลักและประเด็นย่อยของแนวค�าถาม เพื่อช่วยให้การสร้างแนวค�าถามให้ครอบคลุม มีราย
ละเอียดเนื้อหาที่ต้องการศึกษาให้ครบถ้วน
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ศึกษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับกองทุนบทบาทสตรี 2) จากการสังเกตแบบ
ไม่มส่ีวนร่วมเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รบถ้วน 3) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยสร้างแนวค�าถามอย่างกว้างและสามาร
แตกประเด็นได้

7. การบนัทกึข้อมลูภาคสนาม 1) ข้อมลูจากการบนัทกึสนทนาพดูคยุหรอืการสมัภาษณ์ ใช้เครือ่งบนัทกึ
เสียงระหว่างสนทนาเพ่ือช่วยเก็บข้อมูล 2) ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จะบันทึกในขณะที่ท�าการ
สังเกตได้ทันที หรือท�าการบันทึกหลังการสังเกตก็ได้ ตามความเหมาะสมของผู้วิจัย

8. การวิเคราะห์ข้อมูล น�าข้อมูลทีไ่ด้จาการสัมภาษณ์ การสังเกตมาวเิคราะห์และจัดแยกหมวดหมู ่จาก
นัน้จึงน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่หาข้อสรุปต่างๆ และน�าข้อสรุปทีไ่ด้ปรึกษาอาจารย์เพ่ือจัดท�าเป็นรายงาน
สมบูรณ์

9. การตรวจสอบความเชื่อมั่น หลังจากเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และสังเกต จะน�ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับเอกสารอื่นๆ และศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่านอื่นอีกครั้งด้วยข้อมูลชุดเดิมเพื่อหาข้อ
สรุปที่แน่นอน

10. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มอาชีพบ้านแบฮอ มีการแนะน�าตัวก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ 
และขอความร่วมมอืในการให้ข้อมลู พร้อมทัง้แจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัการด�าเนินการวจัิยครัง้น้ี และข้อมลูจาการ
สัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับและจะให้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วเท่านั้น

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการดำาเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านแบหอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแบฮอ

 อดีตหมู่บ้านแห่งนี้ที่เลี้ยงช้าง เพื่อใช้เป็นบางพาหนะในการเดินทางข้ามแม่น�้าปัตตานีเพื่อเดินทางเข้า
ต�าบล ตลิ่นชัน อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เนื่องจากแม่น�้าปัตตานีแห่งนี้มีความลึกมาก จึงจ�าเป็นต้องใช้ช้าง
เป็นพาหนะ คนเลีย้งช้างเรียกว่า “ฮอ” ชาวบ้านจงึพากนัเรยีกตามไปด้วยและเรยีกดงักล่าวต่อๆ กนัจนเพ้ียนเป็น
ค�าว่า “แบฮอ” จนถึงปัจจุบัน

1.2 ประวัติความเป็นมากลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

เมือ่ปี พ.ศ.2556 หน่วยงานอาชวีะได้มกีารลงพืน้ทีส่�ารวจพืน้ทีบ้่านแบหอว่าหลงัจากท�าอาชพีหลกัแล้ว
เวลาว่างคนในชมุชนท�าอะไร หลงัจากนัน้กไ็ด้มกีารรวมกลุม่ของกลุม่สตรีเพือ่ปรกึษาหารอืกนักบัหน่วยงานอาชวีะ
ว่าจะท�าอะไรเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่างเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเย็บ
เสือ้ผ้ามาแล้วแต่กไ็ม่ประสบผลส�าเรจ็เนือ่งจากต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากในการซ้ือเคร่ืองจกัร หลงัจากปรึกษา
หารือกันกับหน่วยงานอาชีวะแล้วก็ได้มีการลงมติว่าอยากท�าส่ิงท่ีสามารถหาซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้เล็กๆและหาซื้อได้
ง่ายจงึเป็นจดุเริ่มต้นในการถกักระเป๋าดว้ยเชือกรม่หลงัจากนัน้กลุม่สตรไีด้มีการรวมกลุม่กนัโดยมสีมาชิกแรกเริม่ 
25 คนก็จะมีหน่วยงานอาชีวะทีมวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้ในการถักกระเป๋าเชือกร่มเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้
กับคนในชุมชนและปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณ เป็นต้น
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1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ 

การด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) มุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม ไม่แบ่งชนชั้น
และสถานะทางสังคม มีเจตนารมณ์เพื่อให้สตรีในหมู่บ้านออกมามีบทบาททางสังคม การท�างานเป็นหมู่คณะ ยึด
หลักศักดิ์ศรีความมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และคณะกรรมการทุกท่านจะมีความเข้าใจในหลักการแบ่งหน้าที่การ
ท�างานเป็นกลุ่มเป็นอย่างดี โดยโครงสร้างการท�าหน้าที่แบ่งออกเป็น ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ 
และฝ่ายประชาสมัพนัธ์ และท่านอืน่ๆกจ็ะท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ โดยกลุม่สตรีบ้านแบฮอ เป็นกลุม่เลก็ๆ มีสมาชิก
ไม่มาก และคิดว่าในอนาคตจะเปิดรับสมัครสตรีที่สนในจริงๆที่จะออกมามีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน 
การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการจะมีการหมุนเวียนหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้
กบัคณะกรรมการ โดยทกุคนจะท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็นพีเ่ป็นน้องซึง่กนัและกนั สามารถท�างานแทนกันได้ การตดัสนิ
ใจจะยึดการมีส่วนร่วมและค�านึงถึงมติที่ประชุมเป็นหลัก เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการตัดสินใจร่วมกัน

1.3 คุณภาพบริการของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม)

 1.3.1 ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) จะมีการเก็บข้อมูล
ของสตรแีต่ละครวัเรอืนไว้ในฐานข้อมลู เพือ่ความสะดวกในการเรียกเก็บใช้ในการบริการ นอกจากนีค้ณะกรรมการ
ได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะการผลิตกระเป่าถักเชือกร่มจากหน่วยราชการภายนอก อาทิ วิทยาลัยการอาชีพ 
และ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้กันเองระหว่างคณะกรรมการกันเอง ท�าให้
เกดิความรูแ้ละความช�าชาญเฉพาะด้านมากข้ึน กลุม่สตรบ้ีานแบฮอจะเอาใจใสกบัผลงานของตนเองอย่างละเอียด 
และมีความมั่นใจในฝีมือในงานทุกชนิด และการแบ่งปันน�้าใจซึ่งกันและกัน ท�าให้กลุ่มสตรีบ้านแบฮอมีความเชื่อ
มั่นระดับชุมชน และระดับอ�าเภอ

13.2 การตอบสนอง ( Responsiveness ) กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) เน้นการท�างาน
เป็นทีม รวดเร็วการให้การบริการ เน้นผลงานที่มีคุณภาพ เลือกใช้วัตถุดิบที่ดีและมีความทนทาน นอกจากนั้น
คณะครู บุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงานได้ชมว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีต มีความสวยงาม และมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

1.4 ปัญหาจากการด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

ปัญหาการด�าเนินงานกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่อง เวลา 
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มสตรีมักจะมีเวลาไม่ตรงกัน เพราะสตรีบางท่านจะประกอบอาชีพหลักไม่เหมือนกัน และ
เวลาว่างไม่ตรงกัน จึงเป็นสาเหตุของการนัดเวลาการท�ากระเป๋าถัดเชือกร่มร่วมกัน ด้านนั้นทางกลุ่มมีมติให้บาง
ท่านสามารถกลับไปที่บ้านตามความสะดวกของแต่ละท่าน เพื่อไม่ให้เสียงาน 

ตอนที่ 2 การบริหารจัดการหลักธรรมาธิบาลของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม)

2.1 ด้านหลักนิติธรรม กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) จะยึดหลักกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สมาชกิทุกคนจะต้องรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตัวเอง เสร็จตามเวลานดัหมาย และสมาชกิทุกคนตอ้งยดึหลักความ
เท่าเทยีมกนัของสมาชกิ ไม่เอารดัเอาเปรยีบ ยอมรบัความคดิเหน็ของส่วนร่วม และคณะกรรมการจะมกีารประชมุ
กับสมาชิก เพื่อให้ข้อบังคับที่ตราขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกคน โดยการร่างข้อคับแต่ละครั้งค�านึงถึงประโยชน์
ของส่วนร่วมเป็นส�าคัญ ซึ่งตรงที่ท�าให้สมาชิกสตรีในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิดกันภายในชุมชน
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2.2 ด้านหลักความโปร่งใส กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) มีการชี้แจงข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบการด�าเนินงานประจ�าปี ประธานจะมี
การชี้แจงข้อมูล การเงิน รายได้ และกิจกรรมจะมีการด�าเนิงานในปีปัจจุบันและปีถัดไป 

2.3 ด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ การออกแบบลวดลายกระเป๋า สามารถออกแบบตามความคิดของตนเอง ประธานจะไม่มกีารบังคบั 
โดยจะเคารพความคดิเหน็และมุมมองของแต่ละท่าน อกีทัง้กลุม่สตรบ้ีานเปิดโอกาสให้ชมุชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และกลุ่มสตรีมีการอ�านวยความสะดวกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

2.4 ด้านหลกัความรบัผดิชอบ คณะกรรมการและสมาชกิกลุ่มสตรบ้ีานแบฮอ (กระเป๋าถกัเชอืกร่ม) ทกุ
คนจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมาย โดยสังเกตจากการที่มีความพยายามที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพในเรื่องการออกแบบและผลิตงานออกมามีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอดีตออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาและคิดค้นงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย

2.5 ด้านหลักคุณธรรม กลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชอืกร่ม) มีการยึดหลักความถูกต้อง และมีการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินงาน เพื่อให้ทุกคนมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่คิดโกงหรือรับเอาผลประโยชน์
ส่วนตวัมากกว่าส่วนร่วม อกีทัง้ทกุๆวนัศกุร์สมาชิกกลุม่สตรส่ีวนใหญ่จะเรยีนศาสนาอิสลาม เพือ่เพิม่พนูคุณธรรม
จริยธรรม มีปัญหาอะไรกลุ่มสตรีจะเปิดใจคุยระหว่างกันภายในกลุ่มสตรีด้วยกันเอง นึกความเป้นพี่เป็นน้องกัน
ในกลุ่ม ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก จะมีความตระหนักมากที่สุด อาทิ ระเบียบวินัย การสุจริตในหน้าที่
การงาน ความอดทน และ ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นค่านิยมที่ส�าคัญในกลุ่มสตรี เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้ม
แข็งและความร่วมมือกัน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนากลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ประธานกลุ่มสตรีจะมีการหารือทุกครั้ง เมื่อได้รับงบประมาณ หรือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองลูกค้า มีการวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย หากพบข้อเสียในเรื่องการเจาะตลาด ใน
การส่งออกเพื่อจ�าหน่ายสถานที่ต่างๆ คณะกรรมการและสมาชิกมองว่าไม่คุ้มค้าการลงทุนไปก็จะเกรกการผลิต
สินค้านั้นไป โดยคณะกรรมการจะค�านึงเสมอว่าเม็ดเงินที่ลงทุนต่างมีอยู่อย่างจ�ากัด เพราะการลงทุนท�าสิ่งใดจะ
ต้องได้ประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากที่สุด โดยจะต้องใช้งบประมาณน้อยเท่าที่เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและ
สถานการณ์เวลานั่น

ตอนที ่3 ปัญหาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาธบิาลของกลุม่สตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถกัเชอืกร่ม)

ปัญหาในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลที่ส�าคัญ 3 ประการ คือการบริหารงานตามหลักธร
รมาธิบาลในด้านการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส และ หลักความคุ้มค่า เนื่องจากสมาชิกขาดความต่อเนื่องใน
กระบวนการส่วนร่วม การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง ซึ่งเหล่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารตามหลักธรรมาธรรมบาล
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อภิปรายผลการศึกษา

ตอนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการดำาเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านแบหอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

จากการศึกษารูปแบบการด�าเนินงานกลุ่มอาชีพบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) พบว่า กลุ่มสตรีบ้าน
แบฮอมีการรวมตัว เพ่ือการด�าเนินกิจกรรมภายในชุมชน มองเห็นทรัพยากรบุคคลมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ เป็นกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีและวิทยาลัยการอาชีพ เป็นท้ังแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการออกแบบลวดลาย 
และอุปกรณ์เทคโนโลยี ทีจ่ะน�ามาใช้ประกอบอาชพีและคณุภาพของการถักกระเป๋าเชือกร่ม ซึง่สอดคล้องกบัการ
ศึกษาของ (กาญจนา อุบลบัณฑิต และปรียาวดี บุญแฮด, 2555) การด�าเนินงานนโยบายกองทุนบทบาทสตรีมี
การก�าหนดกรอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายพลังสตรี 3) เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ 
และอีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุวิท คุณกิตติ ในหนังสือคู่มือประชาชน เพื่อการจัดตั้งและด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองว่า การจัดตั้งกองทุนชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใช้ใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม นอกจากน้ันให้ท้องถิน่สามารถเพิม่ขดีการแข่งขนัและการจัดการตนเอง เพือ่สร้าง
ความเข้มแข้งในชุมชน โดยประสานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในชุมชน และสามารถท�าให้ชุมชนมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจสู่การการพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

ตอนที่ 2 การบริหารจัดการหลักธรรมาธิบาลของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม)

กลุม่สตรบ้ีานแบฮอ (กระเป๋าถกัเชอืกร่ม) จดัตัง้ขึน้มาเพือ่เป็นสถานทีก่ารพลงัของสตรแีละการยกระดบั
การพฒันาอาชพีเสริมของกลุม่สตรี อีกท้ังยังเป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวียนส�าหรบัสมาชกิในชมุชน ซึง่เปรยีบเสมอืน
เป็นกระดูกสันหลังให้กับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ 
(กระเป๋าถักเชือกร่ม) มีสมาชิก มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน มีระบบ มีกิจกรรม ดังนั้นจึงเป็นองค์กรการด�าเนินงาน
แบบทางการ ด้วยเหตุนี้การด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ(กระเป๋าถักเชือกร่ม) จึงได้น�าหลักธรรมาธิบาลมา
ประยุกต์ใชในการบริหารจัดการนั้น ท�าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างระบบ และมีแบบแผน เกิดความรัก
ความสามัคคีและเท่าเทียมกันในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ กล่าวว่า การน�าหลัก
ธรรมาธิบาลไปเป็นแนวทางการปฎิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานต่างๆ เป็นการส่งสัญญาว่าประเทศ
มีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดี และยังสอดคล้องเช่นกันกับ ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา และ วิโรจน์ เจษฎา
ลักษณ์ 2559) พบว่า การน�าหลักธรรมาธิบาลไปใช้การบริหารจัดการกองทุนชุมชนซอยนายเจียกท�าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า เกิดความรักสามัคคีข้ึนภายในกองทุน ดังนั้นจึงยืนยันว่าการน�าหลักธรรมาธิบาลสมามารถเสริม
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรและสมาชิกในกลุ่มสตรีอย่างมาก

ตอนที ่3 ปัญหาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาธบิาลของกลุม่สตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถกัเชอืกร่ม)

ส�าหรบัการด�าเนนิงานของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอโดยการน�าหลกัธรรมาธบิาลมาปฏบิตัใิช้ในกลุม่สตร ีพบ
ว่า ปัญหาส�าคัญของการด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบออมี 3 ประการ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า ดังนั้นผลการศึกษาครั้งจึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ (วาสนา ประ
เสร็ฐ ,2557 ) การบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลของงอค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาส�าคัญของการด�าเนินงานตามหลักธรรมาธิบาลที่ส�าคัญ ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม
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การศกึษาการด�าเนนิงานและการบรหิารงานตามหลกัธรรมาธบิาลของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอ(กระเป๋าถกั
เชือกร่ม) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการด�าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ(กระเป๋าถักเชือกร่ม) 
เพือ่ศึกษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาธบิาลของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอ(กระเป๋าถกัเชอืกร่ม) และเพือ่ศกึษาปัญหา
ของการด�าเนนิงานการบรหิารงานตามหลกัธรรมาธบิาลของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอ ดงันัน้จากการทีไ่ด้ศกึษาสามารถ
สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้

1. ลักษณะการดำาเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

การด�าเนนิงานของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอ(กระเป๋าถกัเชอืกร่ม) เกดิขึน้จากรวมพลงัของกลุม่สตรีในหมูบ้่าน
ที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาบทบาทและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีในหมู่บ้านให้ดีข้ึน จากน้ันกลุ่มสตรีมี
โครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน มีกิจกรรมการด�าเนินงาน และ มีสมาชิกที่เป็นสตรีในชุมชน จากนั้นกลุ่ม
สตรีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณจากกองทุนบทบาทสตรีระดับอ�าเภอ และจังหวัด อีกทั้งยังไดรับ
การสนับสนุนจากวิทยาลัยการอาชีพ ในด้านการเสริมสร้างทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 
รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ

กลุม่สตรบ้ีานแบฮอ (กระเป๋าถกัเชอืกร่ม) มกีารด�าเนนิงานทีเ่น้นคณุภาพของการจดัการผลติภณัฑ์ โดย
เฉพาะด้านการออกแบบ และคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และการบริการลูกค้า ซึ่งประธานกลุ่มสตรีบ้านแบฮอจะ
มีความเชื่อถือจากสมาชิกและคนในชุมชน เนื่องจากมีการแบ่งปันน�้าใจซึ่งกันและกัน ค�าถึงผลประโยนช์ส่วนร่วม
มากกว่าตนเอง นอกจากนัน้กลุม่สตรไีด้รบัการตอบสนองจากบคุคลภายนอก เนือ่งจากการบรกิารทีเ่ป็นมติร และ
คัดสรรวัสดุและมีผลงานที่มีคุณภาพ

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลของกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ (กระเป๋าถักเชือกร่ม) 

กลุ่มสตรีบ้านบ้านแบฮอได้น�าหลักธรรมาธิบาลมาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินงาน ผลปรากฏว่าด้านหลัก
การมีส่วนร่วม กลุ่มสตรีบ้านแบฮอเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ร่วมการตัดสินใจ ร่วมการแก้ปัญหา 
ทกุคนสามารถออกแบบผลติภณัฑ์การถกัเชือ่ร่มตามความคดิของตนเอง อกีท้ังยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบการด�าเนินงานอย่างเปิดเผย ด้านหลักนิติธรรม กลุ่มสตรีบ้านแบฮอจะยึดหลักกฎระเบียบ ข้อ
บงัคบั สมาชกิทกุคนจะต้องรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตวัเอง เสรจ็ตามเวลานดัหมาย และสมาชกิทกุคนต้องยดึหลัก
ความเท่าเทยีมกนัของสมาชิก ไม่เอารดัเอาเปรยีบ ด้านหลกัความโปร่งใส กลุม่สตรบ้ีานแบฮอจะมกีารชีแ้จงข้อมลู
และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบการด�าเนินงานประจ�าปีรวมทั้ง
สมาชิกในชุมชนกันเอง ด้านหลักความคุ้มค่า ประธานกลุ่มสตรีจะมีการหารือทุกครั้ง เม่ือได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่ามากที่สุด ลดการสิ้นเปลืองของ
งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ด้านหลักความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบ
ในหน้าทีข่องตวัเองทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยสงัเกตจากการทีมี่ความพยายามท่ีจะพฒันาตนเองให้มีคณุภาพในเรือ่ง
การออกแบบและผลิตงานออกมามีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย ด้านหลักคุณธรรม ยึดหลักความถูก
ต้อง และมีการปลูกคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินงาน เพื่อให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดโกงหรือรับเอา
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม อีกทั้งทุกๆวันศุกร์สมาชิกกลุ่มสตรีส่วนใหญ่จะเรียนศาสนาอิสลาม เพ่ือ
เพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม
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3. ปัญหาของการดำาเนินงานการบรหิารงานตามหลกัธรรมาธิบาลของกลุม่สตรบ้ีานแบฮอ (กระเป๋า
ถักเชือกร่ม)

 ส�าหรับปัญหาของการน�าหลักธรรมาธิบาลน�าไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มสตรีบ้านแบฮอ พบว่ามีด้านหลักการ
มีส่วนร่วมสมาชิกและคนในชุมชนขาดความต่อเน่ืองของการมีส่วนร่วมในด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านหลักความ
โปร่งใส พบว่าข้อมูลข่าวสารอาจจะเปิดเผยยังไม่ทั่วถึง และสุดท้ายด้านหลักความคุ้มค่าพบว่าการลงทุนและการ
การออกแบบผลติภณัฑ์ยงัไม่สามารถตอบโจทย์ตลาดความต้องการ จงึส่งผลต่อวสัดทุีล่งทนุ ท�าให้สนิค้าไม่สามารถ
จ�าหน่ายออกสู่ตลาดได้ 
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ทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

กรณีศึกษา ที่พักในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ปรัชญา ปานทองมาก และคณะ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา
เกมส์ กรณีศึกษาที่พักในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดอาคารที่พัก
ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

ผลการวิจัยทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ กรณีศึกษาที่พักใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพักแต่ละอาคารที่พักของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ของผู้เข้าพักให้ความส�าคัญกับ ด้านการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมา
อันดับสอง ด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 นักกีฬาที่เข้าพักส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการบริการที่พัก

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลา คือต้อง
มีการซ่อมแซมอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์ ระบบ wifi 
ต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Abstract

This research study. The purpose of this study was to study the attitudes towards 
accommodation at the 45th National Games in Songkhla Games, a case study in Thaksin Uni-
versity, Songkhla province, to present the guidelines for the development of accommodations 
in the next competition.

RESULTS. Attitude toward accommodation at the 45th National Games. Songkhla Games 
Case study at Thaksin University. Songkhla province found. Factors influencing the occupancy 
of each Thaksin University building. Guest focus on Service is number one. At the highest lev-
el, the mean was 4.63, followed by the second. Security At the highest level, the average was 
4.37 and the facilities At a very high level, an average of 3.65 athletes staying mostly will focus 
on accommodation services.



174  บทความวิชาการ

Therefore, the development of Thaksin University facilities in Songkhla is to repair 
equipment in rooms such as air conditioning, fan, TV, wifi system, so that the athletes can 
access more quickly.

คำาสำาคัญ:ทัศนคติ ที่พัก กีฬาแห่งชาติ

บทนำา

อุตสาหกรรมการโรมแรมหรือการบริการที่พักมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
การโรมแรมหรือการบริการที่พักนั้นถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศมาโดยตลอด การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจการโรมแรมหรือการบริการที่พักนี้มีความน่าสนใจและได้รับการยอมรับจากแวดวงการบริการ 
จากการศกึษาวจิยัจากแผนธรุกิจการโรมแรมหรอืการบรกิารทีพั่กของ ซีบอีาร์อี พบว่า โรงแรมต่างๆในกรุงเทพมหานคร 
มผีลประกอบการท่ีดข้ึีนเป็นอย่างมากและคาดว่าจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่มอัีตราของรายได้ต่อจ�านวน
ห้องพักที่มีไว้จ�าหน่ายของโรงแรมทั่วทั้งประเทศไทยได้ปรับตัวมากขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมาถือเป็นแนวโน้มที่ดีธุรกิจโรงแรมหรือการบริการที่พัก ในประเทศไทยอีกทั้งการรวมกลุ่มในภูมิภาค
อาเซยีน ภายใต้กรอบการค้าเสรขีองอาเซยีนกบัจนี ญีปุ่น่ และอนิเดยี อกีทัง้การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 
ถอืว่าเป็นโอกาสของธรุกจิโรงแรมหรอืการบรกิารทีพ่กั ในประเทศไทยเพราะเทยีบกบัชาตใินอาเซยีนด้วยกนัแล้ว
การท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าอยู่ในล�าดับที่ดีและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หากมีการพัฒนาด้านการ
บรกิารต่างๆด้านการโรงแรมท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรบัการเปิด ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 เป็นสิง่ทีส่ามารถดงึดดู
กลุ่มนักท่องเที่ยวและน�ารายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว (เดลีนิวส์ออนไลน์,2557)

ธุรกิจโรมแรมหรือธุรกิจการบริการที่พัก เป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถจับต้องได้ ลูกค้าที่รับบริการจะต้อง
สัมผัสกับสินค้าที่เข้ารับบริการและได้ผลการบริการออกมาเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งจะแสดงออกมาจากความรู้สึก แตก
ต่างจากการจ่ายซ้ือของทั่วไป ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการท�าให้ผู้ให้บริการธุรกิจโรงแรมหรือ
การบรกิารทีพั่ก ทราบว่าประสบความส�าเร็จในการให้บรกิารหรอืไม่ ทัง้นี ้สามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า
จงึเป็นหน้าทีท่ีส่�าคญัอย่างมากของผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรมหรอืการบรกิารทีพ่กั บรกิารการดแูลลกูค้า การอ�านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ จึงจะน�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจ

จังหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเมอืงท่าและเมอืงชายทะเลทีส่�าคญัอย่างหนึง่
ของภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางบกและทางน�้ามีอ�าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามบินที่ส�าคัญของ
ภาคใต้จึงสะดวกในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดทั้งคนไทยเองและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดสงขลา เป็นชาวมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่อ�าเภอเมืองสงขลา จะมีสถานท่ีราชการต้ังอยู่เป็นจ�านวนมาก
แตกต่างจากอ�าเภอหาดใหญ่ ท่ีเน้นศนูย์กลางทางการค้าซึง่อ�าเภอเมอืงสงขลายงัเป็นทีต่ัง้ของสถานศกึษาทัง้ระดับ
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา จนกระทั่งระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมืองสงขลา มีมากถึง 3 
มหาวทิยาลยั ได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัภาคใต้และมหาวทิยาลยั
ทกัษณิ ซึง่มหาวทิยาลยัทกัษณิเป็นมหาวทิยาลัยชัน้น�าแห่งหน่ึงในภาคใต้ตอนล่าง มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลิตบณัฑติ
และพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพ ซึง่มกีารผลติบณัฑติทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ประกอบ
ไปด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจและคณะนิติศาสตร์ โดยแต่อาคารปาริชาต 1 – 3 และอาคารเรียนรวม 15 เป็นส่วนหนึ่งของ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ภายใต้อาคารและรอบๆ อาคาร อาคารดังกล่าวนั้นถูก
น�ามาดัดแปลงให้เป็นสถานที่ ที่พักชั่วคราวของนักกีฬาเนื่องจากมีสถานที่กว้างขวางและมีสถานที่ซ้อมที่รองรับ
ต่อจ�านวนนักกีฬาที่มาเข้าพักที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทางจังหวัดได้จัดสถานที่ให้พักกับนักกีฬา
ที่มาแข่งขันจากทั่วประเทศมีรถรับส่งถึงที่พัก มีระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย การบริการ ที่จอดรถ สิ่ง
อ�านวยความสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวต้อนรับนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในอาคารดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในด้านทัศนคติของนักกีฬาที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
45 สงขลาเกมส์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัสงขลา เพือ่ทีจ่ะได้น�ามาปรบัปรงุแก้ไข ในครัง้ถดัไปและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการบริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ที่จะพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคได้

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

2. ทดสอบทัศนคติของผู้เข้าพักอาศัยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

ประโยชน์ของวิจัย

1. ทราบถึงทัศนะคติของที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

2. ทราบถึงการรักษาความปลอดภัยที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

สมมติฐาน

สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนะคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา
เกมส์ แตกต่างกัน

ขอบเขตในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

1. เนื้อหา

  1.1 ศึกษาผลการด�าเนินงานตามหลัก

  1.2 ศึกษาการใช้

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ผูเ้ข้าที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
จ�านวน 1,559 คน  และด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตาราง 
1
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ตารางที่ 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าพักในแต่ละอาคารใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ประเภท  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
อาคารปาริชาต 1

อาคารปาริชาต 2

อาคารปาริชาต 3

อาคารเรียนรวม 15

415 204

352 179

368 192

424 206

รวม  1,559 781

ตารางที่ 1 จ�านวนผู้เข้าพักและกลุ่มตัวอย่าง

4. พื้นที่  มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

5. เวลา  การวิจัยครั้งนี้เริ่ม เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2560

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ การวิจัยเชิงปฎิบัติ
การอย่างมีส่วนรว่มครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธวีิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด
และปลายเปิดโดยเก็บข้อมูลจากนักกีฬาและผู้เข้าพักในอาคารเพื่อน�าผลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามแบบค�าถามปลายปิดและค�าถามปลายเปิด เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานนะของผู้
ตอบแบบสอบถาม จังหวัดที่อาศัยและอาคารที่พัก ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ ( Check List ) 
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอในด้านการบริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการรักษาความปลอดภัย 
โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มี 5 ระดับ และได้สร้างขึ้นมาให้คะแนนตามหลักของ ลิ
เคอร์ทสเกล (Likert Scale )

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามค�าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะและ
ความต้องการอื่นๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของในการจัดสถานที่พักของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

วิธีการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�าราและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาน�ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งปลายเปิดและปลายปิด
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3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้ศึกษาค้นคว้าด�าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล จำานวน

อาคารปาริชาต 1 204 ชุด

อาคารปาริชาต 2 179 ชุด

อาคารปาริชาต 3  192 ชุด

อาคารเรียนรวม 15 206 ชุด

รวม 781 ชุด

ตารางที่ 2 จ�านวนแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถติใินการหาคณุภาพของแบบสอบถาม ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ใช้ วธิ ีItem-total Correlation 
สถิติพื้นฐานได้แก่ร้อยละ ( Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Frequency)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 781 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 51.3) รองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 48.7) มีอายุส่วนใหญ่ต�่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 61.2) รอง
ลงมาคืออายุระหว่าง 21-25 ปี (ร้อยละ 27.1) และอายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 4.1) ตามล�าดับ นับถือศาสนาส่วน
ใหญ่ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 88.9) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 11.1) สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นักกีฬา (ร้อยละ88.3) รองลงมา คือ โค้ช (ร้อยละ7.8) และ ผู้จัดการทีม (ร้อยละ 3.8) อาคารที่พักส่วนใหญ่เป็น
อาคารเรียนรวม15 (ร้อยละ 26.4) รองลงมา อาคารปาริชาต 1 (ร้อยละ 26.1) อาคารปาริชาต 3 (ร้อยละ24.7) 
อาคารปาริชาต 2 (ร้อยละ 22.8)

ทศันคตทิีม่ต่ีอทีพ่กัในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่45 สงขลาเกมส์ ผูต้อบแบบสอบถามจ�านวน 781 
คน พบว่า

ด้านการบริการ แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.39 เม่ือ
พิจารณารายประเด็นพบว่า ให้บริการด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาให้บริการ
ด้วยความถูกต้องอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.43 ให้บริการด้วยความเท่าเทียมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.42 ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.42 และมีร้านค้าเพียงพอต่อการให้บริการอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16
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ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ค่า
เฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า บริเวณที่จอดรถสะดวกอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมา
ทางเดินไปสถานที่พักมีความสะดวกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 มีห้องน�้าเพียงพอส�าหรับนักกีฬาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.28 อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์อยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.14 มี wifi ส�าหรับนักกีฬาเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.13

ด้านการรักษาความปลอดภัย แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามียามดูแลความปลอดภัยของหอพักอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า
เฉลี่ย 4.40 มีการตรวจแลกบัตรประจ�าตัวเพื่อไปในบริเวณที่พักอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.39 การติดป้าย
เจ้าหน้าที่ติดไว้เพื่อสะดวกในแจ้งหรือติดต่ออยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมามีกล้องวงจรปิดภายใน
หอพักอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 และความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.22

ตารางที่ 3 ด้านการบริการ
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ตารางที่ 4 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ตารางที่ 5 ด้านการรักษาความปลอดภัย
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ด้านแต่ละด้าน
สถานของผู้ตอบแบบสอบถาม

f Sigนักกีฬา ผู้จัดการทีม โค้ช
ˉ S.D ˉ S.D ˉ S.D

1.ด้านการบริการ 4.36 0.71 4.64 0.48 4.68 0.52 14.006 0.007
2.ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก
3.38 1.28 3.77 1.09 3.82 1.13 13.503 0.005

3.ด้านการรักษาความ

ปลอดภัย
4.31 0.68 4.22 0.74 4.47 0.68 6.425 0.218

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง พบว่าทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา เกมส์ ในการตอบ
แบบสอบถามโดยรวม และ เป็นรายด้าน 1 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง ทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ51.3) 
มีอายุส่วนใหญ่ต�่ากว่า20 ปี (ร้อยละ61.2) นับถือศาสนาส่วนใหญ่ศาสนาพุทธ (ร้อยละ88.9) สถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักกีฬา (ร้อยละ88.3) อาคารที่พักส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนรวม15 (ร้อยละ26.4)

2. ทศันคติของนกักฬีาทีม่ต่ีอทีพ่กัในการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที ่45 สงขลาเกมส์พบว่าผู้ท่ีเกีย่วข้อง
มี นักกีฬา โค้ช ผู้จัดการทีม พิจารณาเป็นด้าน พบว่าทัศนะคติของด้านการบริการ โดยภาพรวมของสถานที่พัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบแต่ละด้าน ทัศนะคติของนักกีฬาที่มีต่อ
ที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์พบว่าผู้ทีเ่กี่ยวข้องมี นักกีฬา โค้ช ผู้จัดการทีมพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า

 2.1 ด้านการบริการค่าเฉล่ีย 4.63 แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด
เนือ่งจากหลกัของ( พงษ์เทพ 2546)เกีย่วกบัการให้บรกิารนัน้ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบคุคลส่วน
ใหญ่ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด�าเนินไปโดยอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอเท่าเทียมกันทุกคนสะดวกสบายไม่สิ้นเปลือง
ทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด การให้บริการที่ไมค�านึงถึงตัวบุคคลหรือการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มี
ความชอบพอ 

 2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยค่าเฉลี่ย 4.37 แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านการรักษาความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมากทีสุ่ดรักษาความปลอดภยั หมายถึง การดูแลป้องกันอนัตรายในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับหอ้ง
พักโดยตรง ได้แก่ การดูแลพื้นห้องน�้า พื้นห้องพักไม่ให้ลื่น ดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้

ตารางที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อที่พักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
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ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อแขกผู้เข้าพักในโรงแรม นอกจาก
นี้ยังหมายถึง การสอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตา ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องพัก เช่น เศษบุหรี่ วัตถุมีคม 
หรอืแม้แต่พฤตกิรรมของแขกผูพ้กัอาศัยว่าเป็นบคุคลท่ีมีพฤตกิรรมเสีย่งต่อการก่ออาชญากรรมหรอืไม่ อนัเป็นการ
ป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (โสภาพรรณ อมตะเดชะ,หน้า 5 )

 2.3 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกแสดงให้เหน็ว่าทศันะคติด้านสิง่อ�านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.65 ความสะดวกสบาย หมายถึง การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายของห้องพักให้แก่แขกผู้พักอาศัย 
มคีวามเตรยีมพร้อมในการจดัเตรยีมอปุกรณ์ใช้ให้แก่แขกผู้พักอาศยัอย่างครบถ้วน เช่น โทรทัศน์ วทิย ุเครือ่งปรบั
อากาศ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (โสภาพรรณ อมตะเดชะ,2546,หน้า 5 ) 

3. ผลทัศนคติของนักกีฬาที่มีต่อท่ีพักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 45 สงขลาเกมส์ ด้านการ
บริการ แสดงให้เห็นว่าทัศนะคติด้านการบริการในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะสำาหรับที่พักในมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

1ใควรมีการเร่งแก้ไขหรอืซ่อมแซมอปุกรณ์ภายในห้องพกัต่างๆ ให้รวดเรว็ เพือ่ความสะดวกของนกักฬีา
และสมาธิของนักกีฬาในการฝึกซ้อม 

2) ควรมีการดูแลห้องน�้าและห้องอาบน�้าให้กับผู้ที่เข้าพัก เพื่อท�าให้น�้ามีเพียงพอต่อผู้เข้าพักในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะในการการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการตรวจสอบอาคารที่พัก สถาน และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องที่ได้จัดเตรียมให้นักกีฬาเข้าพัก
และควบคูกั่บการให้บรกิารของข้อมลูด้านต่างทีผู่เ้ข้าพกัต้องการทราบหรือสามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาด้าน
ที่พักให้กับนักกีฬาได้อย่างดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพียงเนตร ไชยศาสตร์ และคณะ 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอาการที่เกิดจากความเครียด ของนักศึกษาเอก
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ�าแนกออกเป็น 2 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมและด้านความรู้สึก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด โดยจ�าแนกออก
เป็น 3 ด้าน คอื ด้านการเรยีนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ของนกัศึกษา
เอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปัญหาความเครียด เป็นปัญหาที่พบได้ในหมู่นักศึกษาทุกคน มีผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ด้านการ
เรยีนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน เป็นต้น ท�าให้นกัศกึษาเกดิความเครยีด 
ซึง่สิง่เหล่านีอ้าจท�าให้เกดิผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศึกษา วัตถปุระสงค์ของการวิจยัเพือ่ศึกษา
ระดับความเครียดและปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียดของนักศึกษา เอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาเอกกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ทกุชัน้ปี จ�านวน 207 คน เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percent-
age) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดของนักศึกษา ส่วนใหญ่มีความเครียดด้านความรู้สึกอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ�านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 รองลงมาคือมีความเครียดด้านความพฤติกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 1.79 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียด พบว่า ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และเกรดเฉลี่ยรวม ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน มีความ
สัมพันธ์ทางสถิติกับระดับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ ความเครียด นักศึกษา

Abstract

This quantitative research. The purpose is 1) to study the symptoms of stress. Of the 
student body, community development Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla 
Rajabhat University 2) To study the factors that influence stress. It is classified into 3 aspects: 
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teaching. Learning environment Relationships with friends Of the student body, community 
development Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University.

Stress problems It is a problem among all students. There are many reasons for this, 
such as teaching. Learning environment Relationships with friends, etc., students cause stress. 
These may have an impact on students’ academic achievement. The purpose of this study 
was to study students’ stress levels and stress factors. Community development Faculty of 
Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University. The samples were students in 
community development. Faculty of Humanities and Social Sciences Songkla Rajabhat Univer-
sity, all 207 year olds. The research tools were questionnaire constructed for the purpose of 
research. Data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation.

The research found that Stress level of students Most of them had moderate emo-
tional stressors of 207 persons or (2.00 percent) followed by moderate level of behavioral 
stress. (1.79 percent) Factors that caused stress were found that the general information was 
sex, age, education level. And overall GPA Teaching Learning environment Relationships with 
friends There was statistically significant relationship with the level of stress at the 0.05 level.

Keyword : Stress,Student 

บทนำา

ระดบัการศกึษาของอดุมศกึษาเป็นช่วงท่ีผู้เรยีนมคีวามคดิในเชงินามธรรม ผูเ้รยีนต้องปรบัตวัเองให้เข้า
กบัสงัคมการศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ซึง่จะท�าให้ตวัผูเ้รยีนต้องตก
อยู่ในสถานการณ์ภาวะความเครียดของแต่ละบุคคล และทั้งการด�าเนินชีวิตปรับตัวต่อการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งการเข้าสู่สังคมใหม่ในการที่จะเริ่มต้นการท�างานและสร้างตัวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้จะ
มีสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะท�าให้
เกิดปัจจัยเครียดได้

นักศึกษาต้องเผชิญความเครยีด ซึ่งไม่สามารถหลบหลีกได ้ความเครยีดนีจ้ะเกดิจากความเครียดที่เกิด
ขึน้เกนิขดีความสามารถของตวันกัศกึษาเองและตวันกัศึกษาต้องพบกบัความกดดนัในการเรยีนการสอนจะน�าไป
สู่ผลการเรียนตกต�่าซึ่งปัจจัยนี้จะท�าให้นักศึกษาเกิดความเครียด

ภาวะเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจจะเกิดจากปัจจัยในด้านต่างๆ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น่าจะมี
ความเครียดเช่นกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเครียด ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมุ่งศึกษาถึง
ภาวะเครียด เพือ่ให้ทราบถงึสาเหตขุองความเครยีด หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพือ่ใช้ในการศกึษาพัฒนา
จัดการกับความเครียดให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาระดบัความเครียดของนักศกึษาเอกการพฒันาชมุชน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียดของนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอบเขตในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตไว้นี้

1. เนื้อหา

 1.1ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
โปรแกรมวชิาการพัฒนาชมุชน มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ในด้านความเครยีดในการศึกษาและอาการทีเ่กดิจาก
ความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา

 1.2 ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 เอกการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่ศึกษา
ในภาคปกติ ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 428 คน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัศกึษาปรญิญาตร(ีภาคปกต)ิ ชัน้ปีที ่1-4 เอกการพฒันาชมุชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่ง
มีจ�านวนทั้งหมด 428 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�านวน 207 จากการ
ค�านวณโดยใช้สูตร Yamana ( ยามาเน่) ในการค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการหากลุ่มตัวอย่าง

  

 n  หมายถึง จ�านวนตัวอย่างที่จะต้องท�าการสุ่ม

 N  หมายถึง จ�านวนประชากรทั้งหมด

 e  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)
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 n = 206.76

 n ≈ 207 ชุด

ตารางที่ 1 จ�านวนนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน
จ�านวนชั้นปี จ�านวนในแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 63

ชั้นปีที่ 2 107

ชั้นปีที่ 3 191

ชั้นปีที่ 4 67

รวมทุกชั้นปี 428

กลุ่มตัวอย่างในการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 207

4. พื้นที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. เวลา  การวิจัยครั้งนี้เริ่ม มิถุนายน – ตุลาคม 2560

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวจัิยเรือ่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อความเครยีดในการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิเอกการพฒันาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
การวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ( Quantitative Research)โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาเพื่อน�าผลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผูศ้กึษาใช้แบบสอบถามแบบค�าถามปลายปิดและค�าถามปลายเปิดเป็นเคร่ือง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย
รวม ศาสนา สถานภาพการสมรสของบดิา-มารดา / ผูป้กครอง บดิามอีาชพี มารดามอีาชพี มารดามอีาชพี จ�านวน
ผู้อยู่อาศัย / ที่พัก รายได้ที่ได้รับเพื่อใช้จ่ายในขณะศึกษามหาวิทยาลัย ( ต่อเดือน ) เมื่อเกิดเครียดทุกครั้งท่าน
เลือกที่จะปรึกษาใคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ ( Check List )

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเครียด ประกอบไปด้วย อาการที่เกิดจากความเครียด 
ด้านพฤติกรรม ปวดศีรษะเมื่อเกิดความเครียด รู้สึกไม่สบาย / เจ็บป่วยบ่อย / อ่อนเพลีย / ไม่มีแรง ใจสั่น / ใจ
เต้นแรง /ใจเต้นผิดจังหวะ ปวด / เกร็ง / กล้ามเนื้อตึง กล้ามเนื้อคิ้วหรือ ปากสั่น / มือสั่นเวลาไม่พอใจ 
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เก็บตัว / ไม่พบปะผู้คน / ชอบอยู่คนเดียว เป็นหวัดบ่อยๆ ปวดศีรษะข้างเดียว ด้านความรู้สึก รู้สึก
อดึอดัและคับข้องใจ รูส้กึไม่มสีมาธ ิ/ สมาธสิัน้ รูส้กึขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง รูส้กึหงดุหงดิ รูส้กึสบัสน รูส้กึโกรธ 
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ

ตอนที่ 3 ระดับความเครียดในการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด ด้านการเรียนการสอน การ
จดัเนือ้หาในแต่ละรายวชิามากเกินไป กงัวลเรือ่งผลการเรยีน กงัวลต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ไม่ค่อยมีความม่ันใจ
ในการน�าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน ในการสอบในแต่ละรายวิชาให้เวลาท�าข้อสอบน้อยเกนิไป ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีน สภาพห้องเรยีนไม่อ�านวยต่อการเรยีนการสอน นกัศกึษาไม่ได้รบัการอ�านวยความสะดวกในการขอ
ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานที่นั่งพักผ่อนในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยเพียงพอ ในห้องสมุดมีเอกสารต�าราให้
ศึกษาค้นคว้าน้อย สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน รู้สึกอึดอัด
เมื่อต้องเข้ากลุ่มท�างานกับเพื่อน เพื่อนในชั้นเรียนไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการเรียน มีเรื่องขัด
แย้งกับเพื่อนในชั้นเรียนท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ มีการแข่งขันด้านการเรียนระหว่างเพื่อนต่างกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มไม่
ค่อยยอมรับความคิดเห็นของตนเอง และข้อเสนอแนะ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มี 
5 ระดับ และได้สร้างขึ้นมาให้คะแนนตามหลักของ ลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale )และแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วิธีการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�าราและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาน�ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งปลายเปิดและปลายปิด

3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาค้นคว้าด�าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนแหล่งข้อมูลที่วิจัย

แหล่งข้อมูล จ�านวน ร้อยละ

ชั้นปีที่ 1 45 21.7

ชั้นปีที่ 2 40 19.3

ชั้นปีที่ 3 75 36.2

ชั้นปีที่ 4 47 22.7

รวม 207 100.0
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถติใินการหาคณุภาพของแบบสอบถาม ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ใช้ วธิ ีItem-total Correlation 
สถิติพื้นฐานได้แก่ร้อยละ ( Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Frequency)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 207 คน ส่วนใหญ่อายุ 
22 ปี จ�านวน 49 คน (ร้อยละ 23.7) เพศ พบว่าเพศหญิง จ�านวน 121 คน (ร้อยละ 58.5) ระดับการศึกษา พบ
ว่า ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 75 คน (ร้อยละ 36.2) เกรดเฉลี่ยรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยรวม 2.01 – 2.50 มีจ�านวน 88 คน 
(ร้อยละ 42.5) ศาสนา พบว่า ศาสนาพุทธ จ�านวน 164 คน (ร้อยละ 79.2) สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา 
/ ผู้ปกครอง พบว่าสถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน จ�านวน 163 คน (ร้อยละ 78.7) 
บิดามีอาชีพ พบว่า บิดามีอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 89 คน (ร้อยละ 43.0) มารดามีอาชีพ พบว่า มารดามีอาชีพ
เกษตรกรรม จ�านวน 94 คน (ร้อยละ 45.4) ที่พัก / อาศัย พบว่า อาศัยอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 167 
คน (ร้อยละ 80.7) รายได้ที่ได้รับเพื่อใช้จ่ายในขณะศึกษามหาวิทยาลัย ( ต่อเดือน ) พบว่า รายได้ที่ได้รับเพื่อใช้
จ่ายในขณะศึกษามหาวิทยาลัย ( ต่อเดือน ) 3,000 – 5,999 บาท จ�านวน 118 คน (ร้อยละ 57.0) เมื่อเกิดเครียด
ทุกครั้งท่านเลือกที่จะปรึกษาใคร พบว่า เมื่อเกิดเครียดทุกครั้งท่านเลือกที่จะปรึกษา พ่อ – แม่ และผู้ปกครอง 
จ�านวน 109 คน (ร้อยละ 52.7) ตามล�าดับ

2. ระดับความเครียด แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 207 คน 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเครียดและอาการที่เกิดจากความเครียด
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเครียดและอาการที่เกิดจากความเครียดด้านพฤติกรรม

2.1 อาการทีเ่กดิจากความเครยีด (ด้านพฤตกิรรม) แสดงให้เหน็ว่า อาการทีเ่กดิจากความเครยีดด้าน
พฤติกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.79 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ปวดศีรษะเมื่อเกิด
ความเครียด อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.06 รองลงมา รู้สึกไม่สบาย / เจ็บป่วยบ่อย / อ่อนเพลีย / ไม่มีแรง 
อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.93 ปวดศีรษะข้างเดียว อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.90 เป็นหวัดบ่อยๆ อยู่ใน
ระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.89 ใจสั่น / ใจเต้นแรง /ใจเต้นผิดจังหวะ อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.73 เก็บตัว / 
ไม่พบปะผู้คน / ชอบอยู่คนเดียว อยู่ในระดับไม่เคยเครียด ค่าเฉลี่ย 1.62 กล้ามเนื้อคิ้วหรือ ปากสั่น / มือสั่นเวลา
ไม่พอใจ อยู่ในระดับไม่เคยเครียด ค่าเฉลี่ย 1.61 และปวด / เกร็ง / กล้ามเนื้อตึง อยู่ในระดับไม่เคยเครียด ค่า
เฉลี่ย 1.59 ตามล�าดับ

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเครียดและอาการที่เกิดจากความเครียดด้านความรู้สึก
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(2.2) อาการที่เกิดจากความเครียด (ด้านความรู้สึก) แสดงให้เห็นว่า อาการที่เกิดจากความเครียด
ด้านความรู้สึก ภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ารู้สึกหงุดหงิด อยู่ใน
ระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.06 รองลงมา รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตนเอง อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.05 รู้สึก
โกรธ อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.03 รู้สึกอึดอัดและคับข้องใจ อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.01 รู้สึกสับสน 
อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.98 และรู้สึกไม่มีสมาธิ / สมาธิสั้น อยู่ในระดับบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.91 ตามล�าดับ

3.ระดับความเครียดในการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 207 คน

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความเครียดในการศึกษา

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดด้านการเรียนการสอน
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(3.1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด (ด้านการเรียนการสอน) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเครียดด้านการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า
กังวลเรื่องผลการเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา กังวลต่องานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.58 การจัดเน้ือหาในแต่ละรายวิชามากเกินไป อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.44 ในการสอบในแต่ละ
รายวิชาให้เวลาท�าข้อสอบน้อยเกินไป อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 และ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการน�า
เสนอรายงานหน้าชั้นเรียน อยู่ในระดับปานกลางบ ค่าเฉลี่ย 3.39 ตามล�าดับ

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน

(3.2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด (ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความเครียด ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.89 เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่า นักศึกษาไม่ได้รับการอ�านวยความสะดวกในการขอใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.00 รองลงมา สภาพหอ้งเรยีนไม่อ�านวยตอ่การเรยีนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.95 สถานที่นั่งพักผ่อนในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.92 ในห้อง
สมุดมีเอกสารต�าราให้ศึกษาค้นคว้าน้อย อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.81 และ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียง
พอกับจ�านวนนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.81 ตามล�าดับ 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดด้านความสัมพันธ์กับเพ

(3.3) ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อความเครยีด (ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่น) แสดงให้เหน็ว่าปัจจยัท่ีมอีทิธพิล
ต่อความเครียด ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.55 เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่าเพื่อนในชั้นเรียนไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.65 
รองลงมา มกีารแข่งขนัด้านการเรยีนระหว่างเพือ่นต่างกลุม่ อยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉลีย่ 2.57 มเีรือ่งขัดแย้งกับเพือ่น
ในชั้นเรียนท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.55 รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเข้ากลุ่มท�างานกับเพื่อน อยู่
ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.53 และเพื่อนในกลุ่มไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของตนเอง อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 
2.48 ตามล�าดับ

ตารางที่ 10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
4 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
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จากตาราง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 3 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติโดยรวมและเป็นรายด้าน3ด้าน 
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน การเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการศึกษาวิจัยท�าให้ทราบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
อายุ 22 ปี (ร้อยละ23.7) เพศหญิง (ร้อยละ 58.5) ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 36.2) เกรดเฉลี่ยรวม 2.01 
– 2.50 (ร้อยละ 42.5) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 79.2) สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง อยู่
ด้วยกัน (ร้อยละ78.7) บิดามีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 43.0) มารดามีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 45.4) ที่พัก 
/ อาศัยหอพักนอกมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80.7) จ�านวนผู้อยู่อาศัย / ที่พัก 2 คน (ร้อยละ43.5) รายได้ที่ได้รับเพื่อ
ใช้จ่ายในขณะศึกษามหาวิทยาลัย ( ต่อเดือน ) 3,000 – 5,999 บาท (ร้อยละ 57.0) เมื่อเกิดเครียดทุกครั้งท่าน
เลือกที่จะปรึกษาพ่อแม่และผู้ปกครอง (ร้อยละ 52.7) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบว่า ผู้ทีเ่กีย่วข้องม ีนกัศกึษาเอกการพฒันาชมุชนมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 พิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบแต่ละด้าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบ
ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมี นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 พิจารณาเป็นรายรูปแบบพบว่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.47 แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษา อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิจิตร ศรีสอ้าน 
(2518:52-53) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน เช่น 
ระบบบริการห้องสมุด โสตทัศนศึกษา ศูนย์เอกสาร ศูนย์หนังสือ วัสดุปกรณ์ทางการศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
สิ่งเหล่านี้ จะช่วยเร้าความสนใจให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน ทั้งยังเร้าให้ผู้เรียนจ�าได้นานอีกด้วย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ค่าเฉลี่ย 2.88 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2524:12) กลุ่มเพื่อนที่มีความส�าคัญหรืออิทธิพลต่อนิสิตหลายประการด้วยกัน ดังนั้นนิสิตจึงต้องพยายามปรับ
ตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อน ซึ่งท�าให้นิสิตมีชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นสุข กลุ่มเพื่อน จึงมีผลต่อสุขภาพจิต
ของนิสิตด้วย นิสิตทุกคนต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ถ้าหากรู้ว่า มีคนชอบพอรักใคร่ และเพื่อนๆ 
ยอมรับพร้อมที่จะช่วยเหลือยามที่มีทุกข์ สุขภาพจิตของนิสิตก็จะดีไม่มีความวิตกกังวล แต่ในทางตรงข้าม หาก
นิสิตรู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนไม่ชอบนิสิต เพื่อนๆเมินเฉย ไม่ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ นิสิตก็จะเดความไม่สบายใจ 
ซึ่งก็สามารถส่งผลให้เกิดความเครียดได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 2.55 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดในการศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรเทพ ไทยรักษ์ (2539:184) 
ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อกระบวนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ในด้านกิจกรรมการ
เรยีนการสอน นักศึกษาเห็นว่า ในการจดัการเรยีนการสอน อาจารย์มกีารชีแ้จงวตัถปุระสงค์ เสนอเค้าโครงเนือ้หา
รายวิชา ก�าหนดการสอนที่ท�าและเงื่อนไขต่างๆ ให้ทราบอย่างชัดเจน และกระตุ้นให้นักศึกษาได้ท�าการศึกษา
ค้นคว้าตามที่อาจารย์มอบหมาย และเป็นการกระตุ้น ให้นักศึกษาได้รู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และ
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและมีข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ควรใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
เพื่อเกิดความสนใจ

ผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการศึกษาของนักศึกษาเอกการพัฒนาชุชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา แสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเครยีดด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ของนักศึกษาเอกการพัฒนาชุชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้

1. ควรมีการทดสอบความเครียดในกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. ควรจัดหาสถานที่ที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการท�ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายในเวลาที่ไม่มีการ
จัดการเรียนการสอน

3. ควรเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพื่อปูพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการ
เรียนและสามารถให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรอื่น

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษา เช่น ควรศึกษานักศึกษาในคณะอื่นๆ

3. ควรศึกษาความเครียดของนักศึกษาโดยการเปรียบเทียบกลุ่มศึกษาในสถาบันเดียวกันแต่อยู่ใน
สถานที่ต่างกัน
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วิจัยการพัฒนาชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นงลักษณ์ พิมพ์ศรี

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่มีผลต่อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีของนักเรียน บทเรียนสื่อประสมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น�ามาใช้กับ
ผู้เรียนวาดภาพระบายสี โดยการน�าสื่อหลายอย่างต่างชนิดหลายแบบมาใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่ สนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายจดุมุง่หมายของการวจิยัสร้าง
และหาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ดังนี้ . เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนเมื่อนักเรียนเรียนด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การ
วิจัยครั้งนี้ขอบเขตด้านเนื้อหาซ่ึงผู้วิจัยได้ก�าหนดชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ สนุกกับเส้นสี ศิลปะกับชีวิต สนุกกับงาน
ปั้น เสกสรรปั้นแต่ง ภาพพิมพ์แสนสวย ศิลปะกับการพิมพ์ สร้างสรรค์งานศิลป์ นักประดิษฐ์น้อยจอมสร้างสรรค์ 
กลุม่ตวัอย่างได้แก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราฏร์วทิยา) อ�าเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บท
เรียนสื่อประสมจ�านวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเรียนทัศน
ศิลป์ของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.30 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.30 และ
มีคะแนนความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของคะแนนเต็มชุดสื่อประสมการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 89.86/88.88 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุสือ่ประสม
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3. 98 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อโดยสรุป การพัฒนาการ
สอนด้วยชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านทักษะปฏิบัติและความรู้
ในการเรียนเพิม่ขึน้จึงควรน�าชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ 
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มสาระอื่น ๆ ได้

Abstract

To organize learning activities, drawing, coloring, using multimedia lessons, as a learn-
ing medium that influences the development of students’ drawing and coloring activities. 
Multimedia is a new innovation that applies to painters. By bringing many different media types 
to use as a stimulus for students to learn new skills. Interested to learn more. This study. The 
purpose of the research is to create and to find the effectiveness of an interactive multimedia 
learning package that encourages visual creativity. For Prathom Suksa 5 students, the purpose 
of the research is to create and find the efficiency of the multimedia package, with the expe-
rience of promoting visual creativity. For grade 80 students, the 80/80 criterion was used to 
compare achievement. After learning more than before, students learn in a multimedia pack-
age, with experiences that promote visual creativity. For Prathomsuksa 5 students to study the 
students’ satisfaction with the multimedia package, the learning experiences that promote 
visual creativity. For the students in Prathomsuksa 5, this research was based on the content 
set by the researcher. For elementary students, enjoy the color line. Art and life Enjoy the 
mold. Molding Beautiful prints Art with printing Create art The inventor is less creative. The 
samples were Prathom Suksa 5 students (Charoen Ratwittaya), Phu Khiao District, Chaiyaphum 
Province. In the first semester of the academic year 2559, 30 students. The instruments used 
in this study were 4 types of multimedia lessons, 8 sets. A student’s visual skills assessment. 
And the satisfaction questionnaire of the learners with the learning package with the experience 
of promoting creative thinking in the visual arts. For the Prathomsuksa 5 students, the statistics 
used in the data analysis were mean, standard deviation, and percentage. Students are taught 
with a combination of interactive learning experiences that promote visual creativity. For the 
average grade of students, 92.30%, mean score of learning achievement was 84.30%, and mean 
score of satisfaction with the medium was 98.23%. Learn from experiences that promote visu-
al creativity. For Prathomsuksa 5 students, the efficiency was 89.86 / 88.88, which was higher 
than the 80/80 criterion. The students were satisfied with the learning package with the expe-
rience of promoting visual creativity. For students in grade 5, the average was 3.98 at the 
highest level. And the items are at the highest level. The development of instructional package 
with multimedia learning experiences that promote visual creativity. For students of Prathom 
Suksa 5. As a result, the learners are more advanced in their skills and knowledge in learning. 
Therefore, they should bring together the multimedia learning package with experiences that 
promote visual creativity. For students in grade 5 to use the teaching and learning. And can be 
applied to other topics.
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บทนำา 

 ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธกิารได้บรหิารจดัหลกัสตูรการจด้านเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 
กล่าวคือ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผู้เรียนได้รับการฝีกฝนทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญนั้น สิ่งที่ควรค�านึงถึงประการ
แรกคือ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด อารมณ์ บุคลิกภาพ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และเสริมสร้างบุคลิกภาพการกล้า แสดงออกแก่ผู้เรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถท�างานและด�าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือ กิจกรรมต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2554: 79) การศึกษาถือว่ามีความส�าคัญยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพของคนโดยเฉพาะส�าหรับเด็กทีเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

การพฒันากระบวนการรับรู้ทางศลิปะ การเหน็ภาพรวม การสงัเกตรายละเอยีดสามารถค้นพบศกัยภาพ
ของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ด้วยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การคิดที่
เป็นเหตเุป็นผลถงึวธิกีารทางศลิปะ ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิน่ และรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหา
ว่าผลงานศิลปะสื่อความหมายกับตนเอง ค้นหาศักยภาพ ความมั่นใจส่วนตัว ฝึกการรับรู้ การสังเกตที่ละเอียด
อ่อนอันน�าไปสู่ความรัก เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ 
รสนิยมส่วนตัว มีทักษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท
ของศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่นพิจารณาว่าผู้คนใน
วัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่องานศิลปะ ช่วยให้มีมุมมองและเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นก
ลุ่มสาระที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ท�าให้
นกัเรยีนมีความเชือ่มนัในตนเอง และช่วยให้นกัเรยีนได้พฒันากระบวนการรบัรูท้างศิลปะ (ทศันศิลป์) จนสามารถ
ค้น พบศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และสามารถ
ท�างานร่วมกับได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.2551: 4) 

 โรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราษฎร์วทิยา) อ�าเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษาชยัภมู ิเขต 2 เป็นส่วนหนึง่ในสถานศกึษาทีใ่ห้ ความส�าคญักบัการใช้กระบวนการคดิสร้างสรรค์ในการเรยีน
การสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โดยได้ก�าหนด ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องทางโรงเรยีน ซงึได้ระบไุว้ว่าการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะต้องมกีารส่งเสรมิให้นักเรยีน
มคีวามสามารถในด้านการคดิสร้างสรรค์ แต่จากการประเมนิตนเองของโรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราษฎร์วทิยา) พบ
ว่าคุณลักษณะด้านการคิด สร้างสรรค์ตามมาตรฐานที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อยู่
ในระดับพอใช้ ซึง่ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีท่างโรงเรยีนก�าหนด (ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนบ้านแข ้ (เจรญิราษฎร์วทิยา). 
2556 : 12) ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง
จนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ ซ่ึงการที่จะท�า ให้นักเรียนเกิดส่ิงดังกล่าวได้น้ันครูผู้สอนจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับ
เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเทคนิคการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดแต่จากการ
เรียนการสอนเท่าที่ผ่านมา พบว่า ครูผู้สอนยังสอนโดย มักจะให้นักเรียนท�าตามแบบอย่างทีครูก�าหนดมากกว่า
จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ แสดงออกทาง ความคิดด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนคิดอย่างแตกต่างและคิดอย่างอิสระ 
ซึงจากการสอนในลักษณะ ดังกล่าวนี้เองทีอาจไปจ�ากัดวิธีการคิดของนักเรียน เช่นเดียวกัน ดังที อารี พันธ์มณี 
(2540 : 14) กล่าวไว้ว่า ถ้าหากครูผู้สอนสามารถท�าให้นักเรียนคิดอย่างแตกต่างและคิดอย่างอิสระได้แล้วจะช่วย
ให้นกัเรยีนสามารถคดิอย่างสร้างสรรค์ ในเมือ่ความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีการคิดทีจ่�าเป็นจะต้องปลูกฝังและฝึกฝน
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ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน จนสามารถน�าไปใช้ ชีวิตประจ�าวันได้แล้ว จากงานวิจัยต่างๆ ทีผ่านมาพบว่า การพัฒนา 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการสอนผ่านงานทัศนศิลป์ ที่เน้นการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล สามารถ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได ้ ซึงการสอนเป็นรายบุคคลสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้สื่อ
การเรียนการสอนในลักษณะของสื่อประสม ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน ส�าเร็จรูป บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดการเรียน 
ชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะสื่อ เหล่านี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ดังที่ Bloom (1976 อ้างใน วิชัย ดิสสระ, 2553 : บทน�า) กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อการสอนในลักษณะ
ของสื่อประสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลได ้

 ดงันัน้ผู้วิจยั จงึสนใจท่ีจะพัฒนาความคดิ สร้างสรรค์ของนกั เรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคดิสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ของนกัเรยีนโดยใช้ชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศัน
ศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิด ความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนท�า ให้นักเรียนรู้จัก แก้ไขปัญหาด้วย ตนเอง ท�าให้เป็นคนทีมีความรู้อย่าง
กว้างขวางโดยไม่จ�ากัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น โดยผู้วิจัย จะน�าการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ 
Kolb (Kolb A, David, 1984, p.3) มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ ทั้งนี้ เพราะการเรียนรู้ ในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม และลงมือ
ปฏบิตัจิรงิในทกุขนตอน ั จนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีเ่หมาะสมด้วยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์
ของ Kolb ยัง จะเน้น ทักษะทางด้านความคิดทีมีความยืดหยุ่นตามศักยภาพ โดยมีการผสมผสานระหว่างความ
รู้ เดิมกับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่อัน น�าไปสู่การใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง เหมาะสม ซึงจะ
เป็นการน�า กระบวนการสบืเสาะความรูอ้อกไปใช้ในโลกของความเป็นจริง ท�าให้ นกัเรยีนมวีจิารณญาณ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ส่งผลให้ นักเรียนมีความมันใจในการน�าเสนอความคิดและ
กล้าแสดงออกจากการลงมือกระท�า โดยผ่าน ประสบการณ์ตรงของตนเอง อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ ทดลอง และสัมผัส สภาพแวดล้อมด้วยตนเอง มีผลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�าให้การด�ารง
ชีวิตมี ความหมายยิ่งขึ้น(สิริพรรณ ตัน ติรัตนาไพศาล. 2545 : 12) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่นักเรียนควรได้รับการ พัฒนา และชุด
สื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิด ความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย สนใจทีจะ
ศกึษาผลของการใช้ชุดกจิกรรมการ เรยีนรูแ้บบประสบการณ์ทมีต่ีอความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ ของนกัเรียน
ระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) และคิดว่าเมื่อน�าชุดสื่อประสมการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการ
สอนศิลปะให้กับนักเรียนแล้ว น่าจะท�าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการคิด สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนา ชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์เพือ่น�าไปใช้ในการสอนความคดิสร้างสรรค์ ส�าหรบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นต่อๆ ไป 

ระเบียบวิธีวิจัย

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อ�าเภอภูเขียว 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อ�าเภอภูเขียว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่
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ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวนทั้งหมด จ�านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มี 4 ชนิด คือ

1. ชุดสื่อประสม จ�านวน 8 ชุด ( E – book และชุดกิจกรรม)

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ

3. แบบประเมินทักษะการเรียนทัศนศิลป์

4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนทัศนศิลป์โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การสร้างบทเรียนสื่อประสม

 1) ขัน้เตรียมการผลติสือ่โดยการศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ศกึษาสภาพปัจจบุนัของปัญหา
การเรียนการสอนทัศน์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
การเรยีนการสอน ศกึษาเทคนคิและกระบวนการผลติสือ่การเรยีนการสอน เข้าอบรมสมัมนาเกีย่วกบัเทคนคิ และ
กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 2) ก�าหนดเนือ้หา ในการสร้างชดุส่ือประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 3) วธีิการผลติชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.1) ศึกษาหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น 

 3.2) ท�าการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.3) ก�าหนดรายละเอียดของเน้ือหาและวัตถุประสงค์ โดยให้สัมพันธ์กับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก�าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของบทเรียนสื่อประสม 

 3.4) ศึกษาเอกสารและต�าราถึงวิธีการสร้างบทเรียนสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ  

 3.5) สร้างชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ตามวตัถปุระสงค์และเนือ้หาทีต่ัง้ไว้ โดยด�าเนนิการวางโครงเรือ่งทีจ่ะเขยีน
เป็นล�าดบัเรือ่งราวก่อนหลงั จากง่ายไปหายากแบ่งเนือ้หาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนต้องสมัพันธ์กนั โดยสร้างบท
เรียนสื่อประสม 
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 3.6) น�าบทเรียนสื่อประสมที่สร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นที่เรียน รวมทั้งให้ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนสื่อประสม จัดท�าคู่มือการ
ใช้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมของชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นหลัก แผนละ 2 ชั่วโมง 

 3.7) จัดท�าสื่อเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในบทเรียนสื่อประสม

 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 2.1) ศึกษาค�าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจ�าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2.2) แบ่งเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการวาดภาพระบายสี เป็นบทเรียนสื่อ
ประสม จ�านวน 8 ชุด 2.3 ) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของเนื้อหาย่อยหรือหน่วยการเรียนให้สอดคล้องส�าคัญ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.4) ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ก�าหนดรูปแบบและจ�านวนข้อสอบ ดังนี้ คือสร้างเป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Test Items) ก�าหนดตัวเลือกไว้แต่ละข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง จ�านวน 
60 ข้อ การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนนต้องการใช้จริง จ�านวน 30 ข้อ

3. การสร้างแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน 

4. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจสร้างแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรื่องการวาดภาพ
ระบายสี โดยบทเรียนสื่อประสม ได้ด�าเนินการสร้าง ดังนี้ 

 4.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างแบบประเมนิ แบบสอบถามความคิดเหน็เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดท�า จากหนังสือพื้นฐานการวิจัยการศึกษา สมนึก ภัททิยธนี (2548 :74-103)  

 4.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดความพึงพอใจ และก�าหนดรูปแบบการเขียนข้อค�าถามในแบบวัด 

 4.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต้องการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อ
ประสม ชนิดมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ

1.1 หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง Index of Item 

Objective Congruence (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2548 : 220-221) ดังนี้•

ioc  = ∑R

  N

 เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์กับเนื้อหา

   หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
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 ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

 N แทน จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

การหาอ�านาจจ�าแนก (Discrimination) ของข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม

วิธีของ Brennan (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ. 2548 : 81-82) ดังนี้

      B = 
1

N

U
 - 

2
N

L

   

 เมื่อ B  แทน  ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบ

   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  U  แทน  จ�านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก

  L
  

แทน  จ�านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก

  N 1   แทน  จ�านวนผู้รอบรู้ หรือสอบผ่านเกณฑ์

  N 2   แทน  จ�านวนผู้ไม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์

กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยใช้ t-test(สมนึก ภัททิยธนี และ

คณะ. 2548 : 92) โดยใช้สูตร

 

   

t แทน อ�านาจจ�าแนก

 

 

   N แทนค่าจ�านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่�าซึ่งมีจ�านวนเท่ากัน

1.3 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของโลเวตต์ (Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี และ

คณะ. 2548 : 89) ดังนี้

    สูตร   r
cc
 = 1 -  

     เมื่อ  cc r  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

       K    แทน จ�านวนข้อสอบ

       Xi   แทน คะแนนของแต่ละคน

       C    แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
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 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของCronbach หรือ ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ. 2548 :94) โดยใช้สูตร

      

เมื่อ  α  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

k  แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือวัด

Σ S 2
i
  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

          S2
t
 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม

1.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมการวาดภาพระบายสี

 14.1 การหาประสิทธิภาพของแผนและแบบฝึกโดยใช้สูตร (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 48-51) ดังนี้

สูตรที่ 1  E1 =  X 100

เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ

Σx  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน

N  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด

A  แทน จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด

สูตรที่ 2  E2 =   X 100

เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์

ΣF  แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน

N  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

B  แทน จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด

 

  2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่

   2.1 ร้อยละ (Percentage)

   2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

   2.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

อภิปรายผล

ชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.86/88.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
หลงัการเรยีนโดยใช้บทเรยีนชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 92.02 อยู่ในระดับดีมาก 
และรายข้ออยู่ในระดับดี จากการศึกษาค้นคว้าผลการสร้างชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นที่พบดังนี้ 1) ชุดสื่อประสม
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การเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ ทีผู่ศ้กึษาค้นคว้าสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ
ขึน้ มปีระสิทธภิาพแตกต่างจากเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดยมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.86/88.88 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 หมายความว่า ชดุสือ่ประสมดังกล่าวเหมาะสมทีจ่ะน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ให้กับนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพระบายสีโดยใช้ ชุด
สื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ที่น�าสื่อหลาย ๆ ชนิดมาจัด
กิจกรรมประกอบการสอนด้วย นอกจากนั้นยังได้ศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ตรวจ

สอบความถูกต้องของสื่อที่น�ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงท�าให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่

ในระดับที่ดี บทเรียนสื่อประสมจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีชนิดหนึ่ง ผลจากการ

ทดลองและผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้บทเรียนสื่อประสมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่ง

สอดคล้องกับค�ากล่าวที่ว่า “เครื่องมือในการวิจัยเหล่านี้เมื่อจะน�าไปใช้จะต้องมีคุณภาพ” (สมนึก ภัททิย

ธนี. 2548 : 73) เมื่อบทเรียนสื่อประสมได้ผ่านการทดสอบตามกระบวนการทางการวิจัยทุกขั้นตอน มีการ

แก้ไขปรับปรุงทุกขั้นตอนให้เหมาะสมจนท�าให้บทเรียนสื่อประสมมีประสิทธิภาพของกระบวนการ 89.86 สูง

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ เป็นไปตามเกณฑ์ยอมรับประสิทธิภาพที่มีระดับสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ ไพบูลย์ 

ค�ากันยา (2541 :บทคัดย่อ) พบว่า ชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน และอัมพร กุลาเพ็ญ (2542 : 

บทคัดย่อ) พบว่า ชุดสื่อประสม เรื่องศาสนาในประเทศไทย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.60/85.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ แล้วมีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม

เท่ากับร้อยละ 55.47 จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม หรือชุดสื่อประสม หรือบทเรียน

โปรแกรม ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของสื่อดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบาย

สี โดยใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนสื่อประสม ท�าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพระบายสีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงเกิดทักษะกระบวนการ และสามารถน�าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติได้

จริง

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศน

ศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.60 คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของคะแนน

เต็ม จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวท�าให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้จริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน

สื่อประสมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสมได้ผ่าน

การตรวจ กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีประกอบกับแบบทดสอบแต่ละข้อได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อสอบ

หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมาแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ ท�าให้นักเรียนได้ท�าแบบทดสอบที่ดี

และท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับศศิธร เขื่อนแก้ว(2544 : 56) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนปกติ พบว่า การสอนที่ใช้สื่อประสมซึ่งประกอบด้วยบทเรียนโปรแกรม ชุด

การสอนและสไลด์เสียง มีประสิทธิภาพ82.93 / 80.26 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.53
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่ง

เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ การปฏิบัติกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน มีความ

ชื่นชอบต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งสิ้นหากครูผู้สอนจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของ

ผู้เรียนก็จะท�าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนนั้น สอดคล้องกับชาญยุทธ์ ผลาพฤกษ์ (2547 : 73) พบ

ว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คุณภาพและระดับ

ความง่ายไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77)พบว่า นักเรียนมีความ

พึงพอใจในการเรียนด้วยชุดสื่อประสมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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 บทคัดย่อ

บทความวจิยัเรือ่ง “เจดีย์มหาบุญ : การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชมุชนชาวเมยีนมาในจังหวดัสงขลา” 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางการเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชมุชนชาวเมยีนมาในจงัหวดัสงขลา ซึง่สะท้อน
ผ่านการสร้างเจดย์ีมหาบุญ (พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองจ�าลอง ณ วดัคลองแห หาดใหญ่) บทความนีใ้ช้ระเบียบ
วธิวีจัิยเชงิคณุภาพ เกบ็ข้อมลูจากเอกสารและภาคสนาม ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัมจี�านวน 20 คน ผลการศกึษาพบว่า (1) 
แนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ของชุมชนชาวเมยีนมา มกีารแสวงจดุร่วมสงวนจดุต่าง เพ่ือทีจ่ะช่วยให้สงัคม
ไทยยอมรบัเจดีย์มหาบุญได้ง่ายข้ึน (2) แนวทางในการน�าเสนออตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชนชาวเมยีนมาใน
จังหวัดสงขลา ไม่ได้เป็นไปตามครรลองทางวฒันธรรมเมยีนมาเท่านัน้ แต่เจดย์ีมหาบญุมลีกัษณะผสมผสานศลิป
วฒันธรรมเมียนมา-ไทย กระบวนการสร้างเจดย์ีมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรบัฟังความคดิเห็นซ่ึงกันและกัน การเปิด
เผยตนต่อสาธารณะของชมุชนชาวเมยีนมาตามแนวทางน้ี ส่งผลเชิงบวกให้ชุมชนชาวเมยีนมาในจังหวดัสงขลาสา
มารถบูรณาการตนเองเข้าเป็นส่วนหน่ึงในสงัคมไทยได้ 

คำาสำาคัญ : เจดีย์มหาบุญ ชุมชนชาวเมียนมา สงขลา

Abstract 

The article “Chedi Maha Boon : Public Visibility of the Myanmar Community in Songkh-
la Province” aims to study the approach of Songkhla Myanmar community for self-disclosure 
to the public. Reflected through the construction of Chedi Maha Boon (a replica of Myanmar’s 
Shwedagon Pagoda in Wat Klong Hae, Hat Yai). This qualitative research comprises of docu-
mentary and field research. Twenty key informants generate the core data for the study. The 
research found that (1) how the Myanmar community declares their intent of self-disposure 
to the public is to find some core values that could be shared between different groups. (2) 
Myanmar-ness is not completely transmitted through time and place, but translated or nego-
tiated by involving cultural groups before presented. Such interactive mechanisms thus elab-



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  205

orate how the Myanmar community is inextricably intertwined with the larger setting in which 
it exists.

Keywords : Chedi Maha Boon, Myanmar Community, Songkhla

บทนำา

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 แบ่งออกเป็น 8 กลุม่ ได้แก่ (1) คนต่างด้าวตลอดชพี ได้แก่ คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร
และท�างานตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัท่ี 322 ลงวันท่ี 13 ธนัวาคม 2515 (2) คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภท
ทั่วไป คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (3) คนต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ คนต่างด้าวสัญชาติเมีย
นมา ลาว และกมัพชูาทีห่ลบหนเีข้าเมืองได้รบัการผ่อนผนัให้ท�างานและอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว (4) คน
ต่างด้าวมาตรา 9 น�าเข้าตาม MOU คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท�างานตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง (5) คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าว
ที่เข้ามาท�างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และพระราช
บัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ช�านาญการ (6) คนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่ม
น้อย คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อ
รอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตท�างาน (7) คนต่างด้าวมาตรา 14 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ที่เข้ามาท�างานบริเวณชายแดนในลักษณะไป–กลับ หรือตามฤดูกาล ในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้าม
แดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย (8) คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
กัมพูชา) หมายถึง แรงงานที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยในต�าแหน่งกรรมกรหรือคนรับใช้ในบ้าน ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมยีนมา ลาว กัมพูชา เพ่ือทดแทนแรงงานไทย
ทีข่าดแคลน รวมถงึแรงงานทีล่กัลอบเข้าเมอืง ได้รับการปรบัสถานะเป็นเข้าเมอืงถกูกฎหมายได้รบัอนญุาตท�างาน 
(พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551, สืบค้นได้ใน https://www.doe.go.th) 

สถิติจ�านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานทั่วราชอาณาจักรไทย ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มี
จ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,848,295 คน ในจ�านวนนี้เป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาต
ท�างานตามมาตรการ 9 จ�านวนรวม 1,622,684 คน โดยคนต่างด้าว 3 สญัชาตเิหล่านี ้ท�างานอยู่ในกจิการก่อสร้าง 
กิจการเกษตรและปศุสัตว์ และกิจการให้บริการ ส�าหรับจังหวัดสงขลามีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
กัมพูชา) จ�านวน 44,065 คน ซึ่งมากเป็นอันดับสิบของประเทศ รองจากสมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี 
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต โดยส่วนใหญ่มีสัญชาติเมียนมา จ�านวน 36,332 คน 
สัญชาติกัมพูชา 6,370 คน และสัญชาติลาว 1,363 คน (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, สืบค้นได้ใน https://
www.doe.go.th/alien)

เม่ือในสังคมจังหวัดสงขลามีจ�านวนแรงงานเมียนมาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ทฤษฎีการแพร่
กระจายทางวัฒนธรรม อธิบายว่า วัฒนธรรมคือแบบแผนความคิดและพฤติกรรมที่ติดตัวมนุษย์ เมื่อมนุษย์เดิน
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ทางไปถึงที่ใด แบบแผนทางวัฒนธรรมของมนุษย์ก็จะเดินทางไปถึงที่นั่นด้วย วัฒนธรรมสามารถแพร่กระจายได้
โดยผ่านการติดต่อทางวัฒนธรรม ทั้งนี้วัฒนธรรมที่ปลายทาง (วัฒนธรรมเมียนมาในสังคมไทย) แม้จะมีการสร้าง
และผสมผสานวัฒนธรรมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมใหม่แล้ว แต่ก็จะยังมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมท่ีต้นทาง 
(วัฒนธรรมเมียนมาในสังคมเมียนมา) ไม่มากก็น้อย (ยศ สันติสมบัติ, 2544)

ตัวอย่างปรากฏการณ์หนึ่งท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนคือ 
การก่อสร้างเจดีย์มหาบุญ ณ วัดคลองแห ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยชาวเมียนมาที่เข้า
มาท�างานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีย์มหาบุญตามคติความเชื่อและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา โดยมีการจ�าลองแบบให้คล้ายคลึงกับพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุ
ตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ชาวเมียนมาต้องการให้เจดีย์มหาบุญเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนชาวเมีย
นมาในจังหวัดสงขลา เช่น เมื่อถึงวันพระใหญ่ แรงงานชาวเมียนมาหลากหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่จะหยุดงานและ
นดัหมายกนัมาท�าบุญท่ีเจดย์ีมหาบุญแห่งน้ี เจดย์ีมหาบญุได้วางศิลาฤกษ์และเริม่ก่อสร้างเมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 
2557 ก�าหนดระยะเวลาในการสร้าง 2 ปี โดยใช้พื้นที่ของวัดคลองแหจ�านวน 5 ไร่ ฐานเจดีย์มีขนาดกว้าง 20 
เมตร สูง 17 เมตร นายชิง โค (หรือ เชงโก) แรงงานเมียนมาเชื้อสายมอญ เข้ามาท�างานเป็นกรรมกรก่อสร้างใน
ประเทศไทย โดยใช้เวลากว่าสิบปี สามารถสร้างเน้ือสร้างตัวจนกลายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้ นายชิง โค ท�า
หน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญ เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการก่อสร้างเจดีย์ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากปู่ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างเจดีย์ในเมียนมา งบประมาณเริ่มต้นในการก่อสร้างเจดีย์มีจ�านวนเกือบ 10 
ล้านบาท เกือบทัง้หมดเป็นเงนิบรจิาคทีไ่ด้รบัจากชาวเมยีนมาหลากหลายเชือ้ชาตใินประเทศไทย ทัง้มอญ กะเหร่ียง 
เมียนมา ยะไข่ รวมถึงชาวเมียนมาในประเทศสิงคโปร์ด้วย นายชิง โค และแรงงานเมียนมาทั้งหมดกว่าอีก 20 คน 
ไม่รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด เป็นการเสียสละของแรงงานเมียนมาท่ีเมื่อว่างจากการท�างานก็จะสลับกันเข้ามา
ช่วยก่อสร้างเจดีย์ ซึ่งแรงงานเชื่อว่าการสร้างเจดีย์จะได้บุญมาก แรงงานทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเจดีย์จะ
ต้องถือศีลและหลีกเลี่ยงอบายมุขเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ เมื่อเจดีย์ถูกสร้างเสร็จ วิธีการที่จะเข้าไปกราบสัก
การะเจดีย์มหาบุญ จะท�าตามแบบวัฒนธรรมของชาวเมียนมา เช่น ก่อนจะเดินเข้าไปภายในเขตเจดีย์ ทุกคนจะ
ต้องถอดรองเท้า ข่าวการสร้างเจดย์ีมหาบญุตามแบบพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองได้แพร่สะพัดออกไปผ่านส่ือสาร
มวลชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมา ท�าให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ทั้งชาวไทย ชาวเมียนมา 
ชาวมาเลเซียและอื่นๆ แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมเจดีย์มหาบุญ ณ วัดคลองแห แม้ว่าการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญจะ
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม ปัจจุบันการก่อสร้างยังคงเหลือในส่วนของการยกยอดเจดีย์ การรอรับพระพุทธรูปศิลา
ขาวจากประเทศเมียนมา และงานเก็บลวดลายในรายละเอียด ซึ่งต้องใช้แรงงานเมียนมาที่มีความช�านาญเฉพาะ
ด้าน (แลต๊ะแลใต้, วันที่ 21 สิงหาคม 2559)

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชมุชนชาวเมยีนมาใน
จงัหวัดสงขลา ซึง่สะท้อนผ่านการสร้างเจดย์ีมหาบญุ ณ วัดคลองแห บทความนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อ
ค้นพบที่ได้ช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ช่วยให้สังคมไทยเข้าใจผู้คนที่มีความแตกต่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

ระเบียบวิธีวิจัย

บทความนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยภาคสนาม (Fieldwork Research) โดยอาศัยการสังเกต การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน การสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างเป็นองค์รวม (holistic perspective) ตาม
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สภาพธรรมชาติ (naturalistic inquiry) และตามบริบท (context) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยนี้มีจ�านวน 20 คน 
ได้แก่ แรงงานเมียนมาในจังหวัดสงขลาซึ่งมีส่วนในการก่อสร้างเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดคลองแห คณะกรรมการวัด
คลองแห ชาวบ้านในชุมชนหมู่ 4 ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่วัดคลองแหและ
เจดีย์มหาบุญตั้งอยู่ 

ข้อจ�ากดัในการด�าเนนิงานวจิยั ผูว้จิยัพบว่า (1) การเล่าเรือ่งผ่านความทรงจ�าของผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�าเป็น
ต้องตรวจสอบข้อมลูของกนัและกนั (Inter-Subjectivity) และผูว้จิยัยงัพยายามตรวจสอบข้อมลูผ่านแหล่งอ้างอิง
อืน่ ๆ  ตามหลักการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ท้ังน้ีเพือ่ความเชือ่ถือได้ของผลงานวจิยั (2) การใช้นามแฝง
ในบางกรณีมีความจ�าเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผลการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำาบลคลองแหและวัดคลองแห

ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับเนินสวน
ยางพารา พื้นที่มีล�าคลองตัดผ่านสองสายคือ คลองแหกับคลองอู่ตะเภา ท�าให้มักจะประสบปัญหาน�้าท่วมในช่วง
ฤดูมรสุม ต�าบลคลองแหมีจ�านวนประชากร 36,500 คน ประกอบด้วยสองศาสนาที่ส�าคัญคือ ศาสนาพุทธกับ
ศาสนาอิสลาม จ�านวนวัดและส�านักสงฆ์ในพื้นที่มี 5 แห่ง ในขณะที่จ�านวนมัสยิดและบาลายในพื้นที่มี 15 แห่ง 
ค�าขวัญของชาวคลองแหคือ “สองศาสนาคู่บ้าน สองล�าน�้าคู่เมือง สองเศรษฐกิจฟูเฟื่อง สองวิถีแห่งเมืองน่าอยู่” 
ค�าขวัญดังกล่าวสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับล�าน�าและการผสานสองวัฒนธรรมไทยพุทธและอิสลาม
อย่างกลมกลืน ชมุชนมสุลมิในต�าบลคลองแห เช่น ชมุชนบ้านคลองแหและชมุชนหนองทราย เป็นหมูบ้่านหตัถกรรม 
มีความโดดเด่นในเรื่องการน�ากรงนก กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา ในขณะที่ชาวพุทธในต�าบลคลองแห มีวัดคลองแหเป็นแกนน�าที่ส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 

วัดคลองแห ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ้านคลองเตย หมู่ที่ 4 ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดคลองแหสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2260 ที่ดินวัดเป็นของพระอธิการยกกลิ่น เจ้าอาวาส
วดัรูปแรกซ่ึงได้รบัมรดกทีด่นิจากบรรพบรุษุ จงึได้บริจาคให้เป็นทีส่ร้างวดั วดัคลองแหได้รบัพระราชทานวสิงุคามสีมา
เมื่อปี พ.ศ. 2450 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ที่ดินวัดมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 31 ไร่ 1 งาน 11 
ตารางวา วัดมีอุโบสถกว้าง 9.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างในราวปี พ.ศ. 2493 ศาลาการเปรียญมีโครงสร้าง
ก่ออิฐถือปูน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 18.20 เมตร สร้างในราวปี พ.ศ. 2487 กุฏิสงฆ์ มีจ�านวน 7 หลัง โครงสร้าง
เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ส�าหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 1 เมตร เป็นพุทธ
รูปปั้นปูนขาว สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2440 - 2550 พระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปศิลาขาว ปางสมาธิ 
ศิลปะสมัยเชียงแสน พระเพลากว้างเพียง 43 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งพระภิกษุช่วยน�ามาจากประเทศพม่าเมื่อราว
ปี พ.ศ. 2460 และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางลีลา สูง 125 เซนติเมตร สร้างราวปี พ.ศ. 2500 วัดคลองแหยังได้
เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา นอกจากนั้นยังได้ให้ทางราชการจัดสร้างโรงเรียนประถม
ศึกษาขึ้นในพื้นที่ของวัด เนื้อที่ 7 ไร่อีกด้วย

นับตั้งแต่อดีต วัดคลองแหมีเจ้าอาวาสรวม 9 รูป เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูวาปีธรรมอุดม (สมพร 
ฐานธมฺโม) พระครูปลัดสมพรมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2506 โยมบิดาและมารดาชื่อ นายพลอยและนางเชี้ยง อินทรัศมี มีพี่น้อง
รวม 5 คน ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง อาชีพครอบครัวคือท�ากสิกรรม พระครูปลัดสมพรส�าเร็จการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 จากโรงเรียนวัดคลองแห และส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนวัด
โคกสมานคณุ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ก่อนจะเดนิทางไปศกึษาต่อทีโ่รงเรยีนเกษตรกรรมนครศรธีรรมราช 
จนส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวบาล ภายหลังส�าเร็จการศึกษาจึงสมัครเข้ารับ
ราชการทหารเป็นเวลา 2 ปี เคยผ่านสมรภูมิรบจนได้รับบัตรทหารผ่านศึก กระทั่งเมื่ออายุได้ 24 ปี พระครูปลัด
สมพรได้ขอลาออกจากราชการทหารเพือ่เข้าพธีิอปุสมบททีวั่ดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรธีรรมราช ก่อน
จะย้ายไปจ�าพรรษาที่วัดคลองบ้านใหม่ ทุ่งศรีกัน กรุงเทพมหานคร ส�าหรับการศึกษาในทางธรรม พระครูปลัด
สมพรจบนักธรรมชั้นเอกและหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2543 ได้รบัการนมินต์ให้กลบัมาจ�าพรรษาในบ้านเกดิและเป็นเจ้าอาวาสวดัคลอกแหจวบจนถงึปัจจบุนั

พระครูปลัดสมพรเป็นพระนกัพัฒนา บทบาทของท่านด้านบรกิารสงัคม เช่น เป็นกรรมการสภาวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา เป็นกรรมการมลูนธิชิมุชนจงัหวดัสงขลา เป็นกรรมการเครอืข่ายลุม่น�า้อูต่ะเภา จงัหวัดสงขลา เป็น
ที่ปรึกษาศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา และเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห แหล่งเรียนรู้มรดก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�าคัญ ผลงานของท่าน เช่น การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชุมชนคลองแห เรือน
ภูมิปัญญาคลองแห การสืบสานอนุรักษ์การแสดงโนราและหนังตะลุง นอกจากด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว พระครู
ปลัดสมพรยังมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เป็นการ
ลดขยะทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมาก เงินท่ีได้จากขยะรไีซเคิลและเงนิบรจิาคน�าไปช่วยเหลอืคนยากล�าบากในพืน้ทีต่�าบล
คลองแห จัดท�าเมรุวัดคลองแห และสมทบทุนกลางของจังหวัดในการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

พระครูปลัดสมพรยังมีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมร้อยชุมชนชาวพุทธกับชุมชนมุสลิมในต�าบลคลองแห
ด้วย เช่น ทางวัดขอความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งสองศาสนาให้มาช่วยกันผลิตลูกบอลชีวภาพ และน�าไปโยนลง
ในคลองแหเพื่อลดปัญหาน�้าเน่าเสีย การชักชวนให้ชุมชนสองศาสนาท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนทั้งสองศาสนาตระหนักถึงความส�าคัญของ
สายน�้า การฟื้นฟูสภาพคลองแหท�าให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลองได้ โดยตลาดน�้าคลองแหเกิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ตลาดน�้าเปิดบริการเฉพาะวันศุกร์-วันอาทิตย์ ตลาดน�้าคลองแหมีอยู่
สองฝ่ัง ฝ่ังหนึง่อยูท่างวดัคลองแห ตรงบรเิวณลานจอดรถ ตลาดน�า้ฝ่ังนีบ้ริหารจดัการโดยคณะกรรมการวดัคลอง
แห รูปแบบของตลาดเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม พ่อค้าแม่ค้าเน้นคนในชุมชนเป็น
ส�าคัญ โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าแต่อย่างใด ส่วนตลาดอีกฝั่งหนึ่งนั้นอยู่บริเวณริมตลิ่ง บริหารจัดการโดยเทศบาล
เมอืงคลองแห ซึง่มพ่ีอค้าแม่ค้าชาวมสุลมิจ�านวนมากน�าสนิค้ามาจ�าหน่าย ตลาดน�า้ฝ่ังนีจ้ดัรปูแบบเป็นตลาดย้อน
ยุคโดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยสรปุ จะเหน็ได้ว่า ต�าบลคลองแหมลีกัษณะพหุลกัษณ์ทางวฒันธรรม โดยวดัคลองแหและเจ้าอาวาส
วัดมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประสบการณ์ท�างานพัฒนาและการบริการชุมชนของทางวัดและเจ้าอาวาสส่งผลให้วัด
และเจ้าอาวาสมทีศันคตทิีเ่ปิดกว้างต่อผูค้นทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม เมือ่แรงงานเมยีนมาแสดง
ความประสงค์ท่ีจะสร้างเจดีย์มหาบุญ ถวายวัดคลองแห แม้ว่าเจดีย์มหาบุญจะสร้างตามแบบพระมหาธาตุเจ
ดย์ีชเวดากองในประเทศเมยีนมา ทางวดัและเจ้าอาวาสกใ็ห้การตอบรบัโดยไม่ยากนัก และยินยอมให้แรงงานเมยี
นมาใช้พื้นที่วัดจ�านวน 5 ไร่ในการก่อสร้างเจดีย์

ตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสวัดคลองแหซึ่งแสดงการยอมรับการก่อสร้างเจดีย์ 
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“ทางวัดได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากรัฐสภามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ทางวัดก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะใช้
พื้นที่ตรงนี้สร้างเจดีย์ เมื่อแรงงานพม่ามาอาสาสร้างเจดีย์ถวายวัด จึงเห็นเป็นเรื่องดี การสร้างเจดีย์ถือเป็นการ
สร้างบุญใหญ่ที่ทั้งคนไทยและคนพม่าจะได้มีโอกาสได้สร้างบุญร่วมกัน คนพม่าและคนไทยต่างเป็นเจ้าของเจดีย์
ร่วมกัน คนไทยและคนเมียนมาสามารถช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปได้”

“ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างเจดีย์ชเวดากองจ�าลองในประเทศไทย ถือเป็นเรื่องดี 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้”

เจตนารมณ์ในการเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลา

แม้ว่าความคิดริเริ่มในการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญ จะมาจากแรงงานเมียนมา โดยคาดหวังที่จะให้เจดีย์
มหาบุญเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากเจดีย์มหาบุญถูกออกแบบให้มี
ความคล้ายคลึงกับพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองในประเทศเมียนมา ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างจากเจดีย์โดยท่ัวไปใน
ภาคใต้ การที่จะด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้นั้น จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน โดยเฉพาะ
ชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ 

การแสดงเจตนารมณ์ของแรงงานเมียนมาเพ่ือสื่อสารกับสังคมไทย เป็นไปในทิศทาง “แสวงจุดร่วม 
สงวนจุดต่าง” โดยผู้วิจัยพบว่า แรงงานเมียนมาใช้จุดร่วมที่มีกับสังคมไทยหลัก ๆ สามประการได้แก่ (1) ความ
รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย (2) ค่านิยมในการท�าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน และ (3) 
ความเชื่อเรื่องบุญและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยยอมรับ 

ตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของแรงงานเมียนมา เมื่อถูกถามถึงเจตนารมณ์ในการก่อสร้างเจดีย์

“เนือ่งจากทกุคนต้องการตอบแทนบญุคณุผนืแผ่นดนิไทยทีไ่ด้เขา้มาท�างานสรา้งเนือ้สร้างตวั และการ
สร้างเจดีย์ ชาวพม่าถือว่าเป็นการท�าบุญใหญ่ในชีวิต”

“อยากจะสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ชาวพม่าได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ท�ามา
หากินอยู่ในประเทศไทย และซึ้งในความมีน�้าใจของคนไทยที่ชาวพม่าเข้ามาอยู่ และท�างานอย่างมีความสุข”

“เจดีย์ชเวดากองเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า สร้างโดยชาวมอญ เชื่อว่าเป็นมหา
เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ�านวนแปดเส้น ยอดของพระเจดีย์ประดับด้วยอัญมณีล�้าค่า คนไทย
จ�านวนมากเดินทางไปกราบสักการะเจดีย์ชเวดากองถึงในประเทศพม่า การสร้างเจดีย์ชเวดากองจ�าลองใน
ประเทศไทย จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับคนไทยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศพม่า”

“ถ้ามีเจดีย์ คนพม่าที่ไม่รู้จักกันก็จะได้มารู้จักกัน มาเป็นเพื่อนกัน เจดีย์ช่วยสร้างความสามัคคีให้คน
พม่า ถ้ามีเจดีย์ คนพม่ากับคนไทยก็จะได้มาเป็นเพื่อนกัน” 

ส�าหรับทัศนคติของชาวบ้านในชุมชนรอบวัดคลองแหนั้น ในช่วงแรกเมื่อชาวบ้านเห็นแรงงานเมียนมา
จ�านวนมากเข้ามาภายในวดั ซึง่ไม่เคยเหน็มาก่อน จงึเกดิความตืน่ตกใจ และเกดิมายาคตว่ิาแรงงานเมยีนมาเหล่า
นี้ต่อไปคงจะเข้ามาตั้งชุมชนแล้วเข้ามายืดครองพื้นที่วัด ท�าให้กระแสของชุมชนในช่วงเวลานั้น เกิดการต่อต้าน 
ไม่ยอมรับการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญ
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บุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญในการช่วยสื่อสารกับชาวบ้านคือ เจ้าอาวาสวัดคลองแห ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาว
บ้านให้ความนับถือ โดยเจ้าอาวาสพยายามชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่า แรงงานเมียนมาเหล่านี้ อาสาเข้ามาช่วยกันสร้าง
เจดยี์โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ เมือ่ว่างเว้นจากการท�างาน แต่ละคนก็จะเข้ามาช่วยขนดนิบ้าง ขนทรายบ้าง ช่วย
โบกอิฐถือปูนบ้าง เมื่อท�างานเสร็จแล้วก็จะกลับที่พัก ไม่ได้คิดเข้ามาจับจองหรือยึดครองพื้นที่วัด และในวันหนึ่ง 
แรงงานเมียนมา โดยเฉพาะเชื้อชาติมอญ ซึ่งมีฝีมือในงานช่างและก่อสร้างเหล่านี้ ก็จะเดินทางกลับไปท�างานใน
ประเทศของตน วัดคลองแหจะต้องเป็นผู้ดูแลเจดีย์มหาบุญนี้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติในทันที ชาวบ้านยังคงเคลือบแคลงสงสัยถึงการเข้ามาของ
แรงงานเมียนมา เช่น ชาวบ้านบางส่วนยังมีการต้ังค�าถามว่า “ท�าไมต้องสร้างตามแบบเจดีย์ของพม่า ท�าไมไม่
สร้างตามแบบไทย” ในประเด็นนี้ เจ้าอาวาส อธิบายว่า “หลักพื้นฐานในการสร้างเจดีย์นั้น ไปเป็นตามคติความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเจดีย์ในพระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ ไม่ได้มีรูปแบบเดียว” การอธิบายในลักษณะ
นี้ เป็นการตัดประเด็นปัญหาความเป็นไทยและความเป็นเมียนมาออก โดยเน้นให้มองว่าการสร้างเจดีย์ทั้งหมด
ล้วนเป็นไปตามคติความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือน ๆ กัน

การก่อสร้างเจดีย์มหาบุญด�าเนินไปท่ามกลางบรรยากาศเฝ้าระวังของชาวบ้านที่ยังคงไม่วางใจ ชาว
บ้านไม่ได้ออกมาขัดขวางการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ยอมเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง จนกระทั่งการก่อสร้างเจดีย์มี
ความรดุหน้า แรงงานเมยีนมาได้พสูิจน์ให้ชาวบ้านเหน็ถงึความต้ังใจ การร่วมแรงร่วมใจ และพลงัศรัทธาในพระพทุธ
ศาสนา เหล่านี้มีส่วนช่วยท�าให้ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ผนวกกับข่าวสารการสร้างเจดีย์เร่ิมแพร่
สะพัดออกไปสู่สังคมภายนอก จนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดสงขลา ทั้งชาวไทย ชาวเมีย
นมา ชาวมาเลเซียและอื่นๆ แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมเจดีย์มหาบุญ ณ วัดคลองแห แม้ว่าการก่อสร้างเจดีย์มหา
บญุจะยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์กต็าม นอกจากนีเ้จ้าอาวาสวดัยงัเทศนาสัง่สอนแบบซ�า้ ๆ  ตอกย�า้ให้ชาวบ้านเหน็ประโยชน์
ของการสร้างเจดีย์ ในที่สุดชาวบ้านเริ่มให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญมากขึ้น 
เช่น ด้วยการบริจาคทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ช่วยระดมทุน เป็นต้น จนงบประมาณในการก่อสร้างเจดีย์มีจ�านวน
เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาท และที่ส�าคัญที่สุดคือ ชาวบ้านเริ่มที่จะเลิกมองแรงงานเมียนมาเป็นคนแปลกหน้า 

ลักษณะของเนื้อหาในการเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลา 

แม้ว่าความตั้งใจเดิมของแรงงานเมียนมาต้องการสร้างเจดีย์มหาบุญโดยพยายามถอดแบบมาจากพระ
มหาธาตุเจดีย์ชเวดากองในประเทศเมียนมา แต่ผู้วิจัยพบว่า เจดีย์ชเวดากองจ�าลอง ณ วัดคลองแห มีการผสม
ผสานศิลปวัฒนธรรมตามอย่างวัดไทยหลายประการ อาทิ สถาปัตยกรรมตรงซุ้มประตูยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบ
ไทย บันไดเป็นบันไดพญานาค มียักษ์สองตนยืนเฝ้าประตู 

นายสิบต�ารวจโทอุดม เพ็ชรหนู กรรมการวัดคลองแห ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัด ให้เป็นผู้
ประสานงานกับแรงงานเมียนมาในการก่อสร้างเจดีย์มหาบุญ เล่าว่า “เขาอยากได้เจดีย์ชเวดากองจ�าลอง แต่เขา
ไม่มีแบบ เขาก็ให้เราร่วมออกแบบด้วย เลยเป็นเจดีย์ที่ผสมผสาน เมียนมา-ไทย เราอยากได้แบบไหน เราก็บอก
เขาได้เลย เขาอยากจะท�าแบบไหน เขาก็จะถามเราว่า เราเห็นด้วยหรือไม่ เพราะว่าการท�าทุกอย่าง มันต้องผ่าน
การคุยกันก่อน” 

จะเห็นได้ว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในกรณีนี้ เป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
แบบสองทิศทาง กล่าวคือ แรงงานเมียนมาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบวัดไทย และได้
น�ามาประยุกต์ ผสมผสาน ให้เข้ากับเจดีย์มหาบุญซึ่งตัวเจดีย์สร้างตามแบบเมียนมา ในขณะที่ชาวไทยก็ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวเมียนมาควบคู่กันไปด้วย
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สรุปและอภิปรายผล

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางการเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชมุชนชาวเมยีนมาใน
จงัหวดัสงขลา ซึง่สะท้อนผ่านการสร้างเจดยีม์หาบญุ (พระมหาธาตเุจดย์ีชเวดากองจ�าลอง) บทความนีใ้ช้ระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ�านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) 
แนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ของชุมชนชาวเมียนมา มีการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เพื่อที่จะช่วยให้สังคม
ไทยยอมรับเจดีย์มหาบุญได้ง่ายขึ้น จุดร่วมดังกล่าว เช่น ความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 
ค่านิยมในการท�าดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ความเชื่อเรื่องบุญและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่สังคมไทยยอมรับ (2) แนวทางในการน�าเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลา 
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามครรลองทางวัฒนธรรมของเมียนมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่เจดีย์มหาบุญมีลักษณะผสม
ผสานศิลปวัฒนธรรมเมียนมา-ไทย กระบวนการสร้างเจดีย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมาตามแนวทางต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลเชิงบวกให้ชุมชน
ชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลาสามารถบูรณาการตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยได้
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วิจัยการพัฒนาชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นงลักษณ์ พิมพ์ศรี

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่มีผลต่อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีของนักเรียน บทเรียนสื่อประสมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น�ามาใช้กับ
ผู้เรียนวาดภาพระบายสี โดยการน�าสื่อหลายอย่างต่างชนิดหลายแบบมาใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่ สนใจทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายจดุมุง่หมายของการวจิยัสร้าง
และหาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ดังนี้ . เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนเมื่อนักเรียนเรียนด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การ
วิจัยครั้งนี้ขอบเขตด้านเนื้อหาซ่ึงผู้วิจัยได้ก�าหนดชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ สนุกกับเส้นสี ศิลปะกับชีวิต สนุกกับงาน
ปั้น เสกสรรปั้นแต่ง ภาพพิมพ์แสนสวย ศิลปะกับการพิมพ์ สร้างสรรค์งานศิลป์ นักประดิษฐ์น้อยจอมสร้างสรรค์ 
กลุม่ตวัอย่างได้แก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราฏร์วทิยา) อ�าเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บท
เรียนสื่อประสมจ�านวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเรียนทัศน
ศิลป์ของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.30 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.30 และ
มีคะแนนความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของคะแนนเต็มชุดสื่อประสมการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 89.86/88.88 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุสือ่ประสม
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3. 98 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อโดยสรุป การพัฒนาการ
สอนด้วยชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านทักษะปฏิบัติและความรู้
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ในการเรียนเพิม่ขึน้จึงควรน�าชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มสาระอื่น ๆ ได้

Abstract

 To organize learning activities, drawing, coloring, using multimedia lessons, as a learn-
ing medium that influences the development of students’ drawing and coloring activities. 
Multimedia is a new innovation that applies to painters. By bringing many different media types 
to use as a stimulus for students to learn new skills. Interested to learn more. This study. The 
purpose of the research is to create and to find the effectiveness of an interactive multimedia 
learning package that encourages visual creativity. For Prathom Suksa 5 students, the purpose 
of the research is to create and find the efficiency of the multimedia package, with the expe-
rience of promoting visual creativity. For grade 80 students, the 80/80 criterion was used to 
compare achievement. After learning more than before, students learn in a multimedia pack-
age, with experiences that promote visual creativity. For Prathomsuksa 5 students to study the 
students’ satisfaction with the multimedia package, the learning experiences that promote 
visual creativity. For the students in Prathomsuksa 5, this research was based on the content 
set by the researcher. For elementary students, enjoy the color line. Art and life Enjoy the 
mold. Molding Beautiful prints Art with printing Create art The inventor is less creative. The 
samples were Prathom Suksa 5 students (Charoen Ratwittaya), Phu Khiao District, Chaiyaphum 
Province. In the first semester of the academic year 2559, 30 students. The instruments used 
in this study were 4 types of multimedia lessons, 8 sets. A student’s visual skills assessment. 
And the satisfaction questionnaire of the learners with the learning package with the experience 
of promoting creative thinking in the visual arts. For the Prathomsuksa 5 students, the statistics 
used in the data analysis were mean, standard deviation, and percentage. Students are taught 
with a combination of interactive learning experiences that promote visual creativity. For the 
average grade of students, 92.30%, mean score of learning achievement was 84.30%, and mean 
score of satisfaction with the medium was 98.23%. Learn from experiences that promote visu-
al creativity. For Prathomsuksa 5 students, the efficiency was 89.86 / 88.88, which was higher 
than the 80/80 criterion. The students were satisfied with the learning package with the expe-
rience of promoting visual creativity. For students in grade 5, the average was 3.98 at the 
highest level. And the items are at the highest level. The development of instructional package 
with multimedia learning experiences that promote visual creativity. For students of Prathom 
Suksa 5. As a result, the learners are more advanced in their skills and knowledge in learning. 
Therefore, they should bring together the multimedia learning package with experiences that 
promote visual creativity. For students in grade 5 to use the teaching and learning. And can be 
applied to other topics.
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บทนำา 

 ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธกิารได้บรหิารจดัหลกัสตูรการจด้านเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 
กล่าวคือ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผู้เรียนได้รับการฝีกฝนทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญนั้น สิ่งที่ควรค�านึงถึงประการ
แรกคือ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด อารมณ์ บุคลิกภาพ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และเสริมสร้างบุคลิกภาพการกล้า แสดงออกแก่ผู้เรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถท�างานและด�าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือ กิจกรรมต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (2554: 79) การศึกษาถือว่ามีความส�าคัญยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพของคนโดยเฉพาะส�าหรับเด็กทีเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

การพัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียดสามารถค้นพบศักยภาพ

ของตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีได้ ด้วยการมคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบ
วินัย สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การ
คิดที่เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการทางศิลปะ ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม 
ค้นหาว่าผลงานศิลปะส่ือความหมายกับตนเอง ค้นหาศักยภาพ ความม่ันใจส่วนตัว ฝึกการรับรู้ การสังเกตที่
ละเอยีดอ่อนอนัน�าไปสูค่วามรกั เห็นคณุค่าและเกิดความซาบซึง้ในคณุค่าของศลิปะและสิง่รอบตวั พฒันาเจตคติ 
สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึง
บทบาทของศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่นพิจารณาว่า
ผูค้นในวฒันธรรมของตนมปีฏกิริยิาตอบสนองต่องานศลิปะ ช่วยให้มมีมุมองและเข้าใจกลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ
เป็นกลุม่สาระทีมุ่ง่เน้นในการส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิความคดิ ความสามารถในการแสดงออกเชงิสร้างสรรค์ ท�าให้
นกัเรยีนมีความเชือ่มนัในตนเอง และช่วยให้นกัเรยีนได้พฒันากระบวนการรบัรูท้างศิลปะ (ทศันศิลป์) จนสามารถ
ค้น พบศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และสามารถ
ท�างานร่วมกับได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.2551: 4) 

 โรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราษฎร์วทิยา) อ�าเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษาชยัภมู ิเขต 2 เป็นส่วนหนึง่ในสถานศกึษาทีใ่ห้ ความส�าคญักบัการใช้กระบวนการคดิสร้างสรรค์ในการเรยีน
การสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โดยได้ก�าหนด ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องทางโรงเรยีน ซงึได้ระบไุว้ว่าการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะต้องมกีารส่งเสรมิให้นักเรยีน
มคีวามสามารถในด้านการคดิสร้างสรรค์ แต่จากการประเมนิตนเองของโรงเรยีนบ้านแข้ (เจรญิราษฎร์วทิยา) พบ
ว่าคุณลักษณะด้านการคิด สร้างสรรค์ตามมาตรฐานที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อยู่
ในระดับพอใช้ ซึง่ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีท่างโรงเรยีนก�าหนด (ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนบ้านแข ้ (เจรญิราษฎร์วทิยา). 
2556 : 12) ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง
จนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ ซ่ึงการที่จะท�า ให้นักเรียนเกิดส่ิงดังกล่าวได้น้ันครูผู้สอนจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับ
เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเทคนิคการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดแต่จากการ
เรียนการสอนเท่าที่ผ่านมา พบว่า ครูผู้สอนยังสอนโดย มักจะให้นักเรียนท�าตามแบบอย่างทีครูก�าหนดมากกว่า
จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ แสดงออกทาง ความคิดด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนคิดอย่างแตกต่างและคิดอย่างอิสระ 
ซึงจากการสอนในลักษณะ ดังกล่าวนี้เองทีอาจไปจ�ากัดวิธีการคิดของนักเรียน เช่นเดียวกัน ดังที อารี พันธ์มณี 
(2540 : 14) กล่าวไว้ว่า ถ้าหากครูผู้สอนสามารถท�าให้นักเรียนคิดอย่างแตกต่างและคิดอย่างอิสระได้แล้วจะช่วย
ให้นกัเรยีนสามารถคดิอย่างสร้างสรรค์ ในเมือ่ความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีการคิดทีจ่�าเป็นจะต้องปลูกฝังและฝึกฝน
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ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน จนสามารถน�าไปใช้ ชีวิตประจ�าวันได้แล้ว จากงานวิจัยต่างๆ ทีผ่านมาพบว่า การพัฒนา 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการสอนผ่านงานทัศนศิลป์ ที่เน้นการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล สามารถ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได ้ ซึงการสอนเป็นรายบุคคลสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้สื่อ
การเรียนการสอนในลักษณะของสื่อประสม ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน ส�าเร็จรูป บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดการเรียน 
ชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะสื่อ เหล่านี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ดังที่ Bloom (1976 อ้างใน วิชัย ดิสสระ, 2553 : บทน�า) กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อการสอนในลักษณะ
ของสื่อประสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลได ้

 ดงันัน้ผู้วิจยั จงึสนใจท่ีจะพัฒนาความคดิ สร้างสรรค์ของนกั เรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคดิสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ของนกัเรยีนโดยใช้ชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศัน
ศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิด ความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนท�า ให้นักเรียนรู้จัก แก้ไขปัญหาด้วย ตนเอง ท�าให้เป็นคนทีมีความรู้อย่าง
กว้างขวางโดยไม่จ�ากัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น โดยผู้วิจัย จะน�าการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของ 
Kolb (Kolb A, David, 1984, p.3) มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ ทั้งนี้ เพราะการเรียนรู้ ในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม และลงมือ
ปฏบิตัจิรงิในทกุขนตอน ั จนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีเ่หมาะสมด้วยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์
ของ Kolb ยัง จะเน้น ทักษะทางด้านความคิดทีมีความยืดหยุ่นตามศักยภาพ โดยมีการผสมผสานระหว่างความ
รู้ เดิมกับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่อัน น�าไปสู่การใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง เหมาะสม ซึงจะ
เป็นการน�า กระบวนการสบืเสาะความรูอ้อกไปใช้ในโลกของความเป็นจริง ท�าให้ นกัเรยีนมวีจิารณญาณ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ส่งผลให้ นักเรียนมีความมันใจในการน�าเสนอความคิดและ
กล้าแสดงออกจากการลงมือกระท�า โดยผ่าน ประสบการณ์ตรงของตนเอง อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ ทดลอง และสัมผัส สภาพแวดล้อมด้วยตนเอง มีผลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�าให้การด�ารง
ชีวิตมี ความหมายยิ่งขึ้น(สิริพรรณ ตัน ติรัตนาไพศาล. 2545 : 12) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่นักเรียนควรได้รับการ พัฒนา และชุด
สื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิด ความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย สนใจทีจะ
ศกึษาผลของการใช้ชุดกจิกรรมการ เรยีนรูแ้บบประสบการณ์ทมีต่ีอความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ ของนกัเรียน
ระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรียนบ้านแข ้ (เจริญราษฎร์วิทยา) และคิดว่าเมื่อน�าชุดสื่อประสมการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการ
สอนศิลปะให้กับนักเรียนแล้ว น่าจะท�าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการคิด สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนา ชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบประสบการณ์เพือ่น�าไปใช้ในการสอนความคดิสร้างสรรค์ ส�าหรบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นต่อๆ ไป 

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อ�าเภอภูเขียว 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) อ�าเภอภูเขียว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่
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ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวนทั้งหมด จ�านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มี 4 ชนิด คือ

1. ชุดสื่อประสม จ�านวน 8 ชุด ( E – book และชุดกิจกรรม)

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ

3. แบบประเมินทักษะการเรียนทัศนศิลป์

4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนทัศนศิลป์โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การสร้างบทเรียนสื่อประสม

1) ขั้นเตรียมการผลิตสื่อโดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา
การเรียนการสอนทัศน์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
การเรยีนการสอน ศกึษาเทคนคิและกระบวนการผลติสือ่การเรยีนการสอน เข้าอบรมสมัมนาเกีย่วกบัเทคนคิ และ
กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

2) ก�าหนดเนื้อหา ในการสร้างชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3) วิธีการผลิตชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น 

 3.2 ท�าการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 3.3 ก�าหนดรายละเอยีดของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ โดยให้สมัพนัธ์กบัหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีน
รู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก�าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบท
เรียนสื่อประสม 

 3.4 ศึกษาเอกสารและต�าราถึงวิธีการสร้างบทเรียนสื่อประสมในรูปแบบต่าง ๆ  

 3.5 สร้างชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ตามวตัถปุระสงค์และเนือ้หาทีต่ัง้ไว้ โดยด�าเนนิการวางโครงเรือ่งทีจ่ะเขยีน
เป็นล�าดบัเรือ่งราวก่อนหลงั จากง่ายไปหายากแบ่งเนือ้หาออกเป็นตอน ๆ แต่ละตอนต้องสมัพันธ์กนั โดยสร้างบท
เรียนสื่อประสม 
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 3.6 น�าบทเรียนสื่อประสมที่สร้างข้ึนเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นที่เรียน รวมทั้งให้ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนสื่อประสม จัดท�าคู่มือการ
ใช้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมของชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นหลัก แผนละ 2 ชั่วโมง 

 3.7 จัดท�าสื่อเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในบทเรียนสื่อประสม

 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 2.1) ศึกษาค�าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจ�าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2.2) แบ่งเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการวาดภาพระบายสี เป็นบทเรียนสื่อ
ประสม จ�านวน 8 ชุด 2.3 ) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของเนื้อหาย่อยหรือหน่วยการเรียนให้สอดคล้องส�าคัญ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.4) ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ก�าหนดรูปแบบและจ�านวนข้อสอบ ดังนี้ คือสร้างเป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Test Items) ก�าหนดตัวเลือกไว้แต่ละข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง จ�านวน 
60 ข้อ การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนนต้องการใช้จริง จ�านวน 30 ข้อ

 3. การสร้างแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน 

4. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจสร้างแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรื่องการวาดภาพ
ระบายสี โดยบทเรียนสื่อประสม ได้ด�าเนินการสร้าง ดังนี้ 

 4.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างแบบประเมนิ แบบสอบถามความคิดเหน็เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดท�า จากหนังสือพื้นฐานการวิจัยการศึกษา สมนึก ภัททิยธนี (2548 :74-103)  

 4.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดความพึงพอใจ และก�าหนดรูปแบบการเขียนข้อค�าถามในแบบวัด 

 4.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต้องการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้

บทเรียนสื่อประสม ชนิดมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ

 1.1 หาคา่ความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนเรือ่ง การวาดภาพ
ระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง Index of Item 

Objective Congruence (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2548 : 220-221) ดังนี้

     
N

R
IOC

�=

 เมื่อ IOC  แทน  ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์กับเนือ้หาหรอืระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์
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   � R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

   N แทน จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

1.2  การหาอ�านาจจ�าแนก (Discrimination) ของข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามวิธีของ Brennan (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ. 2548 : 81-82) ดังนี้

      B = 
1

N

U
 - 

2
N

L

   
เมื่อ  B   แทน ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   U   แทน จ�านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก
   L

   
แทน จ�านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก

   N 1   แทน จ�านวนผู้รอบรู้ หรือสอบผ่านเกณฑ์
    N 2   แทน จ�านวนผู้ไม่รอบรู้ หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์

กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยใช้ t-test (สมนึก ภัททิยธนี และ

คณะ. 2548 : 92) โดยใช้สูตร

 

   

t แทน อ�านาจจ�าแนก

 

 

   N แทนค่าจ�านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต�่าซึ่งมีจ�านวนเท่ากัน

1.3 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของโลเวตต์ (Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี และ

คณะ. 2548 : 89) ดังนี้

    

    สูตร   r
cc
 = 1 -  

     เมื่อ  cc r  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

       K    แทน จ�านวนข้อสอบ

       Xi   แทน คะแนนของแต่ละคน

       C    แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
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 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของCronbach หรือ ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ. 2548 :94) โดยใช้สูตร

      

เมื่อ  α  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

k  แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือวัด

Σ S 2
i
  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

          S2
t
 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม

 1.4  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมการวาดภาพระบายสี

  14.1 การหาประสิทธิภาพของแผนและแบบฝึกโดยใช้สูตร (เผชิญ กิจระการ.

2544 : 48-51) ดังนี้

สูตรที่ 1  E1 =  X 100

เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ

Σx  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน

N  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด

A  แทน จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด

สูตรที่ 2  E2 =   X 100

เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์

ΣF  แทน คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน

N  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

B  แทน จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด

 
  2.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่
   2.1 ร้อยละ (Percentage)
   2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
   2.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

อภิปรายผล

 ชดุสือ่ประสมการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ ส�าหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.86/88.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
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หลงัการเรยีนโดยใช้บทเรยีนชดุสือ่ประสมการเรียนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 92.02 อยู่ในระดับดีมาก 
และรายข้ออยู่ในระดับดี จากการศึกษาค้นคว้าผลการสร้างชุดสื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นที่พบดังนี้ 1)  ชุดสื่อประสม
การเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ ทีผู่ศ้กึษาค้นคว้าสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ
ขึน้ มปีระสิทธภิาพแตกต่างจากเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดยมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.86/88.88 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 หมายความว่า ชดุสือ่ประสมดังกล่าวเหมาะสมทีจ่ะน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ให้กับนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพระบายสีโดยใช้ ชุด
สื่อประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ที่น�าสื่อหลาย ๆ ชนิดมาจัด
กิจกรรมประกอบการสอนด้วย นอกจากนั้นยังได้ศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ  จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้
ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่น�ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้ดียิง่ขึ้น จึงท�าให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับที่ดี บทเรียนสื่อประสมจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีชนิดหน่ึง ผลจากการทดลอง
และผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้บทเรียนสื่อประสมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับค�ากล่าวที่ว่า “เครื่องมือในการวิจัยเหล่านี้เมื่อจะน�าไปใช้จะต้องมีคุณภาพ” (สมนึก ภัททิยธนี. 2548 : 73) 
เมื่อบทเรียนสื่อประสมได้ผ่านการทดสอบตามกระบวนการทางการวิจัยทุกขั้นตอน มีการแก้ไขปรับปรุงทุกขั้น
ตอนให้เหมาะสมจนท�าให้บทเรยีนสือ่ประสมมปีระสิทธิภาพของกระบวนการ 89.86 สูงกว่าเกณฑ์ทีต้ั่งไว้คือ เป็น
ไปตามเกณฑ์ยอมรับประสิทธิภาพที่มีระดับสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ ไพบูลย์ ค�ากันยา (2541 :บทคัดย่อ) พบ
ว่า ชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน และอัมพร กุลาเพ็ญ (2542 : บทคัดย่อ) พบว่า ชุดสื่อประสม เรื่อง
ศาสนาในประเทศไทย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.60/85.08 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ แล้วมีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดส่ือประสมเท่ากับร้อยละ 55.47 จากผลการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม หรือชุดสื่อประสม หรือบทเรียนโปรแกรม ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของ
สื่อดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสี โดยใช้กิจกรรมประกอบบทเรียนส่ือ
ประสม ท�าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพระบายสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง
เกิดทักษะกระบวนการ และสามารถน�าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดส่ือประสมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.60 คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของคะแนน
เต็ม จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าวท�าให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้จริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน
สื่อประสมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสมได้ผ่านการ
ตรวจ กลัน่กรองจากผูเ้ชีย่วชาญเป็นอย่างดปีระกอบกบัแบบทดสอบแต่ละข้อได้ผ่านการวเิคราะห์ข้อสอบหาความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัมาแล้ว จงึถอืได้ว่าเป็นแบบทดสอบทีม่คีณุภาพ ท�าให้นกัเรยีนได้ท�าแบบทดสอบทีด่แีละท�าให้มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับศศิธร เขื่อนแก้ว(2544 : 56) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้สื่อ
ประสมกับการสอนปกติ พบว่า การสอนที่ใช้สื่อประสมซึ่งประกอบด้วยบทเรียนโปรแกรม ชุดการสอนและสไลด์
เสียง มีประสิทธิภาพ82.93 / 80.26 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.53

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้้วยชดุสือ่ประสมการเรียนรูด้้วยประสบการณ์
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทกุข้อ การปฏิบติักจิกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุม่ เดก็เก่ง เดก็ปานกลาง และเดก็อ่อน มคีวาม
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ชืน่ชอบต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะทัง้สิน้หากครผููส้อนจดัหาสือ่ทีเ่หมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถของผู้
เรียนก็จะท�าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนนั้น สอดคล้องกับชาญยุทธ์ ผลาพฤกษ์ (2547 : 73) พบว่า
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนอยูใ่นระดับพงึพอใจมาก เม่ือพจิารณารายข้อพบว่า คุณภาพและระดบัความ
ง่ายไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และศิวาพร ฉายชัยภูมิ (2548 : 77)พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยชุดสื่อประสมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 2. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
จ�านวน 325 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่า1)ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ระดับการจัดสวัสดิการ อันดับ 1 คือ ได้รับการรักษาโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายระดับความคิดเห็นมาก(ร้อยละ 56.6) 2)ด้านความต้องการของผู้สูงอายุระดับความคิดเห็น อันดับ 
1 คือ ต้องการให้มีบริการให้ความรู้และค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีระดับความคิดเห็นมาก(ร้อยละ 
49.5)3) ด้านความพึงพอใจการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุระดับความพึงพอใจอันดับ 1 คือพึงพอใจการลด
ราคาค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุในการเดินทางระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.9)

คำาสำาคัญ : การจัดการสวัสดิการ, สังคมผู้สูงอายุ

Abstract

The purposes of this study were (1) to study social welfare for the elderly in Isan 
Subdistrict Municipality, Muang District, Buriram Province, (2) to explore the need of social 
welfare for the elderly in Isan Subdistrict Municipality, Muang district, Buriram Province, and (3) 
to examine satisfaction level of social welfare for the elderly in Isan Subdistrict Municipality, 
Muang District, Buriram Province. This paper was qualitative study in which the data were col-
lected from 325 participants by using questionnaire. Data were analyzed by applying frequen-
cy, percentage, mean and standard deviation. The result showed that (1) social welfare for the 
elderly, which was in high level, was getting free medical treatment (56.6 percent), (2) the need 
of social welfare for the elderly was providing correct information and suggestion in taking care 
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of health, which was in high level (49.5 percent), and (3) social welfare for the elderly that 
received the most satisfaction level was the reduction of transportation fare for elderly which 
was in moderate level (52.9 percent).

Key words : Social Welfare, Elderly

บทนำา

ผู้สูงอายุ เป็นประชากรที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ รวมถึงการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
วัยผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุมีจ�านวนมากขึ้น ความต้องการในการได้รับการดูแลจากรัฐ ภาคเอกชน และบุคคลรอบ
ข้างย่อมมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว สิ่งหน่ึงที่ผู้สูงอายุจะได้รับคือ การจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ทั้งที่จัด
โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งจะกล่าวต่อไปว่าสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
มีท่ีมาและรูปแบบใดบ้างประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างถาวร จากนโยบายประชากรและการวางแผน
ครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและ
สังคมส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดี มีอายุยืนยาวขึ้น มีการศึกษาทักษะและความรู้ดีขึ้น ผลส�าเร็จดังกล่าวมีผล
ท�าให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตราประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ส�าคัญ คือ ก�าลังแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลด
ลงจนอาจจะน�ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต ขณะเดียวกันภาระการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุ
มีความต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่
อาศัย การบริการด้านสุขภาพและการดูแลการประกันสุขภาพการประกันชีวิต ตลอดจนการออมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตในช่วงชราภาพ ฯลฯขณะเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังภาวะทุพพลภาพโรคที่มีสาเหตุมาจาก
การเสือ่มสภาพของอวยัวะและโรคสมองเสือ่มในผูส้งูอายจุะมสีดัส่วนสงูขึน้ซึง่จะมส่ีวนท�าให้งบประมาณด้านการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและมีความ
จ�าเป็นในการได้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐหรือจากภาคส่วนอื่นๆเพื่อต้องการให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557) 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของอัตราการเกิดของประชากร
ทีค่วบคูไ่ปกับการความเจริญก้าวหน้าของการพฒันาทางด้านสาธารณสขุ จงึท�าให้ประชากรมอีายยุนืยาวมากขึน้
การเปลี่ยนแปลงของประชากรมีแนวโน้มการเพ่ิมของประชากรโดยคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงของประชากรดงักล่าวท�าให้โครงสร้างประชากรจากเดมิทีเ่ป็นรปูเจดย์ีปลายแหลมทีป่ระกอบไปด้วย
ผู้สูงอายุอยู่บนยอดปลายเรียวแหลมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปลายเรียวแหลมนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะสัดส่วน
ของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ดัชนีผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากสถิติของส�านักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์ ในจ�านวนประชากรทั้งหมด 1,584,661 คนจากจ�านวนประชากรทั้งหมด จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
217,388 คน (ส�านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์, 2559)

เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 19,406 คน ในจ�านวนนี้
แบ่งออกเป็นประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปจ�านวนทั้งหมด1,713คน ประกอบด้วยเพศชาย 741 
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คน และประกอบด้วยเพศหญิง 972 คน เนื่องจากประชากรส่วนมากในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุวัยแรงงานส่วนมากจะ
ออกไปท�างาน ซึง่ท�าให้ผู้สงูอายตุ้องแยกออกจากครอบครวัประกอบกับวฒันธรรมประเพณขีองผูส้งูอายลุกูหลาน
ต้องดูแลพ่อแม่ท�าให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้
มีการจัดการบริหารด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ การจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน�้า
ด�าหัวผู้สูงอายุ ฯลฯซึ่งผู้สูงอายุในพื้นที่ยังขาดการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น ขาดคนดูแล การเดินทางมาร่วมท�า
กิจกรรมต่างๆ ไม่สะดวก ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและถูกต้อง (ส�านักงานเทศบาลต�าบลอิสาณ, 2559)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความต้องการของผูส้งูอายดุ้านการจดัการสวสัดกิาร
ผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในการรับสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และจะได้น�าผลการศึกษาเป็นข้อมูลน�าเสนอ 
นายกเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินงานด้านการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.  เพือ่ศกึษาการจดัสวัสดกิารสังคมของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมอืง จงัหวดับุรีรมัย์

2.  เพือ่ศกึษาความต้องการสวัสดกิารสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
บุรีรัมย์

3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา การศกึษาวจิยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุซึง่มอีายตุัง้แต่ 
60 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 1,713 คน แยกเป็นเพศชายจ�านวน741 คน 
และเพศหญิงจ�านวน 972 คน โดยผู้ศึกษาใช้สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5% สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 324.2782773308 คนเนื่องจากการแทน
จากสตูรทาโร่ ยามาเน่ มจีดุทศนยิม ผูศ้กึษาจงึปัดเศษข้ึนให้เป็น 325 คน เพ่ือให้ง่ายต่อการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์
ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตพื้นท่ี
เทศบาลต�าบลอิอาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  ข้อมลูเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลอิส
าณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ 5  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

วิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามล�าดับ

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สถติิการแจกแจงความถีแ่ละค่าร้อยละ

2. วเิคราะห์ความต้องการสวสัดิการสงัคมของผูส้งูอายโุดยใช้สถติค่ิาเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุผู้ตอบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.2) มีอายุ 60-65 ปี (ร้อย
ละ 35.1) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 67.7) มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 49.5) มีอาชีพเกษตรกรรม 
(ร้อยละ 40.9)มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 3,000 บาท (ร้อยละ 54.2)รายได้จากภาครัฐ ได้รับเบี้ยยังชีพ จ�านวน 
600 บาท/เดือน (ร้อยละ 56.0) รายได้จาการอุปการะ ได้จากการอุปการะจากบุตรหลานต�่ากว่า 3,000 บาท/
เดือน (ร้อยละ 40.3) และมีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านของตนเอง (ร้อยละ 62.8) 

2. ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ระดับการจัดสวัสดิการ อันดับ 1 คือ 
ได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีระดับความคิดเห็นมาก (ร้อยละ 56.6) รองลงมา คือ ได้รับความช่วย
เหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย และการถกูทอดทิง้มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง (ร้อยละ 54.2) และ
มีการจัดสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกายและ พักผ่อน ที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับท่านมีระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (ร้อยละ 53.2) ตามล�าดับ
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3. ด้านความต้องการของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น อันดับ 1 คือ ต้องการให้มี
บริการให้ความรู้และค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี มีระดับความคิดเห็นมาก (ร้อยละ 49.5) และต้องการ
ให้เทศบาลจัดที่พักอาศัยให้แก่ท่าน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ร้อยละ 49.5) รองลงมา คือ ต้องการให้มี
บริการด้านกายภาพบ�าบัดให้แก่ท่าน มีระดับความคิดเห็นมาก (ร้อยละ 43.1) และต้องการให้มีการจัดกิจกรรม
ในวันส�าคัญทางศาสนาเช่น กิจกรรท�าบุญ และบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกวันพระมีระดับความคิดเห็นมาก (ร้อยละ 
45.2) ตามล�าดับ

4. ด้านความพึงพอใจการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจ 
อันดับ 1 คือ พึงพอใจการลดราคาค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุในการเดินทางพึงพอใจการจัดสวัสดิการใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.9) รองลงมา คือ พึงพอใจที่ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงความสามารถ
ในฐานะเป็นคลังสมอง เช่น การเผยแพร่ภูมิปัญญา พึงพอใจการจัดสวัสดิการในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.2) 
และพึงพอใจการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ พึงพอใจการจัดสวัสดิการในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 48.3) ตามล�าดับ

อภิปรายผล

1. การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุพบว่า จากแนวคิดการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุการก�าหนดว่า
บคุคลใดนัน้จะย่างเข้าสูว่ยัสงูอายเุมือ่ใดน้ัน กจ็ะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายด้าน เช่น สภาพสงัคม ประเพณแีละกฎหมาย
ของแต่ละประเทศโดยท่ัวไปความหมายของผูส้งูอายจุะใช้เรยีกบคุคลทีม่อีายมุากทีม่ลีกัษณะผมขาว หน้าตาเหีย่ว
ย่นการเคลื่อนไหวเชื่องช้า เป็นต้นส�าหรับประเทศไทยมีการให้ความหมายของผู้สูงอายุตามองค์การอนามัยโลก
และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้มีการใช้
ความหมายของผูส้งูอายน้ีุเป็นการก�าหนดช่วงทีผู้่สูงอายมีุโอกาสเริม่ได้รบัสิทธต่ิางๆจากทางราชการด้วยเช่น การ
อายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุที่เร่ิมได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น อายุของผู้สูงอายุนั้น มีความแตกต่างกันตาม
สภาพร่างกายและจิตใจจึงแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ดังนี้สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง (2536 อ้างถึงใน พัชรี เขียวสะอาด, 
2550, หน้า 9) มีแนวคิดว่าควรแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้สูงอายุตอนต้น อายุ 60-69 ปีมีสุขภาพ
กายและจิตสังคมค่อนข้างดี 2. ผู้สูงอายุตอนกลางอายุ 70-79 ปีเริ่มพบความเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตสังคม 
3. ผู้สูงอายุตอนกลางอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่าภาวะเสื่อมถอยปรากฏชัดเจนดังนั้น การจัดสวัสดิการสังคม (การได้
รับเบี้ยยังชีพ) จึงแตกต่างกันออกไป 

2. ความต้องการของผู้สูงอายุพบว่า จากแนวคิดผู้สูงอายุและความต้องการผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ60 ปี
ข้ึนไป ลักษณะผมขาว หน้าตาเหี่ยวย่น การเคลื่อนไหวเชื่องช้า เป็นต้น การแบ่งวัยผู้สูงอายุจะแบ่งตามการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในลักษณะเสื่อมถอยการเจริญเติบโตของร่างกายและความต้านทานโรคน้อยลง
ความสามารถด้านการปรับตัวและบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้
สูงอายุจะมีลักษณะและปัจจัยที่ท�าให้เกิดความชรา รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ปัญหาส่วนตัว ทางด้านร่างกายความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งได้มีการใช้ความ
หมายของผู้สูงอายุน้ี เป็นการก�าหนดช่วงท่ีผู้สูงอายุมีโอกาสเริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการด้วย(มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556 : หน้า 96-97)จึงมีความต้องการ ประกอบกับข้อวิเคราะห์จากการ
ตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า ต้องการให้มีบริการให้ความรู้ แนะน�า การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีให้กับผู้ที่ดูแลท่าน
เพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพซึ่งจากข้อวิเคราะห์ของงานวิจัยผู้ท�าการวิจัย พบว่า ผู้
สูงอายุมีความต้องการในด้านสุขภาพมาก เป็นอันดับ 1 เพราะสุขภาพมีผลต่อการด�ารงชีวิต
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 3 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุพบว่าจากข้อวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่า เกิน
ครึ่งหนึ่งพึงพอใจการลดราคาค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ท่องเท่ียวและพักผ่อนสอดคล้องกับการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุการช่วยเหลือด้านค่า
โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวง ฯ เรือ่งให้หน่วยงานในสงักัด
กระทรวงคมนาคม ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 ก�าหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดอ�านวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งสาธารณะในความรับผิดชอบทั้งในอาคาร สถานที่ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น การลดค่า
โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม เช่น ก�าหนดให้ผู้สูงอายมีุสิทธิได้รบัลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าครึง่ราคา 
เป็นต้นและการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐส�านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศฯ เรื่องก�าหนดหน่วยงานรับ
ผิดชอบในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องยกเว้นค่าเขา
ชมสถานทีข่องรฐัแต่หน่วยงานหลกัทีมี่หน้าทีด่งักล่าวก็ยงัด�าเนนิการไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ตวัอย่างกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การ
ส่งเสรมิ และการสนบัสนนุผูส้งูอายใุนการจดับริการเพือ่อ�านวยความสะดวกสถานท่ีท่องเท่ียวและการจดักจิกรรม
กีฬาและนันทนาการ โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการให้บริการและลด
อัตราค่าเข้าชมหรือการร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุจากแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดย
พิจารณาจากการเรียนรู้ สติปัญญาอารมณ์ส่วนทฤษฎีทางสังคมวิทยา พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากความ
สามารถในการคงบทบาท และสถานภาพทางสงัคมไว้ ซึง่อาจกล่าวได้ว่า ไม่มทีฤษฎใีดเพยีงทฤษฎเีดยีวทีจ่ะอธบิาย
ความเสื่อมถอยของสังขาร การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสภาพทางสังคมของผู้สูงวัยได้ทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ (ส�านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556 : หน้า 2) การปรับตัวของผู้สูงอายุ จะส�าเร็จมากน้อย
เพียงไรก็ขึ้นอยู่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และปกตินิสัยดั้งเดิมของแต่ละคนไป จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกายและจติใจในผูส้งูอายเุป็นผลให้ผูส้งูอายจุะต้องปรบัตวัและยอมรบัต่อสภาพการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ  ด้วย 
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 1.2 ทางภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรจดันโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับการดแูลสขุภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีการตรวจเช็คสุขภาพให้กับผู้สูงอายุให้บ่อยขึ้น

 1.3 ผู้สูงอายุ ต้องการสถานที่ในการรวมตัว เนื่องจากบางหมู่บ้านมีความสามัคคีและมีการติดต่อ
กนัตลอดในการท�ากจิกรรม หรือท�ากจิกรรมร่วมกนั พร้อมกบัเพิม่ความรูใ้ห้กลุม่ผูส้งูอายใุนหมูบ้่านได้ทราบข้อมลู
ที่ทันยุคทันสมัย 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรท�าการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในต�าบลหรือกลุ่มอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการ
วิจัยว่ามีการจัดสวัสดิการและความต้องการเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
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 2.2 ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ให้ได้ข้อมลูเชงิลกึ เพือ่ทราบข้อมลูเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายทุีช่ดัเจน ถกูต้องตามความเป็นจรงิ
มากที่สุด
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การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น 

ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
The Study of Guidelines in Solving Violent Behaviors of Teenagers 

in Mueng Municipality of Mueng District in Uttaradit Province

นิศากร จันทรา,ปริยฉัตร ใจชิน,นาวา วรศะริน,วราภรณ์ กองแก้ว, 

ไพลิน กิตติธนาลัย ,เบญจาวรรณ ทองภักดี

 บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ของวัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ วัยรุ่นอายุ
ตั้งแต่ 13-19 ปี ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 365 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง 
จังหวดัอตุรดติถ์ พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านครอบครวั ปัจจยัด้านสือ่ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมชมุชน 
ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับร้อยละ39.4

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ ในด้านบคุคลวยัรุน่ควรยบัยัง้ชัง่ใจ ใช้เหตผุลมากกว่าอารมณ์และรูจ้กัควบคมุอารมณ์
ตัวเอง ด้านครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ดูแลวัยรุ่นอย่างใกล้ชิดและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัวยัรุน่ ด้านสือ่ สือ่ต่างๆควรน�าเสนอสือ่ให้เหมาะสมกบัช่วงวัยโดยค�านงึถึงเด็กและเยาวชน
หรือวัยรุ่นที่ยังไม่มีวิจารณญาณในการรับชมดีพอและควรชี้ให้เห็นถึงผลเสียของประพฤติพฤติกรรมที่ไม่ดี และ
ด้านสภาพแวดล้อมชมุชน ชมุชนควรตรวจสอบดแูลความระเบยีบเรยีบร้อยในชมุชนไม่ให้มแีหล่งมัว่สมุ อบายมขุ 
หรือแบบอย่างที่ไม่ดีที่จะเป็นตัวอย่างให้วัยรุ่นปฏิบัติตามและควรออกกฎระเบียบชุมชนอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับ
การกระท�าผิดหรือการใช้ความรุนแรง

คำาสำาคัญ : แนวทางการแก้ไขปัญหา พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง วัยรุ่น
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Abstract

This research aimed to study the factor contributing to the violent behaviors of teen-
agers in the area of Mueng Municipality in Mueng District of Uttaradit Province, and to provide 
the guidelines to solve the problem. The samples in this study were 365 of 13-19 year-old 
teenagers in the area of Mueng Municipality in Mueng District of Uttaradit Province. The sam-
pling of this study was carried out with multi-stage sampling. The instruments in this study was 
questionnaire with reliability at 0.89. The statistic analysis presented in this study was multiple 
regression analysis. 

The results of this research can be described as follows;

1. there were four factors contributing to the violent behaviors of teenagers in Mueng 
Municipality of Mueng District in Uttaradit Province including personal factor, family factor, 
media, and context of the community which all could forecast the violent behaviors with 
significantly statistical level at 0.5 and with r2 of 39.4 percent

2. Guidelines for Resolving Teenagers’ Violent Behaviors in Mueang Uttaradit Munici-
pality, Mueang District, Uttaradit Province

Individual aspect: the teenagers should be thoughtful and reasonable by using reasons 
more than emotion and to be self-controlled; Family aspect; parents or guardians should 
provide great care in parenting with close attention as well as being a good role model; Media 
aspect: media should present information that is suitable for the audience’s age with consid-
eration of the youths who cannot make the right judgement on the received media. In addition, 
media should point out the harms of bad behaviors; Community environment aspect: com-
munity should monitor the area to maintain the safety and order and do not allow the source 
of mismanagement places or a bad role models for children. Moreover, they should enforce 
strict community rules about offenses or violence.

Keywords: guidelines of problem solving, violent behaviors, teenagers

บทนำา   

ปัจจุบันปัญหาการใช้ความรุนแรงนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าในสังคมไทย และทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการใช้ความรุนแรงกับตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว เพื่อน คนใกล้ชิด หรือคนในสังคม การใช้ความ
รุนแรงนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งการก่อการร้าย ปล้นทรัพย์ ทะเลาะวิวาท การฆาตกรรม การท�าร้ายร่างกาย การ
ท�าร้ายทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือวัยคึกคะนอง 
และมีการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ และจะพยายามค้นหาความเข้าใจ
ในตนเอง จะเอาแต่ใจตนเองรักความเป็นอิสระ จะไม่ชอบการถูกบังคับหรือครอบง�า คิดว่าสิ่งที่ตนท�านั้นถูกต้อง
เสมอ และบางครอบครัวอาจมีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆและมีการใช้ความรุนแรงให้ลูกเห็น รวมทั้งการคบ
เพ่ือนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นแก๊งมีความอยากรู้อยากลอง ท�าในสิ่งที่ท้าทายโดยจะคิดว่าตนเองนั้นแน่ เก่ง ไม่
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เหมอืนใคร และยงัมสีือ่ต่างๆทีเ่ป็นแบบอย่างทีไ่ม่ดที�าให้วยัรุน่สามารถเลยีนแบบได้ง่าย วยัรุน่จงึเกบ็เอาพฤตกิรรม
ความรนุแรงเหล่าน้ันไปปฏบัิติตามเพราะคิดว่าเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา และการทีวั่ยรุน่อยูใ่นชมุชนทีม่สีภาพแวดล้อม
ไม่ดี มีต้นแบบของพฤติกรรมที่ไม่ดีในชุมชน ก็อาจเป็นสาเหตุน�าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือพฤติกรรมการใช้
ความรนุแรงทีไ่ม่เหมาะสมต่างๆในวยัรุน่ได้ ซึง่ปัญหาการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่นัน้ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
สังคมเป็นอย่างมาก โดยจะส่งผลต่อตนเอง คือ ท�าให้สภาพของจิตใจถูกกระทบกระเทือน มีความวิตกกังวล ซึม
เศร้า ขาดสมาธิ มีจิตใจที่โหดเหี้ยม มองโลกในแง่ลบ ก้าวร้าว มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ส่งผลต่อการเรียนที่ไม่ดี
หรืออาจต้องออกจากโรงเรียนจนเสียอนาคต และส่งผลต่อสังคม คือ สังคมเดือดร้อนขาดความสงบสุข ประเทศ
ชาติวุ่นวายขาดความมั่นคงและไม่ปลอดภัย มีปัญหาอาชญากรรม การลอบท�าร้าย การก่อการร้าย และยังส่งผล
ท�าให้เกิดแบบอย่างที่ไม่ดี ท�าให้เด็ก เยาวชนและวัยรุ่นด้วยกันเองน�ามาลอกเลียนแบบเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีและ
คิดว่าการใช้ความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 

ปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้
ความรุนแรงในรปูแบบของ การทะเลาะวิวาท ชกต่อย ตบต ีการท�าร้ายร่างกาย การปล้นทรพัย์ เป็นต้น ซึง่สาเหตุ
ของการใช้ความรุนแรงนั้นส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ การเดินชนกัน การมองหน้ากัน การไม่
ชอบหน้ากัน การแย่งคนรักกัน หรือการอยากได้สิ่งของที่เป็นของผู้อื่น ก็ท�าให้เกิดเป็นปัญหาการใช้ความรุนแรง
กันขึ้นมาได้ จะเห็นได้จากข่าวการใช้ความรุนแรงต่างๆของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อย่างเช่นกรณี 
คอนเสิร์ตของวงคาราบาวภายในงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทกัน ท�าให้คอนเสิร์ตสิ้นสุดลงทันที (โพสต์ทูเดย์ , 2560) และเช่นกรณี วัยรุ่นเผารถจักรยานยนต์ได้รับความ
เสยีหายบรเิวณห้องแถวในต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมอืงอตุรดิตถ์ ซ่ึงต�ารวจ สภ.มืองอตุรดิตถ์ พบว่าผูก่้อเหตุเป็นก
ลุ่มวัยรุ่นที่ลงมือด้วยความคึกคะนองและอาจเป็นคู่อริที่ตามมาล้างแค้นกัน ( CH7NEWS , 2559 :ออนไลน์ ) ซึ่ง
ในปัจจุบันการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นั้นก็จะมีการใช้อาวุธท่ีร้ายแรงมากกว่าแต่
ก่อน เช่น มีการใช้ มีด ปืน เหล็ก เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิมล เจียมนาคินทร์(2539 อ้างถึงใน ซา
อีดะห์ เกษา ,2558:19)ที่กล่าวว่า รูปแบบของการใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจาก
อดีตนักเรียนที่ทะเลาะกัน จะใช้เพียงการชกต่อย หรือตีกันด้วยไม้ แต่ในระยะหลังมีการใช้อาวุธเช่น มีด ปืน หรือ
ท่อนเหลก็เป็นอาวธุในการต่อสูก้นั ท�าให้เสยีชีวติจากเหตทุะเลาะววิาทอยูเ่สมอ และในเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์
นั้นวัยรุ่นมักจะอยู่กันเป็นกลุ่ม และมักจะท�าอะไรตามเพื่อนพากันท�าสิ่งที่ท้าทาย อยากรู้อยากลองสิ่งใหม่ๆ และ
จะไม่ยอมเสยีศกัดิศ์รีไม่ยอมก้มหวัให้ใคร จึงเกดิเหตยุกพวกทะเลาะววิาทกนับ่อยครัง้ ซึง่การทีว่ยัรุน่ในเขตเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ติดเพื่อนและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนั้นอาจเป็นผลมาจากการมีปัญหากับครอบครัว การ
เลี้ยงดูที่ไม่ดี การมีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งอาจมาจากการรับรู้ข้อมูล
จากสื่อต่างๆท่ีเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี ท�าให้วัยรุ่นน�าพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนั้นมาปฏิบัติตามและมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะการใช้ความรุนแรงนั้นได้แฝงอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ
วัยรุ่นไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุมาพร ตรังคสมบัติ(2549:1)ที่กล่าวว่าความรุนแรงในวัยรุ่นไทยมักจะ
มีสาเหตุการเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนตัวของวัยรุ่นเอง เช่น ค่านิยม และ ทัศนคติที่นิยมใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขปัญหา ร่วมไปกบัค่านยิมเรือ่งของศกัดิศ์ร ีเมือ่มเีหตกุารณ์ท่ีท�าให้รูส้กึถกูท้าทายศกัดิศ์ร ีกท็�าให้
เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นมา มักเป็นความโกรธ การควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ และถูกเพื่อนชักชวนให้
กระท�าผิด นอกจากนี้ Barden. (1994 อ้างถึงใน ศรัญญา อิชิดะ,2553:3) กล่าวว่าความรุนแรงเป็นปรากฏการณ์
ทีม่คีวามซบัซ้อนและมสีาเหตจุากปัจจยัหลายด้าน ซึง่ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อความรุนแรงได้แก่ ปัจจยัส่วนตวั ปัจจยั
ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ชิด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
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พฤติกรรมความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่น ท�าให้สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาวัยรุ่นใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก

จากการศกึษาข้อมลูในเชงิลกึ พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่นัน้ ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของวัยรุ่นได้แก่ ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัย
ที่มีความทะลุหุนหัน ใจเร็ว ก้าวร้าว ขาดการควบคุมพฤติกรรมที่เหมาะสม ด้อยการศึกษา มีปัญหาขาดการดูแล
เอาใจใส่ และมีประสบการณ์ในการท�าร้ายผู้อื่นมีเจตคติความเชื่อที่ผิด มีประสบการณ์ถูกท�าโทษทางกาย หรือ
เคยพบเห็นความรุนแรง (วัฒนา โอทาตะวงษ์, 2547: 15) ปัจจัยด้านครอบครัว สิ่งแวดล้อมทางครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น ได้แก่ บิดามารดาผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่
ควบคุมตั้งแต่เด็กและใช้การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง หยาบคาย บิดามารดามีความขัดแย้งกัน ครอบครัวขาด
ความสัมพันธ์ขาดความผูกพันกันมักมีการท�าร้ายกันในบ้าน มารดามีบุตรเมื่ออายุยังน้อยหรือมีประสบการณ์ที่
บดิามารดาแตกแยกหรอืหย่าร้างกันตัง้แต่วยัเดก็ (องค์การอนามยัโลก 2002, อ้างถงึใน ศรัญญา อชิดิะ, 2553:20) 
ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนที่เด็กคบด้วยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับความรุนแรงก็อาจท�าให้เด็กเกิดพฤติกรรม
ความรุนแรงได้ (สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 2556:28) ปัจจัยด้านสื่อ สาเหตุแห่งความรุนแรงประการหนึ่งเกิดจาก
สื่อที่ผลิตในรูปแบบต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ บุคคลอาจเรียนรู้การกระท�าความรุนแรงจาก
สื่อในรูปแบบต่างๆนานเข้าจนกลายเป็นค่านิยมหรือความชินชาที่รู้สึกว่าการกระท�านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา 
(คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา 2550:4-77) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
สาเหตุการกระท�าผิดหรือการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมชุมชน สิ่ง
แวดล้อมทางด้านละแวกบ้านและชุมชน สภาพของสงัคมและวฒันธรรม มอีทิธพิลต่อความประพฤตขิองเด็กทีอ่ยู่
ในละแวกบ้านมาก (โกศล และคณะ, 2543 : 250 )

ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นที่มีอายุ
ตั้งแต่ 13 -19 ปี ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงของวัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อันน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นและเป็นการลดปัญหาการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นปัจจัย 5ด้านได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ปัจจัยด้านสื่อ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมชุมชน โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ศกึษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่ในเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 13-19 ปี ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 4,127 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร ส�านักปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)

กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ วัยรุน่อายตุัง้แต่ 13-19 ปี ในเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 365 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของทาโร่ 
ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Random Sampling)โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นก่อนและก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีเป็นประชากรอายุตั้งแต่ 13-19 ปี 
ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 4,127 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 365 

ตัวแปรเสริม

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

2. ปัจจัยด้านครอบครัว

3. ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน

4. ปัจจัยด้านสื่อ

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและชุมชน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

1. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

2. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางจิตใจ

3. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางเพศ

4. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ

แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมารใช้

ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง

อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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คน จ�าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆและแบ่งจ�านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ 365 คน ออกเป็น 28 
หมู่บ้านโดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรเพื่อให้ได้จ�านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเมื่อท�าการแบ่งสัดส่วนตัวอย่าง
จากทุกหมู่บ้านแล้วคณะผู้วิจัยท�าการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)โดยใช้ตารางตัวเลขสุ่ม การ
อ่านตารางตัวเลขสุ่มจะอ่านจากซ้ายไปขวาทีละ 2 หลัก จ�านวนใดที่มีค่าซ�้าหรือมีค่าเกินเลขที่ก�าหนดก็จะไม่ใช้
หมายเลขนั้นและอ่านต่อไปเรื่อยๆจนครบจ�านวนที่ต้องการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire Research) ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยจัดท�าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีลักษณะค�าถาม
ปลายปิด(Close End Question) ที่ก�าหนดค�าตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบและค�าถามแบบปลายเปิด(Opened 
End Question) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งประกอบ
ด้วย เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว และสถานภาพครอบครัว

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น ประกอบด้วย ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน ปัจจัยด้านสื่อ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ชุมชน ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละค�าถามมี
ค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ง 5 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 หมายถึงเห็นด้วยค่อนข้างมาก 3 หมายถึงเห็นด้วย
ปานกลาง 2 หมายถึงเห็นด้วยเล็กน้อย และ 1 หมายถึงไม่เห็นด้วย

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ซ่ึงประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางจิตใจ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทางเพศ และ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละ
ค�าถามมีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ง 5 หมายถึงปฏิบัติเป็นประจ�า 4 หมายถึงปฏิบัติค่อนข้างบ่อย 3 หมายถึง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2 หมายถึงปฏิบัตินานๆครั้ง และ 1 หมายถึงไม่เคยปฏิบัติเลย

ตอนที ่4 ค�าถามปลายเปิด (Open – End) เพือ่ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผู้วิจัย
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น โดยน�าปัจจัยทุกด้าน

เข้าในสมการ

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .627 และสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ได้ร้อยละ 
39.4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±.296 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนเท่านั้นที่ไม่สามารถ
พยากรณ์พฤตกิรรมการใช้ความรนุแรงได้ (p-value .639) ส่วนปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจัยด้านครอบครวั ปัจจยัด้าน
สื่อ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมชุมชน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สมการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เมื่อน�าปัจจัยทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ 
เป็นดังนี้

  = .987 + .135A +.147B +.019C +.208D + .138E

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล วัยรุ่นควรยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น
คนใจเยน็ ไม่โมโหง่าย ไม่แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรง มองโลกให้แง่ด ีรูจ้กัยอมรับความคดิเหน็ผูอ้ืน่ไม่ยดึตนเอง
เป็นใหญ่ ไม่เลียนแบบบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในการน�าไปสู่การใช้ความรุนแรง และไม่ท�าให้ตนเองขาดสติ
จนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

ด้านครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ดูแลวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด คอยว่ากล่าว
ตักเตือนให้รู้ว่าสิ่งใดควรกระท�าและสิ่งใดไม่ควรกระท�า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นและมีความ
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พร้อมในการเป็นพ่อแม่ ไม่เลี้ยงดูลูกอย่างปล่อยปะละเลยเกินไปและเข้มงวดเกินไป คนในครอบครัวควรมีความ
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัสามารถพดูคยุปรกึษาหารอืกนัได้ทกุเรือ่ง ให้ความส�าคญักบัทกุคนในครอบครวั ไม่ทะเลาะเบาะ
แว้งกัน ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และหาโอกาสในการท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในครอบครัว

ด้านสื่อ สื่อต่างๆควรน�าเสนอให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยค�านึงถึงเด็กและเยาวชนหรือวัยรุ่นที่ยังไม่มี
วิจารณญาณในการรับชมดีพอและควรชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการใช้ความรุนแรงเพ่ือให้วัยรุ่นเกิดความเกรงกลัว
ไม่น�าไปลอกเลียนแบบ ควรสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัติตามและควร
เสนอแนวทางในการลดการใช้ความรนุแรงเพือ่ให้วยัรุน่ได้ทราบผ่านสือ่ต่างๆเพือ่น�าไปเป็นแนวทางในการลดการ
ใช้ความรุนแรง 

ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ชุมชนควรตรวจสอบดูแลความระเบียบเรียบร้อยในชุมชนไม่ให้มีแหล่ง
อบายมุข มั่วสุม หรือแบบอย่างที่ไม่ดีที่จะเป็นตัวอย่างให้วัยรุ่นปฏิบัติตามอันน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงและควร
สร้างกฎกตกิาหรอืระเบยีบของชมุชนอย่างเข้มงวดเกีย่วกบัการกระท�าผดิหรอืการใช้ความรนุแรงเพือ่รกัษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชนไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย สามารถอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้

1. จากการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่ในเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสื่อ และปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมอืงอตุรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดติถ์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลกิภาพส่วนตวัของวยัรุน่เป็นคนก้าวร้าว ใจร้อน 
โมโหง่าย ขาดการยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้จึงใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีพออาจหรืออาจเคยพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เข้าร่วมเหตุการณ์ความ
รุนแรงหรือมีประสบการณ์การใช้ความแรงแรงบ่อยๆจนคิดว่าการใช้ความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่
เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ อนุพงษ์ จันมานิตย์ (2552)ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมความรนุแรงของเยาวชน ปัจจยัด้านตนเอง พบว่าเยาวชนมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมความ
รุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาและมีพฤติกรรมความรุนแรงท�าให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา อิชิดะ. (2553) ปัจจัยด้านตนเอง พบว่านักเรียนวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้งกับผู้ปกครองเป็นประจ�า มีทัศนคติต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดา และ
การมีพฤติกรรมความรุนแรงท�าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ประกอบกับนักเรียนวัยรุ่นมีลักษณะเป็นคนโมโห
ง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัยรุ่นไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจาก
ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยหรืออบรมเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดเกินไปและเป็นแบบอย่าง
ทีไ่ม่ดใีห้แก่ลกู คนในครอบครวัอาจมคีวามสมัพนัธ์ทีไ่ม่ดต่ีอกนั มปัีญหาการทะเลาะววิาทกนับ่อยๆมกีารใช้ความ



238  บทความวิชาการ

รนุแรงในครอบครวัให้วยัรุน่เหน็จงึท�าให้วยัรุน่จดจ�าพฤตกิรรมทีไ่ม่ดนี�าไปลอกเลยีนแบบและหนัไปให้ความส�าคญั
กับเพื่อนมากกว่าครอบครัวซึ่งอาจชักชวนกันไปในทางที่ผิดท�าให้เกิดการใช้ความรุนแรง สอคล้องกับผลการวิจัย
ของมรกต ศรีโชค,มาลี ไชยเสนา (2552)ที่พบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพราะมีสาเหตุมาจาก
บิดามารดาหรือผู้ปกครองปล่อยปะละเลย ไม่มีการตักเตือนถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง เยาวชนที่ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดและถูกคาดหวังมากเกินไปจะท�าให้เกิดความกดดัน และกลุ่มเยาวชนที่พ่อแม่ผู้
ปกครองมกีารใช้ความรนุแรงเป็นประจ�าท�าให้เยาวชนกระท�าเลยีนแบบ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของอนพุงษ์ จนั
มานิตย์ (2552)ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่าเกิดจาก
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง บรรยากาศภายในบ้านไม่น่าอยู่อาศัย มีการทะเลาะ
กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา อิชิดะ. (2553)ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า
เกิดจากการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ครอบครัวหย่าร้าง บิดาหรือมารดาเสียชีวิต นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่
จากผูป้กครอง บรรยากาศในบ้านไม่น่าอยูอ่าศยั มกีารทะเลาะเบาะแว้งกนัระหว่างสมาชกิในครอบครวั สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของซาดีอะห์ เกษา(2557)ที่พบว่าปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมีปัจจัยที่
ส�าคัญคือ ครอบครัว และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเดลเบิร์ต เอลเลียต (Delbert S. Elliott, 2008, pp.3-8) 
พบว่าสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนประกอบด้วยหลายด้าน คือ ด้านสภาพ
แวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ การเลี้ยงดูและการติดตามที่ไม่มีประสิทธิภาพ สภาพการใช้
ความรนุแรงภายในครอบครวั ตลอดจนการได้สมัผสักับค่านยิม ทศันคติ และการตอบสนองทางอารมณ์ทีส่่งเสรมิ
การใช้ความรุนแรงต่างๆ

ส่วนปัจจัยด้านสื่อ พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัยรุ่นรับชมสื่อโดยไม่มีวิจารณญาณในการรับชม
ไม่สามารถแยกแยะสิ่งท่ีควรท�าและไม่ควรท�าได้ ประกอบกับลักษณะของวัยรุ่นที่ชอบแสดงพฤติกรรมที่แปลก
และไม่เหมือนใครเมือ่ได้รบัชมสือ่ทีม่คีวามรนุแรงแล้วจึงน�ามาลอกเลยีนแบบเพราะคิดว่าตนเองแน่ เก่ง จนกลาย
เป็นค่านิยมหรือความชินชาที่รู้สึกว่าการกระท�าน้ันเป็นเร่ืองปกติธรรมดา สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา 
อชิดิะ. (2553)ทีพ่บว่า ปัจจัยด้านสือ่ นกัเรยีนชอบตดิตามข่าวนกัศกึษายกพวกรมุท�าร้ายกนั จนส่งผลให้เกดิความ
เคยชินต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่น 

และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมชมุชนพบว่าเป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่
ในเขตเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนมีแหล่งอบายมุข แหล่งม่ัวสมุ
ที่เป็นจุดรวมตัวของวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มแก็ง ซึ่งอาจพากันไปในทางที่ผิดหรือชวนกันดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติและ
ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้จนเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงหรือชุมชนมีตัวแบบที่ไม่ดีให้วัยรุ่นได้เลียนแบบ
พฤติกรรมและชุมชนอาจขาดระเบียบของชุมชนหรือมีกฏระเบียบที่ไม่เข้มงวดท�าให้วัยรุ่นมีการใช้ความรุนแรง
โดยไม่รู้สึกผิด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรศักดิ์ ช�านาญเวช (2550) ที่พบว่าสาเหตุของการใช้ความรุนแรงมี
สาเหตุมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น มีสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ แหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุม
ในชุมชน

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล วัยรุ่นควรยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น
คนใจเยน็ ไม่โมโหง่าย ไม่แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรง มองโลกให้แง่ด ีรูจ้กัยอมรับความคดิเหน็ผูอ้ืน่ไม่ยดึตนเอง
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เป็นใหญ่ ไม่เลียนแบบบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในการน�าไปสู่การใช้ความรุนแรง และไม่ท�าให้ตนเองขาดสติ
จนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

ด้านครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ดูแลวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด คอยว่ากล่าว
ตักเตือนให้รู้ว่าสิ่งใดควรกระท�าและสิ่งใดไม่ควรกระท�า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นและมีความ
พร้อมในการเป็นพ่อแม่ ไม่เลี้ยงดูลูกอย่างปล่อยปะละเลยเกินไปและเข้มงวดเกินไป คนในครอบครัวควรมีความ
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัสามารถพดูคยุปรกึษาหารอืกนัได้ทกุเรือ่ง ให้ความส�าคญักบัทกุคนในครอบครวั ไม่ทะเลาะเบาะ
แว้งกัน ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และหาโอกาสในการท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ในครอบครัว

ด้านสื่อ สื่อต่างๆควรน�าเสนอให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยค�านึงถึงเด็กและเยาวชนหรือวัยรุ่นที่ยังไม่มี
วิจารณญาณในการรับชมดีพอและควรชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการใช้ความรุนแรงเพ่ือให้วัยรุ่นเกิดความเกรงกลัว
ไม่น�าไปลอกเลียนแบบ ควรสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัติตามและควร
เสนอแนวทางในการลดการใช้ความรนุแรงเพือ่ให้วยัรุน่ได้ทราบผ่านสือ่ต่างๆเพือ่น�าไปเป็นแนวทางในการลดการ
ใช้ความรุนแรง 

ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ชุมชนควรตรวจสอบดูแลความระเบียบเรียบร้อยในชุมชนไม่ให้มีแหล่ง
อบายมุข มั่วสุม หรือแบบอย่างที่ไม่ดีที่จะเป็นตัวอย่างให้วัยรุ่นปฏิบัติตามอันน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงและควร
สร้างกฎกตกิาหรอืระเบยีบของชมุชนอย่างเข้มงวดเกีย่วกบัการกระท�าผดิหรอืการใช้ความรนุแรงเพือ่รกัษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชนไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป/เชิงนโยบาย

 1.1 ผลจากการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในเขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ท�าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของวัยรุ่น ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน�า
ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่นให้ลดลงได้

 1.2 ส�านักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ควรมีการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัวเพื่อสร้างความ
รกัความอบอุน่ เช่นจดักจิกรรมให้คนในครอบครวัได้ท�าร่วมกนั เพือ่ให้เกดิความเข้าใจซึง่กนัและกนัภายในครอบครวั 
ให้วัยรุ่นและผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลกันอย่างใกล้ชิด เพราะการแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีดีท่ีสุดควรเริ่มจาก
สถาบันครอบครัวที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาปัจจยัด้านอืน่ๆทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความรุนแรงของวยัรุน่ ใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมความรุนแรงดังกล่าว และ
น�าผลที่ได้มาปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อไป

 2.2 ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ผูป้กครอง คร ูอาจารย์ และผูน้�า
ชุมชนถงึแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมการใช้ความรนุแรงของวยัรุน่เพือ่ใช้เป็นข้อมลูเพิม่เตมิในครัง้ต่อไป
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  2.3 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นในแต่ละช่วงอายุให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผล
การวิจยัทีน่่าเชือ่ถอืได้ เนือ่งจากการวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ มาจากวยัรุน่ในหลายช่วงอาย ุท�าให้ได้มแีนวทางการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงให้มีความเหมาะสมกับวัยรุ่นในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงสามารถ
แก้ไขได้ถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมมากขึ้น
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ปัจจัยความสำาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสงขลา จำากัด อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
The success of cooperative teachers. Case studies Cooperative Ltd. 

teacher Songkhla , Hat Yai District, Songkhla Province.

เจนจิรา ลิงาลาห์, นัสรี หลีอรัญ, ศศินาฎ ทองขจร, อิสรา ตั้งเคี้ยน

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

 การวจิยัเชงิปรมิาณครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ 1)เพือ่ศกึษาปัจจยัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด โดยจ�าแนกออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการบริหารของผู้น�า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ ด้านการบริการ2) เพื่อเปรียบ
เทียบระดับปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด โดยจ�าแนกตามปัจจัยด้านระยะเวลา 3) 
เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 

 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความสำาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำากัด กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษา คณะกรรมการ พนักงานและสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจ�ากัด เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษาคือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ท�าแบบสอบถามจ�านวน 435 ชุด และน�าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ใช้สถิติร้อย
ละ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศกึษา ประชาชนทีต่อบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศกึษา 
ปริญญาตรีขึ้นไป บทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ระยะเวลาที่มีบทบาทใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 5-10 ปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 
มากทีส่ดุจะเป็นระดบัคะแนน ระดบัคะแนนด้านการบรหิารงานของสหกรณ์ รองลงมา ด้านการมส่ีวนร่วมในการ
ด�าเนนิงานของสหกรณ์ ด้านความสามารถในการบริหารงานของผูน้�าและด้านการติดต่อส่ือสารของสหกรณ์ ตาม
ล�าดบัส่วนการเปรยีบเทยีบระดบัปัจจยัความส�าเรจ็ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูงขลา จ�ากดัไม่แตกต่างกนั มรีะดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�าเร็จโดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยความส�าเร็จ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Abstract

This quantitative research purpose 1) to study the success factors in the implemen-
tation of the Savings and Credit Cooperative Ltd. Songkhla Teachers were divided into 4 areas 
include the ability of the administrative leader. The participation in the operations of the co-
operative. The administration of the cooperative Services 2) to compare the success factors of 
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Songkhla Teachers Savings and Credit Cooperative Limited by factors of period 3) to know the 
problems and suggestions concerning the success of cooperative teacher Songkhla.

 The study of the key success factors of Teacher Cooperative Songkha limited District, 
Songkha province. Purpose. To study the success factors of Teacher Cooperative Songkha lim-
ited target used in the study of employees and members of the cooperative teachers Songkha 
limited. The instruments used in the study. Questionnaire which was made a questionnaire 435 
series. The data were analyzed by using percentage, general Information about the level of 
satisfaction using the mean and standard deviation.

 The study population of the respondents is female. Ages 41-50 years old Bachelor’s 
Degree or above Role in Songkhla Teacher Savings Co-operative Limited Duration of roles in 
the Songkhla Teacher Savings Cooperative Limited 5-10 years. The factors that affect the suc-
cess of the Songkhla Teacher Savings Cooperative Limited will be the highest score. The level 
of cooperative management scores was lower than the cooperative’s participation in cooper-
ative operations. Leadership and communication capabilities of the cooperative. Respectively. 
Comparison of success factors of Songkhla Teacher Savings Cooperative Limited is no different. 
There is no difference in overall opinion on the factors of success. Statistically significant at the 
0.05 level

Key words: success factors, the Teacher Cooperative

บทนำา

เมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2540 หรือเรียก
ทั่วไปในประเทศไทยว่าต้มย�ากุ้ง เป็นช่วงวิกฤตการเงินซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจท่ัวโลกเนื่องจากการแพร่
ระบาดทางการเงนิ ส่งผลกระทบหลกัในด้านเศรษฐกจิปัญหาการล้มละลายหรอืการปิดกิจการของภาคธรุกจิทกุข
นาดแล้ว ปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากจาก วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 คือ ปัญหาการว่างงานทั้งจากสาเหตุการ
ถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานบริษัท และปัญหาการไม่มีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ เม่ือ
พิจารณาในระดับมหภาคจะพบว่าวิกฤต 2540 ได้ส่งผลต่อภาวะการคลังของประเทศ คือ การเก็บภาษีอาการได้
น้อยลง ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องสู่การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้น้อยลงตามไปด้วย 
ท�าให้ภาครัฐและภาคประชาชนจ�าเป็นต้องตระหนักถึงการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้สามารถพึ่งพาตนเองให้รอดพ้น
จากวิกฤตให้ได้ด้วยดี (ศศิพิมพ์ เหล่าศรีมงคล,2556)

สหกรณ์ออมทรัพย์จึงมีบทบาทส�าคัญท่ีจะพัฒนาประเทศชาติท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครอง และในแง่ของสมาชิกรายบุคคล และส�าหรับประชาชนส่วนรวมให้มีความก้าวหน้าและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัดได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2507 ชื่อ “สหกรณ์ครูสงขลา จ�ากัดสินใช้” มีสมาชิก 289 คน ทุนเรือนหุ้น 22,190 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครู”เมื่อวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.2512สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด ผู้ก่อตั้งคือนายสง 
มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาในขณะนั้น ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.
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2507 ชื่อ “สหกรณ์ครูสงขลา จ�ากัดสินใช้” ต่อมาได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จ�ากัด” ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เลขหมายทะเบียนที่ 75/11162 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2512 
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นมา โดยอาศัยส่วนหนึ่งของส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นส�านักงานชั่งคราว กิจการของสหกรณ์ฯได้เจริญก้าวหน้ามาโดย
ล�าดับ โดยมีนายสง มากแสง เป็นประธานโดยต�าแหน่งและศึกษาธิการอ�าเภอทุกอ�าเภอร่วมเป็นกรรมการ มีครู
ช่วยราชการ 3 คน ท�าหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คือ นายอนันต์ เจริญศรี , นายโยธิน วานิยะพงศ์ และ นาย
สาโรช แสงประดับ แต่ยังไม่มีผู้จัดการ มีสมาชิก 289 คน ทุนเรือนหุ้น 22,190 บาท ต่อมาปลายปี 2508 สหกรณ์
มีก�าไรพอที่จ้างเจ้าหน้าที่ได้ จึงจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 2 คน มาร่วมงาน บรรดาครูอาจารย์ได้เห็นความส�าคัญของ
สหกรณ์จึงสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ จนกระทั่งปลายปี 2509 จึงมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมเป็น 3 
คน มีสมาชิก 1,432 คน ต่อมาปลายปี 2512 ครูช่วยราชการถูกเรียกกลับสังกัดเดิม นายอนันต์ เจริญศรี จึงลา
ออกจากราชการสมคัรเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดัการ นบัว่าเป็นผูจ้ดัการคนแรกของ
สหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด,2556)

 จากความสำาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะทำาการศึกษาปัจจัย

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 

กรอบแนวคิดของการวิจัย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อทราบถึงปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 

ปัจจัยความสำาเร็จ 

- บทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด

- ระยะเวลาการมีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์

  ครูสงขลา จ�ากัด

ระดับปัจจัยความสำาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสงขลา จำากัด

- ด้านความสามารถในการบริหารของผู้น�า

- ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ

สหกรณ์

- ด้านการบริหารงานของสหกรณ์

- ด้านการบริการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 
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สมมุติฐานของการวิจัย

 บทบาทในสหกรณ์มีความแตกต่างกัน ท�าให้การเปรียบเทียบระดับปัจจัยความส�าเร็จแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ คณะ
กรรมการ พนักงาน และสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จ�ากัด เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะท�าให้สหกรณ์ด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จได้ดียิ่งขึ้น

3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด ต�าบลน�้าน้อย 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ มิถุนายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม รวม
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ในการศกึษาปัจจยัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูงขลา จ�ากดั ได้ศกึษาจาก
เอกสารแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ความสำาเร็จของสหกรณ์

พันธุม ดิษญมณฑล (2530:30) กล่าวว่าความส�าเร็จของขบวนการสหกรณ์จะขึ้นอยู่กับการจัดการเป็น
ส่วนใหญ่โดยมีกลุ่มบุคคลอยู่3 ฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันคือสมาชิกสหกรณ์ คณะ
กรรมการและผู้จัดการซ่ึงรวมท้ังพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ด้วยบุคคลเหล่าน้ีได้ร่วมกันด�าเนินงานโดยมี
สมาชิกของสหกรณ์เป็นฐาน เลือกคณะกรรมการที่ดีมีความสามารถสูง มีคุณสมบัติตามข้อบังคับที่สหกรณ์วางไว้
ให้ท�าหน้าที่แทนสมาชิกก�าหนดนโยบายด�าเนินงานควบคุมงานทุกด้านของสหกรณ์ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
เข้าใจซึง่กันและกนัระหว่างสมาชกิคณะกรรมการด�าเนนิงานและฝ่ายจัดการปฏบิตังิาน สร้างสรรค์ร่วมกันด�าเนนิ
งานเป็นคณะซึ่งมีความส�าคัญที่จะช่วยสะกดด�าเนินการเป็นผลส�าเร็จได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประสาน จ้อยพุทธ (2540:27-28) ได้ศึกษาการด�าเนินงานของกลุ่มเค้าใครก้าวหน้าจังหวัดสตูลซึ่งใน
กิจกรรมผลิตยางแผ่นเล็กขายยางคุณภาพดีพบว่าผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่มมีตัวแปรท่ีส�าคัญคือ (1) 
ความพยายามและความอดทนต่อปัญหาของสมาชิก (2) ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก (3) ความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก และ (4) โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ
สมาชิกและจากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก พบว่าความส�าเร็จของกลุ่มท�าให้สมาชิกพลิกผัน
อยู่ในสภาพอยู่ดีกินดีฐานะดีขึ้น มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
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ระเบียบวิธีการวิจัย

ประชากร คือ คณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด จ�านวน 16,419 
คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 19 คน พนักงาน 29 คน สมาชิก 16,371 คน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 
จ�ากัด,2557) 

กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด ผู้วิจัยก�าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (Taro Yamane,1973:132) ในการค�านวณหากลุ่มตัวอย่างจากประชากร 
16,419 คน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกสัดส่วนได้เป็นคณะกรรมการ 18 คน พนักงาน 27 คน สมาชิก 390 
คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 435 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ผูว้จิยัได้ออกแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท�างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ ( Check List )

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 
ได้แก่ ด้านความสามารถในการบริหารของผู้น�า ด้านการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ด้านการบริหารงานของสหกรณ์
และด้านการบริการ

ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะปัจจัยความส�าเร็จในด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จ�ากัด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มลงไป มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด

วิธีการสร้างเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้า วิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ และเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ก�าหนดเนือ้หาแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาน�ามาใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถาม 

ทั้งปลายเปิดและปลายปิด
3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาค้นคว้าดำาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามวิจัยถึงประธานคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์
ออมทรพัย์ครสูงขลา จ�ากดั และส่งหนังสือขออนญุาตลงพ้ืนทีเ่ก็บแบบสอบถามวิจยัให้แก่ห้องธุรการประจ�าสถาน
ศึกษา 7 แห่ง เพื่อมอบให้ผู้อ�านวยการรับทราบ มี 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 2. ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจากคณะกรรมการ พนักงาน และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 
ด้วยตนเอง
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 3. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้ จะน�ามาวเิคราะห์ด้วยเครือ่งมอืคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล (personal computer)  โดย
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ชายจ�านวน176คน ร้อยละ 40.5 ผู้หญิง 259 คน ร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่ช่วง
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ�านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีจ�านวน24คน 
คดิเป็นร้อยละ5.5ปรญิญาตรข้ึีนไปจ�านวน411คน ร้อยละ 94.5 บทบาทในสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูงขลาส่วนใหญ่
จะอยู่ที่สมาชิกจ�านวน 390 คน ร้อยละ 89.9 พนักงาน 27 คน ร้อยละ 6.2 คณะกรรมการ 18 คน ร้อยละ 3.9 
ระยะเวลาที่มีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัดส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 5-10 ปี รองลงมา 10 ปีขึ้น
ไปและต�่ากว่า5ปี ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางตอนที่1.1 

ตารางที่ 1.1 จ�านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ร้อยละ

เพศ

 ชาย  176  40.5

 หญิง  259 59.5

อายุแบ่งเป็น 4 ช่วง

 ช่วงอายุระหว่าง 25 - 30 ปี  37  8.5

 ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  149  34.3

 ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  158  36.3

 ช่วงอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป  91  20.9

ระดับการศึกษา

 ต่�ากว่าปริญญาตรี  24  5.5

 ปริญญาตรีขึ้นไป  411  94.5

บทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำากัด

 สมาชิก  390  89.9

 พนักงาน  27  6.2

 คณะกรรมการ  18  3.9
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ระยะเวลาที่มีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

 ต่�ากว่า 5 ปี  107 24.6  

5 ถึง 10 ปี 211 48.5  

10 ปีขึ้นไป 117 26.9

 รวม  435 100 

2. ปัจจัยที่ความสำาเร็จในการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำากัด

 ด้านการบรหิารงานของสหกรณ์ ด้านการปฏิบตังิานของสหกรณ์ ด้านความสามารถในการบริหารของ
ผู้น�า

 จากตาราง 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านปัจจัยความสามารถในการบริหารของผู้น�าระดับ
ความส�าเร็จ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.63 เมื่อส�ารวจรายประเด็นพบว่าด้านปัจจัยความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาอยู่ในระดับมากคือคณะกรรมการเลือกวิธีการด�าเนินงานท่ีเป็นผลดี
แก่สมาชิก คิดเป็นค่าเฉลี่ย3.81 รองลงมา คณะกรรมการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�ามาปรับปรุงการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย3.72 คณะกรรมการน�าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้
ในสหกรณ์อย่างเคร่งครัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.65 คณะกรรมการมีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า
ก่อนลงมอืปฏบิตัจิรงิทกุครัง้ อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย3.60 คณะกรรมการมกีารตดิตามและประเมนิ
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและแก้ไขเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.50 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สนใจและตั้งใจปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.49 ตามล�าดับ
รายละเอียดดังตาราง2.1

ตารางที่ 2.1 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านความสามารถในการบริหารของ
ผู้น�า

ระดับคะแนนด้านความสามารถ ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล

 ในการบริหารของผู้น�า

2.1.1 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สนใจและตั้งใจปฏิบัติงาน 3.49  .821 ปานกลาง

2.1.2 คณะกรรมการเลือกวิธีการด�าเนินงานที่เป็นผลดีแก่สมาชิก 3.81 . 818 มาก

2.1.3 คณะกรรมการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก 3.72 . 900 มาก

เพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานของสหกรณ์

2.1.4 คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนิน 3.50 . 994 ปานกลาง

งานของสหกรณ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและแก้ไขเสมอ

2.1.5 คณะกรรมการมีการวางแผนปฏิบัติงาน 3.60 .977 มาก

ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริงทุกครั้ง

2.1.6 คณะกรรมการน�าหลักธรรมาภิบาลมา 3.65 .922 มาก

ประยุกต์ใช้ในสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

 รวม 3.63  .45  มาก
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จากตาราง2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นทางปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ
สหกรณ์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 ส�ารวจรายประเด็นพบว่า 3 ท่านเข้าร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สหกรณ์เพียงใดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาท่านเข้าร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับ
ของสหกรณ์เพียงใดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.74 ท่านได้เข้าร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์เพียงใด อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 ท่านมีโอกาสได้เสนอข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในที่ประชุมกลุ่มหรือที่ประชุมใหญ่
อยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.57และ เมือ่สหกรณ์มปัีญหาท่านมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาโดยเสนอข้อคดิเหน็อยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉลี่ย 3.52 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตาราง2.2

ตารางที่ 2.2 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์

ระดับคะแนนด้านการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล

2.2.1 เมื่อสหกรณ์มีปัญหาท่านมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโดยเสนอ

ข้อคิดเห็น 

3.52 1.046 มาก

2.2.2 ท่านได้เข้าร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์เพียงใด 3.62 .872 มาก

2.2.3 ท่านเข้าร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์เพียงใด 3.80 .882 มาก

2.2.4 ท่านเข้าร่วมในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์เพียงใด 

3.74 .851 มาก

2.2.5 ท่านมีโอกาสได้เสนอข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นในที่ประชุม

กลุ่มหรือที่ประชุมใหญ่ 

3.57 .944 มาก

 รวม  3.66  .48 มาก

 จากตารางท่ี2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นทางปัจจัยด้านการบรหิารงานของสหกรณ์อยูใ่นระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.71 ส�ารวจรายประเด็นพบว่า มีการก�าหนดระเบียบของสหกรณ์อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย3.86 รองลงมา การบริหารงานของสหกรณ์มีการใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุ และวิธีการจัดการอย่าง
เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 เจ้าหน้าที่มีการบริหารงานอย่างชัดเจน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 การบริหารงานของสหกรณ์มีการจัดเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะ
สมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.71 การบรหิารงานเน้นการให้สวสัดกิารแก่สมาชกิสงูสุด 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63 มีการบริหารงานที่เน้นกฎระเบียบโดยไม่มีการยืดหยุ่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.51 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตาราง 2.3
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ตารางที่ 2.3 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านการบริหารงานของสหกรณ์

 ระดับคะแนนด้านการบริหารงานของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล

2.3.1 มีการบริหารงานที่เน้นกฎระเบียบโดยไม่มีการยืดหยุ่น 3.51 .968 มาก

2.3.2 การบริหารงานของสหกรณ์มีการจัดเจ้าหน้าที่ อย่างเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.71 .998 มาก

2.3.3 มีการก�าหนดระเบียบของสหกรณ์อย่างเหมาะสม 3.86 .913 มาก 

2.3.4 การบริหารงานเน้นการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสูงสุด 3.63 .876 มาก

2.3.5 การบริหารงานของสหกรณ์มีการใช้ทรัพยากร คน เงิน 3.77 .883 มาก

วัสดุ และวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.3.6 เจ้าหน้าที่มีการบริหารงานอย่างชัดเจน โปร่งใส 3.75 . 901 มาก

สามารถตรวจสอบได้

รวม  3.71  .46 มาก

 ตารางที่ 2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นทางปัจจัยด้านการบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 
ส�ารวจรายประเด็นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 รองลง
มาระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม ไม่ยุง่ยากซับซ้อนอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.73 มกีารประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 เจ้าหน้าที่มีความ
เอาใจใส่และเต็มใจบริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.54 ได้รับการบริการที่มีความสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 การปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันในระดับปานกลาง ค่า
เฉลี่ย3.41 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตาราง2.4

ตารางที่ 2.4 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านการติดต่อสื่อสารของสหกรณ์

ระดับคะแนนด้านการติดต่อสื่อสารของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล

2.4.1 ท่านรับทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ 3.68 .856 มาก

2.4.2 ท่านรับทราบข้อมูลจากคณะกรรมการ 3.51 .868 มาก 

2.4.3 ท่านรับทราบข้อมูลจากฝ่ายจัดการ 3.41 .860 ปานกลาง 

2.4.4 สหกรณ์มีเครื่องมือสื่อสารที่สะดวก ทันสมัย 3.76 .825 มาก

2.4.5 ท่านรับทราบข้อมูลจากวารสาร โปสเตอร์ 3 .54 1.084 มาก

2.4.6 มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 3.73 .808 มาก

 รวม 3.61 .45 มาก



250  บทความวิชาการ

ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบระดับปัจจัยความส�าเร็จตามระยะเวลาการมีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสงขลา จ�ากัด   

  

ระดับปัจจัยความส�าเร็จ

ระยะเวลาการมีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด

ต่�ากว่า 5 ปี 5 ถึง10 ปี 10 ปีขึ้นไป

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. f sig.

1.ด้านความสามารถในการบริหารของ

ผู้น�า

3.71 .45 3.58 .46 3.65 .41 2.962 .053

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ

สหกรณ์

3.66 .48 3.63 .46 3/70 .41 1.101 .365

3.ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ 3.75 .45 3.65 .47 3/76 .44 2.916 .055

4.ด้านการติดต่อสื่อสาร 3/62 .42 3.52 .47 3.68 .44 2.487 ,084

รวม 3.67 .45 3.61 .47 3.70 .43 2.344 .140

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที3่.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็ด้านความสามารถในการบรหิารของผูน้�ามคีวามสัมพนัธ์
กัน

ผลการอภิปราย

 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ครั้งนี้ สามารถน�ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่าระดับปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 
โดยภาพรวมพบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมากเมือ่อภปิรายผลตามรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการบรหิาร
งานของผู้น�า ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของสหกรณ์ ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ และด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของจลิาสินี การณัรภาส,(2546)ได้ท�าการวจิยัเรือ่งศกึษา
การด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า ด้านการปฏบิติังานของสหกรณ์
มผีลต่อการด�าเนนิงานระดบัมาก อกีทัง้ยงัแตกต่างกบัผลงานวจิยัของเครอืทพิย์ มสูกิสง,(2546)ได้ท�าการศกึษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ากัด ผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์โคนม
พัทลุง จ�ากัดมีปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในแต่ละด้านระดับปานกลาง 

 ระดบัปัจจัยความส�าเรจ็ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูงขลา จ�ากดั อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สงขลา 
เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามรายประเด็นแต่ละข้อในด้านต่างๆมีประเด็นที่น�ามาอภิปราย ดังนี้

ด้านความสามารถในการบริหารของผู้น�า พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 
จ�ากัดอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการเลือกวิธีการด�าเนินงานที่
เป็นผลดีแก่สมาชิก คณะกรรมการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการน�าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยกุต์ใช้ในสหกรณ์อย่างเคร่งครดั ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของนติธิร มะโนวงั,(2558)ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง
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แนวทางการพฒันาสูค่วามส�าเรจ็ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัจนัทรบรุ ีผลการศกึษาพบว่า ด้านคณะกรรมการ 
ผูจ้ดัการ และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์การเกษตรในจงัหวดัจนัทบรุอียูใ่นระดบัมาก อกีทัง้ยงัแตกต่างกบัผลงานวจิยัของ
เครือทิพย์ มูสิกสง,(2546)ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์โคนมพัทลุง 
จ�ากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านความสามารถในการบริหารของผู้น�าอยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จ�ากัดอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ท่านเข้าร่วมในการเลือกตั้งคณะ
กรรมการสหกรณ์เพียงใด ท่านเข้าร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพียงใดและท่านได้
เข้าร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์เพียงใด ซึ่งแตกต่างกับผลงานวิจัยของเครือทิพย์ มูสิกสง,(2546)ได้
ท�าการศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์โคนมพทัลงุ จ�ากดั ผลการศกึษาพบว่าด้าน
ความสามารถในการบริหารของผูน้�าอยูใ่นระดบัปานกลาง อกีทัง้ยงัแตกต่างกบัผลงานวจิยัของจฑุามาศ บญุรศัมี
และคณะ,(2559)ได้ท�าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจัดตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย ผลการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านการบริหารงานของสหกรณ์พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัดอยู่
ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มีการก�าหนดระเบียบของสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
การบริหารงานของสหกรณ์มีการใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุ และวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเจ้าหน้าที่มีการบริหารงานอย่างชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ
จฑุามาศ บญุรศัมแีละคณะ,(2559)ได้ท�าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษาพบว่าด้านการบริหารงานของสหกรณ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งแตกต่างกับ
ผลงานวิจัยของเครือทิพย์ มูสิกสง,(2546)ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ
สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านการบริหารงานของสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัดอยู่ในระดับ
มาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ สหกรณ์มีเครื่องมือสื่อสารที่สะดวก ทันสมัย มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และท่านรับทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับธีรพร เนาว์รุ่งโรจน์,
(2554) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารให้เข้าใจแบบเดียวกันอยู่ในระดับมาก 
ซึง่แตกต่างกับผลงานวจิยัของเครอืทพิย์ มสูกิสง,(2546)ได้ท�าการศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการด�าเนนิ
งานของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง

การเปรียบเทียบระดับปัจจัยความสำาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำากัด โดยจำาแนกตาม
ปัจจัยด้านเวลา พบว่า ผลรวมระยะเวลาการมีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด ไม่แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�าเร็จโดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ควรจัดท�าแบบสอบถามการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ 
พนักงานและคณะกรรมการ และเปิดการประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สหกรณ์แสดงความโปร่งใส ให้สมาชิกตรวจ
สอบระบบการท�างานภายในสหกรณ์ได้ และควรแยกข่าวสารที่เป็นนโยบายออกจากข่าวสารทั่วไป ควรลดปริมา
ข่าวสารที่ไม่จ�าเป็น และจัดให้หน่วยงานที่ต้องประสานงาน ติดต่อกันได้สะดวก 



252  บทความวิชาการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรน�าข้อมูลการวิจัยที่ได้ของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาว่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาความส�าเร็จอย่างไรและควรพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไรในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

ธรีพร เนาว์รุง่โรจน์.(2554).ปัจจยัท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จของระบบการบรหิารความเสีย่งของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) วิทยบริการ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครือทิพย์ มูสิกสง.(2546).ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ากัด วิทย
บริการ.มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุฑามาศ บุญรัศมีและคณะ.(2559).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยบริการ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

จิลาสินี การัณรภาส.(2546).การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัด วิทยบริการ.มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

นติธิร มะโนวงั.(2558).เรือ่งแนวทางการพฒันาสูค่วามส�าเรจ็ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัจนัทรบรุวีทิยบรกิาร.
มหาวิทยาลัยบูรพา

พันธุม ดิษญมณฑล.(2530:30).หลักเศรษศาสตร์สหกรณ์ 2 (คู่มือ).กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดน�่ากังการพิมพ์

ประสาน จ้อยพุทธ.(2540).กลุ่มใครเขาก้าวหน้าผลิตยางแผ่นคุณภาพดีที่จังหวัดสตูล.วารสารกองทุนสงเคราะห์
สวนยาง ปีที่ 15 ฉบับที่ 137 สืบค้นเมื่อวันที่ (20 สิงหาคม 2560).

ศศิพิมพ์ เหล่าศรีมงคล.(2556).วิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง

สหกรณ์ออมทรัพยครูสงขลา.(2556).ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ากัด 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  253

 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำาบลลานกระบือ

อำาเภอลานกกระบือ จังหวัดกำาแพงเพชร
Health Care of the Elderly in Chuan-chom Club of 

Lan Krabue District Municipality, Lan Krabue District, 

Kamphaeng Phet Province

กนกรดา ถาวร, จุฑามาศ คำาโปธิ, พิไลลักษณ์ อินทรศร, สมรักษ์ ชูแผ้ว,

สิริพร กันสุข, ชิดแดน เชื้อเมืองพาน, รัชนาท คุ้มทอง, อรรถพล ศรีขุนด่าน

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลลานกระบือ จังหวัด
ก�าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลลาน
กระบอื 2) เพือ่ศึกษารปูแบบการดแูลสขุภาพผู้สูงอายใุนชมรมชวนชมทีด่�าเนนิการโดยเทศบาลต�าบลลานกระบอื 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขต
เทศบาลต�าบลลานกระบือ เจ้าหน้าที่ในชมรมและหัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจ�านวน 20 คน ใช้วิธีการ
เจาะจงในการเลอืกผู้ให้ข้อมลูและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็วเิคราะห์ข้อมลูเชงิบรรยาย ใช้แบบสมัภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการมุ่งค้นหาค�าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแง่ของความ
เกี่ยวข้องตัวแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า (1) สถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาล
ต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชรนั้นพบว่าการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากทั้ง ผู้สูงอายุดูแลตนเอง ครอบครัว
ท�าหน้าทีด่แูลและมรีะบบการดูแลโดยชมุชน เช่น อสม. สาธารณสขุ หรอืแม้แต่ เทศบาลต�าบล ในการท�ากิจกรรม
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชมรมผู้สูงอายุ (2) ในส่วนของรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขต
เทศบาลต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า มีการใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกาย 
เช่น ล�าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหารกล้ามเนื้อแขนและขา มีการตรวจสุขภาพประจ�าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือน
หรือในทุกวันอังคาร เริ่มจากวัดความดัน น�้าหนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา มี
การให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าดูแลซึ่งกันและกันภายในชมรม และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

คำาสำาคัญ : สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ, รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ที่มาและความสำาคัญ
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สงัคมตระหนกัถึงความจ�าเป็นของการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผูสู้งวยั เมือ่ปีพ.ศ.2559 ประเทศไทย
มีประชากรทั้งหมด 65.72 ล้านคน ชาย 32.28 ล้านคน หญิง 33.44 ล้านคน(ข้อมูลตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559) มีสัตส่วนวัยเด็กร้อยละ 17.82 วัยท�างานร้อยละ65.67 และวัยผู้สูงอายุ
ร้อยละ 16.90 อัตราการเจริญพันธ์รวมของประชากรไทยในปี 2560 อยู่ที่ 1.59 ซึ่งต�่ากว่าระดับทดแทน โดยคาด
ว่าจะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12-15 (พ.ศ.2579) เหลือเพียง 1.35 ในปี 
2579 และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย เน่ืองมาจาก
การลดลงของภาวะเจริญพันธ์หรือการเกิดน้อยลง และภาวการณ์ตายลดลง คนไทยอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น การ
เปลีย่นแปลงท�าให้รปูแบบของภาวะโรคเปลีย่นจากโรคตดิเชือ้ไปเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ถ้าหากไม่ด�าเนนิการใดๆ
ในการเพ่ิมอัตราการเกิดของประชากร จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูง
วัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่12 (2560 - 2564) 

สภาพทั่วไปของเทศบาลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร เดิมที่อ�าเภอลานกระบือ 
เรยีกว่าลานควาย เพราะมสีตัว์ป่ามากมาย และเพือ่ประโยชน์ของท้องถิน่ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าโดยเปลีย่นแปลง
เป็นเทศบาลลานกระบือ ในปัจจุบัน สภาพทั่วไปของผู้สูงอายุมีการว่างงาน และถูกลูกหลานทิ้ง ท�าให้จิตใจและ
ร่างกาย ไม่มคีวามสขุเกดิความทุกขแ์ละเกิดโรคต่างๆตามมา ชมรมผูส้งูวยัเทศบาลต�าบลลานกระบือ ไดร้วมกลุ่ม
ร่วมกันท�ากิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เริ่มแรกใช้สถานที่ของวัดแก้วสุริย์ฉายเป็นที่รวมกลุ่ม ชมรมผู้สูงวัยได้อยู่ใน
ความดูแลของชมรมดอกบานชื่นภายใต้การส่งเสริมของโรงพยาบาลลานกระบือ แต่เกิดปัญหาเนื่องจากบางครั้ง
ทางวดัมกีจิกรรมซึง่ตรงกบัวนัทีท่างชมรมมกีจิกรรม ทางเทศบาลได้เหน็ถงึความส�าคัญของผูส้งูวยัจงึแก้ไขปัญหา
โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ชมรมผู้สูงวัยด้วยงบประมาณ 
11,995,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2552และชมรมผู้สูงวัยก็ได้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และปี พ.ศ.2557 
ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยได้เปลี่ยนเป็นชมรมชวนชมจนถึงปัจจุบัน 

ผู้สูงวัยถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจากผ่านประสบการณ์มามาก และเคยเป็น
ก�าลังส�าคัญของสังคมมาก่อน และได้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคมมากมาย จ�าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้
ความส�าคัญ ทั้งทางสุขภาพจิต สุขภาพกาย เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงวัยสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ในประเทศไทยถือเอาอายุ 60 ปี เป็นเกณฑ์ในการเข้าสังคมผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่ประชุมสมัชชาโลกว่า
ด้วยผู้สูงวัยให้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น การเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะการสูญเสีย ท�าให้ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างกะทันหัน ปัญหา
ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบไปถงึครอบครัวและสังคมอกีด้วย ด้านครอบครวัต้องรบัภาระดูแลผูส้งูวยัท่ีสขุภาพร่างกาย
เสือ่มลง สภาพจติใจเปลีย่นแปลงไป อาจเกิดปัญหาการปรบัตวัระหว่างผูส้งูวยักบับตุรหลาน ซึง่ส่งผลต่อสมัพนัธภาพ
ในครอบครัวได้ ส่วนด้านสังคม รัฐต้องรับภาระดูแลผู้สูงวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งนับวันจะมีจ�านวนเพิ่ม
มากขึ้น สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือตัวผู้สูงวัยเอง ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม เทศบาลต�าบลลานกระบือเป็นศูนย์กลางในการร่วมใจในการท�ากิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข็มแข็ง จึงได้รับให้เป็นชมรมผู้สูงอายุเข็มแข้ง
ต้นแบบของภาคเหนือตอนล่างและได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขตรัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงสาธารณสขุโดยพบว่ามกีารสนบัสนนุให้เกดิชมรมผูส้งูอาย ุซึง่เป็นชมรมทีม่คีวามเข้มแขง็ได้รบัรางวัล 
1.เป็นชมรมผูส้งูอายคุุณภาพดีเด่นระดับเขต 2.องค์กรทีท่�าประโยชน์ด้านผูส้งูอายดุเีด่น (ส�านกังานเทศบาลต�าบล
ลานกระบือ, 2559)
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ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาสถานการณ์การดแูลสขุภาพของผูส้งูอายแุละรปูแบบการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นรูป
แบบที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ จังหวัด
ก�าแพงเพชร

2.  เพือ่ศกึษารปูแบบการดูแลสขุภาพของผูส้งูอายใุนชมรมชวนชมทีด่�าเนนิการโดยเทศบาลต�าบลลาน
กระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

ขอบเขตการของการวิจัย 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุและรูปแบบการ
ดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุในชมรมเขตเทศบาลต�าบลลานกระบอื อ�าเภอลานกระบอื จงัหวดัก�าแพงเพชร จงึก�าหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้

2. ขอบเขตเชิงพื้นที่ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก�าแพงเพชร

3. ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในเขต
เทศบาลต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ผู้สูงอายุในชมรม จ�านวน 
15 คน เป็นทีไ่ว้วางใจของคนในชมรมและมบีทบาทหน้าทีใ่นการช่วยกิจกรรมในชมรม เจ้าหน้าทีใ่นชมรม จ�านวน 
4 คน  หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมชมรม จ�านวน 1 คน

4. ขอบเขตเชิงระยะเวลา เริ่มท�าการศึกษาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัได้ท�าวจิยัเร่ือง รปูแบบการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายใุนชมรมชวนชมเขตเทศบาล
ต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. รูปแบบวิจัย

2. การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

การดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง หมายถึง 
จะท�าอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือผู้สูงอายุที่
มีความสุขความพอใจตามอัตภาพ สามารถท�าประโยชน์
ทัง้ต่อตนเอง ต่อผูอ้ืน่ ต่อชมุชน และต่อสงัคมเพือ่ทีจ่ะน�า
ไปสู่การได้รับค�ายกย่องและสรรเสริญจากสังคมโดยรวม 
สิง่ส�าคญัท่ีจะท�าให้ผู้สงูอายมุชีวีติท่ีเป็นสุขคอืการมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี

การดูแลภายในครอบครัว คือ การให้ความ
ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้สูงอายุในปัจจัยสี่ ไม่ว่าจะเป็นการให้
อาหาร เสื้อผ้า จัดที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ รักษา
พยาบาล รวมท้ังการให้เงิน การดูแลเอาใจใส่ท้ังด้าน
ร่างกายจิตใจ เป็นต้น

การดแูลโดยชมุชน เพือ่สร้างจติส�านกึให้คนใน
ชุมชนการเกิดการแก้ไขปัญหา ระดมความร่วมมือและ
พฒันาบรกิารต่างๆ ให้แก่สมาชกิในชมุชนของตนระหว่าง
ผูส้งูอาย ุครอบครวั ชมุชน องค์การ และสถาบันทางสังคม
ต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะบริการแตกต่างกัน

การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ในชมรม

รูปแบบการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถอายุใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

ตามอัตภาพ
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1. รูปแบบวิจัย

การวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวธิค้ีนหาความจรงิจากเหตกุารณ์ และสภาพแวดล้อม
ที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิง
ธรรมชาต ิ(Naturalistic Research) ซึง่ปล่อยให้สภาพทกุอย่างอยูใ่นธรรมชาต ิไม่มกีารจดักระท�า (Manipulate) 
สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆเลย

2.  การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็นสมาชิก ชมรมผู้สูง
อายุของโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ซึ่งมีจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมด 250 คน ในช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

 2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

 ผูใ้ห้ข้อมลูทีศ่กึษาในครัง้นี ้เป็นผูส้งูอายทุีเ่ข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในเขตเทศบาลต�าบลลานกระบอื 
อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   ผู้สูงอายุในชมรม  จ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ
ของคนในชมรมและมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยกิจกรรมในชมรม   เจ้าหน้าที่ในชมรม จ�านวน 4 คน  หัวหน้าฝ่าย
จัดกิจกรรมชมรม จ�านวน 1 คน

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.1 เครื่องมือที่ใช้

   1. แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง

   2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

 3.2  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)

   1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ

  1) การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่

  - แหล่งเวลา หมายถงึ ถ้าข้อมลูต่างเวลากันจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่น ถา้ผูว้ิจยัเคยสังเกตผู้ป่วย
โรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผู้ป่วยเวลาบ่ายและเวลาอื่นด้วย

  - แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ผู้ป่วยโรคจิตมี
อาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ที่อื่นจะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่

  - แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น เคยซัก
ถามบุตรชายผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือ
กลุ่มสังคม
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   2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัย
แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผูส้ังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสงัเกตโดยตลอด ใน
กรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน

   3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัย
ใช้แนวคดิทฤษฎีทีต่่างไปจากเดมิจะท�าให้การตคีวามข้อมูลแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด อาจท�าได้ง่ายกว่าในระดบั
สมมติฐานชัว่คราว(working hypothesis) และแนวคดิขณะทีล่งมอืตคีวามสร้างข้อสรปุเหตกุารณ์แต่ละเหตุการณ์ 
ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้วิจยัขอหนงัสือแนะน�าตวัจากมหาวทิยาลยัเพ่ือตดิต่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสมัภาษณ์
และการตอบแบบสนทนากลุ่มจากชมรมผู้สูงอายุ ที่คัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

  2. ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์และแบบการสนทนากลุม่ไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบ 
ตามก�าหนดวนัและเวลาท่ีได้นดัหมายกับชมรมผูส้งูอายขุองโรงเรยีนสร้างสขุ เขตเทศบาลต�าบลลานกระบอื อ�าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร ที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

 3. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสมัภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่มทัง้หมดแล้วเลือกเอาเฉพาะฉบบัทีส่มบูรณ์
เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เวลาตีความ การจ�าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล
การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์และขั้นตอนต่างๆ หารหาค�าอธิบาย การสังเคราะห์ 

สรุปผลการวิจัย

1. สถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ 

1.1 ด้านผู้สูงอายุดูแลตัวเอง 

“ก็จะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจ�าเสมอเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายที่เหมาะกับตัวของเรา
บางทกีห็าเวลาไปออกก�าลงักายหรอืในบางครัง้กอ็อกไปหาเพ่ือนบ้านไปพูดคุยกบัคนทีรู้่จักเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ให้กับตัวเองด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“กินอาหารท่ีมีประโยชน์ เดินออกก�าลังกายบ้าง มีการพบปะกับเพื่อนบ้าง ท�ากิจกรรมกับลูกหลาน
บ้างและพักผ่อนให้เพียงพอ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“อาหารการกินก็หาเก็บแถวๆข้างบ้านไว้ท�ากิน บ้างก็หาในนาในไร่ท�ากินไปวันๆ บางครั้งปวดขาปวด
หลังก็หาซื้อยามากินไปวันๆ ว่างก็หางานท�าถางหญ้าข้างบ้านเดินไปเล่นข้างบ้านกับเพื่อนบ้าน” (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 3, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
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“กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินผักที่ปลูกเอง ดื่มน�้าสมุนไพร ออกก�าลังกายวันล่ะนิดละหน่อย 
เดนิยดืเส้นยดืสายทกุวนั ไม่ท�าตวัให้เครยีด หลกีเลีย่งงานทีห่นกัเกนิไป ท�างานทีต่วัเองพอท�าไหวและเข้าวดัท�าบุญ
ตักบาตร ท�าจิตใจให้สงบ”(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ดูแลตัวเองให้มีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์ใดๆ ทั้งปวง บริโภคอาหารหลัก
ทีค่รบ 5 หมู่ ส่วนมากผูส้งูอายุจะบรโิภคประเภทปลาและพชืผกัใบเขยีวโดยส่วนใหญ่ เพราะเชือ่ว่าจะท�าให้ร่างกาย
แข้งแรง มีอายุที่ยืนยาว บางผู้สูงอายุก็จะมีการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทานแล้วชะลอวัย
ไม่ให้แก่เร็ว ทานแล้วผิวจะเต่งตึง ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันออกไป” (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 5, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ตอนเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน กินกาแฟ ท�ากับข้าวโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะใช้เตาถ่านในการท�า
กับข้าวโดยกับข้าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผัก ที่สามารถหาเก็บบริเวณบ้านปลอดสารพิษ และรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และย่อยสลายได้ง่าย รบัประทานยาตามทีห่มอสัง่และออกก�าลงักายสม�า่เสมอและพกัผ่อนให้เพยีงพอ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, วันที่ 29 สิงหาคม 2560) 

“ต่ืนเช้ามาก็เดินรอบบริเวณบ้านเพือ่เป็นการออกก�าลงักายอย่างเบาแล้วก็รดน�า้ต้นไม้บรเิวณสวนหลงั
บ้านเพื่อน�าพืชผักนั้นมาท�าเป็นอาหารเพื่อจะได้กินผักปลอดสารพิษ จะท�าให้ร่างกายไม่ต้องได้รับสารพิษแล้วจะ
ได้มีร่างกายที่แข็งแรง เข้าวัดท�าบุญบ่อยๆจะได้มีจิตใจที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนเกิน 4 ทุ่ม จะได้
มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“การบ�าบดัตนเองเมือ่มมีคีวามทกุข์ หรอืมคีวามกงัวลช่วยให้คณุมคีวามสขุในทกุสิง่เพยีงเท่านีก้จ็ะเป็น
ผู้สูงอายุที่มีความสุขสมวัยและใช้ชีวิตมั่นปลายอย่างคุ้มค่าเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความสุขให้กับลูกหลานได้ 
นอกจากนี ้จะมสุีขภาพร่างกายและจติใจท่ีแขง็แรง เป็นบคุคลทีน่่าอจิฉาแม้ว่าอยูใ่นวยัสงูอายกุต็าม (ผูใ้ห้สมัภาษณ์
คนที่ 8, วันที่ 29 สิงหาคม 2560) 

โดยสรุปคือ ผู้สูงวัยจะเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง โดยจะให้ความส�าคัญกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ทานครบ 5 หมู่ ในบางรายได้ท�าการปลูกผักไว้ทานเองเพ่ือหลีกเล่ียงสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผัก 
นอกจากนีผู้ส้งูอายยุงัให้ความส�าคญักบัการออกก�าลงักายเพือ่ให้มสีขุภาพแขง็แรงควบคูไ่ปกบัการพกัผ่อนทีเ่พยีง
พอ ส่วนในแง่ของจิตใจผู้สูงอายุจะมกีารออกไปพบปะพดูคยุท�ากจิกรรมกบัเพือ่นบ้านหรอืคนรูจ้กัเพือ่ให้รูส้กึผ่อน
คลายและหายเหงา 

1.2 ด้านครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ 

“ครอบครวักค็อยดแูลเอาใจใส่สม�า่เสมอไม่ละเลยเมือ่มปัีญหาอะไรกจ็ะเข้ามาปรกึษาพดูคยุคลอด และ
ทุกครั้งที่ไม่สบายหรือต้องไปพบหมอลูกหลานก็จะพาไปหาหมอเสมอทุกครั้ง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, วันที่ 29 
สิงหาคม 2560)

“มาท�ากับข้าวให้ มาท�าความสะอาดบ้านให้ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านให้” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, วัน
ที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ลูกหลานก็ช่วยดูแลในเรื่องอาหารการกินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือน และก็พาไปหาหมอตาม
วันเวลาที่หมอนัด” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
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“คอยดูแลทางด้านร่างกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย และสุขภาพของผู้สูงอายุภายในบ้านคอยดูแลส่งเงินให้
ใช้ ท�าอาหารให้กิน พาไปตรวจร่างกาย ดูแลจิตใจของผู้สูงอายุไม่ให้เครียด ให้มีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอ พูคุยกับผู้สูง
อายุท�าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ครอบครัวควรที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ วัยผู้สูงอายุก็จะเหมือนวัยเด็กอีกครั้ง คือ อยากได้ความรัก 
ความเอาใจใส่ คอยดูแลในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ค่อยพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบของท่าน เพราะจะท�าให้ผู้สูง
อายุมีความสุข ปราศจากความทุกข์และโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การดูแลผู้สูงอายุโดยผ่านกระบวนการจาก
ครอบครัวจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุจะดูมีความสุขและรอยยิ้มท่ีสดใส ไม่กังวลและไม่เครียดในเรื่องต่างๆ หรือสิ่ง
ต่างๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“การดูแลของผู้สูงอายุของครอบครัวนั้นจะดูแลผู้สูงอายุในด้านอาหารและด้านสุขภาพเพราะใน
ครอบครวัมกีารท�าอาหารมาให้ในตอนเช้าและบางครัง้ทีเ่จบ็ป่วยกจ็ะเป็นคนดแูลพาไปรักษาในสถานท่ีโรงพยาบาล
หรือบางครั้งหมอนัดก็จะพาไปดูแลเอาใจใส่และบางคร้ังก็พาไปท�าบุญไหว้พระหรือเที่ยวสถานที่ต่างๆ เป็นการ
ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและลดความเครียดอีกด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“จัดหาที่อยู่อาศัยให้อยู่ด้วยกัน ให้เงินส�าหรับค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจ�าวันหาเคร่ืองนุ่งห่มเสื้อผ้า
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะดวก พาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เขามีความสุขความสนุกในการใช้ชีวิตประจ�า
วัน จะท�าให้ผูส้งูอายนุัน้ต้องการอยากมชีีวติไปนานๆ ไม่เบือ่หน่ายในการใช้ชวิีตในแต่ละวัน คยุกบัท่านบ่อยๆเพือ่
ท�าให้ลดระยะห่างในครอบครัว” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ ควรพาผู้สูงอายุไปผ่อนคลายตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด ไม่เศร้า ไม่เหงา และไม่ควรใช้ค�ารุนแรงต่อผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, วันที่ 29 
สิงหาคม 2560)

โดยสรุปคือ ครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหาร สุขภาพ ที่อยู่
อาศยั มีการพาผูส้งูอายไุปท�าบุญไปเทีย่วพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวท�าให้ผูส้งูอายุมคีวามสขุลดความเครียด
และรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่อ่อนไหวง่ายไม่ควรน�าความเครียดหรือปัญหามาให้กับผู้สูงอายุ และไม่
ควรใช้ค�าพูดที่รุนแรงต่อผู้สูงอายุ

1.3 ด้านชุมชนดูแลผู้สูงอายุ 

“ก็จะดูแลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันของหมู่บ้าน เงินทุนหมู่บ้าน หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนที่เราสามารถเข้าไปช่วยได้เขาก็จะมาบอกให้เราเข้าไปช่วยหรือแม้แต่เร่ืองการดูแลตัวเองก็จะมาให้ค�า
แนะน�าเสมอๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ มีการตรวจสุขภาพ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, วันที่ 29 สิงหาคม 
2560)

“มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเอง การเดิน การนั่งคุยพบ
คนอื่น การเต้น และให้ค�าแนะน�าในเรื่องการดูแลตนเอง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“จดัให้มหีน่วยงานดแูลผูส้งูอายใุนด้านสขุภาพ ส�าหรบัผูส้งูอายทุีต่ดิบ้าน เป็นโรคซึมเศร้าหรือป่วยทาง
จิต ให้มีหน่วยงาน เช่น อ.ส.ม. สาธารณสุข เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูง
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อายุได้มารวมตัวกันท�ากิจกรรม เช่น ออกก�าลังกาย พบปะพูดคุยกันในวัยเดียวกัน ท�าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกถูกทอด
ทิ้งหรือไม่มีคุณค่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ชมุชนมกีารดแูลผู้สูงอายดุ้วยวธิจัีดกจิกรรม 1 ครัง้/สปัดาห์ โดยจะเชญิกลุม่ผูส้งูอายอุอกมาท�ากจิกรรม
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิดเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ก็จะท�าให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท�ากิจกรรมออกก�าลังกาย
และยังได้รอยยิ้มและความสุขของผู้สูงอายุเวลาที่ท่านนั่งพูดคุยและรับประทานอาหารหลังจากท�ากิจกรรมเสร็จ
ร่วมกัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“ชุมชนมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท�าเพื่อเป็นการพบปะเพื่อนฝูงและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก
ด้วยและมีสถานพยาบาลเข้ามาตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

“จัดตั้งชมรมผูสู้งอายขุึ้น เพื่อที่จะใหผู้สู้งอายไุด้พบปะกนัจะได้มสีังคมของเขาแลว้ท�าใหใ้ช้ชวีิตเหมอืน
ในวัยรุ่น จัดหาเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพื่อน�าเงินจ�านวนนี้ไปใช้ชีวิตประจ�าวัน จัดหาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อจัดการปัญหาผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, วันที่ 29 สิงหาคม 
2560)

“ชุมชนควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท�าในเวลาว่าง เช่น การสารตะกร้า การผลิตสิ่งของต่างๆ เพื่อที่จะ
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมในเวลาว่าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

โดยสรุปคือ ทางชมรมมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูอายุ ด้วยวิธีจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเชิญ
กลุม่ผู้สงูอายุออกมาท�ากจิกรรมร่วมกนั จะมหีน่วยงานดแูลผูส้งูอายใุนด้านสขุภาพมกีารตรวจสขุภาพ และส�าหรบั
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน เป็นโรคซึมเศร้าหรือป่วยทางจิต ให้มีหน่วยงาน เช่น อ.ส.ม. สาธารณสุข เข้ามาให้ความช่วย
เหลือ ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มารวมตัวกันท�ากิจกรรม เช่น ออกก�าลังกาย พบปะพูดคุย
กันในวัยเดียวกัน ท�าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่มีคุณค่า ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายแล้ว ยังได้รอยยิ้มและ
มีความสุข 

2. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ ผู้วิจัยพบว่า 

ในส่วนของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชวนชมเขตเทศบาลต�าบลลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร พบ
ว่า มีการใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกาย เช่น ล�าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหารกล้ามเนื้อแขน
และขา มีการตรวจสุขภาพประจ�าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ่มจากวัดความดัน น�้าหนัก 
ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา มีการให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าดูแลซึ่งกันและกันภายใน
ชมรม และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

2.1 ใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกาย เช่น ล�าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหารกล้ามเนื้อ
แขนและขา เป็นต้น 

กจิกรรมออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ กจิกรรมประเภทนีเ้ป็นประโยชน์ในทางสขุภาพมาก จะช่วยให้ผูส้งู
วัย มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัยอีกด้วย เช่น การออก�าลังกาย การร�าไทย
ประยุกต์ การเต้นแอโรบิค การร�าไม้พลอง ร�าวงกลองยาว เป็นต้น กิจกรรมของผู้สูงอายุเกิดจากมีหน่วยงานของ 
อสม. เข้ามาช่วยในเรื่องจัดสถานที่และดูแลในเรื่องการรักษา
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2.2 มกีารตรวจสขุภาพประจ�าเดอืน สิน้เดอืนของทกุเดอืนหรอืในทกุวนัองัคาร เริม่จากวดัความดนั น�า้
หนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ทุกวันอังคารจะเริ่มกิจกรรม ตั้งเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ซึ่งจะมี อสม. 
เข้ามาช่วยในการชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน และจ่ายยา

         

2.3 ให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าระวังตัวเอง และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

การเตรียมรับมือของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุเริ่มมีการไม่สบายจากโรคประจ�าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดัน เป็นต้น ผู้สูงอายุจะบอกกับคนในครอบครัว เมื่อมีอาการโดยครอบครัวจะเป็นพาไปตรวจอาการเบื้อง
ต้น และเฝ้าดูอาการของผู้สูงอายุตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องและตัวผู้สูงอายุเองไม่ควรละเลยการดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง
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ข้อเสนอแนะ

1.  กระตุ้นและส่งเสรมิในชมรมชวนชมผูส้งูอายดุแูลกนัเองโดยสร้างเครอืข่ายชมุชนให้เข้มแขง็ และให้
ข้อคิดผู้สูงอายุเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง

2.  เผยแพร่เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและให้ลึกซึ่งส่งเสริมให้มีพอเพียงในชีวิต รู้จัก
ออม ตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นใช้เหตุผลในการด�าเนินชีวิต ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต้องมีความพร้อมจึงจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีในอนาคตจะได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ล�าบาก

3.  ผู้ที่ท�างานให้ชุมชนควรต้องมีจิตอาสาอย่างแท้จริง มีเวลาให้กับชุมชนสังคมผู้สูงอายุ การจัดให้มี
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน มีกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกาย เช่น 
การออกก�าลังกาย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

4.  การด�าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ ควรให้ผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิกให้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้าร่วมท�า
กิจกรรมให้มากที่สุด หรือสร้างเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้ช่วยเหลือตนเอง และ ครอบครัวได้

5.  ปลูกฝังให้มีการอบรมสั่งสอนให้บุตร เห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ หรือคนชรา ให้รู้จักกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ มีคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบ

6. การท�างานควรท�างานแบบองค์รวม ร่วมคิดร่วมท�าไม่แยกกันท�างานประสานงานงานกัน ช่วยกัน
คดิกจิกรรมอออกแบบกจิกรรมในชมรมเพ่ือให้ผูส้งูอายนุัน้มคีวามสขุในการท�ากจิกรรม และได้ร่วมกนัท�ากจิกรรม
ต่างๆ
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การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย
THE DEVELOPMENT OF ELDERLY’S WELFARE 

STRUCTURE IN THAI SOCIETY
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อาจารย์ประจำาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “เจดีย์มหาบุญ : การเปิดเผยตนต่อสาธารณะของชุมชนชาวเมียนมาในจังหวัด
สงขลา” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐระดับท้อง
ถิ่น 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างการท�างานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 3) เพื่อเสนอรูป
แบบโครงสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย 

เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาเฉพาะกรณีที่เทศบาลต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง
ล�าพูน จังหวัดล�าพูน การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย เพื่อถอดบทเรียนและน�าเสอนเป็นชุม
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ การจัดสวัสดิการที่ไวต่อความต้องการและเหมาะสมต่อบริบทในพื้นที่ใกล้เคียงในการน�า
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย

ผลการวิจัย พบว่า

1. แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่ามีการคาดการในอนาคตว่าจะมีจ�านวนท่ีลดลงเมื่อเทียบกับ
ประชากรวัยอื่นๆ แต่ยังอยู่ในช่วงวิกฤต เพราะอัตราการเกิดก็ลดตามไปด้วยเนื่องจากปัญหาการเจริญพันธุ์ ใน
ขณะเดียวกันจึงเป็นความท้าทาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ “เทศบาล” ซึ่งเป็นหน่ายงานที่ใกล้
ชิดกับชุมชนมากที่สุด จะต้องปรับวิธีการในการจัดสวัสดิการนอกเหนือที่รัฐจัดให้อย่างเหมาะสม

2. ผลการถอดบทเรยีน พบว่าการจดัสวดัดิการแก่ผู้สุงอายขุองเทศบาลต�าบลอโุมงค์ อ�าเภอเมอืงล�าพนู 
จังหวัดล�าพูน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดสวัสดิการตามภาระกิจที่รัฐก�าหนดให้ โดยมีเทศบาลท�าหน้าที่สนอง
นโยบาย โดยเริม่จากการจดัท�าระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชพี ซึง่เป็นระบบทีจ่ดัท�าไว้เพือ่ด�าเนนิ
งานในสวัสดิการของโดยตรง เช่น เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 2) การจัดสวัสดิการแบบการผสานงานระหว่างหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชน ที่มีเจตนารมณ์ในการท�างานบนฐานข้อมูล และใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยการ
ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น น�าไปสู่การออกแบบโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน ที่เกิดจากความต้องการ
ของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแท้จริง พบว่ามีถึง 9 โครงการดังนี้ 1) Long Term Care : LTC 2) โรงเรียนดอกซอม
พอ 3) อาสาปันสุข 4) กองทุนสวัสดิการประชาชนต�าบลอุโมงค์ 5) เฮือนสมุนไพร 6) ผู้สูงอายุอุโมงค์ยุคใหม่สู่
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท 7) ธรรมสัญจร วิถีพุทธ วิถีศีล 5 8) แผนชุมชน 9) กองทุนขยะบุญ 

3. ด้านการสร้างมาตรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้เหมาะสม ควรก�าหนดมาตรการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพกาย 2) การส่งเสริมสุขภาพจิต 3) การส่งเสริมสุขภาพทาง
ปัญญา และ 4) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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 Abstract

The research article entitled “The Development of Elderly’s Welfare Structure in Thai 
Society,” aimed: 1) to study body of knowledge concerning the arrangement of elderly welfare 
of local government agencies; 2) to explore the working structure of elderly welfare of local 
government agencies; and 3) to present a model of proper welfare structure for life quality of 
the elderly in Thai society.

It was an Applied Research, a case study based on Umong District Municipality, Muang 
District, Lamphun Province. It is an attempt to develop welfare structures for the elderly in 
Thai society to bring out the lesson and present knowledge concerning model of welfare ar-
rangement being suitable for contexts in neighbor area to develop the life quality of elderly 
in Thai society.

The research findings are as follows: 

1. Although the elderly population trends would be predicted that the number will 
reduce in the future compared to other age groups, but still in crisis, because the fertility rate 
is reduced as well due to reproductive problems. At the same time, it is a challenge for local 
administrative agencies especially “municipality”, which is the closest agency to community, 
needs to properly adjust method of welfare arrangement, other than that provided by the 
State.

2. As for results of the lesson it has been found that the arrangement of elderly fel-
ware in Umong District Municipality, Muang District, Lamphun Province, consisted of two mod-
els: 1) Welfare arrangement as assigned by the government was driven by municipalities, 
starting from the establishment of subsistence-allowance database management system, for 
example, elderly subsistence allowance; and 2) cooperation between governmental agencies, 
private agencies, and communities with an intent to work on database and based on location 
by engaging in brainstorming to design project/activity derived from desires of elderly in com-
munities, consisting of 9 projects: 1) Long Term Care: LTC, 2) Dorksomphor School, 3) Volunteer 
to share happiness, 4) Umong District Welfare Fund, 5) Herb Houses, 6) New Age of Umong 
Elderly, the Smart Elderly, 7) Dhamma Roaming, the Buddhist Route, 5 Precepts Route, 8) 
Community Plan, and 9) Merit Garbage Fund.

3. As for the aspect of developing measures to promote proper welfare for elderly, 
measures should cover 4 aspects: 1) physical health promotion, 2) mental health promotion, 
3) intellectual health promotion, and 4) promotion of elderly to happily live in society.

คำาสำาคัญ (Key word) การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการ, ผู้สูงอายุ, สวัสดิการสังคม, สวัสดิการชุมชน,
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บทนำา

แนวโน้มความเป็นสงัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทยมอีตัราสงูขึน้เรือ่ยๆ จากปรากฏการณ์ปัจจบุนัจะเหน็
ได้ว่า “สถิติการเสียชีวิตและความยืนยาวของชีวิตขาดสมดุลย์” ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผลมาจากเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ทีม่คีวามล�า้สมยั ภาคประชาสงัคมประกอบด้วยภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน สมควรทีจ่ะได้ตระหนกั
พร้อมกับทบทวนเรื่องเกี่ยวกับ “ของประชากร” ในทางประชากรศาสตร์ ทั้งการเกิดและการตายถือเป็นองค์
ประกอบส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของประชากร ประชากรในช่วงเวลาหนึ่งและในพื้นที่หนึ่งจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงตามธรรมชาติ คือไม่นับรวมการย้ายถ่ินของ ประชากรย่อมขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างองค์
ประกอบทัง้สอง คอื การเกดิและการตายนี ้ถ้าในแต่ละช่วงเวลา คนเกดิมากกว่าคนตาย จ�านวนประชากรในพืน้ที่
นั้นก็เพิ่ม และในทางกลับกัน ถ้าคนเกิดน้อยกว่าคนตาย ประชากรก็จะลดลง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2506 ถึง 
พ.ศ. 2526 เป็นช่วงที่มีเด็กไทยเกิดใหม่ปีละเกินล้านคน เราได้เรียกเด็กรุ่นที่เกิดในช่วง 20 ปีนี้ว่า “ประชากรรุ่น
เกิดล้าน” ในปี พ.ศ. 2549 นี้ ประชากรรุ่นเกิดล้านอยู่ในช่วงวัยท�างาน อายุระหว่าง 23–43 ปี และผู้หญิงของ 
“ประชากรรุ่นเกดิล้าน” ก�าลงัอยูใ่นวยัมบีตุร โดยเฉพาะผูห้ญงิในช่วงอาย ุ20–29 ปี ก�าลงัอยูใ่นช่วงวยัทีจ่ะมบีตุร
ได้มากที่สุด

เมือ่ประเทศไทยเผชญิหน้ากบัสงัคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ รัฐบาลจงึมีการเตรียมการเพือ่รองรับ 
เมื่อมีจ�านวนผู้สูอายุมากขึ้น สัดส่วนคนท�างานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลง 
เกดิปัญหาทางด้านเศรษฐกจิของประเทศได้ผูส้งูอายตุ้องเกษียณจากการงานไม่มรีายได้ต้องอาศัย รายได้จากเงนิ
ที่เก็บออมไว้ถ้าหากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด�ารงชีพเป็น ภาระแก่สังคมที่ต้องช่วย
เหลอืเก้ือกลูจดัสวสัดกิารต่างๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เม่ือถงึวัยสูงอายุ สภาพร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลง
ต้องมีการปรับตัว และที่ส�าคัญเมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมา ซึ่ง
ทัง้หมดเป็นปัญหาทีท่กุภาคส่วนสมควรมกีาร เตรียมการเพือ่รองรบัจ�านวนผูส้งูอายทุีจ่ะมเีพิม่ขึน้และเพิม่ขึน้เรือ่ย 
ๆ (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย, ออนไลน์)

ทีผ่า่นมานัน้ ตวัอยา่งในประเทศทีพ่ัฒนาแล้วได้วางระบบ กลไก มาตรการ และก�าหนดนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจนที่น่าสนใจ คือ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานก่อน
ประเทศไทย ปัจจุบันจากประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 65 ขึ้นไป) ถึง 32 ล้านคน หรือหนึ่ง
ในสี่ (ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ�านวนถึง 40 ล้าน หรือหนึ่งในสาม) เนื่องจากญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว จึงน่าสนใจดูระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระยะยาวว่าเขาท�าอย่างไร มีปัญหาอย่างไร 
และแก้ปัญหาอย่างไร ญี่ปุ่นไม่ได้ดูแค่เรื่องการประกันสังคมและการประกันการดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียว แต่
พยายามหามาตรการอย่างอื่นมาเสริม เช่น ในปี 2538 มีการออกกฎหมาย “มาตรการสำาหรับสังคมผู้สูงอาย”ุ 
เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถด�ารงชีพได้ตลอดชีวิตอย่างมีความม่ันคง และปีต่อมาก็ก�าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งได้ประกาศใช้ในปี 2544 มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูง
อายุมากขึ้นโดยการออกกฎหมาย (2549) ให้ภาคเอกชนจ้างพนักงานจนอายุ 65 ปี แบบค่อยเป็นค่อยไป และ
นายจ้างสามารถลดเงินเดือนพนักงานที่สูงอายุได้ มีพนักงานไม่น้อยที่ถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ 60 ปี โดย
ยังท�างานในต�าแหน่งเดิม นอกจากนั้นยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองมากขึ้น (สราวุธ ไพฑูรย์
พงษ์/มติชนรายวัน 24 ก.ค.2558)

ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้ความส�าคัญประชาชน
ผู้สูงอายุ โดยจัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้



268  บทความวิชาการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการเพือ่การพฒันางานด้านผู้สงูอายรุะดบัชาตแิละการพฒันาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

หน่วยงานในอนาคตโดยเฉพาะ “เทศบาล” จะมีบทบาทส�าคัญอีกองค์กรหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ผล
จากการกระจายอ�านาจลงไปสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ภาระหน้าที่ก็จะหลากหลาย เพราะผู้วิจัยเห็นว่าองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเข้าใกล้ชุมชนมากที่สุด ด้ังนั้นหลักการส�าคัญในการบริการสาธารณะ ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือ พัฒนาให้ทุกๆ คนในท้องถิ่นให้มีคุณค่าเพิ่ม หมายถึงต้องมาจากความหลายหลายทางด้านสวัสดิการ
สังคมทั้งในวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยชรา ดึงสมรรถนะที่อยู่ในตัวมนุษย์ออกมาให้ได้มากที่สุด ที่ไม่มาจากการให้
เปล่า อาท ิเบีย้ยงัชพี ในทีน่ีจ้ะมุ่งเน้นไปทีว่ยัชราทีเ่รยีกอกีอย่างหน่ึงว่าสังคมผู้สูงอาย ุควรมกีารพฒันากระบวนการ
ท�างานที่คลอบคลุม ท�าให้ทุกวัยรู้สึกว่าไม่เป็นภาระต่อสังคม และมีคุณค่าต่อสังคมในนามนักปราชญ์ของท้องถิ่น
นั้นๆ 

จากที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ยืนยันว่าในการวิจัยในครั้งนี้มีเป้าประสงค์ที่เป็นสาระส�าคัญคือมุ่ง
เน้นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ถอดบทเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ น�าไปสู่การ
ก�าหนดนโยบายรองรับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ท่ีจะสนับสนุนให้
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถปรับตัวได้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี
การบรกิารสาธารณะทีเ่รว็ต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะแนวทางการจดัสวสัดกิารของสงัคมผูส้งูอายุ
ในอนาคต ที่เกิดจากฐานการศึกษาจากสังคมโลกของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาโครงสร้างการท�างานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น

3. เพื่อเสนอรูปแบบโครงสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 3.1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย  Y เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
ในพื้นที่ ๆ  ด�าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถถอดบทเรียนตามแนวคิดเชิงระบบ โดยได้
แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

1. รูปแบบการวิจัย

2. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. รูปแบบการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้ง
ในเชิงพื้นท่ีและเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัย ด้วยการถอดบทเรียนและการบูรณาการข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ในพื้นที่การศึกษาที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

1.1 ศึกษาวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐานหลกัการคิด และแนวทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อการวจิยั เพือ่ก�าหนด
กรอบแนวคดิและระบบงานวจิยั โดยการรวบรวมข้อมลูเอกสารงานวจิยั และสภาพทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
โครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย ตามรูปแบบของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ตามวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

1.2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างการท�างานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของ
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น ในเทศบาลต�าบลอุโมงค์ จังหวัดล�าพูน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth In-
terview) จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 18 รูป/คน และด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตาม
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1) จัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing)

2) การแสดงข้อมูล (Data Display)

3) การหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย (Conclusion ,Interpretation 
and Verification)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อก�าหนดรูปแบบการวิจัย 
คณุลกัษณะ ข้อมลูการก�าหนดนยิามศพัท์เชงิปฏบิตักิาร การสร้างเครือ่งมอื เป็นการวจิยัโดยใช้การสมัภาษณ์เปน็
เครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากตัวแทนคณะสงฆ์ 
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และตวัแทนประชาชน ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพฒันาโครงสร้างสวสัดกิารผูส้งูอายใุนสงัคมไทย 
ซึง่บคุคลดงักล่าวเป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการขบัเคลือ่นการท�างานด้านสวัสดกิารชมุชน หรอืผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholders) จากการท�างานในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) กลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�าชุมชน

2) กลุ่มองค์กรสนับสนุน เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาค
เอกชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย

3) กลุ่มผู้แทนประชาชน และผู้สูงอายุ

3. สรุปผลการวิจัย และน�าเสนอรายงานผลภาพรวม ของการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุใน
สังคมไทย

2. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูง
อายุในสังคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จากตัวแทนคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทน
ประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มองค์กรสนับสนุน และกลุ่มผู้แทนประชาชน รวมจ�านวน 18 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย ใช้ส�าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants Inter-
view) 3 กลุ่มที่เป็นตัวแทนโดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ประเดน็ส�าคญัของเนือ้หาการวจิยัและวเิคราะห์สาระส�าคญัจากนยิามศพัท์เชงิปฏบิตัิ
การ ทีเ่กดิจากสภาพปัญหาของการวจิยั และผ่านกระบวนการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง จนตกผลกึ
เป็นกรอบแนวคดิแล้วได้ยกร่างแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุสิถาบนัวจัิยพทุธศาสตร์ เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการใช้ถ้อยค�าส�านวนของภาษาของข้อค�าถาม

2. ด้านโครงสร้างของประเดน็เนือ้หาค�าถามทีค่รอบคลมุสาระส�าคญั เชงิบรหิารจดัการ และพฒันา จดุ
อ่อนจุดแข็งของกระบวนการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย 3. ด้านกรอบประเด็นและข้อ
ค�าถามครอบคลุมเนื้อหาส�าคัญ ที่ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�าหนดไว้ 

4. โดยให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การน�าไปพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนีผู้้วจิยัเป็นผูด้�าเนนิการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์
การวิจัย โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก และข้อมูลทุติยภูมิจากวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ต�าราทางวิชาการ วารสารและ
หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย ดังนี้

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จาก
พระไตรปิกฎ (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกัง 2500 พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา
และแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
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2. การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูล ด�าเนินการ
อย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลให้ตรงตามเนื้อหาที่ได้ก�าหนดไว้ หลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบ
ถ้วนแล้ว ใช้เทคนิคสามเส้า (triangulation) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความ
เหมอืนกนัหรอืไม่ ซึง่ถ้าทกุแหล่งข้อมลูพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมอืนกนั แสดงว่าข้อมลูทีผู่ว้จิยัได้มามคีวามถกูต้อง 

 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่า
ได้ค้นพบท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบท่ีได้มามีความ
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว 
ข้อมลูทีไ่ด้มาเป็นไปในทิศทางเดยีวกันหรอืไม่ ถ้าผูว้จิยัพบว่าไม่ว่าจะน�าทฤษฎใีดมาใช้กต็าม ได้ข้อค้นพบทีเ่หมอืน
กัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

 ถ้ามีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและ
เข้าไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้น การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูลอาจจะด�าเนินการไปพร้อมกัน

3. การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ในโครงการวิจัย ครั้งนี้จะด�าเนินการโดย 2 วิธีการ คือ

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
กระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนที่มีลักษณะเป็นองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน เฉพาะหัวหน้าหรือผู้น�าที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาค
เอกชนก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ส�านักงานพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด นักวิชาการ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนประชาชน เพื่อให้เกิดการกระจายของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ซึ่งจะ
ท�าให้ได้ข้อมูลในหลายมิติ ตอบโจทย์การวิจัยทุกประเด็น การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) มีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการสัมภาษณ์ ได้ด�าเนินการคือ ก่อนลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ส่ง
จดหมาย และข้อมลูเรือ่งทีส่มัภาษณ์ผ่านจดหมายอเีลค็ทรอนคิ และฝากส่งทางไปรษณย์ี หลงัจากนัน้ได้โทรศพัท์
เพื่อนนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ก่อน โดยได้เตรียมแบบฟอร์มส�าหรับกรอกข้อมูลและเตรียมเครื่องบันทึก
เสียง และขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นที่อ้างอิงในส่วนท้ายของงานวิจัยฉบับนี้ การเก็บข้อมูลภาคสนามในครั้ง
นี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยแผนการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ไดก�าหนดไว้ หลังจาก
นัน้ได้พมิพ์คดัลอกข้อมลูจากเครือ่งบนัทกึเสยีง ในแบบบนัทกึขณะเดยีวกนัในระหว่างการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัได้การ
บนัทกึแบบ (Field Note) ซึง่มคีวามส�าคญัในการป้องกนัการลมืประเดน็ส�าคญั โดยใช้ส�าหรบับนัทกึเพือ่รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ระหว่างด�าเนินการวิจัยหลักจากนั้นได้สรุปความตามกรอบของการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนด�าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ พร้อมอธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ์ และเก็บภาพพร้อมแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกจะน�าไปเพื่อการศึกษาและพัฒนาการท�างาน
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งจะไม่ท�าให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเสียหายแต่ประการใด
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูล การด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ด�าเนินการตั้งแต่ การจัด
หมวดหมู่ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล แต่ในขั้นนี้จะได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เรียบเรียงไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก�าหนดไว้ โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Technique) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี ้1. การก�าหนดประเด็นการวิเคราะห ์ 2. 
การวิเคราะห์ตามประเด็นที่จ�าแนก  3. การสังเคราะห์เนื้อหา  4. การสรุปและน�าเสนอตามวัตถุประสงค์

การสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesis) เพื่อเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนและค้นหารูปแบบโครงสร้าง
สวัสดิการที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังน้ีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยเทคนิค 6C Technique Analysis* ที่ประกอบด้วย

1. Concept (มโนทัศน์) ผู้วิจัยก�าหนดประเด็นการวิเคราะห์ที่เน้นความคิดรวบยอด

2. Content (สาระเนื้อความ) คือ สาระส�าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุปประเด็นส�าคัญ

3. Classification (การวเิคราะห์จ�าแนกกลุม่) คอื น�าข้อมลู ข้อ 2 มาเป็นข้อมลูส�าคญัและในการจ�าแนก
กลุ่ม/ระบุประเด็นส�าคัญ 

4. Category (จัดหมวดหมู่ข้อมูล) คือ น�าข้อมูลในข้อ 3 มาจัดหมวดหมู่ : การสรุปเนื้อหาใหม่

5. Conceptualization (การสรปุและจัดระบบความคดิ) การจัดท�ากรอบความคดิของการสังเคราะห์ข้อมลู

6. Communication (การอธิบายความหมาย) การสื่อความหมายของกรอบความคิดโดยการแปล 
ตีความข้อมูล 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. รวบรวมและเรียบเรียงค�าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุกคนโดยการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์

2. น�าเสนอประเด็นและเนื้อหาส�าคัญของแต่ละข้อถาม จากค�าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์จากทุกคน

3. น�าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ : การใช้เทคนิคการยืนยัน 3 เส้า (Triangulation Technic) 
เพื่อการวิเคราะห์ สงเคราะห์และสรุปผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากความสอดคล้องของข้อมูล 3 เส้า : 3 มิติ

4. น�าเสนอข้อมาสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา แต่ละประเด็นการวิจัยและข้อค้นพบความใหม่
ของการวิจัย

3. การนำาเสนอผลการวจัิย หลงัจากด�าเนนิการตามขัน้ตอนข้างต้นเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะน�าเสนอผลการ
วจิยัเบือ้งต้น ในช่วงการด�าเนนิการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรอืการน�าเสนอผลการวจิยัสูก่ลุม่เป้าหมาย แก่
ประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยการจดัพมิพ์เป็นรปูเล่ม เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นอนัดับต่อไป

1นภัทร์ แก้วนาค, เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 15.
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4. ผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การพฒันาโครงสร้างสวสัดกิารผูส้งูอายใุนสงัคมไทย” ได้ด�าเนนิไปตามแผนทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้ มีผลการวิจัยพบว่า

1.สถานการณ์ด้านประชากรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรของประเทศไทย

โครงสร้างทางอายขุองประชากรแสดงด้วยสดัส่วนของประชากรในวยัต่างๆ เมือ่จ�าแนกประชากรออก
เป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน 
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.
2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และที่น่าสังเกต คือ ในปี พ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วนของประชากร
วัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ (แผนภูมิที่ 5.1) แผนภูมิที่ 5.1 สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัย
แรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583

แผนภูมิที่ 5.1 : สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583

1.1 จำานวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุ

ตารางที ่1.1 จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583พบว่า สดัส่วน
ของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนกล่าวคือสัดส่วนของผู้สูงอายุ
วัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุ และน�าไปสู่การ
เพิม่ขึน้ของประชากรทีอ่ยูใ่นวยัพึง่พงิ ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพเมือ่พจิารณาสัดส่วนเพศของประชากร
สูงอายุ พบว่า ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 55.1 ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2583 
โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เป็น

จัดท�าแผนชุมชนจัดการตนเอง
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ร้อยละ 21.3 ในปี 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชายส�าหรับแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยจะ
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ�านวน 
3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
แนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 5.1 : จ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุ 

1.3 อัตราเพิ่มของประชากรรวมเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ

จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553–พ.ศ.2583 ชี้ให้เห็นว่า อัตราการ
เพิม่ของประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนตดิลบ โดยเริม่ติดลบในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2568 – พ.ศ.2573 เป็นต้น
ไป ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเพิ่ม
ประชากรรวมค่อนข้างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว (แผนภูมิที่ 1.2)
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แผนภูมิที่ 5.2 : อัตราการเพิ่มประชากรรวม เปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ พ.ศ. 2553 - 2583

2. ผลวิเคราะห์ประชากรและสัดส่วนผู้สูงอายุในเทศบาลต�าบลอุโมงค์ จังหวัดล�าพูน

จังหวัดล�าพูน มีประชากรชาย 196,448 หญิง 209,551 มีข้อมูลผู้สูงอายุปลาย ปี 2559 จากสถิติ
จ�านวนผู้สูงอายุเทียบกับจ�านวนประชากรทั้งจังหวัดอยู่ท่ีร้อยละ 19.80 ผู้สูงอายุ 80,446 คน จากประชากร
ทั้งหมด 405,999 คน อ�าเภอเมืองล�าพูนอยู่ที่ร้อยละ 18.39 ผู้สูงอายุ 10,737 คน จากประชากรทั้งหมด 58,381 
คน ต�าบลอุโมงค์อยู่ที่ร้อยละ 24 ผู้สูงอายุ 3,156 คน จากประชากรทั้งหมด 13,069 คน 

เทศบาลต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพนู มปีระชากรทัง้หมด 13,069 คน มจี�านวนครวัเรอืน3,862 
ครัวเรือน ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 3,156 คน แยกเป็นเพศชายจ�านวน 
1,390 คน เพศหญิงจ�านวน 1,766 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และมีผู้ที่จะเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จ�านวน 2,538 
ราย (ช่วงอายุ 50–59 ปี) จากสถิติข้อมูลผู้สูงอายุต�าบลอุโมงค์ ถือได้ว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
ของจังหวัดล�าพูนส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุต�าบลอุโมงค์

 แนวทางการบริหารจัดการส�าหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มในต�าบลอุโมงค์เบื้องต้นต้องเข้าใจลักษณะของ
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม และต้องตระหนักในเป้าหมายของการบริการส�าหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มด้วย จึงจะสามารถ
จดับริการที่สอดรับกับความต้องการของ ผู้สงูอายไุด้อยา่งมีประสิทธิภาพ ลกัษณะทางสขุภาพและสงัคมของผู้สงู
อายุทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดี (well elder) หรือกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน (home bound elder) 
และกลุ่มติดเตียง (bed bound elder) ซึ่งนอกจากจะระบุลักษณะที่ใช้ในการ พิจารณาจัดกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยัง
บ่งบอกเป้าหมายการจัดบริการที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มไว้ เพื่อให้เป็นจุดมุ่งของการให้ บริการ เป้า
หมายของบริการส�าหรับผู้สูงอายุโดยภาพรวมนั้น อยู่ที่การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) การป้องกัน
ภาวะทุพพลภาพ (prevent disability) และการส่งเสริมความเป็นอิสระมากที่สุด (enhance independence) 
แต่ด้วยความทีผู่ส้งูอายุแต่ละคน แต่ละกลุม่มลีกัษณะทางสขุภาพและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ กจิกรรมทีเ่ทศบาล
ต�าบลอโุมงค์ จดัให้จงึย่อมมจีดุเน้นทีเ่ป็นเฉพาะของแต่ละกลุม่ การจดับรกิารให้กบัผูส้งูอายนุัน้ต้องสอดคล้องกบั 
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ความต้องการหรอืปัญหาของผูส้งูอาย ุครอบคลมุความเป็นองค์รวม และเป็นบรกิารทีบ่รูณาการด้านสขุภาพและ
สังคมเข้าด้วยกัน ดังนั้น การจัดบริการด้านสุขภาพ จึงต้องพิจารณามิติความสามารถในการท�าหน้าที่และกลุ่ม
อาการของผู้สูงอายุ (geriatric syndrome) ร่วมกับโรคและความเจ็บป่วยที่มีอยู่ด้วยเสมอและการจัดบริการ
สุขภาพ ส�าหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่มนั้นจะต้องครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การป้องกันภาวะ
ทุพพลภาพ การรักษา และฟื้นฟู สภาพ เพียงแต่จุดเน้นของการบริการส�าหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มจะมีความต่าง
กัน ได้แก่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการชะลอ ความเสื่อมจากความสูงอายุ ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ
โดย รวมดี เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันทั้งโรคและภาวะ ทุพพลภาพ ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอยู่ใน
สถานะเสี่ยง และเน้น การดูแล รักษาฟื้นฟูสภาพ และชะลอหรือลดทอนภาวะทุพพลภาพ ในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพและพิการ ส่วนบริการด้านสังคม มีภารกิจในการพัฒนา ศักยภาพการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ 
และภารกจิประสาน การบรกิารด้านสขุภาพและด้านสงัคมอืน่ๆ กบัองค์กรท้องถิน่ และ ภาคทีีเ่กีย่วข้องทัง้ชมุชน 
ภาครัฐและเอกชน มีผู้สูงอายุที่แบ่งออก 3 ประเภทดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่ติดสังคม 

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือกลุ่มติดสังคม (well elder) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้ดี ด�าเนินชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ และมักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ในด้านสุขภาพ สามารถท�า
กิจวัตรพื้นฐานประจ�าวัน (activity of daily living : ADL) และกิจวัตรประจ�าวันต่อเนื่อง (instrumental ac-
tivity of daily living: IADL) ได้ เป็นผู้ที่มีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือเป็นเพียงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
เกดิโรค หรอืเป็นผูท้ีม่โีรคเรือ้รงั 1- 2 โรค แต่ควบคมุได้ ในด้านสงัคม กลุม่นีจ้ะเป็นผูส้งูอายทุีส่ามารถและประสงค์ 
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม สามารถช่วยเหลือครอบครัว-ผู้อื่น-สังคม ได้ อาจมีปัญหา/ทุกข์ยาก/เดือดร้อนด้วยหรือ
ไม่ก็ได้ เป้าหมายของการจัดบริการ คือ การคงภาวะสุขภาพและ ความสามารถในการท�าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 
พัฒนาความสามารถ ในการใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
อย่างสูงสุด กิจกรรม โครงการที่เทศบาลต�าบลอุโมงค์ได้จัดท�าให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม เช่น โรงเรียนดอก
ซอมพอ ธรรมสญัจร วถิพีทุธวถิศีลี 5 ผูส้งูอายยุคุใหม่สูส่งัคมสงูวยัอย่างสมาร์ท กองทนุขยะบญุ แผนแม่บทชมุชน

2. ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน (home bound elder)

เป็นผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลอืบางส่วน มคีวามจ�ากดัในการด�าเนนิชวีติ
ในสังคม และ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีหลายโรค และมีกลุ่มอาการ
ส�าคัญของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการ ไปมาได้โดยอิสระ ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะมีความจ�ากัดในการด�าเนิน 
ชีวิตในสังคมชัดเจน และอาจมีความจ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน พื้นฐานหรือต่อเนื่องบางประการ ท�าให้
ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้อื่นบ้างบางส่วน เช่น ในการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ สามารถเดินตามล�าพัง
บนทางเรียบได้ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือผู้ช่วยเหลือ การรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการ ความ
ช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร หรือกลุ่มที่แม้จะรับประทาน อาหารได้เองแต่อาจท�าหกเลอะเทอะ/โต๊ะเปื้อน
ได้ การขับถ่ายสูงอายุกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือ เช่น พาไปห้องสุขา ช่วยท�าความสะอาดหลังขับถ่าย เป็นต้น 
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านนี้มีโรคประจ�าตัวหลายโรค comorbidity/multimorbidity) โดยมีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้
หรือ มีภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการ ของผู้สูงอายุ (geriatric syndrome) ที่มี
ผลต่อการเคลื่อนที่และ การเข้าสังคม ทางด้านร่างกาย เช่น การมีความยากล�าบาก ในการเคลื่อนที่ (instability 
& impair mobility) ทางด้านจิตใจ เช่น มีภาวะซึมเศร้า ทางด้านสติปัญญา-การคิดรู้ เช่น ภาวะหลงลืม และ
สมองเสื่อมในด้านสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านนี้ เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วม กับสังคมน้อย เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตราย เช่น ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมที่วัดได้เช่นเดิม รวมถึงกลุ่มที่ไปมานอกบ้าน ได้โดยอิสระแต่ไม่ชอบ
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ออกสังคม และกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมสังคมได้เนื่องจากติดภาระทางบ้าน เช่น ต้องดูแลหลาน ผู้สูง
อายุกลุ่มนี้อาจมีหรือไม่มีศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัว และสังคมได้ การเสริมพลังอ�านาจให้กับผู้สูงอายุ
กลุม่นีจ้ะช่วย เสรมิสขุภาวะและเสรมิศกัยภาพชมุชน ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านอาจเป็นผู้ท่ีมหีรอืไม่มปัีญหา ทุกข์ยาก 
เดือดร้อน การที่ผู้สูงอายุมีปัญหาทางสังคมด้านนี้จ�าเป็นต้องได้รับ การช่วยเหลือเกื้อกูลจากหน่วยงานด้านสังคม 
ทั้งนี้เพื่อสร้างสุขภาวะให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป้าหมายของการจัดบริการ คือ การด�ารงการมีสุขภาพที่ดี การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน การป้องกนัการเสือ่มถอยของการท�า หน้าทีแ่ละภาวะทพุพลภาพแต่เริม่ต้น และป้องกนัการเกดิ
โรค (ใหม่) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมในสังคมหรือใช้ ภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยมี
กิจกรรม เช่น โครงการอาสาปันสุข LTC ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เฮือนสมุนไพร กองทุนสวัสดิการประชาชน
ต�าบลอุโมงค์ ฯ

3. ผู้สูงอายุที่ติดเตียง 

ผูส้งูอายกุลุม่ติดเตยีง (bed bound elder) เป็น ผูส้งูอายทุีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองในการท�ากจิวตัร 
ประจ�าวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและ / หรือการท�ากิจวัตรพื้นฐานประจ�าวันอื่นและเป็นก
ลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคและมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะหง่อม/ เปราะบาง ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่ม
ตดิเตยีง เป็นกลุม่ทีม่คีวาม จ�ากัดในการท�ากิจวตัรพืน้ฐานประจ�าวนั ไม่สามารถช่วยเหลอื ตนเองในการท�ากจิวตัร
ประจ�าวันได้ ท�าให้ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้อื่น ทั้งในการเคลื่อนย้ายและ/หรือในกิจวัตรพื้นฐานประจ�าวัน 
เช่น การเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถย้ายต�าแหน่งตัวเอง ขณะนั่งได้ หรือแม้แต่ขยับตัวไม่ได้ในท่านอน 
ต้องการความช่วยเหลือ ในการเคลื่อนย้าย หรือพลิกตะแคงตัว การรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีภาวะ
กลืนล�าบาก แม้ว่าผู้ดูแลจะป้อนอาหารให้และผู้สูงอายุอาจได้รับสารอาหารผ่านช่องทางอื่น (จมูก กระเพาะ 
อาหาร หรือล�าไส้) การขับถ่าย ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ต้องขับถ่ายในท่านอน หรืออยู่บนเตียง สวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา 
หรือต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม เป็นประจ�าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงนี้ มีโรคประจ�าตัวหลายโรค (comorbidity/multimor-
bid) ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ มีการเจ็บป่วย เรื้อรังมายาวนาน และมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ 
นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะหง่อม/เปราะบาง ที่มีผลต่อความ ต้องการความช่วยเหลือในการด�าเนิน
ชีวิตและการเข้าสังคม ในด้านสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงนี้ เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถ มีส่วนร่วมกับสังคมด้วยตนเอง
ได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้าน ร่างกาย ปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ ท�าให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ จ�าเป็นต้องพึ่งพา ครอบครัว-ผู้อื่น-สังคม ใน การมีส่วนร่วมทางสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจไม่มีศักยภาพใน
การ ช่วยเหลือครอบครัว และสังคมได้ การเสริมพลังอ�านาจให้กับผู้สูงอายุ และครอบครัว ผู้ดูแล จะช่วยเสริมสุข
ภาวะของผู้สูงอายุและเสริม ศักยภาพของผู้ดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง อาจเป็นผู้ที่มีหรือไม่มีปัญหา ทุกข์ยาก 
เดือดร้อนด้วย ท่ีอาจมีผลต่อความต้องการการดูแลช่วยเหลือและ ปัญหาทางจิตใจ ซึ่งมักจะเป็นปัญหาด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลาย ด้านร่วมกัน เช่น การขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ ถูกทอดทิ้งอยู่ล�าพัง หรือ ได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะ
สม การเข้าไม่ถึงสิทธิหรือบริการที่พึงได้รับ ปัญหาความยากจน ไม่มีรายได้ เป็นต้น ซึ่งปัญหาทางสังคมในด้านนี้
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก หน่วยงานด้านสังคมเป้าหมายของการจัดบริการ คือ การ
ด�ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ ที่เป็นอยู่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการเกิดภาวะทุพพลภาพ เพื่อให้สามารถ
ใช้ชวิีตอยูใ่นครอบครวัและชมุชนได้ตามอตัภาพ โดยได้รบัความช่วยเหลอืดแูลหรอืมผีูด้แูลช่วยเหลอืจากครอบครัว 
ชุมชน สังคม ตามความต้องการ และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สูงสุด กิจกรรม โครงการที่เทศบาลต�าบลอุโมงค์
ได้จัดท�าให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง เช่น โครงการอาสาปันสุข LTC ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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เมื่อแบ่งออกโดยละเอียดแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ทางสังคม ถูกทอดทิ้ง อาศัยอยู่เพียงล�าพัง อาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกัน อาศัยอยู่ร่วมกับผู้พิการ อาศัยอยู่กบั
บตุรหลานผูส้งูอายสุ่วนใหญ่เจบ็ป่วยจากโรคเรือ้รัง จ�านวน 768 คนเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง

-มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังจ�านวน 42 คน 

-ผู้สูงอายุติดสุรา (ดื่มเป็นประจ�า) จ�านวน 116 คน ชาย 99 คน หญิง 17 คน 

-ติดบุหรี่(สูบเป็นประจ�า) จ�านวน 107 คน ชาย 71 คน หญิง 36 คน

-ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ จ�านวน277 คน ชาย 111 คน หญิง 166 คน 

-ผู้ป่วยติดเตียงจ�านวน 54 คน ชาย 20 คน หญิง 34 คน 

-ผู้ป่วยติดบ้านจ�านวน 177 คน ชาย 55 คน หญิง 122 คน 

-ผู้สูงอายุที่ติดสังคมจ�านวน 2,756 คนชาย 1,215 คนหญิง 1,541 คน

-ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามช่วงวัยอายุ 60–69 ปี จ�านวน 1,378 คนอายุ 70–79 ปี จ�านวน 
743 คน อายุ 80–89 ปี จ�านวน 338 คนและ อายุ 90 ปี ขึ้นไป จ�านวน 23 คน รวม 2,482 คน 

จากสถติดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า เทศบาลต�าบลอโุมงค์ มกีารวางแผนในการท�างานแบบมส่ีวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่ให้ความส�าคัญในการจัดท�าฐานข้อมูลที่ครอบคลุมไปยังประชาชนทุกกลุ่ม 
น�าไปสูก่ระบวนการตดัสนิใจก่อนทีจ่ะก�าหนดเป็นนโยบายในการบรสิาธารณะ โดยเฉพาะเรือ่งโครงสร้างสวสัดกิาร
ของผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด เปรียบเสมือนกับการเกาถูกที่คัน ส่วนกระบวนจะนั้น
จะได้กล่าวถึงหัวข้อถัดไป

3. ถอดบทเรียน : กระบวนการจัดท�าระบบการท�างานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

จากการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย ในครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกรณีที่
เทศบาล อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานที่ได้จัดกิจกรรม โครงการ และสวัสดิการแก่ผู้สูง
อายุ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 5.1 : รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อสังคมไทย

1. การจัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน 

การจัดท�าระบบฐานข้อมูลชุมชน คือ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบุคคล ครัวเรือน หรือชุมชน 
ในแต่ละด้านทีม่คีวามจ�าเป็นในการพฒันาของหน่วยงาน องค์กร เช่น ข้อมลูด้านอาชพีการศกึษา สขุภาพ เศรษฐกจิ 
สภาพแวดล้อม รายได้ค่าใช้จ่าย เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประกอบในการจัดท�าแผนโครงการกิจกรรมและการ
ขบัเคลือ่นโครงการต่าง ๆ  ให้ถกูต้องตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของชมุชน โดยเทศบาลมรีะบบการจดัท�าฐาน
ข้อมูลดังนี้

จากแผนภาพจะเห็นว่า “เส้นประ” หมายถึง การจัดสวัสดิการตามภาระกิจที่รัฐก�าหนดให้ โดยมี
เทศบาลท�าหน้าที่สนองนโยบาย (F1 จึงหมายถึง มีหน้าที่จัดท�าเพียงหน่วยงานเดียว) โดยเริ่มจากการจัดท�าระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ซ่ึงเป็นระบบที่จัดท�าไว้เพื่อด�าเนินงานในสวัสดิการของรัฐด้านเบี้ย
ยังชีพของผู้สูงอายุ

ในขณะเดียวจะเห็นว่า “เส้นทึบ” จะหมายถึง การจัดสวัสดิการแบบการผสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชน ที่มีเจตนารมณ์ในการท�างานบนฐานข้อมูล และใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมิใช่เป็น
เพียงความรับผิดชอบให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น (F1+F2 จึงหมายถึง การผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับภาคีเครือข่าย) จะเห็นว่า จะเป็นการสร้างมาตรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูง
อายุได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพกาย 2) การส่งเสริมสุขภาพจิต 
3) การส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา และ 4) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1) ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม TCNAP (Thailand Community network Appraisal Program) ระบบฐานข้อมูลที่
ใช้โปรแกรม TCNAP ในการจดัเกบ็ข้อมลู เป็นระบบฐานข้อมูลทีไ่ด้ก�าหนดรูปแบบในการบันทกึข้อมูล และวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยให้แต่ละพื้นที่สามารถด�าเนินการได้เองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้
ที่สนใจทั้งในส่วนของประชาชน อปท. ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานพัฒนานโยบาย สามารถเข้าไปเรียนรู้ข้อมูล
เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยมีการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลที่
คณะท�างานพัฒนาขึ้นประกอบด้วย

2) ระบบข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ข้อมูลท่ีแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยท่ีพึงประสงค์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าตามเครื่องชี้วัด ซึ่งจะท�าให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนชุมชน มีปัญหาเรื่องอะไร เพื่อที่จะได้
น�าข้อมูลด�าเนินการต่อไป

2. การวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุน 6 ระดับ 

กระบวนการวิจัยชุมชน เป็นกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนผ่านการวิเคราะห์การ
จัดการงานและกิจกรรมของทุนทาสังคม การจัดการความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ รวม
ทั้งผลกระทบและผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการจัดการดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่และต่อการท�าภารกิจของหน่วย
งานองค์กรในพื้นที่ด้วย โดยการวิจัยต้องชี้ให้เห็นความสามารถ 6 เรื่องในการ แก้ปัญหาของพื้นที่ การจัดการ
ตนเอง การพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายสาธารณะและการจัดการกับปัจจัย
เสี่ยง ปัจจัยเสริม รวมทั้งปัจจัยด้านสังคมที่ก�าหนด การสร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิกชุมชน หน่วยงาน องค์กรใน
พื้นที การพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงาน เพื่อพัฒนาเข้าสู่งานประจ�าของหน่วยงาน องค์กรและกลุ่มทาง
สังคมในพื้นที่

หลักการของการวจิยัชมุชน เน้นให้ชุมชนด�าเนนิการเองให้ได้ข้อมลูครบถ้วน ท�าความรูจ้กัทนุทางสงัคม
ทุกระดับ สร้างความเข้าใจในงานและกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมต่าง ๆ กับงาน
และกจิกรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน สร้างความเข้าใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน 
จนเกิดความเข้าใจระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตนอย่างครอบคลุม

ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนของคนในชุมชนทั้งงาน เงินและข้อมูลที่ส่ง
ผลกระทบอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมี 3 องค์กระกอบหลัก
คือ ทุนมนุษย์ (human capital) ทุนองค์กร/สถาบัน ( Institute capital) ทุนภูมิปัญญา/วัฒนธรรม (Wisdom capital) ทั้งนี้
ทุนทางสังคมแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

1) ทุนระดับบุคคลและครัวเรือน คือ คนเก่ง คนส�าคัญ ผู้น�า คนต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน คนที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือ ช่วยชี้น�าการพัฒนา
งานและกิจกรรมในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง และ
ครอบครัวต้นแบบ

2) ทุนระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมท�าให้เกิดงานและ
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันคนการช่วยเหลือเกื้อกูล และแก้ไขปัญหาของสมาชิก เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มอาสาสมัคร (รวมกลุ่มกันเองในชุมชน) กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนประเภทต่าง ๆ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มี
งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้
กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพและการเมืองการปกครอง

3) ทุนระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กร
อิสระต่าง ๆ  ที่มีงานและกิจกรรมทั้งท�าเอง ร่วมท�า หรือสนับสนุนในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชุมชน 
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การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม 
สุขภาพและการเมืองการปกครอง เช่น หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) อปท.
ในพื้นที่ โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศาสนสถาน เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ
แหล่งประโยชน์ทีเ่ป็นส่วนส่งเสรมิการขบัเคลือ่นงาน เช่น หอกระจายข่าว ศาลาประชาคม อาคาร สถานทีส่าธารณะ 
แหล่งน�้า ป่าชุมชน เป็นต้น

 4) ทุนระดับชุมชนและหมู่บ้าน หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทาง
สงัคม องค์กรชมุชนภายในชมุชนหรอืหมูบ้่านเดียวกัน ทีม่งีานและกิจกรรมโดดเด่นหรือมคีวามเชีย่วในการจดัการ
ตนเองในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หรอืมกีารจดัการครอบคลมุหมูบ้่าน สมาชกิกองทนุหมูบ้่าน หรอื เป็นของหมูบ้่าน กลุ่ม
อาสาสมัคร(ตามนโยบายรัฐ) เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนแม่
ของแผ่นดิน เป็นต้น

5) ทุนระดับต�าบล หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ท่ีมีวัตถุประสงค์ และลักษณะการท�างานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมีการเช่ือมประสานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลการเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างหมู่บ้านอย่างน้อย 2 
หมู่บ้าน ขึ้นไป หรือเป็นทุนทางสังคมที่มีการจัดการเป็นระดับต�าบล แต่ไม่นับรวมถึงทุนทางสังคมที่มีการก่อตั้ง
ร่วมกันในระดับหมู่บ้านแล้วมีการแบ่งแยกก่อตั้งหมู่บ้านในภายหลังโดยที่ยังใช้ทุนทางสังคมเดินร่วมกัน เช่น 
กองทนุสวัสดิการชุมชนต�าบล (ออมวนัละบาท) ศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรต�าบล กองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรีต�าบล เป็นต้น

6) ทุนระดับเครือข่าย หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งในระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ และลักษณะการท�างานที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน มีการเชื่อมประสานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูล และเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างต�าบล หรือ
อ�าเภอ หรือจังหวัด อย่างน้อย 2 พื้นที่ขึ้นไป เช่น วิสาหกิจเครือข่ายเกษตร เครือข่ายจัดการลุ่มน�้า เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น

ระบบการจัดการตนเองของชุมชน หมายถึง การท�างานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้อง
ที่ หน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชน ที่เป็นองค์กรหลักในการร่วมกันออกแบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติ
งานต่าง ๆ ในพื้นที่กับผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบริบทการอยู่ร่วมกันของคนใน
พื้นที่ โดยแต่ละระบบประกอบด้วย ศักยภาพผู้น�า แกนน�าและผู้มีส่วนร่วม กลไกลการจัดการความรู้ วิธีการ
ท�างาน การจัดการเรียนรู้ การปรับตัวและการจัดการปัญหา รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการท�างานร่วมมือกัน 
โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมในการแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้อกงารของประชาชนในพื้นที่

4. การสร้างกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและขับเคลื่อนการทำางานด้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

การสร้างกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและขับเคลื่อนโครงการ ซ่ึงเป็นแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างการท�างานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ 10 โครงการ 
ประกอบด้วย 1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2) Long Term Care : LTC 3) โรงเรียนดอกซอมพอ 4) อาสาปันสุข 5) 
กองทุนสวัสดิการประชาชนต�าบลอุโมงค์ 6) เฮือนสมุนไพร 7) ผู้สูงอายุอุโมงค์ยุคใหม่สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท 
8) ธรรมสัญจร วิถีพุทธ วิถีศีล 5 9) แผนชุมชน 10) กองทุนขยะบุญ เป็นผลมาจากกลไกการท�างาน 4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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1. ศึกษาค้นหาศักยภาพของทุนทั้ง 6 ระดับ 

เกิดจากการน�าใช้ทุนทางสังคมทั้งหมดในชุมชน ประกอบด้วย 1) บุคคล ได้แก่แกนน�า ผู้น�า นักสู้
ปราชญ์2) กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ได้แก่ อาสาสมัคร กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน วัด 
และอื่นๆ 3) หน่วยงาน ได้แก่ สถานบริการสุขภาพในพื้นที่ทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียน 4) หมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการ
ตนเอง รวมตัวกันร่วมคิดร่วมท�าเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน 5) ต�าบล 6)เครือข่าย โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม การ
ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับประโยชน์ เชื่อมประสานการท�างานของทุนทางสังคมทั้งหมดในพื้นที่ 
บูรณาการการท�างาน โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ให้กับประชาชน ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การจัดการสภาวะแวดล้อม และ
การเมอืงการปกครอง ผลกระทบท่ี ปรากฏเป็นรปูธรรม ได้แก่ การเรยีนรูข้องแกนน�า สมาชกิ ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์
การเกิดแหล่งเรียนรู้ผู้น�าการ เปลี่ยนแปลง การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ นโยบายสาธารณะ การตอบสนองต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกระทบที่ปรากฎเป็นนามธรรม ได้แก่ ความเป็นเจ้าของ งาน กิจกรรม 
และผลความเช่ือมั่นในแกนน�า กลุ่มทาง สังคม องค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้ได้รับประโยชน์
ความสัมพันธ์และการท�างานร่วมกันของแกนน�า สมาชิก และการสร้างผลกระทบร่วมกัน เป็นตน้

2. วิเคราะห์ปัญหาหมู่บ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบและการแก้ปัญหาระดับชุมชน

การเรียนรู้สถานการณ์ โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของแกนน�า ผู้น�า ปราชญ์แกน
น�า กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันการเงิน วัด สถาบันทางศาสนา ผู้น�า
หน่วยงานที ่มปีฏิบตักิารในพืน้ที ่ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรยีน สถานบรกิารสขุภาพในพืน้ที ่เป็นต้น 
แกนน�าหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง ได้แก่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นต้น เป็นการทบทวนศกัยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถิน่ ประเดน็ปัญหาของพืน้ที ่ปัจจยัหรอืสาเหตุ
ของการเกิดปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ประชากรที่ได้รับผลกระทบ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ไข ปัญหา เพื่อ
ให้แกนน�าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ทางออกและแนวทางการจัดการกับสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ เรียนรู้ วิถี
การท�างานแบบช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัของคนในชมุชน กลุม่ทางสงัคม องค์กรชุมชน หมูบ้่าน (ชมุชน) จดัการตนเอง 
หน่วยงานทั้งในพื้นที่และองค์กรสนับสนุนจากนอกพื้นที่ ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ในการน�าใช้ทุนทางสังคมและ 
ศักยภาพที่มีในต�าบลจัดการปัญหาหรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้ระบบการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิน่เข้มแขง็ เช่น การมีกองทนุสวสัดิการ 
แผน พฒันาต�าบล การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้ทนุทางสงัคมของชมุชน ส่งเสริมให้เกดิการพฒันาแนวคดิ ความ
รู้ทักษะ วิธีการท�างาน และความสามารถในด้านอื่นๆ ภายใต้กระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
ประชุม อบรม การจัดเวทีเรียนรู้การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียน
รู้ข้ามพื้นที่หรือการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น

3.วิเคราะห์ศักยภาพ และความพร้อมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้

ศักยภาพของทุนทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วิเคราะห์ได้จาก (1) ศักยภาพใน 
การพัฒนางานต่อเนื่องและขยายผล จากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ด�าเนินการอยู่ เช่น การพัฒนางาน
ต่อ เนื่องและขยายพื้นที่ การพัฒนางานต่อเนื่องในลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น การพัฒนางาน
ต่อเนื่อง ในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน การพัฒนางานใหม่แต่ท�าเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น การ
พัฒนางานใหม่ และท�าในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน เป็นต้น และ (2) ศักยภาพในการสร้างการ
เรยีนรูว้เิคราะห์ได้จาก งานกจิกรรมของทนุทางสังคมในชมุชนท่ีด�าเนนิไป เช่น การประชมุแลกเปล่ียนข้อมลู การ
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ถอดบทเรยีนตนเอง การ เพิม่ความรูท้กัษะ การเพิม่ผูน้�าการเปลีย่นแปลง การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารสือ่สาร 
การจดักระบวนการเรยีนรู ้ระหว่างกลุม่/เครอืข่าย การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรอืจัดการกับเงือ่นไข
ต่างๆ เป็นต้น และ (3) การมี ส่วนร่วมของทุนทางสังคมในการพัฒนางานของชุมชนท้องถิ่น

4.การพัฒนานวัตกรรมและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นกระบวนการน�าใช้ความคิด แนวทาง วิธีการ 
กระบวนการท�างาน เคร่ืองมือการท�างานรวมทั้งกระบวนการสร้างการเรียนรู้ใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดในชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
ระดับ หน่วยงาน แหล่งประโยชน์และระดับหมู่บ้าน (ชุมชน) จัดการตนเอง ร่วมกับการใช้ความรู้หลายชุดทั้งทาง
หลัก วิชาการ หลักสังคมวัฒนธรรม หลักประสบการณ์ เพื่อท�าให้กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมี
ความ เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ผลกระทบและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของการเพิ่มทักษะหรือศักยภาพ การเพิ่มคุณค่า การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลตอบแทน การ
ลดค่าใช้จ่าย การ เพิ่มสวัสดิการ การเพิ่มคุณภาพการดูแล การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ตลอดจนการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในชุมชน

5. มาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่เหมาะสมในสังคมไทย

 1.มาตรการส่งเสริมสุขภาพกายที่ดีแก่ผู้สูงอายุ (Physical Health) หมายถึง การด�าเนินงานที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับสุขภาพกาย ด้วยการส่งเสริมให้
สขุภาพแขง็แรงอยูเ่สมอด้วยการมองว่าสขุภาพดีนัน้หมายถงึการไม่เจบ็ไข้ การไม่ป่วย การไม่มโีรคภยัมาเบยีดเบยีน
หรือหากมีโรคก็อยู่ในภาวะสงบ ไม่แสดงอาการ ฯลฯ ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงแม้จะไม่เหมือนเดิมแต่ขอให้ท�า
กิจวัตรประจ�าวันได้เพื่อลดการพึ่งพาผู้อื่น

 2.มาตรการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้สูงอาย ุ(Mental Health) หมายถึง การด�าเนินงานที่ส่ง
เสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจ
หรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

 3.มาตรการส่งเสรมิสขุภาพปัญญาทีด่แีก่ผูส้งูอายุ (Spiritual Health) หมายถงึ การด�าเนนิงาน
ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง
ความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน�าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

 4. มาตรการส่งเสรมิผูส้งูอายใุห้ใช้ชวีติในสงัคมอย่างมีความสขุ (Social Health) หมายถงึ การ
ด�าเนนิงานทีส่่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุสีภาวะทางกายและจติใจทีส่ขุสมบรูณ์ มสีภาพของความเป็นอยูห่รอืการด�าเนนิ
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ท�าให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

ผู้สูงอายุในปัจจุบันวางอยู่บนฐานที่ว่าด้วยเรื่อง สุขภาวะ (well-being) ทั้งมิติ ทางกาย ทางใจ ทาง
สังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ)และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นสุขภาพมีผลกระทบ
มาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความส�าคัญกบัองค์ความรู ้ทัง้เรือ่งของการด�าเนนิงานทางสาธารณสุข การจดับรกิาร
สาธารณสุข และเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ทั้งด้านบวก และด้านลบ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของระบบการแพทย์
เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเรือ่งความร่วมมอืกนัของสงัคมทีจ่ะมาร่วมสร้างค่านยิมที่ถูกต้องเกีย่วกบัสขุภาพ สร้างสิง่
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แวดล้อมท่ีปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร่วมสร้างวัฒนธรรมของการด�าเนินชีวิตท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น และร่วมกันสร้างสังคม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาโครงสร้างสวัสดกิารผูส้งูอายุในสงัคมไทย” พบว่าโครงสร้างสวัสดกิาร
ผู้สูงอายุ ควรมีการจัดให้ครอบคุณโดยก�าหนดเป็นมาตรการ คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพกาย 2) การส่งเสริมสุข
ภาพจิต 3) การส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา และ 4) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
การจัดบริหารสาธารณะ โดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุ จะต้องมีลักษณะที่สามารถพึ่งตนเองได้ เน้นความยั่งยืน 
และตระหนังถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งสอดคล้องกับ ธาริน สุขอนันต์และคณะ 
ได้วิจยัเรือ่ง “คณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเมอืงบ้านสวน จงัหวดัชลบรุ”ี โดยศกึษาระดับคณุภาพชวีติ
และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัด
ชลบุรี ประเด็นที่น่าสนใจ ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเน้นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตให้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากปานกลาง ไปสู่ระดับดี

ในขณะที่ อาพร สุขสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโดยศึกษาลักษณะ
ความสมัพนัธ์ของครอบครัวระหว่างสมาชกิในครอบครวั(บตุร)กับผูส้งูอาย”ุ ซึง่แบ่งบทบาทการดแูลผูสู้งอายอุอก
เป็น 4 ด้าน คือ การดูแลด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ พบว่า ลักษณะ
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัระหว่างสมาชกิกับผูส้งูอาย ุเป็นไปในทางทีด่ ีและส่วนใหญ่สามคัคปีรองดองกนั มคีวาม
รักใคร่เอื้อเฟื้อ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
ได้มาก และด้านสังคมค่อนข้างมาก โดยผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานจะได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ตลอดจนได้รับความเคารพนับถือจากบุตรหลานเป็นอย่างดี ได้รับความช่วยเหลือในชีวิตประจ�าวัน
ตลอดจนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของครอบครัว ประอรนุช เชื่อถือ ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ครอบครวัในการส่งเสรมิสขุภาพกบัพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย”ุ โดยใช้แบบสอบถามบทบาทของ
ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่สร้างขึ้นจากแบบ
วัดพฤติกรรมสุขภาพของ Pender พบว่า บทบาทของครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีคะแนน
เฉลีย่มากทีส่ดุคอื ด้านร่างกาย รองลงมาคอื บทบาทครอบครวัในด้านสขุภาพจติใจอารมณ์ บทบาทของครอบครวั
ในด้านสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บทบาทของครอบครัวในด้านเศรษฐกิจ ส่วนพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทของครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านร่างกาย รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
ด้านโภชนาการ และด้านทีม่คีะแนนเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอื ด้านการจดัการกบัความเครียด ซึง่เรือ่งดงักล่างแสดงให้เหน็
ว่าระบบครอบครวัเองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูส้งูอายไุด้เพยีงอย่างเดยีว ยงัต้องอาศยักระบวนการ
ทั้งสังคมในการดูแลคู่ขนานอีกทางหนึ่ง

ยิง่ไปกว่า ระพพีรรณ ค�าหอม ศกึษาวจิยัเรือ่ง “การประเมนิโครงการบรกิาร สวสัดกิารสงัคมเพือ่พฒันา
คณุภาพชีวิตผูส้งูอายใุนประเทศไทย” พบว่า การด�าเนนิงานจงึส่งผลให้บรกิารส่วนใหญ่ขาดความยัง่ยนืของบรกิาร
และกิจกรรม ไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ ผู้สูงอายุและชุมชนได้ในระยะยาว การจัดบริการเน้นการบริการ
แบบแยกส่วน เช่น บริการสถานสงเคราะห์แยกผู้สูงอายุออกจากครอบครัวและชุมชน ขณะที่อีก 3 บริการดี แต่
ก็ขาดการพัฒนาเน้ือหาการจัดบริการไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเอง มีความมั่นคงในสังคม ขาด
การพฒันาจติวญิญาณ ผูส้งูอายจุงึด�ารงชวีติอยูไ่ด้เพยีงการ อยูไ่ด้ อยูร่อด แทนอยูด่มีสีขุ ข้อค้นพบดงักล่าว แสดง



286  บทความวิชาการ

ให้เห็นจุดอ่อนถึงการบริหารที่ขาดการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งต่างจากเทศบาลต�าบลอุโมงค์พื้นที่ต้นแบบที่ใช้
ศกึษานี ้ท่ีพบว่าเน้นกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม ผ่านกระบวนการวจิยั จัดท�าแผน ออกแบบกจิกรรมโครงการ 
และสร้างมาตรการที่มุ่งให้ผู้สู่งอายุอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีความรู้สึกมีค่าต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 องค์กรครองส่วนท้องถิน่ในฐานะผู้ใกล้ชดิชมุชน ควรก�าหนดนโยบายบายให้สอดคล้องกบัปัญหา 
และความต้องการของชุมชน โดยผ่านกระบวนวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนโดยค�านึงถึงความยั่งยืน

 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ที่มี
ประสบการณ์ร่วมออกแบบกิจกรรมโครงการ และสร้างมาตรการเพื่อไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ

2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน�ารูปโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย จากการวิจัย
ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

 2.2 การจัดสวัสดิการแก่ผู้สู่งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค้นหาทุนภายในที่เป็นปัจจัย
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นกจิกรรมโครงการ เช่น ทนุระดบับคุคล ทนุระดบักลุม่ ทนุระดบัหน่วยงาน ทนุระดบัชมุชน 
ทุนระดับต�าบล และทุนระดับเครือข่าย พร้อมทั้งทุนภายนอก เช่น หน่วยงานวิชาการ ที่จะปัจจัยเสริมงานด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก
The attitude of Baan Klongjik community on Ban Khlong Chik Spicy herbs

จารุวรรณ อุทัย และคณะ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) 
ศกึษาทศันคตขิองชมุชนบ้านคลองจกิต่อผลติภัณฑ์เครือ่งแกงสมนุไพรบ้านคลองจกิ 2.) ศกึษาปัจจัยด้านลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อทัศนคติการบริโภคเคร่ืองแกงสมุนไพรบ้านคลองจิกของชุมชนบ้านคลองจิก โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากประชาชน
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก รวม 140 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส�าเร็จรูป
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one way anova

ผลการวิจัยพบว่า 1.)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50-59 ปี การศึกษาประถมศึกษา เป็น
เกษตรกร (ท�าสวน,ท�าไร่,ท�านา) รายได้ต่อเดือน 7,001 - 9,000 บาท 2.) ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก หมู่ที่ 2 ของชุมชนบ้านคลองจิก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
ทัศนคติ 3 องค์ประกอบ คือ 2.1) องค์ประกอบด้านความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลอง
จิกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด ได้แก่ รู้จักส่วนประกอบของเครื่องแกงประเภท
แกงเผ็ด เช่น ตะไคร้ มะกรูด พริกไทย ทราบถึงประโยชน์หรือคุณค่าของเครื่องแกงสมุนไพร รู้จักส่วนประกอบ
ของเครื่องแกงประเภทแกงส้ม เช่น ขมิ้น พริก กระเทียม 2.2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์เครื่อง
แกงสมุนไพรบ้านคลองจิกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกมากที่สุด ได้แก่ การจัดรายการส่งเสริมการ
ขายได้แก่ เงินปันผลสมาชิก เครื่องแกงสะอาดและมีอนามัย เครื่องแกงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้อาหารมี
รสชาติอร่อย 2.3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิกพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมมากได้แก่ การบริโภคเครื่องแกงประเภทแกงส้มเป็นประจ�า การบริโภคเครื่องแกง
ประเภทแกงกะทิเป็นประจ�า การซื้อเครื่องแกงไว้รับประทานในครัวเรือน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ:ทัศนคติของชุมชน ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพร

บทนำา

เครื่องแกง เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจ�าชาติไทยอย่างหน่ึงที่เป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นส่ิงที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในการปรุงอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบวิธีการท�าที่กลมกลืนพิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสัน 
ความสวยงาม กลิ่นหอม ชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีการผลิตของเครื่องแกงแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของเครื่องแกงชนิดนั้นๆ เช่น เครื่องแกงสมุนไพร เครื่องแกงจัดเป็นวัตถุดิบที่คู่กับการท�าอาหาร
มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยทั่วไปประชาชนจะใช้เครื่องแกง ในการท�าอาหารในงานต่างๆเพื่อเป็นการสะดวกในการ
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ท�าอาหารในงานใหญ่ๆ เฉพาะในงานเลี้ยง นับตั้งแต่การท�าบุญเลี้ยงพระ งานมงคลและงานพิธีการ โดยจะมีแกง
อย่างน้อยน้อย 3 สิ่ง ซึ่งต้องเลือกให้มีรสชาติน่ารับประทาน โดยจะมีแกงส้ม แกงกะทิ แกงคั่ว เป็นต้น ส่วนแกง
ที่คนไทยนิยมท�ากันทุกๆภาคของประเทศไทยในพิธีการต่างๆ ก็จะมีแกงคั่ว แกงกะทิ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด 
แกงส้ม และแกงคั่ว เป็นต้น (โสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ 2545)

ในข้างต้นสรปุได้ว่า เครือ่งแกงมอีทิธพิลต่อวฒันธรรมการกนิของไทยชนดิแยกกนัไม่ออกมาแต่ไหนแต่
ไรแล้ว ถึงแม้ภายหลังจะมีแปลรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงออกมาอย่างมากหลายชนิดก็ตาม และแม้เครื่องแกงส่วน
หนึง่จะสญูหายไปจากความนยิมในสงัคมไทย แต่กย็งัมเีครือ่งแกงอกีเป็นจ�านวนมากทีย่งัมคีวามโด่งดงั สร้างสสัีน
ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแกงนั้นๆที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมไทย ดังนั้นคงจะไม่แปลกหรือเป็นการเกิน
เลยหากจะกล่าวเป็นสากลว่า “Thai desserts never died” หรือหากตราบใดที่วัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ เครื่อง
แกงของไทยกจ็ะยังคงฝังอยู่อย่างแนบแน่นเช่นเคย แต่อย่างไรก็ตามในทุกวันน้ีมีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่สามารถ
ถ่ายทอดถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และไร้พรหมแดน เช่น เดียวกันกับวัฒนธรรมการกินที่สามารถถ่ายทอดถึงกันได้
อย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย โดยผูค้นรุน่ใหม่อาจจะไม่สนใจหรอืไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งแกงและไม่ค�านงึถึงความ
ส�าคญัของการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์และจะเน้นการบรโิภคอาหารส�าเรจ็รปูทีม่พิีษท�าลายสขุภาพส่งผล
ต่อสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้แล้วสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมอืงอย่างรวดเรว็ ได้รบัอทิธิพลส่วนใหญ่มาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยต่ีางๆ จ�านวนของสถาน
ที่ร้านจ�าหน่ายเครื่องแกงของไทยในปัจจุบันก็ลดน้อยลงไปโดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามตลาดต่าง ๆ (ประเสริฐ ปราศ
รี 2546)

ดังนั้น การศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก
จะท�าให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองจิกในปัจจุบัน 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเครื่องแกงทั้งเปิดใหม่หรือเปิดมานานแล้ว และผู้
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าไปปรบัปรุงพัฒนาคณุภาพของเครือ่งแกงของไทยให้ตรงกบัความต้องการของผูค้นซึง่เป็นกลุม่
เป้าหมายที่มีส�าความส�าคัญในเชิงการตลาดเนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มผู้คนในตัวเมืองซึ่งมีก�าลังซื้อสูง ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2526) และเป็นผู้น�ากระแสการบริโภคมีการเปิดรับข่าวสารต่างจากเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสังคมโลกเข้า
ด้วยกันและสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ ได้กว้างขวางและมีการเปลี่ยนแปลงอุดมคติที่ยึดถือไปจนถึงรูปแบบการใช้
ชีวิตที่มีก�าลังซื้อสูง การเข้าถึงกลุ่มคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่บริโภคเครื่องแกงแบบใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนคนรุ่นเก่าใน
สังคมได้รับเอาสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณในการด�าเนินชีวิตดังกล่าวจะส่งผลให้ เครื่องแกงของไทยได้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย และคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองที่มีมาช้านานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคงคู่สังคมไทยต่อไป 
(พรทิพย์ บุญนิพัทธ์ 2539)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อทศันคตกิารบรโิภคเครือ่งแกงสมนุไพรบ้าน
คลองจิกของชุมชนบ้านคลองจิก
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก เพื่อ
น�าผลที่ได้จากการวิจัยไปวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

2. ท�าให้ทราบถงึลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมผีลต่อทศันคติของชมุชนบ้านคลองจกิต่อผลติภณัฑ์เครือ่ง
แกงสมนุไพรบ้านคลองจกิ เพือ่น�าผลการวิจยัทีไ่ด้น�าไปประยกุต์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ทีบ่รโิภค
เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกต่างกัน มีทัศนคติท่ีจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 

แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 

แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้าน

คลองจิก แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 

แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 รายได้ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 

แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

1. เนื้อหา  ศึกษาทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก จ�านวน 215 ครัวเรือน

3. กลุ่มตัวอย่าง  ใช้สูตรค�านวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาทราบขนาดจ�านวนประชากรของ Taro 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 140 ครัวเรือน ดังนี้ 

 n = N

 1 +N (e2 )

 e = ความคาดเคลื่อน

 N= ขนาดของประชากร 

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรในชุมชนหมู่ที่2บ้านคลองจิก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประเภท ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก 215 140

4. พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่2บ้านคลองจิก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

5. เวลา  การวิจัยครั้งนี้เริ่มเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวจัิยเรือ่งทัศนคติของชมุชนบ้านคลองจกิต่อผลติภณัฑ์เครือ่งแกงสมนุไพรบ้านคลองจกิ เป็นการ
วจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดโดยเกบ็ข้อมลูจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่หมู่ที่2บ้านคลองจิก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจกิต่อผลติภณัฑ์เครือ่งแกงสมนุไพรบ้านคลอง
จกิ หมูท่ี2่ ของชมุชนบ้านคลองจิก ซึง่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของทศันคต ิ3 องค์ประกอบ  1. องค์ประกอบ
ด้านความเข้าใจ 2.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก 3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม

วิธีการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก�าหนดกรอบแนวคดิและเนือ้หาของแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาน�ามาใช้เป็นข้อมลู
ในการสร้างแบบสอบถาม 

3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวม 2 ลักษณะคือ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

จากการให้ตอบแบบสอบถาม เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชากร ซึ่งเป็นหน่วยในการศึกษา 
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1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรเป้าหมายจ�านวน 140 คน ว่ากลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติของชุมชน
บ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิกของชุมชนบ้านคลองจิกซึ่งมีผลในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิกของชุมชนบ้านคลองจิก

2. การเกบ็ข้อมลู ผูศ้กึษาแจกแบบสอบถามในหมูท่ี ่2 ของชมุชนบ้านคลองจกิ โดยจะท�าการสุม่ตวัอย่าง
ตามพื้นที่ต่างๆในเขตหมู่ที่ 2 ของชุมชนบ้านคลอง

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ บทความ 
และเอกสารต่าง ๆ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่แสดงตารางแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย 

1.ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 140 เป็นเพศหญิง มาก
ที่สุด จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50-59ปี จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.6 รองลงมา ช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และช่วงอายุ 30-39ปี จ�านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล�าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ�านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมา มัธยมตอนปลาย จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ ปริญญาตรี 
จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล�าดบั ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญม่อีาชีพ เกษตรกร (ท�าสวน,ท�าไร่,ท�า
นา) จ�านวน 54 คน จ�านวน 38.6 รองลงมา รับจ้างอิสระ/โรงงาน จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ 
ค้าขาย จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ16.4 ตามล�าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 7,001 - 9,000 
บาท จ�านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา 9,001 บาท หรือมากกว่า จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.9 และ3,000 บาท หรือน้อยกว่า จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล�าดับ

 2. ระดับองค์ประกอบของทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้าน
คลองจิก 

   2.1 ด้านความเข้าใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.83 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรู้จักส่วนประกอบของเครื่องแกงประเภท
แกงเผ็ดเช่น ตะไคร้ มะกรูด พริกไทย อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมา ความเข้าใจเรื่องการทราบ
ถึงประโยชน์หรือคุณค่าของเครื่องแกงสมุนไพร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89 และ ความเข้าใจเรื่องการ
รู้จักส่วนประกอบของเครื่องแกงประเภทแกงส้มเช่น ขมิ้น พริก กระเทียม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 
ตามล�าดับ

  2.2 ด้านความรู้สึก พบว่า ข้อมูลองค์ประกอบด้านความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การจัดรายการส่งเสริมการขายได้แก่ 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  293

เงินปันผลสมาชิก อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมา เครื่องแกงสะอาดและมีอนามัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 และ เครื่องแกงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้อาหารมีรสชาติอร่อย อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.66 ตามล�าดับ

  2.3 ด้านพฤติกรรม พบว่า ข้อมูลองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การบริโภคเครื่องแกงประเภทแกงส้ม

เป็นประจ�า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา การบริโภคเครื่องแกงประเภทแกงกะทิเป็นประจ�า 

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 และ การซื้อเครื่องแกงไว้รับประทานในครัวเรือน อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่า

เฉลี่ย 4.42 ตามล�าดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. สมมติฐานที่1 เพศที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชน
บ้านคลองจิก ที่แตกต่างกันผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ANOVA (F-test)ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เมื่อมีจ�านวนกลุ่ม(ตัวแปรต้น)เท่ากับ2กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมี
ทัศนคติที่ส่งผลของการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองจิก ในเรื่อง ท่านรู้จักส่วน
ประกอบของเครื่องแกงประเภทแกงส้มเช่น ขมิ้น พริก กระเทียม ในระดับใด ท่านรู้จักส่วนประกอบของเครื่อง
แกงประเภทแกงกะทิเช่น ตะไคร้ หอมแดง ในระดับใด และท่านรู้จักส่วนประกอบของเครื่องแกงประเภทแกง
กะทิเช่น ตะไคร้ หอมแดง พริก ในระดับใด แตกต่างกันที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

2. สมมติฐานที่2 อายุที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชน
บ้านคลองจิก ที่แตกต่างกันผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ANOVA (F-test) ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เมื่อมีจ�านวนกลุ่ม (ตัวแปรต้น) เท่ากับ2กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมี
ทัศนคติที่ส่งผลของการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองจิก ในเรื่อง ท่านทราบชื่อเสียง
และรูจ้กัยีห้่อของเครือ่งแกงในระดบัใด ท่านทราบถงึประโยชน์หรอืคณุค่าของเครือ่งแกงสมนุไพรในระดบัใด และ
เครื่องแกงมีหลายชนิด แตกต่างกันที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

3. สมมติฐานที่3 วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านคลองจิก ที่แตกต่างกันผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ANOVA (F-test) ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเมื่อมีจ�านวนกลุ่ม (ตัวแปรต้น) เท่ากับ2กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า วุฒิการศึกษา
ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่ส่งผลของการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองจิก ในเรื่อง 
เครื่องแกงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้อาหารมีรสชาติอร่อย เครื่องแกงมีสีสันน่ารับประทาน และเครื่องแกง
สะอาดและมีอนามัย แตกต่างกันที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

4. สมมติฐานที่4 อาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชน
บ้านคลองจิก ที่แตกต่างกันผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ANOVA (F-test) ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เมื่อมีจ�านวนกลุ่ม (ตัวแปรต้น) เท่ากับ2กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันจะ
มทีศันคตทิีส่่งผลของการบรโิภคเครือ่งแกงสมนุไพรของชาวบ้านในชมุชนบ้านคลองจกิ ในเรือ่ง ท่านบริโภคเครือ่ง
แกงประเภทแกงขนมจีนเป็นประจ�าท่านมักจะซื้อเครื่องแกงไว้รับประทานในครัวเรือน และท่านมักจะซื้อเครื่อง
แกงไปฝากผู้อื่น เช่น เพื่อน ญาติ แตกต่างกันที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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5. สมมติฐานที5่ รายได้ทีแ่ตกตา่งกันจะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชน
บ้านคลองจิก ที่แตกต่างกันผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ ANOVA (F-test) ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เมื่อมีจ�านวนกลุ่ม (ตัวแปรต้น) เท่ากับ2กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า รายไดที่แตกต่างกันจะ
มีทัศนคติท่ีส่งผลของการบริโภคเครื่องแกงสมุนไพรของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองจิก ในเร่ืองท่านมักจะซื้อ
เคร่ืองแกงไว้รับประทานในครัวเรือน ท่านมักจะซ้ือเครื่องแกงไปฝากผู้อื่น เช่น เพ่ือน ญาติ และท่านมักจะซื้อ
เครื่องแกงไปขายสร้างรายได้ แตกต่างกันที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก

องค์ประกอบของทัศนคติ

ทัศนคติต่อเครื่องแกงสมุนไพร

ของชุมชนบ้านคลองจิก f Sig

S.D.

ด้านความเข้าใจ 4.434 0.40 5.665 .000

ด้านความรู้สึก 4.334 0.61 1.215 0.307

ด้านพฤติกรรม 3.784 1.01 6.880 0.000

โดยรวม 4.18 0.67 4.586

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
4ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

 

จากตารางที่ 2 พบว่าทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงสมุนไพรบ้านคลองจิกมีความแตกต่างกันโดย
รวมทั้ง 3 ด้าน คือด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก สามารถ
อภิปลายได้ดังนี้

1. ข้อมูลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภค
ผลติภัณฑ์เครือ่งแกงสมนุไพรบ้านคลองจิกทีแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคล้องกบัประเสรฐิ ปราศร ี(2546) ทีท่�าการศกึษา 
เรือ่ง ความคดิเหน็ของผู้บริโภคทีม่ต่ีอขนมไทยดัง้เดมิในเขตกรงุเทพมหานคร ทีพ่บว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน ค่านิยมที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

2. ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ององค์ประกอบของเครื่องแกงกะทิ แกงส้ม แกงเผ็ด การมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม รู้จักคุณประโยชน์ของสมุนไพร
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ในเครื่องแกงแต่ละชนิด ซึ่งสอดคล้องกับ โสภาพรรณ บริรักษ์สราวธุ (2545) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภครู้จักองค์
ประกอบของขนมไทยหลายชนิด มีความรู้ด้านคุณค่าทางอาหาร และรสชาติที่มีแกลักษณ์ซึ่งเกิดจากสมุนไพรที่
เป็นส่วนประกอบของขนมชนิดนั้น

 3. ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเครื่องแกงมีหลายชนิด

มีองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้รสชาติอาหารอร่อย สีสันที่น่ารับประทาน สะอาดและถูกหลักอนามัย อายุการ

เก็บรักษายาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โสภาพรรณ บริรักษ์สราวธุ (2545) พบว่า ผู้บริโภคจะเกิด

ทัศนคติที่ดีก็ต่อเมื่อขนมไทยมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าซึ่งประโยชน์หลักได้แก่ ขนมไทย

มีหลากหลายชนิด มีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติในเรื่องของรสชาติอร่อย มีลักษณะประณีตน่ารับ

ประทาน มีสีสันสวยงาม และสะอาดถูกหลักอนามัย

4. ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.78 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนบ้าน

คลองจิกมีการบริโภคเครื่องแกงกะทิ แกงเผ็ด แกงส้ม เป็นประจ�า และมีการซื้อเครื่องแกงไว้รับประทานในครัว

เรือน ซื้อเครื่องแกงไปฝากผู้อื่น เช่น เพื่อน ญาติและซื้อเครื่องแกงไปขายสร้างรายได้เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์

สวยงาม มีปริมาณเยอะ ราคาถูกกว่าท้องตลาด และมีเงินปันผลแก่สมาชิก ท�าให้เกิดความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค 

ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์์และคณะ (2541) พบว่าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ ระหว่างคุณค่ากับราคา

ผลิตภัณฑ์์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็ตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากงานวิจัยในหัวข้อทัศนคติของชุมชนบ้านคลองจิกต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก 
สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์และประยกุต์ให้เข้ากบัการตลาดของเครือ่งแกง ในการวจิยัพบ
ว่ากลุ่มของชาวบ้านในหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิกปัจจุบันรู้จักตราสินค้าเคร่ืองแกงสมุนไพรน้อยส่วนใหญ่ จึงควรให้
ความส�าคัญกับตราสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบกิจการควรตั้งช่ือตราสินค้าให้ง่ายต่อการจดจ�า ควรติดตราสินค้าลง
บนผลิตภณัฑ์ทกุชนดิทีม่วีางจ�าหน่ายเพือ่แสดงถงึความแตกต่างของผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่ง และเพือ่จะท�าให้ผูบ้รโิภค
นึกถึงตราสินค้าของเราเป็นอันดับแรกเมื่อนึกถึงเครื่องแกงเสมอ และในปัจจุบันผู้บริโภคมีการตื่นตัวในเรื่องของ
สุขภาพมากข้ึนเครื่องแกงถูกจัดให้อยู่ในประเภทวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหารท่ีใช้กันจ�านวนมากจากส่วนผสม
ทั้งหมดในเครื่องแกง ก็ต้องสะอาดปลอดภัย มีผู้บริโภคจ�านวนไม่น้อยที่ให้ความส�าคัญกับสุขภาพเป็นส�าคัญใน
เรื่องคุณภาพ ความสะอาดและรสชาติ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องแกงในผู้บริโภคที่มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ
สุขภาพ จึงควรที่จะมีการใส่ใจโดยเน้นและให้ความส�าคัญกับความอร่อย ความสะอาด สวยงามความปลอดภัย 
และความหวานเป็นส�าคญั นอกจากนีก้ารก�าหนดราคาเครือ่งแกงแต่ละชนิดก็เป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นในการท�าการตลาด
ของเคร่ืองแกงเพราะจากงานวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าราคาของเครื่องแกงที่จ�าหน่ายในแต่ละแห่งมี
ราคาแตกต่างกนัมากและไม่มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายใดๆ ดงันัน้ควรทีจ่ะมกีารก�าหนดราคาให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสมตามต้นทุนไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไป พร้อมจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น การออกร้านในงาน
ส�าคัญๆ (Special Events) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค และให้ผู้บริโภครู้จักเครื่องแกงสมุนไพรมากขึ้น และ
อีกส่ิงหน่ึงท่ีควรท�า คือสถานที่จ�าหน่ายเครื่องแกงสมุนไพรส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในแหล่งชุมชนต่างจังหวัด ตลาด
ต่างๆ และควรมีการผลิตและจัดจ�าหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเพียงพอ
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาถึงผลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค
เครื่องแกง เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทั่วไปในหมู่ที่ 2 บ้านคลองจิก ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เท่านั้น จึงเห็นควรที่จะท�าการศึกษาไปถึงจังหวัดใหญ่ๆ ในประเทศหรือในแต่ละภาค เนื่องจาก
แต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นมีปัจจัยที่แตกต่างกัน

2. การศึกษาถึงการส่งเสริมการตลาด และการจัดจ�าหน่ายเครื่องแกงสมุนไพร ที่จะใช้ในอนาคตของ
เครื่องแกงว่าควรจะเป็นในรูปแบบใด 

3. การวจิยัเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอเครือ่งแกงสมนุไพร และเครือ่งแกงต่างๆภายใน
ประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน�ามาช่วยในการวิเคราะห์ประเมินผล ซึ่งจะให้รายละเอียดได้มากขึ้น
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สภาพปัจจุบันในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
PRESENTLY IN ADMINISTRATING PRIVATE ORGANIZATIONS

IN NONTHABURI PROVINCE

ผดุง วรรณทอง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 
ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูทีส่�าคญั คอื ผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการ ทีม่ปีระสบการณ์
ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 17 คน ด้วยแบบสมัภาษณ์เชงิลกึทีม่โีครงสร้าง โดยวธิกีาร
สมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการพรรณนาความ 

ผลการวิจัย พบว่า 

ผู้บริหารยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
จะต้องท�างานในแต่ละวันที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา รวมทั้งต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบข้อบังคับของรัฐ และถูกกดดันจาก
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะงานของผู้
บริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยงกับภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายต่างๆ นานา แต่ขณะเดียวกันใน
ภาวะทีท้่าทายเหล่าน้ัน ผูบ้รหิาร ทีมี่ความสามารถ กอ็าจแสวงหาโอกาสและความได้เปรยีบให้เกดิแก่องค์กรของ
ตนเองได้

ดังนั้น การจะพัฒนาองค์กร คือโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพื่อหา
ตลาด พฒันาความสามารถในด้านการจดัการของผูป้ระกอบการ พฒันาความสามารถเชงิสมรรถนะของพนกังาน 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ศึกษาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา ในส่วนของภาค
รฐัเอง ต้องให้การสนบัสนนุปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ตัง้ศนูย์พฒันาบคุลากร ปฏริปูระบบภาษธีรุกิจไม่ให้ซบัซ้อน พฒันา
ศูนย์กระจายสินค้า จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจและค�าแนะน�าทางด้านการเงิน และผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร 
ควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะ เหล่านี้ คือ 1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2) มีนวัตกรรมและ
ความสามารถด้านการตลาด 3) มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 4) มีเครือข่าย 5) คุณภาพของสินค้าหรือ
บริการ 6) มีโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแง่ดี 8) มีการบริหารจัดการที่ดี 9) มีภาวะ
ผูน้�า 10) มทัีกษะและความเชีย่วชาญ 11) มคีวามรับผดิชอบ 12) มรีะบบงาน 13) มสีขุภาพ และ (14) มจีริยธรรม
ทางธุรกิจ

คำาสำาคัญ: สภาพปัจจุบัน, การบริหาร, องค์กรเอกชน
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Abstract

The aim of this report is to assess the current Administration of private organizations 
in Nonthaburi province. This research is measured by collecting data from 17 company exec-
utives and senior managers in Nonthaburi province. The main method of data collection is 
through extensive interviews and descriptive analysis.

Findings were as follows:

Nowadays, company executives face many challenging situations which differ from 
the past. They must constantly solve complex problems whilst facing competition on a region-
al and global scale. They must also keep track of government policies and face pressure from 
private organizations which seeks to benefit from these executives. In recent times, management 
work is becoming increasingly difficult due to the unexpected economic, social, political crises. 
Coupled with increasing reliance on new technologies, the work of an executive becomes 
uncertain, changing constantly. Nonetheless, in these difficult situations, executives who have 
exceptional skills would find ways and opportunities to take advantage for their organization. 

Therefore, to improve an industry, the executives from each organization should come 
together to develop their ability to manage, improve employment ability, improve technology, 
research and improve communicational skills. We also require the government to support and 
provide basic needs such as setting up an employee development center, a distribution center, 
a business and information center to give out financial advice and simplify taxation policies. 
Entrepreneurs and executives should have the following qualities: 1) Willing to work 2) Skills 
in innovation and marketing 3) Good social and communication skills 4) Have connections 5) 
Offer quality product and services 6) Opportunity to expand the business and increase produc-
tion 7) Optimistic 8) Good management skills 9) Good leadership skills 10) Experienced in the 
business 11) Responsible 12) Methodical 13) Healthy 14) Good business ethics

Keywords: Presently Administration, Private organization

บทนำา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดท�าวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่ง
สาระส�าคัญในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1) ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจคือโอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้
วเิคราะหแ์นวโน้มเศรษฐกจิและการเปลี่ยนแปลงทางดา้นตา่งๆ เช่น ดา้นการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านการ
ค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศและการเมืองโลก และโอกาสของประเทศไทย 2) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ
ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
ฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม 
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และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ 3) ภาวะโลกร้อน คือรู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มที่
ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ต่างๆ เช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต�่า เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมั่นคงทาง
ด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น 4) สถาปัตยกรรมทางสังคม คือทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การเสรมิสร้างความเข้มแขง็จากฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสงัคมในระยะต่อไป เช่น 1) การ
ปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพโดยน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุน
ทางสังคม วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก การออกแบบสังคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน 4 มิติ คือ สังคม
แห่งความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์(Social Cohesion) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Eco-
nomic Security) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม (Social Inclusion) การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม (Social Empowerment) (2) พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่คน
เป็นศูนย์กลางทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผู้มีบทบาทเจ้าของเรื่อง เป็นกงล้อหลัก มี
บทบาทส�าคญัตลอดกระบวนการ ภาครฐั ลดบทบาทความเป็นเจ้าของเพือ่เป็นผูห้นนุการสร้างศกัยภาพของชุมชน
และเอกชน 5) สญัญาประชาคมใหม่ คอืพลงัขบัเคลือ่นสงัคมสูส่มดลุ ได้วเิคราะห์และเสนอไว้ว่า สญัญาประชาคม 
หมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการด�ารงชีวิตตามวัฒนธรรม
อันดีของไทยตามภูมิภาคต่างๆ ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิของตนเอง
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองให้ครบถ้วนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งใน
สงัคมด้วยสนัตวิธีิ เพ่ือให้ประชาชนสามารถอยูร่่วมกันอย่างสงบสขุ ปลอดภยัและมีความมัน่คงในชวีติและทรัพย์สนิ 
และได้มทีศิทางการพฒันาสญัญาประชาคมใหม่ ไว้ 5 ประเดน็ คอื (1) ปรบักระบวนทศัน์ (Paradigm) การพฒันา
ประเทศใหม่โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลางในการแก้ไขปัญหา (2) สร้างค่านยิมร่วม (Shared Value) (3) พฒันา
กระบวนการสญัญาประชาคม บนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุระดับตัง้แต่ระดบัชมุชน ท้องถิน่
จนถึงระดับประเทศ โดยด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหา
ข้อสรปุทีท่กุฝ่ายให้การยอมรบัและยดึถอื (Social Commitment) และน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิ(Action)โดยถ้วนหน้า
กัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย พัฒนากลไกในระดับภาพรวม และพัฒนากลไกล
ในระดับชุมชน (4) สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของ
สังคม (5) ขับเคลื่อนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. 2555: 137)

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน เมือ่ ปี พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา ซึง่ประกอบด้วยสมาชกิ
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม โดย
มีเป้า หมายร่วมกัน ว่าการเปิดประตูสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลาย
เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคล่ือนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความ
เป็นปึกแผ่น และสร้างอ�านาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกจิ ในเวทกีารค้าโลกได้อย่างเข้มแขง็มากยิง่ขึน้ ส�าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จ�าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่การเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากนับเวลาต่อจากนี้แล้วเหลือเวลาอีกเพียง 3 ปีเท่านั้น 
นับว่าไม่นานเลย และเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะก้าวไปสู้กับเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อย่างไร เป็นค�าถามที่อยู่
ในใจหลายคนในภาครัฐบาลเองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใน เชิงรุกยังครึ่ง ๆ  กลางๆ ไม่ชัดเจน ดังนั้นหากไทย
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เราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คนไทยทุกคนควรจะต้องสนใจเรื่องนี้ เพราะการเข้าสู่การ
เป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลไปทั่วทุกภาคส่วนของประเทศ และก่อให้เกิดพันธกรณีแก่
ประเทศไทยทีจ่ะต้องเข้าร่วมเจรจากบัสมาชิกอาเซยีน เพือ่เปิดเสรสีนิค้าและบรกิาร รวมทัง้การลงทนุระหว่างกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน โดยมีเป้าหมาย หรือหลักเกณฑ์การเปิดตลาด
อยู่ที่ “การลด” หรือ “เลิกกฎระเบียบ” หรือมาตรการต่าง ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการและการลงทุน เพื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดตลาดใน 10 สาขาบริการหลัก อาทิ บริการด้านธุรกิจ บริการวิชาชีพ บริการด้าน
สื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนน�าเที่ยวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
มากกว่าการเปิดเสรีทางการค้า ท่ีนอกจากจะส่งผลให้อาเซียน 10 ประเทศ เป็นเหมือนประเทศเดียวกัน ไม่มี
ก�าแพงภาษี ไม่มีการกีดกันทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน มีฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ยังจะ
ประกอบไปด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิหลากหลายสาขา เช่น เกษตร การส่งเสรมิ SME การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
เป็นต้น ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน

นโยบายกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AEC จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการ ทั้งภายในกระทรวง
พาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ในการจัดท้ายุทธศาสตร์เป็นรายประเทศ โดยมุ่งเน้นสินค้า
และบรกิารทีม่ศัีกยภาพในตลาดน้ันๆ เพ่ือให้บรรลผุลส�าเรจ็ในการพฒันาการค้าและการลงทนุของไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ไม่ว่าเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะต้องเตรียมพร้อม
กบัการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ เพราะจะมกีารเคลือ่นย้ายแรงงาน การจดัตัง้บรษัิท รวมไปถงึการเคลือ่นย้ายเงิน
ทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และการออกกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2558 ที่
ประเทศไทยได้ก้าวสูค่วามเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จงึเป็นทัง้โอกาสและความท้าทาย (สยามธรุกจิ. 2560: 
ออนไลน์) 

การบรหิารเป็นกจิกรรมในการใช้ทรพัยากรขององค์กรให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล โดยการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยดี (เสนาะ ติเยาว์. 2544: 1) การบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน 
เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ท่ีใดมีองค์กรที่นั่นจะต้องมีการบริหารจัดการ และในอนาคตที่ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก องค์กรก็จะเกิดขึ้นมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมี
บทบาทมากย่ิงข้ึนเช่นกันการบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดข้ึน
มากมาย ทีใ่ดมอีงค์กรทีน่ัน่จะต้องมกีารบรหิารจดัการ และในอนาคตทีค่วามเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก องค์กรก็จะเกิดขึ้นมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

สรปุได้ว่า การบรหิารองค์กรมทีัง้ประสบความส�าเรจ็ และไม่ประสบความส�าเรจ็ เนือ่งจากการมปัีญหา
ในการบรหิารจดัการมีความจ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบรหิารงานอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ เนือ่งจากโลกในยคุปัจจบุนั
เป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมทีแ่สวงหาก�าไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แขง่ ทั้งในเชิงบริหารงาน 
และการพฒันาองค์กร ให้บรรลผุลตามเป้าหมายขององค์กร จงึมหีลกัการบรหิารสมยัใหม่เข้ามาเป็นกลยทุธ์ หรอื
หลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก�าลังสนใจหลักการในทางพระพุทธ
ศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือ
เทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยัง
ยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก�าไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทาง
ตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ท�าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด�ารงความเป็น 
มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลัก
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การบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้า
กันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเช่ือ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลัก
ธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม 

ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารองค์กรเอกชน 
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อเป็นข้อมูลอันส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไป
ข้างหน้าในเวทีโลกอย่างมั่นคงสืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารองค์กรเอกชนใน
จังหวัดนนทบุรีของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ

ประชากร คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีที่จดทะเบียนโรงงานและยังด�าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันมีจ�านวน 1,935 บริษัท (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี. 2560: ออนไลน์) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หรือผู้จัดการท่ีมปีระสบการณ์ในการบริหารองค์กรเอกชน จ�านวน 
17 คน โดยใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ เก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการบรหิารองค์กรเอกชนในจงัหวดั
นนทบุรี 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรับการวจัิยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง เป็นเครือ่ง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นความคิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอเก็บข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย

2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและประเด็นที่ศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแยกตามแหล่งข้อมูล 
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3. สัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเอกชน จ�านวน 17 คน โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

1.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู จัดระบบข้อมลู และประมวลผลข้อมลู เพือ่ให้พร้อมและให้เหมาะ
สมที่จะน�าไปวิเคราะห์ 

2.  วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการ เกีย่วกบัการประยกุต์
ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี กระท�าโดยการพรรณาวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปผลการวิจัย

จากข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการศกึษาทฤษฎต่ีางๆ ท�าให้สามารถวเิคราะห์สภาพปัจจบุนั
การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ได้ดังนี้

ประเดน็สภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรเอกชนในจงัหวดันนทบรุ ีได้แก่ผูป้ระกอบการธุรกจิต้องเผชญิ
กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนตลอดเวลาและส่งผลกระทบติดต่อกันไปทั่วโลก ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ การที่
ธุรกิจจะอยู่รอดระยะยาวได้ ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงการพัฒนาตนเองในด้านศักยภาพความเป็นผู้น�าซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประสิทธิผลของสถานประกอบการ และในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมได้
จัดโครงการพัฒนาประสิทธิผลการผลิต SMEs โดยการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศจ�านวน 62 ครั้ง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552: 5) สาระส�าคัญประการหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรม 
ได้แก่ การพัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้น�าและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการ การน�า
หลักการบริหารงานของตะวันตกมาใช้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีบ้างที่มีการใช้หลักการทางพุทธมาใช้ แต่ก็
ยังมีไม่มาก หรือยังไม่ค่อยชัดเจนซึ่งบางครั้งหลักการทางตะวันตกบางข้ออาจะไม่เหมาะกับการใช้ในองค์กรของ
ประเทศไทย การบรหิารงานธรุกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ค่อยได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาค
รัฐเท่าที่ควร ซึ่งหากเป็นเช่นนี้อาจเกิดปัญหาตามมาทีหลังจากเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียน (AEC) สอดคล้องกับ 
(เสนาะ ติเยาว์, 2546: 9) ที่กล่าวว่า หลักการบริหาร ผู้บริหารยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย 
ท้าทายและเปลีย่นแปลงไปจากเดิมมาก จะต้องท�างานในแต่ละวันทีย่าวนาน ต้องแก้ปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนตลอด
เวลา ต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบ
ข้อบังคับของรัฐและถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น อันเกิด
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น ลักษณะงานของผู้บริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยงกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่
ขณะเดียวกันในภาวะที่ท้าทายเหล่านั้น ผู้บริหาร ที่มีความสามารถ ก็อาจแสวงหาโอกาสและความได้เปรียบให้
เกิดแก่องค์การได้ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (กฤษ เพิ่มทันจิตต์, 2552: 25-30) ผู้ซึ่งให้ความสนใจ
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งภาวะผู้น�าตามแนวความคิดทฤษฎีตะวันตก ได้ให้แนวคิดว่า กระบวน
ทศัน์ (Paradigm) การบรหิารองค์การตามแนวคดิของนกัวชิาการตะวนัตก เป็นผลพวงของอารยธรรมแห่งอวชิชา
และความไร้ซึ่งศีลธรรม จะเห็นได้จากการล่มสลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีต รวมทั้งวิกฤตการณ์
ทางการเงิน เช่น วิกฤตต้มย�ากุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น กระบวนทัศน์ความคิดของตะวันตกจะครอบง�า
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ความคดิและพฤตกิรรมของมนษุย์ ท�าให้มนษุย์มองออกนอกตวัตน แสวงหาสิง่ภายนอก เพือ่ตอบสนองต่อตณัหา 
มานะ และทิฐิของตนเอง เป็นสาเหตุหลักท่ีน�ามาซึ่งหล่มความทุกข์ของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองรวมทั้งสภาพแวดล้อม 

จากการสังเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม คือ หลักการบริหาร ผู้บริหารยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทายและเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมาก จะต้องท�างานในแต่ละวันที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเผชิญกับการ
แข่งขันทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบข้อบังคับของรัฐ และถูกกดดัน
จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น อันเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะงานของผู้
บริหารจึงไม่แน่นอน เส่ียงกับภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ขณะเดียวกันในภาวะที่
ท้าทายเหล่านั้น ผู้บริหาร ที่มีความสามารถ ก็อาจแสวงหาโอกาสและความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์การได้

ความสามารถในการจดัการความสามารถเชงิสมรรถนะของพนกังาน กระบวนการผลติ การบรกิารเชงิ
คณุภาพ ความภกัดขีองลกูค้า และความพงึพอใจของลกูค้า เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการท�าก�าไร ส่วน
ความยั่งยืนของธุรกิจนั้น พิจารณาจากดัชนีชี้วัด 2 กลุ่ม คือ ความสามารถในเชิงประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ 
และความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ ส�าหรับปัญหาและ
อุปสรรค ได้แก่ ด้านการตลาด กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและด้านการเงิน 

ดังนั้น การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มเพื่อหาตลาด พัฒนา
ความสามารถในด้านการจัดการของผู้ประกอบการ พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของพนักงาน พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต ศึกษาและปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา ส�าหรับภาครัฐนั้น ต้อง
ให้การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร ปฏิรูประบบภาษีธุรกิจไม่ให้ซับซ้อน พัฒนาศูนย์
กระจายสินค้า จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจและค�าแนะน�าทางด้านการเงิน และผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร ควร
จะประกอบด้วยคุณลักษณะ เหล่านี้ คือ 1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2) มีนวัตกรรมและความ
สามารถด้านการตลาด 3) มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 4) มีเครือข่าย 5) คุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
6) มีโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแง่ดี 8) มีการบริหารจัดการที่ดี 9) มีภาวะผู้น�า 10) 
มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 11) มีความรับผิดชอบ 12) มีระบบงาน 13) มีสุขภาพ และ 14) มีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาไปใช้

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้เสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการ ดังนี้

1) การส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม บรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุล 
โดยการประยกุต์ใช้หลกัภาวะผูน้�าเชงิพุทธ มแีนวทางทีเ่กีย่วข้องกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การ
ส่งเสรมิการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และบรหิารจัดการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมของท้องถิน่ให้เป็นทีย่อมรบั
และสร้างสรรค์สังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
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2) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์สูค่วามยัง่ยนืของอตุสาหกรรมโดยการประยกุต์ใช้หลกัภาวะผูน้�าเชิงพทุธ 
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับ
กับการแข่งขันในปัจจุบัน อีกทั้งสร้างมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังมีประเด็นอ่ืนอีกมากที่เกี่ยวข้องกับ 
“สภาพปัญหาการบรหิารองค์กรเอกชนในจงัหวดันนทบรุ”ี และหากมกีารศกึษาต่อยอดหรอืต่อเนือ่ง ผลทีไ่ด้จาก
การศึกษาจะมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก ผู้วิจัยจึงเสนอแนะหัวข้อเพื่อการวิจัยต่อ ดังนี้ 

1) การสร้างจติส�านกึด้านคณุธรรมจรยิธรรมกบับคุลากรเพือ่สร้างบคุลากรในสถานประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

2) การประยุกต์ใช้หลักภาวะผู้น�าเชิงพุทธมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสังคมเป็นสุข มีเป้า
หมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจธุรกิจให้ขาวสะอาด มีความเป็นธรรม สังคมเป็นสุข
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กลยุทธ์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริหารองค์การ
Strategy for Building human relationship in organizational Management. 

พระครูสังฆกิจโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุง วรรณทอง

อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา

อาจารย์ประจำาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ล�าพังเพียงคนเดียวได้ยาก ดังนั้น คงไม่มีใครปฏิเสธว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งต่อความส�าเร็จในชีวิตการงานของคนในยุคปัจจุบัน เราคงได้ฟังกันบ่อย ๆ เกี่ยว
กับเรื่องราวของคนที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด เหตุเพราะคนเรานั้นมักเป็นคนที่จะมีไอคิวสูง แต่อีคิวมัก
จะมีปัญหาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์นั่นเอง ท�าให้เข้ากับใคร ๆ  ไม่ได้จนล้ม
เหลวในทีส่ดุ มนษุย์แม้จะเก่ง มคีวามสามารถหรอืมีอ�านาจมากน้อยเพยีงใดกต็าม แต่ถ้าปราศจากซึง่มนษุยสัมพนัธ์
ที่ดีแล้ว โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนมีน้อยลง เพราะขาดการประสานงานที่ดี ขาดการส่งเสริม
สนับสนุน ขาดความร่วมมือร่วมใจ ขาดการยอมรับ และที่ส�าคัญที่สุดคือขาดมิตรภาพที่เกิดจากใจจริงของผู้อื่น 
ท�าให้ชีวิตนี้ ว้าเหว่ยิ่งนัก นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากที่จะประสบความส�าเร็จได้  

ในการปฏบิติังานขององค์การ การทีจ่ะชกัจงู หรอืชักน�าให้บคุลากรในองค์การเกดิความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบตังิาน เพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรให้ด�าเนินไปสู่ความส�าเรจ็ บรรลุเป้าหมาย วัตถปุระสงค์ระยะยาวได้
นัน้ จะต้องอาศยักลวิธใีนการตดิต่อสือ่สารท่ีดี กล่าวได้ว่าความส�าเร็จหรอืความล้มเหลวขององค์การ ส่วนหนึง่นัน้
ขึน้อยูก่บักลวธิใีนการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ และโดยเฉพาะการเรียนการสอนระหว่างครแูละนกัเรยีนจะ
ประสบความส�าเร็จหรือไม่น้ัน ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัการตดิต่อส่ือสารเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ กลวิธท่ีีจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็
และนยิมน�ามาปฏิบัตกินัอย่างแพร่หลาย กค็อืกลยุทธ์ (Strategy) 

คำาสำาคญั: กลยุทธ์, มนุษยสัมพันธ์, การบรหิารองค์การ

Abstract

Humans are a social species thus it is difficult for them to live alone. It is undeniable 
that having good social skills is one of the most important key to a successful life. We have 
been told about stories of intellectual people who struggle to achieve a life of their dreams 
because they might have a high IQ but a low EQ. In other words, they have a lack of social 
skills leading to a failure in understanding to cooperate with people. Even the smartest, most 
powerful person would not be successful if they do not have good social skills. A lack of social 
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skills means a lack of co-ordination, support, cooperation, respect and genuine relationship 
from surrounding people, ultimately leaving you lonely. Humans without friends are like birds 
without feathers, it is hard for them to do well in life.

To achieve the long-term goals and objectives of an organization, this requires good 
leadership and the ability to induce cooperation between people within. Communication is a 
key factor in determining the success and failure of an organization. For example, the commu-
nication between a teacher and a student is an important process in learning. Therefore, the 
solution to success that is commonly adopted is the use of strategies.

Keywords: Strategy, Human Relationships, Organizational Management

บทนำา

วิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนนับต้ังแต่เกิดจนตาย จะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ อยู่
ตลอดเวลา เพราะการที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้และสามารถด�าเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนั้น จ�าเป็นจะต้องอาศัย
พึ่งพิงบุคคลอื่นๆ เช่น เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องในการเลี้ยงดู เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ต้องมีความสัมพันธ์
กับเพ่ือนฝงู ครอูาจารย์ เม่ือพ้นวยัศกึษาเล่าเรยีนต้องประกอบอาชพี กจ็ะต้องอาศยัพึง่พงิบคุคลอืน่ๆ อกีมากมาย 
หรอืแม้กระทัง่ตอนเจบ็หรือตายไป ก็จะต้องได้รบัการบรกิารและช่วยเหลอืจากแพทย์ พยาบาล พระ และสปัเหร่อ 
จะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ท�าให้เกิดสภาพของการพึ่งพิงอาศัยและให้
ประโยชน์แก่กันและกัน อันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้บุคคลสามารถมีชีวิตรอดและด�ารงอยู่ได้ด้วยดี สภาพการณ์
เช่นนี้ได้เกิดมาแล้วตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และก็จะกระท�าต่อไปในอนาคต ไม่เคยปรากฏที่ใดว่ามนุษย์สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ได้นอกสังคมแต่เพียงล�าพัง ดังนั้น ลักษณะทางธรรมชาติที่ส�าคัญของมนุษย์ก็คือการที่จะต้องอยู่รวมกัน 
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อการมีชีวิตรอด และการมีสภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังที่ 
อริสโตเตลิ นกัปรัชญาเมธีชาวกรกีโบราณได้กล่าวว่า “มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม” (Man is a Social Animal) มนษุย์
จะเจริญหรือเสื่อมขึ้นอยู่กับสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนา เป็นต้น และยังกล่าว
อีกว่า “ชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากในสังคมนั้นปราศจากความยุติธรรม” เพราะ
ฉะนัน้ เพือ่ใหเ้ข้าใจในเบื้องต้น นิสตินกัศกึษาและผูส้นใจควรศกึษาความหมายและความเป็นมาของสงัคมทีเ่กีย่ว

กับความเป็นมาของมนุษย์ควบคู่กันไปด้วย (พิชัย ผกากอง, 2547: 20)

กลยุทธ์ คืออะไร

ผู้รู้ได้ให้ค�านิยามค�าว่า กลยุทธ์ไว้มากมาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ดังนี้

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544: 79) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า หมายถึง แผนงานส�าคัญที่องค์การจะใช้
เป็นแนวทางในการบรรลุสู่เป้าหมายหลักขององค์การ 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ ์(2545: 124) ได้ให้ความหมายของค�าว่า กลยุทธ์ ว่าหมายถึง วิธีการหรือ
แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่ง
เอาชนะคู่แข่งขันหรือเพี่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

สรปุได้ว่า กลยทุธ์ หมายถงึ แผนงานหรอืแนวปฏบิตัทิีร่ะบเุป้าหมายในอนาคต โดยท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่ง
มือของผู้บริหาร มีเป้าหมายที่ต้องการให้องค์การบรรลุประสิทธิผลที่ตั้งไว้
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การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในองค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่งความศรัทธา ความรัก ความนับถือ 
ความภกัด ีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ให้ความสนบัสนนุร่วมมอืร่วมใจในการด�าเนนิกิจกรรมให้บรรลุเป้า
หมาย ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยหลักการและแนวคิดของ มนุษยสัมพันธ ์(Human relations)

มนุษยสัมพันธ์ คืออะไร

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กันมนุษยสัมพันธ์ ( Human Relationships ) เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะ หรือกลุ่มโดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มรวมไปถึง วิธี
การจูงใจ และประสานความต้องการ ของบุคคล และกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคมต้องการ 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธภาพอันดีกับบุคคล ให้รู้วิธีการ
เข้ากบับคุคลเป็น รูห้ลักการประพฤตตินในสังคมได้ เป็นท่ีเคารพรักและบรรลวัุตถปุระสงค์ตามเป้าหมายทีต้่องการ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2538: 629)

มนษุยสัมพันธ์ หมายถงึ กระบวนการตดิต่อเกีย่วข้องกนัด้วยสมัพนัธภาพอนัดตีัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเข้าใจ
ร่วมกนั การให้การยอมรบันับถอื น�าไปสู่ความพอใจ รกัใคร่ ร่วมมอื สามารถท�างานร่วมกนั จนบรรลเุป้าหมายในงาน
ส่วนบคุคลและงานในองค์การ (เรยีม ศรทีอง, 2540: 4)

สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กันอันจะน�ามาซึ่งความรัก ความชอบพอ ความร่วมมือร่วมใจในการท�ากิจการงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น มีองค์ประกอบดังนี้

1. การเข้าใจตนเอง 

2. การเข้าใจผู้อื่น 

3. การเข้าใจสิ่งแวดล้อม 

หัวใจพื้นฐานการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท้ัง 3 ด้าน ที่กล่าวแล้วนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่ส�าคัญต่อการฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติในสถานศึกษา คือ

บัญญัติ 10 ประการ ส�าหรับการฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ

1. การยิ้มให้บุคลากรด้วยกันและผู้อื่น 

2. การทักทายบุคลากรด้วยกันผู้อื่น 

3. การจ�าชื่อบุคลากรและเรียกให้ถูกต้อง 

4. การมีความเป็นมิตรกับทุกคน 

5. การมีความจริงใจกับทุกคน 
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6. การให้ความสนใจอย่างจริงจัง 

7. อ่อนน้อมต่อค�าชม ระมัดระวังต่อการวิจารณ์ 

8. การมีความกระตือรือร้น 

9. การมีอารมณ์ขัน 

10. การมีความอดทน 

บัญญัติ 10 ประการที่กล่าว เป็นการเปิดประตูสัมพันธ์สู่บุคคลและบุคลากรและผู้อื่น สังคมอื่น ส่ิง
แวดล้อมอื่น ๆ  และในที่สดุกจ็ะน�ามาซึ่งการสร้างมนุษยสัมพันธท์ี่ดีได้ในสถานศกึษา (ชุตมิา วงษ์สวัสดิ.์ ออนไลน์)

กลยุทธ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์

เคลด็ลบัการสร้างความสมัพนัธ์เชงิกลยทุธ์ในการปฏิบตังิาน ทีจ่ะช่วยให้ทกุคนเป็นทีช่ืน่ชอบของบคุลากร
และผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หากใช้หลักการ หรือแนวคิด ดังต่อไปนี้

การสนใจในตัวบุคคลอื่น

มีค�ากล่าวไว้ว่าถ้าเรามีความสนใจในตัวบุคคลอื่นแล้วเราอาจจะหาเพื่อนใหม่ได้ภายใน 2 เดือน แต่ถ้า
หากเราจะหาเพื่อนใหม่ โดยการจูงใจให้เขามาสนใจในตัวเรา อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี เราจะสังเกตได้ว่า
บุคคลผู้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความสนใจในตัวบุคคลอื่น ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นที่รัก
ใคร่ของผู้อื่น จึงต้องรู้จักแสดงความสนใจในตัวบุคคลอ่ืน อาจจะโดยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบส่งการ์ดอวยพร
หรือของขวัญให้เขาในวันเกิด หรือเทศกาลส�าคัญๆ ส่งบทความ การ์ตูน หรือสิ่งอื่นๆ ที่คิดว่าน่าสนใจให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน สมาชิกในทีมงานโดยอาจจะส่งทาง E-mail ก็ได้และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาก็ควรเสนอตนเองช่วย
เหลือด้วยความเต็มใจ

การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

บุคคลที่จะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นมาที่สุด และนานที่สุดก็คือ บุคคลที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ เมื่อเราพบปะกับบุคคลเช่นนี้เราจะรู้สึกว่าเกิดความรัก ความนับถือขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่เราอาจจะยังไม่เคย
รู้จักเขามาก่อนเลยก็ตามและจะสังเกตได้ว่าหัวหน้าท่ีมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีผลต่อจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้อย่างประหลาด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มจะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงใจ ความกระตือรือร้นและความขยัน
ขันแข็งมาเองโดยมิต้องใช้อ�านาจบังคับแต่อย่างใด แต่การยิ้มในที่นี้ก็ต้องเป็นการยิ้มอย่างเต็มอกเต็มใจ ยิ้มอย่าง
เปิดเผย มิใช่แสร้งยิ้มชั่วครั้ง ชั่วคราวเพื่อหาประโยชน์ เพราะการยิ้มเช่นนั้นจะไม่ท�าให้เกิดความประทับใจแก่ผู้
ที่ได้พบเห็นเลย 

การจำาชื่อบุคคลต่าง ๆ

คนเราย่อมสนใจและพึงพอใจในช่ือของตนเองมากกว่าช่ือใดๆ ในโลก ดังนั้นการที่เราสามารถจ�าชื่อ
บุคคลอื่นได้ และสามารถเรียกชื่อเขาได้ อย่างถูกต้องจะท�าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและคิดว่าเราระลึกถึงความ
ส�าคัญของเขาอยู่เสมอเขาจะเกิดความพอใจ และจดจ�าเราได้ตลอดไปเช่นเดียวกัน
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การเป็นผู้ฟังที่ดี

บคุคลทีเ่ราสนทนาด้วยนัน้ย่อมสนใจในตวัของเขาและความต้องการของเขา ดงันัน้ ถ้าเราปรารถนาจะ
เป็นทีร่กัใคร่ของบคคุลอืน่กจ็ะต้องรูจ้กัเป็นผูฟั้งทีด่ ีด้วยการสนใจในเรือ่งทีบ่คุคลอืน่พดูไม่พดูขดัคอขึน้มาในขณะ
ที่คู่สนทนายังพูดไม่จบ พยายามจูงใจให้เขาสนทนาในเรื่องท่ีเขาสบายใจและควรสนับสนุนหรือชมเชยคู่สนทนา
เป็นครั้งคราว

การพูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ

เดล คาร์เนกี ้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราปรารถนาจะสร้างความนิยมขึ้นในตัวเองแล้วจงสนทนาแต่งในเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจของคู่สนทนา ดังนั้นเมืองเราต้องการเป็นที่รักใคร่ชอบพอของบุคคลอื่นเราก็ต้องรู้ว่าคู่สนทนา
ของเรา สนใจในเรื่องอะไรและต้องพยายามแสวงหาข้อมูลจากที่ต่างๆ แต่ไม่จ�าเป็นว่าเราจะต้องรู้ข้อมูลทุกอย่าง
ทั้งหมด ในบางเรื่องเรารู้เพียงแต่จะกล่าวน�าหรือคอยรับฟังก็เพียงพอแล้ว

การรู้จักยกย่องบุคคลอื่น

นักจิตวิทยาหลายท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าอย่างหนึ่งของมนุษย์ ก็คือความปรารถนา
ที่จะได้รับค�าสรรเสริญ คนเราต้องการได้รับค�ายกย่องจากผู้ที่เราติดต่อด้วย ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าเรามีความส�าคัญ 
และต้องการให้เพื่อนของเรายกย่องสรรเสริญเราอย่างเต็มอกเต็มใจ และชมเชยเราในทุกโอกาสที่จะท�าได้ ดังนั้น
เมื่อเราปรารถนาจะเป็นที่ชอบพอของบุคคลอ่ืน เราก็ต้องปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่เราต้องการให้คนอื่น
ปฏิบัติต่อเรา นั่นก็คือการระลึกถึงความส�าคัญของผู้อื่นในทุกโอกาส

สรปุได้ว่าการปฏบิตังิานทกุอย่างย่อมมอีปุสรรคทัง้สิน้ แต่ถ้าหากว่าคนเราทกุคนรูจ้กัคดิและสร้างความ
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน แล้วน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ คนเราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ ด้วยความศรัทธา ความรัก ความนับถือ ความภักดี ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ให้
ความสนับสนุนร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

มนุษยสัมพันธ์์ นอกจากจะส่่งผลต่่อความส�าเร็จในการท�างานแล้ว ยังส่่งต่่อสุขภาพจิตในการท�างาน
ของคุณอีกด้้วย ท้ังนี้ ผู้้ที่มีมนุษยสัมพันธ์์ในการท�างานที่ดีโดยส่วนใหญ่่จะเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีหรือมอง
ในด้้านบวก (Positive thinking) อยู่เ่สมอ ดงันัน้ หลกัของ RELATION จึงเป็นอกีแนวทางหนึง่ในการพัฒนาความ
สามารถด้้านการมีมนุษยสัมพันธ์์ในการท�างานให้เกิดขึ้น (ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2549: 65) ดังต่่อไปนี้

Reality เป็นตัวของตน นำาพาความจริงใจ

การจะคบหรือรู้จักใครสักคน สิ่งแรกท่ีส�าคัญก็คือ ความเป็นตัวของเราเอง การแสดงออก อย่างเป็น
ธรรมชาตโิดยพฤตกิรรมต่างๆ ทีแ่สดงออก ควรมาจากใจ และความเป็นตวัตนของเราเอง อย่างแท้จรงิ ไม่เสแสร้ง
แกล้งท�า ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเองจะเป็นเสน่ห์ของตัวเราที่จะท�าให้คนอื่นอยากเข้ามาพูดคุย และคบหาสมาคมด้วย มี
หลายคนถามมาว่า หากเราแสดงความเป็นตวัตนของเราเอง จะท�าให้ขาดความน่าเช่ือถอืในการคบหาสมาคมหรอื
ไม่ ค�าตอบก็คือ ไม่แน่นอน เพราะความน่าเชื่อถือควรจะประกอบด้วยหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น ความรู้ ทักษะ
และความสามารถในหน้าที่การงาน การควบคุมอารมณ์ และความจริงใจ ซึ่งความจริงใจย่อมจะเกิดขึ้นจากการ
แสดงออกจากความเป็นตัวของเราเอง

Energetic กระตือรือร้น สร้างความประทับใจ



310  บทความวิชาการ

 ผู้ทีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่จีะมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะช่วยเหลอื การให้ความร่วมมอื และสนบัสนนุการท�า
งานและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี นั่น
กคื็อ ความกระตอืรอืร้นทีจ่ะอาสาด�าเนนิการ และให้ความร่วมมอื ความช่วยเหลอืในการท�างานต่างๆ โดยไม่ต้อง
รอให้อกีฝ่ายหน่ึงมาร้องขอ ความกระตอืรอืร้นท่ีจะช่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย หรือแม้กระท่ังงานใหญ่ๆ 
ก็ตามจะท�าให้บุคคลต่างๆ ที่ท�างานร่วม ด้วยเกิดความประทับใจและรู้สึกยินดีที่จะให้ความสนับสนุน ความช่วย
เหลือ และร่วมมือด้วยเช่นกัน

Listening รับฟังที่ดี เข้าถึงจิตใจ

อีกคุณลักษณะหน่ึงของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีก็คือ การเป็นผู้ฟังท่ีดีซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นอย่างตั้งใจ และเต็มใจ รวมทั้งการไม่พูดสอดแทรก และขัด
จงัหวดัในระหว่างการพดู เทคนคิหนึง่ส�าหรบัการเป็นผูฟั้งทีดี่ และอยากจะขอแนะน�า นัน่กค็อื การไม่พดูถงึบคุคล
อื่นในทางที่ไม่ดี พยายามอย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น หากบุคคลที่เราก�าลังสนทนาด้วยก�าลังวิจารณ์ถึงผู้อื่นอยู่ ขอ
แนะน�าว่าให้รับฟังโดยอย่าพยายามพูดสนับสนุนหรือพูดขัดแย้งความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลที่เราก�าลังสน
ทนาด้วย แต่ควรจะพยายามรับฟังปัญหาและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขอให้พึงตระหนักไว้เสมอว่า คนบางคน
อาจไม่ต้องการความช่วยเหลือ เพียงแค่ขอให้มีใครสักคนรับฟังปัญหาหรือความรู้สึกที่ไม่สบายใจ แค่นี้ก็พอ
แล้วองค์กรหรือกลุ่มที่เราเข้าไปด้วยหากคุณปรับตัวเองได้ นั่นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับบุคคลต่างๆ ผู้ที่มีการปรับตัวที่ดีโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มองชีวิตมองโลกในทางบวก มองเหตุผลของการก
ระท�า และเข้าใจพฤติกรรมที่เขาแสดงออกกับคุณเอง

Tolerance อดทนสักนิด ชีวิตสุขสันต์์

 หนทางในการเข้าถึงคนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางครั้ง
อาจ ต้องใช้ความพยายามในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดี และเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ความอดทน และ
พยายามอย่างสงูในการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนท่ีปิดกัน้ตวัเอง และไม่ยอมเปิดรับสมาชิกใหม่ ความอดทนต่อค�า
พูด และการกระท�าต่างๆ การให้อภัยไม่คิดมาก ใจกว้างยอมรับฟังค�าวิจารณ์จากผู้อื่นอย่างจริงใจจึงเป็นคุณ
ลกัษณะทีส่�าคญัในการสร้าง และพัฒนาความสมัพนัธ์ให้ดขีึน้ได้ และการทีค่ณุมคีวามอดทนอดกลัน้ย่อมจะท�าให้คณุ
ไม่ใส่ใจต่อค�าพูด และพฤติกรรมต่างๆ ที่ท�าให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ หรืออึดอัดใจ เพียงแค่นี้ คุณก็มีความสุขกับกา
รด�าเนินชีวิตของคุณเอง

Integrity มีความซื่อสัตย์ สร้างความไว้ใจ

 บคุคลท่ีมคีวามซือ่สตัย์ไม่ว่าจะเป็นทัง้ต่อตนเอง เพ่ือร่วมงาน ผูอ้ืน่ และงานทีค่ณุท�า ย่อมจะส่งผลให้คุณ 
เป็นคนน่าคบหาสมาคมดว้ย ผูท้ี่มคีวามซื่อสัตย์ย่อมเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได ้และการเป็นที่ไว้วางใจได้นีเ้องจงึเป็น 
คุณลักษณะขั้นสูงที่สามารถพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่างๆ ไว้ได้ การสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นอาจเป็นเรื่องง่าย แต่การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ให้ได้น้ีเองจึงเป็นเรื่องที่ยากที่คุณควร
จะท�า

Oral Communication วาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ

 ค�าพดูท่ีดย่ีอมรักษามติรภาพไว้ได้ มหีลายต่อหลายคนทีต้่องโกรธเคอืงกนัเพราะค�าพดู มนษุยสมัพันธ์สา
มารถสร้าง และท�าให้เกิดได้ด้วยค�าพูด และในทางตรงกันข้ามมนุษยสัมพันธ์สามารถถูกบลล้างไปได้ก็เพราะค�า
พูดเช่นเดียวกัน
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Networking แสวงหาเครือข่าย ขยายมิตรภาพ

ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีย่อมจะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสเพ่ือรู้จักกับบุคคลใหม่ๆ และการสร้างความสัม
พันธ์ที่ดีกับบุคคลที่เพิ่งรู้จัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องใน
สายอาชีพ หรือแวดวงเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบสร้างเครือข่าย คือ การเข้ากลุ่ม สมาคม หรือสโมสร
ต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ การแนะน�าตนเองเพือ่ท�าความรูจ้กักบัเพือ่ใหม่ก่อนเสมอ รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอื และความร่วม
มือในการท�างานกับบุคคลต่างๆ ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหว และสถานะการณ์ต่างๆ ของบุคคลที่รู้จัก
การเสรมิสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการท�างานเป็นศักยภาพในการท�างานอกีด้านหน่ึงท่ีสามารถพฒันาได้ ท้ังน้ีการเส
รมิสร้างและพัฒนาให้บุคคลมมีนษุยสมัพันธ์ทีด่ ีย่อมต้องอาศยัคณุลกัษณะรวมหลายประการร่วมกนัตามทีไ่ด้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น

มนษุยสัมพันธ์ทีด่ย่ีอมส่งผลต่อความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน และความสขุในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ใน
การบริหารองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มนุษย์สัมพันธ์(Human Relations) ถือเป็น
หัวใจของการบริหาร เพราะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีจะช่วยส่งเสริม ให้การท�างานร่วมกันเป็นอย่างราบร่ืน 
และการบริหารงานก็ไม่ประสบอุปสรรค เนื่องจาก “การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจใน
การกระทำาการที่มีเป้าหมายร่วมกันให้สำาเร็จผล” ดังนั้น การบริหารจึงเป็นการท�างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึน้ไป โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้บรรลคุวามส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลและประหยดั ภายใต้เงือ่นไข
ว่า “ความสำาเร็จนั้นจะต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการในผลงานนั้น” 

ฉะนัน้ ในการบรหิารองค์การให้เจรญิก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ ผูบ้รหิาร
องค์การนั้นๆ นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารด้วยการศึกษาเทคนิคหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการต่างๆ แล้ว ผู้บริหารยังจะต้องให้ความส�าคัญแก่การเรียนรู้เก่ียวกับมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทีด่ีกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทุกคนจะได้ช่วยกนัท�างานอยา่งเต็มความสามารถ มนษุย์สัมพันธ์จงึเปรยีบ
เสมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารงานนั้นประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�างานใน
ปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก งานจึงจะส�าเร็จเสร็จส้ินไปได้
ดว้ยดีซึ่งในการนี้ผู้บรหิารจะตอ้งรู้จกัวิธีการจงูใจผูอ้ื่นใหช้่วยท�างาน เพราะผู้บรหิารไม่สามารถท�างานทุกอยา่งได้
ด้วยตนเอง ผู้บริหารจะต้องอาศัยบุคคลอื่นๆ ในองค์การให้ช่วยกันท�างานนั้นๆ ดังค�ากล่าวที่ว่า “ผู้บริหาร คือ ผู้
ที่ทำาให้หน่วยงานได้รับความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยตนเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นโดยตรงแต่
อาศัยความร่วมมือให้ผู้อื่นเป็นผู้ปฏิบัติแทน” ดังนั้น แม้ผู้บริหารจะมีความรู้ความสามารถในด้านบริหารเพียง
ใดก็ตาม แต่ถ้าขาดคุณสมบัติหรือขาดความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์แล้วผู้บริหารนั้นยากที่จะประสบความ
ส�าเร็จตามที่มุ่งหวังได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การบริหารงานในองค์การประสบความส�าเร็จ ผู้บริหารจึงมีความจ�าเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการต่างๆ ของมนุษย์สัมพันธ์ให้มากที่สุด เพราะมนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่ง
มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจที่ยากแก่การเข้าใจ สมดังค�ากล่าวของโครงโลกนิติที่ว่า “จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้
หยัง่ถงึ” ดงันัน้ หากผูบ้รหิารจะน�ามนษุยสมัพนัธ์มาใช้ในการบรหิารงาน ผูบ้รหิารจะต้องท�าการศกึษามนษุยสมัพนัธ์
ทั้งในด้านการเป็นศาสตร์ (Science) และการเป็นศิลป์ (Art)โดยในแง่ของการเป็นศาสตร์ผู้บริหารต้องท�าการ
ศึกษาวิทยาการของสาขาต่างๆ ประกอบด้วย อาทิเช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลที่
อยู่ในองค์การ เพราะจะท�าใหผุ้้บริหารสามารถเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์และการกระท�าของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่ง
ขึ้น ดังค�ากล่าวของ ฮิวเนอร์ กาเยอร์ ที่ว่า “มนุษยสัมพันธ์ คือ มวลแห่งความรู้ที่มีระบบระเบียบซึ่งได้รับการ
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พัฒนามาเพ่ืออธบิายพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ วชิามนษุยสมัพนัธ์จงึเป็นการนำาเอาหลกัวชิาพฤตกิรรม
ศาสตร์ทั้งมวลมาใช้ในการบริหารบุคคล” 

นอกจากการศึกษามนุษยสัมพันธ์ในด้านการเป็นศาสตร์แล้ว ผู้บริหารยังต้องท�าการศึกษาในด้านการ
เป็นศิลป์เพื่อจะได้น�ามาใช้ให้เป็น (Art) ด้วย เนื่องจากผู้บริหารต้องรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัแต่ละบคุคลในแต่ละสถานการณ์ ทัง้นีผู้บ้รหิารจะต้องรูจ้กัการปรบัตวัเพือ่สร้างความสมัพันธ์ทีด่กีบั
ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกความเป็นมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย ท�าให้การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้
อื่นจึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลท่ีจะใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ 
ประสบการณ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ จะได้ท�างานร่วมกับผู้อื่น 
หรือจูงใจผู้อื่นให้ให้ความร่วมมือด้วยดี เพื่อจะได้น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ท�าให้การท�าง่านนั้น
เป็นไปในลกัษณะ “ใช้คนให้ได้ทัง้งานและให้ได้ทัง้นำา้ใจ” การน�าหลกัการของมนษุย์สมัพนัธ์มาใช้ในการบรหิาร
งาน จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารสมควรกระท�า เพราะมนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จอย่างหนึ่งของการ
บริหารงาน เนื่องจากผู้บริหารสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ร่วมงานได้ ท�าให้ผู้
ร่วมงานทุกคนท�างานด้วยกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่
องค์การ ท�าให้องค์การได้รับผลดี เพราะองค์การจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน และตัวผู้บริหารเองก็จะได้รับผล
ดตีามไปด้วย เนือ่งจากเป็นผูท่ี้มคีวามสามารถบรหิารงานให้ประสบความส�าเรจ็บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์การได้

สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในลักษณะของการจูงใจให้
ทุกคนท�างานด้วยความเต็มใจ ท�าให้บรรยากาศของการท�างานเป็นไปด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นทุ่มเท และเสียสละ
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ท�าให้ผลงานที่ได้รับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่
ต้องการจะท�างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ซึ่งจะเป็น
ผลให้องค์การประสบความส�าเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย
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นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้า
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 2) เพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพในการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้ามหาวทิยาลยัราชภฎั
สงขลาตามการรับข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โดยจ�าแนกตามเพศอายุรายได้ชั้นปีสาขาวิชา ศาสนา โดยจ�าแนก
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านสถานที่อ�านวยความสะดวก ด้านการให้บริการ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อ
สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามสาขาวิชา 4) เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จากการศกึษาระดับความพงึพอใจของนักศกึษาคณะวทิยาการจดัการทีมี่ต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์
ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการศกึษา นกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยได้ท�าแบบสอบถามจ�านวน 284 ชุดและน�า
ข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-23 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นปีที่ 3 สาขาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สาขาการจัดการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-
6,000 บาท ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามากทีส่ดุจะเป็นระดับคะแนน ระดบัคะแนนด้านการให้บรกิาร รองลงมาด้านข้อมลูข่าวสาร,ประชาสมัพนัธ์ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสถานที่/สิ่งอ�านวยความสะดวก ตามล�าดับ ส่วนการเปรียบเทียบระดับความ
พงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจัดการทีม่ต่ีอสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (สาขาวชิา) ไม่แตก
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ,นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
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Abstract

Quantitative research aimed 1) to study the service quality of cooperative stores 
Songkhla Rajabhat University 2) to compare the quality of service of cooperative store Songkh-
la Rajabhat University according to get information of the cooperative members by age, gender, 
year income in seconds. Tea, religion, divided into 4 aspects including personnel serving in 
place to facilitate the service information, public relations 3). To compare the level of satisfac-
tion of students of management science towards cooperative store Songkhla Rajabhat Univer-
sity based in 4) to identify problems and suggestion about the level of satisfaction of students 
of management science towards cooperative store Songkhla Rajabhat University.

From the satisfaction of students of management science towards cooperative store 
Songkhla Rajabhat University purpose. To investigate the level of satisfaction of students of 
management science towards the cooperative stores Songkhla Rajabhat University targets used 
in this study. Students of management science of Songkhla Rajabhat University tool used in 
this study. Questionnaire which was made a questionnaire 284 series and the data were ana-
lyzed by using percentage, general Information about the level of satisfaction using the mean 
and standard deviation.

 The results of the questionnaire will be female. Aged between 22-23 years are Bud-
dhists. Most are in the 3rd year in a majority of respondents. Management The average month-
ly income of 5001-6000 baht satisfaction of the Faculty of Management Science at the coop-
erative store. Songkhla Rajabhat University will be the most points. Grade of service Minor, 
information, public relations. Personnel Carriers And places / facilities in order to compare the 
satisfaction levels of students from the Faculty of Management Science at the cooperative 
store. Songkhla Rajabhat University (Branch) is no different. The level of satisfaction overall, 
not all completely different. Statistically significant at the 0.05 level.

Keywords : Satisfaction, student, Songkhla Rajabhat University, Faculty of Management Sciences

บทนำา

การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และได้มีการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จน
กระทั่งมีการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ ณ ท้องที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นนายทะเบียน 
สหกรณ์พระองค์แรก จากนัน้เป็นต้นมา การสหกรณ์ในประเทศได้เตบิโตขึน้มาตามล�าดบัปัจจบุนัมสีหกรณ์จ�านวน
ทั้งสิ้น 7,964 สหกรณ์และมีสมาชิกสหกรณ์จ�านวน 10.8 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกันทั้งสิ้น 2 ล้านล้าน
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.95 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) สหกรณ์ยังมีบทบาทส�าคัญต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการน�าอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ สอนให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักการช่วยตนเองช่วย
เหลอืซ่ึงกนัและกันยดึหลักประชาธปิไตยในการบรหิารองค์การ ร่วมกันดูแลช่วยเหลอืใส่ใจ รวมทัง้การจดัสวสัดกิาร
ให้กับสมาชิกและชุมชน ประกอบกับองค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความส�าคัญของวิธีการสหกรณ์ รวมทั้ง
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บทบาทของสหกรณ์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และการแก้ไขปัญหาความยากจน องค์การสหประชาชาตจึิงได้ประกาศ
ให้ปี 2012 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักในคุณค่าบทบาท
สหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิสงัคม และความยากจนของประเทศ(กรมส่งเสรมิสหกรณ์,วาระแห่งชาตด้ิาน
การสหกรณ์) 2556:1

คณะกรรมการด�าเนนิงานร้านสหกรณ์ บรหิารงานสหกรณ์โดยปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ�ากัด พ.ศ. 2553 ในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน
เป็นประจ�าทุกเดือน ได้ก�าหนดวาระการประชุมประจ�าเดือน เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของ
ผู้จัดการและตัวแทนพนักงานร้านสหกรณ์ และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากิจการร้านสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อด�าเนินการสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาตามการ
รับข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โดยจ�าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ทราบผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีการคุณภาพการให้บริการที่ได้รับทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากรให้บริการ ด้านสถานที่อ�านวยความสะดวก ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านราคาและผลิตภัณฑ์

2. เป็นแนวทางในการด�าเนนิการวจิยั เลอืกตัวแปรทีจ่ะศกึษา ออกแบบการวจัิย สร้างเครือ่งมือ วเิคราะห์
ข้อมูล แปลผล สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

วิจัยส่วนบุคคล

 - เพศอายุ

 - ชั้นปีที่ศึกษา

 - นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชา)

 - ศาสนา

 - รายได้

ระดับความพึงพอใจของการให้บริการ

สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 4 ด้านได้แก่

 - ด้านบุคลากรให้บริการ

 - ด้านสถานที่อ�านวยความสะดวก

 - ด้านการให้บริการ

 - ด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์
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สมมติฐานของการวิจัย

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการที่แตกต่างกันต่อสหกรณ์ร้านค้ามหา
ลัยราชภัฏสงขลา ท�าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป

ขอบเขตของการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ทีม่าใช้บรกิารของสหกรณ์ร้านค้ามหาวทิยาลยัราชภฎั เฉลีย่ประมาณจ�านวน 824คน จะท�าการเกบ็แบบสอบถาม
โดยเลือกสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 284 คน

2. ขอบเขตด้านพื้นที่สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถนน ส�าโรง ต�าบล เขารูปช้าง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

3.ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎโดยจ�าแนกแบบประเมินออกเป็น 4 ด้าน

 3.1.ด้านบุคลากรให้บริการ

 3.2. ด้านสถานที่อ�านวยความสะดวก

 3.3. ด้านการให้บริการ

 3.4. ด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท�าวจิยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการวจิยัตัง้แต่ เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2560 
ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามลักษณะข้อค�าถามปลายเปิดและปลายปิด มี
ทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบตัวเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา ศาสนา รายได้ต่อเดือนและข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบจ�านวน6 ข้อแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ8 ข้อ ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก6 ข้อด้านกระบวนการ
ให้บริการ 7 ข้อและด้านราคาและผลิตภัณฑ์5 ข้อข้อค�าถามมี 5 ตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบค�าถามได้เพียง
ค�าตอบเดียวซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ค่าคะแนน 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าคะแนน 4 ระดับความพึงพอใจมาก
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 ค่าคะแนน 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าคะแนน 2 ระดับความพึงพอใจน้อย

 ค่าคะแนน 1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการต่อสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกเป็น5 กลุ่ม เพื่ออธิบายระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยก�าหนดค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะการให้บรกิารของสหกรณ์ร้านค้ามหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศกึษาหลกัการวธิกีารและรปูแบบในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร หนงัสอื งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อก�าหนดกรอบข้อความ และลักษณะของแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

2. ศึกษาค้นคว้าตัวอย่างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

3. ปรับปรุงค�าถามหรือข้อความรวมทั้งการใช้ภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ด�าเนินการท�า
วิจัย

4. น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ยื่นหนังสือขออนุญาตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไปยัง
สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในการท�า
วิจัย

2. ประสานงานไปยงัสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลาเพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการลงเกบ็
ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการวิจัย



318  บทความวิชาการ

3.  ผู้วิจัยลงเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าใช้
บริการสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ�านวน 284 ชุด จากจ�านกัศกึษาคณะวทิยาการจัดการทัง้หมด 
981 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูปได้ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ
ทีต่อบแบบสอบถาม และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ ทีม่ต่ีอสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.5และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 อายุที่ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 24 ปีขี้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 10.2อายุ 18-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.8 อายุ 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.9 อายุ 22-23 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40.1 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 23.6 ศาสนาคริสต์ คิด
เป็นร้อยละ 5.3 ชั้นปีที่ตอบแบบสอบถาม ชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 14.4 ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 35.6 ชั้นปีที่ 
3 คิดเป็นร้อยละ 38.7 ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 11.3 สาขาวิชาที่ตอบแบบสอบถามสาขาบัญชี คิดเป็นร้อยละ 
5.6 สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14.1 สาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 16.9 สาขาการจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 18.7 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 16.9 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 13.7 สาขาเศรษฐศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 8.5 สาขาสื่อสารมวลชน (นิเทศศาสตร์) คิดเป็นร้อยละ 5.6 และราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 5,000 คิดเป็นร้อยละ 19.4 5,001 – 6,000 คิดเป็นร้อยละ 49.6 6,001 – 9,000 คิด
เป็นร้อยละ 30.3 9,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล�าดับ

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นด้านการให้บริการ เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็นพบว่า ด้านการให้บริการ อยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.73 รองลงมาด้านข้อมลูข่าวสาร,ประชาสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่3.64 ด้านบคุลากร
ผูใ้ห้บรกิาร อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่3.61 และด้านสถานที/่สิง่อ�านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่3.53 
ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2.1 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.1.1 แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม

2.1.2 มีกิริยาวาจาน้�าเสียงที่สุภาพ อ่อนหวาน อ่อนโยน

2.1.3 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

2.1.4 ให้ค�าแนะน�าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี

2.1.5 มีความเอาใจใส่ดูแลและบริการเป็นอย่างดี

2.1.6 ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ

2.1.7. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

2.1.8 ยอมรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากสมาชิก

 3.66

 3.62

3.67

3.73

3.61

 3.52

3.49

3.58

 0.82

0.77

1.90

2.52

0.68

0.75

0.76

0.73

 มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

รวม 3.61 0.58 มาก

2. ระดับความความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของสหกรณ์ร้านค้าในการประเมนิ
ผลในภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็นพบว่ามากที่สุดคือให้ค�าแนะน�าหรือตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างด ีร้อยละ 3.73 รองลงมา มคีวามกระตอืรอืร้นในการให้บรกิารคดิเป็นร้อยละ3.67แต่งกาย
สะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ร้อยละ3.66 มีกิริยาวาจาน�้าเสียงที่สุภาพ อ่อนหวาน อ่อนโยน ร้อยละ3.62 
มีความเอาใจใส่ดูแลและบริการเป็นอย่างดี ร้อยละ3.61ยอมรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากสมาชิก ร้อย
ละ3.58 ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบร้อยละ3.52 และมีความตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ3.49 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2.2จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนน

ด้านสถานที่ / สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ด้านสถานที่ / สิ่งอำานวยความสะดวก

 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.2.1 ท�าเลที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสมและสะดวก

แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการ 

2.2.2 สภาพตัวอาคารของสหกรณ์กว้างขวางและเหมาะ

สมหรือไม่

2.2.3สหกรณ์มีสถานที่ให้บริการอย่างกว้างขวางและเป็น

สัดส่วน 

2.2.4 สหกรณ์ร้านค้ามีความสะอาดเรียบร้อยหรือไม่

2.2.5 การจัดป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนเหมาะสม

2.2.6 การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

สหกรณ์ เช่น แบบสอบถาม

 3.63

3.43

3.53

3.54

3.60

3.44

 0.68

0.76

1.90

2.54

1.89

0.76

 มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

รวม 3.53 0.73 มาก

ผู้ตอบแบบสอบถามประเด็นความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีต่อการให้บริการ
ของสหกรณ์ร้านค้าในการประเมินผลในภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น รวม
ท�าเลที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสมและสะดวกแก่สมาชิกผู้มาใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ3.63 รองลงมา การ
จัดป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนเหมาะสม ร้อยละ3.60 สหกรณ์ร้านค้ามีความสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ ร้อย
ละ 3.54 สหกรณ์มีสถานที่ให้บริการอย่างกว้างขวางและเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.53การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของสหกรณ์ เช่น แบบสอบถามร้อยละ3.44สภาพตัวอาคารของสหกรณ์กว้างขวางและเหมาะสม
หรือไม่ ร้อยละ 3.43 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 2.3 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนด้านการให้บริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

ด้านการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.3.1สหกรณ์มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว

2.3.2 สมาชิกได้รับความสะดวกในการให้บริการของสหกรณ์

2.3.3สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อการให้บริการ

2.3.4การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ท�าให้ผู้ใช้บริการรอ

นาน

2.3.5 มีการให้บริการที่เป็นล�าดับ ( มาก่อน – มาหลัง )

2.3.6 การให้บริการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์

2.3.7 เวลาเปิดท�าการ / เวลาปิดท�าการของสหกรณ์เป็นเวลา

ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

 4.00

3.68

3.72

3.88

3.70

 3.61

 3.54

 0.73

0.75

1.88

1.93

1.94

0.74

0.72

 มาก

 มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 มาก

รวม 3.73 0.59 มาก
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านการให้บริการ

ในการประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับด้านการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อจ�าแนกตามราย
ประเด็นสหกรณ์มีการให้บริการด้วยความรวดเร็วมากที่สุด ร้อยละ 4.00การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ท�าให้
ผูใ้ช้บรกิารรอนาน ร้อยละ 3.88สหกรณ์มเีจ้าหน้าทีท่ีเ่พยีงพอต่อการให้บรกิาร คดิเป็นร้อยละ 3.72มกีารให้บรกิาร
ที่เป็นล�าดับ ( มาก่อน – มาหลัง ) ร้อยละ 3.70สมาชิกได้รับความสะดวกในการให้บริการของสหกรณ์ ร้อยละ 
3.68การให้บริการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ ร้อยละ 3.61เวลาเปิดท�าการ / เวลาปิดท�าการของสหกรณ์เป็นเวลาที่
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ร้อยละ 3.54 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2.4จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความความพึงพอใจด้านข้อมูล
ข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเด็นความพึงพอใจ

ด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.4.1เอกสารแนะน�าสินค้า แนะน�าการใช้

บริการมีความครบถ้วนชัดเจน

2.4.2 มีการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่เสมอๆ

2.4.3 ป้ายราคาหรือข้อแนะน�ามีความชัดเจนสมบูรณ์ 

2.4.4 มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

2.4.5 ได้รับข่าวสารสินค้าใหม่ๆผ่าน โปสการ์ด วารสารของมหาลัย

3.80

3.56

3.76

 3.42

3.66

2.56

0.72

1.90

 0.72

1.70

 มาก

 มาก

มาก

 ปานกลาง

มาก

รวม 3.64 0.77 มาก

ผู้ตอบแบบสอบถามของระดับคะแนนความความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อ
การให้บริการของสหกรณ์ร้านค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็นพบ
ว่า เอกสารแนะน�าสินค้า แนะน�าการใช้ บริการมีความครบถ้วนชัดเจนมากที่สุด ร้อยละ 3.80 รองลงมาป้ายราคา
หรือข้อแนะน�ามีความชัดเจนสมบูรณ์ ร้อยละ 3.76 ได้รับข่าวสารสินค้าใหม่ๆผ่าน โปสการ์ด วารสารของมหาลัย 
ร้อยละ 3.66 มีการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่เสมอๆ ร้อยละ 3.56 มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
ร้อยละ 3.42 ตามล�าดับ

3.เปรียบเทยีบระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการทีม่ต่ีอสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา
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ตาราง 3.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(สาขาวิชา)

ตาราง 3.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

ระดับ

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สาขาวิชา)

การบัญชี การจัดการ

ท่องเที่ยว

การตลาด การจัดการ การบริการ

ทรัพยากร

มนุษย์

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน

(นิเทศศาสตร์)

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. f si

1.ด้าน

บุคลากรผู้ให้

บริการ

3.24 .54 3.48 1.18 3.55 .83 3.61 .43 3.62 .78 3.86 .55 3.76 .53 3.66 .22 3.61 .58

2.ด้านสถาน

ที่/สิ่งอ�านวย

ความสะดวก

3.19 .54 3.51 1.18 3.55 .83 3.63 .43 3.59 .78 3.36 .55 3.62 53 3.56 .22 3.53 .73

3.ด้านการให้

บริการ

3.51 .65 3.51 .47 3.85 .83 3.78 .33 3.71 .45 3.71 .22 3.88 .42 3.73 .31 3.73 .59

4.ด้านข้อมูล

ข่าวสาร, 

ประชา

สัมพันธ์

3.60 .92 3.63 1.17 3.58 .40 3.66 .36 3.51 .41 3.66 1.12 3.93 1.07 3.69 .44 3.64 .77

รวม 3.39 .67 3.54 1.00 3.64 .73 3.67 .39 3.61 .64 3.65 .61 3.80 .64 3.66 .30 3.65 .67

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที3่.1 การเปรยีบเทยีบระดับความพงึพอใจของนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการท่ีมีต่อสหกรณ์
ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา (สาขาวชิา) ไม่แตกต่างกัน มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจัยความส�าเรจ็โดยภาพ
รวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  323

ผลการอภิปราย

จากการศึกษาเรื่องระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ สามารถน�ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่าระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่ออภิปรายผลตามรายด้านพบว่า ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ / สิ่งอ�านวย
ความสะดวก ด้านการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กฤษณา มูเก็มและคณะ,(2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาผลการวิจัยพบว่าด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณีวรรณ ตั้นไทย,(2533:66-69) ได้ท�าการศึกษาเรื่องความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารไว้ว่าด้านคุณภาพของการบริการ ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านความสะดวกและด้านระยะ
เวลาในการด�าเนินการส่งผลให้เกิดระดับความพึงพอใจหลังการได้รับบริการ อยู่ในระดับมาก

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามรายประเด็นแต่ละข้อในด้านต่างๆมีประเด็นที่น�ามา
อภิปราย ดังนี้ 

 1. ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อ
สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 
ให้ค�าแนะน�าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ แต่งกายสะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยา แจ่มแจ้ง,(2551)ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายางจังหวัดเพรชบุรี 
ผลการศกึษาพบว่าพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญในการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของภาณุเดช เพียรความสุขและคณะ,(2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการของส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ แสดงกิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน มีมนุษย์สัมพันธ์
ด ียิม้แย้ม แจ่มใส มคีวามสนใจและเตม็ใจในการให้บรกิารทกุครัง้ในการเอาใจใส่และกระตอืรอืร้นในการให้บรกิาร 
อยู่ในระดับมาก

 2.ด้านสถานที ่/ สิง่อ�านวยความสะดวกพบว่า ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ
ที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก 
ได้แก่ รวมท�าเลที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสมและสะดวกแก่สมาชิกผู้มาใช้บริการมากที่สุด การจัดป้ายบอก
จุดบริการมีความชัดเจนเหมาะสม สหกรณ์ร้านค้ามีความสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กฤษณา มูเก็มและคณะ,(2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ส�านักวิทยบริการมีพื้นที่กว้างขวาง
และมกีารจดัทีน่ัง่ได้อย่างเหมาะสม จดุให้บรกิารตอบค�าถามและช่วยเหลอืค้นคว้าอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสมสะดวก
ในการติดต่อและพื้นที่ระหว่างชั้นหนังสือมีความเหมาะสมสามารถหยิบหนังสือใช้ได้ อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยัง
แตกต่างกบัผลงานวจิยัของวันวิสาข์ อยูเ่ป่ียม,(2552) ความพึงพอใจในการใช้บรกิารโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยั
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ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่
ในระดับปานกลาง

3.ด้านการให้บริการพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้าน
ค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ การบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ท�าให้ผู้ใช้บริการรอนาน สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีการให้บริการที่
เป็นล�าดับ ( มาก่อน – มาหลัง ) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤษณา มูเก็มและคณะ,(2556) ได้ท�าการ
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังแตกต่างกับผลงานวิจัยของวัน
วสิาข์ อยูเ่ป่ียม,(2552) ความพงึพอใจในการใช้บรกิารโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยัของนสิติมหาวทิยาลยับรูพา 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพและการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

4.ด้านข้อมูลข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อ
สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 
เอกสารแนะน�าสินค้า แนะน�าการใช้ บริการมีความครบถ้วนชัดเจนมากที่สุด ป้ายราคาหรือข้อแนะน�ามีความ
ชัดเจนสมบูรณ์ ได้รับข่าวสารสินค้าใหม่ๆผ่าน โปสการ์ด วารสารของมหาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กฤษณา มูเก็มและคณะ,(2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 
อีกทั้งยังแตกต่างกับผลงานวิจัยของกัลยา แจ่มแจ้ง,(2551)ได้ท�าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
การให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายางจังหวัดเพรชบุรี ผลการศึกษาพบ
ว่า ด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีต่อสหกรณ์ร้านค้า 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบว่าระดบัความพงึพอใจด้านสาขาวชิาพบว่า ผลรวมของสาขาวชิาคณะวทิยาการ
จัดการมีต่อสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�าเร็จ
โดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 ควรจัดท�าแบบสอบถามการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัสหกรณ์ร้านค้า มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา สหกรณ์ร้านค้าควรแจ้งข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสนิค้าลดราคา
และสินค้าที่มาใหม่ให้สมาชิกทราบโดยเร็ว เพื่อให้สมาชิกอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา สหกรณ์ร้านค้าควรจัดประชุม
สมาชิกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกรับทราบกระบวนการท�างานของสหกรณ์เพื่อความโปร่งใสในการท�างาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรน�าขอ้มูลการวจิัยทีไ่ด้ของแต่ละปีมาเปรียบเทยีบกันเพือ่พจิารณาว่าสหกรณร์า้นค้า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาได้มีการปรับปรุง และพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าให้มีความเข้มแข็งอย่างไรและควรพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไปอย่างไรในอนาคต
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ

การศกึษานีเ้ป็นการวเิคราะห์ชมุชนแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนนอกระบบการศกึษา โดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยกระทงิ อ�าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากผู้น�าและเยาวชนนอกระบบ โดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกจ�านวน 21 คน เพื่อค้นหาข้อมูล
อย่างอิสระที่สะท้อนแนวคิดประสบการณ์ร่วมกัน ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ 
อาศัยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

ผลการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีท�าให้เกิดเยาวชนนอกระบบ ได้แก่ ตัวบุคคล คือ เยาวชนเองไม่อยากที่จะ
ศึกษาต่อในระบบการศึกษา ครอบครัวไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา และด้านสภาพแวดล้อม 
เนือ่งจากชมุชนอยูห่่างไกลความเจรญิและห่างจากสถาบนัการศกึษา แนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอก
ระบบที่องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิงควรท�า คือ 1) เปิดพื้นที่และให้โอกาสเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันา 2) สร้างกลุม่เพือ่แสดงออกในทางทีด่แีละเหมาะสม 3) ให้การการอบรมและจัดทศันะศกึษา 4) ให้บทบาท
ทางสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา และ 5) สนับสนุนทุนและสวัสดิการเพื่อศึกษาต่อแก่ผู้ยากจน ทั้งนี้หน่วยงานภาค
รฐัและเอกชนควรให้การสนบัสนนุโดยการให้งบประมาณและจดับคุคลากรทีม่คีวามรู้เข้ามา เพือ่ให้เกดิการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

คำาสำาคัญ:  การพัฒนาศักยภาพ  เยาวชนนอกระบบ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract

The Study has objectives for finding about the guidelines for developing the non-for-
mal education youth potential by local administration of Huaykrating Krongpinung collect data 
form leaders and non-formal education potential by focus group and deep interview about 21 
peoples to finding and concept reflect in set guidelines for developing the non-formal youth 
used analysis triangular style 

The results show that what triggers informal youth are: 1) Person: Young people don’t  
to study in the education system. 2) Families don’t promote and support education.  3) The 
community away from the institution. Guidelines for the development of youth potential in 
local administration of Huaykrating  should; 1) Open space and provide opportunities for youth 
to participate in development. 2) Create a group to express in a good and appropriate way. 3) 
Provide training and education. 4) Give a social role by volunteering. 5) providing scholarships 
and welfare for the poor. So, public and local administrative organization of Huaykrating for 
accelerate this guidelines to more concrete and ensure quality development. 

Key words:  The guidelines of the potential development, The non-formal education youth, 
Local administration organization

บทนำา 

เยาวชนเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาสงัคมในอนาคต รฐับาลจึงได้ในความส�าคญักบัการส่งเสรมิศกึษา
ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน อย่างไรก็ตามมีเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาประมาณกว่าสาม
แสนคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จึงท�าให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นแรงงาน
ทีไ่ร้ฝีมอื เมือ่ใช้เกณฑ์มาตรวดัแรงงานตามระดบัการศกึษา ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคม อกีทัง้สญูเสยี GDP 
ร้อยละ3 จึงท�าให้ประเทศเกิดความยากจนต่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ (วราภรณ์ สามโกเศศ, 
2559) 

 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากในชุมชน (ฟาเดล หะยียามา, 2560)แต่
เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาอาจจะหลงผิดกฏหมาย กระทบทางสังคมคือเป็นอาชญากรในคดีความมั่นคง
และทางเศรษฐกิจ (ปริวัฒน์ ช่างคิด, 2554) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มงบประมาณเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (อมรวิ
ชช์ นาครทรรพ, 2558) ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีเยาวชนนอกระบบจ�านวนมากที่ไม่ได้
รับการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (อ�าราน เห็นสุเด็น, 
2560) ผู้น�าชมุชนเองกไ็ด้ให้ความส�าคญัและพัฒนาเดก็และเยาวชนไม่ได้รบัการศึกษาในระบบ แต่ขณะนีเ้ยาวชน
นอกระบบในชุมชนมีจ�านวนเพิ่มมาก จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบเพื่อให้
เยาวชนนอกระบบมีคุณภาพและเป็นแรงงานมีฝีมือในการพัฒนาสังคม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นก�าลังในการพัฒนาชุมชน และ ลดปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอกระบบใน
ชมุชน ผูศ้กึษาฉะนัน้จงึให้เดก็และเยาวชนได้ศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิจากเยาวชนนอกระบบในต�าบลห้วยกระทงิ
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และศกึษาเพือ่ให้ทราบถงึความต้องการ และแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การบรหิาร
ส่วนท้องถิน่ กรณศีกึษา องค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยกระทงิ อ�าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา ท�าให้ชมุชนมแีนวทาง
และสามารถสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ และลดปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอก
ระบบของมนุษย์ได้

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบโดยองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์
ชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Rapid Appraisal, PRA) มผีูใ้ห้ข้อมลูหลกัแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่เกบ็ข้อมลู
จนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) และมีการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นมีข้อมูลอิ่มตัวเพื่อให้ได้มุมมองที่
หลากหลาย (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2553) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้น�าชุมชนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน 8 คน กลุ่มเยาวชนที่มีการพัฒนาศักยภาพนอกระบบ 13 คน รวมทั้งหมด 21 คน ใช้วิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ 1) ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยท�าการศึกษาในประเด็น
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 3) การบันทึกภาค
สนาม 4) การสมัภาษณ์เชงิลกึ งานวจิยันีใ้ช้การสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีต้องการความ
ลึก ความสมบูรณ์และความชัดเจนของข้อมูล ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน โดยเก็บ
ข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว 5) การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยท�าการสนทนากลุ่มผู้ร่วมวิจัย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน ครั้งละประมาณ 10-11 คน ในประเด็นที่ก�าหนด 6) การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้จัดเวทีเสวนา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้าน
บุคคล ด้านครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยกลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน โดย
เก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว และครั้งที่ 2 เพื่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ ผู้เข้าร่วม
ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน โดยเก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว 7) แนวค�าถาม ประกอบ 
ด้วยแนวค�าถามในการสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์เชงิลึก และการเสนากลุ่มโดยสร้างแนวค�าถามตามวตัถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านบุคคล ด้านครอบครัว และ
ด้านสภาพแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 การเตรียมก่อนการเก็บข้อมูล

กิจกรรม 

- การเข้าถึงชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังเกตการท�างานของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

- การเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งกลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน

ผลลัพธ์ที่ได้

- การมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชนจนเกิดความไว้วางใจ

- ได้รู้จักและท�าความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชนที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนอกระบบ

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

กิจกรรม 

- สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชน ด้านบุคคล ด้านครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อม

- สนทนากลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน 

- จัดเวทีเสนากลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน เพื่อสะท้อนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์การ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

ผลลัพธ์ที่ได้

- กลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน ได้น�าข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านบุคคล ด้านครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อมและ ไปสะท้อน

ให้ชุมชนได้รับรู้และร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ

ระยะที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ

กิจกรรม 

- จัดเสวนากลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

นอกระบบ

- กลุ่มผู้น�าชุมชน และกลุ่มเยาวชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แต่ละกลุ่ม จากนั้นและ

ก�าหนดแนวทาง และวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้

- แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ

พื้นที่ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็น
ชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายสุขภาวะของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ผลการวิจัย

สภาพปัญหาที่ทำาให้เกิดเยาวชนนอกระบบ 

ด้านบุคคล พบว่า เยาวชนในพื้นที่มีความต้องการท่ีจะออกจากระบบการศึกษาเอง ด้วยเหตุผล 3 
ประการ ได้แก่ 1)ไม่อสิระเมือ่อยูใ่นระบบการศกึษา สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของเยาวชนว่า “...ผมไม่อยาก
ที่จะไปเรียนเอง เพราะว่าผมเรียนไม่เก่ง และไม่อยากเรียนด้วย การไปเรียนท�าให้ผมรู้สึกว่าถูกบังคับ...” (นาย
บอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2560) อย่างไรก็ตามมีบางคนต้องการที่จะออกจากระบบการศึกษา 
เพราะช่วยเหลอืครอบครวัด้วยการท�างานหาเงนิจนุเจอืครอบครวั 2)ครอบครวัมคีวามล�าบากและยากจนสอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ว่า “...ผมต้องแต่งงานตามหลักศาสนา เมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือครอบครัว เพราะ
อาศยักบัพ่อแม่ ถ้าให้ท่านเลีย้งด ูรายจ่ายกค็งจะไม่พอ เพราะเดมิแล้วฐานะค่อนข้างล�าบาก จงึต้องออกมารบัจ้าง
ท�าสวน ได้ค่าตอบแทนสปัดาห์ละ 300 บาทไปจนุเจอืครอบครวั...” (นายเกมส์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์ 10 ตลุาคม 
2560) และ3)ส่วนหนึง่ได้แสดงความเหน็ว่าตนเองมทีรพัย์สนิอยูแ่ล้ว เช่น มรดกทีด่นิ หรือสวนยาง จากผูป้กครอง 
สามารถท่ีจะท�าให้ตนอยูไ่ด้อย่างไม่ล�าบาก และไม่จ�าเป็นต้องเรยีนในระดบัสงูๆ เพือ่ประกอบอาชีพอืน่ๆ สอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ว่า “...ครอบครัวของผมเพิ่งจะขายที่ดินได้ล้านกว่าบาท พ่อแม่มีสวนยางและสวนผลไม้เยอะ
อยูแ่ล้ว ผมกช่็วยพ่อแม่ของผมดแูลต่อไม่ต้องไปหางานท�าทีอ่ืน่ ไม่ต้องไปเรยีนสงูๆกไ็ด้...” (นายน๊อต (นามสมมต)ิ, 
สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2560)

ด้านครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของเยาวชนในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการ
ศกึษาของบตุรหลาน ปล่อยประละเลยในการส่งเสรมิให้เยาวชนเรยีนต่อในระดับทีส่งูข้ึน เนือ่งจากผูป้กครองส่วน
ใหญ่จะใช้ชวีติเพือ่ทีจ่ะประกอบอาชพี และสนองความต้องการด้านวตัถมุากกว่าทีจ่ะส่งเสรมิในเร่ืองของการศกึษา 
เชน่ค�าให้สัมภาษณ์ว่า “...พ่อแม่ที่นี่ แม้ว่าครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกจิที่ดี แต่กไ็ม่ได้มีการลงทุนในด้านการ
ศึกษาแก่บุตรหลาน มักจะไปสนองความต้องการอื่นๆ แทน เช่น บุตรหลานอยากได้รถจักรยานยนต์ มือถือราคา
แพงก็จะซ้ือให้ทันที แต่กับเรื่องเรียนก็ไม่ใส่ใจแล้วแต่ว่าบุตรหลานจะเรียนหรือไม่เรียน...” (อ�าราน เห็นสุเด็น 
(นายก อบต.ห้วยกระทิง), สัมภาษณ์ 8 กันยายน 2560)

ด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษาพบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1)ด้วยชุมชนเป็นชนบท ห่างไกลจากตัวเมือง
และสถาบันและการศึกษา จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปศึกษาต่อสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ว่า “...เมื่อ
ก่อนตอน ม. 2 หนูเรียนในเมือง เดินทางไปกับรถรับส่ง แต่พอคนขับรถเขาย้ายบ้าน หนูก็ไปเรียนไม่ได้ เพราะ
ไม่มีใครไปส่ง เพราะพ่อก็เสียไปแล้ว...” (นางสาวดาว (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2560)  และ2)สภาพ
แวดล้อมภายในชุมชน คือ คนในชุมชน ไม่ค่อยมีผู้มีการศึกษาในระดับสูง เยาวชนจึง ขาดตัวอย่างที่ดีของผู้ส�าเร็จ
ทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับค�าสัมภาษณ์ของผู้น�าชุมชนว่า “...ในชุมชนมีคนที่เรียนจบชั้น
ป.ตรีขึ้นไปน้อยมาก เด็กๆเลยไม่เห็นว่าคนที่มีการศึกษามีผลดีอย่างไร...” (อ�าราน เห็นสุเด็น (นายก อบต.ห้วย
กระทิง), สัมภาษณ์ 8 กันยายน 2560)
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ความต้องการในพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบ

ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ เนื่องจากต้องการท่ีจะมีความรู้และทักษะฝีมือ ในการ
ประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมานั้น เยาวชนเองก็มีความรู้และทักษะฝีมือการท�างานบาง
ส่วนอยู่แล้ว ซึ่งหากได้รับการอบรมหรือส่งเสริมก็จะท�าให้ตนเองมีศักยภาพยิ่งขึ้น

ความต้องการในบทบาทและต�าแหน่งทางสงัคม เยาวชนนอกระบบมคีวามหวงัทีต่นจะได้เป็นผูน้�าชมุชน 
และอยากให้ชุมชนยอมรับในตัวของพวกเขา พวกเขาจะช่วยงานภายในชุมชนอยู่เสมอ ซ่ึงหากผู้น�าชุมชนให้
บทบาทกับพวกเขา เช่น เป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชน หรือเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ พวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า
และได้รับการยอมรับจากชุมชน

ความต้องการในการได้รับทุนหรือสวัสดิการทางการศึกษา เยาวชนนอกระบบในชุมชนบางส่วน ยังคง
มคีวามใฝ่ฝันทีจ่ะได้รบัการศกึษาต่อ เพยีงขาดทนุทรพัย์และอปุสรรคในการเดนิไปศึกษาต่อ ท�าให้พวกเขาต้องการ
ที่จะได้รับทุนการศึกษา และสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา เช่น รถรับส่งโรงเรียน และอาหารกลางวัน เป็นต้น

ความต้องการทีจ่ะพฒันาด้านกฬีา เยาวชนในพืน้ทีต่�าบลห้วยกระทงิมคีวามชอบในการเล่นกฬีา ผูช้าย
จะชอบเล่นฟุตบอล ผู้หญิงจะชอบเล่นวอลเล่ย์บอล เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากได้รับการส่งเสริม หรือจัดตั้งทีมเพื่อไป
แข่งขัน ก็จะท�าให้พวกเขาได้แสดงออกในทางที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด

ความต้องการในการพฒันาตนเอง เยาวชนนอกระบบในชมุชนบางส่วน ยอมรบัว่าตนเองไม่กล้าแสดงออก
ในทางทีด่ ีและมโีลกแคบ พวกเขาต้องการทีจ่ะมโีลกทัศน์ท่ีกว้าง พวกเขาจึงอยากท่ีจะออกไปทัศนะศกึษาภายนอก
ชุมชน

ภาพที่ 1 ความต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ

โดยความต้องการของเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพนั้น เมื่อน�าไปสนทนากลุ่มกับผู้น�าในองค์การ
บริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง พบว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิงต้องด�าเนินการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนนอกระบบตามความต้องการของเยาวชนทั้ง 5 แนวทาง ได้แก่ การให้การอบรมและทัศนะศึกษา การให้
บทบาททางสังคมด้วยจิตอาสา การจัดสรรกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน และรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกในทางที่ดีด้วยกีฬาและแกนน�าเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
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แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ

การสร้างพ้ืนที่ให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน พบว่า เยาวชนในชุมชน
ส่วนใหญ่ มีความท้าทาย และอยากที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงลบ การที่
มีการเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน จะช่วยให้เยาวชนนอกระบบได้
แสดงออกในทางที่ดี และท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อชุมชน

การจัดโครงการอบรมและทัศนะศึกษา พบว่า เยาวชนนอกระบบในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง มีความ
ชอบและอยากทีจ่ะออกไปเรยีนรู้สังคมภายนอก ซ่ึงทางองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เคยพาเยาวชนนอกระบบกลุม่
หนึง่ไปเรียนรูก้ารอบรมอาชีพในจังหวดัปัตตาน ีและเยาวชนภายในกลุ่มมคีวามชอบ ประทบัใจ และอยากให้ทาง
องค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัโครงการทศันะศกึษาบ่อยๆ โดยทางองค์การบรหิารส่วนต�าบล ก็มคีวามเห็นด้วยกบั
โครงการทัศนะศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากเยาวชนนอกระบบจะได้เปิดโลกทัศน์และมีความ
รู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ

การให้บทบาทหรอืต�าแหน่งทางสังคมแก่เยาวชนนอกระบบ คอื การเป็นจติอาสา หรอื ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ี
โครงการในกิจกรรมต่างๆ เพราะตามพัฒนาการของวัยรุ่นนั้น ต้องการเป็นที่ยอมรับภายในสังคม และต้องการที่
จะแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม การให้บทบาททางสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา จะช่วยสร้างคุณค่าแก่เยาวชนนอก
ระบบ รวมถึงได้สร้างประโยชน์แก่ชุมชน

การรวมกลุม่ เพ่ือฝึกการแสดงออกในทางท่ีดีด้วยกฬีา และการมีสขุภาวะต่อตนเองและชมุชน เนือ่งจาก
เยาวชนภายในต�าบลห้วยกระทิงมีความชอบในด้านการกีฬา คือ ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล การมีกลุ่มเพื่อเสริม
สร้างสุขภาวะด้วยกีฬา จะท�าให้เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็ก
เล็กในชุมชน 

การสนบัสนนุและสวสัดกิารแก่เยาวชนนอกระบบ แม้ว่าจะมเียาวชนนอกระบบภายในชมุชน แต่เยาวชน
นอกระบบส่วนหนึ่ง ยังคงมีความฝันที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูง จึงต้องการท่ีจะได้รับทุนหรือสวัสดิการส่ง
เสริมการศึกษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต�าบลก็มีนโยบายที่จะส�ารวจและจัดสรรทุนแก่เยาวชนนอกระบบที่
ต้องการศึกษาต่อสรุปได้ว่าสิ่งท่ีก่อให้เกิดการมีเยาวชนนอกระบบในชุมชน จะประกอบด้วย ตัวของเด็กและ
เยาวชน ครอบครัว และสภาพแวดล้อม ที่เป็นตัวก�าหนดตามบริบท ซึ่งหากจะพัฒนาศักยภาพตามส่วนประกอบ
ในแผนผังดังภาพที่ 2 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ

วิจารณ์ผลการวิจัย

สภาพปัญหาที่ท�าให้เกิดเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 1)ด้าน
บุคคล พบว่า เกิดขึ้นจากความต้องการของตนเองที่จะไม่รับการศึกษา เพราะความไม่ตั้งใจเรียน และไม่อยากที่
จะไปเรียน เพราะรู้สึกว่า ไม่อิสระ ส่วนหนึ่งนั้น ต้องการที่จะออกจากระบบการศึกษา เห็นว่าครอบครัวมีความ
ล�าบากและยากจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา วยายุต (2559) ที่ได้ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน พบว่า มี
ปัญหาครอบครัวฐานะยากจน คิดว่าเรียนจบระดับใดระดับหนึ่งแล้วไม่จ�าเป็นต้องเรียนต่อ 2)ด้านครอบครัว พบ
ว่า ผูป้กครองของเยาวชนในพืน้ทีต่�าบลห้วยกระทงิ ไม่ได้มีความสนใจในเรือ่งการศกึษาของบตุรหลาน ปล่อยประ
ละเลยในการส่งเสรมิให้เยาวชนเรยีนต่อในระดบัทีสู่งขึน้ เนือ่งจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะใช้ชวีติเพ่ือทีจ่ะประกอบ
อาชีพ และสนองความต้องการด้านวัตถุมากกว่าที่จะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา เช่น เมื่อบุตรหลานมีความ
ตอ้งการรถจักรยานยนต์ก็จะซื้อใหท้ันที แม้ว่าครอบครัวจะมฐีานะทางเศรษฐกจิที่ดี แต่ก็ไม่ได้มีการลงทุนในด้าน
การศึกษาแก่บุตรหลาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัฒน์  ช่างคิด (2554) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศกึษาทีเ่หมาะสมส�าหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต้ผลการวจิยั พบว่า ผูป้กครองต้องให้ความ
ส�าคญัและส่งเสรมิ โดยให้โรงเรยีนสถาบันการศกึษา และองค์กรปกครองท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิ
งาน 3)ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า จากที่เป็นชุมชนชนบท ห่างไกลจากตัวเมืองและสถาบันทางการศึกษา จึงเป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางไปศึกษาต่อ และอีกด้านหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมภายในชุมชน คือ คนในชุมชน ไม่ค่อยมี
ผูม้กีารศกึษาในระดับสงู เยาวชนจึง ขาดตัวอย่างทีด่ขีองผูส้�าเรจ็ทางการศึกษาและมคีณุภาพชวิีตทีด่ ีซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุริยา ฆ้องเสนาะ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา 
พบว่า จะต้องมีการป้องกัน เฝ้าระวังนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระบบข้อมูลที่มีรายละเอียดและมี
คุณภาพเพียงพอที่สามารถที่จะติดตาม ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ทั้งด้านการเรียน และครอบครัว

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จะ
ต้องประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ครอบครัว และสภาพแวดล้อม ซึ่งสร้างแนวทางพัฒนาศักยภาพได้ ดังนี้1)
การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน พบว่า เยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่ มี
ความท้าทาย และอยากที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงลบ การที่มีการเปิด
พ้ืนท่ีให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน จะช่วยให้เยาวชนนอกระบบได้แสดงออกใน
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ทางที่ดี และท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัฒน์  ช่างคิด (2554) ได้ศึกษา
รปูแบบการพฒันาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาทีเ่หมาะสมส�าหรบัจังหวดัชายแดนภาคใต้ผลการวจิยั พบ
ว่าต้องมีผู้ประสานและส่งเสริมงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนอย่างเพียงพอ 
ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแสดงความสามารถอย่างสม�่าเสมอ 2)การจัดโครงการ
อบรมและทัศนะศึกษา พบว่า เยาวชนนอกระบบในพื้นท่ีต�าบลห้วยกระทิง มีความชอบและอยากที่จะออกไป
เรียนรู้สังคมภายนอก ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเคยพาเยาวชนนอกระบบกลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้การอบรม
อาชีพในจังหวัดปัตตานี และเยาวชนภายในกลุ่มมีความชอบ ประทับใจ และอยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต�าบลจัดโครงการทัศนะศกึษาบ่อยๆ โดยทางองค์การบรหิารส่วนต�าบล กม็คีวามเหน็ด้วยกบัโครงการทศันะศกึษา
และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากเยาวชนนอกระบบจะได้เปิดโลกทัศน์และมีความรู้ใหม่ในการประกอบ
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สมัตถะ (2551) ท�าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน พบว่าว่าเด็กและ เยาวชนต้องการให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 3) การให้บทบาทหรือต�าแหน่งทางสังคมแก่เยาวชนนอกระบบ 
คือ การเป็นจิตอาสา หรือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการในกิจกรรมต่างๆ เพราะตามพัฒนาการของวัยรุ่นนั้น ต้องการ
เป็นที่ยอมรับภายในสังคม และต้องการที่จะแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม การให้บทบาททางสังคมด้วยการเป็นจิต
อาสา จะช่วยสร้างคุณค่าแก่เยาวชนนอกระบบ รวมถึงได้สร้างประโยชน์แก่ชุมชน สอดคล้องกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา (2558) เรื่องบทบาทของเยาวชนที่ส�าคัญต่อการพัฒนากล่าวว่า ต้องฝึกฝนอบรมให้รู้จักบทบาทของ
ตนในครอบครวั และการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ 4) การรวมกลุม่ เพือ่ฝึกการแสดงออกในทางทีด่ด้ีวยกฬีา และ
การมีสุขภาวะต่อตนเองและชุมชน เน่ืองจากเยาวชนภายในต�าบลห้วยกระทิงมีความชอบในด้านการกีฬา คือ 
ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล การมีกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกีฬา จะท�าให้เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง ห่าง
ไกลจากสิ่งเสพติด และเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กเล็กในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ พรหมอินทร์ (2555) 
ศกึษาเรือ่งการน�ายทุธศาสตร์การส่งเสรมิกีฬาของศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไปปฏบัิตใินพ้ืนที่
จังหวัดยะลาปัจจัยและขั้นตอนส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�ายุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬาไปปฏิบัติคือ
ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านข้าราชการ ขั้นการระดมพลังและขั้นการปฏิบ ัต ิของหน่วยงานภาครัฐ  และ5) 
การสนับสนุนและสวัสดิการแก่เยาวชนนอกระบบ แม้ว่าจะมีเยาวชนนอกระบบภายในชุมชน แต่เยาวชนนอก
ระบบส่วนหนึ่ง ยังคงมีความฝันที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูง จึงต้องการที่จะได้รับทุนหรือสวัสดิการส่งเสริม
การศกึษา ซึง่ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลกม็นีโยบายทีจ่ะส�ารวจและจดัสรรทนุแก่เยาวชนนอกระบบทีต้่องการ
ศกึษาต่อ สอดคล้องกบัคณะกรรมการศกึษาแห่งชาต ิ(2557) ได้ให้แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาเยาวชน ไว้ว่าการ
ไม่ได้รับการบริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และบริการที่ขาดคุณภาพเอง อันมีผลท�าให้เยาวชนบางกลุ่มกลายเป็นปัญหา
สังคมในที่สุด

จากแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แนวทางนั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนและเยาวชน
นอกระบบ ซึ่งหากชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลได้น�าแนวทางที่ปรากฏจากผลการวิจัยไปใช้ในการสร้าง
นโยบายและเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�าบลเพ่ิมเติม ก็จะท�าให้ชุมชน สามารถที่จะท�าให้เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับมามีศักยภาพที่จะช่วยให้ชุมชนของตนเองนั้นมีการพัฒนา และช่วยให้
เยาวชนนอกระบบการศึกษาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทสรุป (Conclusion) 

จากการศึกษาอิสระประเด็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การบริหารส่วน
ต�าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิงนั้น ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่ท�าให้เกิดยาวชน
นอกระบบ ประกอบไปด้วย บุคคล คือ เด็กและเยาวชน ครอบครัว ซึ่งไม่ได้มีการใส่ใจและส่งเสริมในด้านการ
ศึกษาแก่บุตรหลาน และด้านสภาพแวดล้อม คือ ชุมชนมีความห่างไกลความเจริญและสถาบันการศึกษา อีกทั้ง
ในชมุชนยงัขาดบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดต่ีอการศกึษาในระดบัสงู ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพเยาวชน
นอกระบบนั้น สามารถท�าได้โดยอาศัย 3 ส่วน คือตัวเยาวชน ครอบครัว และการเอื้อด้วยสภาพแวดล้อมในชุมชน 
ด้วยการพัฒนาศักยภาพ 5 ด้าน คือ การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ดี การจัดโครงการอบรมและ
ทศันะศกึษา การให้บทบาทและต�าแหน่งแก่เยาวชน การรวมกลุม่ด้วยการเล่นกฬีาและเป็นแกนน�าสขุภาวะ และ
การจัดกองทุนสวัสดิการ 

ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิงน�าทั้ง 5 แนวทางนี้ไปปรับเป็นนโยบายในการพัฒนา
เดก็และเยาวชนโดยเช่ือมโยงบรบิทของบคุคล ครอบครวั และสภาพแวดล้อม กจ็ะท�าให้ชุมชนมคีวามเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดี คนมีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เพื่อน/คนรู้จักมาใช้บริการ 
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Abstract

The purposes of this research were (1) to study customers’ service use behaviors in 
Ban Sai Kao Rubber Fund Cooperative, Tung Wang Subdistrict, Muang Songkhla District, Songkh-
la Province; and (2) to study factors affecting customers’ behaviors for service use in Ban Sai 
Kao Rubber Fund Cooperative, Tung Wang Subdistrict, Muang Songkhla District, Songkhla Prov-
ince. Quantitative research methodology was applied for this research. Research sample and 
data collection were conducted from 197 persons who were the cooperative committees and 
members (customers) of the cooperative.

Factors affecting customers’ behaviors for service use in Ban Sai Kao Rubber Fund 
Cooperative, Tung Wang Subdistrict, Muang Songkhla District, Songkhla Province, the study 
revealed that most of the members (customers) were rubber farmers who owned their rubber 
plantation area less than 11 rai, and their member periods mostly were more than 10 years. 
Most of qestionnaire respondents were members of the cooperative. Analysis for the service 
use behaviors, the study found that members’ main objective of service use was to sell their 
agricultural products such as rubber latex, air-dried rubber sheet, and cup lump. Most of re-
spondents told that they used the cooperative service more than ten times per month. A 
reason for their service use was high price and more benefit comparing to other buyers. Qes-
tionnaire respondents made decision for selling their produces by themselves. Tendency of 
future service use, most of the respondents provided their opinions that they likely to use the 
cooperative service continuously; and they would also invite their friends to use the cooper-
ative service as well.

Keyword: service use behavior, rubber fund cooperative

บทนำา

 ความเป็นมาของงยางพาราในประเทศไทยต้นยางพาราถูกน�าเข้ามาปลูกในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยที่
ประเทศไทยยังใช้ช่ือว่า “สยาม” ประมาณกันว่าควรเป็นหลัง พ.ศ. 2425 ซึ่งช่วงน้ัน ได้มีการขยายเมล็ดกล้า
ยางพารา จากพันธุ์ 22 ต้น น�าไปปลูกในประเทศต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย และมีหลักฐานเด่นชัดว่า เมื่อ ปี 
พ.ศ. 2442 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เสมือนหนึ่ง “บิดาแห่งยาง” เป็นผู้ที่
ได้น�าต้นยางพารามาปลูกที่อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก(ประสิทธิ์ กาญจนา,2550)  ยางพาราเป็นพืชที่
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ เพราะมีดินที่เหมาะกับการ
เพาะปลกูยางมากท่ีสุดในพืน้ทีท่ั่วท้ังประเทศไทย และรายได้ส่วนใหญ่กไ็ด้มาจากการกรดียางพารา แม้จะมีอาชพี
อื่นผสมอยู่ด้วยแต่การปลูกยางพาราถือว่ามีจ�านวนมากที่สุด ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันมีการประเมินแนวโน้มราคายางพาราในช่วงปี 2559 – 2560 จะ
ทรงตัว จากปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปริมาณความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถที่อาจเติบโตตามอุตสาหกรรม
ยานยนต์ประมาณ 3 % ต่อปี 2) ปริมาณการผลิตยางพาราจะเพิ่มขึ้น 4.0% ต่อปี จากขยายพื้นที่ปลูกของ
อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดีย 3) ปริมาณสต็อกยางพาราที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ของอินโดนีเซีย 
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เวียดนาม และจีน 4) ราคายางสังเคราะห์ที่เป็นสินค้าทดแทนยางพารา จะทรงตัวในระดับต�่าตามราคาน�้ามันดิบ
โลก  ทั้งนี้ การผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา ของ
ภาครัฐจะช่วยให้ราคายางพารามีทศิทางดขีึน้ และประเทศมรีายได้จากสนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่จากยางพารา(ส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.2559)

หมู6่ บ้านไร่ ต�าบลทุง่หวงั มอีาชีพส่วนใหญ่ท�าการเกษตร ค้าขาย และรบัจ้างท่ัวไป ภายในหมู6่ บ้านไร่
มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท�าเกษตรเป็นส่วนมาก คนในชุมชนเลยมีอาชีพส่วนใหญ่ท�าการเกษตรเช่น การ
ท�าสวนยางพารา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการท�าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านเพราะ
เกอืบทกุหลงัคาเรอืนมอีาชีพกรดียางพาราและขายน�า้ยางให้กับพ่อค้าคนกลาง  จนกระทัง่เกดิวกิฤตริาคายางพารา
ตกต�่า ท�าให้ชาวสวนยางเดือดร้อนมาก รวมถึงชาวบ้านในหมู่6 บ้านไร่ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน ใน
หลายพืน้ทีก่ไ็ด้รวมตวักนัปิดถนนจนเกดิจลาจลและประท้วงอย่างต่อเนือ่ง จนรฐัได้ยืน่มอืเข้ามาช่วยโดยการพยงุ
ราคายาง และสนับสนุนให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการรวมตัวกันเพื่อผลิตยางรมควันรวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 ภายในหมู่6 บ้านไร่ก็ได้รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์
กองทุนสวนยางเพื่อแก้ไขปัญหาของราคายางตกต�่า และอยู่ในความดูแลส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวน
ยาง  การจดัตัง้สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทรายขาว เป็นเครือ่งมือในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท่ีเกษตรกร
ชาวสวนยางได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมน�้ายางสดเป็นวัตถุดิบมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้แก่
สมาชิก ตลอดจนสร้างโอกาสทางเลือกด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทรายขาวให้มีความเข้มแข็งและมีอ�านาจต่อรองในด้านการตลาด จ�าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้
ที่เข้าร่วมมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์     

จากข้อความดงักล่าวท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อที่จะศึกษาการใช้บริการของสมาชิก
ว่ามคีวามพึง่พอใจมากน้อยเพยีงใด หรอืมกีารบรกิารทีด่ต่ีอสมาชกิหรอืไม่ ตลอดจนความเป็นธรรมมากน้อยเพยีง
ใด จากการศึกษาครั้งนี้จะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้บริหาร สมาชิกและสหกรณ์การเกษตรอื่นๆที่สนใจได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบล
ทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถงึพฤตกิรรมการใช้บรกิารของสหกรณ์บ้านทรายขาว ต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
สงขลา

2. ท�าให้ทราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารของสหกรณ์สามารถน�าข้อมลูไปเป็นแนวทาง
ในการศึกษาได้
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สมมติฐานของการวิจัย

 ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสหกรณ์ทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ�านวนสวนยางที่กรีดได้และรับผลผลิตแล้วมีผลที่แตกต่างกัน และมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์
ทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาไว้

1. เนื้อหา

 1.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์ทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่ง
หวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแก้ไขการค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

สมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�านวน 
359 คน โดยใช้สูตรค�านวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างประชากร ตามกรอบแนวคิดของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 189 คน ดังนี้

 n  =    N
  1+N(e)2
 e คือ ความคาดเคลื่อน
 N คือ ขนาดของประชากร
 n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

และการด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการ คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ทุนสวนยาง

บ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประเภท                   ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

คณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว 98

สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว            359       189

 รวม 368 197

4. พื้นที่  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

5. เวลา  การวิจัยครั้งนี้เริ่มเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560
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วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์ทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่ง
หวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quan-
titative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน�าผลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยในครั้ง
นี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศกึษาค้นคว้าคร้ังนี ้ผูศ้กึษาใช้แบบสอบถาม แบบค�าถามปลายปิดเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู
และแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์ทุนสวนยางบ้านทรายขาว
ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ จ�านวนครั้งที่มาใช้บริการ 
เหตผุลทีท่�าให้ตดัสนิใจมาใช้บริการ บคุคลทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสนิใจในการใช้บรกิาร แนวโน้มการใช้บริการ การ
แนะน�าการใช้บริการ

วิธีการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต�ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาน�ามาใช้เป็น
ข้อมลูในการสร้างแบบสอบถามปลายปิดน�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษาและปรบัปรงุแก้ไขให้สมบรูณ์

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศกึษาหลกัการวธิกีารและรปูแบบในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร หนงัสอื งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง    
เพื่อก�าหนดกรอบข้อความ และลักษณะของแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

2. ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

3. ปรับปรุงข้อค�าถามหรือข้อความรวมทั้งการใช้ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย

4. น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้เสนออาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ขอค�าแนะน�าในการปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้อง
สมบูรณ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.  ประสานงานไปยงัประธานของกลุม่สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอลงพื้นที่ขอเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย

2.  ผู้ศึกษาค้นคว้าด�าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 197 ชุดจากคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 
ได้ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่.05 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปคณะกรรมการและสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถาม
และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ: กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 50.8 เพศหญิงร้อยละ 49.2 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
ร้อยละ 50.8 รองลงมา 41-50 ปี ร้อยละ 23.9  31-40 ปีร้อยละ 23.4 และ 21-30 ปีร้อยละ 2.0ตามล�าดับ 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สมรสร้อยละ 8.7 รองลงมาสถานภาพโสดร้อยละ 12.2 และหม้าย/หย่าร้างร้อย
ละ 6.1  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 42.1 รองลงมาจบมัธยมศึกษาร้อยละ 38.6 ปริญญาตรีร้อยละ 
18.8 และสูงกว่าปริญญาตรีตามล�าดับ ร้อยละ 0.5  มีจ�านวนสวนยางที่ถือครองน้อยกว่า 11 ไร่ร้อยละ 66.0 รอง
ลงมา 11-20 ไร่ร้อยละ 27.4  21-30 ไร่ร้อยละ 3.6 และ 31 ไร่ขึ้นไปร้อยละ 3.0ตามล�าดับ  มีจ�านวนสวนยังที่
กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว น้อยกว่า11 ไร่ร้อยละ 76.6 รองลงมา 11- 20 ไร่ร้อยละ 17.3  21-30ไร่ร้อยละ 5.1 
และ31ไร่ขึ้นไปร้อยละ1.0ตามล�าดับ ระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปีร้อยละ 43.7 รองลงมา5-
10 ปีร้อยละ 35.0  1-5ปีร้อยละ 18.8 และน้อยกว่า1ปี ร้อยละ 2.5ตามล�าดับ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกร้อยละ 95.9 และผู้บริหารร้อยละ 4.1 ไม่มีการจ้างแรงงานกรีดอย่างร้อยละ 69.5 และมี
การจ้างแรงงานร้อยละ 30.5   มีอาชีพอื่นนอกเหนือจากการท�าสวนยางร้อยละ 52.8 และไม่มีอาชีพอื่นนอกจาก
ท�าสวนยางร้อยละ 47.2  มีการใช้แรงงานในครอบครัวน้อยกว่า2คนร้อยละ 53.8 รองลงมา3-4คน ร้อยละ 12.6 
และ5-6คนร้อยละ 3.6ตามล�าดับ  ระยะทางจากสวนยางถึงสหกรณ์1-5กิโลเมตรร้อยละ 56.9 รองลงมา6-10 
กิโลเมตรร้อยละ 37.6   11-20 กิโลร้อยละ 3.6 และมากกว่า 20 กิโลเมตร ร้อยละ 2.0ตามล�าดับ ปัจจุบันขาย
น�า้ยางสดผ่านสหกรณ์ร้อยละ 95.9 รองลงมายางรมควนั ร้อยละ 3.0 และน�า้ยางแผ่นร้อยละ 1.0ตามล�าดบั ราคา
ที่ขายผ่านสหกรณ์กองทุนสวนยางแพงกว่าท้องตลาดร้อยละ 69.5 รองลงมา ราคาพอๆกันร้อยละ 15.7 ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 11.2 และถูกกว่าท้องตลาด ร้อยละ 3.6ตามล�าดับ การขายยางรมควันของสหกรณ์ท�าให้ชาวเกษตรกร
พอใจสูงสุดร้อยละ 57.9 รองลงมาน�้ายางสดร้อยละ 40.6 และยางแผ่นดิบ ร้อยละ1.5ตามล�าดับ พึ่งพอใจการ
ผลิตมากที่สุดร้อยละ 45.7 รองลงมาการบริการ ร้อยละ 40.1 การจ�าหน่ายร้อยละ 11.2 และการเงินร้อยละ 
3.0ตามล�าดับ
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2. ข้อมลูจากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทราย
ขาวตำาบลทุ่งหวัง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

1. จ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น  น้�ายางพาราสด  ยางก้อนถ้วย  ยางแผน

2. กู้เงิน

3. ซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่นปุ๋ย/สารเคมี 

184

1

12                  

  93.4

 0.5

 6.1

  รวม   197 100

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านวตัถปุระสงค์หลกัของการใช้บรกิารสหกรณ์พบว่ามวีตัถปุระสงค์
หลักเพื่อจ�าหน่ายสินค้าการเกษตรเช่นน�้ายางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นร้อยละ 93.4 รองลงมาซื้อสินค้าทางการ
เกษตร เช่นปุ๋ย/สารเคมีร้อยละ 6.1 และ กู้เงินร้อยละ 0.5

จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการของสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

1-2 ครั้ง/เดือน 

3-4ครั้ง/เดือน

5-6 ครั้ง/เดือน

7-8 ครั้ง/เดือน

9-10 ครั้ง/เดือน  

มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน

   5

   6

  10  

  11

66

99

2.5

3.0

 5.1

 5.6

 33.5

 50.3

รวม 197 100

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อด้านจ�านวนครัง้ทีท่่านมาใช้บรกิารของสหกรณ์พบว่าจ�านวนครัง้
ที่ท่านเข้ามาใช้บริการสหกรณ์มากที่สุดคือ มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 50.3 รองลง 9-10 ครั้ง/เดือนร้อยละ 
33.5 7-8 ครั้ง/เดือนร้อยละ 5.6 5-6 ครั้ง/เดือนร้อยละ 5.1 3-4 ครั้ง/เดือนร้อยละ 3.0และ 1-2 ครั้ง/เดือนร้อย
ละ 2.5 

เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

ได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

ใกล้บ้านสะดวกต่อการเดินทาง

ความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของสหกรณ์

       142

        39

        16

72.1

19.8

8.1

รวม 197 100

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ต่อด้านเหตุผลทีท่�าให้ท่านตัดสนิใจมาใช้บริการสหกรณ์ พบว่า เหตุผล
ที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ คือ ได้ผลตอบแทนสูงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น ร้อยละ 72.1 รอง
ลงมา ใกล้บ้านสะดวกต่อการเดินทาง ร้อยละ 19.8 และความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของสหกรณ์ ร้อยละ 8.1
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บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

ตนเอง 

ครอบครัว

เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน

พนักงานหรือบุคลากร

      168

       20

       6

       3

85.3

10.2

3.0

1.5

รวม 197 100

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อด้านบคุคลท่ีมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจในการใช้บรกิารของสหกรณ์
พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของสหกรณ์ มากที่สุด คือ ตนเอง ร้อยละ 85.3 รองลง
มา ครอบครัว ร้อยละ 10.2  เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 3.0  และพนักงานหรือบุคลากร ร้อยละ 1.5

แนวโน้มการใช้บริการสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

ใช้บริการซ้�า

เลิกใช้

 195

2

99.0

1.0

รวม 197 100

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านแนวโน้มการใช้บริการของสหกรณ์ พบว่า แนวโน้มของการ
ใช้บริการมากที่สุด คือ ใช้บริการซ�้า ร้อยละ 99.0 และ เลิกใช้ ร้อยละ 1.0

ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จักมาใช้บริการสหกรณ์ จ�านวน ร้อยละ

แนะน�า

ไม่แนะน�า

194

 3

98.5

1.5

รวม 197 100

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อด้านท่านจะแนะน�าให้เพือ่นหรอืคนรูจ้กัมาใช้บรกิารสหกรณ์ พบ
ว่า การมาใช้บริการมาจากการแนะน�าร้อยละ 98.5 และ ไม่แนะน�าร้อยละ 1.5

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 3.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง บ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ

สถานะภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม
รวม

สมาชิก

สหกรณ์      

ผู้บริหาร

สหกรณ์

จ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น  น้�ายางพาราสด  ยางก้อน

ถ้วย  ยางแผ่น

176

(93.1)

8

(100.0)

148

(93.4)
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กู้เงิน 1

(0.5)

0

(0.0)

1

(0.5)

ซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่นปุ๋ย/สารเคมี 12

(6.3)

0

(0.0)

12

(6.1)

รวม 189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)

x2 = 0.589 Asymp. Sig (2-sided) =0.745

1.จากตารางผลการเปรียบเทียบ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านวัตถุประสงค์หลักของ
การใช้บริการพบว่า x2  เท่ากับ 0.589 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.745 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้าน
วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก มีวัตถุประสงค์หลักของ
การใช้บริการเพื่อจ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น น�้ายางพาราสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุ่มสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่มอื่น

จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการสหกรณ์
     สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม
    สมาชิกสหกรณ์       ผู้บริหารสหกรณ์

1-2 ครั้ง/เดือน 4

(2.1)

1

(12.5)

5

(2.5)

3-4 ครั้ง/เดือน 6

(3.2)

0

(0.0)

6

(3.0)

5-6 ครั้ง/เดือน 8

(4.2)

2

(25.0)

10

(5.1)

7-8 ครั้ง/เดือน 11

(5.8)

0

(0.0)

11

(5.6)

9-10 ครั้ง/เดือน           63

(33.3)

3

(37.5)

66

(33.5)

มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 97

(51.3)

2

(25.0)

99

(50.3)

รวม 189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)

x2 = 11.599  Asymp. Sig (2-sided) = .041
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2. จากตารางผลการเปรียบเทียบสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้
บริการพบว่า x2 เท่ากับ 11.599 และค่า Sig (2-sided) เท่ากับ .041 ซึ่งน้อยกว่า0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลพฤติกรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่
ท่านมาใช้บริการของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้
บรกิารของสหกรณ์ มากกว่า10ครัง้/เดอืน ซึง่มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

กับกลุ่มอื่น

เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์
  สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม
 สมาชิกสหกรณ์  ผู้บริหารสหกรณ์

ได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น 136

(72.0)

6

(75.0)

142

(72.1)

ใกล้บ้าน สะดวกต่อการเดินทาง 37

(19.6)

2

(25.0)

39

(19.8)

ความมีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือของสหกรณ์ 16

(8.5)

0

(0.0)

16

(8.1)

รวม 189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 0.801 Asymp. Sig (2-sided) = 0.670

3. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณก์องทนุสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ในด้านเหตผุลทีท่�าใหท่้านตัดสนิ
ใจมาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 0.801 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.670 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้าน
เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก มีเหตุผลที่ท�าให้ตัดสินใจมา
ใช้บริการเพราะได้ผลตอบแทนท่ีสูงซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่ม

อื่น
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บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในการใช้บริการสหกรณ์

สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม รวม

สมาชิกสหกรณ์  ผู้บริหารสหกรณ์

ตนเอง 161

(85.2)

7

(87.5)

168

(85.3)

ครอบครัว 19

(10.1)

1

(12.5)

20

(10.2)

เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 6

(3.2)

0

(0.0)

6

(3.0)

พนักงานหรือบุคลากร 3

(1.6)

0

(0.0)

3

(1.5)

รวม 189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 0.431 Asymp. Sig (2-sided) = .934

4.จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจ ใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 0.431 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.934 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ สหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในด้านการใช้บริการคือ ตนเอง ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามกับ
กลุ่มอื่น

แนวโน้มการใช้บริการสหกรณ์
สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม
สมาชิกสหกรณ์      ผู้บริหารสหกรณ์

ใช้บริการซ้�า
187

(98.9)

8

(100.0)

195

(99.0)

เลิกใช้
2

(1.1)

0

(0.0)

2

(1.0)

รวม
189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)

x2 = 0.086 Asymp. Sig (2-sided) =0.770
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5. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ

พบว่า x2 เท่ากับ 0.086 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.770 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลพฤติกรรมการใช้
บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านแนวโน้มการใช้
บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก มีแนวโน้มการใช้บริการคือ

ใช้บริการซ�้า ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่มอื่น

ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คน

รู้จัก มาใช้บริการสหกรณ์

สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม    สมาชิกสหกรณ์               ผู้บริหาร

สหกรณ์

แนะน�า 186

(98.4)

8

(100.0)

194

(98.5)

ไม่แนะน�า 3

(1.6)

0

(0.0) (1.5)

รวม
189

(100.0)

8

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 0.129 Asymp. Sig (2-sided) =0.720

6. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/

คนรู้จัก มาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 0.129 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.720 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในด้านท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสมาชิก ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คน
รู้จัก มาใช้บริการ แนะน�า ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่มอื่น

1.2 จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์หลักของการ

ใช้บริการ

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว รวม

น้อยกว่า 11 ไร่ 11-20 ไร่ 21-30 ไร่ 31 ไร่ขึ้นไป

จ�าหน่ายสินค้าการเกษตร 

เช่น  น้�ายางพาราสด  ยาง

ก้อนถ้วย  ยางแผน

141

(93.4)

31

(91.2)

10

(100.0)

2

(100.0)

148

(93.4)

กู้เงิน 0

(0.0)

1

(2.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

1

(.5)

ซื้อสินค้าทางการเกษตร 

เช่นปุ๋ย/สารเคมี

10

(6.6)

2

(5.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

12

(6.1)

รวม 151

(100.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

197

(100.0)

 x2 = 5.671 Asymp. Sig (2-sided) =0.461

1. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านวัตถุประสงค์
หลักของการใช้มาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 5.671 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.461 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น
คือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้
รับผลผลิตแล้ว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ในด้านวัตถุประสงค์หลักของการใช้มาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า11ไร่มีวัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการเพ่ือจ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น น�้ายางพาราสด ยาง
ก้อนถ้วย ยางแผ่น ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น
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จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการสหกรณ์

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว

รวมน้อย

กว่า11ไร่
11-20ไร่ 21-30ไร่ 31ไร่ขึ้นไป

1-2 ครั้ง/เดือน 3

(2.0)

2

(5.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

5

(2.5)

3-4 ครั้ง/เดือน 5

(3.3)

1

(2.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

6

(3.0)

5-6 ครั้ง/เดือน 7

(4.6)

3

(8.8)

0

(0.0)

0

(0.0)

10

(5.1)

7-8 ครั้ง/เดือน 4

(2.6)

7

(20.6)

0

(0.0)

0

(0.0)

11

(5.6)

9-10 ครั้ง/เดือน  57

(37.7)

6

(17.6)

3

(30.0)

0

(0.0)

66

(33.5)

มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 75

(45.7)

15

(44.1)

7

(70.0)

2

(100.0)

99

(50.3)

รวม 151

(100.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

197

(100.0)

 x2 = 26.797 Asymp. Sig (2-sided) =0.030

2. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่
ท่านมาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 26.797 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว 
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า11ไร่ จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการของสหกรณ์ มากกว่า10ครั้ง/เดือน ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น
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เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสิน

ใจมาใช้บริการสหกรณ์

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว
รวม

น้อยกว่า11ไร่ 11-20ไร่ 21-30ไร่ 31ไร่ขึ้นไป

ได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับที่อื่น

116

(76.8)

17

(50.0)

8

(80.0)

1

(50.0)

142

(72.1)

ใกล้บ้านสะดวกต่อการเดิน

ทาง

2

(15.9)

13

(38.2)

2

(20.0)

0

(0.0)

39

(19.8)

ความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

ของสหกรณ์

4

(7.3)

4

(11.8)

0

(0.0)

1

(50.0)

16

(8.1)

รวม 151

(100.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 16.206 Asymp. Sig (2-sided) =0.013

3. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านเหตุผลที่ท�าให้

ท่านตัดสินใจมาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 16.206 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.013ซึ่งน้อยกว่า0.05 นั้น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับ
ผลผลิตแล้วมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ในด้านเหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า11ไร่ มีเหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการ คือได้รับผลตอบแทนที่สูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจในการใช้บริการสหกรณ์

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว
รวม

น้อยกว่า11ไร่ 11-20ไร่ 21-30ไร่ 31ไร่ขึ้นไป

ตนเอง 127

(84.1%)

29

(85.3%)

10

(100.0%)

2

(100.0%)

168

(85.3%)

ครอบครัว 15

(9.9%)

5

(14.7%)

0

(.0%)

0

(.0%)

20

(10.2%)

เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 6

(4.0%)

0

(.0%)

0

(.0%)

0

(.0%)

6

(3.0%)

พนักงานหรือบุคลากร 3

(2.0%)

0

(.0%)

0

(.0%) (.0%)

3

(1.5%)

รวม 151

(100.0%)

34

(100.0%)

10

(100.0%)

2

(100.0%)

197

(100.0%)

 x2 = 4.991 Asymp. Sig (2-sided) =0.835
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4. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวงั อ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ในด้านบคุคลท่ีมอิีทธิพล

ต่อการตัดสินใจมาใช้บริการใช้มาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 4.991และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.835 ซึ่ง
มากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่าจ�านวนสวน
ยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว ไม่มีผลพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่ง
หวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า11ไร่ บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตัดสินใจใช้บรกิารคอืตนเอง ซึง่มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่จ�านวน

สวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น

แนวโน้มการใช้บริการ สหกรณ์

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว รวม

น้อย

กว่า11ไร่

11-20 ไร่ 21-30 ไร่ 31 ไร่ ขึ้นไป

ใช้บริการซ้�า 150

(99.3)

33

(97.1)

10

(100.0)

2

(100.0)

195

(99.0)

เลิกใช้ 1

(0.7)

1

(2.9)

0

(0.0)

0

(0.0)

2

(1.0)

รวม 151

(100.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

197

(100.0)
 x2  =1.565 Asymp. Sig (2-sided) =0.667

5.จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านแนวโน้มมาใช้
บริการพบว่า x2 เท่ากับ 1.565 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.667 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่าจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้วไม่มีผล
พฤตกิรรมการใช้สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ในด้านแนวโน้ม
มาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า11ไร่ แนวโน้มใช้บรกิาร มแีนวโน้ม การใช้บรกิารซ�า้ ซึง่มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับกลุม่จ�านวนสวน
ยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น
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ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก 

มาใช้บริการ สหกรณ์

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว

รวมน้อยกว่า 

11 ไร่
11-20ไร่ 21-30 ไร่ 31 ไร่ขึ้นไป

แนะน�า 148

(98.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

194

(98.5

ไม่แนะน�า 3

(2.0)

0

(0.0)

0

(0.0)

0

(0.0)

3

(1.5)

รวม 151

(100.0)

34

(100.0)

10

(100.0)

2

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 0.928 Asymp. Sig (2-sided) =0.819

6. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบจ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านท่านจะแนะน�า

ให้เพื่อน/คนรู้จักมาใช้บริการใช้มาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 0.928 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.819 ซึ่ง
มากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า จ�านวนสวน
ยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้ว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบล
ทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จักมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจ�านวนสวนยางท่ีกรีดและได้รับผลผลิตแล้ว กลุ่มท่ีมีจ�านวนพ้ืนท่ีปลูก
ยางน้อยกว่า 11 ไร่ ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ แนะน�า ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วกับกลุ่มอื่น

3.3 ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง บ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

รวมน้อยกว่า 

1 ปี

1-5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 

10 ปี

จ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น  น้�า

ยางพาราสด  ยางก้อนถ้วย  ยางแผน

5

(100.0)

34

(91.9)

62

(89.9)

83

(96.5)

184

(93.4)

กู้เงิน 0

(0.0)

1

(2.7)

0

(0.0)

0

(0.0)

1

(0.5)

ซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่นปุ๋ย/สาร

เคมี

0

(0.0)

2

(5.4)

7

(10.1)

3

(3.5)

12

(6.1)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 7.690 Asymp. Sig (2-sided) =0.262
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1.จากตาราง  ผลการเปรยีบเทียบ ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านวัตถุประสงค์หลักของการมาใช้

บริการพบว่า x2 เท่ากับ 7.690 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.262 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ไม่มีผลพฤติกรรมการใช้
บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านวัตถุประสงค์หลัก
ของการมาใช้บริการ สหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุ่มที่มีระยะเวลามากกว่า10ปี มี
วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการเพื่อจ�าหน่ายสินค้าการเกษตร เช่น น�้ายางพาราสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น   
ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มอื่น

จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ

สหกรณ์

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวม

น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 5-10 ปี มากกว่า10 ปี

1-2 ครั้ง/เดือน 0

(0.0)

2

(5.4)

3

(4.3)

0

(0.0)

5

(2.5)

3-4ครั้ง/เดือน 1

(20.0)

2

(5.4)

2

(2.9)

1

(1.2)

6

(3.0)

5-6 ครั้ง/เดือน 0

(0.0)

2

(5.4)

8

(11.6)

0

(0.0)

10

(5.1)

7-8 ครั้ง/เดือน 0

(0.0)

1

(2.7)

8

(11.6)

2

(2.3)

1

(5.6)

9-10 ครั้ง/เดือน  0

(0.0)

9

(24.3)

31

(44.9)

26

(30.2)

66

(33.5)

มากกว่า 10ครั้ง/เดือน 4

(80.0)

21

(56.8)

17

(24.6)

57

(66.3)

99

(50.3)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 48.295 Asymp. Sig (2-sided) =0.000

2. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้

บริการพบว่า x2  เท่ากับ 48.295 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า0.05 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลพฤติกรรมการใช้
บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่าน
มาใช้บริการ สหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
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เมือ่เปรยีบเทยีบในแต่ละกลุม่ของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุม่ทีมี่ระยะเวลามากกว่า10ปี จ�านวน
ครั้งที่ท่านมาใช้บริการของสหกรณ์ มากกว่า10ครั้ง/เดือน ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาในการ
เป็นสมาชิกกลุ่มอื่น

เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ

สหกรณ์

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

รวมน้อยกว่า 

1 ปี
1-5 ปี 5-10 ปี

มากกว่า

10 ปี

ได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ที่อื่น

3

(60.0)

25

(67.6)

47

(68.1)

67

(77.9)

142

(72.1)

ใกล้บ้านสะดวกต่อการเดินทาง 1

(20.0)

8

(21.6)

19

(27.5)

11

(12.8)

39

(19.8)

ความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของ

สหกรณ์

1

(20.0)

4

(10.8)

3

(4.3)

8

(9.3)

16

(8.1)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)

 x2 = 7.599 Asymp. Sig (2-sided) =0.269

3. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านเหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้
บริการพบว่า x2 เท่ากับ 7.599 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.269 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านเหตุผลที่ท�าให้
ท่านตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุ่มที่มีระยะเวลามากกว่า10ปี ไร่ มี
เหตผุลทีท่�าให้ท่านตดัสนิใจใช้บรกิารคอืได้รบัผลตอบแทนทีส่งู ซึง่มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ระยะเวลาใน

การเป็นสมาชิกกับกลุ่มอื่น

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน

การใช้บริการสหกรณ์

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

รวมน้อยกว่า 

1 ปี
1-5 ปี 5-10 ปี

มากกว่า

10 ปี

ตนเอง 3

(100.0)

31

(83.8)

60

(87.0)

72

(83.7)

168

(85.3)

ครอบครัว 0

(0.0)

5

(13.5)

8

(11.6)

7

(8.1)

20

(10.2)

เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 0

(0.0)

1

(2.7)

0

(0.0)

5

(5.8)

6

(3.0)
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พนักงานหรือบุคลากร 0

(0.0)

0

(0.0)

1

(1.4)

2

(2.3)

3

(1.5)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 7.026 Asymp. Sig (2-sided) =0.634

4. จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจมาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 7.026 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.634 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผล
พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุ่มที่มีระยะเวลามากกว่า10ปี บุคคล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการคือตนเอง ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาในการเป็นสมาชิก

กับกลุ่มอื่น

แนวโน้มการใช้บริการสหกรณ์

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

รวมน้อยกว่า 

1 ปี
1-5 ปี 5-10 ปี

มากกว่า

10 ปี

ใช้บริการซ้�า 5

(100.0)

36

(97.3)

69

(100.0)

85

(98.8)

195

(99.0)

เลิกใช้ 0

(0.0)

1

(2.7)

0

(0.0)

1

(1.2)

2

(1.0)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 1.826 Asymp. Sig (2-sided) =0.609

5. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์

กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านแนวโน้มมาใช้บริการพบว่า x2 

เท่ากับ 1.826 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.609 ซึ่งมากกว่า0.05 นั้นคือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านแนวโน้มมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุ่มที่มีระยะเวลามากกว่า10ปี แนว
โน้มใช้บริการ มีแนวโน้ม การใช้บริการซ�้า ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกับ
กลุ่มอื่น
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ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก

มาใช้บริการ สหกรณ์

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์

รวมน้อยกว่า 

1 ปี
1-5 ปี 5-10 ปี

มากกว่า

10 ปี

แนะน�า 4

(80.0)

36

(97.3)

69

(100.0)

85

(98.8)

194

(98.5)

ไม่แนะน�า 1

(20.0)

1

(2.7)

0

(0.0)

1

(1.2)

3

(1.5)

รวม 5

(100.0)

37

(100.0)

69

(100.0)

86

(100.0)

197

(100.0)
 x2 = 12.868 Asymp. Sig (2-sided) =0.005

6. จากตาราง  ผลการเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก

มาใช้บริการพบว่า x2 เท่ากับ 12.868 และค่า  Sig (2-sided) เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลพฤติกรรม
การใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านท่านจะ
แนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จักมาใช้บริการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มของระยะเวลาในการเป็นสมาชิก กลุ่มที่มีระยะเวลามากกว่า10ปี ท่าน
จะแนะน�าให้เพือ่น/คนรูจ้กั มาใช้บรกิาร แนะน�า ซ่ึงมากท่ีสดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ
กับกลุ่มอื่นๆ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทรายขาวตำาบลทุ่งหวัง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทราย

ขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ตัวแปรต้น

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

Asymp. Sig (2-sided)

1.วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ 0.589 0.745

2.จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ 11.599 0.041

3.เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการ 0.801 0.670

4.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ 0.431 0.934

5.แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 0.086 0.770

6.ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ 0.129 0.720
หมายเหตุจะขออธิบายเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามเท่านั้น 
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แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้

สมมติฐาน สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แตกต่างกันท�าให้พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน สามารถเขียนผลสรุปเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ดังนี้

H
0
: สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทราย

ขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการ บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้
บริการ 

H
1
: สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทราย

ขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ

2. จำานวนสวนยางท่ีกรดีและได้รบัผลผลติแล้วทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวตำาบลทุ่งหวัง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่ง

หวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ตัวแปรต้น

จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับ

ผลผลิตแล้ว

Asymp. Sig 

(2-sided)

1.วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ 5.671 0.461

2.จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ 26.797 0.030

3.เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ 16.206 0.013

4.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ 4.991 0.835

5.แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 1.565 0.667

6.ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ 0.928 0.819

หมายเหตุจะขออธิบายเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามเท่านั้น 

แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้

สมมติฐาน จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วท่ีแตกต่างกันท�าให้พฤติกรรมการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็น
ผลสรุปสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้

H
0
: จ�านวนสวนยางทีก่รดีและได้รบัผลผลติแล้วไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสหกรณ์กองทนุสวน

ยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ  
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บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ  แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คน
รู้จัก มาใช้บริการ

H
1
:จ�านวนสวนยางที่กรีดและได้รับผลผลิตแล้วมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยา

งบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ เหตุผลที่
ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ

3. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวน

ยางบ้านทรายขาวตำาบลทุ่งหวัง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว

ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ตัวแปรต้น

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก

Asymp. Sig 

(2-sided)

1.วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ 7.690 0.262

2.จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ 48.295 0.000

3.เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ 7.599 0.269

4.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ 7.026 0.634

5.แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต 1.826 0.609

6.ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ 12.868 0.005

หมายเหตุจะขออธิบายเฉพาะตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามเท่านั้น 

แบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้

สมมติฐาน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ที่แตกต่างกันท�าให้พฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านทรายขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นผลสรุปสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ดังนี้

H
0
: ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทราย

ขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ เหตุผลที่ท�าให้
ท่านตัดสินใจใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ แนวโน้มการใช้บริการในอนาคต ท่าน
จะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ

H
1
: ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทราย

ขาวต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จ�านวนคร้ังที่ท่านมาใช้บริการ ท่านจะแนะน�าให้
เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ
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สรุปผลการวิจัย

ผลจากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบล
ทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 197 คน พบว่า จ�านวนสวนยางที่กรีด
และได้รับผลประโยชน์แล้วน้อยกว่า 11 ไร่ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ มากกว่า 10 ปี 
และสถานะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์

2. การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบล
ทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 2.1) วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้
บริการคือ จ�าหน่ายสินค้าการเกษตรเช่น น�้ายางพาราสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น จ�านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.4 รองลงมาคือ ซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยสารเคมี จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 น้อยที่สุด คือ กู้
เงิน จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล�าดับ

 2.2) จ�านวนครั้งที่มาใช้บริการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการมากกว่า10 ครั้ง/เดือน 
จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ 9-10ครั้ง/เดือน จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลง
มาคือ 7-8 ครั้ง/เดือน จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 รองลงมาคือ 5-6 ครั้ง/เดือน จ�านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.1 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/เดือน จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และน้อยที่สุดคือ 1-2 ครั้ง/เดือน 
จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล�าดับ

 2.3) เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลคือ ได้รับผลตอบแทนที่สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ ใกล้บ้านสะดวกต่อการเดินทาง 
จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และน้อยที่สุดคือ ความมีชื่อเสียงและน่านับถือของสหกรณ์ จ�านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล�าดับ

 2.4) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตนเอง จ�านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ครอบครัว จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 รองลงมาคือเพื่อนและ
เพื่อนร่วมงาน จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และน้อยที่สุดคือ พนักงานหรือบุคลากร จ�านวน 3 คน คิดเป็น
ละ 1.5ตามล�าดับ

 2.5) แนวโน้มการใช้บริการในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการใช้บริการใน
อนาคต ใช้บริการซ�้า จ�านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0 น้อยที่สุดคือ เลิกใช้จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล�าดับ

 2.6) การแนะน�าให้คนที่รู้จักมาใช้บริการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก
มาใช้บริการ จ�านวน194 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 น้อยที่สุดคือไม่แนะน�า จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตาม
ล�าดับ
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3. การทดสอบสมมติฐานด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล

สมมตฐิานที ่3.1 จ�านวนสวนยางทีก่รดีและได้รบัผลแล้ว มผีลต่อการใช้บรกิารสหกรณ์กองทนุสวนยาง
บ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 จ�านวนสวนยางที่กรีด
และได้รับผลแล้ว มีผลต่อการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ เหตุผลที่ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ

สมมติฐานที่ 3.2 ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
ทรายขาว ต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในด้านจ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ ท่านจะแนะน�าให้เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการ

สมมติฐานที่ 3.3 สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 สถานะภาพผู้ตอบ
แบบสอบถามมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ในด้าน จ�านวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการ

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 197 คน พบว่า จ�านวนสวนยางที่กรีดและ
ได้รับผลประโยชน์แล้วน้อยกว่า 11 ไร่ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ มากกว่า 10 ปี และ
สถานนะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสหกรณ์ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรสีดุา วนัชาด(ี2555)ศกึษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรีจ�ากัด ต�าบล อ่างคีรี อ�าเภอ 
มะขาม จังหวัด จันทบุรี พบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 6 ปี ขึ้นไป

บคุคลทีม่ผีลต่อการตดัสินใจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจด้วยตนเอง จ�านวน 168 คน คดิเป็น
ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ครอบครัว จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 รองลงมาคือเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน 
จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และน้อยที่สุดคือ พนักงานหรือบุคลากร จ�านวน 3 คน คิดเป็นละ 1.5ตาม
ล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ          วีระวุธ ชุมช่วย. (2551)ศึกษาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
การของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนโก จ�ากัด จังหวัด พัทลุง พบว่าบริบทที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ตั้งแต่เริ่ม
ต้นด้านการสหกรณ์การทีค่ณะกรรมการการด�าเนนิการสหกรณ์เป็นคนในชมุชนมคีวามสมัพันธ์แบบเครือญาตกัิบ
สมาชิกและคนในชุมชนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจท�างานการด�าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม
แนวคิดการพัฒนาสหกรณ์การซื้อขายท่ีมุ่งสร้างความยุติธรรมแก่สมาชิกรวมถึงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานต่อสมาชิกส่งผลต่อความต้องการการมีส่วนร่วมของสมาชิก

วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการคือ 
จ�าหน่ายสินค้าการเกษตรเช่น น�้ายางพาราสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น จ�านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 รอง
ลงมาคือ ซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยสารเคมี จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 น้อยที่สุด คือ กู้เงิน จ�านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของสาวีตรี ช่างสาน.(2546) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตร ทุ่งเศรษฐี อ�าเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล พบว่า อาชีพมีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว 
ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีกลยุทธ์ใหม่ๆในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยการสร้างนโยบายใหม่ๆ
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการแปรรูปยางพาราให้มีคุณภาพตามรูปแบบสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ยางพาราและมกีลยทุธ์ทางการตลาดทีร่บัซือ้ผลผลติของสมาชกิในราคาทีส่งูกว่าและให้ผลตอบแทนทีด่กีว่าพ่อค้า
คนกลาง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ผู้ศึกษาควรศึกษาเกี่ยวกับฐานการตลาดการส่งออกยางพารา
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Abstract

This research is a qualitative study using participatory action research approach (PAR) 
through research & development and activity movement. The research aims to determine a 
guidance for community development in Thailand by examine from a case study conducted 
in 3 communities, namely Songsalueng community in Rayong province, Bangphra community 
in Chonburi province, and Thaisongdam community in Kanchanaburi province. The research 
results revealed that 1) problem conditions and the need of all three communities were not 
different since most of them were agriculturists having unstable income and require a devel-
opment of quality of life in other aspects. 2) The outstanding findings in each community are 
as follow: Songsalueng community is self-reliance with respect to food. Emphasis was placed 
on integrated farming system, Bangphra community organized a community master plan that 
connects with related networks, Thaisongdam community is rich with outstanding cultural 
history and potential social capital. 3) An analysis of success factors through a system theory 
found that community development to self-reliance community was comprised of important 
factors which are community capital and participation. All of these factors were the guidance 
to create a new paradigm for a sustainable community development.

Keywords: Community Development, Community Capital, Participation, Self-Reliance 

Introduction

Majority of Thai people earn a living from agriculture. However, the development of 
careers in agriculture still faces a problem of unstable prices of agricultural products. Therefore, 
incomes of agriculturists become unstable but they have to bear high cost of living which re-
sults in less saving. Moreover, agricultural condition in rural areas falls under influence of 
middlemen who most likely run a business in selling and buying and loaning for agriculturists. 
In addition, new technology has helped in increasing the productivity. Though product yield 
increases more, agriculturists need to spend more on cost. Consequently, problems of agricul-
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turists then fall under “the vicious circle of poverty” meaning low income, less savings, and 
capital to invest (Community Development Department, 2012).

During the past years, development in Thailand reflected changes arising from a de-
velopment in a macroeconomic level which encourages the communities to mostly rely on 
external sources and focusing on working separately. Consequently, people could not help or 
manage themselves and communities. As a result, self-management of local communities for 
self-reliance is considered significantly vital to community development in a sustainable man-
ner (Kowit Puangngam, 2010).

For these reasons, this research aims to seek a guidance of community development 
in Thailand by examine from a case study conducted in 3 communities, namely Songsalueng 
community in Rayong province, Bangphra community in Chonburi province, and Thaisongdam 
community in Kanchanaburi province as their attention has been made to develop the com-
munities to be a model for community by combining the following theories: sufficiency econ-
omy, leadership, community capital, intergration, system, and self-reliance to be a framework 
for research and development and activity movement. The objectives of the research are 1) 
to study problem conditions and community needs, 2) to seek characteristics and an outstand-
ing guidance of self-management in each community, 3) to analyze success through a system 
theory and new paradigm of community development.

Research methodology 

1. Informants and duration

 Key informants who play an important part in their community development are 
villagers in the areas and related persons within and outside the areas as well as officers from 
local administrative organizations who are a part of promoting all 3 communities development 
as follow

 1) Songsalueng community, Songsalueng Sub-district, Klaeng District, Rayong Prov-
ince. (December, 2013– June, 2014)

 2) Bangphra community, Bangphra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province. 
(October, 2014–March, 2015)

 3) Thaisongdam community, Rangwai Sub-district, Phanom Thuan District, Kan-
chanaburi Province. (October, 2015–March, 2016)

2.  Procedure

 This research is a qualitative research with participatory action research approach 
(PAR). Under the circumstances, 2 major parts are divided into research development and 
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activity movement that emphasize people’s participation in doing activities to get to learning 
which comprised of the following studying process:

 1) Organize a training to create a community researcher and platform of making 
understanding in a research project. The researcher team, community researchers and com-
munity representatives get to know one another, make understanding in the research project 
and objectives, and collaborate to plan community data collection. 

 2) Study a context of Thaisongdam community. This focuses on generality and 
basic data relating to the community that covers history, people’s way of life, economic and 
society, infrastructure, environment and natural resources. In addition politic and administration 
as well as people’s participation and relationships of organizations in the community, weakness 
and strength from the past to the present is also being focus.

 3) The researcher organized a learning activity for the community and encouraged 
people to join the activity about community plan implementation by giving advice and helping 
the community in self-reliance. These activities include helping them print documents, being 
a mentor in a planning process to solve the problem of poverty, coordinating a study trip in 
other communities that create learning and creativity in community development. All of these 
activities were recorded clearly by the researcher.

3.  Methods of data gathering

 1) Participatory observation and nonparticipant observation.

 2) In-depth interview and general interview.

 3) The researcher collect data using the following methods: field note with data 
note-taking, voice recording and tape recording from the observation, interviewed and sum-
marized important contents in a form of mind map technique from opening a forum for villag-
ers to exchange their views, summarize the data obtained from a meeting of minor groups so 
as to paraphrase after action research (AAR)

 4) Discovered data from documents; government documents, text books, research 
articles, academic articles, history books, community documents and retrieval data from infor-
mation technology system.

Results and Discussion

The researcher obtained the summary showing capability approach to develop com-
munities in similar and different manners in each area as follow:
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1. Problems condition and demand

 All three communities had no different problems condition and demand since 
most of people in Thailand make a living by agriculture. There are many farmers who do not 
own their own agricultural lands; therefore, their incomes were not stable. The demand in 
developing quality of life and living could be divided into different aspects such as the follow-
ing: solving drug problems, seeking sources of capital, promoting love and unity of people in 
the communities, development of academic approaches for children and youth, security of 
life and property, career development, in particular the demand of gathering in a group to 
make a living and solve the problem of poverty (Nimnual Visedsun et al., 2015). The discovered 
problem conditions that lead to problem solution could be classified in 3 major topics: 1) a 
problem condition from an effect of social development policy from external sources such as 
the case of political conflict, economic crisis, unemployment, effect from expressway and high 
speed trains construction that results in environment and culture. 2) A problem condition from 
capitalism trend that drives people to fall in dependency and discourages people for self-suf-
ficiency that they owned in the old days especially their attitudes; changed from making a 
living to making money; used money as a medium of exchange things like food and facility. 3) 
A problem condition from lack of participation in problem solving. Based on capitalism that 
pieces of work can be measured by a quantity and number, people need to compete with 
one another. Such of this increases social inequality, supportive relationship, distrust, individ-
ual interaction. People live on their own ways and do not learn other information that do not 
related to their ways of life. With regards to these problems and the participation of commu-
nity researcher who provided knowledge and activities, villagers in Songsalueng, Bangphra and 
Thaisongdam communities could find a guidance with the community researcher that leads to 
problem solving with different methods according to a context of each area.

2. The outstanding findings in each community

 2.1 Songsalueng community, Rayong.

 The concept of self-reliance in food process of Songsalueng community is to pro-
duce for consumption by being self-reliant based on the wisdom of our ancestors. Focusing 
more attention to environmental issues, water resources, soil quality, and plant species. Intro-
duce prior knowledge and the original wisdom to apply in accordance with the current envi-
ronment. Together with applying the concept of sufficiency economy by His Majesty the King 
Bhumibol Adulyadej Rama IX as a navigation compass. Trial and error makes the knowledge 
crystalised to an innovative self-sufficiency in food, which is appropriate for Songsalueng com-
munity ecosystem. Moreover this is a management innovation appropriate to ourselves, fam-
ilies and communities. We can discover three important innovations as the following: 1) half 
acres and self-reliance innovation, 2) three acres near retirement innovation, and 3) five acres 
get one million innovation. Furthermore there are major four major of the management dis-
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cover which are 1) land management and the proportion of people, plants and pets, 2) handling 
pets and the ecosystem-based management. 3) management of soil, and 4) management of 
the integrated crops by the complementary nature. This eventually gives a result to the more 
potential for self-reliance of Songsalueng community (Falun Krasang, 2013).

 2.2 Bangphra community, Chonburi.

 Bangphra community could exchange knowledge through activities and counseling 
and reform the community to be a plan model leading to a practice guidance by giving infor-
mation to one another with a strategy called “getting to know yourself” through 7 tools for 
studying the community: 1) community history; to learn about the way community was in the 
past, present and in the future. 2) A foot map; to learn about capability of people living in the 
community, how many and where smart people are, learn about“ knowledge”; what the smart 
people know, where the community learning source is. Finally the foot map can tell the source 
of “resources” that can be administrated to achieve the optimum benefit for the community. 
3) Community organizational chart that creates body of knowledge about roles and responsi-
bilities of people in the community. 4) Community calendar that has local events going in and 
around the community for preparation and readiness for planning activities and participation 
in culture and traditions. 5) Community health system that provides news concerning health 
risks and creates learning about preventive health care collaboration. 6) Biography of famous 
people who are the soul of the community and drive power of unity such as Luang Por (re-
spected monk) Ching. 7) Family trees and ancestor charts that are priceless social capital are 
body of knowledge triggering network connectivity in family level to help one another. The 
established community plan can bring about community development in a sustainable manner 
in the future (Falun Krasang, 2014).

 2.3 Thaisongdam community, Kanchanaburi.

 People in Thaisongdam community have easy living lifestyle. The important and 
outstanding community fund are tradition, culture and own belief that have been inherited for 
such a long time such as 1) local language; Thai Song Dam or Lao Song. 2) Traditional dress in 
ceremonial events such as the dress for ritual events, for festival, for staying at home. Each 
dress has a method of dressing with beautiful decoration. One of the methods is bringing col-
orful pieces of silk cloth to sew with a dress and attach silver on it for making the dress more 
beautiful. 3) Ancestor worship and handicrafts that have been inherited from ancestor such as 
wickerwork that is beautiful and unique;  kraleb, ka-muk, sa-load,ho to be used as kitchen 
appliances and devices for making a living. 4) Tradition, rites and folk play such as Khawn Fawn 
Khaen (the performing arts of Thai Song Dam); the art of improvising lyrics between men and 
women that ends with playing tossing ball ntsum pob. The objective of this play is to bring 
love and unity in the group and being a recreational activity after the end of the growing sea-
son. The research indicated the important findings in solving the problem of poverty of Thai-
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songdam people with social capital according to the following 4 paradigms: 1) self-management 
in an individual level such as being hard-working, being economical, being patient, spend less 
and be honest. 2) Self-management in a family level such as having faith to live a life that 
follows sufficiency economy philosophy, making a household account, planning to reduce 
expenses, growing vegetables for household use, save energy and use renewable energy, mak-
ing all purpose household solutions, making fertilizer from organic waste, use water econom-
ically, be honest to save money. 3) Working together such as honesty, sacrifice, responsibility, 
sympathy, and trustworthiness and 4) Group development at all levels by asking for coopera-
tion and support the growing of group for implementing activities from company financial in-
stitutes, social enterprises, social entrepreneurs and provision of community welfare (Falun 
Krasang, 2015).

3.  Analysis of success through a system theory

 “Community” is considered an organization as it is an organized body of 2 people 
or more aiming to doing activities or any kinds of work together by depending on a process of 
activity structure management or a certain work in different types so as to distribute each work 
to members of an organization for implementation to achieve its goal (Payom Wongsansri, 
1991). Many scholars apply the framework of the system theory to describe an organization 
and consider an organization as a system or a group of subsystems comprising of components 
that closely relate to and definitely separate from environment of the organization. General 
characteristics of a system are comprised of 3 major parts: inputs, outputs, and transformation 
process which having incurred feedback under a certain environment. The analysis of success 
in community development through a system theory of the three communities is shown as 
follow:

 3.1  Inputs

  3.1.1 Songsalueng community, Rayong.

  1) Human capital is quality and capability of people and a community leader 
originated from obtaining education, training of experience-enhancement activities with creative 
aspects. One of an important turning point occurred in 1992 when Song Salueng community 
made a study trip and received training about the new theory for agriculture following suffi-
ciency economy philosophy at Mab Aung Natural Agriculture Center in Chonburi province. That 
sparked their thought to discover a problem solution.

  2) Social capital is cooperation of people in the community and good relation-
ship between the community leader and group members.
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  3) Natural capital is diversity of natural resources and environment, manage-
ment, preservation and substitution of human food, minerals for plants, animal food and 
water management to support activities implementation in the community.

 3.1.2 Bangphra community, Chonburi.

  1) Human capital is comprised of people in 3 important groups: a structural 
group or a group following orders, a public consciousness group considered to be upper peo-
ple of the community ranging from retired government officers and people who need to de-
termine the future of the community by themselves. This group would have strong intention, 
be willing to make sacrifice and possess high leadership, and a self-reliance group. The self-re-
liance group would not wait for management from government sector but participate in com-
munity development as a civil society. The power of participation is most likely seen during 
special events with a certain activity such as an activity about fishery in the community.

  2) Social capital is cooperation of people and good relationship of people in 
the community. It can be obviously seen from a tangible community master plan development.

  3) Natural capital is the diversity of natural resources; both plants and animals 
which high quantity and quality that support activities implementation in the community since 
it is an area with mountains, rice fields, sugar cane farm, seas and others.

 3.1.3 Thaisongdam community, Kanchanaburi.

  1) Human capital is people with health caring and incubation in moral and 
ethics supporting to live a life, family, activities implementation and participation in creative 
activities or preservation of community cultures. Moreover, the community leader possesses 
high quality and capability.

  2) Social capital is comprised of culture, tradition, wisdom related to the out-
standing and unique history of Thaisongdam people which considered being strength for de-
veloping with services. It can be good cultural attractions in the community having self-man-
agement in individual level, family level, cooperation and the group development.

  3) Natural capital is the diversity of natural resources and environment, name-
ly forests and abundant water sources.

 It can be seen all three communities share the same Inputs which are human 
capital, social capital and natural capital though difference can be found in each detail. How-
ever, all of them is a part of the so-called “community capital”. Considered the component 
of community capital, it is found that there is another capital called financial capital that all 
three communities do not have at the moment. That is an obstacle for implementing activities 
for continuity in community development which is consistent with a framework of Sumalee 
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Santipollavut et al. (2007) saying that community capital can be classified into 4 major types: 
1) financial capital. 2) Human capital. 3) Social capital and 4) Natural capital. Any communities 
possess community capital and capability with the 4 major types, they would have a good 
start to develop their community in a sustainable manner.

 3.2 Transformation Process

  An important transformation process that all three communities share is a 
process of participation that people in the communities play a part in every process. The par-
ticipation focuses on 1) studying the community, 2) planning, 3) implementation, 4) obtaining 
benefits, 5) follow up and assessment in every project and activities in community development.

 3.3  Outputs

  The Outputs that three communities need is being self-reliance communities 
which are considered self-management from a community that is successful with a communi-
ty development.  It is found that all of the three communities can rely on themselves in 5 
aspects: 1) technology such as devices, machinery (both advanced and traditional so called 
local wisdom), 2) economy means living a life with happiness, stability and completeness, 3) 
natural resources mean utilizing natural resources in a worthy manner and maintaining their 
balance, 4) mental aspect means determination in developing life and community, being strong 
to fight against problems, 5) social aspect means unity of people in the community and efficient 
community leader which consistent with a framework of self-reliance with 5 aspects called 
“TERMS” of Sanya Sanyawiwat (1988) which are Technology, Economic, Resource, Mental and 
Social

  With respect to the analysis of components of success in community development 
of all three communities through the system theory, the summary can be described as Figure 
1. 
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Figure 1. Components of success in community development through the system theory.

4. Development of community paradigm

Regarding to the problem conditions and demand from Songsalueng, Bangphra and 
Thaisongdam communities as mentioned earlier, a process of seeking and mechanism of prob-
lem solving in a sustainable manner are brought up. The study is conducted through a research 
of innovation in social tools that are suitable with community development. This finding is 
obtained from a framework of paradigm shift leading to the community development as shown 
in Table 1.

Table 1: Paradigm shift that leads to the community development

Old Paradigm New Paradigm

- depend on external sources/wait for 

government assistance.

- attitude towards split development.

- every man for himself.

- no database

- depend on each other and prepare readiness on their 

own.

- Integrated development; gurus, actors, supporters.

- gather in a group to build power in negotiation.

- gather data for adaptation and build credibility.

Complete community development paradigm occurs from 3 sides of cooperation 
which are gurus or scholars, actors or villagers including community leaders, and supporters or 

Community capital

1. Financial Capital

2. Human capital 

3. Social capital

4. Natural capital

Inputs Process

Environment

Economy, Society, Politics, Natural disaster, Culture etc.

Outputs

Feedback

Participation

1. Community Study 

2. Planning 

3. Implementation

4. Benefits 

5. Monitoring and Evalu-

ation

Self-reliance community

1. Technology

2. Economic

3. Resource

4. Mental 

5. Social
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related authorities who need to build and open opportunities in integrated participation among 
one another that will lead to a power of driving community development in a stable and 
sustainable manner.

However, the main importance of implementation community works is participation 
of community. Performance form government authorities and supportive budget from private 
sector assist the execution of work in a more efficient manner. Therefore, related authorities 
play a part to fulfill what communities are in need of and enhance a framework to keep pace 
with current situations. Then the continuity of community can be possible which is consistent 
with Kowit Puangngam (2010) saying that self-reliance should be a target and a partnership 
working process that government sector and other associates participate and support deci-
sion-making and work execution of communities by giving value to knowledge, local wisdom, 
culture, natural resources and community process. Supportive action that corresponds to a 
step of self-reliant development of communities is also important in which communities can 
keep their autonomy. Jim Ife (2008) offered a principle of being free from government that it 
did not mean to refuse relationship or supportive actions from government because the gov-
ernment would then got a chance to cut a budget as that community was assumed to be able 
to run an operation on its own. No matter what kinds of reason in social, economic or politic 
aspects, a community still relates to its independency in terms of ability to think and make 
decision with participation of stakeholders without monopoly power and be able to criticize 
and give opinion to government.

Conclusion

According to the case study conducted in 3 communities, community capital plays 
initially an important part in a community development. The researcher views that when a 
community owns its community capital, it does not mean the community will be strong enough 
to be self-reliant easily but requires a mechanism in driving the community capital for devel-
opment until becomes a self-reliance community at the end. One of the most important 
mechanisms is process of participation that encourages people in the community take part in 
a certain development. Another crucial factor is a community leader who plays a vital role in 
creating new paradigm in community development proper with a certain community in a good 
manner.

However, communities in Thailand most likely possess social capital of being primitive 
communities. Family society encompasses relationships, divides individual duty and responsi-
bility, give support to each other that result in love and a deep bond with their hometown. 
While currently ruling power is distributed more, there are increasing numbers of government 
officers in each local area and civil society groups who work for public. Therefore, people in 
these groups are encouraged to be an important power in participation of community devel-
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opment.  As a result, a chance which other communities in Thailand to be developed as a 
self-reliance community can be seen.
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แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ 

กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร
Integrated Community Welfare Guidelines Case Study : 

Moo 1 Tambon NikomThungPhoTala Muang District, 

Kamphaengphet Province

ภีรยุทธ พุ่มหว่าง  และ วัฒนา โลมา 

บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระบบสวสัดกิารแบบดัง้เดมิผ่านฐานวฒันธรรม ระบบสวสัดกิาร
ชมุชนทีด่�าเนนิการในปัจจบุนั และเสนอแนวทางการจดัระบบสวสัดกิารชมุชนแบบบรูณาการทีเ่หมาะสมกบัชมุชน 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด�าเนินการในช่วงวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ 2560  ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลกึ การสงัเกตแุบบไม่มส่ีวนร่วมและการสนทนากลุม่เป็นเครือ่งมอื ศกึษาในกลุม่ประชากร จ�านวน 180 ครวั
เรือน ได้แก่ ผู้น�าชุมชนท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้รู้และทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไป ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane จ�านวน 68 ครัวเรือนและคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์
ด้วย Content Analysis มีข้อค้นพบ ดังนี้

1. การจดัสวสัดกิารแบบดัง้เดมิผ่านฐานวฒันธรรมของชมุชน ได้แก่ การระดมทนุ (ลงขนั)    การระดม
แรง (ลงแขก) การระดมปัญญา (ลงปัญญา) เพื่อสร้างส�านึกความเป็นพลเมืองต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ ต่อสังคม 

2. การจัดสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันของชุมชนในรูปแบบกองทุนต่างๆ แบ่งได้ 3 แบบ คือ กองทุนได้
รับการสนับสนุนจากรัฐ (แบบพึ่งรัฐ) กองทุนท่ีรัฐสนับสนุนร่วมกับการระดมทุนของชุมชน (แบบร่วมรัฐ) และ
กองทุนชุมชนระดมทุนกันเอง (แบบพึงตนเอง) 

3. แนวทางการบูรณาการระหว่างสวัสดิการชุมชนแบบดั้งเดิมกับสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันที่เหมาะ
สมกับบริบทของชุมชน ควรจัดสวัสดิการจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น จารีต วัฒนธรรมประเพณี ความ
รู ้ภมูปัิญญา การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั การสร้างจติส�านกึของคนในชมุชน มาร่วมจัดสวสัดกิารทีใ่ห้สอดรบักบัความ
จ�าเป็นขั้นพื้นฐานของคนในชุมชน/สังคม

คำาสำาคัญ: สวัสดิการชุมชน,การบูรณาการ

Abstract

The purpose is to study the old-fashioned community welfare system through the 
cultural base, the current community welfare system. And propose an integrated communi-
ty-based approach to community welfare. Qualitative Research Valid from June 19 to October 
31, 2560. In-depth interviews Observation, non-participation, and group discussion as tools. A 
total of 180 households were selected, including local and local community leaders. Related 
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Organizations Knowledge and qualifications and the general public. Size of the sample was 68 
samples from Taro Yamane. Analysis with Content Analysis has the following findings:

1. Traditional welfare through community culture, such as fundraising , mobilization , 
brainstorming to create a sense of self-esteem towards others and society.

2. There are three types of community welfare: state-funded, state-funded, and com-
munity-based funding. And the community fundraiser.

3. A guideline for integrating the traditional community welfare with the current com-
munity welfare that is appropriate to the context of the community. It should provide welfare 
from the identity of the community, such as tradition, culture, tradition, knowledge, wisdom, 
help, support each other. Creating the consciousness of people in the community. Participat-
ing in the welfare of the people in the community.

Keywords : Community Welfare, Integration

ที่มาและความสำาคัญ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมว่าเป็น
ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคง
ทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง 
เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท�างาน 
และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับไม่ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งอยู่
ในสภาวะยากล�าบากหรอืทีจ่�าต้องได้รบัความช่วยเหลอื เช่น เดก็ เยาวชน คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพิ้การ หรอืทพุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐเข้ามา
ด�าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนเข้ามาร่วมกันจัด
สวัสดิการสังคมชุมชนร่วมกัน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:25/07/60 :ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้อง
กับสังคมสวัสดิการ ที่หมายถึง ระบบการจัดสวัสดิการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคี เอกชน และภาคชุมชน สะท้อนให้
เหน็ว่า การจดัสวัสดกิารชมุชนและสวสัดกิารสงัคมมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ในปัจจบุนั การจดัตัง้กองทนุ
สวัสดิการชุมชนจึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง สร้างการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความ
สามารถพึ่งตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน ในส่วน “สวัสดิการสังคม” เป็น
ระบบสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ แต่ “สวัสดิการชุมชน” เป็นการจัดการโดยชุมชน เป็นก
องทุนที่ไปฟื้นระบบความสัมพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางสังคมที่พี่น้องช่วยกันสร้าง
ขึ้นมา โดยมีหลักคิด 3 เรื่องคือ 1) หลักประกันความมั่นคงของชุมชนโดยชุมชน ที่ออมเอง บริหารจัดการเอง และ
จัดระบบสวัสดิการเอง ไม่ต้องไปรอหน่วยงานภายนอก ซึ่งถ้าทั้ง 2 ระบบผนวกกันจะเข้มแข็งมากขึ้น โดยเป็น
ทิศทางใหญ่ที่ชุมชนจะร่วมสร้างไปสู่หมู่บ้านต�าบลที่เข้มแข็ง 2) เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฟื้นความเอื้ออาทร 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นทุนที่ส�าคัญของสังคม เป็นเกราะที่หนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ 3) เป็นกอง
ทุนที่ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ให้เพื่อการช่วยคนในชุมชน รับอย่างมีการบริหารจัดการของชุมชน
เอง (นายสพุฒัน์ จนัทนา.2560) ในขณะที ่สวสัดกิารชมุชนทีม่ไิด้เป็นตวัเงนิ นัน้นบัเป็นระบบชมุชนในอดีตทีด่�ารง
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อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสิ้น นับตั้งแต่วิถีชีวิตการด�ารงอยู่ บนฐานอาชีพเกษตรกรรมที่ด�ารง
ฐานะเป็นผู้ผลติ ทีต้่องพึง่พาอาศยัทรพัยากรธรรมชาตใินการด�ารงชวีติ การจดัการทรัพยากรในชมุชนบนฐานการ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั การมกีฎกติกาการใช้ประโยชน์ทรพัยากรร่วมกัน เช่น การใช้ประโยชน์และร่วมกันดแูลรกัษา 
ป่าชุมชน การอนุรักษ์พันธ์ปลา การช่วยเหลือกันในงานบุญประเพณี การช่วยเหลือแรงงาน การเฝ้าไข้เมื่อยาม
เจ็บป่วย การยึดถือระบบเครือญาติและการเก้ือกูลกันระหว่างกลุ่มเครือญาติ งานบุญงานประเพณีที่สื่อถึงการ
ดูแลชมุชน เช่น ประเพณข้ีาวใหม่ปลามนั การลงแขกเก่ียวข้าว การศึกษาเรยีนรูโ้ดยชมุชนจดัการเรยีนรูกั้นเอง เหล่า
นี้ล้วนเป็นระบบสวัสดิการของชุมชนแบบดั้งเดิม ที่เลือนหายไปจากชุมชนสังคมปัจจุบัน (สรรณ์ญา กระสังข์:
2554)

ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 1 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร ถือเป็น หนึ่งหมู่บ้านที่มี
การจัดระบบสวัสดิการชุมชนควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการสังคม และยังพบเห็นการช่วยเหลือเกือกูลกันบนพื้น
ฐานของวฒันธรรม ประเพณท่ีีมีมาแต่ในอดตี จึงเป็นอกีแรงบันดาลใจทีส่�าคญัว่าระบบสวัสดกิารชมุชนแบบดัง้เดมิ
ก�าลงัจะกลายเป็นสิง่ทีชุ่มชนลมืเลอืนจางหายไปจากชมุชนบ้านทุง่โพธิท์ะเล เนือ่งจากทีผ่่านมาชมุชนบ้านทุ่งโพธิ์
ทะเลเป็นชุมชนที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สังเกตได้จากการท�ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนในปัจจุบันซึ่งแตกต่าง
จากที่ผ่านมาปัจจุบันสิ่งที่ร้อยรัดคนในชุมชนเข้าด้วยกันก็ล้วนแต่เป็นตัวเงินที่ไม่ยั่งยืนทั้งนั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�า
ประเด็นนี้ มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการฟื้นฟูระบบของชุมชนที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสม�่าเสมอ และน�า
ระบบสวัสดิการชุมชนดั้งเดิมมาบูรณาการร่วมกับระบบสวัสดิการท่ีรัฐจัดให้ชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งความเอ้ือ
อารีย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และยังสร้างรากฐานให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล

2. เพื่อศึกษาสวัสดิการชุมชนที่ด�าเนินการในปัจจุบันของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล

3. เพือ่เสนอแนวทางการจดัระบบสวสัดิการชมุชนทีผ่สมผสานกันระหว่างสวสัดิการชมุชนแบบด้ังเดมิ
ผ่านฐานวัฒนธรรม กับระบบสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันให้เหมาะสมกับชุมชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

 

การจัดสวัสดิการชุมชนแบบดั่งเดิม
แนวทางการจัด

การจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครัง้น้ี เป็นการการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก�าหนดหน่วยในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็น ครวัเรอืน ระเบยีบ
วิธีการวิจัยดังนี้ 

ประชากร  ประชาชนท่ีอาศับอยู่ในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง 
จ.ก�าแพงเพชร จ�านวน 180 หลังคาเรือน ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 31 ตุลาคม พ.ศ 2560 ใช้หลักคิด
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ. นพ.ประเวศ วศี ครอบคลุมผู้แทนภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคการเมือง,ท้อง
ถิ่น ซึ่งจะสามารถเสนอให้ข้อมูลได้อย่างรอบด้าน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น�าชุมชน (ท้องที่และท้องถิ่น) 
กลุ่มผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน กลุ่มคณะกรรมการกองทุนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มประชาชนทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผู้น�าชุมชน(ท้องที่) ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ�านวน 25 คน 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้รับหน้าที่ดูแลชุมชน ซ่ึงจะ
สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล

2. กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล(ท้องถิ่น) จ�านวน 2 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกตามกระบวนการของหน่วยงานราชการแล้ว ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้
ข้อมูล

3. กลุม่ผูรู้แ้ละผู้ทรงคณุวฒุใินชมุชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 3 คน และผูท้รงคณุวุฒขิองชมุชน 
คัดเลือกจากบุคคลที่เป็นข้าราชการเกษียณที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 6 คน เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน และ
ได้รับการยอมรับและนับถือจากคนในชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล

4. กลุ่มคณะกรรมการกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ�านวน 12 คน 
คณะกรรมการกองทุนวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 10 คน คณะกรรมการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จ�านวน 12 คน 
คณะกรรมการกองทุนปุ๋ย จ�านวน 12 คน คณะกรรมการกองทุนผู้ใช้น�้า 8 คน คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ 
จ�านวน 8 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้รับการคัดเลือกและไว้วางใจจากชาว
บ้านให้รับหน้าที่ด�าเนินการในกองทุนต่างๆ ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูล

5. ประชาชนทั่วไปของหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ฯ จ�านวน 180 ครัวเรือน โดยใช้สูตรของ Taro Ya-
mane ค่าความคาดเหลื่อนที่ 5% ได้จ�านวน 68 หลังคาเรือน คัดเลือกโดยใช้การจับสลากแบบไม่คืยที่ และเป็น
สมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวที่สามารถให้ข้อมูลได้และต้องไม่ซ�้ากับบุคคลในข้อ. 1- 4 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศกึษาคร้ังนี ้ใช้การสมัภาษณ์เชงิลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแุบบไม่มส่ีวนร่วม เป็นเครือ่ง
มือส�าคัญในการเก็บรวบรมข้อมูล
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร ได้ศกึษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูและสือ่สิง่พิมพ์
ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความต่างๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การประสานงานกับผู้น�าชุมชน ในการขอความร่วมมือโดยการ
แจ้งให้ทุกครัวเรือนที่ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร ให้ทราบโดยทั่ว
กันเพื่อขอข้อมูลในการท�าวิจัยครั้งนี้

3. ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 3.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก

 3.2 ลงไปเก็บซ�้า ในกรณีที่ครั้งแรกเก็บข้อมูลไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย

 3.3 ถ้าหากครัวเรือนที่เราจะเก็บข้อมูล ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้มาวันถัดไป

4. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนโดยใช้หลกัการตรวจสอบข้อมลู
แบบสามเส้า (Tribulations) ก่อนที่จะน�าไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การตีความ การจ�าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล การหาความเกี่ยวโยง
ของปรากฏการและขั้นตอนต่างๆ การหาค�าอธิบาย การสังเคราะห์ และการสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัย

1.  การจดัสวสัดกิารแบบดัง้เดมิผ่านฐานวฒันธรรมของชมุชนบ้านทุง่โพธิท์ะเล มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลู
กันตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนในชุมชน มีข้อค้นพบใน 3 ด้าน ดังนี้ 

 1.1 การระดมทุน(ลงขัน) เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อมีเหตุที่จ�าเป็นจะต้องใช้ทุนที่เป็นตัวเงิน
ในชุมชน เช่น การรับขวัญเด็กแรกเกิด การเยี่ยมไข้ การจัดงานประเพณีชุมชน การจัดกิจกรรมส่วนรวมที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของชมุชนรวมไปถงึการพฒันาระบบสาธารณปูระโภคของชมุชนเช่น ถนน น�า้ประปา ล�าคลอง 
ถังขยะ และร่วมกันท�าบุญในงานศพ

 1.2 การระดมแรง (ลงแขก) เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานในการ
ท�ากิจกรรมเฉพาะคนบุคคลในชุมชน และรวมไปถึงกิจกรรมของกลุ่ม ของชุมชน และเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามกับคนในชุมชน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การเอาแรงกันในงานบวช งานแต่ง งานศพ การ
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน การร่วมกันจัดงานประเพณีตัวอย่างเช่น ร่วมกันจัดงานกฐิน ผ้าป่า งานตักบาตรเทโว งาน
รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่าการร่วมด้วยช่วยกัน

 1.3 การระดมปัญญา (ลงปัญญา) เพื่อการสร้างส�านึกความเป็นพลเมือง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) การสร้างจิตส�านึกที่ดีต่อตนเอง โดยคนชุมชนมีการตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองควรจะต้องมี
ความขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบและพึ่งตนเอง 
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 2) การสร้างจิตส�านึกที่ดีต่อผู้อื่น โดยที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม หรือสังคม ที่แสดงออก
มาผ่านความเหน็อกเหน็ใจ ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ความสามคัคี ซึง่ก็เป็นสิง่ทีส่บืทอดกนัมาจากพืน้ฐานของวฒันธรรม
ไทยดั้งเดิม

 3) การสร้างจิตส�านึกที่ดีต่อชุมชนสังคม โดยที่คนในชุมชนจะช่วยสานความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
และเห็นผลประโยชน์ของกลุ่มมาก่อนผลประโยชน์ของตน เช่น การร่วมกันรักษา และรับผิดชอบสาธารณสมบัติ
ของส่วนรวม การเคารพสิทธิหรือการแบ่งปันในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อื่น การอาสาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วน
รวม

2. การจัดสวัสดกิารชมุชนท่ีด�าเนนิการในปัจจบุนัของชมุชนบ้านทุง่โพธิท์ะเล พบว่า มกีารจดัตัง้กองทนุ
เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

 2.1 กองทุนได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (พึ่งรัฐ)  จ�านวน 2 กองทุน ได้แก่

  1) กองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) เป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาค
เอกชนโดยจะให้ทุนในรูปแบบงบประมาณมาให้ชุมชนบริหารจัดการ ซึ่งชุมชนมีการเปิดให้สมาชิกมีการกู้ยืมโดย
ต้องมีการรวมกลุ่มมา 5 คน และแบ่งสันปันส่วน โดยดอกเบี้ยจะอยู่ร้อยละ 5% ต่อปี วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
เพื่อใช้จ่ายในภาคครัวเรือน หรือภาคการเกษตร 

  2)  กองทุนปุ๋ย เป็นกองทุนที่รับงบประมาณจากภาครัฐ ชุมชนมีการจัดซื้อปุ๋ย ยา ในขนาดปริ
มาณมากๆ เพื่อให้ต้นทุนนั้นถูกลง เราสามารถจ�าหน่ายให้สมาชิกกลุ่มในราคาถูกกว่าท้องตลาด

 2.2 กองทุนที่รัฐสนับสนุนร่วมกับการระดมทุนของชุมชน (ร่วมรัฐ) จ�านวน 1 กองทุน คือ

  1) กองทุนวิสาหกิจชุมชน เป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และชุมชนจัดตั้งข้ึน
เพื่อช่วยเหลือกับสมาชิก รายได้ของกองทุนจะน�ามาแปรเป็นทุนเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในภาคเกษตร 
ส่วนดอกเบี้ยของกองทุนๆจะสมทบค่าใช้จ่ายส่วนรวมของชุมชน

 2.3 กองทุนชุมชนระดมทุนกันเอง (พึ่งตนเอง) จ�านวน 3 กองทุน ได้แก่

  1)  กองทนุฌาปนกจิ เป็นกองทนุทีช่มุชนจดัตัง้ขึน้มาสบืเนือ่งจากวฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชน 
โดยจะมีการเก็บเงิน ครอบครัวละ 30 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพในงานศพ

  2)  กองทุนผู้ใช้น�้า เป็นกองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเอง โดยจะมีการจัดเก็บกลุ่มผู้ใช้น�้าของ
ชุมชน ไร่ละ 5 บาท ต่อปี เพื่อน�าเงินไปพัฒนาแหล่งน�้าให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากน�้า

  3)  กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นกองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการ
ออม โดยจะให้สมาชกิออมเงนิขัน้ต�า่ 20 บาท ต่อเดอืน กองทนุนีก็้เปิดให้สมาชกิสามารถกู้ยมืได้โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดอกเบี้ยของกองทุนๆจะสมทบค่าใช้จ่ายส่วนรวมของชุมชน 

3.  แนวทางในการบูรณาการระหว่างสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับชุมชน 

  3.1 ลักษณะเด่นที่พบ 
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การจัดสวัสดิการชุมชน/สังคม ลักษณะเด่น

1.การจัดสวัสดิการแบบดั้งเดิมผ่านฐานวัฒนธรรม

ของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น จารีต วัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญา ที่สะท้อนให้เห็นผ่าน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

1.การระดมทุน (ลงขัน) 

2.การระดมแรง (ลงแขก))

3.การระดมปัญญา (ลงปัญญา) 

2.การจัดสวัสดิการชุมชนที่ด�าเนินการในปัจจุบัน

ของชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล

1.การกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในภาคครัวเรือน หรือภาค

การเกษตร

2.พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และ

ป้องกันภัยพิบัติที่ส่งผลต่อพื้นสาธารณะของชุมชน

3.เพื่อให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการออม

4.ลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร

5.ช่วยเหลือและให้ก�าลังกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

ของคนในชุมชน

 

 3.2 แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ

 1) ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงเด็กที่ก�าลังจะเติบโต
เป็นอนาคตของชุมชนในการพัฒนาชุมชน เช่น การสอดแทรกการปลูกจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดีกับชุมชน/
สงัคม การร่วมสร้างความรู้สกึรับผดิชอบปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชน/สงัคม หรอืการท�ากจิกรรมท่ีบ่งชีใ้ห้เหน็ถึงความ
ส�าคัญของทรัพยากร สาธารณสมบัติของส่วนร่วม การฝึกให้คนในชุมชนรู้จักการแบ่งปัน การให้ เช่นการแจกทุน
การศึกษา การปันน�้าใจให้กับคนในชุมชน

 2) ควรจะจัดให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมไปถงึการถ่ายทอดองค์ความรูเ้พือ่ต่อยอดและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกบัสงัคมพลวตัในปัจจุบนั 
เช่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของคนในชุมชน

 3) ส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนากรมนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์คือศูนย์กลางในการพัฒนาในทุกด้าน
ตามมา เช่นการเรียนรู้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อตัวมนุษย์ในปัจจุบัน

 4) ส่งเสรมิให้มกีารจดักจิกรรมเพือ่ให้สะท้อนความต้องการขัน้พืน้ฐานของสงัคมไทย เช่นการดูแล
สุขภาพให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ช่วยเหลือคนชุมชนให้มีที่อยู่อาศัย มีความรู้ มีการศึกษา มีรายได้ และปลูกฝังค่า
นิยมไทย
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 5) ส่งเสรมิให้มกีารจดักจิกรรมในการปรบัปรงุพฒันาสาธารณปูโภคในชมุชนอย่างสม�า่เสมอ เช่น
การขุดลอกคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ซ่อมแซมถนน ตรวจสอบศักยภาพ คุณภาพของน�้าประปาชุมชน และ
คอยดูแลสอดส่อง ป้องกันทรัพยากรส่วนรวมขงชุมชน เพื่อสร้างส�านึกความเป็นพลเมืองในทุกด้าน 

 6) การจัดตั้งกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์ให้สอดรับกับแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน 
เช่น การจดัตัง้กองทนุสจัจะออมทรพัย์เพือ่ฝึกนสิยัรักการออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ�าเป็น กองทนุฌาปนกิจเพ่ือช่วย
เหลือคนในชุมชนท่ีเสียชีวิตและสร้างก�าลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ กองทุนปุ๋ยเพื่อการบรรเทารายจ่ายของต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร

 7) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้คนในชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ในกิจกรรม

อภิปรายผล

การศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนแบบด้ังเดิมผ่านฐานวัฒนธรรมและสวัสดิการชุมชนในปัจจุบันสู่การ
จัดสวัสดิการแบบบูรณาการ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชรนี้เป็นไปตาม
แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ของส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  ได้ว่าความมั่นคงของมนุษย์คือ 
ความปลอดภัยจากภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และการกดขี่
ปราบปราม การได้รับการปกป้อง คุ้มครอง จากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการ
ท�างาน หรือในสังคม มี 7 องค์ประกอบดังนี้1. ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2 .ด้านความมั่นคงทางอาหาร 3. 
ด้านความม่ันคงด้านสขุภาพ  4 ด้านความมัน่คงด้านสิง่แวดล้อม 5 ด้านความมัน่คงส่วนบคุคล 6 .ด้านความมัน่คง
ของชุมชน 7. ด้านความมั่นคงทางการเมือง ในบางองค์ประกอบ เนื่องจากปัจจุบันสังคมเป็นสังคมที่มีความเป็น
พลวตัรอยูต่ลอดเวลาท�าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพบริบทของสงัคมไทย เช่นความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ประเทศไทย
มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความเป็นเสถียรภาพและความมั่นคงในรูปแบบของสังคมกระแสหลัก
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทย จึงเกิดปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เรื้อรังมานาน ก็คือ ปัญหาความ
ยากจน ที่เกิดความเหลื้อมล�้าระหว่างคนรวยกับคนจน ส่งผลต่อความมั่นคงดังกล่าวทั้งในด้านสุขภาพ เช่นสิทธิ
ในการรกัษาพยาบาล เป็นต้น จากทีก่ล่าวมาแสดงให้เหน็ว่าการพฒันาเพือ่ให้เกดิความมั่นคงของมนษุย์ ในสงัคม
ไทยนั่นยังไม่รอบด้าน และสมบูรณ์ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทะเลยังมีวัฒนธรรมที่ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ทุนทางสังคม อันได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับ
ผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท�างาน และท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคม
วิชาชีพ ฯลฯ 3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตส�านึกสาธารณะ 
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภากร เอี่ยมเสือ(2553:บทคัดย่อ) การ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ต�าบลหนองโน อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่ารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน แนวทางที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ร่วมกันในการจัดสวัสดิการชุมชนฐานวิถีชีวิต ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน 
คอื การจดักจิกรรมร่วมกนัของคนทัง้ชมุชนในวนัส�าคญัต่าง ๆ  ได้แก่ กิจกรรมวนัเข้าพรรษา กจิกรรมวนัสงกรานต์
และวนัผูส้งูอาย ุกจิกรรมทอดผ้าป่าระดมทนุเข้ากองบญุสวสัดกิารชมุชนและ กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูภ้มูปัิญญา
ชมุชนแก่เดก็ เยาวชนและผูส้นใจ 2)รปูแบบการจดัสวสัดกิารชุมชนบนฐานการออม เน้นการรือ้ฟ้ืนระบบการดแูล
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการออม สร้างคุณค่าของการให้และการ
รบัอย่างมศีกัดิศ์ร ีด�าเนนิการโดยให้สมาชกิออมเงินผ่านองค์กรชมุชนโดยใช้ชือ่ว่า “กองบญุสวัสดกิารชุมชนต�าบล
หนองโน” เพื่อน�าเงินออมที่ได้มาจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 6 ประเภท ได้แก่ 1) การเกิด 2)การเจ็บป่วย 3) การ
เสียชีวิต 4) ทุนการศึกษา 5) คนชรา 6) คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการกองบุญฯ ซึ่งได้จากการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของกองบุญฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัศวิน จุมปา (บทคัดย่อ: 2555) การพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานทุนทางสังคมต�าบลแม่สลองนอก
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่ารูปแบบสวัสดิการชุมชนของท้องถิ่นคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกผ่านศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่นเป็นแบบของการขยายและพัฒนาชุมชน ผู้น�า
สู่การเรียนรู้และเชื่อมโยงระบบการจัดสวัสดิการเข้าด้วยกัน ประเภทสวัสดิการที่จัดขึ้นต้องปรับให้มีความเหมาะ
สมกับสถานะกองทุน ในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานและวิถีชีวิตต้องปรับให้มีการเรียนรู้เพื่อการป้องกันมากกว่า
การแก้ไข เน้นการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เละวัฒนธรรมประเพณีส่วนการสมทบเพื่อจัดสวัสดิการ
ของสมาชกิ ให้ก�าหนดเป็นบรรทดัฐานเดยีวกนัสร้างการเชือ่มโยงกบัองค์กรสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารชมุชนของ
ท้องถิน่และบรูณาการท�างานกบัทกุภาคส่วนเพือ่สร้างแรงสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารชมุชนแบบมหีุน้ส่วนร่วมกนั
รบัผดิชอบร่วมกนัยทุธศาสตร์การส่งเสรมิสวสัดกิารชมุชนจดัการโดยพฒันาสถานะกองทนุและจดัขบวนสวสัดกิาร
ชมุชนระหว่างภาคหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การบรูณาการยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัสู่กรส่งเสรมิกรจัดสวสัดิการ
สังคม

ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

1. ในการจัดสวัสดิการควรค�านึงถึงสิ่งที่ชุมชนมีเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการให้
เกิดความมั่นคงในตัวมนุษย์ในชุมชน

2. ในการจดัสวสัดกิารอาจจะต้องมกีระบวนการทีท่�าให้คนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัสวัสดกิาร 
เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1. ควรจะสนับสนุน และส่งเสริมชุมชนให้มีศักยภาพในสิ่งที่ชุมชนถนัด เพื่อสร้างคุณค่าในตัวคน และ
ชุมชน ให้รู้สึกนึกรัก และภูมิใจในตัวเองและชุมชน

2. ควรจะส่งเสริม และสนับสนุนในสิ่งที่นอกเหนือศักยภาพของชุมชน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านฐานวัฒนธรรมจากพื้นที่อื่นหรือพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อเปรียบ
เทียบถึงข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น

2. ควรศึกษาปัจจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการสังคมในปัจจุบัน
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การสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย

กรณีศึกษา : ตำาบลพะวง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Communication for Preparing Elderly to Aging Society  

A Case Study of Pawong Sub-district, Muang District, 

Songkhla Province  

ญาสุมินทร์ พรมแก้ว,   ฐิติพร อรรถบดี,  นภัสนันท์ อารีย์รักษ์, 

ศธัญชนก อึ้งประเสริฐ, ศุภสิริ ขุนเพ็ชร และ ศุรดา ถ่ายพงษ์กิจ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมการเตรยีมความพร้อมผูส้งูอายสุูส่งัคมสงูวยั โดยเลอืกต�าบลพะวง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ต�าบลพะวงก�าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ผู้
วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท�าการออกแบบการสื่อสาร โดยน�าเสนอแบบอย่างการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุต้นแบบ
ในชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี ประโยชน์ที่ได้รับจาการ
วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ/หรือ พฤติกรรม ในการด�าเนินชีวิต 

คำาสำาคัญ : ผู้สูงอายุ สังคมสูงวัย การสื่อสาร

Abstract

This article aims to promote the preparation of elderly for aging society. Due to Pawong 
municipality is becoming a complete aged society, the researchers design a communication 
project by presenting some examples of smart elderly in the community. The research found 
that the communication project could help inspire other elderly in the community to live their 
life with dignity and prestige.

Keywords: Elderly, Aging Society, Communication
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บทนำา

ปัจจบุนัสงัคมไทยก�าลังเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางประชากรครัง้ส�าคัญ คอื การเข้าสูส่งัคม
สูงวัย ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว ท�าให้อัตรา
การเกดิและอตัราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ง ประชากรสูงวยัมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส�านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging 
Society) ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2547-2548 โดยมีจ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.4 ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 16.5 ของจ�านวนประชากรทัง้หมด และคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะก้าวสูสั่งคมสงูวัยอย่างสมบรูณ์ (Aged 
Society) ในปี พ.ศ. 2564 กล่าวคือ มีจ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) 
โดยมีจ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของจ�านวนประชากรท้ังหมด นอกจากนั้น 
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 ยังแสดงให้เห็นว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต�่ากว่าเส้นความ
ยากจน บตุรซึง่เคยเป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของผูส้งูอายมุสีดัส่วนลดลง ร้อยละของผูส้งูอายทุีอ่ยูล่�าพังคนเดยีวหรอื
อยู่ล�าพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องเต
รียมการรองรับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560)

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย โดยเลือกต�าบลพะวง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ต�าบลพะวงก�าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดย
ในปี พ.ศ. 2559 ต�าบลพะวงมีจ�านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นจากจ�านวน 4,131 คน ในปี พ.ศ.
2559 เป็นจ�านวน 4,677 คน ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.69 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด (ส�านักงาน
สถิติจังหวัดสงขลา, 2560) นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลพะวงยังจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยอีกด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นโครงการซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เปล่ียนภาระให้
เป็นพลงั ลดการพึง่พงิ โรงเรยีนผูส้งูอายเุป็นการจดัรปูแบบให้มกีารส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวติเพือ่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ปัญญา และความสุข กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุยังเป็น
พื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน (เครือฟ้า พูนทอง, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2560) 

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมการเตรยีมความพร้อมผูส้งูอายสุูส่งัคมสงูวยั โดยเลอืกต�าบลพะวง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า ต�าบลพะวงก�าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ผู้
วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท�าการออกแบบการสื่อสาร โดยน�าเสนอแบบอย่างการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุต้นแบบ
ในชุมชนเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ประโยชน์ที่ได้รับจา
การวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ/หรือพฤติกรรม ในการด�าเนิน
ชีวิต 

ระเบียบวิธีการศึกษา

บทความวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนในการด�าเนินงาน มีดังนี้
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(1) ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท�าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของต�าบล
พะวง และสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก หากผู้วิจัยไม่สามารถบูรณาการตนเองเข้ากับ
ชุมชนได้ ก็จะเป็นการยากที่จะก้าวไปสู่การท�างานในขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของชมุชนเป็นส�าคญั ในขัน้ตอนนี ้ผูว้จิยัได้รบัความอนเุคราะห์จากผู้น�าชมุชนและนกัพฒันาชมุชนในพืน้ทีใ่นการ
ช่วยแนะน�าตวัผูว้จิยัให้ชมุชนรู้จกั และได้ชวนให้ผูว้จิยัเข้าร่วมกจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย ุจนชมุชนเกดิความไว้ใจ
และสนับสนุนการด�าเนินงาน

(2) ระยะท�าวิจัย (Research Phase) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยสรรหาผู้สูงอายุต้นแบบ จ�านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใช้วิธีสอบถามจากผู้น�าชุมชน นักพัฒนาชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ 
เมื่อได้รายชื่อผู้สูงอายุต้นแบบซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกันแล้ว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ท�าความรู้จักและติดตามการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุต้นแบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแบบอย่างการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุต้นแบบ จากนั้นจึงขออนุญาตผู้สูงอายุต้นแบบถ่ายท�าแนวทางการใช้ชีวิตเป็นวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความ
ยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร และจุดประกายให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด

ผู้สูงอายุต้นแบบซึ่งชุมชนให้การยอมรับ ได้แก่ 

นายวิมล นิชรานนท์ อายุ 69 ปี อาชีพท�าสวน มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นผู้สูงอายุต้นแบบด้านการ
ใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวม ท่านเป็นไวยาวัจกร และยังด�ารงต�าแหน่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุ 

“ลุงเป็นคนชอบเข้าสังคม พบปะสังสรรค์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน จึงเกิดความคิดที่ว่า จะท�าอย่างไรที่
จะให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ไม่อยู่ติดบ้าน ไม่คิดว่าตนเป็นภาระต่อสังคม ลุงพยายามไปเชิญชวนผู้สูงอายุในหมู่บ้านให้
เขา้มารว่มกจิกรรมของโรงเรยีนผู้สงูอาย ุในชว่งแรกคนในชมุชนก็ไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนัก แตห่ลังจากโรงเรยีน
ผูส้งูอายดุ�าเนนิกจิกรรมมาได้สักพกั กม็ผีูสู้งอายใุห้ความสนใจมากขึน้ ลงุอยากเป็นตัวอย่างให้ลกู ๆ  หลาน ๆ  และ
คนในชุมชน หันไปเข้าวัดเข้าวา ช่วยเหลือส่วนรวม ใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า โดยการเข้าสังคมเข้าไปท�า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ให้ค�าแนะน�าและหยิบยื่นมิตรภาพแก่คนวัยอื่นได้ด้วย” (สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 
2560) 

นางไพ อุบลจินดา อายุ 64 ปี เป็นผู้สูงอายุต้นแบบด้านการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และยังเป็นแบบอย่างในการเข้าสังคมไปท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ  ในวัยเดียวกัน ตลอดจน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย 

“ป้ามีรายได้จากการขายของหน้าบ้าน เลี้ยงไก่ ปลูกผัก ไว้กินเองด้วย ส่วนที่เหลือจากกินก็ขายหน้า
บ้านนี่แหละ ป้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านป้าอยู่ติดกับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ชุมชนจัด
กิจกรรมอะไร ก็มักจะเข้าร่วมเสมอ สนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ท�าให้การใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุมีความ
สุข” (สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2560)

นายบรรเทิง วิริโย อายุ 67 ปี เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีความจ�ากัดทางร่างกาย หลังประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วัย
หนุ่ม ท�าให้ขาข้างหนึ่งอ่อนแรง ไม่สามารถใช้การได้ แต่ทุกวันนี้สามารถท�าทุกอย่างได้ด้วยตนเอง เช่น หุงข้าว 
ล้างจาน ท�ากับข้าว ซักผ้า รีดผ้า รดน�้าต้นไม้ และยังสามารถขับรถมอเตอร์ไซด์พ่วงส่งแก๊สเพื่อหารายได้มาเลี้ยง
ชีพของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตอาสาในการท�างานเพื่อส่วนรวมอีกด้วย   

(3) ระยะการจัดท�าแผน (Planning Phase) ผู้วิจัยออกแบบการสื่อสาร โดยจ�าแนกองค์ประกอบของ
การสื่อสาร สรุปได้ดังตางรางข้างล่างนี้
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ตารางแสดงองค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบ แผนการสื่อสาร

ผู้ส่งสาร 

(Sender)

ผู้วิจัย จ�านวน 6 คน

สาร 

(Message)

- ต�าบลพะวงก�าลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในขณะท่ีความสามารถของรัฐในการ

จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุมีจ�ากัด สัดส่วนวัยแรงงานมีจ�านวนลดลง บุตรหลานซ่ึงเคย

เป็นแหล่งพ่ึงพิงท่ีส�าคัญของผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย การเตรียมพร้อมตนเอง

ของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

- แบบอย่างชีวิตของ นายวิมล นิชรานนท์ นางไพ อุบลจินดา และนายบรรเทิง วิริโย ซึ่ง

สามารถพึ่งพิงตนเองได้จากการท�างานมีรายได้ และยังด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมของชุมชน อีกทั้งยังมี

จิตสาธารณะ ท�างานเพื่อส่วนรวมอีกด้วย ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ

นับถือจากชุมชน    

- ค�าถาม ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและตัวเราเองควรเตรียมความพร้อม (หรือเปลี่ยนแปลง) 

ตนเองอย่างไร เพ่ือความผาสุกและการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี

สื่อ

(Channel)

- ผู้วิจัยใช้สื่อผสม ได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อกิจกรรม (โครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุ

ต้นแบบ) 

ผู้รับสาร 

(Receiver)

- กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ 

จ�านวน 20 คน

- กลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล

พะวง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จ�านวน 120 คน 

ผลที่คาดหวัง

(Expectation)

- การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ/หรือ พฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยจะ

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ ภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการ อย่างน้อย 10 วัน

(4) ระยะการน�าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ผู้วิจัยเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจ�านวน 1 
หมูบ้่าน ได้แก่ หมูท่ี ่4 บ้านห้วยขนั ต�าบลพะวง อ�าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา เน่ืองจากเป็นหมูบ้่านทีม่ผีูส้งูอายตุ้นแบบ 
จ�านวน 2 คน อาศยัอยู ่(คอืนายวิมล นิชรานนท์ และนางไพ อุบลจินดา) ผูว้จิยัเหน็ว่าวดีทิศัน์ความยาว 10 นาที 
สามารถน�าเสนอเนือ้หาแบบอย่างการใช้ชวิีตของผู้สูงอายตุ้นแบบได้ค่อนข้างจ�ากดั การเลือกหมูบ้่านเป้าหมายซึง่
รูจ้กัผูส้งูอายตุ้นแบบเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว จะสามารถช่วยเตมิเตม็ข้อมลูให้แก่กนัและกนัได้ ซ่ึงจะท�าให้การสนทนา
แลกเปลีย่นความคดิในการพฒันาชีวติตนเอง ภายหลงัชมวีดทิศัน์เสรจ็แล้ว เป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ผู้วิจัยจัดโครงการ “Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ” โดยมีผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านห้วยขัน เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 20 คน ผู้วิจัยด�าเนินการเปิดวีดิทัศน์ในสองลักษณะคือ (1) เปิดวีดิทัศน์ในการประชุมกลุ่มใหญ่ 
โดยเลือกวันจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลพะวง ประจ�าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีจ�านวนผู้
สูงอายุเข้าร่วม จ�านวน 120 คน สมาชิกโครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ ก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครบ
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ทุกคน วัตถุประสงค์คือ เพื่อยกย่องผู้สูงอายุต้นแบบ และจุดประกายความคิดให้กับผู้สูงอายุในวงกว้างได้ส�ารวจ
และพัฒนาการใช้ชีวิตของตนเอง (2) เปิดวีดิทัศน์ในการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มย่อย ณ ลาน
บริเวณบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ คราวละ 4-5 คน ผู้วิจัยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนิทสนมกัน และ/
หรือ อาศยัอยูใ่นละแวกเดยีวกนั วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิในการพฒันาชวีติตนเอง 
ภายหลังชมวีดิทัศน์เสร็จแล้ว บรรยากาศการสนทนาเน้นความเป็นกันเอง ใช้ภาษาถิ่น ผู้สูงอายุสามารถเล่าเรื่อง
ราวชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

(5) ระยะการตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Phase) ผูว้จิยัติดตามและประเมนิ
ผลผู้เข้าร่วมโครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ ท�าการสัมภาษณ์ภายหลังการประชุม
กลุ่มย่อย ไม่น้อยกว่า 10 วัน มุ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านทัศนคติ 
ความรู้ และพฤติกรรม จากนั้นผู้วิจัยจึงสรุปผลที่ได้และน�าผลที่ได้ไปสื่อสารแก่ผู้น�าชุมชน นักพัฒนาชุมชน และ
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านห้วยขัน เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายผลการพัฒนาต่อไป

ผู้วจัิยเชือ่ว่าการพัฒนาสงัคมจาก Thailand 4.0 สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืนัน้ ความส�าคญัอยูท่ีก่ารออกแบบ 
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ให้้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเช่นนี้จะน�าไปไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและผลลัพธ์ความส�าเร็จที่ที่ตั้งใจไว้

ผลการศึกษา

ผลที่ได้รับจาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยออกแบบการสื่อสาร เพื่อน�าเสนอแบบอย่างการใช้ชีวิตของผู้
สงูอายตุ้นแบบในชมุชน พบว่า ผูส้งูอายทีุเ่ข้าร่วมโครงการมกีารเปลีย่นแปลงความรู้ ทศันคต ิและ/หรอืพฤติกรรม 
ในการด�าเนินชีวิต ดังนี้

(1) ด้านทัศนคติ คือ การรู้คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุบางคนเคยคิดว่าตนเองเป็นภาระ
ของลูกหลาน   ภายหลังเปลี่ยนความคิดใหม่ โดยมองเห็นคุณค่า (ศักยภาพ) ของตนเองมากขึ้น และพยายาม
ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและคนอื่นมากขึ้นด้วย 

(2) ด้านความรู้  ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องสังคมสูงวัยและแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
มากขึ้น

(3) ด้านพฤติกรรม  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ Smart Elderly ผู้สูงอายุต้นแบบ พบว่า ผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม โดยเริ่มปรับตัวเข้าสังคมและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น 
มีความกล้าแสดงออก เช่น ไม่เขินอาย กล้าใส่ชุดนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกท้ังยังมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสุขภาพ โดยการหันมาออกก�าลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นอยู่มากขึ้นอีก
ด้วย

ข้อเสนอแนะ

การปรบัวถีิการด�าเนนิชวีติให้มีความสขุในวยัผูส้งูอาย ุซึง่ผูส้งูอายจุะมกีารเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะต้อง
เผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุบางคนรับไม่
ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น บางคนคับข้องใจในตนเอง บางคนมีความขัดแย้งกับลูกหลานหรือคนใกล้ชิด จึงเป็น
ที่มาของความเครียด อาการซึมเศร้าและการไม่มีความสุข การที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขได้นั้น สิ่งแรกที่ผู้สูงอายุจะ
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ต้องท�า คือ การปรับตัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง โดยเริ่มจาก
การปรับตัวปรับใจของตนเองให้ได้ ด้วยการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและสิ่งใหม่ ๆ 
รอบตัว และควรคิดอยู่เสมอว่า ท�าอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
ยอมรับความช่วยเหลือและการดูแลของลูกหลานเม่ือถึงเวลาที่จ�าเป็น และควรให้ความสนใจในสภาพแวดล้อม
โดยรอบ พยายามพูดคุยหรือมีกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานและชุมชน แทนการเก็บตัวอยู่กับตัวเอง

จากการประชุมกลุม่ย่อยของผูสู้งอายทุีเ่ข้าร่วมโครงการและการศกึษาเอกสาร ผู้วจัิยมข้ีอเสนอแนะใน
การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมสูงวัยดังนี้ 

1. การเตรยีมความพร้อมของประชากรเพือ่เป็นผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพในอนาคต ตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย โดย

 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต และมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการที่เป็นพฤฒพลังของสังคม

 1.2 ส่งเสริมการออมที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางรายได้ที่มั่นคง
เมื่อยามสูงวัย รวมถึงส่งเสริมการสร้างหลักประกันทางรายได้ที่มิใช่เงินออม โดยเฉาะผู้สูงอายุในเขตชนบท เช่น 
การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

 1.3 ส่งเสริมการสร้างเสรมิสขุภาพและสขุภาวะทีด่สี�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยเริม่ตัง้แต่ช่วงวยัเดก็ เยาวชน 
และวัยท�างาน

 1.4 ส่งเสริมการวางแผนชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2. การพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยให้มีประสิทธิภาพ

 2.1 จัดให้มีระบบและการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริการสาธารณะ และสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุตามมาตรฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน

 2.2 ส่งเสริมสนบัสนนุระบบการออมเพือ่ยามเกษียณท้ังภาคสมัครใจ และภาคบงัคบั เพือ่สร้างหลกั
ประกันทางรายได้ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัย

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรยีนรูต้ลอดช่วงอายแุละรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ ตลอดจนมกีารศกึษา
วิจัยการจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างเหมาะสม

 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน และนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
ด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

 2.5 สนับสนุนให้เกิดกลไกการอภิบาลเพื่อรองรับสังคมสูงวัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดท�า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างหน่วยงาน
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พระพุทธศาสนา การกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น
Buddhism and Hidden Economy Distribution

 

พระคมสัน  ฐิตเมธโส 

บทคัดย่อ

กิจกรรมทางศาสนาของคนไทยชาวพุทธเกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
เป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย มีจ�านวนเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลและส�านักงานสถิติ
แห่งชาติไม่ได้เกบ็ข้อมลูเชงิตวัเลขไว้เป็นเชงิประจกัษ์ พอถงึเทศกาลประจ�าปี (ไม่นบัรวมงานวดัต่าง ๆ ) จะมีหน่วย
งานของภาครัฐและสื่อส�านักต่าง ๆ  คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินจ�านวนเท่าไร การจัดงานเทศกาลประจ�าปีของวัดมี
เม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา พุทธสถานเก่า
แก่ ท�าให้คนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีรายได้ มีงานท�า ลดอัตราการว่างงาน ลดอัตราการย้ายถิ่น และลด
ปัญหาชุมชนแออัดในชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธุรกิจพุทธพาณิชย์ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ การ
จ้างงาน อตัราการมงีานท�า เกดิธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาพทุธ เช่น ร้านสงัฆภณัฑ์ โรงงานหล่อพระพทุธรูป โรงงาน
ป๊ัมพระผง-พระเหรยีญ โรงงานท�าบาตร โรงงานท�าตาลปัตร โรงงานท�าย่าม ชมุชนท�ามกุประดบัตาลปัตร ชุมชน
บ้านบาตร เป็นต้น วดัในศาสนาพุทธกลายเป็นจดุสนใจและนยิมช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
ในการเดนิทางมาเยีย่มชมความงามของศาสนสถาน เช่น วดัโพธิ ์วดัสทัุศน์ ฯลฯ การกระจายเศรษฐกจิเชงิพทุธที่
ซ่อนเร้น ท�าให้เศรษฐกจิฐานรากมกี�าลังในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเมด็เงนิจากกจิกรรมทางศาสนาทีไ่ด้เงนิปัจจยั
จากการบรจิาค จากความศรทัธาและความเช่ือ ไปสูก่ารจ้างงาน การมงีานท�า และการมรีายได้ ของคนในชุมชน 
ท้องถิน่ และสงัคมน้ัน ๆ

คำาสำาคัญ : เศรษฐกิจ  พระพุทธศาสนา   การกระจาย  ซ่อนเร้น 

Abstract

An  activity of religion of Thai Buddhists about economic distribution of the nation is 
the grassroots economy of Thai people, has much money to flow into the economic system 
that government and national statistics bureau can not record the numbered data. For the 
annual tradition (not include monastery fairs) will have the unit of government sector and 
other medias forecasted the numbers of money. The annual tradition activity of temples will 
have much money to flow in the economic system like spending, Buddhist tourism business 
for ancient Buddhist places that make the community people, local people and society having 
the income , have the job , to reduce the unemployment, to stop migration  and to solve the 
slum community settlement of the people  in Bangkok and surroundings. Buddhist commercial 
business creates the income distribution, employment, , have the jobs and to have the business 
related to Buddhism like Sangha products shop, Buddha image melting factory, Buddha statue 
production factory, black bowl production factory,  Leaf palm production factory, Monks’ bag 
production factory, Leaf palm decoration community, black bowl community etc. The temple 
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in Buddhism becomes the interesting point and popularity of Thai  and foreign tourists for 
coming to see the beauty of religious places like Wat Pho, Wat Suthas etc. The hidden Buddhist 
economy distribution makes the grassroots economy having the economy movement with 
money from religious activity that getting from donation, from the faith and belief to employ 
and to have the job and income distribution of people in the local community and society.

Keywords: economy, buddhism, distribution, hidden

บทนำา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตรากับนับถือพระพุทธศาสนามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๖ ของประชากรทัง้ประเทศ (ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๗) ส่วนใหญ่นบัถอืนกิายเถรวาท
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นศาสนาประจ�าชาตขิองไทยโดยพฤตินยั แม้ว่าจะไม่ได้มกีารบญัญัติในรฐัธรรมนญูของราชอาณาจักร
ไทยฉบบัใดเลยกต็าม ทัง้นีป้ระเทศไทยยงัได้เป็นศนูย์กลางพระพทุธศาสนาโลก โดยการประชมุชาวพทุธนานาชาติ 
มีมติให้ “พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม” เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) จากความคิดเห็นที่ว่าประเทศไทยมีความเหมาะสม
ที่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เนื่องจากมีคณะสงฆ์ทั้งท่ีเป็นเถรวาทหรือหินยาน และมหายาน ใน
ประเทศไทยจ�านวนมากที่ท�ากิจของสงฆ์และการเผยแผ่ศาสนารวมกัน นอกจากนั้นยังมีลัทธิและนิกายต่าง ๆ  อีก
จ�านวนมาก มีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานองค์กรสงฆ์คอยดูแลความเรียบร้อย ตามกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน 
คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่ และด้าน
สาธารณสงเคราะห์ กิจกรรมทางศาสนาของคนไทยชาวพุทธเก่ียวข้องกับการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย มีจ�านวนเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลและ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้เก็บข้อมูลเชิงตัวเลขไว้เป็นเชิงประจักษ์ พอถึงเทศกาลประจ�าปี (ไม่นับรวมงานวัด
ต่าง ๆ ) จะมีหน่วยงานของภาครัฐและสื่อส�านกัต่าง ๆ  คาดการณ์วา่จะมีเมด็เงินจ�านวนเท่าไร เช่น บั้งไฟพญานาค
เทศกาลออกพรรษา จังหวัดบึงกาฬ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) ท่องเที่ยวไทยทัวร์ไหว้พระ 
๙ วัด ชมโบราณสถานเก่าแก่ ภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัดเก่า เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีเม็ดเงินไหลเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา พุทธสถานเก่าแก่ ท�าให้คนในชุมชน
มีรายได้ มีงานท�า ลดอัตราการย้ายถิ่น และลดปัญหาชุมชนแออัดในชุมชนเมือง ศาสนาพุทธสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิทีซ่อ่นเร้นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกจิซึง่เป็นเศรษฐกิจฐานรากทีน่ักเศรษฐศาสตร์ไทยไม่ค่อยใส่ใจ
และมองข้าม

การกระจายเศรษฐกิจแบบพุทธพาณิชย์

พิธีกรรม ธุรกิจพุทธพาณิชย์ การท�าบุญ เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายสังฆทาน เป็นต้น เป็นเพียง
เปลอืกหรอืกะพีข้องศาสนาพทุธ แต่หารูไ้ม่ว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นตวักระจายรายได้ กระตุน้เศรษฐกจิรากหญ้าของกลุ่ม
คนระดับล่างจนถึงระดังกลาง ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ซ้อนเร้นในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
และนอกจากนัน้ในประเทศไทยกย็งัไม่ได้มกีารเกบ็ข้อมลูเชิงลึกเกีย่วกบัธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัศาสนาพทุธ เช่น ร้าน
สังฆภัณฑ์ โรงงานหล่อพระพุทธรูป โรงงานปั๊มพระผง-พระเหรียญ โรงงานท�าบาตร โรงงานท�าตาลปัตร โรงงาน
ท�าย่าม ชุมชนท�ามุกประดับตาลปัตร ชุมชนบ้านบาตร เป็นต้น ธุรกิจและชุมชนเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนา
พุทธ มีรายได้จากการท�าสิ่งของถวายพระสงฆ์-สามเณร ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
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ให้ความสนใจศึกษาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ซึ่งได้มีงานวิจัยเรื่อง  “รูปแบบและ
วิธีการทางธุรกิจกับพุทธพาณิชย์ในสถาบันพระพุทธศาสนา” โดยระบุว่า “พุทธพาณิชย์” ก็คือการค้าที่เกี่ยวข้อง
กบัพทุธศาสนา และมพีทุธพาณชิย์ในหลายรปูแบบและวธีิการ ซึง่มเีป้าหมายคอืการสร้างรายได้และแสวงหาก�าไร 
จึงต้องมีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมพุทธพาณิชย์ตามกลไกของตลาดในระบบทุนนิยม เช่นการเชิญชวน ขายตรง 
การโฆษณา เพื่อสร้างกระแสให้เกิดความต้องการและน�าไปสู่เป้าหมายคือรายได้และแสวงหาก�าไร วิธีการในการ
ท�า “ธรุกจิพทุธพาณชิย์” ของบรรดาวดัต่าง ๆ  ทีส่ามารถกระตุน้ความต้องการให้พทุธศาสนิกชนเข้ามาซือ้หาและ
ครอบครอง ซึง่ทกุกจิกรรมของวดั ล้วนมเีป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้และแสวงหาก�าไร โดยเฉพาะมีการสร้างต�านาน
การตลาดทีช่วนให้หลงใหล เชือ่ในอทิธฤิทธิ ์และผลบญุจากอานสิงส์ของการท�าบญุ ท่ีส�าคญัแค่การสร้างพระใหญ่ 
กยั็งท�าให้เกดิสารพดักจิกรรมทีท่�าให้เกดิผลประโยชน์ตามมาได้ทัง้วดัและผูเ้ก่ียวข้อง (วรียทุธ เกิดในมงคล, ๒๕๖๐, 
๓๗-๔๒)

การกระจายเศรษฐกิจแบบการเคารพบูชาเครื่องรางของขลัง

เครื่องราง หมายถึง ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็ก
ไหล เป็นต้น

ของขลัง หมายถึง สิ่งที่มีอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้ส�าเร็จได้ดังประสงค์ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔)

พฤตกิรรมความเชือ่ของชาวพทุธในสงัคมไทยปัจจบุนัมคีวามเชือ่เกีย่วกบัเรือ่งเครือ่งรางของขลงัอยูเ่ป็น
จ�านวนมากและเป็นทีแ่พร่หลาย ชาวพทุธมกันยิมพกพาเครือ่งรางของขลงัตดิตวัตลอดเวลา ทัง้นีเ้พือ่ยดึเหนีย่ว
จติใจ สร้างขวญัก�าลังใจ ท�าให้รูสึ้กอุน่ใจ ปลอดภยัจากภยนัตรายรอบตวัทีอ่าจจะเกิดขึน้ เพราะความเช่ือต่อเครือ่งราง
ของขลังทีว่่าสามารถป้องกนัคุม้ครองได้ และยงัให้โชคลาภ โดยเฉพาะด้านพาณชิย์ซึง่สามารถสงัเกตได้จากร้านค้า
ต่าง ๆ จะนยิมบูชานางกวกั หรอืกุมารทอง เพือ่ท�ามาค้าขายให้เจรญิรุง่เรือง (โรสติา แสงสกลุ, ๒๕๕๐, บทคดัย่อ) 
ทศันคตแิละความเช่ือในสงัคมไทยปัจจบัุนมคีวามเชือ่เรือ่งวตัถมุงคลค่อนข้างสงู ทัง้ยงัเชือ่ม่ันในอานภุาพของวตัถุ
มงคลทีไ่ด้รับการปลกุเสกจากพระภกิษุในพระพทุธศาสนา และเข้าใจว่าวตัถมุงคลเป็นเรือ่งของพระพทุธศาสนา จึง
ได้ยอมรบัและศรทัธาต่อวัตถุมงคลอย่างสนิทใจ (พระมหามนตรี วลฺลโภ (ป้อมสุข), ๒๕๔๒, บทคดัย่อ) เครือ่งราง
ของขลงัได้รบัความนยิมและเป็นความเช่ืออย่างหน่ึงในสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึง่ถอืได้ว่าเครือ่งรางของขลงั
เป็นสญัลกัษณ์แห่งความเชือ่และเป็นสิง่ยดึเหนีย่วจติใจเพือ่ท�าให้เกิดก�าลงัใจและรู้สกึมัน่คงปลอดภัยในชีวิต ใน
สงัคมไทยนยิมสะสมและห้อยพระเครือ่งทัง้ผูห้ญิงและผูช้ายเพือ่ให้เกดิสริิมงคลต่อชีวติตามความเช่ือทีส่บืทอดกนั
มา จนเกดิธรุกิจการสร้างพระเครือ่ง แลกเปลีย่น เช่า บชูาพระเครือ่ง โรงงานผลติพระเครือ่ง เป็นต้น เคยมกีาร
ประเมินมลูค่าของธุรกจิพระเครือ่ง ปี ๒๕๕๐ ธรุกจิท่ีมฐีานบนความศรทัธาเช่าวตัถมุงคล พระเคร่ืองบชูา มมีลูค่า
ถงึ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๕๐) และมคีวามไปได้สงูทีม่ลูค่าของธรุกจิบนความศรทัธาจะสงู
ขึน้มากกว่าเดมิ นอกจากน้ันยงัมธุีรกิจต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น ธรุกจิสร้างพระ นติยสารพระเครือ่ง ธรุกจิโฆษณา ธรุกจิ
ป้ายไวนลิ เป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกดิวงเงนิสะพดัในระบบเศรษฐกจิฐานรากของไทย



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  395

ภาพท่ี ๑  แผงพระเคร่ืองและตลาดพระเคร่ือง

ที่มา : ไตรเทพ ไกรงู, ๒๕๕๔.

ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์ เป็นศูนย์รวมพระเครื่องและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่อง พระบูชา รวม
ทั้งของเก่าทุกชนิด เป็นแหล่งขายส่ง-ขายปลีกอุปกรณ์ส�าหรับพระเครื่อง เช่น ตลับพระเครื่อง สร้อย ข้อมือ ก�าไล 
ตะกรุด ประค�า กล้องส่องพระ อุปกรณ์อัดกรอบพระเครื่องกันน�้า กรอบรูปพระเกจิอาจารย์ เป็นต้น (กิตติศักดิ์ 
ธรรมวโรกุล, ๒๕๕๘, บทคัดย่อ) มกีารซือ้มาขายไปเหมือนกบัตลาดท่ัวไป เซยีนพระสามารถน�าพระเครือ่งเก่าแก่ 
พระบชูา หรอืพระเครือ่งยอดนิยม ปล่อยเช่าหรอืเช่าบชูาจากตลาดแห่งน้ีได้ นอกจากนัน้การเกดิธุรกจิเครือ่งราง
ของขลังน�าไปสูก่ารเกดิการจ้างงาน ธรุกจิครอบครวั ธรุกจิชมุชน ภาวการณ์มงีานท�า เช่น แผงเช่าพระ แผงขาย
อุปกรณ์เสรมิเกีย่วกบัพระเครือ่ง ร้านขายสร้อยคอ ร้านขายตลบัสแตนเลสพระเครือ่ง ร้านอดักรอบพระกนัน�า้ 
โรงงานหล่อพระพทุธรปู โรงงานป๊ัมพระเหรยีญ-พระผง เป็นต้น รวมไปถงึร้านขายอาหารต่าง ๆ เช่น ร้านน�า้ ร้าน
อาหารตามสัง่ ร้านขายผลไม้ เป็นต้น ซึง่ให้บรกิารขายให้กบัคนในตลาดพระเครือ่งท่าพระจนัทร์ ท�าให้มเีงนิหมนุเวยีน
ในตลาดแห่งนีใ้นแต่ละวนัมเีมด็เงินจ�านวนมาก

ปัจจุบนัธรุกจิพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั ได้ขยายฐานการผลิตไปสูช่มุชนเขตนอกเมือง ไม่ได้กระจกุ
ตวัอยูเ่พยีงแค่ตลาดพระเครือ่งท่าพระจนัทร์เท่านัน้ โรงหล่อพระพทุธรปูกระจายตวัรอบ ๆ  ปรมิณฑล เพือ่ป้องกนั
การร้องเรยีนจากการหล่อขึน้รปูพระพทุธรปู โรงหล่อพระเหรยีญ-พระผง กระจายตวัอยูท่ัว่ไปทกุจังหวัด แหล่ง
โรงงานกระจกุตวัมากท่ีสดุในประเทศไทยอยู่ที ่อ�าเภอพยหุะครีี จงัหวดันครสวรรค์ นอกจากน้ันตลาดพระเครือ่ง 
แผงพระเครือ่ง มกีารเปิดตลาดพระเครือ่งในศนูย์การค้าใหญ่ ๆ เช่น เซน็ทรัล  เดอะมอลล์ โลตสั เป็นต้น ท�าให้
ธรุกจิพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงัมีการหมนุเวยีนรายได้จากการรบัเช่า-ปล่อยเช่าพระเครือ่ง เป็นจ�านวนเมด็เงนิ
จ�านวนมาก

ธรุกิจทีไ่ด้ประโยชน์จากธรุกิจพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั ได้แก่ ธรุกิจป้ายโฆษณา นติยสาร หนงัสอืพมิพ์ 
ธรุกจิเครือ่งสแตนเลส เป็นต้น ธรุกิจป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ถือเป็นธรุกจิอนัดบัแรก ๆ ทีไ่ด้รับประโยชน์จาก
ธรุกจิพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั ดงัจะเห็นได้ค�าส่ังของมหาเถรสมาคม เมือ่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ห้ามวดัต่าง 
ๆ ตดิแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเคร่ือง วัตถุมงคล เทวรปู อ้างองิอทิธฤิทธ์ิ ปาฏิหารย์ิ งดข้ึนป้ายงานพทุธาภิเษก 
ท�าให้ร้านป้ายโฆษณาในจงัหวดัฉะเชิงเทราได้รบัผลกระทบสญูเสยีเงนิหมนุเวยีนในธรุกจิป้ายโฆษณา วนัละ ๓ – ๕ 
ล้านบาท/วนั (หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๒๕๖๐) ซ่ึงถ้าหากวิเคราะห์เชงิการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจตามหลกัมหา
ภคกจ็ะเหน็ได้ว่าธรุกจิพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั ส่งผลกระทบต่อภาวการณ์จ้างงานของเศรษฐกจิฐานราก 
เนือ่งจากค�าสัง่จากประกาศท�าให้ส่งผลกระทบต่อการเนนิชวีติของประชาชน มรีายได้จากการประกอบธุรกิจลดลง 
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ท�าให้ลกูจ้างและผู้มส่ีวนได้เก่ียวกบัธรุกิจป้ายโฆษณากระทบต่อรายได้ทีไ่ด้รบัไปด้วย เช่น พนกังานออกแบบป้าย 
พนกังานตดิป้าย เจ้าของอุปกรณ์ตดิป้าย เป็นต้น

ภาพท่ี ๒  ความเช่ือการห้อยพระของคนไทยเพ่ือเป็นสิริมงคล

ทีม่า : Sanook Horoscope.com, ๒๕๖๐.

การกระจายเศรษฐกจิแบบการทำาบญุ

ความเชื่อเรื่องการท�าบุญของพุทธศาสนิกชนท่ีปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ฝึกหัดและปลูกฝังการ
ท�าบุญคือการท�าดีเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีต่อชีวิตและครอบครัวทั้งในปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ บุญท�าให้จิตผ่องใส 
ด้วยความปลื้มปิติ มีสมาธิ มีความสุข และถือว่าเป็นการบริจาคทานเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ตามความเชื่อเรื่อง
บารม ี๑๐ ทศั คอื การบรจิาคทานเหมอืนกับพระเวสสนัดรในชกดกของพระพุทธศาสนา ซึง่การท�าบญุของศาสนา
พุทธต้องประกอบไปด้วยปัญญาและศรัทธา ทั้งสองอย่างนี้ต้องประกอบกันเสมอในการท�าบุญทุกครั้ง พระพุทธ
ศาสนาเชือ่ว่านรกและสวรรค์นัน้มจีริง คนทีส่ร้างบาปหรอืท�าความชัว่โดยส่วนเดียวตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัจนถงึ
ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอน ส่วนคนที่สร้างบุญหรือท�าความดีโดยส่วนเดียวตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันตายไปแล้วยังไม่สิ้นกิเลส จะต้องไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับผู้ใดท�าปัจจุบันแต่เคยสร้าง
บาปไว้ในอดีตถ้าบาปกรรมให้ผลก่อนตายไปก็เกิดในนรก ส่วนผู้ใดท�าบาปในปัจจุบันแต่เคยท�าบุญไว้ในอดีตถ้า
บุญกรรมให้ผลก่อน ตายไปก็จะเกิดในสวรรค์ (สมคิด เหลาฉลาด, ๒๕๔๒, ๓๑) ปัจจุบันรูปแบบของการท�าบุญ
มีหลากหลายรูปแบบให้พุทธศาสนิกชนได้เลือกท�าบุญ เช่น การรักษาศีลในวันพระ ๘ ค�่า ๑๔ ค�่า และ ๑๕ ค�่า 
ท�าบุญตักบาตร ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ ท�าบุญบวชอุปสมบท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักค�าสอนเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 
๓ คือ หลักการท�าความดี ๓ อย่าง ประกอบไปด้วย ทาน ศีล และภาวนา (บุญหนา จิมายัง, ๒๕๔๕, ๑) ซึ่งถือได้
ว่าเป็นความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีใจแน่วแน่ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาจักต้องท�าให้ได้ครบ
ทั้ง ๓ อย่าง และในปัจจุบันมีรูปแบบในการท�าบุญที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ ความสะดวกสบายของ
ผูค้นยคุโลกดจิิทลัทีต้่องการรวดเรว็ ประหยัดเวลา ท�าให้เกดิรปูแบบการท�าบญุหลากหลาย (วรียทุธ เกิดในมงคล, 
๒๕๖๐, ๔๗) ดังนี้

๑. การท�าบุญด้วยการบูชาเคารพรูปปั้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒. การท�าบญุด้วยพิธกีรรม ชักชวนให้เข้าร่วมพธีิกรรมเพือ่ให้เกิดสริมิงคล เกดิความราบรืน่ต่อชวิีตและ

ครอบครัว
๓. การท�าบุญด้วยการบริจาคกับตู้บริจาค และเครื่องเสี่ยงทาย
๔. กาท�าบุญด้วยการร่วมสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูป หนังสือสวดมนต์ บริจาคโลงศพ
๕. การท�าบุญด้วยการสร้างสาธารสมบัติ เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร ลานวัด เจดีย์
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๖. การท�าบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือ และการท�าบุญซื้ออาหรให้สัตว์ต่าง ๆ เช่น แพะ แกะ

รปูแบบการท�าบญุของพทุธศาสนกิชนในประเทศไทยแฝงไปด้วยความเช่ือ ความศรัทธา ความหลงใหล 
และความลุม่หลง ซึง่เป็นเสน้บางระหว่างความศรทัธาและความหลงโดยแยกกนัแทบไม่ออก แต่ทัง้นีร้ปูแบบการ
ท�าบุญลักษณะต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้ การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างงานให้คนใน
ชุมชนมีงานท�า สามารถสร้างงานในชุมชนบนพ้ืนฐานของความเชื่อและความศรัทธาในรูปแบบของศาสนา ใน
อดตีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนัรัฐบาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเกบ็ข้อมลูสถติิขัน้พ้ืนฐาน รายได้ของครัวเรือน ไม่
ได้ให้ความสนใจกบัเศรษฐกจิทีไ่หลเวยีนอยูกั่บประเพณ ีขนบธรรมเนยีม และวฒันธรรมเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา
มากนัก เพราะเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมางานพิธีกรรม ประเพณี และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับศาสนาจะพูดถึงในแง่ของ
ความเชือ่ ความศรทัธา การร่วมแรงร่วมใจ และลงมอืท�ากจิกรรมร่วมกนั เป็นการประสานความสมัพนัธ์ของคนใน
ชุมชนต่าง ๆ  ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพียงเท่านั้น ไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจ การสร้างงาน รายได้ หรือจ�านวนเงิน
ที่ต้องได้รับเมื่อท�างานใช้แรงงาน เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มองเรื่องบุญเป็นที่ตั้ง ได้ท�ามาก มีส่วนร่วมมาก 
ยิง่ได้บญุมาก โดยการท�าบญุส่วนใหญ่จะผ่านการใช้แรงกาย แรงใจ ช่วยกนัท�าจนกจิกรรมงานนัน้ ๆ  ประสบความ
ส�าเร็จ

ปัจจุบันการท�าบุญได้เปลี่ยนวิถีและรูปแบบจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง ความเชื่อที่ท�าบุญด้วยก�าลังแรงใจ
และแรงกายได้ลดน้อยลง เปลีย่นค่านยิมการท�าบญุไปเป็นในรปูแบบของการบรจิาคทาน บรจิาคเงนิเพ่ือการกศุล 
บริจาคเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเรียน ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร เป็นต้น การท�าบุญด้วยเงินจึงบังเกิด
ขึ้น มีความเช่ือว่าบริจาคมากได้บุญมาก บริจาคน้อยได้บุญน้อย ถึงแม้ว่าพระสงฆ์หลาย ๆ รูปจะมีการเทศนา
ธรรมให้ทราบอยูบ่่อยครัง้ว่า การท�าบญุจะท�ามากหรอืท�าน้อยก็ได้อานสิงส์เท่ากนั หากแต่ความเชือ่ของคนธรรมดา
ทั่วไปได้มีการปลูกฝังความเชื่อแบบนี้ผ่านผู้คนที่มีประสบการณ์การท�าบุญมากแล้วประสบความส�าเร็จ ร�่ารวย 
ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน เป็นต้น จงึท�าให้ยิง่สร้างความเชือ่เหล่านัน้มากยิง่ขึน้ ปัจจบุนัมงีานวจิยัหลาย
เล่มที่พูดถึงธุรกิจพุทธพาณิชย์ในศาสนาพุทธ มีจ�านวนเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเวียนในระบบ ซึ่งรายได้ที่มีการไหล
เวียนไม่ใช่ธุรกิจมืด (dark market) แต่เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นที่ประจักษ์
ได้นั่นเอง ตัวอย่างของการกระจายรายได้ที่ซ่อนเร้นในระบบเศรษฐกิจไทยของพระพุทธศาสนา เช่น การท�าบุญ
ด้วยการสร้างสาธารสมบัติ เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร ลานวัด เจดีย์ ซึ่งจะเห็นการก่อสร้างตามวัดวา
อารามต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทย ถ้ามองผ่านไปโดยทั่ว ๆ  ไป ก็จะมองเห็นเป็นเพียงแค่การเรี่ยไร บริจาคทรัพย์ เพื่อ
สร้างวัตถุสถานหรือศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธเพียงเท่านั้น แต่ถ้าหากมองด้วยมุมมองของนัก
เศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าการท�าบุญรูปแบบนี้ เป็นการกระจายรายได้ เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่น ลดปัญหา
ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น การสร้างอาคารหรือศาลาการเปรียญของวัดส่วนใหญ่ได้
งบประมาณจากการบริจาคของญาติโยม เมื่อได้เงินมาแล้วก็มีการสั่งซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก และอุปกรณ์
ก่อสร้างต่าง ๆ  ตามร้านต่าง ๆ  ที่สามารถต่อรองราคาและคุยกันได้ มีการจ้างช่างก่อสร้างหรือให้มีการประมูลรับ
เหมาก่อสร้างจากช่างในท้องถิ่นหรือช่างที่รู้จักคุ้นเคยกัน เมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะมีพิธีฉลอง สมโภช ท�าบุญ เช่น 
การจองเสา จองประตู จองหน้าต่าง เป็นต้น มีการจ้างมหรสพ หนังกลางแปลง วงดนตรี หรือหมอล�า มาฉลอง
ในงานเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่คนในชุมชน (ซึ่งยังไม่นับรวมไปถึงร้านขายของ เช่น ขนม น�้าปั่น ลูกชิ้น เหล้า 
เบียร์ ท่ีขายตามเวลามงีานมหรสพ) สิง่เหล่านีถ้อืได้ว่าเป็นการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกจิทีซ่่อนเร้นโดยการ
ขับเคลื่อนจากศาสนาพุทธ จนท�าให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท�า มีความอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มบุญ และสนุกสนาน ผ่อน
คลายจากการท�างานหนักตลอดปี ซึ่งอธิบายด้วยรูปภาพการกระจายรายได้ ดังนี้
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           ภาพที่ ๓  การกระจายรายได้จากรูปแบบการท�าบุญสร้างศาสนสถาน

การกระจายเศรษฐกิจแบบการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา

ปัจจุบันวัดกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวตามความนิยมของชาวต่างชาติ ในการเดินทางมาเยี่ยม
ชมความงามของศาสนสถาน เช่น วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมความงาม ท�าให้วัดสามารถ
เก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น กระแสความนิยมในเรื่องการ
ท�าบุญไหว้พระ ๙ วัด ที่ดึงดูดให้คนเดินทางไปวัดต่าง ๆ เพื่อกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ได้ ๙ วัด ใน ๑ 
วัน ด้วยเชื่อว่าการท�าบุญได้ ๙ วัดใน ๑ วันจะได้อานิสงส์มาก ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการแสวงหา
รายได้เข้าวดัด้วยการสร้างจดุเด่นต่าง ๆ  เพือ่ดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มชม  ส่งผลให้มกีารสร้างวดัให้ดโูอ่อ่า 
สวยงามดุจปราสาทราชวัง การสร้างรูปประติมากรรมภาพเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ เช่น สังเวชนียสถาน ๔ 
ต�าบล สัตตมหาสถาน จ�าลองพระธาตอุนิแขวนจ�าลอง รวมไปถงึพพิธิภณัฑ์ต่าง ๆ  หรอืสร้างพระเกจ ิรปูสิง่ศกัด์ิสทิธิ์
ต่าง ๆ ขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสักการบูชา ท�าให้บางวัดต้องจัดสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกไว้
พร้อม มีห้องน�้าสะอาดติดแอร์ มีตลาดให้จับจ่ายใช้สอย (MGR Online, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ปัจจุบันการท่อง
เที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อร่วม
กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯลฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปในนักท่อง
เที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส�าคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติ
ธรรมและประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนได้เล็งเห็นผลประโยชน์จึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ามา
ใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพดังกล่าวมากขึ้น (จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, ๒๕๕๗, ๕๐) 
วดัมอีตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ความหลากหลายของรปูแบบของวดันอกจากจะเป็นทางเลอืกในการเข้าถงึหลกั
ธรรมค�าสอนทางศาสนาพุทธ และยังสามารถสร้างเสน่ห์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิง



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  399

วัฒนธรรม ซึ่งวัดจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (มาโนช พรหมปัญโญ และคณะ, 
๒๕๕๖, ๓๙) 

ภาพท่ี ๔  ความเช่ือการห้อยพระของคนไทยเพ่ือเป็นสิริมงคล

ทีม่า : suvarnabhumiairport.com, ๒๕๖๐.

จะเหน็ได้ว่านกัท่องเทีย่วในปัจจบุนัได้หนัมาสนใจการท่องเทีย่วเชงิพระพทุธศาสนาเป็นจ�านวนมาก ถึง
แม้ว่าส�านักงานสถิติแห่งชาติจะไม่ได้ส�ารวจและเก็บข้อมูลรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเป็นเชิง
ประจักษ์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ หากแต่ก็มีนักส�ารวจและนักวิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้วัดต่าง ๆ ไว้ได้
เป็นบางส่วน ในปี ๒๕๕๖ วัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะวัดที่มีต�านานองค์พระธาตุ วัดที่มีพระพุทธ
รปูศกัดิ์สทิธิ ์วัดทีม่จีดุเดน่ทีม่กีารจดัปฏบิตัธิรรม มีรายได้จากการท่องเทีย่วเชงิพระพทุธศาสนา ช่วงเทศกาลหรอื
งานนมัสการจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ คน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 
๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท รายได้ที่ได้รับมานั้นจะน�าไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด รวมทั้งบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เช่น มอบทุนการศึกษา สร้างสถานีอนามัย ป้อมต�ารวจ อาคารผู้ป่วยตามโรงพยาบาล เป็นต้น 
(แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ๒๕๕๖, ๑๔๓) เป็นการน�าเงินรายได้จากการบริจาคของศรัทธาประชาชน และรายได้
จากการท่องเทีย่วไปท�าประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคม หากมองในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร์ จะเหน็ได้ว่าเป็นการ
กระจายรายได้ทีไ่ด้มาจากการท่องเทีย่วหรอืจากศรทัธาของประชาชนคืนสูส่งัคมและชุมชน เป็นการกระจายราย
ได้ เป็นการจ้างงาน สร้างงานให้คนในชุมชน เช่น การสร้างสิ่งก่อสร้าง อนามัย อาคารผู้ป่วยตามโรงพยาบาล 
เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการ (welfare) จากศาสนาสู่สังคม ตามหลักค�าสอนของศาสนาพุทธ คือ ทายก หรือ 
ทายิกา คือ ผู้ให้ เป็นการแบ่งเบาภาระสวัสดิการจากรัฐบาลที่มีไม่ครอบคลุมมากนัก

สรุป

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�าคัญต่อการกระจายเศรษฐกิจเชิงพุทธ การ
พฒันาการท่องเทีย่วอย่างจรงิจงั เพราะมแีนวคิดว่าอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วจะส่งเสรมิฐานะทางเศรษฐกจิของ
ประเทศให้มัง่คัง่ และยงัเป็นการช่วยเสรมิความเข้าใจอนัดีต่อกนัของคนในสงัคม ชมุชน ท้องถิน่ ด้วยเหตุดงักล่าว
นี้ จึงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แสดงให้เห็นในชุมชน เพื่อสร้าง
แรงดึงดูดและน่าสนใจให้กับนักท่องเท่ียว นอกจากนั้นการกระจายเศรษฐกิจเชิงพุทธที่ซ่อนเร้นที่ไม่ได้ปรากฏ
ชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ตามสื่อประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ได้
มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี ท�าให้เศรษฐกิจฐานรากมีก�าลังในการขับ
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เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจากกิจกรรมทางศาสนาที่ได้เงินปัจจัยจากการบริจาค จากความศรัทธาและความ
เชื่อ ไปสู่การจ้างงาน การมีงานท�า และการมีรายได้ ท�าให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีก�าลังซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการในระดับชุมชน และท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นเพียงการกระจายรายได้ การจ้างงาน 
และการมีงานท�า ในระดับเล็ก ๆ  ก็ตาม หากแต่ในประเทศไทยมีชุมชน สังคม และท้องถิ่นที่มีการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากเป็นจ�านวนมาก และเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย ดังนั้น การกระจายเศรษฐกิจ
เชงิพุทธทีซ่่อนเร้น จากความศรทัธาและความเชือ่ของคนไทยซึง่นบัถอืศาสนาพทุธเป็นจ�านวนมากและอยูก่ระจาย
อยูท่ัว่ไป จงึท�าให้มกีารกระจายรายได้ ซ้ือขายแลกเปลีย่น เกดิเศรษฐกจิชมุชนในวัด ธุรกจิพทุธพาณชิย์ หตัถกรรม
ฝีมือในวัด และกิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น สร้างรายได้ให้ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
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พลวัตและกระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง

กรณีศึกษา ร่างทรงบ้านแม่สาว ตำาบลแม่อาย อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

กมลฉัตร บัวชุ่ม

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง พลวัตและกระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง กรณีศึกษา ร่างทรงบ้านแม่สาว ต�าบล
แม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง และ พลวัต
การเป็นร่างทรง บ้านแม่สาว ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรงมี 3 ระยะ คือ ระยะที่1 ระยะก่อนเป็นร่างทรง 
ผู้ที่จะเป็นร่างทรงได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ที่จะเป็นร่างทรง ได้แก่ เจ็บป่วยรักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบันไม่หาย
จึงต้องพึ่งพาไสยศาสตร์ และการเข้าฝัน โดยฝันถึงองค์เทพบอกเหตุอยู่เสมอเพื่อที่อยากจะได้บุคคลนั้นมาเป็น
ร่างทรงของตน สุดท้ายคือการสืบทอด โดยสืบทอดการเป็นร่างทรงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ระยะที่ 2 ระยะการเป็น
ร่างทรง ผู้ที่เป็นร่างทรงจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติตนในการเป็นร่างทรง เช่น การถือศีล การไม่กินของต่อจากคนอื่น 
และเริ่มการประกอบพิธีกรรมอย่างเป็นทางการ ระยะที่ 3 ระยะหลังการเป็นร่างทรง ผู้ที่เป็นร่างทรงนั้นมีฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร่างทรงบางคนก็มีรายได้จากการให้บริการดูดวง ท�านายโชคชะตา 

ส่วนพลวตัการเป็นร่างทรง พบว่า การเปลีย่นแปลงความเช่ือและพธิกีรรมของร่างทรงจากอดีตสูปั่จจบุนั 
เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม อดีตสังคมเป็นการท�าเกษตรกรรม ปัจจุบันได้มีอาชีพหลากหลายในสังคม 
การรบัวฒันธรรมต่างชาตเิข้ามา เช่น การน�าวฒันธรรมฮนิดเูข้ามาท�าให้เกดิองค์เทพเจ้าแม่กาลขีึน้มา และมคีวาม
เจริญก้าวหน้าด้านการติดต่อสื่อสาร มีการน�าเทคโนโลยีต่างๆเช่น โซเชียลมีเดีย เข้ามาร่วมกับการท�าพิธีกรรม 
ท�าให้สามารถประทับทรงแล้วให้ผู้คนดูผ่านสื่อต่างๆเหล่านั้นได้

คำาสำาคัญ  : ร่างทรง กระบวนการ พลวัต 

Abstract

The dynamics and the process of becoming a medium case study Mae Sao village 
Mae Ai, Chiang Mai. The purpose about to study to process of shaping and shaping the Mae 
Sao village Mae Ai district, Chiang Mai province.

The study indicated that process of entering the body is three stages, phase 1, the 
first phase. The person who will be medium is the event with the person who is medium, ill-
ness, medical treatment is not lost today, so rely on superstition. And incarnation to their 
dream of the goddess always told to want to get that person into his medium. The last is the 
succession. It is inherited from the ancestors of the second phase of the medium. The person 
who is the medium must learn to practice as a medium, such as yoga, non-eating from other 
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people. And start formal ritual. Phase 3 after the medium. Those who have a better life. Some 
people also have income from the horoscope service fortune telling.

The dynamics of medium found that the change of beliefs and rituals of medium from 
the past to the present is due to the change of society. The former is a farming society. Now-
adays, there are many professions in society. Foreign culture, such as bringing the Hindu culture 
to the goddess Kali. And the progress of communication. There are technologies such as Social 
Media Join the ritual. They can then be imprinted through the media.

Keywords : Medium,  Process,  Dynamic

บทนำา

ในปัจจุบันการเข้าทรงและร่างทรงมีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ 
ส่งผลให้คนในสังคมเกิดความตึงเครียด ต้องการที่พึ่งทางจิตใจ ท�าให้ประชาชนในสังคมได้หาทางออกในวิธีต่างๆ
เช่น การไปหาหมอดู การไปหาร่างทรง ประชาชนในสังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเช่ือ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
ประเทศไทยได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านไปสู่ความเจริญแล้ว แต่ก็ยังเชื่อเรื่องราวสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ
มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่น การนับถือผี การดูดวง การเข้าทรง (จิราพร อนันตศิริ, 2560:1) สาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่ง
ส�าคัญที่ยังท�าให้การเข้าร่างทรง มีมาให้เห็นในสังคมไทย

“ร่างทรง” ในอดีตตามหลักพุทธศาสนา เชื่อกันว่า องค์เทพจากสวรรค์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม 
พระกาฬ และเหล่าเทวดาอารักษ์ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบ�ารุงศาสนา จึงต้องมาประทับร่างเพื่อติดต่อกับมนุษย์ 
จุดประสงค์เพื่อจะดูแลและบ�ารุงพุทธศาสนา ซึ่งก็จะท�าให้เกิดมีร่างทรงเกิดขึ้นมาต่างๆมากมาย (โอเคเนชั่น , 
ออนไลน์) คนที่เป็นร่างทรงเชื่อกันว่าชาติที่แล้วเคยมีบุญ , เคยติดหนี้บุญคุณ , เคยเป็นลูกหลานหรือบริวารของ
เหล่าองค์เทพ  เหล่าองค์เทพก็จะปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือในการท�ามาหากิน แต่ปัจจุบันร่างทรงไม่ได้ให้เหล่า
เทวดาอารักษ์ประทับร่างแต่เพียงเท่านั้น ยังมีเหล่าองค์เจ้า ผี และวิญญาณพเนจร อีกด้วย (ศรีศักร วัลลิโภดม , 
2550 : 3) เหล่าเทวดาอารักษ์ องค์เจ้าและผีที่ประทับร่างอยู่ในร่างทรงมีอิทธิฤทธิ์มากมาย เช่น การดูดวง , การ
หยั่งรู้อนาคต , การรักษาผู้คนโดยใช้เวทย์มนต์หรือคาถา จึงกลายเป็นความเชื่อเรื่องการประทับร่างทรงมาจนถึง
ปัจจุบัน

พิธีกรรมการทรงเจ้าเข้าผีมีมาต้ังแต่ก�าเนิดในสังคมมนุษย์ควบคู่กับศาสนาและไสยศาสตร์ (จิราพร 
อนนัตศริ,ิ 2560 : 2) เป็นความเชือ่และพิธกีรรมทางศาสนาทีอ่ยูใ่นวถิชีีวติของคนในสงัคมในอดตี ปัจจบุนัพธิกีรรม
การเข้าทรงก็ยังคงเหมือนเดิมยึดหลักตามอดีตที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา การประกอบพิธีกรรมต้องเตรียมเนื้อตัว
ให้สะอาด เงินค่าบูชา ในแต่ละที่ค่าบูชาจะแตกต่างกัน และพานดอกไม้ 5 คู่หรือที่เรียกกันว่าขันธ์ 5 (การประทับ
ร่างทรง, ออนไลน์) ช่วงก่อนทีจ่ะถงึประเพณวีนัเข้าพรรษาร่างทรงมกีฏคอืจะต้องรกัษาศลี นอกเหนือจากพธิกีรรม
ทั่วไปแล้ว ในแต่ละปีร่างทรงต้องจัดพิธีกรรมการบวงสรวง เพื่ออัญเชิญเหล่เทวดาอารักษ์ทุกๆองค์มาชุมนุมกัน 
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2557 : 17-18) ถือว่าเป็นการสิ้นสุดพิธีกรรม

ชาวบ้านในชนบทมีความเชื่อและมีความผูกพันในเรื่องผีสาง เทวดา เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ก�าเนิดจนสิ้น
อายุขัย ซึ่งผู้คนเชื่อว่าเทวดาอารักษ์มีพลังอ�านาจ ปกป้องคุ้มครอง ดลบันดาลให้มนุษย์หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย 
อันตราย ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจใดๆทั้งสิ้น (บุญยงค์ เกศเทศ, 2557 : 1) ผู้คนจึงคิดหาทางต่างๆรวมถึงการที่
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ให้ร่างทรงติดต่อกับ เหล่าเทวดาอารักษ์ เพ่ือที่จะถามเรื่องราวต่างๆที่ตนเองอยากรู้ รวมไปถึงการที่ให้ร่างทรง
รกัษาอาการป่วยทีห่มอไม่สามารถรกัษาให้หายได้ แตใ่นปจัจบุันการเป็นรา่งทรงนัน้ไม่เพียงแคช่่วยเหลอืด้านโรค
ภยัไข้เจบ็แต่อย่างเดยีว ยงัรบัดดูวง ท�านายโชคชะตาอกี  หรอืให้ร่างทรงเป็นสือ่กลางตดิต่อกับวิญญาณเครอืญาติ
ที่เสียชีวิต ร่างทรงจึงเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในชนบท และไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือใน
สังคมเมืองรา่งทรงก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อของทุกคนในทุกพื้นที่ ทุกยุค ทุกสมัย

“บ้านแม่สาว” เป็นชมุชนท่ีอยู่ในตัวอ�าเภอแม่อาย จงัหวัดเชยีงใหม่ เป็นหมูบ้่านหนึง่ทีม่คีวามเชือ่เกีย่ว
กับร่างทรง โดยการบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้าน เลา่กันว่า “ความเชื่อเรื่องร่างทรงมีมาตั้งแต่อดีตเป็นร้อยๆ
ปีแล้ว ตั้งแต่เกิดจนตาย คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เชื่อว่าภูตผี วิญญาณ เทวดาอารักษ์นั้นมี
จรงิ จงึอยากจะให้ช่วยรกัษาอาการป่วย ตดิต่อสือ่สารหาความต้องการ ถามดวงชะตา ดงันัน้จงึต้องมร่ีางทรงเป็น
สื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร” จากค�าบอกเล่าข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือร่างทรง
มาตั้งแต่อดีต กลุ่มร่างทรงบ้านแม่สาวมีสมาชิกจ�านวน 5 คน สถานการณ์เกี่ยวกับร่างทรงในหมู่บ้านนี้ส่วนมาก
จะช่วยเหลือด้านการรักษาอาการป่วย เช่น อาการปวดหัวที่เป็นอยู่ตลอดพอมาให้ร่างทรงรักษาอาการก็ทุเลาลง
จนหาย เป็นต้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความเช่ือต่างๆมากมายเพิ่มขึ้น ร่างทรงได้ช่วยเหลือด้านการติดต่อ
สื่อสารกับเครือญาติที่เสียชีวิตหรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าขอนกระด้าง เช่น ญาติพี่น้องอยากรู้ว่าคนที่ตายไป
แล้วมีความเป็นอยู่อย่างไร ตายไปแล้วอยากได้อะไร จงึได้เชญิวญิญาณมาประทบัร่างทรงเพือ่ต้องการพดูคยุตดิต่อ
สื่อสาร เมื่อญาติๆกลับมาบ้านก็จะน�าสิ่งของที่วิญญาณสั่งมาท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามที่ต้องการ เป็นต้น

จากสถานการณ์ความเชือ่ พธิกีรรม และพลวตัของร่างทรง จะเหน็ได้ว่าความเชือ่เรือ่งร่างทรงมีมาตัง้แต่
สมยัอดีตเหล่าเทวดามีหน้าทีบ่�ารงุพทุธศาสนา มาจนถึงปัจจบุนัมคีวามเชือ่ต่างๆมากมายเพิม่ขึน้ไม่วา่จะเป็นการ
ขอให้ร่างทรงรกัษาอาการป่วยและขอให้ดดูวงชะตา จากความเชือ่กน็�ามาสูพ่ธีิกรรมเพือ่อญัเชญิเหล่าเทวดาอารกัษ์
มาประทบัในร่างทรงแล้วยงัมกีารบวงสรวงให้เหล่าเทวดาในทกุๆปีให้เหล่าเทวดาได้ลงมาชมุนมุกัน ดงันัน้ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา พลวัตและกระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง กรณีศึกษา ร่างทรงบ้านแม่สาว ต�าบล
แม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีกระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรงอย่างไร พลวัตการเป็นร่างทรงเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูลส�าหรับประชาชนคนที่สนใจในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง บ้านแม่สาว ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาพลวัตการเป็นร่างทรง บ้านแม่สาว ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วิธีดำาเนินการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ในการศกึษาคร้ังนีผู้ศ้กึษาได้ศกึษาจาก ร่างทรงบ้านแม่สาว ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Study) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้กลุ่มเป้า
หมายคือ กลุ่มร่างทรง จ�านวน 5 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้

แบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้ค�าถามแบบปลายเปิด เป็นค�าถามชุดเดียวกัน โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง 
  1) ท่านมีจุดหักเหที่ท�าให้ก้าวเข้าสู่การเป็นร่างทรงอย่างไร
  2) ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เอกลักษณ์ใหม่ของการเป็นร่างทรงอย่างไร 
  3) ในช่วงการเริ่มให้บริการท่านบริการอย่างไรและท่านมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไร

ตอนที่ 2 พลวัตทางวัฒนธรรมการเป็นร่างทรง 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของท่านเป็นอย่างไร
  2) การพัฒนาของบ้านเมืองของท่านเป็นอย่างไร
  3) ความเจริญก้าวหน้าด้านการติดต่อสื่อสารของท่านเป็นอย่างไร

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วนคือ

1.  การศึกษาจากเอกสาร โดยศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ แนวคิดเกี่ยวกับพลวัตทาง
วัฒนธรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.  การศึกษาภาคสนาม ผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาภาคสนามออกเป็น 2 วิธีการคือ

 2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการนั่งพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยการตั้งค�าถามที่อยาก
จะศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้ตอบและแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก โดยผู้สัมภาษณ์จะใช้เครื่องบันทึกเสียง
ไว้ เพื่อสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาได้

 2.2 การศึกษาโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ศึกษาจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ โดยไม่ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าทรง  

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน�ามาวิเคราะห์ซึ่งมีแนวทางคือ วิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ควบคู่กับหลักแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
การใช้แนวคิดกระบวนการโดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังน้ี 1. จุดหักเหที่ท�าให้ก้าวเข้าสู่การเป็นร่างทรง 2. การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เอกลักษณ์ใหม่ของการเป็นร่างทรง 3. การเริ่มให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และแนวคิดพลวัต
ทางวัฒนธรรมโดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. การพัฒนาของบ้านเมือง 3. การ
รับค่านิยมต่างชาติเข้ามา 4. ความเจริญก้าวหน้าด้านการติดต่อสื่อสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการเข้าสู่ร่างทรง

ร่างทรงบ้านแม่สาวมีรูปแบบการเข้าทรงอยู่ 2 รูปแบบ คือ การเข้าทรงแบบไทย และการเข้าทรงแบบ
ฮินดู การเข้าทรงแบบไทยได้แก่ ได้แก่ เจ้าค�าตั๋น , เจ้านางสร้อยมาลา , เจ้าพ่อแสนตา , เจ้าน้อยปิ่นเพชร , เจ้า
ค�าเขิน , พ่อปู่วงสวรรค์ , เจ้าค�าแก้ว , เหมันต์หรรษา , เจ้านางผกาแก้ว , เจ้านางเหรียญทอง , เจ้าพ่ออินทขิน  , 
เจ้าซองขม ุ , เจ้าน้อยกันแสง , เจ้าพ่อศรีวิชัย , เจ้าค�าปวน , เจ้าน้อยวงกบ  , เจ้าน้อยปิ่นเงินปิ่นทอง การเข้าทรง
แบบฮินดู ได้แก่ พระแม่ลักษมี กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรงมี 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงก่อนเป็นร่างทรง การที่จะเป็นร่างทรงได้นั้นต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ที่จะเป็นร่างทรง เช่น 
การเจ็บป่วย จะมีอาการเจ็บป่วย จะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ปวดท้อง ปวดเมื่อย และชาตามร่างกาย รักษา
โดยแพทย์แผนปัจจบุนัไม่หาย จงึต้องพึง่ไสยศาสตร์ ร่างทรงจงึทกัว่ามอีงค์เทพอยากจะมาอยูด้่วย กใ็ห้ผูท้ีจ่ะเป็น
ร่างทรงรับขันธ์เพื่อท�าการเชิญองค์เทพลงมาประทับร่าง การเข้าฝันโดยฝันถึงองค์เทพบอกเหตุอยู่เสมอ องค์เทพ
องค์นั้นจะเล่าเรื่องราวของตนเองในอดีตชาติว่า ตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ต้องการที่จะอยู่ด้วยเพราะถูกชะตา 
หากผู้ทีจ่ะเป็นร่างทรงไม่เชือ่หรอืไม่ปฏบิตัติาม องค์เทพจะแสดงอิทธิฤทธ์ิโดยการให้ผูที้จ่ะเป็นร่างทรง มีร่างกาย
ที่ไม่แข็งแรง ผู้ที่จะเป็นร่างทรงจึงได้ท�าการรับขันธ์ถึงจะหายจากอาการเจ็บป่วย และการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ผู้ที่จะเป็นร่างทรงได้สืบทอดการเป็นร่างทรงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผู้ที่จะเป็นร่างทรงจะมีอาการเจ็บป่วยเหมือน
เป็นสัญญาณเตือน ว่าผู้ที่จะเป็นร่างทรงนั้นต้องรับขันธ์ถึงจะหาย

ขันที่ร่างทรงบ้านแม่สาวใช้ก็คือ ขันครู หรือขัน5  เป็นภาชนะที่ใส่ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อบูชาครูบา
อาจารย์ทีเ่คยได้สอนวชิาความรู้ให้ หรือเป็นขนัขึน้ครใูนเวลาทีไ่ปสมคัรเป็นลกูศษิย์คนทีม่วีชิาอาคม ขนัคร ูเปรยีบ
เสมือนตัวแทนครู มักมีพานครูตั้งบูชาไว้อัญเชิญครูบาอาจารย์มาสถิตอยู่เพื่อจะใช้เพิ่มพลังวิชาอาคม ถ้าหากไม่มี
ขนัครจูะท�าให้การประกอบพธิกีรรมไม่ส�าเรจ็  ผูท้ีเ่ป็นร่างทรงจะท�าการเปลีย่นขันครูปีละหนึง่คร้ัง หากไม่เปลีย่น
จะท�าให้เกิดอาการไม่สบาย ภายในขันครูจะประกอบไปด้วย เงิน 12 บาท (เงินบูชาครู)  ดอกไม้(แทนการบูชา
พระสงฆ์) พวงมาลัย(แทนความเคารพ)  ธูป(แทนการบูชาพระพุทธเจ้า) เทียน(แทนค�าสอนของพระพุทธเจ้า)  ผ้า
ขาว(แทนครทูีล่่วงลบัไปแล้ว) ผ้าแดง(แทนครท่ีูมีชวิีตอยู)่ ข้าวตอก(แทนความมีระเบียบวินัย) หมากพลู(แทนความ
เคารพ) ขันครู มักจะถูกต้ังไว้ที่สูงสุดของที่พักอาศัย ห้ามไว้ในที่ต�่า หากตั้งไว้ที่ต�่าจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ 
ลบหลู่ครูบาอาจารย์

2. ช่วงระหว่างการเป็นร่างทรง ในช่วงระหว่างการเป็นร่างทรงนั้น ผู้ท่ีเป็นร่างทรง จะต้องเรียนรู้วิธี
การเป็นร่างทรง ต้องร่วมประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นร่างทรงใหม่ เรียนรู้เรื่องความเชื่อ ข้อปฏิบัติที่
มีความจ�าเป็นต่อการเป็นร่างทรง ดังนี้ 1)การเทียบองค์เทพ คือ การท�านายองค์เทพที่มาประทับร่างว่าเป็นเทพ
องค์ใด โดยจะให้องค์เทพเข้าร่างก่อนแล้วมีของให้เลือกอยู่2ด้าน ซ้ายและขวา ด้ายซ้ายได้แก่ สุรา หมาก เมี่ยง 
ด้านขวา ได้แก่ ขนมและลูกอม หากองค์เทพเลือกสุรา หมาก เหมี่ยง ก็จะทราบว่าเป็นเจ้าพ่อ พ่อปู่ หากเลือก 
ขนมหรือลูกอม ก็จะทราบว่าเป็นกุมารทอง 2)ข้อปฏิบัติของร่างทรง ได้แก่ งดรับประทานสัตว์ใหญ่ตลอดชีวิต 
ห้ามรับประทานเครื่องเซ่นบวงสรวงของคนอื่น ห้ามรับประทานอาหารในงานศพ งดเข้าทรงทุกวันพระและวัน
พธุ ต้องกนิเจในวนัพระ ก่อนท�าการเข้าทรงต้องช�าระล้างร่างกายด้วยการอาบน�า้ส้มป่อย ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นช่วงมรีอบ
เดือนไม่สามารถเข้าทรงได้ ควรสวดมนต์เป็นประจ�า ชีวิตจะรุ่งเรือง 3)ท่าทางของร่างทรงเมื่อองค์เทพมาประทับ 
ในการประทับทรงร่างทรงจะท�าการประทับทรงในช่วงเช้า ยกเว้นวันพุธและวันพระ เพราะวันพระเป็นวันที่องค์
เทพถอยญาณบารมีกลับขึ้นเบื้องบน ร่างทรงจึงไม่สามารถเชิญประทับทรงได้ ก่อนท่ีร่างทรงจะมีองค์เทพมา
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ประทับจะเป็นคนปรกติเหมือนกับผู้คนทั่วไป ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ในการประกอบพิธีกรรมจะใส่ชุดสีขาวนั่ง
หันหน้าไปทางประตูต�าหนักทรง เมื่อร่างทรงมีองค์เทพมาประทับร่างจะมีอาการที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ร่างทรง
จะบงัคบัตวัเองไม่ได้ กริยิาท่าทางจะเปลีย่นไป ค�าพดูกจ็ะเปลีย่นไปเป็นองค์เทพท่ีประทับร่างของตนเอง 4)ต�าหนกั
ทรง ต�าหนักทรงเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าองค์เทพ ผู้ที่เป็นร่างทรงทุกคนจะมีต�าหนักทรงเป็นของตนเองเพื่อที่จะ
เอาไว้ใช้ประกอบพิธีกรรม ในอดีตต�าหนักทรงจะสร้างขึ้นด้วยไม้เพราะเศรษฐกิจในสังคมไม่ค่อยดีนัก  ปัจจุบัน
เศรษฐกจิทางสงัคมดขึีน้ ต�าหนกัทรงจะสร้างขึน้ด้วยปูน ท�าให้มคีวามคงทน แข็งแรง ไม่ผพัุงง่าย ทนต้อความร้อน
ได้ดี ภายในต�าหนักทรงจะประกอบไปด้วย ชั้นวางของสร้างขึ้นไว้ที่สูงสุดของต�าหนักทรงเพื่อวางขันครู รูปปั้น
องค์เทพต่างๆ เครื่องเซ่นไหว้ เสื่อ เบาะนั่ง และยังมีตู้เสื้อผ้าส�าหรับเก็บชุดองค์เทพอีกด้วย สภาพแวดล้อมรอบๆ
ต�าหนักจะมีต้นไม่มากมาย บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เพราะเหล่าองค์เทพจะไม่ชอบอยู่ในที่ร้อน

3. หลังการเป็นร่างทรง หลังจากที่ได้เป็นร่างทรงแล้วนั้นผู้ที่เป็นร่างทรงมีชีวิตที่ดีขึ้นจากก่อนเป็นร่าง
ทรงจะมีชีวิตยากจน ไม่ค่อยมีเงินใช้ หางานล�าบาก คนที่ท�าการค้าขายก็ไม่ดี เมื่อเป็นร่างทรงแล้วจะมีความเชื่อ
ว่าองค์เทพจะช่วยในการค้าขาย ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ร่างทรงบางรายก็ให้บริการอีกหลายๆด้านเป็นรายได้เสริม เช่น 
การดูดวง การสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตา และการรักษาอาการเจ็บป่วย

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของร่างทรงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ความเช่ือเก่ียวกับร่างทรงในอดีตจะเช่ือกันว่า ร่างทรงเป็นตัวแทนองค์เทพ เป็นส่ือกลางการติดต่อ
สื่อสารกับมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในด้านๆต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือในเรื่องการ
ท�ามาหากิน แต่ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปความเช่ือใหม่ๆก็เข้ามาแต่ความเช่ือเดิมก็ยังคงอยู่ สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเป็นร่างทรงนั้น มีดังนี้ 1)การเปลี่ยนแปลงของสังคม จากสังคมชนบทนั้นได้
เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสังคมเมือง เนื่องจากชุมชนเริ่มมีการขยายใหญ่ขึ้น จ�านวนประชากรมากขึ้น 2)การ
พัฒนาของบ้านเมือง เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็มีการบอกเล่าปากต่อปาก ท�าให้มีประชาชนผู้ที่ศรัทธานับถือ
จากต่างถิ่นมาสักการะเคารพบูชามากขึ้น 3)การรับและนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ ประชากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คน
ต่างถิ่นได้มาตั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านแม่สาวอย่างถาวร ท�าให้มีการนับถือศาสนาต่างๆ ไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธ
เพียงศาสนาเดียว เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และท�าให้เกิดร่างทรงในหลากหลายศาสนา 4)ความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาในสังคม เช่น โซเชียลมี
เดีย , เฟสบุ๊ค ร่างทรงก็ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีท�าให้เกิดการท�าพิธีกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย ให้คนที่อยู่ไกล
สามารถรับชมพิธีกรรมผ่านโซเชียลมีเดียได้

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาเรื่องพลวัตและกระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง กรณีศึกษา ร่างทรงบ้านแม่สาว 
ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชนเพื่อสอบถาม กลุ่มร่างทรง บ้าน
แม่สาว เพื่อศึกษา กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรงบ้านแม่สาวและพลวัตการเป็นร่างทรงบ้านแม่สาว จะพบว่า 
กระบวนการเข้าสู่การเป็นร่างทรง มี 3 ช่วง ช่วงที่ 1 คือช่วงก่อนเป็นร่างทรง โดยองค์เทพจะดลบันดาลให้เกิด
เหตุการณ์ต่างๆขึ้น เช่น การเจ็บป่วย การฝัน และการสืบทอด ช่วงที่ 2 คือช่วงระหว่างการเป็นร่างทรง โดยร่าง
ทรงใหม่จะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวและข้อห้ามในการเป็นร่างทรง อีกท้ังการท่ีองค์เทพมาประทับทรงจะมี
อาการไม่เป็นตัวของตัวเอง ช่วงที่ 3 คือช่วงหลังการเป็นร่างทรง เป็นช่วงที่ร่างทรงหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็น
อยู่ในช่วงก่อนจะเป็นร่างทรง องค์เทพท�าให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร่างทรงบางรายก็หาอาชีพเสริมโดยการ 
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ดูดวง ท�านายอนาคต และรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิ
ชาติ   คัญทะชา(2559:บทคัดย่อ) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ร่างทรงครูหมอ ความเชื่อ การสืบทอดและการคงอยู่ของ
ตายายโต๊ะครมึ ในวิถชีีวติของคนคเูต่า อ�าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา พบว่า ความเชื่อครหูมอโต๊ะครมึ มีรปูแบบ
การสืบทอดการเป็นร่างทรง 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง ครูหมอเลือกโดยเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะเลือก
ลูกหลานที่มีความเหมาะสมเป็นร่างทรงและลักษณะที่สอง การเททรง ซึ่งผู้ที่เป็นร่างทรงจะถ่ายทอดให้ลูกหลาน 
โดยไม่ก�าหนดอายุจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ การสืบทอดมีทั้งแบบรุ่นต่อรุ่น และแบบข้ามรุ่น และคนในสาย
ตระกูลส�าหรับผู้ที่เป็นร่างทรง ต้องปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัด

จากผลการศึกษา อาจจะเป็นเพราะว่า บ้านแม่สาว ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มี
ความเชื่อในเรื่องของร่างทรงซึ่งเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างองค์เทพกับมนุษย์ การที่จะเป็นร่างทรง องค์เทพ
จะท�าให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น เช่น การเจ็บป่วย การเข้าฝัน สุดท้ายคือการสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเป็นร่าง
ทรงโดยการสืบทอดนับเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยคนท่ีเป็นร่างทรงต้องเป็นสายเลือดตระกูล
เดียวกันเท่านั้น ในระหว่างการเป็นร่างทรงผู้ท่ีเป็นร่างทรงต้องเรียนรู้วิธีการเป็นร่างทรง ข้อห้าม และปฏิบัติ
ตัวอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนำาผลการศึกษาไปใช้

1.  ควรมีเสนอแนะ ให้ร่างทรงสอดแทรกการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดสติ ร่างทรง
อยู่ในฐานะผู้ให้ค�าแนะน�า ผู้ช่วยทางจิตใจ

2. หากมีกิจกรรมที่ร่างทรงท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชน ชุมชนควรจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการท�า
กิจกรรมเหล่านั้น

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเรื่องพลวัตทางความเชื่อของร่างทรงทั้ง 4 ภาค

2. ควรศึกษาเรื่องทัศนคติของคนไทยต่อร่างทรงในประเทศไทย
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บทคัดย่อ

ความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยบ้านส้าน พบว่าชาวบ้านบ้านส้านได้มีการประกอบอาชีพ
ทางเกษตรเช่นการท�านา ท�าไร่ และเป็นนายพรานหาของป่าล่าสัตว์ตามวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาต่อรุ่นสู่รุ่น อยู่มา
วันหน่ึงได้มภียัพบิตั ิโรคภยัไข้เจบ็เข้ามาในหมูบ้่านสร้างความเดอืดร้อนผู้คนล้มตายจากไปทลีะคนสองคน จงึเป็น
ที่น่าหวาดกลัวให้กับชาวบ้านบ้านส้าน เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา อารักษ์ จึงมีการเซ่นสรวงบูชา
อ้อนวอนให้ป้องกันรักษา ให้ชาวบ้านเกิดความปลอดภัย ดังนั้น ชาวบ้านส้านจึงมีพิธีกรรมการเล้ียงศาลเจ้าอุ้ย 
ซึ่งศาลเจ้าอุ้ยนี้เป็นศาลประจ�าหมู่บ้านของชาวบ้านบ้านส้าน

กระบวนการสร้างความเป็นชุมชนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนบ้านส้าน พบว่า ความเป็น
ชุมชนทีเ่กดิขึน้ภายในบ้านส้านนัน้มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กับความเช่ือและพธิกีรรมการเลีย้งศาลเจ้าอุย้มาต้ังแต่
แรกเริ่ม ความเป็นชุมชนที่เกิดจากการประกอบพิธีกรรมการเล้ียงศาลเจ้าอุ้ยมีส่วนเก่ียวข้องกับจิตส�านึก จิต
วญิญาณทีด่เีป็นการตอกย�า้ความสมัพนัธ์ในระบบการนับถอืเจ้าอุ้ยเดยีวกนัท่ีมีความผกูพันกนัอย่างแนบแน่นและ
มคีวามเอ้ืออาทรต่อกนั ให้ได้มาพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นไถ่ถามสารทกุข์สขุดิบซึง่กนัและกนั เป็นธรรมเนยีมปฏิบตัิ
ที่ผูกพันกันมานาน ความรู้รักสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ่ม ความปรองดองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เครือ
ญาตแิละกลุม่คนทีน่บัถอืเจ้าอุย้เดยีวกนั ดงัจะเหน็ได้จากการทีส่มาชกิเคารพนบัถอืและมาร่วมประกอบพธิกีรรม
การเล้ียงศาลเจ้าอุ้ยทุกปี เมื่อประกอบพิธีกรรมก็มีการรวมกลุ่มกันท�างานอย่างพร้อมเพรียงและแบ่งงานกันท�า
ตามความสามารถ มีการช่วยเหลอืในด้านแรงงาน แบ่งปันอาหาร อปุกรณ์ในการประกอบพิธกีรรมอย่างเท่าเทยีม 
ความเป็นชมุชนทีเ่กิดขึน้มาจงึถอืได้ว่าเป็นพลงัสร้างสรรค์เป็นจดุร่วมท่ีส�าคญัในการเกือ้หนนุให้เกดิการพฒันาใน
ด้านอื่น ๆ ต่อไป

ค�าส�าคัญ : ความเชื่อ ศาลเจ้าอุ้ย,กระบวนการสร้างความเป็นชุมชน 

Abstract

The beliefs and rituals of the U-Shrine worship house. The villagers have had agricul-
tural occupations such as farming and hunting hunters hunting the way of life that is inherited 
from generation to generation. One day, there was a disaster. Disease comes into the village, 
causing people to die. Two people went away. It is frightening to the villagers. As a result, the 
belief of the goddess Arak is a sacrifice to plead for protection. The villagers are safe, so villag-
ers have rituals to worship the shrine. This shrine is a village court of Ban San villagers.

The process of creating a community through the beliefs and rituals of the Ban San 
community found that the community within the house was related to the beliefs and rituals 
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of the Uui Shrine from the beginning. The community of rituals is a part of the ritual. A good 
spirit reinforces the relationship in the same worship system with the same bond. They are 
very kind and generous to each other. To meet and talk to each other. It is a tradition that is 
bound together for a long time. Knowledge of the harmony of members within the group. 
Harmony and mutual support. The relatives and the people who worship the same. This is 
seen by members respecting and participating in the rituals of the Oui shrine every year. When 
performing rituals, they are grouped together, work in unison, and divide the work accordingly. 
Help in labor, food sharing, equality in ritual. As a community, it is considered as a creative 
force, a key point in supporting development in other areas.

Keyword : Shrine of Oui

บทน�า

ความเชือ่ของสงัคมไทยเป็นความเชือ่ทีห่ลากหลาย เช่น เชือ่ในกฎแห่งกรรม เชือ่เรือ่งของวญิญาณ เชือ่
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปของมัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากกรรม ความเชื่อในธรรมชาติและสิ่ง
ทีเ่หนอืธรรมชาต ิความเชือ่เรือ่งภตูผวีญิญาณในสังคมไทยทกุภาคต่างได้ผสมผสานกับพทุธศาสนาอย่างกลมกลืน 
แต่พอแยกให้เหน็ว่าส่วนใดเป็นความเชือ่ทางพทุธศาสนา ส่วนใดเป็นความเชือ่เรือ่งภตูผ ีตามปรชัญาพทุธศาสนา
จะปฏิเสธเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยเวทย์อย่างส้ินเชิง แต่ชาวพุทธไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเวทมนต์คาถา(มัลลิกา 
จันทรา,2549, บทน�า)

ความเชื่อเกี่ยวกับรูปปั้น ท�าไมคนเราถึงกราบไหว้รูปปั้น เพราะว่าหลังจากพระพุทธเจ้าได้ปรินิพาน 
ศาสนาจึงเหลือเพียงหลกัค�าสอนเท่านัน้ ทีพ่ระพทุธองค์ได้ฝากให้พวกเราทัง้หลาย หลงัจากนัน้มกีารท�าธรรมจกัร
ขึน้มาเป็นตวัแทนของพระพทุธศาสนาทัง้หมด จนกระทัง้มกีารป้ันรปูเหมอืนพระพทุธองค์ข้ึนมามพีระพกัตร์คล้าย
เทพของชาวโรมัน(ศาสนาและจิตวิญญาณ,ออนไลน์) ความเชื่อของชาวบ้านบ้านส้าน ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา 
จงัหวดัน่าน กไ็ด้รบัความเชือ่การถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษุโดยแต่ก่อนในอดีตชาวบ้านจะสักการบชูาเจ้าอุ้ยโดยที่
ยังเป็นนามประธรรมอยู่ พอเวลาผ่านมาหลาย20ปี ในปี พ.ศ.2556 พระครูวิจิต นันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนาส้าน 
และชาวบ้านได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างเจ้าอุ้ยจากที่เป็นนามประธรรม มาเป็นแบบรูปธรรม เพื่อที่จะให้
ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านบ้านส้านอี
กด้วย การสร้างรูปปั้นขึ้นมาเพื่อให้เรากราบไหว้บูชาเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจและ
ให้ระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธองค์ ทีน่�าพาให้สรรพสตัว์ทัง้หลายได้หลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย
ทั้งปวง คนที่เข้าถึงและเข้าใจอาจจะมีน้อยมาก บางคนก็เหมือนคนเดินแบกศีลเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวแต่จิตใจไม่
ขาวตามเครื่องนุ่งห่ม ดี ชั่ว เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเอง

สภาวะความเป็นชุมชน นั้นหมายถึง คุณลักษณะของระบบความสัมพันธ์ที่ด�าเนินไปอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อ
การุณย์ท�านุบ�ารุงกันและกันแบบมีดุลยภาพอย่างต่อเนื่องยาวนาน ระหว่างคนกับธรรมชาติกายภาพระหว่างคน
กับคนด้วยกันเอง และระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2549 : 7) ความเป็นชุมชน 
เก่ียวข้องกับจติส�านึก จติวญิญาณทีด่ ีเช่นการมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ การคดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถแสดงออกมาได้ในลักษณะใด ๆ ทางสังคมที่ท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น ศีล
ธรรม ความเอื้ออาทร ความเป็นเครือญาติ หรือเป็นได้แม้กระทั่งเงื่อนไขและปัจจัยใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
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ทางสังคมที่สามารถท�าให้ชุมชนใช้แก้ปัญหาส่วนรวมได้ เช่น ความเข้มแข็งของชุมชน ศักยภาพของชุมชน สติ
ปัญญา ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ รักใคร่กลมเกลียว การรวมกลุ่ม ความเป็นชุมชนจึงถือได้ว่าเป็นพลัง
สร้างสรรค์ที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาอื่นๆต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยบ้านส้าน อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเป็นชุมชนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนบ้านส้านอ�าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน

วิธีการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมในการ
นับถอืศาลเจ้าอุย้กบักระบวนการสร้างความเป็นชมุชนกรณ:ี บ้านส้าน ผูศึ้กษาได้ใช้วจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฏีในเอกสาร ต�ารา หนังสือ วารสาร ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพื่อให้การศึกษาวิจัยช้ินนี้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจาก ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นที่ชุมชนบ้านส้าน ต�าบลส้าน อ�าเภอ
เวียงสา จงัหวดันา่น โดยกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้ได้ใชก้ารสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Study) เนือ่งจาก
ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านส้านเป็นบุคคลที่มีความเชื่อในการนับถือศาลเจ้าอุ้ย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษา
ได้ใช้กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน 5 คน ดังต่อไปนี้

ข้าวจ�้าบ้านส้าน จ�านวน 2 คนมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยบ้าน
ส้าน เป็นผูด้แูลและจดัการในการประกอบพิธกีรรมการเลีย้งศาลเจ้าของบ้านส้านใต้ในทกุ ๆ  เรือ่ง ซ่ึงถอืได้ว่าเป็น
สมุดบันทึกมีชีวิตที่เก็บเรื่องราวข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยไว้ อีกทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนหลายเหตุการณ์ ตาตั๋นและผู้ศึกษามีความสัมพันธ์ต่อกันใน
ลักษณะเครือญาติที่ผ่านการนับถือเจ้าอุ้ยเดียวกัน

เจา้อาวาส,ลูกหลาน,เครอืญาติ จ�านวน 3 คน เป็นบุคคลทีม่ีความเชือ่และศรัทธาในพลงัอ�านาจของเจ้า
อุ้ย โดยเริ่มให้ความสนใจและเข้ามามีบทบาทหน้าที่เป็น “ก�าลัง” ภายหลังจากการบนขอให้เจ้าอุ้ยช่วยเหลือ ใน
การสอบเข้าเรยีน เมือ่ปี พ.ศ. 2557 บคุคลเหล่านีไ้ด้เข้ามามส่ีวนร่วมในฐานะผูป้ระกอบพธีิกรรมและพฒันาความ
รู้ ความสามารถขึ้นมาเป็น “ก�าลัง” คนส�าคัญคนหนึ่งของชุมชน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูและค�าตอบทีเ่ป็นจรงิ ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของ
การศึกษา ที่ผู้ศึกษามุ่งจะศึกษาโดยใช้เทคนิคการศึกษาหลายๆวิธีทั้งน้ีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ใน
ชุมชนที่ศึกษา ในขณะที่ท�าการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี ดังต่อไปนี้
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1. แบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ใช้ค�าถามในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์นี้หลัง
จากที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ้านส้าน 
ต�าบลส้าน อ�าเภอเวยีงสา จงัหวัดน่านโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม โดยประเด็นทีศึ่กษาประกอบ
ด้วย ความเป็นชุมชน, วิถีชีวิตชุมชน, ความเชื่อและพิธีกรรม

 2. ตัวผูศ้กึษาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้งัเกต ตัง้ค�าถาม จดบนัทกึและวเิคราะห์ข้อมลู
ผู้ศึกษามีการเตรียมตัวหลายองค์ประกอบทั้งด้านแนวคิด ทฤษฏี ทักษะในการเก็บข้อมูล โดยก�าหนดหัวข้อที่จะ
สอบถาม การพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างๆและสามารถเจาะลึกได้ทันที เมื่อปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษา

ผลการศึกษา

กระบวนการสร้างความเป็นชุมชน

ความเป็นชุมชน

มีความส�าคัญต่อชาวบ้านมากเพราะความเป็นชุมชนจะต้องมีกระบวนการการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพา
ตนเองเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันาแบบย่ังยืนคอืเป็นการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิจติใจการเมอืงสงัคมวฒันธรรม
และสิง่แวดล้อมไปพร้อมพร้อมกนั เน้นคณุค่าของการร่วมมอืกนับนพืน้ฐานของความสัมพนัธ์แบบเครือญาตชุิมชน
เป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตที่ดีงามการอยู่ร่วมกันของชุมชนท�าให้มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและท�าให้ ตัวเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในชุมชน

ชุมชนต้องมีโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมของสมาชิกในหมู่บ้านสมาชิกนั้นสามารถมี
ความสมัพนัธภาพกนัได้ในหลายๆบทบาทมีความสมัพนัธ์สภาพทีด่ต่ีอกนัซึง่เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นต่อคนในชมุชนมาก 
คนในชุมชนบ้านส้าน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากอยู่กันเหมือนเครือญาติและสร้างกิจกรรมร่วมกันมีความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเช่น เวลามีงานต่างๆงานกฐินงานผ้าป่า สามัคคีพ่อบ้านแม่บ้านก็ช่วยกันจัดงานผู้ชายก็
ท�างานหนักกว่าผู้หญิงหน่อยส่วนผู้หญิงก็ท�างานประดับตกแต่งและท�าอาหารจึงท�าให้คนในชุมชนบ้านส้าน มี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ท�างานร่วมกันอยู่ร่วมกันเหมือนเครือญาติ

การเผยแพร่วัฒนธรรม

โดยการน�าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรการกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้วไป
ถ่ายทอดในคนให้คนในชุมชนในสังคมไดเ้กิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่าคุณประโยชนป์ฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ด้วยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ทางวัดก็จะประชาสัมพันธ์ ให้
ลกูหลานบ้าน ผ่านทางหอกระจายข่าวทีป่ระชมุ เมือ่ทางชมุชนมงีานเช่นฟังธรรมยีเ่ป็ง วนัเพญ็เดอืนสบิสองกเ็ชิญ
ชวนเข้าวดัร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมเพือ่ให้เยาวชนประพฤตติวัเป็นคนดไีม่ออกเทีย่วเตร่ ซ่ึงการฟังธรรม ยีเ่ป็ง จะตรง
กบัวันลอยกระทง สว่นวันสงกรานต์กจ็ะมีการสร้าสรงน�า้พระก็จะเชิญชวน พ่อบา้นแมบ่า้น และเยาวชนเพือ่ทีจ่ะ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้สืบต่อไป
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พิธีกรรม การเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยของชาวบ้านบ้านสร้างต�าบลส้านอ�าเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในอดีตและปัจจุบัน

มคีวามแตกต่างกนัในอดตีจะมพีธิบีวงสรวงทรงเจ้าเข้าผโีดยได้มร่ีางทรงซึง่เป็นบคุคลทีเ่ป็นสือ่กลางใน
การท�าพิธีกรรมร่างทรงนั้นจะมี 3 ท่านคือ 1 ที่นั่งเปา 2 ที่นั่งพุฒ 3 ที่นั่งอุ่น ปัจจุบันนี้ร่างทรงได้เสียชีวิตลง จึง
หนัมาเสีย่งทายด้วยไม้วาซึง่มคีวามยาวของไม้วาประมาณ 1 วาพอทีจ่ะยกขึน้ได้แล้วจงึท�าการเสีย่งทายเจ้าทีท่ีม่า
สื่อสารให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมี 4 เจ้าคือเจ้าหลวงห่มขาว,เจ้าเสน่ห์สงคราม,เจ้าเทวดา และ เจ้าอุ้ย เมื่อท่าน
ได้มาแล้วจะมีผู้ดูแลเรียกว่า ข้าวจ�้า ได้น�าผู้คนที่จะมาบนบานศาลกล่าวหรือผูท้ี่เดือดร้อน ขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าทั้ง 4 จากนั้นเมื่อสมหวังดังปรารถนาก็จะ กลับมาแก้บนตามที่ตนได้บนบานศาลกล่าวไว้

ขั้นตอนในการท�าพิธีกรรมในการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยของชุมชนบ้านส้าน ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 

ในการจัดท�าพิธีกรรมในแต่ละปีชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะจัดงานท�า
พิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยอย่างไรโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายงานการโดยมีฝ่ายอาคารสถาน
ที่ ฝ่ายอาหาร ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายพยาบาลก็จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ท�าหน้าที่ ฝ่ายรักษา
ความปลอดภยัท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในชมุชน แล้วกใ็นงานเพือ่ไม่ให้มใีครก่อเรือ่งทะเลาะววิาทในวนังาน 
แล้วทางผู้น�าก็ได้ตั้งกฎกติกาภายในงานว่าถ้าใครมีเรื่องทะเลาะวิวาทจะให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในงานหรือ
ด�าเนินคดีตามกฎหมายทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ท�าหน้าที่ท�าหนังสือ ชาวบ้านแต่ละต�าบล หรือประชาสัมพันธ์เพื่อ
ท่ีจะให้ชาวบ้านทั้งหลายที่ได้นับถือศาลเจ้าอุ้ยเดียวกันให้มาร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ย ก่อนจะถึงวันงาน
ทางชาวบ้านก็ได้ช่วยกันท�าความสะอาดบริเวณศาลเจ้าอุ้ย แล้วให้ผู้ชายน�าโต๊ะ เต้น เก้าอ้ี มาจัดตั้งเตรียมงาน
ส่วนทางของผู้หญิงก็จะท�าอาหารเลี้ยงแขกภายในงานตกแต่งบริเวณศาล

การจัดพิธีกรรม มีการตกแต่งสถานที่อย่างไรใช้อุปกรณ์แสงสีเสียงแบบไหน 

พิธีกรรมแต่ละอย่างจะมีความเข้มงวดหรือยืดหยุ่นในการก�าหนดพื้นที่หรือเทศะ มากน้อยแตกต่างกัน
ผู้ด�าเนินพิธีกรรมจะต้องศึกษาว่าการใช้พื้นที่หรือการตกแต่งสถานที่หรือมีเง่ือนไขอะไรบ้างมีความเข้มงวดมาก
น้อยแค่ไหนจะต้องมีการตกแต่งสถานที่อย่างไรใช้อุปกรณ์แสงสีเสียงแบบไหนร่วมรวมทั้งมีเหตุผลเบื้องหลังใน
การตกแต่งสถานที่อย่างไร การจัดตกแต่งสถานที่การจัดพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยสารให้สวยงามประดับด้วย
สายรุ้งในสีและมีดนตรีของหมู่บ้านมาเล่นในวันงานท�าพิธีกรรมเลี้ยงศาลเจ้าจุ้ยและมีการตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมี 
ร�าวงของแม่บ้านมาเล่นให้กับเจ้าอุ้ยอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุข

อภิปรายผลการวิจัย

กระบวนการสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การ
ด�ารงอยู่ร่วมกันมีน�้าใจต่อกันรู้รัก รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคีไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือพี่น้องเวลาตกทุกข์ได้
ยากดังนั้นความเป็นชุมชนจึงมีความส�าคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมากจะต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้การ
พึ่งตนเองและเต้นหัวใจท่ีส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนต้องมีโครงสร้างท่ีก่อให้เกิด ความใกล้ชิดสนิทสนม
ของสมาชิกในหมู่บ้านสมาชิกในหมู่บ้านสามารถมีความสัมพันธภาพได้หลายบทบาท มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กันจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นต่อคนในชุมชนสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมีความจงรักภักดี ต่อชุมชน เราทุก
คนต้องเคารพกฎกตกิาของหมู่บ้านและประพฤตตินเป็นลกูม่านทีด่ช่ีวยกนัสอดส่องดแูลและความปลอดภยัให้แก่
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หมู่บ้านช่วยดูแลว่ากล่าวตักเตือนบุคคลที่กระท�าตัวไม่เหมาะสมสมาชิกในชุมชนต้องมีการพันธหน้าที่สมาชิกทุก
คนจะต้องช่วยเหลือกนัท�าให้ชุมชนของตนเองสะอาดตามหลกัของอนามยัคอืช่วยกนัรกัษาความสะอาดของชมุชน
เช่นถนนหนทางการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งจะเป็นหน้าที่ของอสมของหมู่บ้านพันธหน้าที่ต่อชุมชน
นี้มีการแบ่งกลุ่มหรือมีจิตอาสาของกลุ่มในชุมชนเช่น กลุ่มอสม กลุ่มรปภ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อที่ให้คนใน
ชมุชนมสีขุภาพร่างกายทีด่แีละมคีวามปลอดภยัในทรพัย์สนิ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทยัชนก คะตะสมบรูณ์ 
(2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวในวิถีทางของการพัฒนาชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการป่าชุมชน
เขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10ต�าบลเนินขาม กิ่งอ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท” ผลการศึกษาพบว่าการท�ากิจกรรม
การจัดการป่าชุมชนเขาราวเทียนทองเป็นการแสดงศักยภาพของชุมชนในการจัดระบบความรู้ หรือภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในการจัดการป่า ซึ่งชุมชนได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยมีการจัดความ
สัมพันธ์ที่จะให้คนอยู่ร่วมกันโดยก�าหนดระเบียบกฏเกณฑ์เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติและการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการรักษาป่า นอกจากนี้ชุมชนบ้านเขาราวเทียนทองยังแสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีความสัมพันธ์ผ่านระบบการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการยังชีพในการพึ่งพา
ธรรมชาตทิ�าให้ชาวบ้านในชมุชนเหน็ความส�าคัญของป่า และมีส่วนร่วมในการรักษาป่า ดงัน้ันระบบการผลิตและ
วิถีชีวิตจึงมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของชุมชน

พิธกีรรมการเลีย้งศาลเจ้าอุ้ยของชาวบ้านบ้านส้าน ผูท่ี้เกีย่วข้องกบัพิธกีรรมในอดตีและปัจจบุนัมคีวาม
แตกต่างกันในอดีตจะมีพิธีบวงสรวงทรงเจ้าเข้าผีโดยได้มีร่างทรงซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นส่ือกลางในการท�าพิธีกรรม
ร่างทรงนั้นจะมี 3 ท่านคือ 1 ที่นั่งเปา 2 ที่นั่งพุฒ 3 ที่นั่งอุ่น ปัจจุบันนี้ร่างทรงได้เสียชีวิตลง จึงหันมาเสี่ยงทาย
ด้วยไม้วาซึง่มคีวามยาวของไม้วาประมาณ 1 วาพอทีจ่ะยกขึน้ได้แล้วจงึท�าการเสีย่งทายเจ้าทีท่ีม่าสือ่สารให้ความ
ช่วยเหลือชาวบ้านมี 4 เจ้าคือเจ้าหลวงห่มขาว,เจ้าเสน่ห์สงคราม,เจ้าเทวดา และ เจ้าอุ้ย เมื่อท่านได้มาแล้วจะมี
ผู้ดูแลเรียกว่า ข้าวจ�้า ได้น�าผู้คนที่จะมาบนบานศาลกล่าวหรือผู้ที่เดือดร้อน ขอความช่วยเหลือจากเจ้าทั้ง 4 จาก
นั้นเมื่อสมหวังดังปรารถนาก็จะ กลับมาแก้บนตามที่ตนได้บนบานศาลกล่าวไว้ขั้นตอนในการท�าพิธีกรรมในการ
เลี้ยงศาลเจ้าอุ้ย ในการจัดท�าพิธีกรรมในแต่ละปีชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะจัดงาน
ท�าพธิกีรรมการเลีย้งศาลเจ้าอุย้อย่างไรโดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการของแต่ละฝ่ายงานการโดยมฝ่ีายอาคารสถาน
ที่ ฝ่ายอาหาร ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายพยาบาลก็จะเป็นอสมท�าหน้าที่ ฝ่ายรปภท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชน 
แล้วก็ในงานเพื่อไม่ให้มีใครก่อเรื่องทะเลาะวิวาทในวันงาน แล้วทางผู้น�าก็ได้ตั้งกฎกติกาภายในงานว่าถ้าใครมี
เรื่องทะเลาะวิวาทจะให้เสียค่าใช้จ่ายท้ังหมดภายในงานหรือด�าเนินคดีตามกฎหมายทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ท�า
หน้าที่ท�าหนังสือ ชาวบ้านแต่ละต�าบล หรือประชาสัมพันธ์เพื่อท่ีจะให้ชาวบ้านท้ังหลายท่ีได้นับถือศาลเจ้าอุ้ย
เดียวกนัให้มาร่วมพิธกีรรมการเลีย้งศาลเจ้าอุย้ ก่อนจะถงึวนังานทางชาวบ้านบ้านส้านกไ็ด้ช่วยกนัท�าความสะอาด
บริเวณศาลเจ้าอุ้ย แล้วให้ผู้ชายน�าโต๊ะ เต้น เก้าอี้ มาจัดตั้งเตรียมงานส่วนทางของผู้หญิงก็จะท�าอาหารเลี้ยงแขก
ภายในงานตกแต่งบริเวณศาลพิธีกรรมการเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยมีรายละเอียดดังนี้ เข้าจ�้า เป็นผู้ดูแลในเรื่องงานของ
เครือ่งเซ่นไหว้ว่า ทกุคนจดัเตรยีมมาครบหรอืไม่เครือ่งเซ่นไหว้ในงานกจ็ะมไีข่ต้มหลังคาละ 1 ฟองเหล้าขาว 5,000 
หมู 1 ตัว ขนม นม น�้าดื่ม น�้าส้ม และบายศรี การเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยข้าวจ�้าก็จะเรียกให้ชาวบ้านมารวมตัวทันทีกัน
ที่ศาลแล้วน�าสิ่งของมาถวายพอเลี้ยงเจ้าอุ้ยเสดแล้วทางชาวบ้านก็มีการบรรเลงและบรรเลงดนตรีตอนเช้าก็จะ
เป็นการขับซอของผู้สูงอายุเพราะช่วงบ่ายก็จะเป็นการจัดร�าวงของแม่บ้านดนตรี ที่น�ามาใช้ในวันงานก็จะเป็น
ดนตรีของหมู่บ้าน การเลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยเป็นสิ่งที่ดีที่ส�าคัญที่ผูกพันกับการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่งโดยเชื่อ ว่าการ
เลี้ยงศาลเจ้าอุ้ยก็ จะให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิษฏ์ ปักกันต์ธร (2550 : 
173-174) ท�าการศึกษาวิถีชีวิต ความเช่ือ ในงาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวบูรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
มุกดาหาร และอุบลราชธานี พบว่าความ เชื่อของชาวบรูที่มีอยู่น�าไปสู่การเกิดภูมิปัญญาสร้างสรรค์ได้ เกี่ยวกับ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  415

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สภาพแวดล้อมเป็นเรื่องทีเ่ห็นไดเ้ดน่ชดั การมอียู่ของผปีูต่ากบัการรกัษาพืน้ทีป่า่ที่เหลือ
อยู่น้อย แม้ว่าอิทธิพลของความเชื่ออื่นๆ อย่าง ศาสนาพุทธ หรือความเชื่อแบบชาวอีสานจะเข้ามามีอิทธิพลต่อ 
ความเชื่อของชาวบรูก็ตาม แต่เป็นการรับเอาความเชื่ออื่น ๆ  เข้ามาปรับใช้ให้ผสมผสานและกลมกลืน มากกว่าที่
จะเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญา ด้านการผสมผสาน
ความเชื่อของจังหวัดมหาสารคามได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ควรที่จะศึกษาหาแนวทางที่จะท�าให้คนในชุมชนสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อคนในชุมชน
ในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม

2. ควรท่ีจะหาแนวทางในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ความเชื่อและพิธีกรรม
ของลูกหลานในครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ

การจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ Thailand 4.0 นี้ จะเห็นได้ว่า วัดต่างๆ มีการจัดวางแผนผังตัว
อาคาร ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และได้มีการน�าวัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างมาใช้ใน
การก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากของเดิมที่ใช้อยู่ ด้วยวิวัฒนาการนวัตกรรมของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสมัยใหม่ เข้ามา
ทดแทนนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ยังคงซึ่งรูปแบบของตัวอาคาร หรือเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆ แบบดัง
เดิม ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มากแต่จะเป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น

ดังจะเห็นในปัจจุบันวัดได้น�าวัสดุอุปกรณ์มาท�าการก่อสร้าง เช่น โบสถ์แสตนเลส ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้เป็น
เพยีงโบสถ์ก่ออฐิฉาบปนูหรอื ใช้ไม้มาท�าโบสถ์, พระพทุธแสตนเลส แต่เดมินัน้ใช้วสัดอุปุกรณ์ในการสร้างองค์พระ
เป็นปูนปั้น จึงท�าให้วัดดูมีความสง่างาม มีความคงทนในด้านการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ สมกับ
เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกของชาติไทย ในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ : การจัดการ, สาธารณูปการ

Abstract

Management of modern renovation Thailand 4.0 will see that various temples have 
the layout of the building.Systematic.And have brought new innovative materials that concern 
with the construction work to use in the construction.Different from the originally used.With 
the innovative evolution of modern construction materials.Replaces old-fashioned materials. 
But the form of the building and the sights of the building still have old style. Even though 
have changed but not much, it is just modifying the materials only.

As we can see today, the material was used for construction, such as Stainless Chap-
el, which was originally use just masonry and brick chapel, or use wood to build the chapel, 
Buddha Stainless. The originally used the materials to create the Stucco Buddha. It makes the 
temple look elegant. It is durable in the terms of using and benefit in using absolutely. It is a 
Thai arts and cultures. It is a heritage of Thailand. In the Buddhism truly.

Keywords : Management, public assistance
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บทน�า 

ด้วยความศรัทธาพระพุทธศาสนา ท�าให้พุทธศาสนิกชนนิยมท�าบุญด้วยการสร้างวัดส่งผลให้มีการ
ก่อสร้างวัดและอาคารเสนาสนะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจัดเป็นงานในด้านสาธารณูปการวัด โดยแต่ละวัดนั้นจะมีผู้ที่คอย
ดูแลบริหารจัดการที่มีอ�านาจชี้ขาดได้ตามกฎหมาย คือเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ผู้มีหน้าที่บริหารและ
ปกครองวดั ตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2535 ได้บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในมาตรา 37 (1) เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ�ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี(อรุณ สิริจานุสรณ์, 2555 : 32)ฉะนั้นเจ้าอาวาสซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ควร
มีการจัดการสาธารณูปการซึ่งหมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนด 
มีแบบ มีแผนในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ กุฏิสงฆ์ เมรุ หอธรรม ศาลาการเปรียญ หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอาคารต่างๆ ภายในวัด ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัย ตามความเหมาะสมในบริบทด้าน
พืน้ที ่การใช้สอยประโยชน์จากสิง่ปลกูสร้างถาวรวตัถอุย่างสงูสดุ และทีส่�าคญัควรหมัน่บ�ารงุรกัษาไว้ เพือ่คงสภาพ
แวดล้อมและทัศนียภาพของวัดให้ร่มรื่น ซึ่งมีล�าดับการท�างานด้านสาธารณูปการอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน 

งานด้านสาธารณปูการซึง่ในยคุสมยัปัจจบุนั ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นยคุโลกาภวิตัน์หรอืยคุทีโ่ลกมคีวาม
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็มาก ท�าให้ศลิปกรรมวฒันธรรมทีสื่บทอดกันมาในหลายๆ ท้องถิน่เริม่กลายเป็นแบบ
ผสมผสานในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงงานด้านสถาปัตยกรรมที่แต่ละวัดพยายามแข่งขันกันที่จะสร้างถาวรวัตถุโดย
ตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือบางครั้งก็พยายามสร้างเพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้ามา
ท�าบุญที่วัดให้มากๆ โดยการสร้างถาวรวัตถุเป็นตัวกระตุ้นในการท�าบุญ ทั้งนี้แนวความคิดแบบนี้(พระปลัดอุดร 
ปริปุณโณ(มะลิพวง), 2558 : 4)ก็เพื่อบ�ารุงรักษาและส่งเสริมการสร้างวัดให้เป็นที่อ�านวยประโยชน์แก่ประชาชน
หรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้น ให้วัฒนาถาวรสืบไปการที่จะพัฒนาวัด หรือสาธารณูปการ เพื่อให้วัดกลับมามี
บทบาทต่อชมุชนหรือสงัคมทีว่ดัตัง้อยูใ่ช้วดัเป็นฐานการรองรบัการเผยแผ่หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา ท่ามกลาง
สถานการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันท�าให้เห็นว่าการจัดการงานสาธารณูปการวัด ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ เป็น
ล�าดับๆ จนมาถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเปิดกว้างทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ท�าให้วัดดูมีความสง่า
งาม มีความคงทนในด้านการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ สมกับเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นมรดก
ของชาติไทย ในทางพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง 

การจัดการสาธารณูปการสมัยพุทธกาล

ในพระพุทธศาสนาได้มีการสร้างศาสนาสถานมาตัง้แต่สมยัพทุธกาลโดยปรากฏอยูใ่นพระวนิยัปิฏก จฬู
วรรค ในสมัยพทุธกาล งานด้านสาธารณูปการ พระมส่ีวนเข้าไปเกีย่วข้องน้อย ส่วนมากจะหนกัไปด้านดแูลนวกรรม 
เมื่อทายกบริจาคสร้างวิหารถวาย พระจะเข้าไปมีส่วนในการก่อสร้างบ้างก็ในกรณีที่เป็นกุฏิเล็กๆ ไม่ค่อยถาวร
อะไรมากนกั เพราะปรากฏว่าก่อนเข้าพรรษาจะต้องมกีารซ่อมแซมทีอ่ยู่กนัประจ�า แม้ก่อนการสงัคยานาครัง้แรก 
เพียงแต่ภิกษุทั้งหลายติดตามพระพุทธเจ้าไปไม่กี่เดือนกุฏิวิหาร 18 แห่งก็ช�ารุด ต้องมีการซ่อมแซมใหญ่เพื่อให้
พระสงัคติีกาจารย์ได้พกั การซ่อมวหิารเหล่านัน้กเ็ป็นหน้าทีข่องพระเจ้าอชาตศตัรแูห่งแคว้นมคธ การท่ีพระภกิษุ
ท�าหน้าที่ในการศึกษา ปฏิบัติ และสั่งสอนเพียงอย่างเดียว ท�าให้ท่านมีเวลามากพอเพื่อท�างานนั้นๆ ความกังวล
ในการก่อสร้างซึ่งเป็น ปลิโพธประการหนึ่งก็มีไม่มากนัก ท�าให้พุทธบริษัท ๔ ท�างานในขอบข่ายที่เป็นความรับ
ผิดชอบของตนท�าให้แต่ละคนในบริษัทเหล่านั้นมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น(พระเทพดิลก (ระแบบ ิตาโณ), 
2548 : 77)การสร้างสาธารณูปการต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา หากพิจารณาเหตุปัจจัย ควรน�าหลักการที่มีอยู่
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มาประกอบ กล่าวคือ ควรอยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก มีทางไปมาสะดวกจากชุมชนหนึ่งไปยังชุมชนหนึ่ง เพื่อเอื้อการ
ด�าเนนิการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก ทีส่�าคญัพึง่อยูใ่นลกัษณะเรยีบง่าย ประหยดัวสัดอุุปกรณ์ และแรงงาน
อีกด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นอยู่โดยอาศัยก�าลังของประชาชนนั่นเอง จึงไม่ควรท�างานก่อสร้างให้ใหญ่โต แนวทาง
การก่อสร้างศาสนสถานที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามักเกิดจากความคิดที่ มุ่งเน้นเป็นสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ประกอบ
ศาสนพิธีทางพุทธศาสนา คือ เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์โดยตรงก็มีเป็นที่ใช่ท�ากิจกรรมส�าคัญก็มี และเป็นพระพุทธ
รปูหรอืรปูเคารพกม็ ีหากสร้างขึน้ในบรเิวณเดยีวกนัมกีารก�าหนดขอบเขตแน่นอนกจ็ะเรยีกว่า “วดั” หรอื “อาราม” 
ตามแบบเดิม ซึ่งมีการก่อสร้างตามคติยึดถือตามแบบแผนของท้องถิ่นนั้นๆ จนแพร่หลาย นับตั้งแต่พระพุทธ
ศาสนาเริ่มเกิดขึ้นในอินเดียและขยายอาณาเขตไปยังต่างประเทศด้วย ในระยะแรกๆ อาคารและเสนาสนะจะมี
ลกัษณะแคบเป็นท่ีพักอาศยัซึง่สร้างจากไม้ มงุหลงัคาด้วยหญ้าคาหรอืวัสดใุนท้องถิน่เท่านัน้ เป็นเหตใุห้ไม่สามารถ
ป้องกันอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัดได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ใช่วัสดุ 5 อย่าง คือ อิฐ หิน ปูนปั้น 
หญ้า และใบไม้มาเป็นอุปกรณ์เพราะบางสิ่งแสวงหาได้ง่าย ส่วนฝาผนัง ไม่ให้ใช่เปลือกไม้หรือดินโคลน เพราะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่แข็งแรงซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา เช่น โรงครัว โรงประชุม ห้องน�้า
หรือสระน�้า ตามจ�านวนพุทธบริษัท ที่เลื่อมใสศรัทธาช่วยกันสร้างช่วยกันบ�ารุงพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้อาคารเสนาสนะเกิดขึ้นมากมายขึ้นมากมายนั้นได้แก่พระสงฆ์ถือว่าเป็นต้นแบบ
ในพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สันโดษด้วยที่อยู่ที่อาศัยที่ชาวบ้านสร้างถวายท่าน ตามบทสังฆคุณของพระ
สงฆ์ในเบื้องต้นว่า สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้อง เป็นผู้จักเลือกด�าเนินชีวิตที่เหมาะสม พอ
เพียง พอใจในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบพระวินัยซึ่งเป็นเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยพวกดอกไม้นานา
ชนิดเอาไว้ มิให้กระจัดกระจายแยกจากกันเข้าไปสัมพันธ์เหมือนการได้พบเห็นพระอริยเจ้า และเป็นผลดีต่อชีวิต
ของพุทธบริษัทโดยแท้ดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในมงคลสูตรว่า “สมณานฺจ ทสฺสน� แปลว่า การได้เห็นสมณะ
เป็นอุดมมงคล” ฉะนั้น ท่านจึงสมกับเป็นทักขิไณยบุคคลของโลก เมื่อท่านเหล่านั้นมีความประสงค์จะสร้าง
เสนาสนะเอง โดยการวานให้ผู้อ่ืนช่วยสร้างเสนาสนะจะต้องได้รับฉันทานุมัติจากหมู่คณะก่อนเสมอทั้งนี้ว่าโดย
หลักการของการสร้างเสนะแล้ว ต้องอาศัยทุนทรัพย์และความรอบรู้ในด้านสถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ เข้ามา
เก่ียวข้องด้วย(พระมหาไพบูลย์ วิปุโล (เลิศฤทธิ์ธนะกุล), 2551 : 21)งานด้านก่อสร้างจึงจะเหมาะสมหรือเกิด
คุณค่าทางจิตใจของสาธุชนทั้งหลายได้ถูกต้อง ดังมีรายละเอียดและตัวอย่างการสร้างสาธารณูปการในพระพุทธ
ศาสนาครังพุทธกาลดังนี ้  

1. เรือ่งการสร้างวัดพระเวฬวัุนเป็นวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็เข้ากรงุราชคฤห์
เป็นครั้งแรกหลังจากจ�าพรรษา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแล้ว ทรงเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ ของ
พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ทรงน�าของเคี้ยวของฉันอัน
ประณีต ประเคนภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เอง กระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรง
ด�าริว่าพระผู้มีพระภาคควรประทับ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง อยู่ไม่ไกลและไม่ใกล้ จากหมู่บ้านนัก คมนาคมสะดวก ผู้
ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัด เสียงไม่อึกทึก เว้นจากคนสัญจรไปมา เป็นที่กระท�า
กรรมลับของหมู่มนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น ดังนี้แล้วจึงถวายอุทยานเวฬุวันแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้ว ทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเห็นชัด ชวนให้อยากรับ
ไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชะโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถา เพราะเร่ืองนั้นเป็นต้นเหต ุ
รับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม (พระไตรปิฎก,เล่ม 4 ข้อ 59 : 72)
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2. อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างพระเชตะวัน ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นคหบดีของกรุงสาวัตถีท่านเป็น
คนที่มีมิตรบริวารและทรัพย์สินเงินทองมากมาย เป็นคนที่ประชาชนทั่วไปให้ความนับถือ เชื่อถือ ค�าพูดของท่าน 
ท่านได้ชักชวน ประชาชนทั้งหลายร่วมกันสร้าง อาราม สร้างวิหาร เตรียมถวายทาน แด่พระพุทธเจ้า

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เที่ยวตรวจดูและหาที่สร้างอาราม ซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมในการสร้างอาราม 
ถวายแด่พระพุทธเจ้า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เห็นพระอุทยาน ของเจ้า เชตราชกุมาร เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่ไกล จากหมูบ้านนัก และคนไม่ค่อยพลุกพล่าน การคมนาคมสะดวกสบาย ผู้อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ไป
มาได้ง่าย จึงตกลงใจเข้าเฝ้าเจ้าเชตราชกุมาร เพื่อทูลขอประทานพระอุทยานเพื่อจัดสร้างพระอาราม เจ้าเชตรา
ชกุมารรับสั่งว่า คหบดี ถงึใช้กหาปณะมาเรยีงให้รมิจดกัน เราก็ใหอุ้ทยานไม่ไดท้า่นอนาถบณิฑกิเศรษฐีจงึทลูถาม
เจ้าเชตราชกุมารว่า พระองค์ขายอุทยานแล้วหรือพระเจ้าข้า เจ้าเชตราชกุมารรับสั่งว่า ท่านอนาถบิณฑฺกเศรษฐี 
เรายังไม่ได้ขายอุทยานเจ้าเชตราชกุมารกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีถามพวกมหาอมาตย์ ผู้พิพากษาว่า อุทยานเป็น
อันขายแล้ว หรือยังไม่ได้ขายมหาอมาตย์จึงตอบว่า พระลูกเจ้า เพราะพระองค์ตีราคาแล้วอุทยานจึงเป็นอันขาย
แล้ว จากนั้น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงสั่งให้คนงานน�าเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาดให้ริมจดกันในเชตวัน 
เงินที่ขนออกมาครั้งเดียวยังไม่เพียงพอแก่พื้นที่ ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งใกล้ตรงซุ้มประตู ท่านอนาถบิณฑิกคหบดี 
จึงสั่งพวกคนงานว่า ให้จงไปขนเงินมา เราจะเรียงให้เต็มในที่นี้ ขณะนั้น เจ้าเชตราชกุมารได้เห็นการกระท�าของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ว่าการกระท�านี้ไม่ใช่ของง่ายเพราะคหบดีนี้บริจาคเงินมากมายถึงเพียงนี้ ล�าดับนั้น เจ้า
เชตราชกุมารได้รับสั่งกับท่านอนาถบินฑิกคหบดีนี้ว่า พอเถอะ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่ว่างตรงนั้น ท่านอย่า
ลาดเงินเลย ให้โอกาสแก่เราบ้าง ส่วนนี้ข้าพเจ้าจะขอร่วมถวายด้วย ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีด�าริว่า เจ้าเชตราชกุ
มารพระองค์น้ี ทรงเรืองพระนาม ประชาชนรู้จัก ความเลื่อมใสพระธรรมวินัยนี้ของผู้ที่ประชาชนรู้จักเช่นน้ี มี
ประโยชน์มาก จึงได้ถวายที่ว่างนั้นแกเจ้าเชตราชกุมาร เจ้าเชตราชกุมารจึงรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูที่ตรงนั้น ต่อ
มา ท่านอนาถฑิกคหบดีให้สร้างวิหารหลายหลังไว้ในพระเชตวัน สร้างบริเวณ สร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน 
สร้างโรงไฟ สร้างกัปปิยกุฏี สร้างวัจกุฏี สร้างสถานที่จงกรม สร้างศาลากรม ขุดบ่อน�้า สร้าง่ศาลาบ่อน�้า สร้าง
เรืองไฟ สร้างศาลาเรือนไฟขุดสระโบกขรณี สร้างมณฑป(พระไตรปิฎก,เล่ม 7 ข้อ 307 : 117) 

3 เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหารสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ 
พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติ (ยังไม่ทรง
อนุญาต) เสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นๆ คือป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้า ป่าช้า ป่าชัฎ 
ที่แจ้ง ล้อมฟาง เวลาเช้าตรู่ ภิกษุเหล่านั้นเดินออกมาจากที่นั้นๆ คือ จากป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้า ป่าช้า ป่า
ชัฎ ที่แจ้ง ล้อมฟาง ทอดสายตาลงต�่า มีการก้าวไป การถอยหลัง การมองดู การเหลียวดู การคู้แขน การเหยียด
แขนน่าเลื่อมใสเป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยอริยาบถ ครั้งนั้น เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ไปสวนแตเช้าตรู่ ได้แลเห็นภิกษุเหล่า
นั้นเดินออกมาจากที่นั้น ครั้นเห็นแล้วเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์นั้นก็มีจิตเลื่อมใส ล�าดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์
ได้เข้าไปหาภกิษุเหล่านัน้ ครัน้แล้วจงึได้ กล่าวกับภิกษเุหล่านัน้ดงันีว่้า ข้าพเจ้าจะสร้างพระวหิารให้ ภกิษทุัง้หลาย
ตอบ คหบดีว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตวิหาร ถ้าเช่นนั้น พระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้ว
แจ้งให้กระผมทราบ ภิกษุเหล่านั้นรับค�าของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ 
คร้ันแล้วถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค นัง่ ณ ทีส่มควร ได้กราบทลูพระผูมี้พระภาคดงันีว่้า เศรษฐชีาวกรงุราชคฤห์
ต้องการจะให้สร้างวหิารถวายข้าพระพทุธเจ้าท้ังหลายจะพงึปฏิบัติอย่างไร (พระไตรปิฎก,เล่ม 7 ข้อ 294 : 89-90) 

4. ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ รับสั่งกับภิกษุทั้งหลาย
ว่า อนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือน มุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ�้า
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ภกิษุเหล่าน้ันจงึเข้าไปหาเศรษฐชีาวกรงุราชคฤห์ถงึทีอ่ยู ่แล้วได้กล่าวกับเศรษฐชีาวกรงุราชคฤห์ว่าท่าน
คหบดี พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแล้ว เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้จึงได้สร้างวิหาร ๖๐ หลัง โดยใช้เวลา
แค่เพียงวันเดียว ครั้นให้สร้างเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้ว
นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ขอพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์ ฉันภัตตาหาร
ของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิด พระพุทธเจ้าข้า เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ทราบว่าพระผู้มีพระ
ภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกออกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระท�าประทักษิณและทูลลาจากไป 
ครั้นผ่านราตรีนั้นไป เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีต แล้วให้คนไปกราบทูลภัต
กาลพระผู้มีพระภาคและหมู่ภิกษุสงฆ์(พระไตรปิฎก,เล่ม 7 ข้อ 294 : 90) 

5. เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ถวายวิหาร เวลาเช้าตรู่ พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตร
และจีวรเสดจ็ไปนเิวศน์ของเศรษฐชีาวกรงุราชคฤห์ ประทบันัง่บนอาสนะทีเ่ขาปูถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เศรษฐี
ชาวกรงุราชคฤห์ได้น�าของเคีย้วของฉนัอันประณตีประเคนภกิษสุงฆ์มพีระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเอง กระทัง่
พระผูม้พีระภาคเสวยเสรจ็แล้วทรงห้ามภตัตาหารแล้วละพระหตัถ์จากบาตร จงึนัง่เฝ้าอยู ่ณ ทีส่มควร ได้กราบทูล
ดงันีว่้า ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญ ต้องการสวรรค์จงึให้สร้างวิหาร 60 หลงัน้ีไว้ ข้าพระพทุธเจ้าจะปฎิบติัในวิหาร
เหล่านี้อย่างไรเล่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท่านจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ในทิศทั้ง 4 เศรษฐีทูลรับพระพุทธ
ด�ารัสแล้วได้จัดถวายวิหาร 60 หลังแก่สงฆ์จาก ทิศทั้ง 4 (พระไตรปิฎก,เล่ม 7 ข้อ 294 : 91)

จากประวัติและความเป็นมาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างในวัดพุทธศาสนา มีมาแต่ครั้งพุทธกาลซึ่ง
เกดิขึน้ด้วยความเลือ่มใสศรทัธาของชาวพทุธ ลกัษณะของสิง่กอ่สร้างคอืเสนาสนะส�าหรบัเปน็ทีพ่กัอาศยั สว่นสิง่
ก่อสร้างส�าหรบัเป็นเครือ่งร�าลึกนัน้เรยีกว่า เจดย์ี หรอื สถปู แปลว่าสิง่ทีใ่ช้เป็นอนสุรณ์ให้ระลกึถงึ ในสมยัพทุธกาล
ชาวอินเดียนิยมสร้างสถูปส�าหรับบรรจุอัฐิญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกผู้ตายได้ปฏิบัติกัน
จนเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง รูปลักษณ์ของสถูปอาจจะเป็นเพียงกองดิน เนินดิน หรือลักษณะคล้ายจอมปลวกจาก
ประเพณีน้ี เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก 
พระองค์ได้ทรงสละ พระราชทรัพย์จ�านวนมากให้สร้างวัด และสถูปทั่วราชอาณาจักรถึง 84,000 องค์ แล้วมีการ
ก่อสร้าง ตกแต่งให้สวยงาม พัฒนารูปแบบขึ้นเป็นสถาปัตยกรรม จากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสวงบุญ เข้ามาปฏิบัติธรรม 
หรือพักอาศัยเป็นเวลานาน แล้วมีการตกแต่งบริเวณโดยรอบจนกลายเป็นวัดในที่สุด(วงเดือน ทองเจียว,1996 : 
30)การด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจ
ของเจ้าอาวาสด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท�านุบ�ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแล
รักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรมกุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น(กรม
การศาสนา, 2539: 7) งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ 
ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส�าคัญ 

การจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่

การจัดการสาธารณูปการ การก่อสร้างและการปฏิสังขรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 1775) ศาสน
สถานของสงฆ์ ลักษณะงานการสาธารณูปการ ว่าโดยลักษณะแตกต่างกัน ๓ คือ 

1) การกระท�าด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม ได้แก่การก่อสร้าง และการ
บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นกิจการที่ต้องท�าด้วยแรงความคิด กล่าวคือ การวางโครงงานให้พอเหมาะกับกิจที่จะด�าเนิน
การ เมื่อด�าเนินการต้องใช้แรงงานให้พอเหมาะกับกิจการที่จะด�าเนินการเมื่อด�าเนินการต้องใช้แรงงานและทุน
ทรัพย์และใช้หลักบัญชีควบคุมด้วย ใคร่ขอกล่าวถึงการวางโครงงานพอให้มองเห็น ควรเริ่มการคิดท�าแผนผังวัด
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ให้พอเหมาะสมกบัสภาพวดั เช่น ควรก�าหนดสร้างอโุบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี ซ่ึงเป็นหลกัของวัดไว้ทีใ่ด โรงเรยีน
พระปริยัติธรรม หอสวดมนต์ หอระฆัง หอกลอง ถนนหนทาง สนามหญ้าและอื่นๆ ไว้ที่ใด แล้วเขียนแผนผังวัด
เป็นหลัก และเขยีนแบบแปลนสิง่ทีจ่ะสร้างตามโอกาส และสิง่ทีจ่ะสร้างขึน้นัน้ควรให้เป็นทรงไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของชาต ิหรอืยดึศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ ขนาดใหญ่เลก็ตามความเหมาะสมแหล่งทนุทรพัย์เมือ่จะก่อสร้างเสนาสนะ
ต่างๆ ตามแผนผังที่ก�าหนดไว้ และเสนาสนะที่สร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลน แม้การบูรณปฏิสังขรณ์ ก็ถือแบบ
แปลนนี้เป็นหลักปฏิบัติ แต่ส่วนมากแผนผังวัดมักเขียนแล้วแต่คราวขออนุญาตสร้างวัด เมื่อเขียนแล้วต้องให้เป็น
ไปตามเดิม เว้นแต่มีการขยายบริเวณวัดให้กว้างขวางกว่าเดิม

2) การกระท�าด้วยเอกสารรายงาน ได้แก่การด�าเนินกิจการทางด้านเอกสาร เช่น การขออนุญาตสร้าง
วัด ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอย้ายวัด ขอยุบวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขอยกวัดร้างให้เป็นวัดมีพระภิกษุ
จ�าพรรษา และการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ขออนุญาตจัดงานวัด ขออนุญาตเรี่ยไร การด�าเนิน
กิจการเหล่านี้ การขอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การอนุญาตจัด
งานวัดและการขอเรีย่ไร ปฏบิตัติามค�าสัง่มหาเถรสมาคมว่าด้วยการนัน้ การอืน่ๆ มกีารขออนญุาตสร้างวดัเป็นต้น 
ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง บางเรื่องทางราชการเป็นเจ้าการ คณะสงฆ์เป็นส่วนประกอบ บางเรื่องคณะ
สงฆ์เป็นเจ้าการ ทางราชการเป็นเพียงส่วนประกอบ

3) การท�าโดยการจดัประโยชน์ ได้แก่ การด�าเนนิการในการรกัษาทรพัย์สนิใช้จ่ายทรพัย์สนิและการจดั
ประโยชน์ของวดัโดยตรง คอื การศาสนสมบตั ิเป็นงานละเอยีดอ่อน ต้องปฏบิตัติามวธิกีารทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
(กรมการศาสนา,2540 : 111)การจัดการสาธารณูปการ เป็นการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการตามลักษณะที่
แยกกล่าว ย่อมมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน จะขอแยกให้ข้อแนะน�าเฉพาะการก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ส่วนอีก 3 อย่าง คือ กิจการอันเกี่ยวกับการวัด กิจการของวัดอื่นๆ และการศาสนสมบัติของวัด 
จัดแยกกล่าวอีกส่วนหนึ่ง

แผนผังวัด การก�าหนดแผนผังวัด มิใช่เรื่องยุติตายตัว ย่อมมีข้อยักย้ายไปตามเหตุการณ์ ให้ค�านึงขนาด
ของวัดและชุมชนพร้อมสภาพที่ดินที่ตั้งวัดและความเหมาะสมเป็นส�าคัญ

วดัขนาดเลก็ วดัขนาดเลก็และทีต่ัง้อยูใ่นชมุชนขนาดเลก็ควรจดัแผนผงัขนาดย่อย โดยให้มถีนนหนทาง
เชื่อมพองามกับให้มีสนามหญ้าและที่ปลูกต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่ง เสนาสนะควรมีเฉพาะ ที่ขาดไม่ได้ คือ กุฎิ ศาลา
การเปรียญและอุโบสถ ควรกันไว้เป็นเขตฌาปนสถาน พร้อมกะส่ิงก่อสร้างไว้ในแผนผัง คือ เมรุเผาศพ ศาลา
บ�าเพ็ญบุญ ส่วนเสนาสนะอื่น ๆ ถ้าจ�าเป็นจริงจึงมี เพราะถือนโยบายประหยัด

วัดขนาดกลาง วัดขนาดกลางและตั้งอยู่ในชุมชนขนาดกลาง ที่ตั้งวัดกว้างขวาง ควรจัดแบง่เป็นเขต คือ 
เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษาและเขตสาธารณะสงเคราะห์ ปันด้วยเขตถนนหรือล�าคลอง จัดเป็น
สนามหญ้าบริเวณปลูกต้นไม้ และเขตอภัยทาน ตามควรแก่ที่ตั้งวัดและชุมชน เสนาสนะควรมีมากกว่าวัดขนาด
เลก็ คอื กฎเีป็นหมู ่ศาลาเปรยีญ อุโบสถ โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ หรอื ฌาปนสถาน 
ควรแยกออกเป็นส่วนหนึ่ง ก�าหนดสิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน เข่น เมรุเผาศพ ศาลาบ�าเพ็ญบุญ ที่เก็บศพ โรงครัว

วัดขนาดใหญ่ วัดขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ควรจัดแบ่งเขตให้เหมาะสมกว่าขนาดกลาง 
หรืออาจเพิ่มเขตจัดประโยชน์เข้าอีก เสนาสนะก็อาจมีมากกว่าและประณีตขึ้นตามสมควรที่ขนาดวัดและชุมชน 
การเขียนแผนผังวัดนี้ ขออุปถัมภ์บางส่วนได้จากกรมการศาสนาเพื่อให้ได้มาตรฐานแบบเดียวกัน เมื่อเขียนเสร็จ
แล้ว เสนอตามล�าดับเพื่ออนุมัติเป็นหลักการต่อไป
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การตบแต่ง วัดขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ควรได้มีการแต่งให้น่ารื่นรมย์เหมาะสมกับ
ค�าว่า อาราม เช่น จัดท�าถนนเข้าวัดและภายในวัด จัดท�าความสะอาดวัดประจ�าทุกสัปดาห์ จัดปลูกต้นไม้ยืนต้น
รมิทาง จดัท�าป้ายบอกชือ่วดั ท�าป้ายประชาสมัพนัธ์กจิการภายในวดั เขยีนแผนผงัวดัลงในกระดานขนาดใหญ่ตดิ
ไว้ในทีเ่ปิดเผย การท�าป้ายชือ่วดันัน้ขอให้บอกชือ่ทางราชการ และให้ถกูต้องกนัทัง้ป้ายถนนแยกเข้าและป้ายหน้า
วัดอย่างไรก็ตาม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง คือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิ
การระดับวัด และเจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ

1. ควบคุมการสาธารณูปการ

2. ส่งเสริมการสาธารณูปการ

การสาธารณูปการ ในพระพุทธศาสนาก็มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการสาธาณูปการไว้ว่า 
พระพุทธศาสนาส่งเสริมพระภิกษุให้การเข้าไปมีบทบาทในสังคม และยกย่องการกระท�าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขต่อสาธารณชน(พระปลัดอุดร ปริปุณโณ (มะลิพวง), 2558 : 4)การจัดการสาธารณูปการจึงเน้นในส่วนบ�ารุง
รักษาวัดและ ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐ
และพุทธบริษัท จะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของพระสงฆ์ พระสังฆาธิ
การทกุรปูต้องมองเหน็ความส�าคญัของการจดัท�าแผนแม่บทการก่อสร้าง และรูจั้กวธิกีารบรหิารงานสาธารณปูการ
เป็นอย่างดี มีเทคนคิและวธิกีารขอค�าปรึกษากบัหน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบ การบรหิารจดัการงานสาธารณปูการ
ที่ดี จะต้องรู้จักวิธีบูรณปฏิสังขรณ์ โดยยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแล ท�านุบ�ารุง ศาสนวัตถุ
และศาสนสถานและการจัดท�าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง งานสาธารณูปการเป็นงานส�าคัญ โดยเฉพาะเป็นงาน
ประดับบารมีเจ้าอาวาส และเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้
ความส�าคัญแก่เจ้าอาวาสและเหน็ผลงานของเจ้าอาวาสได้เรว็กว่างานด้านอืน่ๆ การควบคมุส่งเสรมิการสาธารณปูการ
จึงถือเป็นหน้าที่อันส�าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็เพื่อบ�ารุงรักษา
และส่งเสริมสร้างวดัให้เป็นทีอ่�านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรอืสงัคมผูเ้ป็นเจ้าของวดันัน้ให้วฒันาสถาพรสบืต่อไป

การวิเคราะห์แนวคิดการจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

จากแนวแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการจัดการงานสาธารณูปการมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล แต่เดิมนั้น
งานด้านนี้พระภิกษุสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง ค่อนข้างน้อย อีกทั้งแต่เดิมเสนาสนะต่างๆ ในงาน
สาธารณูปการ พุทธองค์ได้ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือน มุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ�้า 
ส่วนมากนั้นพระภิกษุจะมีส่วนเกี่ยวข้องไปในทาง ดูแล บูรณปฏิสังขรณ์เป็นส่วนใหญ่ ต่างจากสมัยปัจจุบันพระ
ภกิษเุข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการงานสาธารณูปการได้อย่างเตม็ที ่ทัง้นีโ้ดยการมพีระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
มาตรา 37 (1) เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ�ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยด ีซึ่งลักษณะ
งานการสาธารณูปการ ว่าโดยลักษณะแตกต่างกัน 3 คือ 

1. ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าด้วยแรงความคดิ แรงงานและทนุทรพัย์ รวมถงึการควบคมุ การคดิท�าแผนผัง
วัดให้พอเหมาะสมกับสภาพวัด ควรก�าหนดสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี ซึ่งเป็นหลักของวัดไว้ที่ใด โรงเรียน
พระปริยัติธรรม หอสวดมนต์ หอระฆัง หอกลอง ถนนหนทาง สนามหญ้าและอื่นๆ ไว้ที่ใด แล้วเขียนแผนผังวัด
เป็นหลัก และเขยีนแบบแปลนสิง่ทีจ่ะสร้างตามโอกาส และสิง่ทีจ่ะสร้างขึน้นัน้ควรให้เป็นทรงไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติ หรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
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2  การกระท�าด้วยเอกสารรายงาน ได้แก่การด�าเนินกิจการทางด้านเอกสาร การขออนุญาตสร้างวัด 
ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอย้ายวัด ขอยุบวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขอยกวัดร้างให้เป็นวัดมีพระภิกษุจ�า
พรรษา และการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

3. การท�าโดยการจัดประโยชน์ ได้แก่ การด�าเนินการในการรักษาทรัพย์สินใช้จ่ายทรัพย์สินและการ
จัดประโยชน์ของวัดโดยตรง คือ การศาสนสมบัติ วิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน จะขอแยกให้ข้อ
แนะน�าเฉพาะการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์

การก�าหนดแผนผงัวัด มใิช่เรือ่งยตุติายตวั ย่อมมข้ีอยกัย้ายไปตามเหตกุารณ์ ให้ค�านงึขนาดของวดัและ
ชมุชนพร้อมสภาพทีด่นิทีต่ัง้วัดและความเหมาะสมเป็นส�าคญั 1 วดัขนาดเลก็ ทีข่าดไม่ได้ คอื กฎุ ิศาลาการเปรยีญ
และอุโบสถ ควรกันไว้เป็นเขตฌาปนสถาน พร้อมกับสิ่งก่อสร้างไว้ในแผนผัง 2 วัดขนาดกลาง เสนาสนะควรมี
มากกว่าวัดขนาดเล็ก คือ กุฎีเป็นหมู่ ศาลาเปรียญ อุโบสถ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
หรือ ฌาปนสถาน ควรแยกออกเป็นส่วนหนึ่ง ก�าหนดสิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน 3 วัดขนาดใหญ่ เสนาสนะก็อาจมี
มากกว่าและประณีตขึ้นตามสมควรที่ขนาดวัดและชุมชน 

การตบแต่ง วัดขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ควรได้มีการแต่งให้น่ารื่นรมย์วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการก่อสร้างควรเป็นวัสดุที่เหมาะสมและมีความคงทน ซึ่งในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีให้
เลือกคัดสรร และน�ามาทดแทนในการก่อสร้างได้มากกมาย หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้ ,วัสดุเทียมไม้, 
กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งมีหลากหลายชนิด, กระจก, สแตนเลส, เมทัลชีท และวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ซึ่งมีออก มา
เรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้เลือกใช้วัสดุในยุค Thailand 4.0อยู่ที่ความเหมาะสม ตามบริบท
พื้นที่วัดต่างๆ แต่ที่ส�าคัญคือเจ้าอาวาสผู้มีหน้าที่ 1 ควบคุมการสาธารณูปการ 2 ส่งเสริมการสาธารณูปการ ต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบ การใช้ประโยชน์อาคาร เสนาสนะ ว่าสิ่งไหนส�าคัญและใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด ตามยุคสมัยใหม่แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปะแบบดังเดิม หรือปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย โดยไม่เสีย
ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมของวัด ในงานด้านสาธารณูปการนั่นเอง 

บทสรุป 

การจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ Thailand 4.0 นี้ จะเห็นได้ว่า วัดต่างๆ มีการจัดวางแผนผังตัว
อาคาร ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และได้มีการน�าวัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างมาใช้ใน
การก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากของเดิมที่ใช้อยู่ ด้วยวิวัฒนาการนวัตกรรมของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสมัยใหม่ เข้ามา
ทดแทนนวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์สมัยเก่า แต่ยังคงซึ่งรูปแบบของตัวอาคาร หรือเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆ แบบดัง
เดิม ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มากแต่จะเป็นเพียงแค่การปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ตามยุคตามสมัย 
ของวัดในแต่ละยุค ดังจะเห็นในปัจจุบันวัดได้น�าวัสดุอุปกรณ์มาท�าการก่อสร้าง เช่น โบสถ์แสตนเลส ซึ่งแต่เดิม
นัน้ใช้เป็นเพยีงอโุบสถก่ออฐิฉาบปนูหรอื ใช้ไม้มาท�าอโุบสถ, พระพทุธแสตนเลส แต่เดิมน้ันใช้วสัดุอปุกรณ์ ในการ
สร้างองค์พระเป็นปูนปั้น, เนื้อส�าริด,ทองค�า,ทองแดง,ทองเหลือง ซึ่งแม้แต่กระเบื้องหลังคาซึ่งแต่เดิมจะใช้เป็น
เพียงกระเบื้องดินเผาเคลือบ มาท�าเป็นหลังคาของ อุโบสถ, วิหาร, กุฏิ, ศาลาการเปรียญ, แต่มาสมัยปัจจุบันนี้ ก็
มีวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ มาทดแทน เช่น กระเบื้องหลังคาเซรามิก,กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์,กระเบื้องหลังคา
คอนกรตี เป็นต้น จากอดตีจนมาถงึปัจจบุนัท�าให้เหน็ว่าการจดัการงานสาธารณปูการวดั ได้มกีารพฒันามาเรือ่ยๆ 
เป็นล�าดับๆ จนมาถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเปิดกวา้งทางดา้นนวัตกรรมต่างๆ ท�าให้วัดดูมีความ
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สง่างาม มคีวามคงทนในด้านการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยอย่างเตม็ที ่สมกบัเป็นศลิปวฒันธรรมไทย เป็นมรดก
ของชาติไทย ในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
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ทับทิมสยาม : แนวทางส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยาม 

กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย 

อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อรสา พรมมาศ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อศึกษาปัญหาการปลูกส้มโอ
ทับทิมสยาม และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
ทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า

1.  วิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยามเพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีขั้น
ตอนวิธีการปลกู ดงัน้ี คือ 1) การเลอืกพ้ืนทีป่ลกูให้เหมาะสมกบัสายพนัธุข์องส้มโอ 2) เลอืกท�าการปลกูช่วงฤดกูาล
ที่ไม่มีฝนตกชุก 3) เกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง 4) มักนิยมปลูกส้มโอด้วยการยกร่อง 
เพื่อป้องกันความชื้น และน�้าเค็ม 5) ภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยเพื่อบ�ารุงอีกครั้ง

2. ปัญหาการปลกูส้มโอทบัทมิสยามเพ่ือส่งเสรมิอาชพีการปลูกส้มโอทบัทมิสยาม กรณศีกึษา เกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า 1) 
ปัญหาน�้าท่วมขัง เกิดจากฝนตกชุกในระยะเวลานานจนท�าให้เกิด โรครากเน่า 2) ปัญหาการระบาดของโรคของ
ส้มโอมีหลายชนิด โรคแคงเกอร์จะเกิดขึ้นที่ใบ กิ่ง ล�าต้น ท�าให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วง 3) ปัญหาการระบาดแมลง
ศัตรูส้มโอ เช่น หนอน เพลี้ยไฟ เป็นต้น มีทั้งเกิดขึ้นในฤดูแล้ง และฤดูฝน 4) ปัญหาดอกร่วง มักเกิดจากพายุลม
แรง

3. แนวทางการส่งเสรมิอาชพีการปลกูส้มโอทบัทมิสยาม กรณศีกึษา เกษตรกรผูป้ลกูส้มโอทบัทมิสยาม 
บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีแนวทาง ดังนี้ 1) มีการส่ง
เสริมทุนในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานรัฐ 2) มีการส่งเสริมการฝึกอบรมวิธีการปลูกส้มโอกับผู้ที่สนใจ 
3) ประชาสัมพันธ์ส้มโอทับทิมสยาม ผ่านสื่อต่าง ๆ 4) ส่งเสริมพื้นที่ในการจัดจ�าหน่ายเชิงรุก

ค�าส�าคัญ :  ส้มโอทับทิมสยาม, แนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยาม

บทน�า 

ส้มโอทับทิม หรือเรียกอกีชื่อหนึง่วา่ส้มโอทับทิมสยาม เป็นผลไม้ตระกลูส้มทีรู่จ้ักกนัมาช้านาน และส้ม
โอยังนับว่าเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันอย่าแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่อุดม ไปด้วย
ประโยชน์อย่างส้มโอทับทิมสยามนี้ผู้คนรู้จักคุ้นเคยเป็นระยะเวลานานแล้ว ด้วยสรรพคุณทางยาและมีวิตามินซี
สูง นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมรับประทานเพื่อควบคุมน�้าหนักอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ได้ลิ้มรส ส้ม
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โอทับทิมสยามจะมีลักษณะเด่น ที่สังเกตได้ชัด คือ สีของส้มโอจะมีแดงเหมือนทับทิม ใสแวว เกร็ดส้มใหญ่ น�้าฉ�่า 
และจะมีรสชาติที่หวานไม่เหมือนกับส้มโอสายพันธุ์อ่ืน ๆ และในส่วนของเปลือกยังสามารถใช้ประโยชน์ในอีก
มากมาย เช่น ใช้เปลือกสุมไฟให้มีกลิ่นหอมเพื่อไล่แมลง และยังสามารถน�าเปลือกส้มโอมาแปรรูปเป็นเปลือกส้ม
โอเชื่อม และส้มโออบแห้งเพื่อรับประทานแก้ อาการวิงเวียน และมีการใช้เปลือกส้มโอน�าไปตากแห้งแล้วเอามา
ต้มแก้โรคปอดอักแสบให้เด็ก (ศิริธร บัวคง, 2559) นอกจากนี้การปลูกส้มโอทับทิมสยามยังให้ผลผลิต และผล
ตอบแทนสงู สามรถให้ผลผลติได้ตลอดทัง้ปี และสามารถเกบ็รกัษาไว้ได้นานจนถงึระยะเวลาการวางขายในตลาด 
เนือ่งจากส้มโอทบัทมิสยามมเีปลอืกหนา และมรีาคาสงูจงึท�าให้เกษตรกรนยิมปลกูส้มโอเพือ่บรโิภคในครอบครวั 
และปลูกเป็นการค้าจ�านวนมาก เพราะมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ จึงท�าให้ส้มโอ
ทับทิมสยามเป็นผลไม้ส่งออกที่ส�าคัญชนิดหนึ่งของไทยด้วย (สมคิด เทียมรัศมี, 2548) 

ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียง และท�ารายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามมา
นานนับหลายสิบปี เนื่องจากส้มโอทับทิมสยามมีลักษณะที่ไม่เหมือนส้มโอทั่วไป คือ มีรสชาติที่หวานอร่อย เนื้อ
เลก็ ๆ  ซ้อนกันหลายชัน้ มสีชีมพเูข้มคล้ายสทีบัทมิจนถงึสแีดง สามารถปลกูได้ในพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้ปากพนงั เนือ่งจาก
พื้นที่บ้านเปี๊ยะ ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ์ที่ดี และมีแร่ธาตุ
ของดนิท่ีตอบสนองต่อการปลกูส้มโอทบัทมิสยามท�าให้มรีสชาติหวาน และมสีสีนัทีเ่ป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนกบั
ส้มโอสายพันธุ์อื่น (ศิริธร บัวคง, 2559) แต่ด้วยปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืชที่รบกวนส้มโอตลอด เกษตรกรจึง
ต้องเพิ่มต้นทุนกรผลิตขึ้นสูงจ�านวนมาก จนท�าให้เกษตรกรบางรายต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่น อีกทั้งอุภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�าส่งผลให้พื้นปลูกส้มโอทับทิมสยามลดน้อยลง ในขณะที่ความต้องการของท้อง
ตลาดปัจจุบันพื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในขณะที่ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด โดยเกษตรกร
สามารถขายได้กิโลกรัมละ 150 บาท จึงยังมีโอกาสที่จะขยายพื้นที่ปลูกออกไปอีกได้มากเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการเปิดตลาดต่างประเทศเพื่อขยายฐานตลาดให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น และเนื่องจากการปลูกส้มโอทับทิมสยาม มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปี 
จึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกส้มโอทับทิมสยามเพิ่มขึ้น จึงควรสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกส้มโอทับทิมสยามเพิ่มมากขึ้น (วชิราภรณ์ เกิดกลิ่นหอม, 2560)

 การท�าวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการ
ปลูกส้มโอทับทิมสยาม และแนวทางส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิม
สยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาวิธี
การปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการปลูกส้มโอทับทิมสยาม และแนวทางส่งเสริมการปลูกส้มโอ
ทับทิมสยาม เพื่อที่จะได้น�ามาปรับใช้ในการท�าวิจัย และการเรียนรู้เพือ่ที่จะได้น�ามาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ปลูกส้มโอทับทิมสยามให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ 
หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาปัญหาการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้าน
เปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. เพือ่ศกึษาแนวทางส่งเสรมิอาชพีการปลกูส้มโอทบัทมิสยาม กรณศีกึษา เกษตรกรผูป้ลกูส้มโอทบัทมิ
สยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ�านวน 7 คน ได้แก่ นางวชิราภรณ์ เกิดกลิ่นหอม, 
นางอดุน สิงห์คม, นายเกษม เพชรถนอม, นางอุไร ผลส่ง, นางวรรณดี หนูแสน, นางสมบูรณ์ ทิพย์ก้องลาด และ
นางอารมณ์ วงศ์ขาว

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกส้มโอเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
หลัก จ�านวน 6 คน /ร้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 1 คน, พัฒนากรอ�าเภอปากพนัง จ�านวน 1 คน, นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรอ�าเภอปากพนัง จ�านวน 1 คน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 1 คน ร้านเจ๊นันส้มโอ
ทับทิมสยาม จ�านวน 1 ร้าน และร้านส้มโอทับทิมสยามบุญถนอม จ�านวน 1 ร้าน

2.  เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

  แบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก กับผู้ให้ข้อมูลรอง เกี่ยวกับเรื่อง ทับทิมสยาม : 
แนวทางส่งเสริมการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ท่ี 5 
ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นมาจากการศึกษา
วัตถุประสงค์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ และมีกล้องถ่ายรูปใช้ในการถ่ายภาพน่ิง และวิดีโอภาพเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานใน
การท�าวิจัย 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การส�ารวจพืน้ท่ีในชมุชน และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากหนงัสอือนิเตอร์เนต็ 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง จากนัน้ศกึษาภาคสนาม โดยใช้โจทย์วจิยั และประเดน็ค�าถามทีส่ร้างขึน้ เพือ่ใช้เป็นเครือ่ง
มือในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย และเสนอรายงานการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ 
และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาใช้ในการวิเคราะห์แบบพรรณนา และได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพื่อ
รวบรวมข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์หาค�าตอบ ผู้วิจัยได้ลงภาคสนาม และเก็บบันทึกข้อมูลที่ต้องการ สรุปผลพร้อม
น�าเสนอเนื้อหาการวิจัยตามวัตถุประสงค์โดยพรรณนา
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ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 วิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยามเพื่อ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้าน
เปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  การเลือกพื้นที่ปลูก พบว่า การเลือกพื้นที่ในการปลูกส้มโอนั้นควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ แหล่งน�้า
เพื่อให้สะดวกในการให้ต้นส้มโอ และเพื่อกักเก็บน�้าในช่วงฤดูแล้ง นอกจากต้องเลือกพื้นที่ ที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ และสามารถระบายน�้าได้ดีเนื่องจากส้มโอไม่สามารถ
ทนน�้าขังได้ และเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตพื้นที่ที่ปลูกส้มโอนั้น การคมนาคม หรือรถสามารถเข้าถึงได้

2. ฤดูกาลที่ปลูก พบว่า ฤดูการปลูกส้มโอนั้นถ้ามีการปลูกส้มโอในพื้นที่ดอน หรือที่ราบนั้นสามารถ
ปลูกได้ในช่วงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนก็ได้เพราะส้มโอจะได้รับน�้าอย่างเพียงพอท�าให้เติบโตเร็ว นอกจากนี้การ
ปลูกในช่วงฤดูฝนยังช่วยประหยัดน�้า และเวลาในการดู และถ้ามีการปลูกแบบยกร่องคูน�้าสามารถปลูกได้ทุกฤดู 
เพราะการปลูกแบบยกร่องคูน�้าสามารถให้น�้าได้ตามความต้องการ และการปลูกส้มโอในพื้นที่ราบไม่ควรปลูกใน
ช่วงฤดูฝนเนื่องจากต้นส้มโอที่ปลูกยังเล็กไม่สามารถ ทนน�้าขังได้นาน ๆ เพราะถ้าฝนตกชุกเยอะ ๆ น�้าอาจจะ
ท่วมได้ และส่งผลให้ต้นส้มโอที่ปลูกตายได้

3. การขยายพันธุ ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งโดยมีการใช้กิ่งพันธุ์ที่
ไม่แก่จนเกินไป และเนื่องปัจจุบันการตอนกิ่งใช้อุปกรณ์ไม่มาก และไม่ยุ่งยากมากนักจึงมีการใช้วิธีการขยายพันธุ์
ส้มโอด้วยวธิีการตอนกิง่ และกิง่พันธุ์มรการเจรญิเตบิโตเร็ว หรอืรากงอกเร็วอกีทัง้ยังไดต้้นพนัธุท์ี่แขง็แรงสมบูรณ์
ตามที่ต้องการ นอกนี้ยังมีการน�ากิ่งพันธุ์ที่ตอนจากต้นพันธุ์ที่ดี ไม่เป็นโรคไปปลูก ยังส่งผลให้ผลผลิตออกมาดีอีก
ด้วย

วิธีการปลูก

1. การปลูกส้มโอทับทิมสยาม พบว่า การปลูกส้มโอเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบของส้ม
โอ และเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิต มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปลูก และการดูแลรักษาเกษตรกร
ส่วนเลือกปลูกส้มโอแบยกร่องมีคูน�้า เน่ืองจากในพื้นที่ปลูกส้มโอมีน�้าท่วมเกือบทุกปี และเลือกปลูกระยะห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 6-7 เมตร และการปลกูในพืน้ทีด่นิดอน ส่วนใหญ่มกีารเว้นระยะห่างระหว่างต้น และระหว่าง
แถว ประมาณ 6-8 เมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2. การตัดแต่งกิ่ง และใบ พบว่า การตัดแต่งกิ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการ
ดูแลรักษา เช่น ตัดแต่งกิ่งที่ชี้ออกจากทรงพุ่ม กิ่งและใบที่เป็นโรค กิ่งที่แห้งและตาย นอกจากนี้การตัดแต่งกิ่งใบ
ยังช่วยลดการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังช่วยให้กิ่งที่คอยแย่งอาหารลดน้อยลง เพราะกิ่งที่
ถูกตัดออกไปจะเป็นกิ่งที่คอยแย่งอาหารแต่ไม่ค่อยออกดอกติดผล

3. การให้ปุ๋ย พบว่า การให้ปุ๋ยเป็นปัจจัยส�าคัญในการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ และผลผลิตเนื่องจาก
ในปัจจุบันดินไม่ค่อยมีความสมบูรณ์มากนักมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ การเจริญเติบของส้มโอ ส้มโอที่ปลูกในดินที่
ดีจะมีความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต และยังส่งผลให้ผลผลิตดี และมีคุณภาพอีกด้วย แต่ถ้ามีการปลูกในดินที่
ไม่ดีจะท�าให้ต้นส้มโอ เจริญเติบโตช้า ต้นแคระ หรือชะงักการเจริญเติบโต และยังส่งผลให้ผลผลิตน้อย และไม่มี
คุณภาพ 
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4. การให้น�้า พบว่า น�้าถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ และผลผลิต นอกจาก
น้ีน�า้ยงัเป็นส่วนหนึง่ในการท�าให้ต้นส้มโอคลายความร้อนไม่ให้ต้นส้มโอร้อนเกินไป ส้มโอเป็นพืชทีต้่องการน�า้มาก 
แต่น�้าจะต้องไม่ขัง การให้น�้าจึงควรให้ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของส้มโอ การให้น�้าในปัจจุบัน
ที่นิยมให้กันมี 2 แบบ คือ ถ้าการปลูกส้มโอแบบยกร่องคูน�้าให้ก็จะใช้เครื่องสูบน�้าตั้งบนเรือแล้วพ่นฉีด ถ้าปลูก
แบบที่ดอน คือ พื้นที่ราบ หรือพื้นที่ลุ่มจะมีการใช้สปริงเกอร์ในการรดน�้าให้กับส้มโอ 

5.  การป้องกนัน�า้เคม็ และน�า้เสยี พบว่า การป้องกนัน�า้เคม็น�า้นัน้จะมกีารสร้างเนนิคัน่ดนิ หรอืท�านบ
เพื่อก้ันไม่ให้น�้าเค็มเข้ามาในสวนส้มโอ และท�าความสะอาดร่องคูน�้าโดนการเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ออกจากร่องน�้า
เพื่อป้องกันน�้าเน่าเสีย นอกจากเกษตรกรมีการตรวจเช็คเนินคั่นดิน หรือท�านบ ว่ามีการช�ารุด หรือไม่ถ้ามีก็จะมี
การซ่อมแซมก่อนที่น�้าเค็มจะเข้าสวน เนื่องจากถ้าน�้าเค็มเข้าสวนแล้ว ถ้าน�าน�้าเค็มนั้นไปรดต้นส้มโอ ต้นส้มโอก็
จะเหี่ยวเฉาเพราะดินมีความเค็มมากเกินไป

6.  การติดดอก และออกผลผลิต พบว่า ส้มโอจะมีการออกดอกมากในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤศจิกายนช่วงนี้จึงต้องมีการดูแลอย่างดี เพราะถ้าดูแลไม่ดี หรือท�าผิดวิธีจะท�าให้ดอกส้มโอ หรือผลส้มโอร่วง
หมดต้น เช่น การให้น�้ามากเกินไป หรือน้อยเกินไป รวมไปจนถึงการใส่ปุ๋ยด้วยเพราะถ้าให้ปุ๋ยน้อยธาตุอาหารใน
ดินก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นส้มโอที่จะน�า ธาตุอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงลูกอาจจะท�าให้ผลร่วงได้ 
หรือผลผลิตเล็ก

7.  การเก็บเกี่ยว พบว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว เช่น ถ้าผลผลิตอยู่ในต�าแหน่งที่สูงก็จะใช้ไม้ที่มีความยาวพอเหมาะแล้วใช้
กรรไกรแบบหนบีผกูตดิไว้ แล้วให้เชอืกกระตกุให้กรรไกรตัดผลส้มโอ แต่ถ้าผลอยู่ในต�าแหน่งท่ีไม่สูงมากนกัก็อาจ
จะใช้มือปลิด หรือกรรไกรตัด นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้บันไดปีนขึ้นไปตัด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
นิยมใช้วิธีนี้เนื่องจากการเคลื่อนย้ายบันไดจะยุ่งยาก

8. การปฏิบตัหิลังการเก็บเกี่ยว พบว่า หลังจากเก็บเกีย่วผลผลิตเสร็จแล้วจะมขีนผลผลติไปที่โรงเกบ็
ผลผลิตจะมีการคัดขนาดผลผลิต และคัดผลผลิตที่มีคุณภาพ และท�าความสะอาดผลส้มโอด้วยการล้างน�้าผสม
คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ และทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นใช้แวกซ์ขัด เพื่อให้ผลส้มโอเงาวาว หลังจากนั้นบรรจุ
ลงกล่อง หรือเข่ง

ตอนที่ 2 ปัญหาการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้าน
เปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ปัญหาการให้น�้า พบว่า ส้มโอเป็นผลไม้ที่ต้องการน�้ามาก แต่ไม่สามารถทนน�้าขัง และน�้าท่วมได้
นาน ๆ เพราะน�้าที่ขังจะมีออกซิเจนน้อยกว่าน�้าที่ท่วมแบบไหลผ่าน และส้มโอไม่สามารถดูดน�้าที่ท่วมขังไปใช้ได้
หมดท�าให้ดนิขาดออกซิเจน และท�าให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงท�าให้รากมคีวามสามารถในการดดูน�า้ลดลง และ
นอกจากนีก้ารให้น�า้มากเกนิไปอาจจะท�าให้ส้มโอชะงกัการเจรญิเตบิโต จงึควรมกีารให้น�า้ตามความต้องการของ
ต้นส้มโอไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

2. ปัญหาการระบาดของโรค พบว่า โรคของส้มโอมีหลายชนิด แต่โรคก็มีลักษณะอาการที่แตกต่าง
กันไป เช่น โรคแคงเกอร์นี้เกิดขึ้นได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ล�าต้น และที่ผลเมื่อเกิดที่ใบจะมีอาการเป็นวงเหลืองล้อมรอบรอย
แผล ต้นทรุดโทรม ใบร่วง และโรคราด�าเกิดจากเชื้อราสีด�าเจริญปกคลุมท�าให้ใบสังเคราะห์แสงน้อยลง และโรค
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รากเน่าเกิดจากน�้าท่วมขังเป็นเวลานาน ท�าต้นส้มโอจะแสดงอาการใบเหลืองเหี่ยว และร่วงกิ่งแห้งตาย โรคใบ
แก้วเกิดจากการน�าต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบแก้วไปปลูกท�าให้

3. ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรสู้มโอ พบว่า ในระยะทีส้่มแตกใบอ่อนศตัรสู้มโอ เช่น หนอน เพลีย้
ไฟ จะกัดกินยอดอ่อนตามบริเวณที่แดดส่งไม่ถึง ปัญหาการเกิดโรคระบาดของแมลงนั้น มีท้ังเกิดขึ้นในฤดูแล้ง 
และฤดูฝนขึ้นอยู่กับชนิดของแมลง ถ้าแมลงมีการระบาดมาก และไม่มีการดูแลที่ถูกวิธี จะท�าให้ผลผลิตเสียหาย
เป็นจ�านวนมาก

4.  ปัญหาการเกิดดอกร่วง พบว่า ปัญหาในการเกิดดอกร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าขาดน�้ามาก
เกนิไปก็อาจจะส่งผลให้ดอกร่วงได้ หรือได้รับน�า้มากเกนิไป เช่น ฝนตกชกุ มนี�า้ท่วมบรเิวณได้โคนส้มโอกอ็กีสาเหตุ
หนึ่งที่จะท�าให้ดอกร่วง หรืออากาศเปลี่ยนบ่อย ลมพัดแรง เป็นต้น

ตอนที ่3 แนวทางส่งเสริมการปลกูส้มโอทับทิมสยาม กรณีศกึษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม 
บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ทุน พบว่า ทุนเป็นปัจจัยขั้นพื้นที่ ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ และการลงทุนต้องมีการวางแผน
การด�าเนินงานไว้ล่วงหน้า เช่น มีการวางแผนในเรื่องเงิน ที่ดิน อุปกรณ์ คน เพื่อที่ได้รู้เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
รวมไปถึงการศกึษาหาข้อมลูจากผูท้ีม่คีวามรู ้เช่น มีหน่วยงานทีเ่กีย่วได้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกีย่วกบัการลงทนุ
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการลงทุน การท�าสวนส้มโอและมีการให้ค�าแนะน�าปรึกษาในเรื่อง
การลงทุน และมีการให้ต้นพันธุ์ไปทดลองปลูก และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการปลูก 

2.  ความรู ้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องการปลูกส้มโอ การดูแลรักษาในช่วงที่ส้มโอ
ก�าลังออกดอกติดผล และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการการส่งเสริมเก่ียวกับการปลูกส้มโอ และการดูแลรักษาใน
ช่วงออกดอกติดผล เกษตรอ�าเภอ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาให้ความรู้ จัดอบรม และสาธิตให้ดู นอกจากนี้ยัง
มเีจ้าหน้าลงพืน้ทีไ่ปให้ค�าแนะน�ากับเกษตรกรในพืน้ท่ีสวนท่ีปลกูส้มโอ เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามสนใจท่ีจะศกึษา
หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับวิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม

3.  การจัดการ พบว่า มีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการน�้าในการท�าสวนส้มโอ งบประมาณ 
แรงงานคนในการท�าสวนส้มโอ และการตลาด นอกจากมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วเกษตรกรยังมีการรวมกลุ่ม
กนัเพือ่แลกเปลีย่นความรูน้อกจากนีย้งัมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าไปส่งเสริม และให้ค�าแนะน�า เช่น เกษตรจงัหวดั 
เกษตรอ�าเภอ นักพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการผลิตส้มโอให้ได้มาตรฐาน และถูกวิธีมีการลงไปในพื้นที่ปลูกเพื่อให้ค�า
แนะน�าในการใช้สารเคมี

4.  การโฆษณา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอมีการท�าสื่อแบบต่าง ๆ ในการโฆษณา เช่น มีการจัดท�า
ใบปลิว และน�าข่าวสารโปรโมททางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ ท�าให้ส้มโอทับทิมสยามเป็นที่รู้จัก
คนคนทั่ว ๆ ไป และเพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตเพ่ือการตลาด และส่งออกนอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังขาด
ความรู ้ในเรื่องการจดัการประชาสัมพนัธ์เรือ่งผลผลติ และต้องการให้มกีารสง่เสริมจัดการความรู้ใหก้ับเกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามเพื่อการตลาด และส่งออก

5.  การตลาด พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาด และ
จัดหาสถานที่จัดจ�าหน่ายส้มโอทับทิมสยามให้ และเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการตลาด 
และกลวิธีต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันขายผลผลิตเพื่อลดปัญหา
ลดผลิตราคาตกต�่า
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ภาพที่ 1  การให้ค�าแนะน�าเรื่องทุน

 

ภาพที่ 2  เจ้าหน้าที่เกษตร ฯ ลงพื้นที่ 

 

 ภาพที่ 3 การวางแผนจัดการผลผลิต

 

ภาพที่ 4 การรวมกลุ่มขาย และส่งออก

 

 ภาพที่ 5 การจัดท�าแผ่นพับ (ใบปลิว)

 

 ภาพที่ 6 การโฆษณาผ่านสื่อเฟสบุ๊ค

 

 ภาพที่ 7 ประชาสัมพันธส์้มโอ

 

 ภาพที่ 8 การท�ารูปปั้นสัญลักษณ์ส้มโอ



432  บทความวิชาการ

อภิปรายผล

1.  วิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 
5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1.1  การเลือกพ้ืนท่ีปลูก พบว่า การเลือกพื้นที่ในการปลูกส้มโอนั้นควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่ง
น�้าเพ่ือให้สะดวกในการให้ต้นส้มโอ และเพื่อกักเก็บน�้าในช่วงฤดูแล้ง นอกจากต้องเลือกพื้นที่ที่ดินมีความอุดม
สมบรูณ์มีธาตอุาหารเพยีงพอต่อการเจริญเตบิโตของสม้โอ และสามารถระบายน�า้ได้ด ีเนื่องจากส้มโอไม่สามารถ
ทนน�้าขังได้ และเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตพื้นที่ที่ปลูกส้มโอนั้น การคมนาคม หรือรถสามารถเข้าถึงได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธวัช บุญยทวี (2531) เรื่องส้มโอเพื่อการส่งออก พบว่า ส้มโอสามารถปลูก และ
เจริญเติบโต ได้ดีในดินแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวท่ีได้รับการ
ปรับปรุงสภาพให้ระบายน�้าได้ดีไม่ท่วมขังแฉะ แต่ผลที่ได้จะไม่สม�่าเสมอเหมือนกันทุกแห่งที่ปลูกส้มโอจะเจริญ
งอกงามดี ติดผลดก

 1.2 ฤดูกาลที่ปลูก พบว่า ฤดูการปลูกส้มโอนั้นถ้ามีการปลูกส้มโอในพ้ืนท่ีดอน หรือท่ีราบนั้น
สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนก็ได้เพราะส้มโอจะได้รับน�้าอย่างเพียงพอท�าให้เติบโตเร็ว นอกจาก
นี้การปลูกในช่วงฤดูฝนยังช่วยประหยัดน�้า และเวลาในการดู และถ้ามีการปลูกแบบยกร่องคูน�้าสามารถปลูกได้
ทุกฤดู เพราะการปลูกแบบยกร่องคูน�้าสามารถให้น�้าได้ตามความต้องการ และการปลูกส้มโอในพื้นที่ราบไม่ควร
ปลูกในช่วงฤดูฝนเนื่องจากต้นส้มโอที่ปลูกยังเล็กไม่สามารถทนน�้าขังได้นาน ๆ  เพราะถ้าฝนตกชุกเยอะ ๆ  น�้าอาจ
จะท่วมได้ และส่งผลให้ต้นส้มโอที่ปลูกตายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด เทียมรัศมี (2548) เรื่องการ
ปลูกส้มโอ พบว่า ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกส้มโอในพื้นที่ดินดอน ควรปลูกในช่วงฤดูฝนเนื่องจากส้มโอจะได้รับ
น�า้ฝน และความชุม่ชืน้อย่างสม�า่เสมอและเพยีงพอท�าให้ประหยัดทัง้แรงงาน และประหยัดทัง้คนดแูลในการรดน�า้ 
หลังจากการปลูกใหม่ๆ การที่ได้รับน�้าอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้ส้มโอตั้งต้นโตได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี

 1.3  การขยายพันธุ ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายพันธุ์ด้วย วิธีการตอนกิ่งโดยมีการใช้กิ่ง
พนัธุท์ีไ่ม่แก่จนเกินไป และเนือ่งปัจจุบันการตอนกิง่ใช้อุปกรณ์ไม่มาก และไม่ยุ่งยากมากนกัจงึมกีารใช้วิธกีารขยาย
พันธุ์ส้มโอด้วยวิธีการตอนกิ่ง และกิ่งพันธุ์มรการเจริญเติบโตเร็ว หรือรากงอกเร็วอีกทั้งยังได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรง
สมบรูณ์ตามทีต้่องการ นอกน้ียงัมกีารน�ากิง่พนัธุท์ีต่อน จากต้นพนัธุ ์ทีด่ไีม่เป็นโรคไปปลกู ยงัส่งผลให้ผลผลติออก
มาดีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวีศักดิ์ นวลพลับ (2531) เรื่องสวนส้มโอ มะนาว ส้มเขียวหวาน พบ
ว่า การตอนกิ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติกันมานานแล้ว เพราะวิธีการขยายพันธุ์จากการตอนกิ่งจะ
ออกดอกติดผลเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด และได้พันธุ์แท้ตรงความต้องการ และการเลือกกิ่งตอนกิ่งจะต้องไม่
อ่อนแอ

 วิธีการปลูก

 1) การปลูกส้มโอทับทิมสยาม พบว่า การปลูกส้มโอเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบ
ของส้มโอ และเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิต มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปลูก และการดูแลรักษา
เกษตรกร ส่วนการเลือกปลูกส้มโอแบยกร่องมีคูน�้า เนื่องจากในพื้นที่ปลูกส้มโอมีน�้าท่วมเกือบทุกปี และเลือก
ปลูกระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-7 เมตร และการปลูกในพื้นที่ดินดอนส่วนใหญ่มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
ต้น และระหว่างแถว ประมาณ 6-8 เมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สมคิด เทียมรัศมี (2548) เรื่องการปลูกส้มโอ พบว่า การท�าสวนส้มโอแบบยกร่องคูน�้า ขนาดของแปลงปลูกจะมี
ความกว้าง ประมาณ 6 เมตร และยกให้สูงกว่าระดับน�้าท่วมถึงประมาณ 50 เซนติเมตร
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 2) การตัดแต่งกิ่ง และใบ พบว่า การตัดแต่งกิ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่งเพื่อให้สะดวกง่ายต่อ
การดูแลรักษา เช่น ตัดแต่งกิ่งที่ชี้ออกจากทรงพุ่ม กิ่งและใบที่เป็นโรค กิ่งที่แห้ง และตาย นอกจากนี้การตัดแต่ง
กิ่งใบยังช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังช่วยให้กิ่งที่คอยแย่งอาหารลดน้อยลง เพราะ
กิ่งที่ถูกตัดออกไปจะเป็นก่ิงที่คอยแย่งอาหารแต่ไม่ค่อยออกดอกติดผล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดีพร้อม 
ไชยวงศ์เกียรติ (2527) เรื่องส้มโอ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะดูแล และตัดแต่งกิ่งส้มโอที่แห้งตาย กิ่งที่เป็นโรค
มากจนรักษาไม่รอด กิ่งที่มีกาฝาก กิ่งที่ถูกแมลง ท�าลายมาก

 3) การให้ปุ๋ย พบว่า การให้ปุ๋ยเป็นปัจจัยส�าคัญในการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ และผลผลิต
เน่ืองจากในปัจจุบันดินไม่ค่อยมีความสมบูรณ์มากนกัมธีาตอุาหารไม่เพยีงพอการเจริญเตบิของส้มโอ ส้มโอทีป่ลกู
ในดินที่ดีจะมีความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต และยังส่งผลให้ผลผลิตดี และมีคุณภาพอีกด้วย แต่ถ้ามีการปลูก
ในดนิทีไ่ม่ดจีะท�าให้ต้นส้มโอ เจรญิเติบโตช้าต้นแคระ หรอืชะงกัการเจรญิเตบิโต และยงัส่งผลให้ผลผลติน้อยและ
ไม่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด เทียมรัศมี (2548) เรื่องการปลูกส้มโอ พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ควรใส่ลงในร่องที่ขุดลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รอบรัศมีทรงกลม

 4) การให้น�้า พบว่า น�้าถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ และผลผลิต 
นอกจากนีน้�า้ยงัเป็นส่วนหนึง่ในการท�าให้ต้นส้มโอคลายความร้อนไม่ให้ ต้นส้มโอร้อนเกนิไปส้มโอเป็นพชืทีต้่องการ
น�้ามาก แต่น�้าจะต้องไม่ขังการให้น�้าจึงควรให้ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของส้มโอ การให้น�้าใน
ปัจจุบันที่นิยมให้กันมี 2 แบบ คือ ถ้าการปลูกส้มโอแบบยกร่องคูน�้าให้ก็จะใช้เครื่องสูบน�้าตั้งบนเรือแล้วพ่นฉีด 
ถ้าปลูกแบบที่ดอน คือ พื้นที่ราบ หรือพื้นที่ลุ่มจะมีการใช้สปริงเกอร์ในการรดน�้าให้กับส้มโอ ซึ่สอดคล้องกับการ
ศึกษาของสมคิด เทียมรัศมี (2548) เรื่องการปลูกส้มโอ พบว่า การให้น�้าส้มโอจะต้องให้อย่างสม�่าเสมอ และเพียง
พอไม่ให้มาก หรือน้อยเกินไปเพราะไม่เป็นผลดีต่อส้มโอ

 5) การป้องกันน�้าเค็ม และน�้าเสีย พบว่า การป้องกันน�้าเค็มน�้านั้นจะมีการสร้างเนินคั่นดิน หรือ
ท�านบเพื่อกั้นไม่ให้น�้าเค็มเข้ามาในสวนส้มโอ และท�าความสะอาดร่องคูน�้าโดนการเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ออกจาก
ร่องน�้าเพื่อป้องกันน�้าเน่าเสีย นอกจากเกษตรกรมีการตรวจเช็คเนินคั่นดิน หรือท�านบว่ามีการช�ารุด หรือไม่ถ้ามี
ก็จะมีการซ่อมแซมก่อนที่น�้าเค็มจะเข้าสวน เนื่องจากถ้าน�้าเค็มเข้าสวนแล้วถ้าน�าน�้าเค็มนั่นไปรดต้นส้มโอ ต้นส้ม
โอก็จะเหี่ยวเฉาเพราะดินมีความเค็มมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธวัช บุญยทวี (2531) เรื่องส้มโอ
เพื่อการส่งออก พบว่า เม่ือฤดูแล้งให้รีบกักน�้าจืดไว้ตั้งเนิ่น ๆ ก่อนท่ีน�้าเค็ม หรือน�้าเสียจะเข้ามาถึงให้รีบสร้าง
ท�านบคั่นดิน หรือเนินคั่นดินรอบสวนเพื่อกักน�้าจืด และป้องกันน�้าเค็มเข้าสวน

 6) การตดิดอก และออกผลผลติ พบว่า ส้มโอจะมกีารออกดอกมากในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืน
พฤศจิกายนช่วงนี้จึงต้องมีการดูแลอย่างดี เพราะถ้าดูแลไม่ดี หรือท�าผิดวิธีจะท�าให้ดอกส้มโอ หรือผลส้มโอร่วง
หมดต้น เช่น การให้น�้ามากเกินไป หรือน้อยเกินไป รวมไปจนถึงการใส่ปุ๋ยด้วย เพราะถ้าให้ปุ๋ยน้อยธาตุอาหารใน
ดินก็จะไม่เพยีงพอต่อความต้องการของต้นส้มโอทีจ่ะน�าธาตอุาหารเหล่านัน้ไปเล้ียงลูกอาจจะท�าให้ผลร่วงได้ หรอื
ผลผลิตเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ (2527) เรื่องส้มโอ พบว่า การออกดอกติดผล
ของส้มโอนั้นจะมีลักษณะให้ส้มโออดน�้าระยะหนึ่งถ้าต้นส้มโอมีลักษณะใบเริ่มเหี่ยวให้รีบให้น�้าอย่างเต็มที่ ส้มจะ
แตกใบอ่อนพร้อมกบัออกดอกถ้ากิง่ และใบต้นส้มโอมอีายเุท่ากนัทุกกิง่ การออกดอกกจ็ะออกพร้อมกนัทัง้ต้นแต่
ถ้ามีกิ่ง ใดที่เกิดภายหลัง และใบส้มโอไม่แก่พอกิ่งนั้นก็จะไม่ออกดอก

 7) การเก็บเกี่ยว พบว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สะดวก ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว เช่น ถ้าผลผลิตอยู่ในต�าแหน่งที่สูงก็จะใช้ไม้ที่มีความยาวพอเหมาะแล้ว
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ใช้กรรไกรแบบหนีบผูกติดไว้ แล้วให้เชือกกระตุกให้กรรไกรตัดผลส้มโอ แต่ถ้าผลอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่สูงมากนักก็
อาจจะใช้มือปลิด หรือกรรไกรตัด นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้บันไดปีนขึ้นไปตัด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่นิยมใช้วิธีนี้เนื่องจากการเคลื่อนย้ายบันไดจะยุ่งยาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริธร บัวคง (2559) เรื่อง
ส้มโอทับทิมสยามพืชเศรษฐกิจพันล้าน พบว่า การใช้จ�าปาสอย หรืออีกอย่างหนึ่ง คือ ไม้ไผ่โปร่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 3-4 เมตร ปลายข้างหนึ่งผ่าออกเป็นแฉก ๆ แล้วใช้กะลามะพร้าวยัดลงไปในล�าไม้ไผ่ตรงปลายด้านที่
ผ่าเพื่อให้ปลายไม้ไผ่บานออกสามารถรองรับผลส้มโอได้

 8) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว พบว่า หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วจะมีขนผลผลิตไปที่
โรงเก็บผลผลิตจะมีการคัดขนาดผลผลิต และคัดผลผลิตที่มีคุณภาพ และท�าความสะอาดผลส้มโอด้วยการล้างน�้า
ผสมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ และทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นใช้แวกซ์ขัด เพื่อให้ผลส้มโอเงาวาว หลังจากนั้น
บรรจุลงกล่อง หรือเข่ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภาณุมาศ โคตรพงศ์ (2558) เรื่อง การจัดการคุณภาพ
ผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก พบว่า เป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ทั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม การเก็บรักษา การใช้สารเคลือบผิว การจัดการระบบการขนส่ง การ
ควบคุมสภาพบรรยากาศในระหว่างการเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ์ 

2.  ปัญหาการปลูกส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่
ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.1  ปัญหาการให้น�้า พบว่า ส้มโอเป็นผลไม้ที่ต้องการน�้ามาก แต่ไม่สามารถทนน�้าขัง และน�้าท่วม
ได้นาน ๆ เพราะน�้าที่ขังจะมีออกซิเจนน้อยกว่าน�้าที่ท่วมแบบไหลผ่าน และส้มโอไม่สามารถ ดูดน�้าที่ท่วมขังไป
ใช้ได้หมดท�าให้ดินขาดออกซิเจน และท�าให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงท�าให้รากมีความสามารถในการดูดน�้าลด
ลง และนอกจากนี้การให้น�้ามากเกินไปอาจจะท�าให้ส้มโอชะงักการเจริญเติบโต จึงควรมีการให้น�้าตามความ
ต้องการของต้นส้มโอไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ (2547) 
เรื่องส้มโอ พบว่า ปัญหาการให้น�้ามากเกิน การที่ดินมีน�้ามากเกินไปถึงขั้นดินแฉะ และมีน�้าขัง อันสืบเนื่องมาก
จากการให้น�้ามากเกินไป

 2.2  ปัญหาการระบาดของโรค พบว่า โรคของส้มโอมีหลายชนิด แต่โรคก็มีลักษณะอาการที่แตก
ต่างกันไป เช่น โรคแคงเกอร์นี้เกิดขึ้นได้ทั้งที่ใบ กิ่ง ล�าต้น และที่ผลเมื่อเกิดที่ใบจะมีอาการเป็นวงเหลืองล้อมรอบ
รอยแผล ต้นทรุดโทรม ใบร่วง และโรคราด�าเกิดจากเชื้อราสีด�าเจริญ ปกคลุมท�าให้ใบสังเคราะห์แสงน้อยลง และ
โรครากเน่าเกิดจากน�้าท่วมขังเป็นเวลานาน ท�าต้นส้มโอจะแสดงอาการใบเหลืองเหี่ยว และร่วงกิ่งแห้งตาย โรค
ใบแก้วเกิดจากการน�าต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบแก้วไปปลูกท�าให้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด เทียมรัศมี 
(2548) เรื่องการปลูกส้มโอ พบว่า โรครากเน่า หรือโคนเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา ส่วนอื่น ๆ  ที่ท�าให้
เกิดอาการรากเน่าอาจจะเกิดได้จากที่มีการปลูกส้มโอลึกเกินไป

 2.3  ปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูส้มโอ พบว่า ในระยะทีส่ม้แตกใบอ่อนศตัรสูม้โอ เช่น หนอน 
เพลี้ยไฟ จะกัดกินยอดอ่อนตามบริเวณที่แดดส่งไม่ถึง ปัญหาการเกิดโรคระบาดของแมลงนั้น มีทั้งเกิดขึ้นในฤดู
แล้ง และฤดูฝนขึ้นอยู่กับชนิดของแมลง ถ้าแมลงมีการระบาดมาก และไม่มีการดูแลที่ถูกวิธี จะท�าให้ผลผลิตเสีย
หายเป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ (2547) เรื่องส้มโอ พบว่า หนอนกิน
ใบ หนอนกินใบจะมีการกินใบอ่อนจน แหว่งเว้า ถ้าใบอ่อนไม่พอกินจะกัดกินยอดอ่อนด้วย และถ้ายังไม่พอก็จะ
กินใบที่แก่ขึ้น เหตุนี้ท�าให้มีการชะงักการเจริญเติบโตของส้มโอไปด้วยโดยไม่จ�าเป็น
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 2.4  ปัญหาการเกิดดอกร่วง พบว่า ปัญหาในการเกิดดอกร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าขาดน�้า
มากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ดอกร่วงได้ หรือได้รับน�้ามากเกินไป เช่น ฝนตกชุกมีน�้าท่วมบริเวณได้โคนส้มโอก็อีก
สาเหตุหนึ่งที่จะท�าให้ดอกร่วง หรืออากาศเปลี่ยนบ่อย ลมพัดแรง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด 
เทียมรัศม ีเรื่องการปลูกส้มโอ (2548) พบว่า การร่วงเพราะลม และอากาศเปลี่ยนทิศ ส้มเริ่มออกดอกในระยะ
เปลี่ยนอากาศ เช่น กระทบลมหนาว หรือลงร้อนที่ผิดจากธรรมดาจึงท�าให้ดอกร่วงมากกว่าปกติ

3. แนวทางส่งเสรมิการปลกูส้มโอทบัทมิสยาม กรณศีกึษา เกษตรกรผูป้ลกูส้มโอทบัทมิสยาม บ้าน
เปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3.1 ทุน พบว่า ทุนเป็นปัจจัยขั้นพื้นที่ ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ และการลงทุนต้องมีการ
วางแผนการด�าเนินงานไว้ล่วงหน้า เช่น มีการวางแผนในเรื่องเงิน ที่ดิน อุปกรณ์ คน เพื่อที่ได้รู้เป้าหมาย และ
วตัถปุระสงค์รวมไปถงึการศกึษาหาข้อมลูจากผูท้ีม่คีวามรู้ เช่น มหีน่วยงานทีเ่กีย่วได้มกีารส่งเสริม ให้ความรู้เกีย่ว
กับการลงทุนเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการลงทุน การท�าสวนส้มโอและมีการให้ค�าแนะน�า
ปรกึษาในเรือ่งการลงทนุ และมกีารให้ต้นพนัธุไ์ปทดลองปลกู และให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารปลกู ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาของพีรศักดิ์ โตค�าวรพจน์ (2552) เรื่องทุน พบว่า ทุนนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญเพื่อการขับเคลื่อนใด ๆ 
เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้คน งาน และบริบทต่าง ๆ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นในแง่ของปัจจัยสนับสนุน 

 3.2 ความรู้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องการปลูกส้มโอ การดูแลรักษาในช่วงที่
ส้มโอก�าลงัออกดอกตดิผล และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการการส่งเสริมเก่ียวกับการปลูกส้มโอ และการดูแลรกัษา
ในช่วงออกดอกติดผล เกษตรอ�าเภอ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาให้ความรู้ จัดอบรม และสาธิตให้ดู นอกจาก
นี้ยังมีเจ้าหน้าลงพื้นท่ีไปให้ค�าแนะน�ากับเกษตรกรในพื้นท่ีสวนท่ีปลูกส้มโอ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะ
ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัเคลด็ลบัวธิกีารปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของวรีวธุ มาฆะ
ศริรานนท์ (2544) เรื่องความรู้ พบว่า ความรู้ เป็นเรื่องที่วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
ด้านความรู้ โดยเน้น ในเรื่องของกระบวนการทางปฏิบัติ อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน

 3.3 การจดัการ พบว่า มกีารศกึษาในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น การจัดการน�า้ในการท�าสวนส้มโอ งบประมาณ 
แรงงานคนในการท�าสวนส้มโอ และการตลาด นอกจากมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ แล้ว เกษตรกรยังมีการรวม
กลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริม และให้ค�าแนะน�า เช่น เกษตร
จังหวัด เกษตรอ�าเภอ นักพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการผลิตส้มโอให้ได้มาตรฐาน และถูกวิธีมีการลงไปในพื้นที่ปลูก
เพื่อให้ค�าแนะน�าในการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิชัย นาคสิงห์ (2553) เรื่อง การจัดการ พบว่า 
กิจกรรม หรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินไปในแนวทางที่
จะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่อันที่จะสร้าง และรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่
จะเอื้ออ�านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

 3.4 การโฆษณา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอมีการท�าสื่อแบบต่าง ๆ  ในการโฆษณา เช่น มีการจัด
ท�าใบปลิว และน�าข่าวสารโปรโมททางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ ท�าให้ส้มโอทับทิมสยามเป็นที่
รู้จักคนคนทั่ว ๆ ไป และเพื่อเป็นการพัฒนาผลผลิตเพื่อการตลาด และส่งออก นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยัง
ขาดความรู้ ในเรื่องการจัดการประชาสัมพันธ์ เรื่องผลผลิต และต้องการให้มีการส่งเสริมจัดการความรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อการตลาด และส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฑามาศ กิจเจริญ 
(2537) เรื่องการโฆษณา พบว่า การโฆษณาประกอบด้วยความคิดเกี่ยวกับสินค้าเชื่อได้ว่าความคิดน้ันสามารถ
ดึงดูดให้ผู้อ่านมีความรู้สึกผูกพันกับโฆษณาที่สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นนั้นออกมาเป็นค�าพูด หรือรูปภาพ 
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 3.5 การตลาด พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาด 
และจัดหาสถานที่จัดจ�าหน่ายส้มโอทับทิมสยามให้ และเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการ
ตลาดแลกลวิธีต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันขาดผลผลิตเพ่ือลด
ปญัหาลดผลิตราคาตกต�่า ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของพษิณุ จงสถติยวฒันา (2544) เรื่องการตลาด พบวา่ การ
ตลาดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากที่สุดปัจจัยหนึ่งเพราะหากสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นไม่เป็นที่นิยม และไม่สามารถ
สร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคได้กถ็อืว่ากระบวนการทัง้ระบบไม่ประสบผลส�าเรจ็ ดงันัน้จงึต้องมกีารวางแผนการ
ตลาดที่ดี 

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม

 1.1  เกษตรกรควรมีการศึกษาวิธีป้องกันโรคระบาด และแก้ไขเมื่อเกิดโรคระบาด

 1.2  เกษตรกรควรมีการได้รับการศึกษา รับความรู้ การถ่ายทอดเทคนิคในการปลูกส้มโอทับทิม
สยามจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 1.3  เกษตรกรควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในให้น�้าส้มโอ 

2.  ข้อเสนอแนะต่อชุมขน

 2.1  มีการส่งเสริมให้การปลูกส้มโอทับทิมสยามให้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าโอทอป

 2.2  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยามแก่คนในชุมชน

 2.3  สนับสนุนให้เยาวชนในหมู่บ้านสมใจในการประกอบอาชีพการท�าสวนส้มโอทับทิมสยาม

 2.4  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่เทคนิควิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยามอย่างกว้างขวาง

3.  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3.1  จัดอบรมให้มีหลักสูตรการเรียนรู้วีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม

 3.2  จัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร

 3.3  จัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ

 3.4  จัดกลุ่มเพื่อจัดจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

4.  ข้อเสนอแนะต่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 4.1  ศึกษาเรื่อง การเจริญโตและวิธีการพัฒนาผลส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกส้ม
โอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4.2  ศึกษาเรื่อง การระบาด และแนวทางการป้องโรคของส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 4.3  ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดของส้มโอทับทิมสยาม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิม
สยาม บ้านเปี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4.4  ศกึษาเรือ่ง วธิกีารจดัทรงพุม่ทีม่ผีลต่อการเจรญิเติบโต และผลผลติของส้มโอทบัทมิสยาม กรณี
ศกึษา เกษตรกรผูป้ลกูส้มโอทับทิมสยาม บ้านเป๊ียะ หมูท่ี ่5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

บุคลานุกรม

วชิราภรณ์ เกิดกลิ่นหอน เลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560).
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น้�าตาลสดเขาบาท : ภูมิปัญญาในการท�าน้�าตาลสดเพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฐมพงศ์ คงช่วย

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการท�าน�้าตาลสด เพื่อศึกษาปัญหาในการท�าน�้าตาล
สด และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการท�าน�้าตาลสดเพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านหัวเขา
จุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 8 ครอบครัว และผู้ให้ข้อมูลรอง จ�านวน 7 คน รวมทั้ง
สิ้น 15 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 

1. ภมูิปญัญาในการท�าน�้าตาลสดเพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย โดยรวมทกุขัน้ตอน พบว่า1) การเตรียม
อปุกรณ์ในการข้ึนเก็บน�า้ตาลสด เกษตรกรจะเลอืกต้นตาลทีม่คีวามสมบรณ์ู และเตรยีมพร้อมวสัดอุปุกรณ์ในการ
ขึ้นเก็บน�้าตาลสด 2) ขั้นตอนการท�าน�้าตาลสดจากงวงตาลเกษตรกรจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เช่น
การนวดงวงตาล และปาดงวงตาล หลังจากนั้นน�ามาเคี่ยว แล้วปรุงแต่งรสชาติ เพื่อให้มีรสชาติอร่อย 3) มีบรรจุ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้บริโภค

2. ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดเพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย โดยรวมทุกด้าน พบว่า 1) ปัญหาด้านการ
ขาดบุคลากรทดแทน 2) ปัญหาด้านการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3) ปัญหาด้านการสืบทอด
เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารประกอบอาชพีอืน่มากขึน้ เพราะเป็นอาชพีทีเ่สีย่งอนัตราย และรายได้น้อย 4) ปัญหาด้าน
วัสดุอุปกรณ์ในการท�าน�้าตาลสด เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างหาซื้อยาก และผิดกฎหมายด้วย 5) ปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ขาดคุณภาพควบคุมคุณภาพได้ยาก มีผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้า

3. แนวทางส่งเสรมิในการท�าน�า้ตาลสดส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย โดยรวมทกุด้าน พบว่า 1) การส่งเสริม
การขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค โดยมีการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ การลดแลกแจกแถมให้กับผู้บริโภค2) การส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง โดยมีการหาตลาดรองรับให้ เพื่อเป็นเทคนิคที่จะกระตุ้นพ่อค้าคนกลาง 3) การส่งเสริม
การขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย โดยมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีขวัญ และก�าลัง
ใจในการขายสินค้ามากขึ้น

ค�าส�าคัญ : น�้าตาลสดเขาบาท, ภูมิปัญญาในการท�าน�้าตาลสด, การส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย

บทน�า

ภมูปัิญญาชาวบ้านมคีวามส�าคญัยิง่ต่อการด�ารงชวีติของผูค้นตลอดมาทกุยคุทกุสมัย ทัง้น้ีเพราะภูมิปัญญา
ของมนุษย์มิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอย ๆ หากแต่เป็นผลจากการบ่มเพาะความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การลอง
ปฏิบัติ คัดเลือก และการถ่ายทอดโดยชุมชน และสังคมเป็นเวลาต่อเนื่องกันมายาวนาน ภูมิปัญญาของมนุษย์เกิด
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จากการที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด และด�ารงเผ่า
พันธุ์ ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ต้องสร้าง และปรับระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันตลอดเวลา ยิ่งไปกว่า
นั้น เพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนที่เล็กมากในธรรมชาติ และในจักรวาล มนุษย์จึงสร้างความเชื่อ และระบบความ
สัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้นด้วย เพื่อให้เกิดดุลยภาพ เกิดความมั่นคงทางจิตใจ และเกิดความราบรื่นในการ
ด�ารงชีวิต มนุษย์ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา สั่งสม สืบสาน และปรับเปลี่ยนประสบการณ์อย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งนี้
เอง คอื ภมูปัิญญา เป็นวธิกีารจดัการ วธิชีีน้�า และการรเิริม่เสรมิต่อของนกัปราชญ์ในท้องถิน่ หรอืในกลุม่ชน ล้วน
สั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์ ผนวกด้วยญาณทัศนะเป็นรากฐาน และภูมิปัญญาชาวบ้านย่อม
มขีึน้เพือ่ปรบัเปลีย่นสภาพทรพัยากร และองค์ความรูท้ีม่อียูเ่ดิม เพือ่เพิม่คุณค่าข้ึนอย่างสอดประสาน และเหมาะ
สมกบับรบิทต่าง ๆ  ของสงัคม หรอืชมุชนของตน ทัง้ด้านระบบนิเวศทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรบุคคล ทรพัยากร
วัฒนธรรม (ไพทูรย์ โพธิสว่าง และคณะ, 2548)

ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนหนึ่งที่
ผลิตน�้าตาลจากต้นตาลโตนด จากการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น ชาวบ้านในชุมชนเล่าว่าในอดีตมีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่
ทั่วไปทั้งต�าบล แทบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพท�านาควบคู่กับการประกอบอาชีพผลิตน�้าตาลสดจากตาลโตนด 
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยโบราณ จะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ปัจจัยในการด�ารงชีวิตส่วนใหญ่สามารถผลิตได้
เองแทบทั้งสิ้น แต่ปัจจุบัน มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพนี้ลดลงไปเป็นจ�านวนมากกว่าครึ่งต�าบล และคาดว่าจะ
สูญสลายไปจากชุมชนในไม่ช้า เพราะคนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพนั้นเริ่มแก่ตัวลง ร่างกายก็ไม่แข็งแรง และไม่มี
ผู้สืบทอดวิชา ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทุ่งนา และที่มีต้นตาลโตนดนั้นก็เริ่มหมดไป เมื่อการปลูกปาล์ม
น�้ามันเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพมากขึ้น ท�าให้ภูมิปัญญาการท�าน�้าตาลสดเพื่อการจ�าหน่าย เริ่มที่จะ
หมดลงไปเรื่อย ๆ อีกอย่างในปัจจุบัน นั้นมีการน�าวัตถุดิบตามธรรมชาติมากมายมาแปรรูปเป็นน�้าตาล และยังมี
น�้าตาลทราย และสารอาหารอื่น ๆ  ที่ใช้สะดวก และหาซื้อได้ง่าย น�้าตาลสดจึงสูญหายไม่มีผู้ใดยึดประกอบอาชีพ
นี้ ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งภายใน และภายนอกชุมชน (ธัม แก้วไสพร, 2559)

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะด�าเนินการศึกษาเรื่อง “น�้าตาลสดเขาบาท : ภูมิปัญญา
ในการท�าน�้าตาลสดเพ่ือส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการท�าน�้าตาลสด รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาของ
บรรพบรุษุไว้ให้รุน่ลกูรุน่หลานสบืต่อไป เพือ่ศกึษาปัญหาในการท�าน�า้ตาลสด และเพือ่ศึกษาแนวทางการส่งเสรมิ
เพื่อการจัดจ�าหน่าย ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความ
ส�าคญัต่อการด�ารงชีวติของชาวบ้าน และในฐานะทีต้่นตาลโตนดเป็นพชือนรัุกษ์ และเป็นพชืเศรษฐกจิทีท่รงคณุค่า 
จึงอยากส่งเสริมการแปรรูปน�้าตาลโตนดให้เป็นทุนของชุมชนให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการท�าน�้าตาลสด บ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาปัญหาในการท�าน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพือ่ศกึษาแนวทางส่งเสรมิการท�าน�า้ตาลสดเพือ่ส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย ชมุชนบ้านหวัเขาจกุ ต�าบล
เขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



440  บทความวิชาการ

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั คอื ครอบครัวทีป่ระกอบอาชีพท�าน�า้ตาลสด และสบืทอดภมิูปัญญาสูล่กูหลาน 
จ�านวน 8 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวที่ 1 นายพล กรรมแต่ง, ครอบครัวที่ 2 นายส�าราญ ไทรทอง, ครอบครัวที่ 
3 นายเจริญ ไขแก้ว, ครอบครัวที่ 4 นายสมจิต ปานจีน, ครอบครัวที่ 5 นายพงศ์พิพัฒน์ นุ่นแก้ว, ครอบครัวที่ 6 
นายภิญโญ เพชรสุนี, ครอบครัวที่ 7 นายนิยม หน�าคอก และครอบครัวที่ 8 นายเจริญ นาแก้ว 

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการท�าน�้าตาลสดเพื่อการจ�าหน่าย จ�านวน 7 คน 
ได้แก่ นายยงยศ แก้วเขียว (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6) จ�านวน 1 คน, นายมนัส ด�าด้วงโรม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) จ�านวน 
1 คน, นายจรูญ สายแก้ว (นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาพระบาท) จ�านวน 1 คน, นางบุญรินทร์ 
ปลอดกรรม (พ่อค้าคนกลาง) จ�านวน 1 คน, นางจรัญ คงช่วย (ลูกค้า) จ�านวน 1 คน, นายธัม แก้วไสพร (ปราชญ์
ชาวบ้านเรื่องการท�าน�้าตาลสด) จ�านวน 1 คน และนางอารีย์ เพชรมณี (เจ้าของร้านจ�าหน่ายน�้าตาลสดตลาด
ปากคลอง ขนาดใหญ่) จ�านวน 1 ร้าน

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

 ใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอืในการท�าวจิยั โดยเจาะจงครอบครวัทีป่ระกอบอาชพีในการท�าน�า้ตาล
สด โดยมเีป้าหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัภูมิปัญญา ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาในการ
ท�าน�้าตาลสด เพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้
ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญา
ในการท�าน�้าตาลสดเพื่อส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย และส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส�ารวจพื้นที่ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ และการปรับตัวให้เข้ากับ
ชุมชน แล้วการเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลส่วนรายละเอียดแต่ละประเด็นโดยพบปะ
พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย และการหาข้อมูลเพิ่มเติมผู้วิจัยได้รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผลแล้ว หากพบว่าราย
ละเอียดของข้อมูลส่วนใดขาดก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูวิ้จยัจะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์มาเสนอข้อมูลในแบบพรรณนา และวิเคราะห์ ประกอบ
ด้วยการบรรยายขั้นตอน หรือวิธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการศึกษา

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท�าน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท 
อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1. การเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นเก็บน�้าตาลสด

 1.1 การเลือกต้นตาล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกต้นตาล ที่มีลักษณะทางนวล ๆ  เพราะว่า
น�้าตาลมันออกดี ต้นมีอายุราว ๆ 20 ปี ต้นที่มีความสมบูรณ์ มีความสูงประมาณ 16 เมตร และเลือกต้นที่ใกล้
บ้าน ที่สะดวกสบายตามความถนัดของตน พอเวลาไปขึ้นเก็บผลผลิตก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางมาก

 1.2 พะองตาล หรือบันได พบว่า พะองตาลจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ส�าคัญท�าจากไม้ไผ่ป่า เป็น
ไม้อันเดียวส�าหรับพาดขึ้นต้นไม้ มีแขนงยื่นออกเป็นระยะ ส�าหรับเท้าเหยียบมีระยะห่างกันประมาณ 1 คืบ

 1.3 มีดปาดตาล พบว่า การใช้มีดปาดตาลในการท�าน�้าตาลสด มีดปาดตาลเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ
อย่างหนึ่งส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขึ้นตาล เพราะต้องใช้ในการปาดงวง และดอกตาล มีลักษณะเหมือนมีดทั่ว ๆ  
ไป มีความคมมาก

 1.4 กระบอกตาล พบว่า การใช้กระบอกตาลในการท�าน�้าตาลสด กระบอกเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ
อย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพขึ้นท�าน�้าตาลสด กระบอกตาล ท�าด้วยไม้ไผ่ มีความทน ทนต่อแดด ต่อฝน และ
ท�าเป็นกระบอกพลาสติก ที่ท�าจากท่อพีวีซี สีฟ้า และอาจท�าจากขวดน�้ามันตราองุ่น โดยตัดล่างจากปากขวดให้
เสมอ แล้วน�าเชือกไนลอนมาเจอะที่ปากบอกทั้ง 2 ข้าง

 1.5 เตารมกระบอก หรือเตาแก๊ส พบว่า การใช้เตารมกระบอก หรือเตาแก๊สในการท�าน�้าตาลสด 
ส่วนมากเกษตรกรจะใช้เตาแก๊ส เพราะสะดวกรวดเรว็ เพือ่ใช้ลวกกระบอกตาลก่อนทีจ่ะขึน้รองรบัน�า้ตาลสดจาก
งวงตาล เพื่อท�าความสะอาด ให้กระบอกตาลไม่มีรสชาติเหม็นเปรี้ยว

 1.6 แก่นตะเคียน หรือไม้พะยอม พบว่า การใช้แก่นตะเคียน หรือไม้พะยอมในการท�าน�้าตาลสด 
ไม้เคี่ยมเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย หาซื้อได้ยาก มีลักษณะเป็นเศษไม้ มีสีด�า ใช้ส�าหรับใส่เอาไว้ในกระบอกตาล เป็น
ไม้ที่ช่วยในการท�าให้น�้าตาลสดมีรสชาติหวานหอม ไม่เปรี้ยวฝาด

 1.7 ไม้นวดตาล พบว่า ไม้นวดตาล เป็นไม้นวดที่ท�าให้งวงตาลมีน�้าตาลในการเก็บเกี่ยวผลผลิต มี
ลักษณะเป็นไม้ 2 อัน มาเทียบถึงก็เอาเชือกมามัดที่หัวไม้ ใช้ในการนวดตาลเพื่อที่จะให้ได้น�้าตาลสดเป็นจ�านวน
มาก

 1.8 การเลอืกงวงตาล พบว่า เกษตรกรจะมกีารเลอืกงวงทีม่สีเีขยีวอ่อน ๆ  งวงทีส่มบรูณ์เตม็ที ่งวง
ตาลนั้นจะต้องไม่อ่อน และไม่แก่จนเกินไป 

2. ขั้นตอนการเก็บน�้าตาลสดจากงวงตาล

 2.1 การเตรียมตัวของคนข้ึนตาล พบว่า การเตรียมตัวของคนขึ้นตาลในการขึ้นเก็บน�้าตาลสด 
เป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ก่อนขึ้นเก็บเกี่ยวน�้าตาลสด เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นเก็บผลผลิต 
หรือเตรียมร่างกายให้พร้อมในการขึ้น

 2.2 การนวดตาล พบว่า เป็นการนวดตาล จะนวดโดยการใช้ไม้ 2 อัน ผูกมัดที่หัวไม้ แล้วเอาไม้
นวดตาลนั้นไปหนีบที่งวงตาล หนีบ 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น ทุกวันจนกว่าน�้าตาลในงวงนั้นจะหมด

 2.3 การปาดตาล พบว่า การปาดตาลในการข้ึนเก็บน�้าตาลสด เป็นการปาดหน้างวงตาล เป็น
กรรมวิธีหนึ่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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 2.4 การน�ากระบอกตาลรองรบัน�า้ตาลจากงวงตาล พบว่า การน�ากระบอกตาลรองรบัน�า้ตาลสด
จากงวงตาลในการขึ้นเก็บน�้าตาลสด เป็นการน�ากระบอกตาลไปรับน�้าตาลสดจากงวงตาลมี 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า
เอาบอกตาลไปแขวนมัดกับโคนงวงตาล แล้วตอนเย็นเอาบอกตาลบอกใหม่ไปรับน�้าตาลสดท่ีงวงเดิมต่อถึง เอา
บอกตาลที่ไปรับน�้าตาลสดช่วงเช้าเอาลง ท�าซ�้า ๆ แบบนี้ทุกวัน

3. การเตรียมอุปกรณ์การเคี่ยวน�้าตาลสด

 3.1 กระถงัแกนลอนพลาสตกิ พบว่า การใช้กระถงัแกนลอนพลาสตกิในการท�าน�า้ตาลสด เกษตรกร
ส่วนใหญ่ในอดีตเคยใช้ถังแกนลอนพลาสติกมาก่อน แต่ปัจจุบันได้เลิกใช้ไปแล้ว และเกษตรกรบางครอบครัวก็ยัง
ใช้ถังแกนลอนพลาสติกอยู่ เพื่อไว้กรองเศษไม้ที่ปะปนในน�้าตาลสด

 3.2 กระชอนกรองน�้าตาล พบว่า การใช้กระชอนกรองน�้าตาลสด เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไว้กรอง
เศษไม้ หรือสิ่งสกปรก ที่ติดมากับน�้าตาลสด มีลักษณะเป็นตะแกรงพลาสติก หรือตะแกรงเหล็ก เป็นต้น 

 3.3 เตาถ่าน หรือเตาแก๊ส เชื้อเพลิง และกระทะใบบัว พบว่า การใช้เตาถ่าน หรือเตาแก๊ส เชื้อ
เพลิง และกระทะใบบัว เป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในขั้นตอนของการเคี่ยวน�้าตาลสด

4. การเตรียมวัตถุดิบ พบว่า เป็นการเตรียมวัสดุ หรืออุปการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะน�า
น�้าตาลสดไปเคี่ยวลงในกระทะ

5. ขั้นตอนการเคี่ยวน�้าตาลสด พบว่า เกษตรกรได้น�าน�้าตาลสด ที่ได้จากการเก็บจากต้นตาลโตนด 
เทลงในกระทะเคี่ยวไปสักพักประมาณ 30 นาที ใส่น�้าตาลทรายขาวเล็กน้อย เพื่อปรุงแต่งให้มีรสชาติหวานเข็ม
ข้น เพื่อให้น�้าตาลสดมีรสชาติอร่อย ชื่นใจ

6. การบรรจุผลิตภัณฑ ์พบว่า มีการบรรจุผลิตภัณฑ์น�้าตาลสด หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุใส่ขวด
เบียร์ บรรจุใส่ขวดพลาสติก หรือขวดน�้าโค้ก และบรรจุใส่ขวดแก้ว หรือบรรจุใส่ถุง เป็นต้น

ภาพที่ 1 การพาดพะองตาล ภาพที่ 2 การเลือกต้นตาล
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ภาพที่ 3 ไม้นวดตาล ภาพที่ 4 การเลือกงวงตาล

ภาพที่ 5 กระบอกตาล ภาพที่ 6 มีดปาดตาล

ภาพที่ 7 ไม้พะยอม หรือไม้เคี่ยม ภาพที่ 8 เตาต้ม และกระทะ
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ภาพที่ 9 กรวย ภาพที่ 10 กระชอนกรอง

ภาพที่ 11 การเตรียมตัวขึ้นตาล ภาพที่ 12 การขึ้นต้นตาลโตนด

ภาพที่ 13 การนวดงวงตาล ภาพที่ 14 การปาดตาล
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ภาพที่ 15  การน�ากระบอกตาลรองรับ  

น้�าตาลจากงวงตาล

ภาพที่ 16 การเคี่ยวน้�าตาลสด

ภาพที่ 17  การกรองเศษไม้   โดยเอา

เฉพาะน้�าตาลสด

ภาพที่ 18 การบรรจุผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการท�าน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขา
พระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ปัญหาด้านตัวบุคคล พบว่า ปัญหาด้านตัวบุคคลของคนขึ้นตาลโตนด คือ ส่วนมากร่างกายไม่แข็ง
แรง พอเริ่มแก่ตัวลงก็มีโรคแทรกซ้อน ตาลายมองไม่เห็น จึงไม่กล้าเสี่ยงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

2. ปัญหาด้านธรรมชาติ สภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านธรรมชาติสภาพ
แวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ท�าให้เป็นปัญหาในการท�าน�้าตาลสด มีการท�าลาย
ตัดต้นตาลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

3. ปญัหาดา้นการสบืทอด พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านการสืบทอด เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น และมีการท�างานที่สะดวกสบายขึ้น ท�าให้ไม่มีใครอยากที่จะสืบทอดอาชีพท�าน�้าตาล
สด เพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย และรายได้น้อย ไม่พอกิน พอใช้ในแต่ละวัน
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4. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการท�าน�้าตาลสด พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านวัสดุอุปกรณ์ 
อุปกรณ์การท�าน�้าตาลสดมีทั้งหาได้จากธรรมชาติ และหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อ อุปกรณ์บางชนิดหายากท�าให้
เป็นปัญหาหนึ่งในการท�าน�้าตาลสด

5. ปัญหาด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ปัญหาในการท�าน�า้ตาลสดด้านผลติภัณฑ์เป็นประเดน็ปัญหาทีส่�าคญั
ปัญหาหนึ่ง เพราะหากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ รสชาติไม่ดี ก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจต่อลูกค้า

ตอนที ่3 ผลการศึกษาข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางส่งเสรมิการท�าน�า้ตาลสดเพ่ือส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย 
ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค พบว่า แนวทางส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค นั้นเป็นกลยุทธ์
หนึง่ทีช่กัจงูให้ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจสนิค้าของชาวบ้าน โดยมกีารเพิม่ขนาดบรรจภัุณฑ์ การลดแลกแจกแถมให้กบั
ผู้บริโภค พูดจาไพเราะ เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ

2. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง พบว่า แนวทางส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง 
เป็นเทคนิคที่จะกระตุ้นตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง ให้มีความพยายามในการขายสินค้ามากขึ้น

3. การส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นักงานขาย พบว่า แนวทางส่งเสรมิการขายท่ีมุง่สูพ่นกังานขาย เป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีขวัญ และก�าลังใจในการขายสินค้ามากขึ้น และขายสินค้าได้มาก

อภิปรายผล

1. ภูมิปัญญาในการท�าน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 1.1  การเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นเก็บน�้าตาลสด

  1.1.1 การเลือกต้นตาล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกต้นตาล ท่ีมีลักษณะทางนวล ๆ 
เพราะว่าน�้าตาลมันออกดี ต้นมีอายุราว ๆ 20 ปี ต้นที่มีความสมบูรณ์ มีความสูงประมาณ 16 เมตร และเลือก
ต้นที่ใกล้บ้าน ที่สะดวกสบายตามความถนัดของตน พอเวลาไปขึ้นเก็บผลผลิตก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทาง
มากแรง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพร เจษฎาญานเมธา (2559) เรือ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณศีึกษาการ
ถนอมอาหารจากน�้าตาลโตนด พบว่า การเลือกต้นตาลที่พร้อมที่ให้น�้าตาลซึ่งต้องมีอายุประมาณ 15 ปีขึ้น
ไป และต้องเป็นต้นที่ไม่สูงเกินไป ดังนั้นต้นตาลโตนดเมื่อมีอาย ุ10-15 ป ีจะมีความสูงเพียง 4-5 เมตร ถือว่า
เป็นระยะเริ่มให้ดอกแต่ชาวบ้านเชื่อว่าตาลโตนดจะให้ผลครั้งแรก เมื่ออาย ุ15 ปี

  1.1.2 พะองตาล หรือบันได พบว่า พะองตาลจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ส�าคัญท�าจากไม้ไผ่
ป่า เป็นไม้อันเดียวส�าหรับพาดขึ้นต้นไม้ มีแขนงยื่นออกเป็นระยะ ส�าหรับเท้าเหยียบ มีระยะห่างกันประมาณ 1 
คืบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย โลหะเจริญ (2560) เรื่อง คนขึ้นตาล พบว่า พะอง ซึ่งท�ามาจากไม้ไผ่
ป่ามีแขนงที่แข็งแรงตัดแขนงให้ยาวประมาณ 1 คืบ เพื่อเหลือพื้นที่ให้คนขึ้นตาลปีนขึ้นสบาย ๆ เพื่อขึ้นไป
บนต้นตาลที่สูงกว่า 10 เมตร 

  1.1.3 มีดปาดตาล พบว่า การใช้มีดปาดตาลในการท�าน�้าตาลโตนด มีดปาดตาลเป็นอุปกรณ์
ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขึ้นตาล เพราะต้องใช้ในการปาดงวง และดอกตาล มีลักษณะเหมือน
มีดทัว่ ๆ  ไป มีความคมมาก ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของนงลกัษณ์ ปานเกดิด ี(2549) เรือ่ง เทคโนโลยกีารแปรรูป
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อาหาร 3 พบว่า เป็นมีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างคล้ายปลากราย ปลายแหลมสันหนา ด้ามท�าด้วยไม้ยาวประมาณ 

1 คืบ หรือประมาณ 30 ซม. มีความคมมาก ใช้ส�าหรับปาดงวงตาล หรืองวงมะพร้าว

  1.1.4 กระบอกตาล พบว่า การใช้กระบอกตาลในการท�าน�้าตาลโตนด กระบอกเป็นอุปกรณ์
ทีส่�าคญัอย่างหนึง่ในการประกอบอาชพีขึ้นท�าน�้าตาลโตนด กระบอกตาล ท�าด้วยไมไ้ผ่ มคีวามทน ทนต่อแดด ต่อ
ฝน และท�าเป็นกระบอกพลาสติก ที่ท�าจากท่อพีวีซี สีฟ้า และอาจท�าจากขวดน�้ามันตราองุ่น โดยตัดล่างจากปาก
ขวดให้เสมอ แล้วน�าเชือกไนลอนมาเจอะที่ปากบอกทั้ง 2 ข้าง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพร เจษฎาญาน
เมธา (2559) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการถนอมอาหารจากน�้าตาลโตนด พบว่า กระบอกตาล ท�า
จากไม้ไผ่สีสุก ส�าหรบัรองรบัน�า้ตาลจากงวงตาล กระบอกตาล ท่ีตัง้รอการรมควนัไฟ เพือ่ลดความชืน้ ป้องกนั
เชื้อรา และน�าตาลโตนดบูด

   1.1.5 เตารมกระบอก หรือเตาแก๊ส พบว่า การใช้เตารมกระบอก หรือเตาแก๊สในการท�า
น�้าตาลสด ส่วนมากเกษตรกรจะใช้เตาแก๊ส เพราะสะดวกรวดเร็ว เพื่อใช้ลวกกระบอกตาลก่อนที่จะขึ้นรองรับ
น�้าตาลสดจากงวงตาล เพื่อท�าความสะอาด ให้กระบอกตาลไม่มีรสชาติเหม็นเปรี้ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพิมพ์ชนก อินทร์กลัด (2560) เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด ต�าบลห้วยกรด อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
พบว่า เตารมกระบอก ใช้ส�าหรับน�ากระบอกไม้ไผ่ที่จะไปรองน�้าตาลสดมารมควัน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ แล้ว
น�ามาร้อยเชือกเพื่อใช้แขวนกระบอก  

  1.1.6 แก่นตะเคยีน หรอืไม้พะยอม พบว่า การใช้แก่นตะเคียน หรอืไม้พะยอมในการท�าน�า้ตาล
สด ไม้เคี่ยมเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย หาซื้อได้ยาก มีลักษณะเป็นเศษไม้ มีสีด�า ใช้ส�าหรับใส่เอาไว้ในกระบอกตาล 
เป็นไม้ที่ช่วยในการท�าให้น�้าตาลสดมีรสชาติหวานหอม ไม่เปรี้ยวฝาด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวราวุฒิ โกย
สมบัติ (2536) เรื่อง ชนิดของจุลินทรีย์ในน�้าตาลโตนดสดที่เก็บเกี่ยว โดยวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร จากอ�าเภอ
สทิงพระ เเละอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า ตัวอย่างน�้าตาลโตนดสดที่ใช้ไม้เคี่ยม และไม่ใช้ไม้เคี่ยม
เป็นวัตถุกันเสียมีปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้น ทั้งหมดที่แตกต่างกันเท่ากับ 10 ยกก�าลัง 8 และ 10 ยกก�าลัง 9 
ซึ่งจะท�าให้น�้าตาลสดมีรสชาติที่แตกต่างกัน

  1.1.7 ไม้นวดตาล พบว่า ไม้นวดตาล เป็นไม้นวดที่ท�าให้งวงตาลมีน�้าตาลในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต มีลักษณะเป็นไม้ 2 อัน มาเทียบถึงก็เอาเชือกมามัดที่หัวไม้ ใช้ในการนวดตาลเพื่อที่จะให้ได้น�้าตาลโตนด
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมุทิตา มีนุ่น และคณะ (2555) เรื่อง การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยว 
และหลังการเก็บเก่ียว และผลการแปรรูปน�้าตาลโตนดสดท่ีมีผลต่อคุณภาพน�้าตาลโตนดเข้มข้นจังหวัดสงขลา 
พบว่า ไม้คาบตาลที่มีลักษณะไม้กลม 2 ท่อน ยาวประมาณท่อนละ 1.50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของไม้คาบตาล
ประมาณ 1-2 นิ้ว ส่วนปลายจะเรียวเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ส่วนโคนของไม้คาบตาลจะผูกติด
กันด้วยเชือก

  1.1.8 การเลือกงวงตาล พบว่า เกษตรกรจะมีการเลือกงวงที่มีสีเขียวอ่อน ๆ งวงที่สมบูรณ์
เต็มที่ งวงตาลนั้นจะต้องไม่อ่อน และไม่แก่จนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ เนาสันเทียะ(2560) 
เรื่อง ตาลโตนด ประโยชน์ และสรรพคุณตาลโตนด พบว่า น�้าตาลสดจะเก็บได้จากช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกต้น
ตัวเมีย ที่เรียกว่า งวงตาล ที่อายุประมาณ 10-15 ปี งวงจะยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ดอกบานพอประมาณ 
โดยปกติจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลง และงวงตาล หรือช่อดอก
ของต้นตาลจะเจริญเติบโตเต็มทีในช่วงนี้ ซึ่งพร้อมต่อการท�าน�้าตาลสดได้



448  บทความวิชาการ

 1.2 ขั้นตอนการเก็บน�้าตาลสดจากงวงตาล

  1.2.1 การเตรียมตวัของคนขึน้ตาล พบวา่ การเตรียมตัวของคนขึ้นตาลในการขึน้เกบ็น�้าตาล
สด เป็นการเตรยีมความพร้อมของเกษตรกร ก่อนขึน้เกบ็เกีย่วน�า้ตาลสด เช่น เตรยีมอปุกรณ์ในการขึน้เกบ็ผลผลิต 
หรือเตรียมร่างกายให้พร้อมในการขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑินี ยงวิกุล (2555) เรื่อง เพชรบุรีเมือง
ขนมหวาน พบว่า การเตรียมตัวของคนขึ้นตาล คนขึ้นตาลจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเจ็บป่วยในวันที่ต้อง
ขึ้นตาล อีกทั้งต้องแต่งกายให้รัดกุม ใส่เข็มขัดผูกปลอกมีด ปาดตาล และเชือกให้เรียบร้อย 

  1.2.2 การนวดตาล พบว่า เป็นการนวดตาล จะนวดโดยการใช้ไม้ 2 อัน ผูกมัดที่หัวไม้ แล้ว
เอาไม้นวดตาลนั้นไปหนีบที่งวงตาล หนีบ 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น ทุกวันจนกว่าน�้าตาลสดในงวงนั้นจะหมด ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของเรณูกา แจ่มฟ้า (2545) เรื่อง การผลิตไซรัปจากน�้าตาลสด พบว่า การนวดต้องนวดเบา ๆ  
ก่อนเช่นกัน จากโคนปลีไปหาปลายปลี ประมาณ 2 ครั้ง นวดวันละ 1 ครั้ง เช้า หรือเย็น ส่วนมากตัวตาลตัวผู้จะ
นวด 4-5 ครั้ง นวดได้ 3 ครั้งหยุดเว้นการนวด 1 ครั้ง และวันที่ 4-5 ก็ท�าการนวดต่อจนครบ จากนั้นใช้ผิวทาง
ตาล หรือก้านใบตาลมามัดปลีตาลรวบเป็นอันเดียวกัน ทิ้งไว้ 1 คืน จึงท�าการแช่เหมือนต้นตาลตัวเมีย 

  1.2.3 การปาดตาล พบว่า การปาดตาลในการขึ้นเก็บน�้าตาลโตนด เป็นการปาดหน้างวงตาล 
เป็นกรรมวิธีหน่ึงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑินี ยงวิกุล (2555) เร่ือง  เพชรบุรี
เมืองขนมหวาน พบว่า การปาดตาล ปาดหางงวงหนูทิ้ง แล้วปล่อยน�้าฝาดไหลทิ้ง 2 วัน แล้วปาดตาลใหม่ 
เมื่อน�้าตาลเริ่มไหลดี จึงใช้กระบอกตาลแขวนรองรับน�้าตาลจากงวงตาล  

  1.2.4 การน�ากระบอกตาลรองรับน�้าตาลสดจากงวงตาล พบว่า การน�ากระบอกตาลรองรับ
น�้าตาลสดจากงวงตาลในการขึ้นเก็บน�้าตาลสด เป็นการน�ากระบอกตาลไปรับน�้าตาลสดจากงวงตาลมี 2 ช่วง คือ 
ช่วงเช้าเอาบอกตาลไปแขวนมัดกับโคนงวงตาล แล้วตอนเย็นเอาบอกตาลบอกใหม่ไปรับน�้าตาลสดที่งวงเดิมต่อ
ถึง เอาบอกตาลที่ไปรับน�้าตาลสดช่วงเช้าเอาลง ท�าซ�้า ๆ  แบบนี้ทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุภารัตน์ เตี่ย
ไพบูล (2547) เรื่อง ผลของการใช้ความดันสูง และความร้อนต่อคุณภาพของน�้าตาลโตนด พบว่า การน�ากระบอก
ตาลรองรับน�้าตาลจากงวงตาล หลังจากปาดงวงตาลเตรียมกระบอกรองน�้าตาลที่ใส่แก่นตะเคียน สับให้เป็น
ชิน้ขนาด 1-2 เซนตเิมตร ใส่ไว้ในก้นกระบอก กระบอกละ 4-5 ชิน้ และกระบอกใส่น�า้ตาลสดนัน้ ต้องรมควนั 
ให้ภายในกระบอกแห้งสนิทเสียก่อน เพื่อป้องกันเชื้อรา และเพื่อไม่ให้น�้าตาลสดเสีย

 1.3 การเตรียมอุปกรณ์การเคี่ยวน�้าตาลสด

  1.3.1 กระถังแกนลอนพลาสติก พบว่า การใช้กระถังแกนลอนพลาสติกในการท�าน�้าตาลสด 
เกษตรกรส่วนใหญ่ในอดีตเคยใช้ถังแกนลอนพลาสติกมาก่อน แต่ปัจจุบันได้เลิกใช้ไปแล้ว และเกษตรกรบาง
ครอบครัวก็ยังใช้ถังแกนลอนพลาสติกอยู่ เพื่อไว้กรองเศษไม้ที่ปะปนในน�้าตาลสด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สมพร เจษฎาญานเมธา (2559) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการถนอมอาหารจากน�้าตาลโตนด พบว่า 
กระถังแกลลอนพลาสติก ส�าหรับใส่น�า้ตาลสดทีเ่ทจากกระบอกตาลหลาย ๆ  ใบ เพือ่น�าไปเตรยีมถนอมอาหาร
ด้วยความร้อนต่อไป 

  1.3.2 กระชอนกรองน�้าตาล พบว่า การใช้กระชอนกรองน�้าตาลสด เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่
ไว้กรองเศษไม้ หรือสิ่งสกปรก ท่ีติดมากับน�้าตาลโตนดสด มีลักษณะเป็นตะแกรงพลาสติก หรือตะแกรงเหล็ก 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุภารัตน์ เตี่ยไพบูล (2547) เรื่อง ผลของการใช้ความดันสูง และความร้อน
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ต่อคุณภาพของน�้าตาลโตนด พบว่า กระชอนกรองน�้าตาล ใช้ตะแกรงพลาสติก ใช้ส�าหรับกรองเศษผงที่อาจติด
มากับน�้าตาลสด ส�าหรับกรองเศษแก่นตะเคียน และเศษผงอื่น ๆ ก่อนน�าไปต้มในกระทะใบบัว 

  1.3.3 เตาถ่าน หรือเตาแก๊ส เชื้อเพลิง และกระทะใบบัว พบว่า การใช้เตาถ่าน หรือเตาแก๊ส 
เชื้อเพลิง และกระทะใบบัว เป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในขั้นตอนของการเคี่ยวน�้าตาลสด ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของปราโมทย์ ธรรมรัตน์ (2521) เรื่อง การศึกษายีสต์ในน�้าตาลสด น�้าตาลเมา และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่
มปีระสทิธภิาพสงู เพือ่การหมักแอลกอฮอล ์พบว่า โดยใช้เตาต้มน�า้ตาลทีป่ระกอบไปด้วยเชื้อเพลิง และกระทะ
ใบบัว ท่ีชาวบ้านคิด และท�าขึ้นมาเอง ซึ่งมีความทนทานมาก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งยังเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่าตายาย 

 1.4  การเตรียมวัตถุดิบ พบว่า เป็นการเตรียมวัสดุ หรืออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะ
น�าน�้าตาลสดไปเคี่ยวลงในกระทะ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของปราโมทย์ ธรรมรัตน์ (2521) เรื่อง การศึกษายีสต์
ในน�้าตาลสด น�้าตาลเมา และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการหมักแอลกอฮอล์ พบว่า ท�ำกำร
เตรียมน�้ำตำลสดที่ได้จำกงวงตำลแท้ ๆ โดยไม่มีส่วนผสมอื่น ๆ มำรอท�ำกำรต้มผ่ำนกรรมวิธีควำมร้อน 
 1.5 ขัน้ตอนการเคีย่วน�า้ตาลสด พบว่า เกษตรกรได้น�าน�า้ตาลโตนดสดทีไ่ด้จากการเกบ็จากต้นตาล
โตนด เทลงในกระทะเคีย่วไปสกัพกัประมาณ 30 นาท ีใส่น�า้ตาลทรายขาวเล็กน้อย เพือ่ปรงุแต่งให้มรีสชาติหวาน
เข็มข้น เพื่อให้น�้าตาลสดมีรสชาติอร่อยชื่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์ชนก อินทร์กลัด (2560) เรื่อง 
ศูนย์การเรียนรู้น�้าตาลโตนด ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด ต�าบลห้วยกรด อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบว่า ขั้น
ตอนการเคี่ยวน�้าตาลโตนด คือเมื่อได้น�้าตาลสดแล้ว น�าน�้าตาลที่ได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบาง น�าไปเคี่ยวให้เดือด 
ถ้าจ�าหน่ายในรูปน�้าตาลสด ก็เคี่ยวพอน�้าตาลเดือด (ประมาณ 100 องศาเซลเซียส) ปรุงแต่งกลิ่นตามใจชอบ เช่น
ใบเตยหอม หรือสารแต่งกลิ่นอื่น ๆ  

 1.6  การบรรจุผลิตภัณฑ ์พบว่า มีการบรรจุผลิตภัณฑ์น�้าตาลสด หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุ
ใส่ขวดเบียร์ บรรจุใส่ขวดพลาสติก หรือขวดน�้าโค้ก และบรรจุใส่ขวดแก้ว หรือบรรจุใส่ถุง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของนิสา อินทอง (2539) เรื่อง การเสื่อมเสียของน�้าตาลโตนดเข้มข้น พบว่า โดยน�าน�้าตาลสดมาใส่ใน
ขวดพลาสติก หรือขวดแก้วเพื่อได้ยึดอายุในการถนอมอาหารไว้รับประทานได้อีก 

2.  ปัญหาในการท�าน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 2.1 ปัญหาด้านตัวบุคคล พบว่า ปัญหาด้านตัวบุคคลของคนขึ้นตาลโตนด คือ ส่วนมากร่างกาย
ไม่แข็งแรง พอเริ่มแก่ตัวลงก็มีโรคแทรกซ้อน ตาลายมองไม่เห็น จึงไม่กล้าเสี่ยงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุวิมล อังความิช และนภสมน นิจรันดร์ (2556) เรื่อง การท�าน�้าตาลโตนดใน อ�าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการปรับตัวสู่แนวโน้มการประกอบอาชีพ พบว่า ปัญหา
ด้านตัวบุคคล คือ ร่างกายไม่แข็งแรง แก่ตัวลง ท�าให้ไม่มีความมั่นใจ และมีความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพนี ้

 2.2 ปัญหาด้านธรรมชาติ สภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหาในการท�าน�า้ตาลสดด้านธรรมชาติ สภาพ
แวดล้อม คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ท�าให้เป็นปัญหาในการท�าน�้าตาลสด มีการท�าลาย
ตัดต้นตาลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมานพ แดงสว่าง (2555) เรื่อง อาชีพ
ท�าน�้าตาลโตนดรายได้ดี แต่ไร้การสืบทอดจากคนรุ่นใหม ่พบว่า ต้นตาลในหมู่บ้านมีประมาณกว่า 3,000 ต้น 
เมื่อก่อนชาวบ้านร้อยละ 80 ประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดแต่ปัจจุบันเหลือตนเพียงคนเดียว เพราะส่วนใหญ่
เลือกที่จะท�างานที่สบาย และมีความเสี่ยงน้อยกว่า 
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 2.3 ปัญหาด้านการสืบทอด พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านการสืบทอด เนื่องจากปัจจุบัน
มีการประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น และมีการท�างานท่ีสะดวกสบายข้ึน ท�าให้ไม่มีใครอยากที่จะสืบทอดอาชีพท�า
น�้าตาลสด เพราะเป็นอาชีพท่ีเสี่ยงอันตราย และรายได้น้อย ไม่พอกิน พอใช้ในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศกึษาของบรรเทา จันทร์พุม่ (2548) เรือ่ง ตาลโตนดกบัวถิชีวีติชาวคขูดุ พบว่า ปัญหาด้านการสบืทอด คอื เนือ่งจาก
ปัจจุบันมีการปลูกปาล์มมากขึ้น และมีการท�างานที่ดีขึ้น ท�าให้ไม่มีใครอยากจะสืบทอดอาชีพนี้

 2.4 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการท�าน�้าตาลสด พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านวัสดุ
อุปกรณ์ อุปกรณ์การท�าน�้าตาลสดมีทั้งหาได้จากธรรมชาติ และหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อ อุปกรณ์บางชนิดหา
ยากท�าให้เป็นปัญหาหนึ่งในการท�าน�้าตาลสด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล อังความิช และนภสมน นิจ
รนัดร์ (2556) เรื่อง การท�าน�้าตาลโตนดใน อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรุ ี: การเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม
การปรบัตวัสูแ่นวโน้มการประกอบอาชพี พบว่า ปัญหาด้านวสัดอุปุกรณ์ในการท�าน�า้ตาลสด คอื วสัดอุปุกรณ์ส่วน
มากจะหาได้จากธรรมชาติ แต่เด่ียวนีค่้อนข้างจะหายากแล้ว เช่น ไม้เคีย่ม พะอง มดี ผูค้นจึงหนัมาเลอืกซือ้อปุกรณ์
จากตลาดซึ่งมีราคาแพง 

 2.5 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ปัญหาในการท�าน�้าตาลสดด้านผลิตภัณฑ์ เป็นประเด็นปัญหาที่
ส�าคญัปัญหาหนึง่ เพราะหากผลิตภณัฑ์ไม่มคีณุภาพ รสชาตไิม่ด ีกจ็ะไม่ได้รบัความไว้วางใจต่อลกูค้า ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาของพิบูลย ์ทีปะปาล (2539) เรื่อง กลยุทธ์การตลาด การตลาดสมัยใหม ่พบว่า ปัญหาผลผลิตตกต�่า
จนเกิดภาวะล้นตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตน�้าตาลสดนับเป็นปัญหาส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้า
มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยช่วยเหลอืให้เงนิอดุหนนุการแทรกแซงราคาทัง้นีเ้นือ่งจากผลผลติด้านการเกษตรน�า้ตาล
สดจากอุปสงค์ และอุปทานไม่ตรงกัน รวมทั้งขีดความสามารถของเกษตรกรที่ต้องพัฒนา

3.  แนวทางส่งเสรมิการท�าน�า้ตาลสดเพือ่ส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย ชมุชนบ้านหัวเขาจกุ ต�าบลเขาพระบาท 
อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3.1 การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค พบว่า แนวทางส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค นั้นเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่ชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าของชาวบ้าน โดยมีการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ การลดแลกแจก
แถมให้กับผู้บริโภค พูดจาไพเราะ เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ประดิษฐ์ จุลพลเสถียร (2547) เรื่อง การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด พบว่า การส่งเสริมการขาย
ที่มุ่งสู่ผู้บริโภค คือ การส่งเสริมการขายโดยตรง จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขายสู่ผู้บริโภคนี้ อาจ
จะเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า เพื่อที่จะบริโภคเอง หรือผู้บริโภคอุตสาหกรรมก็ได้ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้
บริโภคนี้ โดยมากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้าเป็นหลัก 

 3.2 การส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่่อค้าคนกลาง พบว่า แนวทางส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่่อค้าคนกลาง 
เป็นเทคนิคที่จะกระตุ้นตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง ให้มีความพยายามในการขายสินค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) เรื่อง การส่งเสริมการขาย พบว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง 
เป็นการส่งเสรมิทีค่นกลาง เป็นผูท้ีท่�าหน้าท่ีน�าผลติภัณฑ์จากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค คนกลางประกอบไปด้วย คนกลาง
ที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ได้แก่ พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และคนกลางที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ได้แก่ ตัวแทนขาย 
ตัวแทนผลิต เป็นต้น ผู้จ�าหน่าย เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อการขายต่อในรูปของการขายส่ง หรือขายปลีก ผู้จ�าหน่าย
จึงประกอบไปด้วย พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และตัวแทน

  3.3 การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย พบว่า แนวทางส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน
ขาย เป็นการกระตุ้นให้มีขวัญ และก�าลังใจในการขายสินค้ามากขึ้น และขายสินค้าได้มาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
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ศึกษาของศิริวรรณ ลัญชานนท์ (2528) เรื่อง การส่งเสริมการขาย พบว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ระดับ
พนักงานขาย หรือหน่วยงานขาย เป็นกิจกรรมส่งเสริมที่กระตุ้นพนักงานขายให้ใช้ความพยายามในการขาย 
และช่วยผลกัดนัสนิค้าจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค พร้อมทัง้การจดัรางวลัให้พนกังานขายยอดเยีย่ม และการให้
สิ่งจูงใจรูปอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตน�้าตาลสด

 ส่งเสริมให้สืบทอดความรู้ และวิธีการท�าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการท�าน�้าตาลสด การจัดตั้งเป็นกลุ่ม
อาชีพการท�าน�า้ตาลสด เพื่อสง่เสริมการจ�าหน่ายในชุมชน และสง่เสริมให้คนที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัการท�าน�า้ตาลสด
ให้คงอยู่ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

 ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่หลากหลาย มีการพัฒนาน�้าตาล
สดให้เป็นเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และควรมีการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้น�้าตาลสดเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป 

3. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

 ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เป็นการ
สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือน ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการท�าน�้าตาล
สด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการให้ความรู้แก่เกษตรอย่างต่อเนื่อง 
และจริงจัง

4. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

 4.1 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมรายได้ในการประกอบอาชีพน�้าตาลสด ชุมชนบ้านหัวเขา
จุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4.2 ควรศึกษาเรื่อง กระบวนการแปรรูปน�้าตาลสดสู่เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนบ้านหัวเขาจุก ต�าบล
เขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4.3 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นตาลโตนด ชุมชนบ้านหัว
เขาจุก ต�าบลเขาพระบาท อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บ้านชันพริกไทยด�า : วิธีการปลูกพริกไทยด�าเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุไรรัตน์ กั่งแฮ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวธิกีารปลกูพรกิไทยด�า เพือ่ศกึษาปัญหาวธิกีารปลกูพรกิ
ไทยด�า และเพือ่ศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพท้องถิน่การปลกูพรกิไทยด�า กรณศีกึษา ชมุชน บ้านชนัหมูท่ี ่4 ต�าบล
ก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก 
ผลการศึกษาพบว่า

1) วิธีการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชพบว่า มีขั้นตอนส�าคัญดังนี้ 1) เลือกพันธุ์พริกไทยด�าให้เหมาะสมกับพื้นที่ 2) เกษตรกรส่วนใหญ่
มกีารขยายพนัธ์ุด้วยการปักช�า 3) นิยมปลูกพรกิไทยด�าด้วยการยกร่องเพือ่ป้องกนัน�า้ขัง 4) เลือกปลกูพรกิไทยด�า
ช่วงที่ไม่มีฝนตกชุกชุม 5) นิยมใส่ปุ๋ยอีกครั้งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

2) ปัญหาการปลกูพรกิไทยด�า กรณศีกึษา ชมุชนบ้านชนั หมูท่ี ่4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมอืง จงัหวัด
นครศรีธรรมราชพบว่า มีปัญหาข้อควรระวังดังนี้ 1) ปัญหาแมลงศัตรู ช่วงที่พริกไทยด�าแตกใบอ่อนจะมีแมลง
ศัตรู 2) ปัญหาโรคของพริกไทยด�าจะเกิดขึ้นที่ราก และล�าต้น ในช่วงฤดูฝน

3) แนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา 
อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีแนวทางส่งเสรมิดงันี ้1) มกีารส่งเสรมิการอบรมวธิกีารปลกูพรกิไทย
ให้ด�ากับผู้ที่สนใจ 2) มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ 3) ส่งเสริมให้มีการจัดจ�าหน่ายผลผลิตพริกไทยด�า
เชิงรุก 4) ส่งเสริมให้มีการแปรรูปพริกไทยด�าให้เป็นยารักษาโรค

ค�าส�าคัญ : บ้านชันพริกไทยด�า, วิธีการปลูกพริกไทยด�า, ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น

บทน�า

พริกไทย (Piper nigrum) เป็นเครื่องเทศที่ตลาดการค้าทั่วโลกต้องการมากที่สุด จนมีชื่อเรียกพริกไทย
ว่า “ราชาแห่งเครื่องเทศ” พริกไทยที่ใช้ในทางการค้า มีทั้งพริกไทยสด และพริกไทยแห้ง โดยพริกไทยสดจะน�า
ไปใช้ในการประกระกอบอาหาร จะช่วยเพิ่มรสได้ดีมาก พริกไทยแห้งมี 2 ชนิด คือ พริกไทยด�า และพริกไทยขาว
พรกิไทยด�าเป็นพรกิไทยทีม่คีวามแก่พอเหมาะน�ามาท�าให้แห้งด้วยความร้อน จงึจะท�าให้สขีองผลพรกิไทยเปลีย่น
เป็นสีด�า ส่วนของผิวจะมีลักษณะเหี่ยวย่น ส่วนพริกไทยขาวเป็นส่วนของผลที่น�ามาลอกส่วนเปลือก และเนื้อหุ้ม
ออกจึงท�าให้ดูน่ารับประทานมากขึ้น การใช้พริกไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นหนักในด้านช่วยปรุงแต่งรสชาติอาหารเป็น
ส�าคญั แต่การท่ีพริกไทยมรีสเผด็ร้อนอยู่ด้วยจึงได้มกีารน�าพรกิไทยมาใช้ประโยชน์ทางยาด้วย เช่น ใช้ขับลม อาการ
นอนไม่หลับขับเสมหะ หอบ ไอ สะอึก และเป็นยาบ�ารุงธาตุ และในปัจจุบันพริกไทยด�าได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ
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ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากพริกไทยด�าที่ผลิตได้ นอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศ
แล้ว ยังสามารถส่งออกเมล็ดพริกไทยไปจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศน�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท 
และมแีนวโน้มจะสงูขึน้เร่ือย ๆ  เพราะพริกไทยจดัเป็นเครือ่งเทศท่ีมมูีลค่าการค้าสูงทีสุ่ดในสินค้าหมวดเครือ่งเทศ
ของโลก พริกไทยด�าเป็นพืชที่มีราคาแพงและท�ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในอัตราต่อไร่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นอีกหลายชนิด เพราะมีตลาดกว้างขวาง และความต้องการใช้พริกไทยด�ามีตลอดทั้งปี 
(ไมตรี ปาละพันธ์, 2553)

พริกไทยด�าจัดเป็นเครื่องเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในหมู่ชาวไทย
มาเป็นเวลาช้านาน เนือ่งจากลกัษณะพฤตกิรรมการบรโิภคของชาวไทยนยิมบรโิภคอาหารทีม่รีสเผด็ พริกไทยด�า
จงึจดัเปน็ส่วนประกอบที่ส�าคญัในอาหารประจ�าวนัหลายชนิด ประกอบกบัเปน็พชืทีป่ลูกได้ง่าย และเจรญิไดด้ีใน
ประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ สภาพการปลูกพริกไทยด�าจะมีการปลูกกันมาก
ในภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ส่วนในภาคใต้นั้นมีการปลูกกันมากแถบจังหวัดกระบี่ พังงา 
ตรัง และระนอง จากสถิติการเพาะปลูกของศูนย์สถิติการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่าพื้นที่
ที่ปลูกพริกไทยรวมทั้งประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 10,142 ไร่ ได้ผลผลิต 5,206 ตัน และไทยส่งออกพริกไทยด�าได้
ถึง 1,816 ตัน มูลค่า 213.6 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวจึงนับได้ว่าพริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ท�า
รายได้ไห้กับประเทศปีหนึ่ง มีมูลค่ามหาศาลที่เดียว (ภูวนา นนทรี, 2532) ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่บ้านชัน ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชผักสวนครัว พริกไทยด�าเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นเอาได้ตาม
ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านบ้านชัน จึงหันมาปลูกพริกไทยด�ากันมากขึ้นเพ่ือยึดเป็นอาชีพหลักบางครอบครัว
ยืดเป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพราะการปลูกพริกไทยด�าไม่ต้องดูแลอะไรมาก มันสามารถ
เจริญงอกงามได้เอง

จากความเป็นมา และความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะท�าการศึกษา วิธีการ
การปลูกพริกไทยด�าเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นการปลูกพริกไทยด�าหมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพราะเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามบ้าน แต่คุณค่าทางอาหารที่ได้มีไม่น้อยเลย พริกไทยด�า
จึงสามารถช่วยรักษาโรคต่าง ๆ  ได้ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น และเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบ้านชัน ชาวบ้านทั้งหลายได้
ให้ความสนใจต่ออาชีพการปลูกพริกไทยด�าได้พอสมควร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิธีการการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชันหมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 
ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประชาชนที่ปลูกพริกไทยด�า มีจ�านวน 7 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนาย
อ�านวย ศรีมณี, ครอบครัวนางจันทร์ พุทธพฤกษ์, ครอบครัวนายปรีชา พงศ์อ�าภัย, ครอบครัวนางประทิวเเม่นสุ
รางค์, ครอบครัวนางจิระ สมเจริญ, ครอบครัวนายวิทูล พรมมา และครอบครัวนายบุญยืน พรมมา

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกพริกไทยด�า มีจ�านวน 6 คน ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 1 คน เกษตรต�าบล จ�านวน1 คน ก�านัน จ�านวน1 คน ตัวแทนจ�าหน่าย 
จ�านวน1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 1 คน และนักพัฒนาชุมชนต�าบลก�าแพงเซา จ�านวน 1 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด คือ ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักกับผู้
ให้ข้อมูลรอง โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์, ตอนที่ 2 วิธีการ
ปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชันหมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตอน
ที่ 3ปัญหาการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และตอนที่ 4 แนวทางส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน 
หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของลักษณะข้อมูลสามารถจ�าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลที่ได้รับจากเอกสาร หนังสอื บทความ วิทยานิพนธ์สารนิพนธ ์สือ่สาร
สนเทศ ตลอดถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยศึกษาเอกสาร 

 3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ถึงการศึกษาเรื่อง วิธีการปลูก
พริกไทยด�าเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และปรับแบบสัมภาษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และน�าข้อมูลที่
ได้จากแบบสัมภาษณ์มาสรุปผล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์เชงิคณุภาพ ผู้วิจัยจะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์มาเสนอข้อมลูในแบบพรรณนา 
วิเคราะห์ ประกอบด้วยวิธีการปลูกพริกไทยด�า ปัญหาวิธีการปลูกพริกไทยด�า และแนวทางส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น
การปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา ชุมชน บ้านชันหมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยน�าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิธีการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พนัธุพ์รกิไทยด�า พบว่า ชาวส่วนใหญ่นิยมปลูกพริกไทยด�าพันธ์ุคชุชิง่พันธุพ้ื์นเมือง และพันธุซ์ลีอน 
ซึ่งพันธุ์เหล่านี้ เป็นพันธุ์ที่ดูแลรักษาง่าย ขายได้ราคาสูง มีความทนทาน และให้ผลผลิตดี และยังเป็นยารักษาโรค

2. การขยายพันธ์พริกไทยด�า

 2.1 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด พบว่า คนจะไม่นิยมปลูกพริกไทยด�าโดยการเพาะเมล็ด 
เพราะการขยายพนัธุโ์ดยเมลด็ขึน้มนัอยูก่บัอณุหภมูทิีพ่อดี และต้องเอาเมล็ดทีแ่ก่จัด แต่มกีารงอกช้า และถ้าปลกู
จะต้องรอถึง 5 ปี จึงจะเก็บผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่ได้จะไม่ค่อยสมบูรณ์

 2.2 การขยายพันธ์ุโดยการใช้ใบทีมตีาตดิ พบว่า ควรเลอืกไหลท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ และน�าไปปัก
ช�า 4-5 เดือน เมื่อน�าเอาไปปักช�าแล้ว ควรให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ และจะมีตายอดจะเจริญแตกออกมาเป็นใบจาก
นั้นก็ดูแลรดน�้าแล้วเอาลงถางที่เตรียมไว้

 2.3 การขยายพนัธุโ์ดยการใช้ยอดปักช�า พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายพนัธุพ์รกิไทยด�าด้วย
การปักช�า วิธีนี้จะไม่ยุ่งยากในการขยายพันธุ์ และเกษตรกรนิยมปลูกแบบการปักช�ามากกว่าการขยายพันธุ์แบบ
เมล็ด การปักช�าจะมีการเจริญเติบโตเร็วจะงอกราก และจะแตกแขนง ควรเลือกเอายอดที่ว่าค่อนข้างแก่เอายอด
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามที่ต้องการ น�ามาปักช�าในถุงด�า ฝังกิ่งปักช�าลงในดินประมาณ 3-4 ข้อ หลังจากนั้นให้ย้าย
ต้นพริกไทยด�าไปปลูกในแปลงดิน เพราะจะท�าให้ส่งผลให้ผลผลิตออกมาดี 

 2.4 การขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด พบว่า การเสียบยอด เป็นวิธีที่อาจจะท�าให้ต้นพริกไทยด�า
ต้านทานโรครากเน่าได้ การเสียบยอด เป็นการแก้ปัญหาโรคของพริกไทยด�า และยังท�าให้พริกไทยด�ามีผลผลิตที่
สวยงาม การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ต้นพริกไทยด�าจะให้ผลผลิตได้ดี เช่นเดียวกับการขยายพันธุ์โดยการปักช�าล�าต้น 
เป็นวิธีที่เหมาะในการน�ามาใช้ส�าหรับการขยายพันธุ์

3. สภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการปลูกพริกไทยด�า พบว่า สภาพอุณหภูมิอากาศเป็นสิ่งส�าคัญใน
การปลูกพริกไทยด�า เพราะพริกไทยด�าจะปลูกได้ในที่ร้อนชื้นและมีร่มเงาเล็กน้อย พริกไทยด�าจัดเป็นไม้ยืนต้น มี
การเจริญเติบโตดี

4. เตรียมพื้นที่ปลูกพริกไทยต้นพริกไทยด�า พบว่า ในการเตรียมพื้นที่ก�าจัดวัชพืชออกให้หมด ขุดตอ
ไม้ออกให้หมด เก็บกิ่งไม้ และแขนงไม้จะเก็บเผาให้หมด และหลังจากนั้นปรับหน้าดินเพื่อรอการปลูก ขุดหลุม
ลึก 70 เซนติเมตรเตรียมดินของพริกไทยด�า เตรียมหลุมพร้อมปลูก จากนั้นปักเสายาว 4 เมตร และพร้อมปลูก

5. การเตรียมดินปลูกพริกไทยด�า พบว่า การเตรียมดินของพริกไทยด�า ควรดูดินว่าเป็นกรด หรือด่าง 
ต้องเลือกดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูก และไม่มีน�้าขัง และมีการปรับหน้าดินก่อนจะปลูกพริกไทย
เลือกดินท่ีเหมาะสมหรับการปลูกพริกไทยด�า แล้วลงมือวัดระยะ เตรียมการขุดหลุม และปักเสา หลังจากนั้น
ท�าการปลูกพริกไทยด�า

6. การปลูกพริกไทยด�า พบว่า การปลูกพริกไทยด�าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
พริกไทยด�า และเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับการปลูก และการดูแลรักษา 
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เนื่องจากในพื้นที่ปลูกพริกไทยด�ามีน�้าท่วมเกือบทุกปี และเลือกปลูกระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5-6 เมตร 
และการปลูกในพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่มีการเว้นระยะห่างระหว่างต้น และระหว่างแถว ประมาณ 5-7เมตร ขึ้น
อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

7. การดูแลรักษาต้นพริกไทยด�า

 7.1 การให้น�้าต้นพริกไทยด�า พบว่า น�้าถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเจริญเติบโตของต้นพริก
ไทยด�า และผลผลิต นอกจากนีน้�า้ยงัเป็นส่วนหนึง่ในการท�าให้ต้นพรกิไทยด�าคลายความร้อนไม่ให้ต้นพรกิไทยด�า
ร้อนเกินไป แต่น�้าจะต้องไม่ขังการให้น�้าจึงควรให้ให้เหมาะสม และเพียงต่อความต้องการของพริกไทยด�า การให้
น�้าในปัจจุบันที่นิยมให้กันมีใช้สปริงเกอร์ในการรดน�้าให้กับพริกไทยด�า

 7.2 การให้ปุ๋ยพริกไทยด�า พบว่า การให้เป็นปัจจัยส�าคัญในการเจริญโตของต้นพริกไทยด�า และ
ผลผลติเนือ่งจากในปัจจบุนัดนิไม่ค่อยมคีวามสมบรูณ์มากนกัธาตอุาหารไม่เพยีงพอการเจรญิเตบิของพรกิไทยด�า 
พริกไทยด�าปลูกในดินท่ีดีจะมีความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต และยังส่งผลให้ผลผลิตดี และมีคุณภาพอีกด้วย 
แต่ถ้ามีการปลูกในดินที่ไม่ดีจะท�าให้ต้นพริกไทยด�า เจริญเติบโตช้า แคระ หรือชะงักการเจริญเติบโต และยังส่ง
ให้ผลผลิตน้อย และไม่มีคุณภาพ

 7.3 การตดัแต่งกิง่ของพรกิไทยด�า พบว่า การตดัแต่งกิง่ เป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ เพือ่ให้สะดวก
ง่ายต่อการดูแลรักษา เช่นตัดแต่งกิ่งที่ย่ืนออกจากทรงพุ่ม ตัดแต่งกิ่ง และใบที่เป็นโรค และกิ่งที่แห้ง และตาย 
นอกจากนี้การตัดแต่งกิ่งใบยังช่วยลดการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชและยังช่วยให้กิ่งที่คอยแย่งอาหารลด
น้อยลง เพราะกิ่งที่ถูกตัดออกไปจะเป็นกิ่งที่คอยแย่งอาหาร แต่ไม่ค่อยออกดอกติดผล และแต่ถ้าหากไม่ได้ตัด
แต่งกิ่งพริกไทยด�า อาจจะท�าให้เกิดการเจริญเติบช้า เพราะจะท�าให้ต้นพริกไทยด�าออกผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ หรือ
ไม่สวยแล้วจะมีราคาถูก

8. การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกไทยด�า พบว่า หลังจากที่ปลูกพริกไทยด�าจนมีอายุ 3-4 ปี ก็สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ มีการสังเกตจากสีของเมล็ดว่าเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองแดง รวงละ 3-4 เมล็ด ก็สามารถเก็บ
เกี่ยวได้ การเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่ง ๆ  ไม่ควรเก็บเกินกว่า 4 ครั้ง เพราะหากเก็บมากกว่านั้นจะท�าให้พริกไทยด�าโทรม
ได้

9. การเก็บรักษาผลผลิตพริกไทยด�า พบว่า ก่อนที่จะบรรจุลงในกระสอบ ควรตากแดดให้แห้ง แล้ว
เก็บไว้ จะต้องฟัดเอาเมล็ดลีบเศษผงออกทิ้งจะท�าให้เมล็ดพริกไทยด�าสวย และสะอาดมากเป็นที่ต้องการของ
แม่ค้าในตลาด

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาในการในปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบล
ก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ปัญหาแมลงศัตรูต้นพริกไทยด�า พบว่า ในระยะที่พริกไทยด�าแตกใบอ่อนศัตรูพริกไทย เช่น ปลวก 
หนอน เพลี้ยแป้ง กัดกินยอดอ่อนตามบริเวณที่แดดส่งไม่ถึง ปัญหาการเกิดโรคระบาดของแมลงนั้น มีทั้งเกิดขึ้น
ในฤดแูล้ง และฤดฝูนขึน้อยูก่บัชนดิของแมลง ถ้าแมลงมกีารระบาดมาก และไม่มกีารดแูลทีถ่กูวธิ ีจะท�าให้ผลผลติ
เสียหายเป็นจ�านวนมาก
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2. ปัญหาโรคของพริกไทยด�า พบว่า แต่โรคก็มีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไป เช่น โรคไส้เดือนฝอย 
เกิดขึ้นได้ที่รากของพริกไทยด�า และที่ผลเมื่อเกิดที่รากจะท�าให้ใบของพริกไทยด�า เป็นสีเหลือง และรากเน่าเกิด
จากน�้าท่วมขังเป็นเวลานาน ท�าให้ต้นพริกไทยจะแสดงอาการใบเหลืองเหี่ยว และร่วงกิ่งแห้งกาย

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน 
หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่า ส่วนมากทีท่�าการปลกูพรกิไทยด�าจะมกีารส่งเสรมิการขาย การน�า
ไปขายเองท่ีตลาดบวัตอง และส่งขายแม่ค้าแถวบ้าน และการส่งเสรมิในการขายโดยการพดูต่อ ๆ  กัน ยังมีประโยชน์
อีกมากมายในน�ามาเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น พริกไทยด�าสามารถช่วยละลายลิ่มเลือด และลดการจับตัว
เป็นก้อนได้ ช่วยกระตุ้นการไหลของน�้าลาย และน�้าย่อยในกระเพาะ ช่วยในการย่อยอาหาร แก้อาการอาหารไม่
ย่อย ช่วยย่อยสารพิษตกค้างที่ไม่สามารถย่อยได้ ช่วยแก้เสมหะในทรวงอก แก้ลมพรรดึก ช่วยบรรเทาอาการ 
และแก้อาการไอ หอบหืด สะอึก และน�าไปแปรรูปอาหารได้หลายอย่าง

2. ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยังขาดความรู้ในเรื่องการปลูกพริกไทยด�า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการส่งเสรมิเกีย่วกบัการปลกูพรกิไทยด�า และการดแูลรกัษาในช่วงออกดอกของพรกิไทยด�า 
จะมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ จัดอบรมและสาธิต นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มาจากปากพนังมาลงพื้นที่ให้ค�า
แนะน�ากับเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่มีความร่วมมือกัน และมีความสนใจจะศึกษาหาความรู้ในการปลูกพริก
ไทยด�า

3. ด้านยารกัษาโรค พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะน�าพรกิไทยด�าน�าไปไปตากแห้ง เพือ่ปรงุเป็นยารกัษา
โรค เช่น ช่วยป้องกันและต่อต้านสารก่อมะเร็ง ช่วยเร่งการท�างานของตับให้ท�าลายสารพิษได้มากขึ้น ช่วยแก้
อาการปวดฟัน ด้วยการใช้พริกไทยด�า พริกหาง น�ามาบดเป็นผงผสมยาขี้ผึ้ง แล้วปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ น�ามาใช้อุด
ฟันตรงบริเวณที่ปวด

 

 ภาพ 1 พริกไทยด�าพันธุ์พื้นเมือง

 

 ภาพ 2 พริกไทยด�าพันธุ์ซีลอน
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 ภาพ 3 พริกไทยด�าพันธุ์คุชชิ่ง ภาพ 4 การขุดหลุมขนาดลึก 70 เซนติเมตร

 

 ภาพ 5 การลงเสา และการปรับหน้าดิน ภาพ 6 การหวานปุ๋ยก่อนที่จะปลูก

 

 ภาพ 7 การขุดหลุมเพื่อจะเตรียมการปลูก ภาพ 8 การปลูกพริกไทยด�า

 

 ภาพ 9 การเอาเชือกผูกกับเสา ภาพ 10 เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้รดน้�า
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ภาพ 11  ปัญหาด้านโรคของพริกไทยด�า 

 (โรคเชื้อรา) 

ภาพ 12 ตลาดที่มีการรับซื้อพริกไทย
 (ตลาดบัวตอง)

อภิปรายผล

1. วิธีการปลูกพริกไทยด�า กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ในการเลือกพันธุ์พริกไทยด�า การขยายพันธุ์พริกไทยด�า สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับ
การปลูกพริกไทยด�า รวมไปถึงการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นพริกไทยด�า และการเตรียมดินปลูกพริกไทยด�า ในขณะที่
เมือ่ปลกูพรกิไทยด�าแล้ว กจ็ะต้องมีการดแูลรกัษาต้นพริกไทยด�า เช่น การให้น�า้ต้นพริกไทย การให้ปุ๋ยพริกไทยด�า 
และการตดัแต่งกิง่พรกิไทยด�า อกีทัง้ยงัมกีารเกบ็เกีย่วผลผลติพรกิไทยด�าทีม่คีวามส�าคญัทกุขัน้ตอน ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาของค�านึง ค�าอุดม (2531) เรื่องสวนพริกไทย พบว่า พริกไทยด�าจัดเป็นไม้ยืนต้น สามารถขึ้นได้ใน
ภูมิอากาศแถบร้อน มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อน และมีความสูง อุณหภูมิของอากาศที่เหมาะส�าหรับปลูกพริกไทยด�า
ควรอยูใ่นช่วง 10-30 องศาเซลเซยีส ถ้าจะให้เหมาะสมยิง่ขึน้เดอืนท่ีอุณหภมูติ�า่สุดไม่ควรต�า่กว่า 15 องศาเซลเซยีส 
เพราะหากมีอุณหภูมิในฤดูหนาวต�่า และมีลมพัด จะท�าให้พริกไทยด�าเกิดการใบร่วง 

รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ (2560) ได้กล่าวว่า การปลูกพริกไทยด�า สามารถ
ปลูกได้ทั้งปีถ้ามีแหล่งน�้า มีระบบน�้าที่ดี แต่ส่วนมากนิยมปลูกช่วงฤดูฝน เพราะต้นพริกไทยตั้งตัวได้เร็ว ประหยัด
การให้น�้า โดยจะใช้ต้นพันธุ์ไทย 4 ต้น ต่อหลุม หรือค้าง ใช้ระยะ ปลูก 2×2 เมตร โดยเลือกใช้เสาปูนหน้ากว้าง 
4 นิ้ว ความยาว 2.50 เมตร เพื่อจะขุดหลุมฝังลงดินไป 0.50 เมตร ให้เสาปูนมีความสูงจากพื้นขึ้นไป 2 เมตร การ
ขดุหลมุ ในพืน้ทีด่อนไม่มีน�า้ท่วมขงักเ็พยีงปรับพืน้ทีใ่ห้เรยีบ ไม่ให้พืน้ทีเ่ป็นแอ่งกระทะ เพราะต้นพรกิไทยไม่ชอบ
น�้าขังแฉะ หรือเพื่อให้บริเวณที่ปลูกระบายน�้าได้ดี และเกษตรกรจะเป็นคนตัดสินใจว่าระยะปลูกแบบไหนที่จะ
เหมาะสมที่สุด มีผสมดินที่ขุดขึ้นมาในอัตราปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ต่อดิน 2 ส่วน โกยดินกลบลงใน
หลุมตามเดิมเป็นโคกดิน หรือหลังเต่า แล้วขุดหลุมให้พอดีกับถุงต้นพันธุ์พริกไทย โดยน�าต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ลง
ปลกูให้ปลายยอดเอนเข้าหาค้างเสาปนู หนัด้านทีม่รีาก หรอืตนีตุก๊แกเข้าหาค้าง กลบดนิให้แน่น รดน�า้ให้ชุม่ และ
รดน�้าให้สม�่าเสมอ

2. ปัญหาการปลกูพรกิไทยด�า กรณศึีกษา : ชมุชนบ้านชนัหมูท่ี ่4 ต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมอืง จังหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า โดยส่วนใหญ่มีปัญหาแมลงศัตรู และปัญหาโรคของพริกไทยด�า ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศกึษาของทวศีกัดิ ์ชยัเรอืงยศ (2559) ได้กล่าวว่า โรคทีเ่กดิขึน้กบัพรกิไทยด�านัน้จะท�าให้เกดิอาการใบเหลือง และ
รวงที่รากบางส่วนจะพบมีเส้นใยสีขาวปกคลุม ซึ่งระบาดช่วงฤดูฝน อีกทั้งแมลงเข้าท�าลาย เช่น ไส้เดือน จะเข้า
ท�าลายที่รากฝอยของต้นพริกไทย และเกิดเป็นปมเห็นได้ชัดเจน ท�าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่ใบจะไม่ร่วง บาง
ครั้งก็จะเหี่ยว เพราะระบบของรากผิดปกติ ท�าให้ต้นแคระแกร็น และผลิตอกออกผลน้อย
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3. แนวทางส่งเสรมิอาชพีท้องถิน่การปลกูพรกิไทยด�า กรณศีกึษา : ชมุชนบ้านชนั หมูท่ี ่4 ต�าบลก�าแพง
เซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีการส่งเสริมการขาย และส่งเสริมเพื่อน�าพริกไทยด�าใช้เป็นยา
รักรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชีวรรณ เจริญสุข (2547) เรื่องกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของ
ร้านค้าปลีกไทยแบบดั้งเดิม พบว่า การส่งเสริมการขาย เป็นการส่งเสริมการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าทางการ
เกษตรให้กับบุคคล หรือตลาด ร่วมกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่มีการถ่ายทอดความรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับการศึกษาของทรงศิริ สาประเสริฐ (2542) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอด
ความรู้การได้รับการให้ความรู้ให้เกิดปฏิบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือแม้แต่การดูตัวอย่างของจริง และไปพร้อม ๆ 
กัน จะเกิดเป็นแนวทางเสริมสร้างความรู้กับอาชีพท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ควรมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ และจัดกลุ่มเพื่อจัดจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พร้อม
ทั้งมีการจัดอบรมให้มีหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการปลูกพริกไทยด�า

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 การศึกษาเรื่อง การเจริญเติบโต และพัฒนาการของผลพริกไทยด�า บ้านชัน หมู่ที่ 4 ต�าบล
ก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสามารถเพาะพันธุ์จ�าหน่ายได้

 2.2  การศกึษาเรือ่ง การระบาด และแนวทางการป้องกนัโรคของพรกิไทยด�า บ้านชัน หมูท่ี ่4 ต�าบล
ก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารถป้องกันได้ทันท่วงที อีกทั้งจะได้ป้องกันได้ถูกวิธี
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กุ้งขาว : แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งเพื่ออาชีพ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว 

บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อานิษา หลงขาว

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อศึกษาปัญหาการเลีย้งกุ้งขาว และ
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสรมิการเลีย้งกุง้เพือ่อาชพี กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 
ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการ
ศึกษาพบว่า

1.  วิธีการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรังพบว่า มขีัน้ตอนส�าคญัดงัน้ีคอื 1) ขั้นตอนการเตรียมบ่อกล่าวคอืพ้ืนบ่อต้องมสีภาพท่ีเหมาะ
สมต่อการเจรญิเตบิโตของกุง้ 2) ขัน้ตอนการคดัเลือกสายพันธุก์ุง้น้ันมกันยิมคดัเลือกพ่อพันธุแ์ม่พันธุท่ี์ปลอดเชือ้ มี
น�า้หนักตวัตามมาตรฐาน 3) ขัน้ตอนการเลีย้งกุ้งขาวนัน้พบว่า มข้ัีนตอนส�าคญัเร่ิมต้ังแต่การคดัเลือกสายพันธุ ์การเต
รยีมบ่อรอไว้ประมาณ 1 เดอืน จากนัน้จงึปล่อยพันธุลู์กกุง้ขาว และรอการเจริญเติบโตประมาณ 3 เดือน จึงพร้อม
จ�าหน่าย

2. ปัญหาการเลีย้งกุง้ขาว กรณศีกึษา เกษตรผู้เล้ียงกุง้ขาว บ้านทุ่งปาหนนั หมู่ท่ี 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอ
ปะเหลยีน จงัหวดัตรงั มปัีญหาส�าคญัดงันีค้อื 1) ปัญหาพฒันาการเจรญิเตบิโตทีช้่าเนือ่งจากการเลีย้งทีม่อีณุหภมูิ
อากาศต�า่และมกีารระบาดของโรค 2) ปัญหาการตดิเชือ้ในตวักุง้การถ่ายเทน�า้มสีารปนเป้ือนส่งผลต่อทางเดนิอาหาร
ของกุ้ง 3) ปรมิาณออกซเิจนในน�า้มผีลกระทบท่ีส�าคญัต่ออตัราการตายของลูกกุง้ 

3. แนวทางการส่งเสรมิการเลีย้งกุง้เพ่ืออาชพี กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่
ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่า 1) มหีน่วยงานรัฐ หรือองค์กรสนับสนนุเงินทุน และควบคุม
มาตรฐานการเลีย้งกุง้ 2) มกีารส่งเสรมิการขายผ่านส่ือออนไลน์ 3) มกีารจัดต้ังแหล่งจ�าหน่าย 4. มกีารจ�าหน่ายต่อ
ลกูค้าโดยตรง 5) มกีารสร้างอาชพีสร้างรายได้ให้กบัชมุชน

ค�าส�าคัญ : กุ้งขาว, แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง, การเลี้ยงกุ้งเพื่ออาชีพ

บทน�า 

การเลี้ยงกุ้งของไทยในช่วงเริ่มต้นเป็นการท�านากุ้งแบบธรรมชาติ โดยการสูบน�้าทะเลเข้าสู่บ่อขนาด
ใหญ่ประมาณ 50-100 ไร่ กักเก็บไว้ประมาณ 20-30 วัน แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้ถุงอวนกั้นในขณะที่ปล่อย
น�้าออก ผลผลิตท่ีได้มีทั้งกุ้ง ปลา และสัตว์อื่น ๆ ได้ผลผลิตประมาณ 40-50 กิโลกรัม/ไร่ จึงมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรท่ีท�านากุ้งธรรมชาติ น�าลูกกุ้งที่ได้จาการเพาะฟักไปปล่อยเสริม ท�าให้ผลผลิตของนากุ้งธรรมชาติเพิ่ม
เป็น 200 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นการเลี้ยงกุ้งได้เริ่มพัฒนาจากนาธรรมชาติมาสู่ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนา โดยใช้บ่อ
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ขนาดเล็กลงเหลือขนาด 4-6 ไร่ ใช้พันธุ์กุ้งจาโรงเพาะฟักเพียงอย่างเดียว และมีการให้อาหาร และมีการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วในเชิงพาณิชย์ของภาคใต้ (ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน), 2560)

การเลี้ยงกุง้ขาวให้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ต้องมปัีจจยัหลายอย่าง เช่น ลกูพันธุต้์องแขง็แรงและปลอด
โรค อาหารมคุีณภาพด ีสภาพพืน้ท่ีเลีย้งต้องเหมาะสม ทีส่�าคญัเกษตรกรจะต้องมกีารจัดการฟาร์มทีเ่หมาะสมและ
ดแูลเอาใจใส่ตลอดทกุขัน้ตอนในการเลีย้ง ปัญหาการเล้ียงกุ้งที่ส�าคัญอีกอย่างหน่ึง คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงยังขาด
แนวทางการเลี้ยง และการจัดการฟาร์มทีเ่หมาะสมท�าให้ประสบภาวะขาดทนุอยูเ่ป็นประจ�า การเลีย้งกุ้งขาวให้
ประสบความส�าเรจ็นั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความช�านาญ และประสบการณ์ในการเลี้ยง บวกกับต้อง
มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะสามารถท�าให้ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืนได้ (ชลอ ลิ้มสุวรรณ, 2557) ในการศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวท�าให้มีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงกุ้งให้มีมาตรฐานน�า
ไปสูก่ารผลติท่ีมีประสทิธภิาพ และผลผลติท่ีมีคณุภาพได้อย่างยัง่ยนื และถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรได้เป็นอย่าง
ดี มีการเปิดโอกาสให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและแนวทางการเลี้ยงการจัดการใหม่ ๆ (เกษตรก้าวไกล, 
2559)

จากความเปน็มา และความส�าคญัดังกลา่วท�าใหผู้้ศกึษาค้นควา้มีความสนใจที่จะท�าการศกึษาเกี่ยวกับ
วิธีการเลี้ยงกุ้งขาว ปัญหาการเลี้ยงกุ้งขาว และแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งขาวเพื่ออาชีพ เพราะการเลี้ยงกุ้งจะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง จนพบว่าเจริญเติบโตได้ดีสามารถเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง และให้ได้ผลผลิตรวดเร็ว 
กุง้ขาวเป็นทีม่ขีนาดล�าตวัปานกลาง เนือ้แน่น รสชาติดี และสามารถปรุงอาหารได้หลายอย่างจงึมผู้ีคนนยิมบริโภค
กันมาก ท�าให้ปัจจุบันมีการเลี้ยงกุ้งกันอย่างแพร่หลายประกอบกับประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกุ้ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาวธิกีารลีย้งกุง้ขาว กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง 
อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

2. เพือ่ศกึษาปัญหาการเลีย้งกุง้ขาว กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบล
ลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการเลีย้งกุง้เพ่ืออาชพี กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่ง
ปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครอบครัวที่เลี้ยงกุ้งขาว มีจ�านวน 6 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนายจารึก 
พันธ์ชู, ครอบครัวนายเฉลิมศักดิ์ เกียงเอีย, ครอบครัวนายศักดิ์ชัย เดชะ, ครอบครัวนายพีซา หยังหลัง, ครอบครัว
นายขวัญชัย แสงหยัง และครอบครัวนายสุวิทย์ สุโสะ
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 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งขาว มีจ�านวน 5 คน ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลลิพัง จ�านวน 1 คน ก�านัน จ�านวน 1 คน เกษตรอ�าเภอ จ�านวน 1 คน ประมงอ�าเภอ 
จ�านวน 1 คน และตัวแทนจ�าหน่ายกุ้งขาว จ�านวน 1 คน

2. เครื่องมือใช้ในการวิจัย

 2.2 แบบสัมภาษณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีประเด็น
ค�าถามที่ก�าหนด ตามขอบเขตเนื้อหาการศึกษา และการสัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติ และเป็น
กันเอง ตามเวลาความเหมาะสม และโอกาสโดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนเองตามประเด็นที่วางไว้

 2.2 การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม ใช้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมกบัครอบครวัท่ีเลีย้งกุง้ จะท�าการสงัเกต 
และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกุ้งขาว ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางส่งเสริม 

 2.3 การถ่ายภาพประกอบ ในขณะการสัมภาษณ์ หรือในขณะการสังเกต มีการเก็บ ภาพประกอบ
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ หรือศึกษาตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 ส�ารวจพื้นที่ในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นจึงไปส�ารวจข้อมูล

 3.2 แนะน�าตัวเบื้องต้นกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การปรับตัว พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์

 3.3 เก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกแต่ละประเด็นกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

 3.4 หากขาดรายละเอียดส่วนใด ก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และสรุปผล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมลูเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และเมือ่รวบรวมข้อมลู ตรวจสอบเนือ้หา แล้ว
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิธกีารลีย้งกุง้ขาว กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 
ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1. การเตรียมบ่อ พบว่า การเลี้ยงกุ้งขาวให้มีคุณภาพ ระยะแรก ๆ  ของการเลี้ยงกุ้งนั้น ต้องอาศัยพันธุ์
ที่ปลอดการติดเชื้อในตัวกุ้งซึ่งมีปริมาณที่แตกต่างจากกุ้งอื่นทางฟาร์มจะไม่เอาลูกกุ้งไปตรวจสอบกับห้องแลป
เพ่ือหาเชื้อโรค เพราะมั่นใจคุณภาพลูกกุ้งของฟาร์ม หรือบริษัทที่ซื้อมาแต่จะต้องดูความแข็งแรงของลูกกุ้งจาก
การนับกุ้งในถุงตัวอย่างในการปล่อย ซึ่งจะต้องมีความช�านาญในการปล่อยกุ้งของผู้เลี้ยง

2. การปล่อยลูกกุ้ง พบว่า การปล่อยถุงแบบลอยถุง โดยแช่ถุงกุ้งไว้ในน�้าขังกกหรือคอก เมื่อเห็นว่า
อุณหภูมิน�้าในถุงกับน�้าในข้างในบ่อเย็นเท่ากันแล้วก็ยกถุงนั้นเข้ามาใส่ในกก เปิดถุงออก เอาน�้าเข้าถุงให้ได้มาก
ที่สุดแล้วปล่อยเทลูกกุ้งออกมาใส่ในกกถุงต่อถุง ลูกกุ้งจะอยู่ในกกหรือคอกประมาณ 3-5 วันแต่ต้องมีเทคนิคการ
ปรับความเค็มน�้าในกกหรือคอกทุกวัน
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3. การให้อาหารกุ้ง พบว่า การให้อาหารอาหารจะให้เป็นเวลาวันละ 3 มื้อ เช้าเวลา 7:00 เที่ยงเวลา 
12 :oน. และเวลา 17:00 น.การให้อาหารกุ้งทุกครั้งจะต้องผสมโปรตีนหรือไข่ไกให้กับกุ้งด้วยทุกครั้งเพื่อที่จะให้
กุ้งมีความแข็งแรงต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบอื่นๆพบ
ว่ากุ้งขาวที่เลี้ยงอาหารด้วยกุ้งกุลาด�า จะโตดีกว่า เนื้อแน่น เปลือกหนา กุ้งได้น�้าหนักแข็งแรง

4. การจับกุ้ง พบว่า เมื่อเลี้ยงกุ้งจนได้เวลาตามที่ก�าหนดแล้วเริ่มท�าการจับ เนื่องจากในเวลากลางวัน
กุ้งชอบฝังตัวอยู่ตามพื้นบ่อ ดังนั้น การจับจึงต้องนิยมกระท�ากันในตอนกลางคืน บางท้องที่ยังก�าหนดเป็นเดือน
มืดอีกด้วย เพื่อจะได้กุ้งมาก ๆ ส่วนการจับกุ้งในเวลากลางวันนั้นสามารถที่จะท�าได้แต่ไม่ค่อยกระท�ากันโดยการ
จบักุ้งใช้อวดตาถีเ่ย็บเป็นทรงกรวยทีก้่นถงุเปิดท้ิงไว้สกัพกั ส่วนปากของกถงุน�ามาเข้ากรอบไม้ท่ีมขีนาดกว้างพอดี
กับขนาดของประตูน�้า ซึ่งหางอวน หรืออวนถุง โดยใช้อวนตาถี่เย็บเป็นถุงรูปกรวยที่ก้นถุงเปิดทิ้งไว้ ส่วนปากถุง
น�ามาเข้ากรอบไม้ของปากถุงสวมเข้าประตูน�้า เปิดน�้าในบ่อออก กุ้งก็ไหลตามมาน�้าเข้ามาในถุงอวน จนกระทั่ง
ได้ปริมาณกุ้งพอสมควร และการจับกุ้งน้ันสามารถคัดขนาดของกุ้งได้ตามท่ีต้องการได้ โดยการก�าหนดความถ่ี
ห่างซีล่อบเป็นส�าคญั ดงันัน้กุง้ทีไ่ด้จบัโดยวธินีี ้จงึมขีาดใกล้เคยีงกันมาก และขายได้ราคา ส่วนกุง้ทีไ่ม่ได้กส็ามารถ
รอดไปได้ และเจริญเติบโตเป็นกุ้งใหญ่ได้ในเวลาต่อมานานจนปริมาณกุ้งที่จับได้ลดลงมาก 

ตอนที่ 2 ปัญหาการเลีย้งกุง้ขาว กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบล
ลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1. ปัญหากุ้งขาวไม่เจริญเติบโต พบว่า ปัญหาที่กุ้งไม่เจริญอาจเป็นเพราะว่ากุ้งไม่มีคุณภาพ หรือการ
ดูแลน้อยเนื่องจากการให้อาหารไม่ทั่วถึงเนื่องด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมท�าให้กุ้งได้รับผลเสีย คือ สภาพอากาศ และ
สิง่ของทีต่กลงไป ซึง่เป็นเหตทุ�าให้กุง้มกีารเจรญิเตบิโต หรอืได้ลกูกุ้งทีไ่ม่มคีณุภาพจากพ่อแม่พนัธุก์ุง้ไม่มคีณุภาพ 
หรอืปล่อยกุง้แน่นเกนิไป ท�าให้อาหารไม่เพยีงพอ หรืออาหารไม่คณุภาพท�าให้กุง้ไม่เจริญเตบิโตตามเวลาทีก่�าหนด
ไว้

2. ปัญหากุง้ตดิเชือ้ พบว่า กุง้มกีารตดิเชือ้พบกุง้ทีป่่วยบางตวัมจีดุขาวใต้เปลอืกบรเิวณส่วนหวัจะเหน็
ได้ชัดเจนเมื่อดึงหัวเปลือกส่วนหัวให้หลุดออกมาเนื่องจากกุ้งขาวมีล�าตัวขาวใส่หรือสังเกตดูจุดขาวจะยากกว่ากุ้ง
กุลาด�ากุ้งที่ตายในลักษณะนี้พบมากเมื่อเลี้ยงระยะหนึ่งกุ้งอายุประมาณ 40-50 วัน มีกุ้งบางส่วนตายแล้วเอาไป
กองให้ทีเ่ดียวกันเยอะมากเกิดการตดิเชือ้ของกุง้ท�าให้เกดิผลกระทบปัญหาหลาย ๆ  ด้านในการเลีย้งกุ้งมาก ท�าให้
ขาดทุน

3. ปัญหากุ้งหัวเหลือง พบว่า กุ้งเกิดการติดเชื้อป่วย ซึ่งมักจะอยู่ตามริมขอบบ่อ ล�าตัวของกุ้งจะมีสี
ซีด และมองเห็นส่วนหัวเหลืองเนื่องจากตับอ่อนมีสีเหลืองเช่นเดียวกับสีของตัวกุ้งเกิดจากความผิดปกติ ส�าหรับ
กุ้งที่เกิดจากโรคหัวเหลืองที่เกิดกับกุ้งอายุประมาณ 50-70 วันหรือกุ้งขนาด 5-15 กรัม การกินอาหาร และการ
เจริญเติบโตของกุ้งก่อนจะเป็นโรคหัวเหลืองจะดีมาก โดยเฉพาะการกินอาหารก่อนที่กุ้งจะเริ่มป่วย กุ้งจะมีการ
กินอาหารเป็นจ�านวนมากเกินปกติติดต่อกันหลายวัน หลังจากนั้นจะเริ่มมีกุ้งอยู่ตามบ่อ และเริ่มมีการตายอย่าง
รวดเร็ว

4. ปัญหาน�า้ในบ่อ พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของน�้าจะเกิดในฤดูร้อน และฤดูหนาวในฤดูร้อนบ่อ
ที่กักน�้ามากเกินไป บางครั้งอุณหภูมิจะสูงมากจนเป็นอันตรายต่อกุ้งในฤดูหนาว เมื่อมีอุณหภูมิลดต�่าลงกุ้งจะไม่
ค่อยเจริญเติบโตน�้าเกิดการเป็นฟองน�้าตามผิวน�้ามากต้องตักออกไปบ่อ หรือระบายออกไปเพื่อลดการเน่าเสียใน
บ่อย และต้องถ่ายน�้าออก
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5. ปัญหากุ้งตายที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรค พบว่า อาการของโรคดวงขาว หรือจุดขาวในกุ้งขาวคล้าย ๆ 
กันที่พบในกุ้งขาว คือ กุ้งท่ีป่วยบางตัวมีจุดขาวใต้เปลือกส่วนหัวให้หลุดออกมา เนื่องจากกุ้งขาวมีล�าตัวขาวใส
การสังเกตดูจุดขาวยากกว่ากุ้งกุลาด�าโรคจุดขาว หรือดวงขาวเป็นไวรัสที่ท�าให้กุ้งมีการตายกุ้งที่ป่วยเป็นโรค
ประเภทนี้มักจะพบในบ่อที่มีกุ้งหนาแน่น อายุประมาณ 50-80 วัน กุ้งที่ป่วยบางตัวจะมีสีแดง หรือสีชมพูเข้มตับ
อ่อนมกัจะมสีเีหลอืงกว่าปกตเิหงอืกจะบวม ระยะจะไม่พบว่ามกีุง้ตายในขอบบ่อ แต่มกีุง้ตายทีพ่ืน้บ่อเป็นจ�านวน
มาก

ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสรมิการเล้ียงกุง้เพือ่อาชพี กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวบ้านทุ่ง
ปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1. การส่งเสรมิการขาย พบว่า การส่งเสริมการขายหากมีลูกค้ามาติดต่อก็จะมีการการสนับสนุนทาง
ด้านการขายขึ้น การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยการขายจะมีการสนับสนุนของฟาร์มเข้ามา
จัดการเป็นกระบวนการขายที่สามารถขายได้อย่างรวดเร็วมีผู้คนส่งเสริมทางด้านการขาย

2. การประชาสัมพันธ์ พบว่าการประชาสัมพันธ์ส่วนมากที่นี้จะเป็นมีประชาสัมพันธ์โดยการผ่านการ
ประชมุของหมูบ้่าน และสือ่ออนไลน์ แล้วได้มกีารบอกต่อ ๆ  กันเกีย่วกับการเลีย้งกุ้งให้มคีณุภาพเจรญิเตบิโตและ
ได้ผลิตอย่างรวดเร็ว

3. การขายโดยพนักงานขาย พบว่า การขายโดยใช้พนักงาน หรือตัวแทนจ�าหน่าย ส่วนมากที่นี้จะมี
การขายด้วยตนเองเป็นจะไม่มีการรับเจ้าหน้าที่พนักงานเข้ามาท�างานเพราะในการเลี้ยงกุ้งจ�าเป็นต้องติดต่อหา
ลูกค้าด้วยตนเอง หรือฟาร์มที่มีการรับกุ้ง ในการจ้างพนักงานบางส่วนให้มาดูแลจะต้องมีความใส่ใจการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

4. การตลาดทางตรง พบว่า การขายของตลาดทางตรงจะมีการขับรถไปไปส่งกุ้งให้กับแม่คนกลางที่ 
แต่สวนมากจะน�าไปขายที่ตลาด และส่งให้กับแม่ค้า ที่ตลาดทุ่งยาวใน ราคา 100 บาท ส่วนแม่ค้าคนกลางจะน�า
ไปขายต่อเป็นกิโลละ 250 บาท ราคากุ้งขาวอาจจะเพิ่มขึ้น ก็ได้น�าไปขายให้กับตลาดในแถว ๆ ใกล้บ้าน และมี
การรับซื้อกุ้งขาวโดยพบเจอกับผู้ที่ขายโดยตรงโดยมีการวางแผนการในตลาดนัดชุมชน

 

 ภาพ 1 การเตรียมบ่อกุ้ง 

 

 ภาพ 2 วิธีการขุดบ่อกุ้ง
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 ภาพ 3 การปล่อยกุ้ง 

 

 ภาพ 4 การให้อาหารกุ้ง

 

 ภาพ 5 การจับกุ้ง 

 

 ภาพ 6 การน�ากุ้งมาแช่น้�าแข็ง 

 

 ภาพ 7 การไม่เจริญเติบโตของตัวกุ้ง 

 

ภาพ 8 การเกิดจุดขาวตามหัวกุ้ง

 

 ภาพ 9 การค้าขายกุ้งขาวในท้องตลาด

 

 ภาพ 10 การขายโดยตัวแทนจ�าหน่าย
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อภิปรายผล

1. วิธกีารลีย้งกุง้ขาว กรณีศึกษา เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว พบว่า มีการเตรียมบ่อ แล้วมีการปล่อยลูกกุ้ง
การให้อาหารกุ้ง และท้ายสุดเป็นการจับกุ้ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย สันติกุล (2546) ได้กล่าวว่า 
ต้องมีตรวจสอบความพร้อมก่อนเล้ียงกุ้งขาว ตั้งแต่วัดค่าระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปรับระดับ และ
สภาพดินในแต่ละพื้นที่ แล้วน�าน�้าเข้าบ่อเลี้ยง ปล่อยลูกกุ้ง ให้อาหาร พร้อมทั้งดูแลรักษา และป้องกันโรค จนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจับกุ้งขาว

2. ปัญหาการเลีย้งกุ้งขาว กรณศีกึษา เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ขาว พบว่า ส่วนใหญ่มปัีญหากุ้งไม่เจรญิเตบิโต 
ปัญหากุง้ตดิเชือ้ ปัญหากุง้หัวเหลือง ปัญหากุ้งตายทีเ่กดิขึน้จากเชือ้โรค หรือแม้กระทัง่ปัญหาน�า้ในบ่อ ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของนิติ ชูเชิด คุณนิธิศ ภัทรกุลชัย และคุณเอกอนันต์ ยุวเบญจพล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกราม Shrimp Culture According to His Majesty’s 
Philosophy (Sufficiency Economy) พบว่า ปัญหาในการเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ โรคกุ้งที่มีสาเหตุมาจากไวรัส และพบ
ได้ทัว่ไปในระหว่างการเล้ียงในบ่อ ท�าให้กุง้พิการ กุง้มลี�าตวัขรขุระหรอืคอหกั และกุง้มลีกัษณะผดิปกต ิโตช้ามาก 
และมีอัตราการรอดต�่า 

3. แนวทางการส่งเสรมิการเลีย้งกุง้เพือ่อาชพี กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว พบว่า มกีารส่งเสรมิ
การขาย และการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของชีวรรณ เจริญสุข (2547) ได้กล่าวว่า มีการส่งเสริมการขาย เน้นตลาดเป้าหมาย ลูกค้า และระดับความ
สนใจในการซ้ือ ภายใต้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย หรือแม้แต่การให้ตัวแทนรับไปจ�าหน่ายต่อ 
หรือพ่อค้าคนกลางรับสินค้าไปขายในตลาดทั้งขายปลีก และขายส่ง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1  ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มการเลี้ยงกุ้งต่าง ๆ  ในทุกภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การเลี้ยงกุ้ง
แบบวิธีใหม่ ๆ

 1.2 ครัวเรือนที่เลี้ยงกุ้งจ�าเป็นต้องหาวิธีการเพิ่มจ�านวนผู้ผลิตให้มากกว่าที่มีอยู่ และจะต้องมีการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงอย่างสม�่าเสมอ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1  ควรส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งเพื่ออาชีพ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

 2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง การท�าการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อส่งเสริมการจ�าหน่าย กรณีศึกษา เกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งขาว บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต�าบลลิพัง อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อจะได้มีพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ภาคใต้ ขายได้ราคา และมีภูมิต้านทานโรค
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เตยปาหนัน : วิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะ 

หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

แพรพลอย เพชรอินทร์  

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน เพ่ือศึกษาปัญหาการ
จักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะหมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรังผลการวิจัย
พบว่า

1. วิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาชุม
เห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง พบว่า มีขั้นตอนส�าคัญดังนี้ 1) การตัดใบเตย
ปาหนัน จะต้องตัดใบที่ 4 นับจากโคนของต้นเพราะจะมีขนาดที่เหมาะสม 2) การจักสานเตยปาหนัน น�าใบของ
เตยปาหนนัทีเ่ตรยีมไว้มาสานให้เป็นรปูร่างตามแบบทีเ่ราต้องการ 3) การออกแบบลวดลายผลติภณัฑ์เตยปาหนนั
การคิดค้นดัดแปลงลวดลายผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และสวยงาม

2. ปัญหาการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนา
ชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง พบว่า มีปัญหาส�าคัญ 3 ประการดังนี้ 1) 
ปัญหาด้านการจักสานเตยปาหนัน ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยจะให้ความส�าคัญกับการ
จกัสานแบบเก่าๆ 2) ปัญหาด้านกระบวนการผลติเตยปาหนนั วตัถดุบิมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการส่งผลให้สนิค้า
ขาดตลาด3) ปัญหาด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และไม่มีการรับรองที่แน่นอนมี
การจ�ากัดพื้นที่ในการกระจายสินค้า

3. แนวทางส่งเสรมิการจักสานผลติภณัฑ์เตยปาหนนั กรณศีกึษา กลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านนาชุมเห็ดตะเสะหมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมดังนี้ 1) 
แนวทางส่งเสริมการปลูกต้นเตยเตยปาหนัน มีการปลูกเตยปาหนันทดแทนของเก่าอย่างต่อเนื่อง 2) แนวทางส่ง
เสริมผลิตภัณฑ์ มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาใช้ 3) แนวทางส่งเสริมการตลาด มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
และมีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์

ค�าส�าคัญ : เตยปาหนัน, วิธีการจักสาน, ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน
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บทน�า

ต้นเตยปาหนันชอบขึ้นตามริมหาด ชายทะเล ป่าโกงกาง ลักษณะล�าต้นเป็นกอ และแตกกิ่งใบยาวเป็น
พุ่ม ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตามอายุ และสภาพดิน สูงประมาณ 5 เมตร การน�าเตยปาหนันมาท�าเครื่องจักสาน
เป็นหัตถกรรมพืน้บ้าน พื้นเมืองที่ท�ากันมาแต่โบราณ และมทีั่วไปในทุกภาคของประเทศ ค�าว่า เครื่องจักสาน นั้น 
โดยทั่วไปมักจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยวิธี จัก สาน ถัก และทอ เป็นหลัก การเรียกเครื่องจักสาน ว่า 
จกัสานนัน้ เข้าใจว่าเป็นค�าทีเ่รยีกขึน้ตามวธิกีารที่ท�าใหเ้กิดเครือ่งจกัสานขึน้ เพราะเครื่องจักสานตา่ง ๆ  จะส�าเร็จ
เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์นั้น จะต้องผ่านกระบวนการที่ประกอบขึ้นด้วยการจักสาน การถัก หรือการขัดกันของวัสดุ
ทีผ่่านกระบวนการเตรยีมด้วยการจกั เพือ่แปรรูปวสัด ุหรือวตัถดุบิให้สอดคล้องกบัการใช้สอยเสยีก่อน (พรีะพงษ์ 
กลิ่นละออ, 2537)

ซึง่วธิกีารจกัสาน เป็นการน�าวสัดมุาท�าให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรอืเป็นริว้ เพือ่ความสะดวกในการจักสาน
ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุ ในการท�าเครื่องจักสานขั้นแรก ลักษณะของการจักสาน โดยทั่วไป นั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่แตกต่างกันไป เช่น วัสดุที่น�ามาจักให้เป็นเส้น เป็น
ริ้ว น้ัน เป็นไม้ไผ่ หวาย เตยปาหนัน มักเรียกว่า ตอก การจักตอก ถือว่าเป็นขั้นตอนส�าคัญของการท�าเครื่อง
จักสาน ผู้ท�าเครื่องจักสานจะต้องเตรียมวัสดุที่จะใช้ท�าเครื่องจักสานให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะสาน โดยเฉพาะวัสดุที่
เรียกว่า ตอก ผู้สานจะต้องรู้จักเสือกสรรและพิถีพิถัน เพ่อให้ได้วัสดุที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อความคงทน และความ
ประณีตสวยงามและเครื่องจักสาน การสานเป็นข้ันตอนที่ส�าคัญของการท�าเคร่ืองจักสาน ถัดจากการจัก ซ่ึง
เป็นการเตรียมวัสดุ การสานนั้นถือได้ว่าเป็นขบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่น�าวัสดุธรรมชาติมา
ท�าประโยชน์ โดยใช้ความคิด และฝีมือเป็นหลัก ซึ่งมีมาช้านานแล้ว โดยทั่วไปในปัจจุบันยังคงท�ากันอยู่ (อ๊ะ หลง
กลาง, 10 สิงหาคม 2560)

ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าขึ้นเองโดยใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตใช้มือ
ในการจักสาน ไม่ใช้เคร่ืองจักร ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เป็นงานที่ใช้ฝีมือแบบประณีต 
สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติตามลักษณะของงาน งานท�ามือแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านดั้งเดิมการรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ในการท�าเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นการประหยัด และสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และ
เป็นการสร้างให้ชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กันภายในชุมชน ถือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ และความใกล้
ชดิกันของคนครอบครวัและชมุชน และรูจ้กัการด�ารงชพีแบบพอเพยีง คอื รูจ้กัค�าว่าพอในการด�าเนนิชวิีตในแต่ละ
วัน (สายน�้าผึ้ง หลงกลาง, 10 สิงหาคม 2560)

 จากความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหาท�าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ต้นเตยปาหนันชอบขึ้นตามริม
หาด ชายทะเล ลักษณะล�าต้นเป็นกอ และแตกกิ่งใบยาวเป็นพุ่ม ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามอายุ และสภาพดิน 
สูงประมาณ 5 เมตร การน�าเตยปาหนันมาท�าเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน พื้นเมืองที่ท�ากันมาแต่โบราณ 
โดยวธิีการน�าวัสดุมาท�าให้เป็นเสน้ เป็นแฉก หรือเป็นริ้ว เพือ่ความสะดวกในการสาน และจะต้องมีความละเอียด 
และใช้ความประณีตมากในการจักรสานผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาวธิกีารจกัสานผลติภัณฑ์เตยปาหนนั กรณศีกึษา กลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านเกษตรกรนา
ชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง
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2. เพือ่ศกึษาปัญหาการจกัสานผลติภัณฑ์เตยปาหนนั กรณีศึกษา กลุม่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
นาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่
บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั คือ ผูท้ีม่วีธิกีารจักสานผลติภัณฑ์จากเตยปาหนนั จ�านวน 6 คน ได้แก่ ประธาน
กลุ่ม จ�านวน 1 คน รองประธานกลุ่ม จ�านวน 1 คน และสมาชิกกลุ่ม จ�านวน 4 คน

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้สนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนัน จ�านวน 6 คน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 1 คน 
นักวิชาการทางด้านการเกษตร จ�านวน 1 คน หัวหน้าส�านักงานปลัด จ�านวน 1 คน และนักพัฒนาชุมชน จ�านวน 
1 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักกับผู้ให้
ข้อมูลรอง โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอ น ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 วิธีการ
จักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน ตอนที่ 3 ปัญหาการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน และตอนที่ 4 แนวทางส่งเสริม
การจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน อีกทั้งยังมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการถ่ายภาพประกอบทุกประเด็น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ สื่อสารสนเทศ ตลอดถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วย
วิธีการสัมภาษณ์วิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน ปัญหาการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน และแนวทางส่ง
เสริมการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน แล้วท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับแบบสัมภาษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ และน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาสรุปผล 

4. การวเิคราะห์ข้อมลู การวเิคราะห์เชงิคุณภาพทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์มาเสนอข้อมูลในแบบพรรณนา 
และวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 วิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุม
เห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

1. การตัดใบเตยปาหนัน พบว่า เราจะต้องน�าใบเตยปาหนันที่ตัดมาสด ๆ  จากต้น น�ามากรีดเอาหน้า
ด้านหลังออก ตัดแต่งให้สวยงาม เพื่อให้สะดวกในเวลาที่เราจะสาน และเราจะต้องใช้มีดที่กรีดใบเตยโดยเฉพาะ
ไม่สามารถน�ามดีอืน่มาใช้ได้ และเมือ่ตดัใบเตยมาแล้วเรากต้็องน�ามากรดีเอาหนามออกทนัทห้ีามน�ามาตัง้ไว้เพราะ
จะท�าให้ใบเตยแห้ง และอยากต่อการที่จะน�ามาตัดหนามออก
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2. การจักสานเตยปาหนัน พบว่า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกลุ่มให้มีทันสมัยจากเดิมเพื่อส่งเสริม
การตลาด และเป็นท่ีต้องการของลกูทกุรุน่ทกุวยั เสรมิความทนัสมยัเข้าไปให้มคีวามโดดเด่นกว่าการจักรสานเตย
ปาหนันแบบเดิม

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน พบว่า การคิดออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
ขึ้น เพื่อให้เป็นจุดสนใจของลูกค้า และลูกค้าสามารถซื้อไปใช้ หรือสามารถน�าไปท�าเป็นของขวัญ หรือสิ่งของต่าง 
ๆ ที่สามารถใช่ในครัวเรือนของเราได้ การจักสานแบบดั้งเดิมนั้นเริ่มจะเลือนหายไปแล้ว เพราะในปัจจุบันนี้มี
สิ่งของ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ผลิตออกมามากมาย

ตอนที่ 2 ปัญหาวิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

1. ปัญหาด้านการจักสานเตยปาหนัน พบว่า คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจที่จะมาจักสานกันมากนัก 
เพราะคนส่วนใหญ่จะสนใจในสิ่งของที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่เพราะต่างคนต่างคิดว่าสิ่งของ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมของคนสมัยใหม่

2. ปัญหาด้านผลิตเตยปาหนัน พบว่า ปัญหาหลัก ๆ  ในการหาวัตถุดิบของกลุ่ม คือ ปัญหาฝนตกเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ท�าให้ไม่สามารถออกไปหาวัตถุดิบมาใช้ได้ เพราะบ้างที่ฝนตกจึงท�าให้ ไม่สะดวกในการจะออกไป
หาวัตถุดิบ จึงท�าให้วัตถุดิบขาดออร์เดอร์ก็จะส่งไม่ทันตามที่ลูกค้าสั่ง

3. ปัญหาด้านการตลาดพบว่า ปัญหาของการตลาดที่มี คือ เวลาฤดูฝนตกจึงท�าให้ไม่สะดวกในการ
จักสาน เพราะก่อนทีเ่ราจะน�าใบเตยมาจกัสานนัน้เราจะต้องน�าใบเตยปาหนนัไปตากให้แห้งก่อน แต่เมือ่อยูใ่นฤดู
ฝนนั้นเราจึงไม่สามารถตากใบเตยปาหนันได้ จึงท�าให้เราไม่สามารถที่จะจักสานเตยปาหนันส่งลูกค้าได้

ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมวิธีการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่
บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง

1. แนวทางส่งเสริมการปลูกต้นเตยเตยปาหนัน พบว่า ในปัจจุบันนี้เตยปาหนันนั้นมีจ�านวนลดน้อย
ลงมาก หรือพูดง่าย ๆ ว่าเกือบจะสูญพันธ์แล้ว เพราะเราไม่มีการอนุรักษ์ดูแลมัน เราจึงควรหันกลับมาอนุรักษ์
ดูแลไม่ให้สูญพันธ์ เพราะเราจะได้น�ามาใช้ได้ตลอด

2. แนวทางส่งเสริมการตลาด พบว่า การส่งเสริมการผลิต มีทั้งการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นสื่อ
กลางในการขายสินค้าทั้งสะดวกสบายมากและหาลูกค้าได้หลายรูปแบบ และการผลิตสินค้านั้นก็จะต้องมีหลาย
รูปแบบเพื่อให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า

3. แนวทางส่งเสรมิผลติภัณฑ์ พบว่า เราจะต้องน�ารปูแบบแบบเดิมมาผสมผสานกบัรปูแบบใหม่ เพือ่
ให้มคีวามสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เพราะจะท�าให้กลุม่สามารถพัฒนาให้มีความม่ันคงมากยิง่ขึน้ เราจะ
ต้องมีการคิด และวางแผนในการออกแบบลวดลายที่ลูกค้าสนใจ และชื่นชอบ มีความน่าสนใจและดูสวยงามตาม
การออกแบบ 
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 ภาพที่ 1 วิธีการตัดใบเตยปาหนัน

 

ภาพที่ 2  มีดที่ใช้ในการตัดหนาม

 

 

 ภาพที่ 3 การกรีดใบเตยปาหนัน

 

 ภาพที่ 4 การต้มใบเตยปาหนัน

 

 ภาพที่ 5 การย้อมสีใบเตยปาหนัน

 

 ภาพที่ 6 ใบเตยปาหนันที่ย้อมสีเสร็จแล้ว
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 ภาพที่ 7 การจักสานเตยปาหนัน

 

 ภาพที่ 8 การสานเตยปาหนันแบบย้อมสี

 

ภาพที่ 9  ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน

 (แบบดั้งเดิม)

 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน

 (แบบทันสมัย)

 

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน

  ที่หลากหลายเหมาะส�าหรับ 
เป็นของที่ระลึก

 

ภาพที่ 12 การออกบูทขายสินค้า  ในงาน
เกษตรแฟร์
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อภิปรายผล

1. วธิกีารจกัสานผลติภณัฑ์เตยปาหนนั กรณศีกึษา กลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านเกษตรกรนาชมุเหด็ตะ
เสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของธนียา กิตติสิทโธ (2547) เรื่อง 
การศึกษาหัตถกรรมจักสานเตยปาหนันในจังหวัดกระบี่ พบว่า หัตถกรรมจักสานเตยปาหนันเป็นอาชีพที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ และเป็นอาชีพท่ีเพิ่มรายได้ ส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการผลิตจากพ่อแม่ และญาติ มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ลูกหลาน ผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอด และผลิตมากเพื่อให้ลูกหลานท�าสืบต่อไป

2. ปัญหาการจักสานผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุม
เหด็ตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณฐัปรียา ทัพมาลี (2550) 
ได้กล่าวว่า ปัญหาโดยส่วนใหญ่ เพราะไม่สามารถรวบรวมผลผลติได้ เนือ่งจากเกษตรกรมกัจะแยกกนัขาย ปรมิาณ
ผลผลิตจึงไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเพื่อการส่งออกถึงแม้ปริมาณผลผลิตโดยรวมทั้งหมดจะมีมากเพียงพอแต่ไม่
สามารถรวบรวมรวมได้ อีกทั้งยังมีมีความผันผวน ขาดอ�าอาจการต่อรอง ขาดช่องทางการตลาด ไม่มีการประกัน
ราคา พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก�าหนดราคา และบางครั้งรับซื้อไม่ตรงตามข้อตกลง 

3. แนวทางส่งเสรมิการจกัสารผลติภัณฑ์เตยปาหนนั กรณีศกึษา กลุ่มวิสาหกิจชมุชนแม่บ้านเกษตรกร
นาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเชาว์ 
โรจนแสง (2533) ทีไ่ด้กล่าวว่า ต้องมกีารส่งเสริมการปลกูต้นเตยเตยปาหนนั ส่งเสรมิรปูแบบของผลติภณัฑ์ ขณะ
เดยีวกนักต้็องส่งเสรมิการตลาด โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ และจงูใจเพ่ือการขายสนิค้า และเพือ่การตดิต่อสือ่สาร
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าได้โดยตรง ภายใต้ผลิตภัณฑ์ ราคา หรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ควรมีการจัดตั้งกลุ่มจักรสานเตยปาหนันเพื่อการส่งเสริมตลาดเพิ่มขึน้อีก 
พร้อมทั้งมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการจักรสานเตยปาหนันเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

 1) ควรส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยในเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์การจักสานเตยปาหนัน ต�าบลตะเสะ 
อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้

 2) ควรมีการวิจัยเรื่อง การท�าลวดลายแบบใหม่การจักสานเตยปาหนัน ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาด
ส�าราญ จังหวัดตรัง เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
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อ๊ะ หลงกลาง สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง (สัมภาษณ์ วันที่ 
10 สิงหาคม 2560)

สายน�้าผึ้ง หลงกลาง สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง (สัมภาษณ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2560)
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นิลแดดเดียว : แนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว 

ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์  หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร 

อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภัทรา นวลพลับ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาการแปรรปูปลานลิแดดเดยีว เพือ่ศึกษาปัญหาการแปรรปู
ปลานิลแดดเดียว และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 
ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า

1. การแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ท่ี 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีขั้นตอนส�าคัญดังนี้ 1) ขั้นตอนการคัดเลือกปลาตามขนาด และสัดส่วนที่ต้องการ 
2) ขั้นตอนการแปรรูป การน�าปลามาขอดเกล็ดแล้วน�าไปผ่าหัวควักไส้ท�าความสะอาดก่อนการน�าไปผ่าเพื่อหมัก
เกลือ 3) ขั้นตอนการตากแห้งโดยการอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง 4) บรรจุภัณฑ์ และ
การเก็บรักษา เพื่อการยืดอายุและการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกระทั่งบริโภคหมด

2. ปัญหาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีปัญหาข้อควรระวังดังนี้ 1) ปัญหาด้านการผลิตต้องเลือกช่วงเวลาการ
แปรรูปปลาแดดเดียวที่เหมาะสม เช่น ช่วงที่มีแสงแดดจัด 2) ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น การเก็บรักษา
ไม่ให้เกิดความชื้น ขาดบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นต้น 3) ปัญหาด้านช่องทางการตลาดยังเข้าถึงลูกค้าได้ในแวดวง
จ�ากัด 4) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน 5) แนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น

3. แนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีแนวทางส่งเสริมดังนี้ 1) เกิดการสร้างอาชีพและการสร้างให้กับ
ชุมชน 2) การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของชุมชน 3) เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองได้ 4) สืบสานภูมิปัญญา
จากรุ่นสู่รุ่น

ค�าส�าคัญ : นิลแดดเดียว, แนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว

บทน�า

ปลานิลเป็นปลาน�้าจืดในวงศ์ Cichlidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ Oreochromisniloticus เป็นปลาน�้าจืดที่
มผีูน้ยิมบรโิภคมากเป็นอันดับท่ี 5 ของสตัว์น�า้จดืในประเทศสหรฐัอเมรกิาในระดบัภมูภิาคเอเชยีนัน้ปลานลิมแีนว
โน้มที่จะพัฒนาการเลี้ยงให้เป็นไปในแบบอุตสาหกรรมโดยในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาระบบการเลี้ยง และสายพันธุ์ปลานิลอย่างต่อเนื่องโดยผลผลิตมากกว่าครึ่งเป็นผลผลิตจากภูมิภาค
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เอเชียทั้งนี้ประเทศไทยสามารถผลิตปลานิลได้เป็นอันดับที่  4 ของภูมิภาคเอเชียปลานิลจึงจัดเป็นสินค้าอาหาร
ส�าคญัทีม่ปีรมิาณการผลติและการบรโิภคภายในประเทศสงูมโีอกาส และจดุได้เปรยีบด้านการผลติเนือ่งจากเป็น
ปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงเลี้ยงง่ายมีปริมาณไขมันต�่ามีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเน่ืองมีการพัฒนา
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปอย่างต่อเน่ืองมีการจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงที่ดีอีกทั้งกรมประมงมีการด�าเนินการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังมีเครือข่ายภาครัฐใน
การควบคุมก�ากับ และดูแลด้านมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการผลิต และแปรรูป 
(ส�านักวิจัย และพัฒนาประมงน�้าจืด, 2554)

รปูแบบการบรโิภคปลา คอืเมือ่ผูบ้ริโภคต้องการรบัประทานเนือ้ปลา ต้องไปทีต่ลาดสดท่ีมกีารวางขาย
วันต่อวันมอียูใ่นท้องตลาด โดยผู้ขายมกัจะบรกิารช�าแหละปลาตามความต้องการของผู้บรโิภค ได้แก่ ปลาสดเป็น
ตัวเอาเครื่องในออก ปลาหั่นเป็นชิ้น พร้อมน�าไปประกอบอาหารได้ทันที แต่ไม่มีความหลากหลายในการน�าไปใช้
ประโยชน์ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลานั้นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทปลาสด ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง ปลา
แห้งรมควัน ปลาร้า ปลาเค็ม ปลาส้ม ปลาจ่อม และน�้าปลา รูปแบบการจ�าหน่ายยังอยู่ในวงแคบ รวมทั้งช่อง
ทางการตลาดมข้ีอจ�ากดั เนือ่งจากผูข้ายส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้ารายย่อยท่ีอยูใ่นท้องถิน่ ปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลง
ความต้องการไปตามภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง มี
เวลาน้อยลง ก็ย่อมต้องการความสะดวกสบาย ต้องการอาหารพร้อมที่จะบริโภคได้และอาหารพร้อมปรุง อาหาร
ที่บริโภคจะต้องมีความสะอาด สะดวก มีคุณภาพ และความหลากหลายมากขึ้น นอกจากจะต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมที่คนยอมรับอยู่แล้ว ให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 
ให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ ทั้งในแง่กรรมวิธีการผลิตตลอดจนในรูปเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย (นงนุช รักสกุลไทย, 2538)

สมัยโบราณ ปลาเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งหาได้ง่ายตามแม่น�้าล�าคลอง เมื่อจับปลา 
หรือหาปลาได้มากก็จะมีการแบ่งปันให้ญาติ หรือเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง ตาม
นิสัยโอบอ้อมอารีของคนไทยในสมัยก่อน ส่วนที่เหลือ จะเก็บรักษาไว้ โดยการหมักเกลือ ท�าเป็นปลาร้า ปลาแดด
เดียว หรือย่างรมควัน ส่วนผลไม้อาจน�ามากวน ซึ่งเป็นการระเหยเอาน�้าออก เพื่อท�าให้ผลไม้นั้นสามารถเก็บไว้
ได้นาน อาจจะเติมน�้าตาลด้วยหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้รสชาติดีขึ้นถึงแม้ว่าคนไทยสมัยก่อน จะไม่ทราบทฤษฎี หรือ
หลักการในการถนอมรักษาผลิตผลการเกษตร ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ก็ได้มีการปฏิบัติต่อ ๆ  กัน
มาหลายชั่วอายุคน เป็นวิธีง่าย ๆ ไม่มีกรรมวิธียุ่งยาก หรือซับซ้อน โดยอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนช่วยการถนอม
รักษา อาจจะมีทั้งการเก็บในลักษณะสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ โดยที่คุณภาพเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด และสามารถเก็บไว้ได้นาน (สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน, 2560)

จากความเป็นมา และความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะท�าการศึกษา เกี่ยว
กับการแปรรูปปลานิลแดดเดียว สภาพปัญหาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว และแนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลา
นลิแดดเดยีว เพราะชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากปลานลิเพือ่ส่งเสรมิรายได้ให้แก่คนในครอบครวั หรอืคนใน
ชุมชน และยังสามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ และเป็นแนวทางสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 
โดยมีการพัฒนาในการจ�าหน่าย และการสร้างสินค้าจากปลานิลแดดเดียวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะ
เพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบล
เกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่ท�าปลานิลแดดเดียวนานมากกว่า 10 ปี จ�านวน 10 ครอบครัว ได้แก่ 
ครอบครัวนางหนูเรียง เขียวเสน, ครอบครัวนางอาวร เขียวเสน, ครอบครัวนางมาลี แซ่ภู่, ครอบครัวนางระเบียบ 
สังข์สิงห์, ครอบครัวนางอารี โพธิ์ถาวร, ครอบครัวนางจ�าปี รัตนรัตน์, ครอบครัวนางแดง สุคนธชาติ, ครอบครัว
นางอรุณี ทองเคลื่อน, ครอบครัวนางเสน่ห์ ทองสงฆ์ และครอบครัวนางกุศล ทองฉิม 

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการแปรรูปปลานิล จ�านวน 8 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่
บ้าน จ�านวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้านด้านปลาแดดเดียว จ�านวน 1 คน ผู้อ�านวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเกาะเพชร จ�านวน 1 คน ผู้บริโภค จ�านวน 1 คน นายกเทศมนตรีต�าบล
เกาะเพชร จ�านวน 1 คน นักพัฒนาชุมชน จ�านวน 1 คน และนักวิชาการมาตรฐานอาหาร จ�านวน 1 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้สัมภาษณ์, ตอนที่ 2 การแปรรูปปลานิลแดดเดียว, ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว 
และตอนที่ 4 แนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว พร้อมทั้งมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการถ่าย
ภาพประกอบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความ งานวิจัย สื่อสารสนเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
และปรับแบบสัมภาษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงน�ามาสรุปผล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์เชงิคณุภาพ โดยจะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์มาเสนอข้อมลูในแบบพรรณนา 
วิเคราะห์ โดยน�าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการท�าปลา พบว่า วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการท�าปลา ได้แก่ ปลานิล มีด
อีโต้ มีดปลายแหลม ช้อน เขียง กะละมัง เกลือ น�้า ถาดส�าหรับท�าปลา กระจาด (เจ้ย) หรือที่ส�าหรับตากปลา 
ไม้ไผ่ กรรไกร ตะกร้า หรือตะแกรง ซึ่งเป็นวัตถุดิบ และอุปกรณ์หลักที่มีราคาไม่แพง และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกครัว
เรือน หรือมีขายตามท้องตลาด สามารถหาซื้อได้ง่าย

2. การคัดเลือกปลา พบว่า คัดเลือกปลาที่สด ตัวแข็ง เนื้อไม่ยุ่ย มีเหงือกสีแดง ตาใส เกล็ดไม่หลุด
มากจนเกินไป เลือกตัวขนาดที่สมบูรณ์ ไม่ผอมจนเกินไป เมื่อจับตัวปลาดูจะไม่นิ่ม หรือบุ๋ม ท้องปลาจะต้องไม่
แตก ไส้ปลาต้องไม่กองอยูน่อกพงุปลา และควรเลอืกซือ้ปลาตามฤดกูาล เพือ่ทีจ่ะได้ปลาตามทีต้่องการหรอืราคา
ไม่แพง

3. การแยกขนาดปลา พบว่า ในการแยกขนาดของปลาที่ได้จับมาได้ ส่วนใหญ่จะเลือกตัวขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง แต่ขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนท�า เนื่องจากปลาตัวเล็กเมื่อท�าแล้วจับไม่ค่อยถนัดมือ และท�าแล้ว
ก็ไม่ค่อยได้ก�าไร เพราะเมื่อปลาตัวเล็กแห้ง น�้าหนักก็จะเบา ส่วนปลาตัวใหญ่ หรือตัวกลางจะสะดวกในการท�า
มากกว่า ก่อนจะท�าปลาต้องคัดแยกปลา เพราะเมื่อท�าปลาแดดเดียวปลาจะได้แห้งพร้อมกัน 

4. การท�าปลาเพื่อการแปรรูป

 4.1 การขอดเกล็ด พบว่า การขอดเกล็ด เป็นการน�าปลามาขอดเกล็ด บางคนอาจจะใช้มีดในการ
ขอดเกล็ด หรือใช้ช้อนในการขอดเกล็ดขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน และความเหมาะสมของปลา โดยขอด
เกล็ดปลานั้นเราต้องขอดทั้งสองด้านให้หมดเกลี้ยง การขอดต้องขอดจากปลายหางของปลาขึ้นมาจนถึงหัวปลา 
โดยใช้การขอดเกล็ดแบบทวนเกล็ด

 4.2 การตดัหวัปลา พบว่า การตดัหวัปลา คอื การเอาปลามาวางบนเขยีงแล้วใช้มอืหนึง่จบัมดี และ
อีกมือจับปลา โดยใช้มีดการตัดหัวปลาให้ขาดออกจากตัวปลา จากนั้นก็ใช้ปลายมีดควักเอาไส้ปลา หรือไข่ปลาใน
ทอ้งปลาเอาออกมาใหห้มดในการตัดหวัปลานั้นเราตอ้งระมดัระวงัในการตดั เพราะก้างปลาส่วนหวัจะมีก้างใหญ่ 
หรือตอนที่ตัดมีดอาจจะแฉลบไปโดนมือได้

 4.3 การควักไส้ปลา พบว่า การควักไส้ปลา เมื่อเราตัดหัวปลาออกแล้ว ก็ใช้ปลายมีดสอดเข้าไปใน
ท้องปลาแล้วควักไส้ปลาออกมา โดยเอาไส้ปลา ไข่ปลา หรือทุกอย่างในท้องปลาออกให้หมด เพราะการควักไส้
ปลาออกมานั้นช่วยป้องกันไม่ให้ปลาพอง ในการควักไส้ปลานั้น สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ อย่าให้ปลายมีดไปโดนดี
ปลา เพราะถ้าดีปลาแตกจะท�าให้เนื้อปลาขม

 4.4 การท�าความสะอาด พบว่าการท�าความสะอาดปลา เมื่อเราท�าปลาเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเรา
ต้องน�าปลาไปล้างให้สะอาด ควรถูสีด�าภายในท้องปลา และล้างตัวปลาทั้งภายในภายนอก เพราะการล้างปลา
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ เพื่อที่เราจะน�าปลาไปท�าอาหาร เมื่อล้างด้วยน�้าเปล่าเสร็จเราก็ล้างด้วยน�้าเกลืออีกรอบเพื่อ
ความสะอาด และดับกลิ่นคาวปลา

 4.5 การผ่าปลา พบว่า การน�าปลาที่ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาผ่าปลา ในการผ่าปลานั้นมีหลายแบบ 
ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน แบบแรก คือ การผ่าปลาจากหางขึ้นไปที่ท้องปลา แบบที่สอง คือ การผ่าปลา
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จากหลังปลาลงมาหางปลา ในการผ่าปลาน้ันสิ่งท่ีต้องระมัดระวัง คือ ในการผ่าปลามีดท่ีผ่าต้องคม มีดอาจจะ
แฉลบไปโดนมือ ในการผ่าต้องผ่าแบบค่อย ๆ อย่ารีบร้อน เพราะปลาที่ผ่าอาจจะไม่สวย

5. การหมกัเกลอื พบว่าการหมกัเกลอืปลา เป็นการถนอมอาหารโดยการรกัษาเนือ้ปลาไม่ให้เสยีคณุค่า 
ซึ่งเป็นวิธีการเก่าแก่ ในการหมักเกลือปลาเราต้องน�าเกลือไปโรยในกะละมัง จากนั้นก็ใส่ปลาลงไป จัดเรียงปลา
เพื่อสะดวกในการโรยเกลือใส่ การใส่เกลือนั้นต้องใช้มือดีดเกลือพอประมาณ เมื่อหมักเสร็จก็น�าปลาที่หมักไว้ไป
ใส่ตู้เย็น เมื่อแดดออกก็น�าปลาไปล้าง โดยถูตรงท้องปลาให้สีด�าที่ท้องปลาออกให้หมด แล้วล้างน�้าเกลือออกจาก
ปลา 1- 2 น�้า จากนั้นก็น�าไปตากแดด

6. การตากแห้งด้วยพลังงานแสงแดด พบว่าแดดเป็นปัจจัยหลักในการท�าปลาแดดเดียว ในการตาก
ปลาถ้าแดดดกีส็ามารถตากปลาได้แดดเดยีว กส็ามารถขายได้ แต่ถ้าแดดออกน้อย หรือฝนฟ้าไม่ค่อยดี กต็าก 1-2 
แดด จึงจะน�าไปขายได้ ก่อนการตากปลาทุกครั้งต้องให้แน่ใจว่าแดดออกดีจริงจึงจะล้างปลาตาก เพราะถ้าแดด
ไม่ดีจะท�าให้ปลาที่ตากไว้บูดแดด และมีกลิ่นคลุ้ง

7. การบรรจุภัณฑ ์พบว่า การบรรจุภัณฑ์โดยการน�าปลาแดดเดียวใส่ในถุงพลาสติก แล้วผูกถุง หรือ
ช่อถุงให้แน่น เพื่อป้องกันแมลงวัน และฝุ่นละอองเข้าไป ท�าให้สามารถเก็บรักษาสภาพอาหารให้คงสภาพเดิม ถุง
พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งห่อหุ้มไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในปลาแดดเดียวที่เราน�าไปขาย เพื่อให้สินค้าดูสะอาด 
ปลอดภัย เป็นจุดสนใจให้แก่ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมา หรือสะดวกในการน�าไปขายในตลาด

8. การเกบ็รกัษาผลผลติ พบว่า คนส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสตกิในการเกบ็รกัษาปลาแล้วผูกถุงให้มิดชดิ 
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปในถุง และไข่ไว้ที่ตัวปลาการเก็บรักษาในสมัยก่อนนั้นจะเก็บรักษาไว้ในตู้
กับข้าว เพราะเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็น แต่ในปัจจุบันก็เก็บรักษาปลาที่ตากแห้งไว้ในตู้เย็น บางคนก็เก็บรักษาแบบสมัย
ก่อน และบางคนก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้าน

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนอหงส์ หมู่ที่ 4 
ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ปัญหาด้านการผลิต พบว่า การท�าปลาแดดเดียวเป็นอาชีพที่ท�าในทุก ๆ วันแต่ละวัน แดด และ
ปลา เป็นส่วนส�าคัญในการท�าปลาแดดเดียว ซ่ึงถ้าแดดไม่ดปีลาก็จะบดูแดด หรือถ้าน�า้แห้งก็จะไม่สามารถหาปลา
มาแปรรูปได้ จึงต้องไปซ้ือปลามาท�า เมื่อน�ามาแปรรูปท�าให้ได้ก�าไรน้อย เมื่อหักลบกับปลาที่ซ้ือมา ท�าให้ผลิต
ไม่ทันตามก�าหนดอาจท�าให้เสียลูกค้า และได้ก�าไรน้อย

2. ปัญหาด้านมาตรฐานผลติภณัฑ์ พบว่า ปลาแดดเดยีวเป็นสนิค้าแบบด้ังเดมิไม่มคีวามแตกต่าง ด้าน
ผลติภณัฑ์กไ็ม่มีความโดดเด่น ไม่มีความทนัสมยั รสชาตเิดมิ ๆ  ไม่มคีวามหลากหลาย บรรจภุณัฑ์ไม่ม ีท�าให้สนิค้า
ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถแข่งกับตลาดภายนอกได้ ท�าให้คนส่วนใหญ่หันไปซื้อสินค้าที่มีความหลากหลาย และดู
น่าเชื่อถือมากกว่า

3. ปัญหาด้านช่องทางการตลาด พบว่า ช่องทางการตลาดมน้ีอยเพราะไม่มใีครทีจ่ะให้ความช่วยเหลอื
ในส่วนนี้ และปลาแดดเดียวก็ไม่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย และไม่สามารถไปแข่งกับตลาดใหญ่ได้ เพราะคนสมัย
ก่อนไม่มีความรู้ในเรื่องการตลาด เนื่องจากคนในสมัยก่อนส่วนใหญ่ใช้วิธีบอกกันปากต่อปากในการค้าขาย ซึ่ง
ต่างจากการตลาดในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีในการขายสินค้า 
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4. ปัญหาด้านเงนิทนุ พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเงนิทนุในการแปรรปูปลาแดดเดยีว เพราะ
เงินส่วนนี้จ�าเป็นต้องใช้ในการไปลงทุนในการท�าปลาแดดเดียวในการขายในคร้ังต่อไป และต้องน�ามาเป็นค่าใช้
จ่ายในครอบครัว เน่ืองจากปลาท่ีขายในแต่ละวันนัน้ ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ท�าให้เงนินัน้ไม่ค่อยจะพอในการใช้จ่าย 
เพราะซื้อปลามา และเมื่อท�าปลาแล้วก็เกิดปัญหา เช่น แดดไม่เพียงพอ ท�าให้ปลาแดดเดียวที่ตากไว้นั้นบูดแดด 
หรือขายแล้วเหลือท�าให้ต้องน�ามาอุ่นแดดอีกครั้งน�้าหนักปลาก็ลดลง

5. ปัญหาด้านคู่แข่งทางการค้า พบว่า ปลาแดดเดียว เป็นสินค้าที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน ท�าขายกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันน้ี แต่ในปัจจุบันปลาแดดเดียวมีการพัฒนาให้มีรูปแบบ และรสชาติที่หลากหลาย
มากขึ้น ท�าให้การค้าขายไม่ดีเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากปลาแดดเดียวนั้นมีการขายแข่งกัน ถ้าสินค้าของใครดี
กว่า หรือมีความหลากหลาย ความน่าเชื่อถือมากกว่าก็จะขายได้มากกว่า แต่ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการ
ตลาดมากนัก อาจท�าให้โดนตัดราคาก็ได้

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่
ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การสร้างอาชพี สร้างรายได้ พบว่า การทีเ่ราน�าสิง่ทีมี่อยูใ่นชมุชนมาท�าให้เกดิประโยชน์ เพือ่ท�าให้
ท�าให้เกิดรายได้ทั้งต่อตัวเอง และครอบครัว ถือเป็นการสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ ปลา ถือเป็นสิ่งที่มีอยู่
ในชมุชนทีช่าวบ้านส่วนใหญ่หามาได้ และน�าปลาทีห่ามาได้จ�านวนมากแล้วน�าไปปลาไปแปรรปูเป็นปลาแดดเดยีว 
เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีความคิดในการน�าสิ่งที่มีในชุมชนมาปรับเปลี่ยนให้เป็นสินค้าเพื่อเป็นการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้

2. การสร้างความสามัคค ีและการมส่ีวนร่วม พบว่า การท�าปลาแดดเดยีวเป็นการสร้างความสามคัคี 
และมีส่วนร่วมในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันในชุมชน การท�าปลา
แดดเดียวนั้นเป็นการหารายได้เสริม และเป็นการพบปะผู้คนในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการพูดคุยกันและได้ทักทายกัน
แสดงความสัมพันธไมตรีกันระหว่างแม่ค้ากับลูกค้า

3. การสร้างกระบวนการผลิตสินค้า พบว่า การผลิตปลาแดดเดียวนั้น เราต้องผลิตให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด และเป็นที่ถูกปลาของผู้ที่บริโภค โดยสินค้าที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน และท�าให้สินค้าของเรานั้น
มคีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามโดดเด่น และสามารถทีจ่ะพฒันาสินค้าปลานลิแดดเดยีวเป็นสนิค้าคณุภาพดขีองหมูบ้่าน 
และช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนในหมู่บ้านให้คนภายนอกได้รู้จัก

4. การอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ พบว่า การท�าปลาแดดเดยีวเป็นการอนรุกัษภ์มูปัิญญาท้องถิน่ และ
เป็นวิธีการที่เก่าแก่ท่ีท�ามาตั้งแต่สมัยโบราณ และในปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังท�าปลาแดดเดียวเป็นอาชีพ
หลัก และบางครอบครัวก็ยังยึดเป็นอาชีพเสริม เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ ท�าให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปู่ ย่า ตา ยาย และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้ไม่ให้สูญหาย
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 ภาพที่ 1 การคัดเลือกปลา

 

 ภาพที่ 2 การแยกขนาดปลา

 

 ภาพที่ 3 การขอดเกล็ดปลาด้วยมีด

 

 ภาพที่ 4 การขอดเกล็ดปลาด้วยช้อน

 

 ภาพที่ 5 การควักไส้ปลา

 

  ภาพที่ 6 ล้างท�าความสะอาดปลา

 

 ภาพที่ 7 การผ่าปลา

 

 ภาพที่ 8 การหมักเกลือ
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 ภาพที่ 9 การตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์

 

 ภาพที่ 10 การขายสินค้าทางไลน์

 

 ภาพที่ 11 การขายโดยรถขายสินค้า

 

 ภาพที่ 12 การขายสินค้าในตลาด

อภิปรายผล 

1.  การแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ท่ี 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชวนชม จันทรเปารยะ (2517) ได้กล่าวว่า การท�าปลา
แดดเดียวนั้น ต้องเลือกปลาอาหารที่สด สะอาด และขนาดใหญ่เล็กในขนาดเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อสะดวกในการ
ก�าหนดเวลา และวิธีการท�าแห้ง ต่อมาเตรียมภาชนะที่จะต้องใช้ แล้วการท�าความสะอาดในขั้นต้น หากเป็นปลา
ต้องขอดเกล็ดควักไส้ให้เรียบร้อยก่อน ตามด้วยการหมักเกลือ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้แมลงวันตอม เพราะอาจ
เกิดหนอนขึ้น เมื่อหมักแล้วจึงน�ามาตากต่อไป โดยจัดเรียงบนตะแกรงที่ใช้ตาก อย่าวางซ้อนกัน เพราะจะท�าให้
แห้งช้า เมื่อแห้งแล้วจึงน�ามาเก็บ หรือบรรจุหีบห่อต่อไป หรือเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ 
และความชื้นเข้าไปอีก 

2.  สภาพปัญหาการแปรรปูปลานลิแดดเดียว ชุมชนบ้านเนนิหนองหงส์ หมู่ท่ี 4 ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้าน
ช่องทางการตลาด และปัญหาด้านเงินลงทุน รวมถึงปัญหาด้านคู่แข่งทางการค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ณัฐวรา ดาววีระกุล (2558) ได้กล่าวว่า ทุกปัญหาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องท�าความเข้าใจ และ
วิเคราะห์ แล้วน�าไปสู่การแก้ไข เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน และสามารถเป็นศักยภาพในการท�า
ก�าไร ปรับปรุงระบบการผลิต ตัวสินค้า หรือก็คือ ปลาแดดเดียว พร้อมทั้งหาแหล่งทุนที่มาสนับสนุนการด�าเนิน
งาน เพื่อใช้ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

3. แนวทางส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว ชุมชนบ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 4 ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นการการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การสร้างความสามัคคี และมี
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ส่วนร่วมในหมู่คณะ พร้อมทั้งการสร้างกระบวนการผลิตสินค้า และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูป
ปลาแดดเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประนอม หนูเกื้อ (2545) ได้กล่าวว่า การสร้างอาชีพ รายได้ การ
การผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ ภายใต้การส่งเสรมิให้เกดิการน�าเอาปัจจยัการผลติมาช่วยในการส่งเสรมิผสมผสานกนั
เพื่อให้เกิดสินค้ารูปแบบทันสมัย และการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เมื่อมีมาตรฐานของสินค้าก็จะท�าให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง และเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาในการต่อยอดความคิดต่อไปในอนาคต

 ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ควรมกีารส่งเสรมิในเรือ่งการหาผูท้ีมี่ความช�านาญ หรอืวทิยากร เข้ามาส่งเสรมิในด้านกระบวนการ
ผลิต พร้อมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์การแปรรูปปลาแดดเดียวให้มีตลาดรองรับ ทั้งใน และต่างประเทศ หรือจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว ต�าบลเกาะเพชร 
อ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่สร้างเป็นอาชพีให้กบัคนในชมุชน เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่มกีารเลีย้งปลา
น�้านิลเป็นจ�านวนมาก
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สาคูปาล์ม : แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน

กรณีศึกษา กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู บ้านเขาป้าแหร้ 

หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สุกัญญา ยอดขาว

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน เพื่อศึกษาปัญหาการใช้
ประโยชน์จากต้นสาค ูและเพือ่ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากต้นสาค ูกรณศีกึษา กลุม่การแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า

1. การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปต้นสาคูทั้งทางตรง 
และทางอ้อม กล่าวคือการใช้ประโยชน์ทางตรง เช่น สามารถน�าส่วนต่าง ๆ ของต้นสาคูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายชนิด ส่วนการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น มีการปลูกต้นสาคูเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ และการพัง
ทลายของหน้าดิน 

2. ปัญหาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูโดยรวมทุกด้าน พบว่า มีปัญหาส�าคัญหลายประการด้วยกันคือ 

1) ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ท่ีล้นตลาด 2) ปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ 3) ปัญหาด้าน
บุกรุกท�าลายป่าสาคูที่นับวันมีเพิ่มมากขึ้น 

3. แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูโดยรวมทุกด้าน พบว่า 1) ด้านการสนับสนุนงบ
ประมาณจะมีการจัดงบประมาณบางส่วนมาช่วยเหลือกลุ่ม 2) มีการสนับสนุนความรู้ โดยให้มีการจัดศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาเป็นอาชีพ 

ค�าส�าคัญ : สาคูปาล์ม, ปัญหาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู, แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู

บทน�า

ลักษณะพืน้ทีใ่นจงัหวดัพทัลงุจะมเีทือกเขาบรรทดัเป็นแหล่งต้นน�า้ทีส่�าคญัทางด้านทศิตะวนัตกสายน�า้
จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา และมีล�าคลองหลากหลายสายไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆในจังหวัดพัทลุง บริเวณริมฝั่ง
คลองสายต่าง ๆ  นั้นจะมีพืชหลากหลายชนิดเติบโตอยู่มากมาย รวมทั้งพรรณพืชชุ่มน�้าจ�านวนมาก โดยเฉพาะพืช
ประจ�าถิ่นภาคใต้นั้น คือ “สาคู” (sago palm) ซึ่งสาคูเป็นพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ขึ้นกระจายอยู่ใน
พื้นที่ทั้งหมด 14 จังหวัด และพบจ�านวนมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง และ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  489

ตรัง ระบบนิเวศป่าสาคูมีหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตว์ชนิดต่าง ๆ  เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์สัตว์น�้า ซึ่งชาวบ้านใช้ป่าสาคูเป็นแหล่งอาหารเพ่ือยังชีพ ใช้เป็นยารักษาโรค และเป็นแหล่งรายได้เสริม 
นอกจากนี้สาคูยังด�ารงพื้นที่ชุ่มน�้าที่ส�าคัญ เพราะเป็นที่ซับน�้า กักเก็บแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ระบบนิเวศป่าสาคู
นี้ ท�าให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงท�าให้ชาวบ้านไม่ได้มองป่าสาคูเป็นเพียงป่าอย่าง
เดียว แต่ยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชุมชนในระบบนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปส่วนต่างๆ ของต้นสาคู 
และทุนในการด�ารงชีวิตหลาย ๆ ด้าน (ส�านักงานการเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2559)

การใช้ประโยชน์จากกระบวนการแปรรูปต้นสาคูมีมาทั้งแต่โบราณ ซึ่งสาคูปาล์มนั้นเป็นพืชท้องถิ่นใน
ภาคใต้ ที่มักพบในที่ลุ่มที่มีน�้าขังชื้นแฉะตลอดปี และพื้นที่ที่มีการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า “ป่า
พรุ” ประชาชนในพื้นที่ ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีการใช้ประโยชน์ตั้งแต่การด�ารงชีพในครัว
เรือน และการใช้เพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ล�าต้นเป็นอาหารสัตว์ ใช้เลี้ยงด้วงสาคู เพื่อเป็นอาหาร และเป็นราย
ได้เสริม ใช้เนื้อในล�าต้นท�าแป้ง ส�าหรับท�าอาหาร และขนมต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจากเนื้อในล�าต้น หรือกากนั้น น�า
มาท�าเป็นปุย๋ เปลอืกนอกของล�าต้นใช้ท�าเป็นเชือ้เพลิงในการประกอบอาหาร และสามารถน�ามาใช้ท�าเป็นฝาผนงั 
และฟากปูพื้นที่พักชั่วคราว ใบสาคูใช้เย็บเป็นจากเพื่อใช้ในการมุงหลังคาที่อยู่อาศัย และคอกสัตว์ เปลือกนอก
ของทางสาคูน�ามาท�าเป็นตอกส�าหรับสานเสื่อ ปัจจุบันจากสาคู ด้วงสาคู เสื่อสาคู และขนมพื้นบ้านจากแป้งสาคู
ในจังหวัดพัทลุง เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  การใช้ประโยชน์จากป่าสาคู เป็นภูมิปัญญา หรือความ
รูท้ีอ่ยูใ่นตวัตนเฉพาะบคุคล ภมิูปัญญาเหล่านีไ้ด้ถกูถ่ายทอดจากบรรพบรุษุสู่คนรุน่หลงั เพือ่จะใช้ในการด�ารงชีวติ 
และทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ป่าสาคู ยังเป็นแหล่งกักเก็บน�้าธรรมชาติที่ส�าคัญ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และ
เพาะพันธุ์สัตว์น�้านานาชนิด และป่าสาคูยังเป็นแหล่งที่พืชพรรณชนิดต่าง ๆ เจริญได้ดี ซึ่งคนในชุมชนใช้ในการ
ยังชีพ แม้ว่าในปัจจุบันบางพื้นที่ได้มีการท�าลายพื้นที่ป่าสาคูกันเป็นจ�านวนมาก

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “สาคูปาล์ม : แนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู บ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบล
เขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง” เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน เพื่อศึกษาปัญหาจากการ
แปรรปูต้นสาค ูและเพ่ือศกึษาแนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาค ูกรณศีกึษา : กลุม่การแปรรูปผลติภณัฑ์
จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต
ของชาวบ้าน และในฐานะที่ต้นสาค ูเป็นพืชอนุรักษ์ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า จึงอยากส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากการแปรรปูต้นสาค ูให้เป็นทนุของชุมชนให้กบัผูท่ี้ประกอบอาชีพต่อไป และเกิดประโยชน์กบัชุมชน
อย่างมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชมุชน กรณศีกึษา : กลุม่การแปรรปูผลติภณัฑ์จากต้นสาคู
บ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

2. เพื่อศึกษาปัญหาจากการแปรรูปต้นสาคู กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้าน
เขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู กรณศึีกษา : กลุม่การแปรรูปผลติภัณฑ์
จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการน�าต้นสาคูมาใช้ประโยชน์ จ�านวน 7 คน ได้แก่ 
ประธานกลุ่ม จ�านวน 1 คน และสมาชิกกลุ่ม จ�านวน 6 คน

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ส่งเสริม และสนับสนุนในการน�าต้นสาคูมาใช้ประโยชน์ จ�านวน 7 คน 
ได้แก่ ก�านัน จ�านวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 1 คน นักพัฒนาชุมชน จ�านวน 1 คน ผู้
เชี่ยวชาญในการเลือกต้นสาคู จ�านวน 1 คน ผู้รับซื้อแป้งสาคู จ�านวน 2 คน และปราชญ์ชาวบ้านในการแปรรูป
ต้นสาคู จ�านวน 1 คน

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

 การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
สมัภาษณ์ คอื การเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากต้นสาคใูนชมุชน ปัญหาจากการแปรรูปต้นสาคู 
และแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาค ูโดยแบบสัมภาษณ์จะประกอบด้วยส่วนที่ 1 โดยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ ข้อมูลพื้นฐานของการ
ใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน ปัญหาจากการแปรรูปต้นสาคู และแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ต้นสาคู รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 3.2 การศึกษาภาคสนาม โดยใช้โจทย์วิจัย และประเด็นค�าถามที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.2.1 การเข้าสู่ภาคสนาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลภาคสนามของป่าสาคูที่มีทั้งข้อดี และข้อ
เสียในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้วยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการกับการออกภาคสนาม เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่
ตัวผู้วิจัยอาศัยอยู่ และมีความคุ้นเคยกับป่าสาคูเป็นอย่างดี

  3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ท�าวิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง 
ๆ ของกลุ่มอาชีพกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง แต่จะคอยสังเกต และจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการจะสังเกต โดยที่มีจุดมุ่งหมายของการ
สังเกต คือ การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน ปัญหาจากการแปรรูปต้นสาคู และแนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากต้นสาคู กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ 
อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  3.2.3 กล้องถ่ายรูป เพ่ือทีจ่ะถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานในการวิจยัขณะสมัภาษณ์เป็นการเก็บ
บันทึกภาพ กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง
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  2.3.4 การสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะมีการสัมภาษณ์ท่ีเป็นไปตามลักษณะของการพูดคุยส่วน
ใหญ่เป็นการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องราวไปเรื่อย ๆ และผู้วิจัยต้องการรู้ในเรื่องใด จึงจะค่อยถามเป็นครั้งคราว 
เพือ่ให้ผูถ้กูสมัภาษณ์เกิดความไว้วางใจ และไม่รูส้กึกดดนัทีจ่ะเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ  ซึง่จะท�าให้ข้อมลูทีเ่กดิจากความ
รู้สึกแท้จริง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มาเสนอข้อมูลในแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ประกอบด้วยการบรรยายขั้นตอน หรือวิธีการต่าง ๆ  โดยน�าเสนอ
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการศึกษา

 ตอนที่ 1 การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู
บ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1. ประโยชน์ทางตรง

 1.1 ใบสาค ู พบว่า สมาชิกจะน�าใบสาคูมาท�าเป็นจากสาคูมุงหลังคาบ้าน และจัดตกแต่งสถานที่
ตามงานต่าง ๆ ซึ่งจะขายจากสาคูในราคาตับละ 7 – 10 บาท เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ท�ารายได้เข้ากลุ่มได้
มากพอสมควร

 1.2 เนื้อในล�าต้น พบว่า เนื้อในล�าต้นสาคูน�ามาบด หรือผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ ท�าเป็นอาหารให้เป็ด ให้
ไก่กนิ และอกีอย่างหนึง่ทีส่ร้างรายได้ให้แก่กลุม่ คอื จะน�ามาเลีย้งด้วงสาคขูาย ท�ารายได้ให้กลุม่ได้ 100,000 บาท
ต่อปี

 1.3 ล�าต้น พบว่า จะน�าล�าต้นของต้นสาคมูาสกัดเป็นแป้งสาค ูแล้วน�ามาท�าเป็นขนมหวานได้หลาก
หลายอย่าง เช่น ขนมสาคูกวน ขนมปากหม้อแป้งสาคู ขนมลอดช่อง ขนมเปียกปูน กะละแม และขนมต่าง ๆ

 1.4 เปลือกนอก พบว่า สามารถน�าเปลือกนอกของต้นสาคูมาท�าเป็นเชื้อเพลิงได้ หรือสามารถน�า
มาตกแต่งบ้านตามมุมต่าง ๆ ให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติได้

 1.5 ก้านใบ พบว่า เป็นการน�าก้านใบของต้นสาคูมาแปรรูปเป็น ไม้กวาด ไม้กลัดขนม ก้านดอกไม้
ประดิษฐ์ และอีกมากมาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี

 1.6 เปลือกนอกก้านใบ พบว่า เปลือกนอกก้านใบของสาคู น�ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง 
ไม่ว่าจะน�ามาสานท�าเป็นที่ ตากปลา และของต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถน�ามาสานท�าเป็น ตะกร้า หรือเสื่อปูนั่ง 

 1.7 น�้าเลี้ยง พบว่า สามารถน�าน�้าเลี้ยง หรือยางของต้นสาคู มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง 
เช่น น�ามาท�ากาวดักสัตว์ที่มีขนาดเล็กได้ หรือน�ามาท�าเป็นกาวทากระดาษ และยังสามารถน�ามาท�ายาสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรคเริมได้

 1.8 ใบย่อย พบว่า จะน�าใบย่อยของต้นสาคมูาท�าเป็นภาชนะห่อขนมจากขาย ตามงาน หรือเทศกาล
ต่าง ๆ และยังเอามาท�าเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากใบย่อยของสาคู เช่น ท�าเป็นงู เป็นตุ๊กตาคน และอื่น ๆ อีก
มากมาย 
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 1.9 ยอดอ่อน พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะน�าเอายอดอ่อนของต้นสาคูมารับประทานกัน เช่น น�ามา
แกงส้ม แกงกะทิ ต้มกะทิยอดอ่อนสาคู และน�ามาท�าอาจาดสาคู ซึ่งเป็นอาหารของชาวมุสลิม 

 1.10รากสาค ูพบว่า การน�ารากสาคูมาท�าเป็นยาลดอาการไข้หวัด และอาการปวดศีรษะนั้น เป็น
ภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนเขาท�ากันเพื่อรักษาอาการไข้ของลูกของหลาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้น ก็คือ อาการเหล่านี้หาย
ภายในไม่กี่วินาที

 1.11 ผลสาค ูพบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะน�าผลของต้นสาคูมารับประทานกัน เช่น เอามาท�าสาคูแช่อิ่ม 
ท�าสาคูดอง หรือสามารถน�ามาท�ายาพ้นบ้านรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตก็ได้

2. ประโยชน์ทางอ้อม 

 2.1 ให้ร่มเงา พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกต้นสาคูบริเวณ เพราะต้นสาคูมีใบที่แผ่ออกกว้าง
สามารถให้ร่มเงาได้

 2.2 แนวกันลม พบว่า ต้นสาคูมีรากที่แข็งแรง ทนทาน จึงเหมาะแก่การน�ามาปลูกเป็นแนวกันลม
ได้ดี

 2.3 ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน พบว่า ต้นสาคูมีรากที่แข็งแรง ทนทานพอที่จะสามารถยึดหน้า
ดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการพังทลายของหน้าดินได ้  

 2.4 เป็นแนวเขต พบว่า ต้นสาคูเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และแข็งแรงเหมาะแก่การปลูก
ไว้เป็นแนวเขตดินแดน

 2.5 เพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ระบบนิเวศป่าสาคูมีความอุดมสมบรูณ์มาก มีสัตว์ต่าง ๆ อาศัยอยู่
มากมาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ตอนที่ 2 ปัญหาการใช้ประโยชน์จากต้นสาค ูกรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู
บ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หรือปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์ที่เป็นผู้กระท�า ก็ส่งผลให้ไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู
ได้

2. ปัญหาด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากต้นสาคูนั้น ไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้า
มากนัก ท�าให้สินค้าที่แปรรูปออกมาแล้วนั้น ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงส่ง
ผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนั้นไม่มีคุณภาพ

3.  ปัญหาระดับเชิงนโยบาย พบว่า ในส่วนปัญหาทางภาครัฐ คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ให้การส่งเสริม
ทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และมีการท�าลายแหล่งท�ามาหากินอีกด้วย ท�าให้ไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้

ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาค ูกรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  493

1. ด้านการสนับสนุนงบประมาณ พบว่า แนวทางส่งเสริมในส่วนงบประมาณ ที่ทางกลุ่มการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ ได้รับการช่วยเหลือ จะมีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเงิน
มาใช้ในส่วนต่าง ๆ และมีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาปู่

2. ด้านการสนับสนุนความรู ้ พบว่า ทางกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร ้ ได้มี
การจัดการอบรม สัมมนา จัดสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในศึกษาเรียนรู้ และหาประสบการณ์เพิ่ม
เติม เพื่อที่จะน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพ พบว่า กลุ่ม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร ้ได้มีการจัดประชุมสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ร่วมกัน และร่วมกันช่วยพัฒนากลุ่มอาชีพให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 ภาพที่ 1 การมุงหลังคาจากใบสาคู ภาพที่ 2  การเลี้ยงด้วงสาคูจากเนื้อในล�าต้นสาคู

 

 ภาพที่ 3 ขนมสาคูคลุกมะพร้าว ภาพที่ 4 โรงเรือนที่ท�าจากเปลือกนอกต้นสาคู

 

  ภาพที่ 5 ไม้กวาดจากก้านสาคู ภาพที่ 6 เชือกที่ท�าจากเปลือกนอกทางสาคู
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 ภาพที ่7 กาวต้นสาคูในการดักสัตว์เล็ก ๆ ภาพที่ 8 ใบย่อยสาคูมาท�าเป็นของเล่นเด็ก

 

 ภาพที่ 9 แกงกะทิยอดอ่อนสาคู ภาพที่ 10 ยาพื้นบ้านจากรากต้นสาคู

ภาพที่ 11 ผลของต้นสาคู

อภิปรายผล

1. การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขา
ป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 1.1 ประโยชน์ทางตรง

  1.1.1 ใบสาค ูพบว่า สมาชิกจะน�าใบต้นสาคมูาท�าเป็นจากสาคมูงุหลังคาบ้าน และจัดตกแต่ง
สถานที่ตามงานต่าง ๆ ซึ่งจะขายจากใบต้นสาคูในราคาตับละ 7 – 10 บาท เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท�ารายได้
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เข้ากลุ่มได้มากพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจงจิตร์ นีรนาทเมทีกุล (2552) เรื่อง สาคูป่าชายเลนแห่ง
ลุม่น�า้จืด พบว่า ใบของสาคใูช้เย็บเป็นตบัส�าหรบัมงุหลงัคา และกัน้ฝา มคีวามทนทานกว่าจาก ทีท่�าจากใบไม้ชนดิ
อื่น ๆ  โดยปกติจะมีอายุการใช้ประโยชน์ ประมาณ 6 – 10 ปี และถ้าน�าไปแช่น�้าก่อน ประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือน 
อาจใช้งานได้นานกว่า 10 ปี

  1.1.2 เนื้อในล�าต้น พบว่า เนื้อในล�าต้นสาคูน�ามาบด หรือผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ  ท�าเป็นอาหารให้
เป็ด ให้ไก่กนิ และอกีอย่างหนึง่ทีส่ร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม คือ จะน�ามาเล้ียงด้วงสาคูขาย ท�ารายได้ให้กลุ่มได้ 100,000 
บาทต่อปี  ซึง่สอดคล้องกบัการวจัิยของเปลือ้ง บญุแก้ว (2557) เร่ือง การใช้ปาล์มสาคใูนอาหารสัตว์ พบว่า เนือ้
ในล�าต้นมาสกัดท�าแป้งสาคู ส�าหรับท�าขนมหวานต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือจากการสกัดท�าแป้งที่เป็นกากเนื้อในสาคูน�า
มาท�าปุ๋ยหมักชีวภาพได ้  

  1.1.3 ล�าต้น พบว่า จะน�าล�าต้นของต้นสาคมูาสกดัเป็นแป้งสาค ูแล้วน�ามาท�าเป็นขนมหวาน
ได้หลากหลายอย่าง เช่น ขนมสาคูกวน ขนมปากหม้อแป้งสาคู ขนมลอดช่อง ขนมเปียกปูน กะละแม และขนม
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2544) เรื่อง ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้พบว่า สกัดเอาแป้งจากส่วนของล�าต้น โดยเลือกต้นที่ก�าลังออกดอก หรือต้นที่มีความสมบรูณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มัก
จะเลือกต้นสาคทูีม่อีายุมาก เพราะต้นสาคย่ิูงอายมุาก ไส้ในล�าต้นก็จะยิง่มแีป้งเพิม่ข้ึนเท่านัน้ จากนัน้ใช้เลือ่ยยนต์ 
ตัดโค่นลงมา และตัดแบ่งเป็นท่อน ๆ  ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แช่น�้าไว้ เพื่อรักษาคุณภาพแป้งให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีได้นานขึ้น และจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปรงจากปฏิกิริยาเคมี หลังจากนั้นท�าการถากเปลือกนอกออก เลือก
เอาแต่ไส้ในตอนกลาง ๆ ของล�าต้น แล้วใช้ขวานผ่าให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และน�าไปบดโดยเครื่องโม่บด จากนั้นน�าไป
ผสมน�้า แล้วท�าการแยกแป้งออก โดยการบิด บีบ และน�ามากรองเอาแป้ง การใช้อุปกรณ์ในการกรองที่แตกต่าง
กันจะให้แป้งที่มีคุณภาพต่าง ๆ  กัน จากนั้นน�าแป้งที่แยกได้มาตากแดดให้แห้ง หลังจากได้แป้งสาคูที่แห้งแล้ว จึง
ท�าการบรรจุใส่ถุงพลาสติก เพื่อรอการจ�าหน่ายต่อไป

  1.1.4 เปลือกนอก พบว่า สามารถน�าเปลือกนอกของต้นสาคูมาท�าเป็นเช้ือเพลิงได้ หรือ
สามารถน�ามาตกแต่งบ้านตามมมุต่าง ๆ  ให้ดสูวยงามเป็นธรรมชาตไิด้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของวฒุ ิวฒุธิรรม
เวช (2540) เรื่อง สมุนไพรรวมหลักเภสัชกรรมไทย พบว่า น�าเปลือกนอกมาท�าเป็นเชื้อเพลิง โดยน�าเปลือกนอกที่
ถากออกจากล�าต้นมาตากให้แห้ง สามารถน�าไปเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี น�าเปลือกนอกมาท�าไม้ปูพื้น โดยน�า
มาท�าทางเดินชั่วคราว หรืออาจน�ามาใช้ปูแทนเสื่อ ส�าหรับตากข้าว ตากหมาก หรือตากแป้งสาคู และน�าส่วนของ
เปลอืกนอกของล�าต้นมาท�าเป็นกระถางปลูกผกั หรอืปลกูต้นไม้ หรือใช้บงักระถางไม้ประดบั เพือ่ใช้ในการตกแต่ง
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม  

  1.1.5 ก้านใบ พบว่า เป็นการน�าก้านใบของต้นสาคูมาแปรรูปเป็น ไม้กวาด ไม้กลัดขนม ก้าน
ดอกไม้ประดิษฐ์ และอีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศกึษาของกนัทมิา จารุมา (2559) เรือ่ง มหศัจรรย์ป่าสาค ูพบว่า ก้านใบย่อยของต้นสาค ูสามารถ
น�ามาแปรรูปได้หลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะน�ามาท�าเป็นไม้กวาด ไม้จิ้มฟัน ก้านดอกไม้ประดิษฐ์ หรือน�ามาท�าเป็น
เข็ดกลัดขนมต่าง ๆ เป็นต้น

  1.1.6 เปลือกนอกก้านใบ พบว่า เปลือกนอกก้านใบของสาคู น�ามาใช้ประโยชน์ได้หลาก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะน�ามาสานท�าเป็นที่ ตากปลา และของต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถน�ามาสานท�าเป็น ตะกร้า เสื่อ
ปนูัง่ ได้อกี เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาของพรีศักดิ ์วรสนุทโรสถ (2544) เรือ่ง ทรพัยากรพชืในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต ้พบว่า น�าเปลือกนอกของก้านใบ มาท�าเป็นตอกใช้สานเครื่องใช้ต่าง ๆ  โดยน�าทางสาคูที่มีความยาว 
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ประมาณ 2.0 – 2.5 เมตร เลยกาบขึ้นไปจะกลม และเรียวไปหาปลายทาง ถ้าตัดปลายทิ้งให้เหลือยาวประมาณ 
1.5 เมตร ส่วนปลายจะไม่เล็กกว่าส่วนโคนมากนัก น�ามาลอกเอาเฉพาะส่วนเปลือกนอก ซึ่งเรียกว่า “หน้าสาคู” 
มาท�าเป็นตอก ใช้สานเป็นผนืกัน้ฝาห้อง ท�าเสือ่ หรอืฝาบ้าน หรอืท�าเป็นแผงใช้ปรูองตากกุง้ ปลา หรอืผลไม้ ท�าได้
ง่ายกว่าท�าด้วยไม่ไผ่ และถ้าใช้งานที่ไม่ต้องรับน�้าหนักมาก ๆ จะทนพอ ๆ กับไม้ไผ่

  1.1.7 น�า้เลีย้ง พบว่า สามารถน�าน�า้เลีย้ง หรอืยางของต้นสาค ูมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
เช่น น�ามาท�ากาวดักสัตว์ที่มีขนาดเล็กได้ หรือน�ามาท�าเป็นกาวทากระดาษ และยังสามารถน�ามาท�ายาสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรคเริมได ้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจงจิตร์ นีรนาทเมทีกุล (2552) เรื่อง สาคูป่าชายเลนแห่ง
ลุ่มน�้าจืด พบว่า ยางสาคูถ้าตัดทางสาคูจากล�าต้น แล้วตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 1 คืบ ทิ้งไว้ ประมาณ 20 – 30 
นาที จะมียางไหลออกมาทางรอยตัดทั้ง 2 ข้าง ยางเป็นสีใส และจะมีความเหนียวใช้แทนกาวปิดกระดาษได้ หรือ
น�ายางสาคูมารักษาผิวพรรณได้ 

  1.1.8 ใบย่อย พบว่า จะน�าใบย่อยของต้นสาคมูาท�าเป็นภาชนะห่อขนมจากขายตามงาน หรอื
เทศกาลต่าง ๆ และยังเอามาท�าเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากใบย่อยของสาคู เช่น ท�าเป็นงู เป็นตุ๊กตาคน และอื่น 
ๆ อีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของยามีละ จิ (2558) เรื่อง ป่าสาคู พบว่า ใช้ใบย่อยมาห่อขนม 
เมื่อน�าขนมจากไปปิ้ง หรือย่าง จะให้กลิ่นหอมน่ารับประทานเช่นเดียวกับใช้ใบจาก

  1.1.9 ยอดอ่อน พบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะน�าเอายอดอ่อนของต้นสาคูมารับประทานกัน เช่นน�า
มาแกงส้ม แกงกะทิ ต้มกะทิยอดอ่อนสาคู และน�ามาท�าอาจาดสาคู ซึ่งเป็นอาหารของชาวมุสลิม เป็นต้นซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนิคม ชมพูหลง (2545) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ พบว่า ยอดอ่อนสาคูใช้
ท�าเป็นอาหาร ซึ่งจะใช้ยอดอ่อนที่มีอายุ 4 – 5 ปี น�ามารับประทาน แกงส้ม แกงกะทิ ต้มกะทิ ลวกน�้าพริก โดย
ใช้ประกอบอาหารในช่วงเทศกาลที่ส�าคัญของชาวมุสลิมในภาคใต้ เช่น งานแต่งงาน

  1.1.10 รากสาคู พบว่า การน�ารากสาคูมาท�าเป็นยาลดอาการไข้หวัด และอาการปวดศีรษะ
นั้น เป็นภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนเขาท�ากันเพื่อรักษาอาการไข้ของลูกของหลาน ซึ่งผลที่เกิดขึ้น ก็คือ อาการเหล่า
นี้หายภายในไม่กี่วินาท ี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทวี ชูโรชน์ (2558) เรื่อง บ้านทุ่งเมืองลุง พบว่า ราก
ของต้นสาคู สามารถน�ามาใช้ท�ายาพื้นบ้าน โดยเฉพาะรากแขนงที่คนสมัยก่อน เชื่อกันว่าสามารถน�ามารักษาแก้
อาการปวดศีรษะ และอาการตัวร้อนได้ 

  1.1.11 ผลสาค ูพบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะน�าผลของต้นสาคูมารับประทานกัน เช่น เอามาท�าสาคู
แช่อิ่ม ท�าสาคูดอง หรือสามารถน�ามาท�ายาพื้นบ้านรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตก็ได ้ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษานพรัตน์ บ�ารุงรักษ ์(2536) เรื่อง พืชหลักปักต์ใต้ พบว่า ผลสุกของต้นสาคูจะมีรสหวาน และฝาด สามารถ
น�ามาท�าเป็นยาพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูง และบรรเทาอาการโรคเบาหวาน 

 1.2 ประโยชน์ทางอ้อม 

  1.2.1 ให้ร่มเงา พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกต้นสาคูบริเวณ เพราะต้นสาคูมีใบที่แผ่ออก
กว้างสามารถให้ร่มเงาได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของเต็ม สมตินัินทน์ (2544) เรือ่ง ชือ่พรรณไม้แห่งประเทศไทย 
พบว่า ต้นสาคูเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และสูง มีกิ่งก้านใบแผ่ขยายออกมาปกคลุมจนสามารถให้ร่มเงาได้รอบ ๆ  
ล�าต้น และบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคนปลูกต้นสาคูไว้บริเวณใกล้บ้าน เพราะต้นสาคูมีใบที่แข็ง
แรงไม่หล่นร่วงง่ายดูแล้วสวยงาม ช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านไม่โล่ง และดูโล้นมากเกินไป 
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  1.2.2 แนวกนัลม พบว่า ต้นสาคมูรีากทีแ่ขง็แรง ทนทาน จงึเหมาะแก่การน�ามาปลกูเป็นแนว
กันลมได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมนตรี โคตรคันทา (2550) เรื่อง ภูมิปัญญาอีสาน สะออนอีสาน วิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภาษอีสาน พบว่า เป็นแหล่งที่ประชาชนใช้สาคูอย่างสารพัดประโยชน์มากที่สุด ตั้งแต่
การด�ารงชีพในครอบครัว และการใช้เพื่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ป่าสาคูยังเป็นแหล่งกักเก็บน�้า ตามธรรมชาติท่ี
ส�าคัญ หรือเป็นแนวกันลมได้ดี เพราะต้นสาคูมีรากที่แข็งแรง พอที่จะต้านแรงลมได้ 

  1.2.3 ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน พบว่า ต้นสาคูมีรากที่แข็งแรง ทนทานพอที่จะสามารถ
ยดึหน้าดนิ เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ และการพงัทลายของหน้าดนิได้ซึง่สอดคล้องกบัการวิจยัของยามลีะ จ ิ(2558) 
เรื่อง ป่าสาค ูพบว่า ใช้ป้องกันการกัดเซาะ หรือพังทลายของหน้าดิน ล�าต้นของสาคูส่วนที่ทอดเลื้อยไป ตามพื้น
ดิน และใช้ปลูก 

  1.2.4 เป็นแนวเขต พบว่า ต้นสาคูเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และแข็งแรง เหมาะแก่
การปลูกไว้เป็นแนวเขตดินแดน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของยามีละ จ ิ(2558) เรื่อง ป่าสาค ูพบว่า ปลูกต้นสาคู
จ�านวนหนึ่งตรงเขตแดนของตนเอง เป็นแถว หรือแนว ต้นสาคูเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกกั้นเขตที่ดินได้ดี เพราะ
ต้นสาคูมีขนาดใหญ่ สูง และแข็งแรง  

  1.2.5 เพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ระบบนิเวศป่าสาคูมีความอุดมสมบรูณ์มาก มีสัตว์ต่าง ๆ 
อาศัยอยู่มากมาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2541) 
เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต และกระบวนการเรียนรู้ – แก้ปัญหาของชาวบ้านไทย พบว่า เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบรูณ์ เนื่องจากป่าสาคูจะมีระบบนิเวศ
ที่หลากหลาย มีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด มีพืชพรรณต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นสถานที่ที่ส�าคัญแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก 

2. ปัญหาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขา
ป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 2.1 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ หรือปัญหาที่เกิดจากตัวมนุษย์ท่ีเป็นผู้กระท�า ก็ส่งผลให้ไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้น
สาคูได ้ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพนม อิทฤทธ ์(2557) เรื่อง โครงการพัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูสู่ชุมชน พบ
ว่า มีการท�าการเกษตรในชุมชน ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสาคูมากขึ้น และปัญหาที่ส�าคัญ เช่น ฝนตก หรือ
สภาพอากาศแปรปรวน อาจจะท�าให้สินค้าที่แปรรูปได้รับความเสียหายได้

  2.2 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากต้นสาคูนั้น ไม่ได้รับความนิยมใน
กลุม่ลกูค้ามากนกั ท�าให้สนิค้าทีแ่ปรรปูออกมาแล้วน้ัน ได้รับความเสยีหาย และเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนั้นไม่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวรรธนชัย พรมนา (2560) เรื่อง 
ปัญหาเศรษฐกจิของเกษตรกรไทย พบว่า ปัญหาในด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ ปัญหาด้านนี ้พบว่า ผลผลิตทางการ
เกษตรบางชนิดมีปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งมีผลมาจากวิธีการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มีเชื้อ
รา หรืออาจเน่าเสียได้ 

 2.3 ปัญหาระดับเชิงนโยบาย พบว่า ในส่วนปัญหาระดับเชิงนโยบาย คือ หน่วยงานภาครัฐไม่
ให้การส่งเสรมิทางกลุม่อย่างต่อเน่ือง และมกีารท�าลายแหล่งท�ามาหากินอกีด้วย ท�าให้ไม่สามารถแปรรูปผลติภณัฑ์
ได ้ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสาริณี จันทรัศม ี(2550) เรื่อง การสร้างทุนทางสังคมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าสาค ูพบ
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ว่า ปัญหาระดับเชิงนโยบาย รัฐบาลมีการขุดลอกคลองป่าสาคู เพื่อพัฒนาเป็นระบบชลประทาน หรือท�ารีสอร์ท 
บ้านพักต่าง ๆ 

3. แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู กรณีศึกษา : กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 3.1 ด้านการสนับสนุนงบประมาณ พบว่า แนวทางส่งเสริมในส่วนงบประมาณ ที่ทางกลุ่มการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ ได้รับการช่วยเหลือ จะมีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้กู้
ยืมเงินมาใช้ในส่วนต่าง ๆ  และมีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาปู ่ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของวิชัย รักษากิจ (2556 : 13) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พบว่า มีแนวทาง
สนบัสนนุในเรือ่งของงบประมาณ เงนิทนุในการประกอบอาชพี เพือ่เป็นประโยชน์แก่กระบวนการจดัตัง้กลุม่ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต�าบลให้เงินสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่ม หรือใช้ในการลงทุนซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การประกอบอาชีพ

 3.2 ด้านการสนับสนุนความรู้ พบว่า ทางกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ 
ได้มีการจัดการอบรม สัมมนา จัดสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในศึกษาเรียนรู้ และหาประสบการณ์
เพิ่มเติม เพื่อที่จะน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของบุญธรรม จิตต์อนันต ์(2540 : 35) เรื่อง ส่งเสริมการเกษตร พบว่า แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ว่า เป็นวิธีการที่หน่วยงานของภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ มีการสนับสนุนส่งเสริมโดยการให้ความรู้ ซึ่งมีการจัด
นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ มีการศึกษาดูงาน การจัดการอบรมต่าง ๆ หรือวิธีการส่งเสริมความรู้มวลชน เช่น 
เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

 3.3 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพ พบว่า 

กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร ้ได้มีการจัดประชุมสมาชิกในกลุ่ม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ในต่าง ๆ ร่วมกัน และร่วมกันพัฒนากลุ่มอาชีพให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของบุญธรรม จิตต์อนันต ์(2540 : 35) เรื่อง ส่งเสริมการเกษตร พบว่า แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม ในการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ คือ 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ ในการประชุมเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นธรรม และ
ความโปร่งใสในการประกอบอาชีพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม

 1.1 ส่งเสริมให้กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง มีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคู เพื่อ
เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว

 1.2 กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

 1.3 ส่งเสริมให้กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูบ้านเขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง มีการสืบทอดกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูให้คงอยู่รุ่นต่อ ๆ ไป
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2. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

 2.1 ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา

 2.2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปต้นสาคู ให้เป็นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้ม
แข็ง และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และชุมชน

 2.3 ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มการแปรรูปต้นสาคู เป็นที่รู้จักของคนใน
สังคม และเป็นที่ยอมรับของตลาด

3. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

 3.1 ควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน และผู้ที่ต้องการเรียนรู้
เป็นการสร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือน

 3.2 ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการแปรรูปจากต้นสาคู

 3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และการให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

4. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

 4.1 ควรศึกษาเรื่อง กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูสู่เศรษฐกิจชุมชน บ้านเขาป้าแหร้ 
หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 4.2 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นสาคูสู่ตลาด AEC บ้าน
เขาป้าแหร้ หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 4.3 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสาคู บ้านเขาป้าแหร้ 
หมู่ที่ 7 ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
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ท่าดีเห็ดนางฟ้า : ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด 

กรณีศึกษา ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จิรารัตน์ ด้วงแก้ว 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด
เพื่อศึกษาปัญหาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาดและเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ด
นางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 7 คน และผู้ให้ข้อมูลรองจ�านวน 7 คน รวม
ทั้งสิ้น 14 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า

1.  ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ชาวบ้านผู้มอีาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า เริ่มให้ความส�าคัญตั้งแต่ การคัดเลือกสายพันธุ์
เห็ดนางฟ้า ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยคัดเฉพาะสายพันธุ์ภูฐานเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่า มีข้อห้ามไม่
ให้ผู้หญิงขณะมีประจ�าเดือนเก็บเห็ดนางฟ้า เนื่องจากอาจก่อให้เกิดเห็ดเน่าเสีย 

2. ปัญหาในการเพาะเหด็นางฟ้าเพือ่ส่งเสรมิการตลาด กรณศีกึษา : ต�าบลท่าด ีอ�าเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่ามีข้อควรระมัดระวังไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดติดโรคเชื้อรา เพราะอาจท�าให้เห็ดออกดอกช้า ดอก
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรืออาจน�าไปสู่การเน่าเสีย 

3. แนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีแนวทางส่งเสริมดังนี้ คือ 1) ใช้รูปแบบการแนะน�าบอกต่อ 2) ใช้ตัวแทน
จ�าหน่าย 3) มีการน�าผลผลิตที่ได้มาจ�าหน่ายในตลาดสด 4) จ�าหน่ายผลผลิตโดยการใช้สื่อสารออนไลน์

ค�าส�าคัญ : ภูมิปัญญา, เห็ดนางฟ้า, แนวทางส่งเสริมการตลาด

บทน�า

เห็ดนางฟ้าเป็นราชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่จัดเป็นพืช หรือสัตว์ ไม่มีสารสีเขียว เหมือนพืช จึงไม่สามารถปรุง
อาหารกินเองได้ ไม่มีระบบประสาทหรืออวัยวะ และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นสัตว์การเจริญเติบโตของเห็ดมี
ลักษณะเป็นเส้นใยรวมกัน การสืบพันธุ์ของเห็ดใช้วิธีการสร้างสปอร์ ซึ่งสปอร์ของเห็ดนั้นเล็กมากจนไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าสปอร์ของเห็ดรวมกลุ่มกันจ�านวนมาก ๆ เวลาร่วงจากครีบของเห็ดจะเห็นเป็นละ
ลองฝุน่ สปอร์ของเหด็ถ้าได้รับสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม กส็ามารถงอกได้เช่นเดยีวกบัเมลด็พชื และเจรญิไปตาม
วงจรชีวิต เห็ดจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับผัก ดอกเห็นมีน�้าเป็นองค์ประกอบร้อยละ90 นอกนั้นเป็น
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ซึ่งประกอบด้วยวิตามินบี 1 และบี 2 ยกเว้นเห็ดสีเหลืองจะมีวิตามินเอมาก 
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เห็ดหลายชนิดได้รับการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดน�าไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น น�้าเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด และเห็ดแห้ง (บรรณ บูรณาะชนบท, 
2547)

ภูมิปัญญาการเพาะเห็ดนางฟ้า มีการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดนางฟ้าโดยยึดสายพันธุ์นางฟ้าภูฐานในการ
เพาะ สายพนัธุน์างฟ้าภฐูานมคีวามเหมาะสมกบัสภาพอากาศในพืน้ทีภู่มปัิญญาทีเ่ป็นอาหารเสรมิของเห็ดนางฟ้า
คือ ร�า ขี้เลื้อย หม่อน อาหาร (ตราเพชร) ดีเกลือ น�้า และปูนขาวทั้งหมดนี้ คือ เป็นส่วนผสมที่สร้างการเจริญ
เติบโตของเห็ดนางฟ้ามีการใช้เมล็ดข้าวฟ่างในการท�าเชื้อเห็ดนางฟ้า ในการผลิตสารอาหารให้กับเห็ดนางฟ้า มี
การสืบต่อภูมิปัญญาในวิธีการท�า คือ ผู้หญิงที่มีประจ�าเดือน จะไม่มีการท�าหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า เพราะมีความเชื่อ
ว่าไม่ท�าให้เห็ดนางฟ้าออกดอก จะมีภูมิปัญญาในการบ่มก้อนเชื้อเป็น 2 วิธี คือ การบ่มแบบใช้ถังแก๊ส และอีก
แบบคือการบ่มแบบสมัยก่อน คือการใช้ไม่ฟืนในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ภูมิปัญญาการสังเกตการณ์เปิดดอก
เห็ดนางฟ้า ท่าดีมีความเชื่อรุ่นต่อรุ่นว่า การเปิดดอกเห็ดนางฟ้าจะต้องมีโรงเพาะเห็ดที่โล่งเป็นรูปหน้าจั๋ว และมี
อากาศทีถ่่ายเทได้ง่าย ภมูปัิญญาการเกบ็ผลผลติเหด็นางฟ้าท่าดมีกีารใช้ภมูปัิญญาในการเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า คอื 
การใช้หางช้อนในการเอาดอกเหด็ออกมาจากก้อนเชือ้เหด็นางฟ้า และสิง่ต้องห้ามคอืผูห้ญงิทีม่ปีระจ�าเดอืน ห้าม
เก็บดอกเห็ดนางฟ้า ไม่นั้นดอกเห็ดจะมีลักษณะเหี่ยวแห้ง(เติมพงศ์ แสงปกกรกิจณ์, 2556)

แนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ดนางฟ้า ของต�าบลท่าดี มีการใช้โฆษณาทางชุมชน มีการใช้ป้ายไวนิล
ในการโฆษณาเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า มีการขายโดยการน�าของไปขายที่ตลาดโดยขายด้วยตนเอง จะมีการส่งเสริม
เห็ดนางฟ้าโดยการส่งก้อนเห็ดนางฟ้าไปยังโรงเรียนในพื้นที่ท่าดี เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีการน�าความรู้เกี่ยวกับ
เห็ดนางฟ้าไปให้กับเด็กนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ ที่มีการประชุมของหมู่บ้าน โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่มีความสนใจ ที่ต้องการจะซื้อก้อนเห็ด และ
ซือ้ดอกเหด็ มกีารสนบัสนนุโดยจากแม่ค้าคนกลาง ทีม่ารบัซือ้ดอกเหด็ แล้วน�าไปขายต่อ มกีารส่งดอกเหด็นางฟ้า
ให้กับตลาดบัวตอง

จากความเปน็มา และความส�าคญัดังกลา่วท�าใหผู้้ศกึษาค้นควา้มีความสนใจที่จะท�าการศกึษาเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้า ปัญหาการเพาะเห็ดนางฟ้า และแนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ด เพราะเห็ด
นางฟ้าได้ถกูน�ามาทดลองเพาะ จนพบว่าเจรญิเตบิโตได้ดสีามารถเพาะได้ง่าย และให้ผลผลติเร็ว ประกอบกบัเหด็
นางฟ้า เป็นเห็ดที่มีขนาดของดอกปานกลาง เนื้อแน่น รสชาติดี และสามารถปรุงอาหารได้หลายอย่างจึงมีผู้คน
นิยมบริโภคกัน มากท�าให้ปัจจุบันมีการเพาะเห็ดชนิดนี้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับประเทศไทยมีสภาพภูมิ
อากาศเหมะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาปัญหาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี 
อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครอบครัวที่เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการขาย มีจ�านวน 7 ครอบครัว ได้แก่ 
ครอบครวันายสมชาย แก้ววลิาศ, ครอบครัวนางเพญ็ศร ีช่วยบ�ารงุ, ครอบครวันางอจัฉราวดี เกิดมทีรพัย์, ครอบครวั
นางลัดดาวัลย์ มาศจร, ครอบครัวนางสาววิชญา ทองรัก, ครอบครัวนางรัฐพร จาริย์ และครอบครัวนายมาโนช 
นวลจันทร์

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการ
ตลาด มีจ�านวน 5 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าดี จ�านวน 1 คนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จ�านวน1 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 จ�านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 จ�านวน 1 คน นักพัฒนาชุมชน จ�านวน 1 คน นักพัฒนาการ
เกษตร จ�านวน 1 คน และตัวแทนจ�าหน่ายเห็ดนางฟ้า จ�านวน 1 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักกับผู้ให้ข้อมูล
รอง เกีย่วกบัการศกึษาเรือ่ง ท่าดเีหด็นางฟ้า : ภมูปัิญญาในการเพาะเหด็นางฟ้าเพือ่ส่งเสริมการตลาด กรณศีกึษา 
ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

 ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ตอนที่ 3 ปัญหาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ตอนที่ 4 แนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี 
อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของลักษณะข้อมูลสามารถจ�าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ สื่อสารสนเทศ ตลอดถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง

 3.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแบบสัมภาษณ์ให้เกิด
ความสมบูรณ์
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 3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยดูข้อมูลทางด้านคุณภาพ การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นสิ่ง
ที่จ�าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด และน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาสรุปผล และน�าเสนอ
เป็นรายงานการศึกษาวิจัยต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มาเสนอข้อมูลในแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ประกอบด้วยการบรรยายขั้นตอน หรือวิธีการต่าง ๆ  โดยน�าเสนอ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ภูมิปัญญาคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดนางฟ้า พบว่า เห็ดนางฟ้ามี 3 สายพันธุ์ คือ อังการี นางฟ้าภูฐาน 
นางฟ้านางรม แต่สายพนัธุเ์หด็นางฟ้าภฐูาน ค่อนข้างนิยมเพาะในโรงเรอืนเป็นจ�านวนมาก เพราะดอกเห็ดนางฟ้า
ภูฐาน เป็นดอกที่สวยงาม และออกเป็นช่อใหญ่ส่วนมากจะมีสายพันธุ์นางฟ้าภูฐาน และอังการี แต่จะนิยมเพาะ
นางฟ้าภูฐานจะมีลักษณะเท่ากับเหรียญ 10

2.  ภูมิปัญญาเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า พบว่า จะต้องมีธาตุอาหารในวัสดุเพาะ ไม่
ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื่น อากาศ แสงแดดต่าง ๆ  ล้วนเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าธาตุอาหาร
ที่ส่วนมากต้องการใช้ในวัสดุก็จะมี ร�า ม็อน อาหารตราเพชร ดีเกลือ และก็น�้า 70% ทั้งหมดคือ ส่วนผสม และ
ธาตุอาหารในวัสดุเพาะ

3. ภูมิปัญญาในการผลิตสารอาหารส�าหรับเห็ดนางฟ้า พบว่า เป็นขั้นตอนแรกที่เอาเมล็ดข้าวฟ่าง
ไปท�าการให้เป็นหัวเชื้อของเห็ดนางฟ้า การผลิตเชื้อวุ้นถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการผลิตเห็ดนางฟ้า เพื่อให้ได้ดอก
เห็ดที่ดี และส่วนในการผลิตเชื้อวุ้นใช้เอง จะต้องมีห้อง หรือสถานที่ปลอดสิ่งสกปรก แต่ที่นี้สถานที่ไม่เหมาะแก่
การท�าเมล็ดข้าวฟ่าง จึงได้แต่สั่งหัวเชื้อมาจากที่อื่น ที่มีคนเข้าท�าเมล็ดข้าวฟ่าง

4. ภมูปัิญญาการบ่มก้อนเชือ้ พบว่า จะต้องมีโรงเรอืนไว้ส�าหรบับ่มก้อนเชือ้ เพือ่ให้ก้อนเชือ้ได้ออกดอก
ภายในโรงเรือนในการบ่มแต่ละครั้ง จะต้องคิดเรื่องการดูแลรักษา และความสะอาด เพราะถ้ามีพวกแมลงมา
ท�าลายก้อนเชื้อที่บ่มไว้ อาจจะท�าให้เกิดความเสียหายได้ ในการบ่มก้อนแต่ละครั้งจะทิ้งไว้ 30-45 วัน ในการบ่ม
ก้อนเชื้อ

5. ภูมิปัญญาการสังเกตการเปิดดอกเห็ดนางฟ้า พบว่า มีอากาศถ่ายเทสะดวก และโรงเรือนจะต้อง
เป็นรปูทรงหน้าจัว่จะต้องมลีกัษณะคล้ายโรงบ่มก้อนเช้ือ และโรงเปิดจะมผ้ีาพลางแสงแดดคลมุปิดเอาไว้ ประมาณ 
35 เปอร์เซ็นต์ ของโรงเรือนเห็ด

6. ภูมิปัญญาการเก็บผลผลิตดอกเห็ดนางฟ้า พบว่า การที่จะเก็บดอกเห็ดได้ ก็ควรมีความรู้ เห็ดที่
เก็บได้ความกว้างประมาณ 1 นิ้ว ก่อนที่จะเก็บและน�าไปขายสู่ตลาดจะมีการเก็บแล้วแต่ผู้จะสั่งซื้อ หรือต้องการ
กี่กิโล หรือปริมาณเท่าไร่ บางโรงเรือนก็จะมีการเก็บตอนหัวรุ่ง เพราะอากาศจะเย็น เก็บดอกมาเรียบร้อยก็จะน�า
ดอกเห็ดมาตัดตีนเห็ด แล้วก็น�าไปใส่ถุงแล้วมัดให้เรียบร้อย
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ตอนที่ 2 ปัญหาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  หัวเชื้อเห็ดไม่มีคุณภาพ พบว่า อาจจะเกิดจากหัวเชื้อไม่แข็งแรง หรืออาจจะเกิดมาจากขั้นตอน
แรกที่ผลิตหัวเชื้อ หรือการคัดเลือกเมล็ดข้าวฟ่าง จึงท�าให้หัวเชื้อเห็ดไม่มีคุณภาพ ดอกเห็ดไม่ออกดอก หัวเชื้อ
เดินไม่เต็มก้อนเชื้อ

2. การบ่มเชื้อแล้วเส้นใยเจริญทั่วก้อนแต่บางมากไป พบว่า อาจจะเกิดจากหัวเชื้อติดเชื้อ หรือใน
ขั้นตอนการหยดหัวเชื้อ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในถุงก้อนเชื้อ จึงท�าให้ก้อนชื้อเจริญแต่เส้นใยบางมากไป

3. ออกดอกช้า พบว่าอาจจะเกดิจากหวัเชือ้ตดิเชือ้ หวัเช้ือไม่มคีณุภาพ จงึท�าให้ออกดอกเช้า หรอือาจ
จะขาดสารอาหารเสรมิภายในก้อนเชือ้เหด็นางฟ้าหรอือาจจะอยูท่ีอ่ากาศ แล้วเชือ้ทีห่ยอดไปท�าให้เชือ้เหด็ออกดอก
ช้า ระยะเวลาในการออกดอก เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม จะไม่มีคนน�าก้อนเห็ดเพราะเกิดออกดอกช้า

4. ดอกเห็ดเล็ก ไม่โต พบว่า หัวเชื้อไม่ได้ตามคุณภาพ และอาจจะมีสิ่งป่นเปื้อนเข้าไปในหัวเชื้อ ท�าให้
ดอกเห็ดเล็กและมีขนาดที่ไม่โตบางอาจจะอยู่ท่ีส่วนผสมในการท�าก้อนเชื้อด้วยก็เป็นไปได้ และท่ีส�าคัญอาจจะ
มากสภาพอากาศด้วยที่ท�าให้ดอกเห็ดเล็ก และไม่โต

5. เส้นใยเดินเพียงครึ่งถุง แล้วไม่เดินต่อไปอีก พบว่า เกิดจากหัวเชื้อในช่วงการหยดก้อนเชื้อไม่แข็ง
แรง และไม่สมบูรณ์เพียงพอ หรือเกิดจากหัวเชื้อไม่มีคุณภาพ เกิดจากมีการตัดต่อหัวเชื้อหลายครั้งจนเกินไป

6. แมลงเข้าท�าลาย พบว่า ส่วนมากจะเป็นไรด�า ราส้ม แมลงพวกนี้จะกัด และดูดกินน�้าเลี้ยงของเห็ด
จนหมด จะท�าลายให้ดอกมีลักษณะเหยี่ยวแห้งแมลงหวี่และแมลงเต๋าทองจะเป็นลักษณะตัวเล็ก ๆ แมลงพวกนี้
จะเพาะเชื้อโรค และเป็นตัวพาหะน�าเชื้อโรคที่หนึ่ง

ตอนที ่3 แนวทางส่งเสรมิในการเพาะเหด็นางฟ้าเพือ่ส่งเสรมิการตลาด กรณศีกึษา : ต�าบลท่าด ีอ�าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การโฆษณา พบว่า การบอกกล่าวโดยใช้คนเป็นคนสื่อในการบอกกล่าวเกี่ยวกับการขายดอกเห็ด
เป็นการชักชวนในการขายเห็ดนางฟ้า และมีการส่งเสริมในการขายเกี่ยวกับดอกเห็ดนางฟ้า มีการท�าสื่อผ่านทาง
เฟสบุ๊ค และทางลูกค้าได้มีการพูดปากต่อปาก แล้วที่โรงเพาะก็ได้ท�าป้ายไวนิล จะมีการติดป้ายเอาไว้ที่หน้าปาก
ซอย แล้วก็ได้มีการแจกธนบัตรเกี่ยวกับการขายก้อนเห็ด และดอกเห็ดนางฟ้า

2. การขายโดยใช้พนักงาน พบว่า การจ้าง หรือการให้ลูกน้องเป็นผู้น�าขายในสินค้านั้น ๆ แต่ผู้ขาย
นัน้จะต้องเป็นผูท้ีม่ใีจรกัในการขายสิง่นัน้จะจ้างคนใส่ถุงข้ีเลือ่ย และการท�าก้อน ไม่มีการจ้างพนกังานขายมาขาย 
เพราะจะน�าไปส่งก้อนเชื้อด้วยตนเอง จะไปขายด้วยตนเองตลอด

3. การส่งเสริมการขาย พบว่า การสนับสนุนให้มีการขายเกี่ยวกับการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้น
ข้ึนมาเพือ่ให้มกีารส่งเสรมิในการขายจะต้องมกีารสาธติเหด็สด มกีารแปรรูป เช่น เหด็ต้มย�า เห็ดทอด การแปรรปู 
มีการกินเห็ดแล้วท�าให้หน้าตาสดชื่น และเด็กก็สามารถกินได้ คนแก่ก็สามารถรับประทานได้ เพราะไม่แข็ง แล้ว
ยังสามารถท�าให้อายุยืนยาว
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4. การประชาสัมพันธ ์พบว่า การบอกกล่าวให้ผู้คนได้มีความเข้าใจ ให้รู้ถึงเนื้อหาการที่จะบอกกล่าว
ให้มีความเข้าใจมีการน�าไปพูดในที่ประชุมเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อที่ประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะต้องการซื้อก้อน และซื้อดอก

5. การตลาดทางตรง พบว่า การขายส่งโดยใช้แม่ค้าคนกลาง บางครั้งจะมีคนซื้อจะมารับของเองที่
บ้าน แล้วน�าของไปขายต่อ มีการรับซื้อของจากเจ้าของฟาร์มได้โดยตรง แล้วแต่เจ้าของฟาร์มจะตั้งราคาเท่าไร่ 

 

 ภาพ 1 หัวเชื้อเห็ดนางฟ้า ภาพ 2 ดีเกลือ ธาตุอาหารของเห็ดนางฟ้า

 

ภาพ 3 อุณหภูมิการเพาะเห็ดนางฟ้า ภาพ 4 ความสะอาดภายในโรงเรือน

 

 ภาพ 5 โรงบ่มก้อนเชื้อ ภาพ 6 ก้อนเชื้อไม่สมบูรณ์ (เสีย)
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 ภาพ 7 ป้ายโฆษณา ภาพ 8 ตลาดที่มีการรับซื้อเห็ดนางฟ้า

อภิปรายผล

1. ภูมิปัญญาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า 1) ภมูปัิญญาคัดเลอืกสายพันธุเ์หด็นางฟ้า 2) ภมิูปัญญาเสริมสร้างการเจรญิ
เติบโตของเห็ดนางฟ้า 3) ภูมิปัญญาในการผลิตสารอาหารส�าหรับเห็ดนางฟ้า 4) ภูมิปัญญาการบ่มก้อนเชื้อ5) 
ภมูปัิญญาการสงัเกตการเปิดดอกเหด็นางฟ้า 6) ภมูปัิญญาการเก็บผลผลติเหด็นางฟ้าจากการศกึษาพบว่าสอดคล้อง
กับการศึกษาของณัฐภูมิ สุดแก้ว (2552 : 15) ได้กล่าวว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดบนอาหารวุ้นเป็นวิธีที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถท�าได้กบัเหด็ทกุชนดิ ท�าให้ง่ายกว่าการเพาะเลีย้งสปอร์สะดวก รวดเร็ว และ
เชื้อเห็ดที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการ ลักษณะทางกรรมพันธุ์ไม่เปลี่ยนแปลง ผลผลิตและคุณภาพ
ของดอกเห็ดที่ได้จะเหมือนต้นแม่พันธุ์ทุกประการ และการต่อเชื้อวุ้นไปเลี้ยงบนอาหารวุ้นใหม่ เป็นวิธีการต่อ
เส้นใยเห็ดที่เจริญอยู่บนอาหารวุ้นให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น นับเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แต่การต่อ
เชื้อเห็ดด้วยวิธีนี้ถ้าต่อเชื้อกันหลาย ๆ รุ่นจะท�าให้เส้นใยของเห็ดอ่อนแอลงเรื่อย ๆ และท�าให้ได้ผลลิตต�่าลงด้วย 
(ไม่ควรต่อเชือ้เกนิ 4 ครัง้) ส�าหรบัเส้นใยทีจ่ะน�ามาใช้ต่อเชือ้จะต้องเป็นเส้นใยทีบ่รสุิทธิ ์ไม่มเีชือ้อืน่ปลอมปน และ
ต้องไม่เป็นเส้นใยที่เป็นหมัน

2. ปัญหาในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1) ปัญหาเส้นใยไม่เจริญลงในถุงขี้เลื่อย 2) ปัญหาเส้นใยเดินบางมาก 3) ปัญหา
เส้นใยเดินเพียงครึ่งถุง 4) ปัญหาออกดอกช้า 5) ปัญหาดอกเห็ดเล็กไม่โต 6) ปัญหาเกิดเป็นดอกช้า และไม่เจริญ
เติบโต จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของบรรณา บูรณะชนบท (2547 : 161) ได้กล่าวว่า ในการ
เพาะเห็ดนางฟ้า ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ ซึ่งพอจะจ�าแนกได้ดังนี้ 1) เส้นใยไม่เจริญลงใน
ถุงขี้เลื่อย หลังจากที่ได้ใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้ว สาเหตุอาจเกิดจากหัวเชื้อเห็ดไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุ ปุ๋ยหมักมี
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเห็ด ตลอดจนมีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป หรือแฉะเกินไป และเกิดจุลินทรีย์อื่น 
ๆ ขึ้นปะปน 2) เส้นใยเดินบางมาก ในบางครั้งหลังจากบ่มเชื้อแล้วเส้นใยเจริญทั่วก้อนแต่เดินมาก ท�าให้เกิดดอก
เห็ดได้น้อย อาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารเสริม อาหารน้อยเกินไป การนิ่งฆ่าเชื้อไม่หมดยังมีเชื้อจุลินทรีย์
ต่าง ๆ เจริญอยู่ และใช้วัสดุเพาะที่ไม่เหมาะกับเห็ดชนิดนี้ 3) เส้นใยเดินเพียงครึ่งถุง แล้วไม่เดินต่อไปอีก หรือ
อาจจะเกิดจากก้นถุงชื้นหรือเปียกแฉะเกินไป 4) ออกดอกช้า เกิดจากน�าก้อนเชื้อไปเปิดดอกในขณะที่เส้นใยยัง
ไม่รัดตัว การถ่ายเทอากาศไม่ดี เชื้อเห็ดอ่อนเกินไป จากการต่อเชื้อมาแล้วหลายครั้ง และความชื้นไม่เพียงพอ 5) 
ดอกเห็ดเล็กไม่โต และให้ผลผลิตต�่า เกิดจากเชื้ออ่อนแอ ต้องคัดหรือเลี้ยงเนื้อเยื่อใหม่ หรืออาหารภายในถุงไม่
เพียงพอเพราะดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเล็ก ๆ ขึ้นจ�านวนมาก 6) เกิดเป็นดอกช้า และไม่เจริญเติบโตมีอาการเหี่ยว
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เฉาตาย เกิดจากเชือ้จลิุนทรีย์เข้าท�าลายขณะเปิดถงุ เนือ่งจากโรงเรอืนสกปรก มนี�า้ขงัในถุงมากเกินไป และแมลง
เข้าท�าลาย

3. แนวทางส่งเสริมในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา : ต�าบลท่าดี อ�าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1) การโฆษณา 2) การขายโดยใช้พนักงานขาย 3) การส่งเสริมการขาย 
4) การประชาสัมพันธ์ 5) การตลาดทางตรง จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของชีวรรณ เจริญสุข 
(2557) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการโฆษณา การ
ตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นความสนใจ 
การทดลองใช้ หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายบุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การส่ง
เสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเครื่องมือเดียวได้ โดยทั่วไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือ
การขายโดยใช้พนักงานขาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามกีารลด แลก แจก แถม หรอื ส่งพนกังานขายไปแจกสนิค้าตวัอย่าง
ตามบ้าน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1  ควรมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการส่งเสริมตลาด

 1.2  ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชนิดของเห็ดนางฟ้า

 1.3  ควรมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างงานให้แก่คนในชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยเร่ือง การส่งเสริมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.2  ควรส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยเรื่อง การท�าหัวเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมต่อการจ�าหน่าย ต�าบล
ท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.3  ควรส่งเสริมใหม้ีการท�าวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า ต�าบลท่าดี อ�าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อศึกษา ปัญหาการเลี้ยงไก่เนื้อ และ
แนวทางส่งเสริมการเลีย้งไก่เนือ้ไก่เนือ้ กรณีศึกษาเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ บ้านเราะ หมูท่ี ่3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า

1.  วธิกีารเลีย้งไก่เนือ้ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ชมุชนบ้านเราะ หมู่ที ่3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนรองรับการเลี้ยงลูกไก่ซึ่งได้มาตรฐานตามที่
บริษัทก�าหนด ส�าหรับการอบลูกไก่ระยะแรกต้องใช้ระยะเวลาในการอบ ประมาณ 7 วัน ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะ
สม ประมาณ 33-35 องศา และก�าหนดการให้น�้าให้อาหาร ให้ยาและวัคซีนตามอายุของไก่ ซึ่งพบว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทก�าหนดด้วยเช่นกัน 

2.  ปัญหาการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มไก่บ้าง เช่น ช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องหลาย 
ๆ วัน อาจจะก่อให้เกิดความชื้นบริเวณโรงเรือนมีปัญหา ส่งกลิ่นรบกวนบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งความชื้นดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดโรคไก่ระบาดได้เช่นกัน 

3.  แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบลสระแก้ว 
อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีแนวทางส่งเสริมดังนี้คือ 1) การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแบบ
ประกันราคา 2) การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ 3) บริษัทมีแนวทางส่งเสริมการตลาดโดยช่วยติดต่อ
ประสานงานผู้รับซื้อให้กับผู้เลี้ยงไก่โดยตรง

ค�าส�าคัญ : ไก่กระทง, แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อ, การเลี้ยงไก่เนื้อในชุมชน

บทน�า

ไก่กระทง หรือไก่เนื้อนิยมเลี้ยงกันมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นนิยมบริโภคไก่ที่เป็นไก่
พื้นเมือง หรือไก่ตอน ส�าหรับไก่เนื้อนี้โดยเฉลี่ยเป็นไก่ที่มีอายุไม่เกิน 8 สัปดาห์ มีน�้าหนักประมาณ 2 กิโลกรัม 
เป็นพนัธุไ์ก่ทีใ่ช้อาหารน้อย มปีระสทิธิภาพในการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้สงู เนือ้ไก่นุม่ ไม่เหนยีว มคีวามโอชะตาม
แบบฉบบัของไก่เนือ้การเลีย้งไก่เนือ้นัน้ ได้กลายเป็นอตุสาหกรรมการผลติเนือ้สตัว์ทีส่�าคญัยิง่ มรีะบบการจัดการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการผลิตไก่เนื้อนั้นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ไก่เพื่อ
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ผลิตลูกไก่ โดยจะรวมโรงฟักไข่เข้าไปด้วย และฝ่ายเลี้ยงลูกไก่เพื่อผลิตไก่เนื้อส่งตลาด กล่าวคือ การเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ไก่เพื่อผลิตลูกไก่ นับเป็นงานที่ต้องใช้ทุน และใช้วิชาการที่ค่อนข้างสูง ผู้เลี้ยงผสมพันธุ์จะต้องใช้พ่อแม่พันธุ์
ไก่ที่ดีที่เหมาะสม ต้องทดสอบพันธุ์ไก่ที่จะใช้ผสมพันธุ์ว่า มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อสูงเพียงใด 
และจะต้องจัดการผสมพันธุ์ไก่เพ่ือผลิตไข่มาฟัก ซึ่งอาจด�าเนินการด้านโรงฟัก และจัดจ�าหน่ายลูกไก่ด้วย ส่วน
การเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งตลาดนั้น มีเทคนิค และวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากจึงเหมาะส�าหรับผู้สนใจที่คิดจะเลี้ยงที่ยังไม่
ค่อยมีความช�านาญ การเลี้ยงไก่เนื้อมีความได้เปรียบกว่าการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ก็ตรงที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะ
ปัจจุบันมีพันธุ์ไก่ท่ีผ่านการคัดเลือก และปรับปรุงมาแล้วว่า มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว กินอาหารน้อย และมี
ความต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ได้ดี ทั้งยังมีปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อที่สมบูรณ์ 
(ธนาวัฒน์ อุตภาพ, 2545)

จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2516 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์จ�ากัด ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติทดลองส่งไก่
สดแช่แข็งไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในนามของบริษัทกรุงเทพค้าสัตว์ จ�ากัด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่มีการ
ส่งออกเนื้อไก่เพื่อการพาณิชย์ไปยังต่างประเทศ พัฒนาการะยะต่อมาของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ พบว่ามีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบของการส่งออกในลักษณะของไก่สดมาสู่ลักษณะของไก่แปรรูป โดยเร่ิมต้นภายใต้เป้าหมายที่จะ
แสวงหามูลค่าเพิ่มของสินค้า ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2534 และจากจุดนั้นเองอุตสาหกรรมไก่เนื้อของประเทศไทยได้
กลายมาเป็นหน่ึงในสนิค้าส่งออกอนัดบัต้น ๆ  ของประเทศไทยจนถงึทกุวนันี ้แต่อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาในราย
ละเอยีดจะพบว่าแม้ปรมิาณการผลติ และการส่งออกจะมีแนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของอตุสาหกรรมไก่เนือ้กลบัมลีกัษณะการวิง่เข้าสูล่กัษณะของการผกูขาดมากขึน้ มกีารกระจกุตวัอยูใ่นมอื
ของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนมหาศาล และเหลือพื้นที่ให้กับเกษตรกรรายย่อยไม่มากนัก และมีแนวโน้มว่าใน
อนาคต อุตสาหกรรมไก่เนื้อจะมีเข้าใกล้ความเป็นตลาดผูกขาด ซึ่งผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่สามารถคาดเดา
ได้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อวถิชีวีติของเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ของประเทศก่อนทีจ่ะน�าไปสูก่ารสรปุสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (บุศรินทร์ ชานศรีนวล, 2555)

ดงัน้ัน ผูศ้กึษามคีวามสนใจจงึได้ท�าการศึกษาเรือ่ง ไก่กระทง : แนวทางส่งเสรมิการเล้ียงไก่เนือ้ในชมุชน 
กรณศีกึษา เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ ชมุชนบ้านเราะ หมูท่ี ่3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
เพือ่ศกึษาวธิกีารเลีย้งไก่เนือ้ ปัญหาการเลีย้งไก่เนือ้ และแนวทางส่งเสรมิการเลีย้งไก่เนือ้ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการ
ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อในชุมชน กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 
3ต�าบลสระแก้วอ�าเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงไก่เนื้อในชุมชน กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่
ที่3ต�าบลสระแก้วอ�าเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อไก่เนื้อในชุมชน กรณีศึกษา : เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 
ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอ
ท่าศาลาจงัหวัดนครศรธีรรมราช จ�านวน 11คน ได้แก่ 1) นายจรนิทร์ มแีย้ม 2) นางสภุาภรณ์ ประภสัร3) นางสาว
สุธารัตน์ แก้วตาทิพย์ 4) นางสาวมณฑา หนูพยันต์5) นายจรัญ แก้วประวัติ 6) นายจินดา ติกจินา7) นายบุญรับ 
แสงไพฑูลย์8) นางจินตนา ชูจันทร์ 9) นางวรรณี เนียมนุ้ย 10) นายสมศักดิ์ ชลบุตร และ 11) นายนิพนธ์ ชาติ
พงศ์ 

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้สนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 
ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 7 คน ได้แก่ 1) นายคุระชัย พิมเสน (ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3) 2) นายวสันต์ จิตแฉล้ม (นักพัฒนาชุมชน) 3) นางสาวเพ็ญทิพย์ สุคนธ์ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
การ) 4) นายนิคม คงทน (รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสระแก้ว) 5) นายศักดิ์รพี ผลถาวร (ผู้จัดการผ่าย
ส่งเสริมผลิตไก่เนื้อ สาขานครศรีธรรมราช) 6) นายพัฒนะ นุชนิยม (เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญการ) และ 7) 
นายสุวิทย์ ตาพะขาว (ปศุสัตว์อ�าเภอท่าศาลา)

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด ใช้แบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุดคือ 
แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกับแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรอง มีการบันทึกเสียง และภาพ โดยใช้กล้องถ่ายภาพ 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องจากบทความ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีขั้นตอน คือ การเตรียมตัวก่อนเข้าพื้นที่ ผู้วิจัยสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ และถ่ายภาพประกอบตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาภาคเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม 
จากนัน้หาข้อสรปุตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั และเมือ่ได้ข้อสรปุจากการวเิคราะห์ข้อมลู แล้วจงึน�าไปอภปิราย
ผลร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

1.  วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อในชุมชน กรณีศึกษา เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1.1 การเตรียมโรงเรือนให้พร้อมก่อนที่จะน�าลูกไก่มาเลี้ยง พบว่า การเตรียมพร้อมก่อนลูกไก่จะ
มาถงึเจ้าของโรงเรอืนจะต้องตกัมลูไก่ทีผ่สมกบัแกลบรองพืน้ใส่กระสอบเพือ่จ�าหน่ายเป็นขีไ้ก่แกลบเป็นการสร้าง
รายได้นอกเหนือจากการจ�าหน่ายไก่ หลังจากนั้นจะต้องล้างท�าความสะอาดโรงเรือน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รองพื้นโรง
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เรือนด้วยปูนขาว ขุยมะพร้าว และแกลบ จากนั้นก็วางถาดน�้า ถาดอาหารส�าหรับลูกไก่เล็ก เตรียมเครื่องกกลูกไก่
ให้พร้อมก่อนที่ลูกไก่จะมาถึง หลังจากนั้นก็ท�าการพักโรงเรือนทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน ก่อนที่ลูกไก่จะมาถึงโรง
เรือน

 

 ภาพ 1 การน�าวัสดุรองพื้นเก่า (ขี้ไก่แกลบ) ภาพ 2 การล้างท�าความสะอาดพื้นโรงเรือน

 1.2 ปิดผ้าม่านรอบโรงเรือน พบว่า การปิดผ้าม่านด้านข้างรอบโรงเรือน คือ โรงเรือนของบริษัท
ซพีนีัน้จะเป็นโรงเรอืนระบบปิด ซ่ึงถ้าจะเลีย้งไก่กับบรษิทันัน้เกษตรกรก็จะต้องท�าตามข้อก�าหนดของบรษิทั เพราะ
ถ้าไม่ท�าตามข้อก�าหนดของบริษัท บริษัทก็จะไม่ลงลูกไก่ให้ เนื่องจากโรงเรือนของเกษตรกรนั้นไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฟาร์มตามที่บริษัทก�าหนด การปิดผ้าม่านรอบโรงเรือนก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ลมพัดเข้ามากระ
ทบกับตัวไก่ภายในโรงเรือน เพราะไก่นั้นยังต้องการความอบอุ่น ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นการป้องกัน
สัตว์มีพิษ เช่น มด แมลง งู หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ  เข้ามาในโรงเรือน ป้องกันพาหะน�าโรค เช่น นกเอี้ยง นกกระจอก 
เข้ามากินอาหารไก่ในโรงเรอืนเพราะนกอาจจะเป็นพาหะน�าโรคเข้ามาสูโ่รงเรอืน เพราะอาจจะท�าให้ไก่ตดิเชือ้โรค
ได้ และเหตผุลอกีข้อหน่ึงของการปิดผ้าม่านรอบโรงเรอืนนัน้กค็อืเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม
ภายนอกรอบ ๆ โรงเรือน

 

 ภาพ 3 การปิดผ้าม่านด้านข้างโรงเรือน ภาพ 4 การปิดผ้าม่านสีด�าด้านข้างโรงเรือน

 1.3 วิธีการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึงโรงเรือน พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึงโรงเรือน มีขั้น
ตอนการปฏบิตั ิคอื เม่ือลกูไก่มาถงึโรงเรือนเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ซึง่เป็นเจ้าของโรงเรอืนจะต้องท�าการ
ตรวจเช็คจ�านวนลูกไก่ว่ามาครบตามจ�านวนที่ท�าสัญญากันไว้หรือไม่ บริษัท จะส่งลูกไก่เวลากลางคืน ซึ่งมีเวลาที่
ไม่แน่นอนในแต่ละรอบ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะต้องรอลูกไก่ว่าจะมาตอนไหน ลูกไก่จะมาแบบบรรจุลังกระดาษ
บ้าง ลังพลาสติกบ้าง หรือบางครั้งก็มาแบบผสมกันทั้ง 2 แบบ ในแต่ละลังจะมีจ�านวนลูกไก่ประมาณ 80 ตัว ก่อน
ทีล่กูไก่จะมาถงึนัน้เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ซึง่เป็นเจ้าของโรงเรอืนท�าการเปิดเครือ่งกกในโรงเรอืนเพือ่เพิม่อณุหภมูิ
ภายในโรงเรือนให้มีความอบอุ่นพร้อมที่จะท�าการปล่อยลูกไก่ เพราะถ้าโรงเรือนไม่อุ่นก็จะปล่อยลูกไก่ไม่ได้ เมื่อ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  513

อุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยลูกไก่ในโรงเรือนโดยมีการปล่อยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อน ประมาณ 
4 ห้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางโรงเรือนพอดี หลังจากนั้นอีก 10 วัน หรือเมื่อลูกไก่โตขึ้นก็จะมีการขยายห้อง
ปล่อยลูกไก่ไปเรื่อย ๆ จนเต็มโรงเรือน และการกกลูกไก่นั้นจะกกแค่ลูกไก่ระยะแรก คือ ใช้เวลาในการกกลูกไก่ 
7 วัน ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 33-35 องศา ใช้แก๊สประมาณ 3-4 ถัง หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องกก และใช้พัดลม ขนาดใหญ่ 
แต่ละโรงเรือนจะมีพัดลม 5 ตัว เพื่อระบายอากาศในโรงเรือนแทน

 

 ภาพ 5 การขนย้ายลูกไก่ลงจากรถ ภาพ 6  การน�าลกูไกเ่ขา้สูพ้ื่นทีก่ารกกภายในโรงเรอืน

 1.4 การเลี้ยงดูลูกไก่ระยะแรก หรือระยะกก พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติเลี้ยงดูลูกไก่ระยะแรก มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ กกลูกไก่โดยใช้เครื่องกกระบบไฟฟ้ามีการตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติ ใช้เครื่องกกลูกไก่ในไก่เล็ก
อายุ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาใช้พัดลมขนาดใหญ่แทน มีการให้น�้า ให้อาหาร ส�าหรับลูกไก่เล็ก มีถาด
น�า้ ถาดอาหาร ส�าหรบัใช้ในลกูไก่ระยะแรก ให้อาหารครัง้ละไม่มาก วนัละ 2 ครัง้ เพือ่ให้ลกูไก่ได้แย่งกันกนิอาหาร 
และมีความต้องการอาหารที่มากขึ้น จากนั้นเม่ือเวลาผ่านไปจะมีการให้วัคซีนแก่ลูกไก่ตามอายุ เพื่อให้ลูกไก่มี
ความเจริญเติบโตเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทได้ก�าหนดไว้

 

 ภาพ 7 การให้น้�าลูกไก่ ภาพ 8 การกกลูกไก่

 1.5 การเปิดผ้าม่านด้านข้างรอบโรงเรือน พบว่า การเปิดผ้าม่านนั้น จะไม่มีการเปิดผ้าม่าน 
เนื่องจากการเลี้ยงไก่ให้กับบริษัทซีพีนั้นทางบริษัทจะมีกฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดว่าจะไม่ให้มีการเปิดผ้าม่าน เพราะ
โรงเรือนจะเป็นโรงเรือนระบบปิด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรงเรือนระบบอีแว้ป (ระบบปิด) ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่เนื้อไม่ท�าตามข้อก�าหนดทางบริษัทก็จะไม่ลงลูกไก่ให้ในรอบต่อไป เนื่องจากมาตรฐานฟาร์มไม่ผ่าน โรงเรือน 
แต่ละหลังจะมีเครื่องปั่นไฟ หากไฟดับก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไก่ในโรงเรือน มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยระบายอากาศ
ภายในโรงเรือน แต่ละโรงเรือนจะมีพัดลมด้วยกันทั้งสิ้นจ�านวน 5 ตัว การเปิดผ้าม่านนั้นจะเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อ
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จับจ�าหน่ายไก่ออกจากโรงเรือนหมดแล้ว เมื่อจับจ�าหน่ายไก่หมด ก็จะต้องเตรียมการเปิดผ้าม่านเพ่ือให้อากาศ
ถ่ายเท และเตรียมตักมูลไก่ที่ผสมกับแกลบรองพื้นใส่กระสอบไว้จ�าหน่ายเป็นขี้ไก่แกลบต่อไป

 

 ภาพ 9 การเปิดผ้าม่านรอบโรงเรือน ภาพ 10 การเปิดผ้าม่านสีด�ารอบโรงเรือน

 1.6 การปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม พบว่าการปรับความร้อนเครื่องกกให้เหมาะสม มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ อุณหภูมิของเครื่องกกนั้นจะปรับในครั้งแรก และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 33-35 องศา เมื่ออากาศ
ให้โรงเรือนเปลี่ยนเครื่องกกก็จะปรับอุณหภูมิเองโดยอัตโนมัติ และเมื่อลูกไก่โตขึ้นก็จะมีการสร้างความอบอุ่นให้
กับร่างกายตัวเองมากข้ึน เครื่องกกท่ีให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่ก็จะลดน้อยลงตามระดับเพื่อให้ไก่ได้ความอบอุ่น
อย่างเหมาะสม 

 

 ภาพ 11 การตั้งอุณหภูมิเครื่องกก ภาพ 12 ถังแก๊สที่ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องกกลูกไก่

 1.7 การสังเกตการเล้ียงไก่เน้ือ พบว่า การสังเกตการเล้ียง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ คือ เกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจส่องดูแลเอาใจใส่ลูกไก่ภายในโรงเรือน หรือภายในโรงเรือนว่าลูกไก่แต่ละ
ตัวมีอาการอย่างไร มีความปกติดีหรือไม่ ไก่กินดีไหม ปริมาณอาหารที่ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของไก่
หรือไม่ ไก่สมบูรณ์ไหม และสังเกตอาหาร และน�้า คอยสังเกตไปเรื่อย ๆ ถ้าไก่มีอาการผิดปกติ หรือโตช้ากว่าไก่
ตัวอื่น ๆ ในโรงเรือนก็จ�าเป็นจะต้องคัดแยกไก่ออกไป เกษตรกรจะต้องสังเกตไก่ในโรงเรือนของตนจนกว่าไก่จะ
ได้จับจ�าหน่ายจนหมดทั้งโรงเรือน
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 ภาพ 13 การตรวจโรคของไก่ ภาพ 14 การสังเกตการณ์กินอาหารของไก่

ภายในโรงเรือน
 1.8 การจับจ�าหน่ายไก่เนื้อ พบว่า การจับจ�าหน่ายไก่เนื้อมีข้ันตอนการปฏิบัติ คือ เมื่อไก่ครบ
ก�าหนดเวลาของบรษิทัพร้อมทีจ่ะจ�าหน่าย หรอืส่งออกได้ บรษิทัจะส่งคนเข้ามาจบัไก่เองทัง้หมด เพราะเกษตรกร
เป็นเพยีงผูท้ีเ่ลีย้งไก่ให้กบับริษทัเท่านัน้ ทัง้ไก่ อาหาร ยา หรอืวคัซีนจะเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัทีบ่รษิทัน�าไปฝาก
ให้เกษตรกรเลีย้ง เมือ่ถึงระยะเวลาจับจ�าหน่ายบรษิทักจ็ะมาจบัไก่กลบัคนืไป โดยให้ค่าตอบแทนเกษตรกรในการ
เลี้ยงเป็นเงิน การจับจ�าหน่ายไก่เนื้อนั้นในแต่ละโรงเรือนจะใช้ระยะเวลาในการจับประมาณ 2-3 วัน น�้าหนักตัว
ของไก่ตกอยู่ที่ตัวละประมาณ 2-2.2 กิโลกรัม ผู้เลี้ยงได้ค่าเลี้ยงหรือค่าตอบแทนเป็นเงินตกที่ตัวละประมาณ 7 
ถึง 8 บาท

 

 ภาพ 15 การชั่งไก่เนื้อ ภาพ 16 การจัดลังบรรจุไก่เนื้อขึ้นรถ  

เตรียมส่งจ�าหน่าย

2. ปัญหาการเลี้ยงไก่เนื้อในชุมชน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.1 ปัญหาความเสีย่งของการเกดิภาวะขาดทนุ พบว่า ปัญหาความเสีย่งของการเกิดภาวะขาดทนุ
นั้น ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะไม่ขาดทุน เพราะบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดราคาเอาไว้แล้วเพื่อให้เกษตรกรราย
ย่อยนัน้อยูไ่ด้ด้วย บรษิทักอ็ยู่ได้ด้วย และในเกษตรกรบางคนกอ็าจจะมกีารขาดทนุบ้าง เพราะลกูไก่ทีม่าในแต่ละ
รอบนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าวในโรงเรือนก็อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เกิดการ
ขาดทุน เน่ืองจากไก่จะเกิดการตายและจ�านวนไก่ที่จะจับจ�าหน่ายนั้นไม่เป็นไปตามที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ จึงก่อ
ให้เกิดภาวการณ์ขาดทุนบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก

 2.2 ปัญหาโรคระบาดของไกพ่บว่าปัญหาโรคระบาดของไก่ นั้นจะไม่มีปัญหาโรคระบาดดังกล่าว
นี้ เนื่องจากเป็นการเลี้ยงไก่ระบบโรงเรือนแบบปิดของบริษทัซีพี โรงเรือนระบบปิดนีจ้ะมีการป้องไม่ให้สัตวท์ี่เป็น
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เชื้อ หรือเป็นพาหะน�าโรคเข้าไปในโรงเรือนได้ ก่อนจะเข้าไปในโรงเรือนนั้นจะต้องล้างเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อ และ
เปลีย่นรองเท้าเป็นรองเท้าบทูส�าหรบัใส่ในโรงเรอืน เป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีจ่ะช่วยไม่ให้เกดิปัญหาโรคระบาดของไก่ 
และถ้าพบไก่ป่วยก็จะมีการโทรหาหมอของบรษิทัให้เข้ามาดแูลไก่ทนัท ีและคดัแยกไก่ตวัทีป่่วยออกเพือ่ไม่ให้แพร่
กระจายโรคแก่ไก่ตัวอื่น ๆ  ในโรงเรือน และหากเกิดไก่ตายขึ้นก็จะมีบ่อก�าจัดซากไก่ จะไม่มีการน�าไก่ที่ตายนั้นไป
จ�าหน่ายหรือบริโภค บ่อก�าจัดซากไก่ที่ตายนั้นจะมีฝาปิดที่มิดชิด จะไม่เป็นสาเหตุการแพร่กระจายของโรค

 

 ภาพ 17 ไก่ที่ตาย ภาพ 18 บ่อก�าจัดซากไก่ที่ตาย
ภายในโรงเรือน

 2.3 ปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มไก ่พบว่า ปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มไก่นั้น โดยภาพรวม
แล้วโรงเรือนจะเป็นโรงเรือนระบบปิด จึงไม่มีปัญหามลภาวะดังกล่าว แต่จะมีบ้างก็ต่อเมื่อในช่วงฤดูฝนซึ่งจะมี
ความชื้น จึงก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง แต่ก็ไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะในส่วนหนึ่งก็
ไม่มชีาวบ้านมาร้องเรยีนว่าเกดิความเดอืดร้อนจากกลิน่รบกวนจากโรงเรือน เกษตรกรผู้เล้ียงไก่จงึมองว่าการเลีย้ง
ไก่ในโรงเรือนระบบปิดของบริษัทซีพีนั้นไม่เป็นปัญหาด้านมลภาวะแต่อย่างใด

 

ภาพ 19  พัดลมระบายอากาศ

  ภายในโรงเรือน

ภาพ 20 ลูกหมุนระบายอากาศ

 2.4 ประสบการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ พบว่า ประสบการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
เนื้อก็ศึกษารายละเอียดในการเลี้ยงจากหนังสือบ้าง อินเตอร์เน็ตบ้าง หรือได้ผ่านการฝึกอบรมถึงวิธีการเลี้ยงไก่
จากทางบริษัท ต่อจากนั้นก็มาท�าโรงเรือนที่บ้านจึงมีความช�านาญในการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือมีเพื่อนแนะน�า และใน
บางท่านก็เคยผ่านการท�าอาชีพอ่ืนมาก่อน ประสบการณ์โดยภาพรวมในการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 
มีระยะเวลานานมากกว่า 10 ปีมาแล้ว
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3. แนวทางส่งเสรมิการเล้ียงไก่กระทง กรณศีกึษาเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ ชมุชนบ้านเราะ หมูท่ี ่3 ต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3.1 การส่งเสรมิอาชพีการเล้ียงไก่เนือ้แบบประกนัราคา พบว่า การส่งเสรมิอาชีพการเลีย้งไก่เนือ้
แบบประกันราคานั้น เกษตรกรผู้เล้ียงไก่เนื้อส่วนใหญ่นั้นจะบอกว่า จะไม่มีการประกันราคาเน่ืองจากเป็นการ
เลี้ยงของบริษัทซีพี หรือเป็นการฝากเลี้ยงของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกให้ทุกอย่างท้ังในเรื่องของอาหาร 
ลกูไก่ ยา วคัซนี สิง่เหล่านีจ้ะเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัทัง้สิน้ เมือ่ถงึเวลาจบัจ�าหน่ายบรษิทักจ็ะมาจบัคนื เกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่เนื้อจะได้รับค่าจ้างเลี้ยงตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 7-8 บาท ต่องวด

 3.2 ความช่วยเหลือด้านเงินทุน พบว่า ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนั้น บริษัทจะไม่มีการส่งเสริม
ด้านเงินทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ถ้าเกษตรกรมีความต้องการที่จะเลี้ยงไก่เนื้อนั้น เกษตรกรก็ต้องมีที่ดิน
เพือ่ทีจ่ะท�าการสร้างโรงเรอืนด้วยเงนิของตวัเกษตรกรเอง หรอืไม่กต้็องไปเช่าทีใ่นการสร้างโรงเรอืนเอง แต่เกษตรกร
ต้องสร้างตามแบบที่บริษัทก�าหนด ถ้าเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการสร้างโรงเรือนทางบริษัทจะแนะน�าให้เกษตรกร
นั้นไปกู้เงินจากธนาคารโดยที่เกษตรกรนั้นก็ต้องมีเงินอยู่บ้างแล้ว ถ้าเกษตรกรเองไม่มีเงินอยู่บ้างแล้วทางบริษัท
กจ็ะไม่ส่งเสรมิ หรอืไม่แนะน�าให้เกษตรกรไปกู้มาทัง้หมด เพราะค่าน�า้ค่าไฟเกษตรกรจะต้องจ่ายเองทัง้หมด บรษิทั
จะเป็นผู้ที่จะน�าลูกไก่มาส่ง น�าอาหาร และวัคซีนมาให้ เกษตรกรจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่เลี้ยงไก่ให้กับบริษัทแบบฝาก
เลี้ยงเท่านั้น เพราะเมื่อถึงก�าหนดจับบริษัทก็จะส่งคนมาจับไก่กลับคืนไปจ�าหน่ายเอง

 3.3 การส่งเสรมิการตลาด พบว่าการส่งเสรมิการตลาดนัน้ จะไม่มใีครให้การส่งเสรมิ หรือสนบัสนนุ
ในด้านนี้เช่นเดียวกับการช่วยเหลือด้านเงินทุน นอกจากตัวของบริษัทเอง เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้จัดการเอง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการลงลูกไก่ การน�าอาหาร วัคซีน มาให้ และแม้กระทั่งเรื่องของการตลาดบริษัท
กเ็ป็นผูท้ีติ่ดต่อกบัตลาดเอง โดยทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไม่ต้องเข้าไปวุน่วาย แค่เป็นผู้เล้ียงไก่และรอรบัเงนิค่าตอบแทน
ในการเลี้ยงดูไก่เมื่อไก่ได้ผลผลิต คือ เมื่อถึงเวลาที่ต้องจับจ�าหน่ายไก่เท่านั้น

อภิปรายผล

1. วิธีการเลี้ยงไก่กระทง กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบลสระแก้ว 
อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1.1 การเตรียมโรงเรือนให้พร้อมก่อนที่จะน�าลูกไก่มาเล้ียง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
สชุาต ิสงวนพนัธ์ุ (2547) เรือ่ง การเลีย้งดูไก่ระยะแรก และไก่เลก็ พบว่า ก่อนทีล่กูไก่จะมาถงึโรงเรอืนนัน้เกษตรกร
จะต้องเตรียมพื้นท่ีโรงเรือนที่มีความสะอาด ซ่ึงได้มีการพักโรงเรือนเอาไว้แล้วก่อนหน้าที่ลูกไก่จะมาถึง เตรียม
อาหาร น�้า และเครื่องกกให้พร้อมก่อนที่น�าลูกไก่เข้าเลี้ยงในโรงเรือน และปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องกกให้เหมาะสม
ต่อลูกไก่อายุ 1 สัปดาห์ ใช้อุณหภูมิ ประมาณ 33–34 องศา และก่อนที่ลูกไก่จะมาถึงควรเปิดเครื่องกกความร้อน
ไว้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้พื้นที่กกมีความอบอุ่นเพียงพอก่อนที่จะลงลูกไก่

 1.2 การปิดผ้าม่านรอบโรงเรือน ซึ่งความสอดคล้องกับแนวคิดของพิพัฒนะ เครือชาลี (2553) 
เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงไก่เนื้อต้นทุนต�่า ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง พบว่า การสร้างโรงเรือนแบบหน้าจั่ว ขนาดกว้าง 
14 เมตร ยาว 100 เมตร รอบข้างกั้นด้วยผ้าม่าน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับถุงด�า ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า โรงเรือนจะ
ต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ฝาโรงเรือนเป็นมุ้งตาข่ายเพื่อกันลม กันหนู และงูได้ ปรับพื้นอัดดินให้แน่นและเรียบ 
แล้วโรยปูนขาวเพื่อกันเชื้อโรค และแมลง ปูพื้นด้วยแกลบแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อ พักเล้าไว้ประมาณ 10 วัน แล้วติดตั้ง
ที่ให้อาหารและน�้า
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 1.3 วิธีการปฏิบัติเม่ือลูกไก่มาถึงโรงเรือน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสุชาติ สงวนพันธุ์ 
(2547) เรื่อง การเลี้ยงดูไก่ระยะแรก และไก่เล็ก พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึง ได้แก่ น�าลูกไก่ลงจาก
รถไปไว้ในโรงเรือนทันที เปิดฝากล่องลูกไก่ออกเพ่ือตรวจสอบสภาพของลูกไก่ และเปิดเพ่ือระบายความร้อน 
ทยอยปล่อยลกูไก่ลงสูพ่ืน้ทีก่กอย่างระมดัระวงั ให้น�า้ให้อาหารทีไ่ด้เตรียมไว้แล้ว และให้ไก่กนิหลงัจากปล่อยลกูไก่
ลงกก และประมาณ 15-20 นาที ตรวจความเรียบร้อยหลังจากปล่อยไก่ลงกกเพื่อกินน�้า และอาหารจนเรียบร้อย 
พร้อมทั้งสังเกตการกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอของลูกไก่

 1.4  การเลี้ยงดูลูกไก่ระยะแรก หรือระยะกก ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของไชยา อุ้ย
สูงเนิน (2532) เรื่อง ไก่เนื้อ พบว่า เป็นการเลี้ยงดูลูกไก่อายุ 1-4 วันแรก ลูกไก่ระยะนี้จะมีอัตราการตายสูงสุด ผู้
เลีย้งกต้็องให้การดแูลเอาใจใส่สงูมากเช่นกนั และท�าให้ลกูไก่เจรญิเตบิโต และแขง็แรง การทีจ่ะเลีย้งไก่ให้ประสบ
ความส�าเรจ็นัน้จะต้องเป็นเรือ่งทีต้่องใกลเ้ป็นใกลไ้ป ผูเ้ลีย้งจะมคีวามค่อยเป็นคอ่ยไปและจะช�านาญมากขึ้น การ
เลี้ยงไก่จะต้องอาศัยทฤษฎี และการปฏิบัติควบคู่กันไป จะต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ มีการปฏิบัติดีต่อไก่ ผู้
เลี้ยงจะต้องมีความอดทน และมีใจรักต่องานที่ท�าด้วย 

 1.5 การเปิดผ้าม่านด้านข้างรอบโรงเรือน ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของเอก สจุ�านงค์ (2533) 
เรือ่ง การเลี้ยงไก่ พบว่า ผ้าม่านที่ปิดไว้รอบ ๆ  โรงเรือนจะต้องเปิดออกเมื่ออากาศภายในโรงเรือนร้อน และเครือ่ง
กกที่ใช้กกลูกไก่ร้อนจนเกินไป โดยจะค่อย ๆ เปิดผ้าม่านออก ลักษณะของการเปิดผ้าม่าน จะต้องเปิดจากด้าน
บนสู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดกระทบตัวไก่โดยตรง

 1.6 การปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปฐม เลาหะ
เกษตร (2528) เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก พบว่า ความอบอุ่นส�าหรับเครื่องกกลูกไก่ในช่วงสัปดาห์แรก จะใช้อุณหภูมิ
ตั้งต้นด้วย 35 องศาเซลเซียส แล้วค่อย ๆ  ลดลงในเวลาต่อมา ลดลงเหลือ 32.2 ถึง 29.4 องศาเซลเซียส ในสัปดาห์
ต่อ ๆ มา หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องกก และเปลี่ยนมาเป็นการระบายอากาศ หรือดูดอากาศอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาโดยใช้
พัดลมขนาดใหญ่ดูดอากาศอีกฝั่งโดยอากาศจะผ่านแผ่นรังผึ้งท�าความเย็นเข้ามาในโรงเรือน

 1.7 การสังเกตการเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
(2544) เรื่อง การผลิตสัตว์ปีก พบว่า หลังจากให้อาหารแต่ละมื้อ ผู้เลี้ยงควรสังเกตลูกไก่ภายในกกทุกตัว โดย
ทั่วไปลูกไก่จะมีสุขภาพแข็งแรง หลังจากที่ท�าการให้อาหารความสนใจของลูกไก่จะอยู่ที่อาหาร ลูกไก่จะแย่งกัน
กนิอาหารอย่างเพลดิเพลนิ หากมือ้ใดลกูไก่ไม่สนใจอาหารนัน่จะแสดงถงึว่ามคีวามผดิปกติเกดิขึน้กับลกูไก่ ผูเ้ลีย้ง
จะต้องรีบค้นหาสาเหตุ และต้องรีบท�าการแก้ไขปัญหานั้นทันที

 1.8 การจับจ�าหน่ายไก่เนื้อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเฉลิมชัย สังข์มณฑล (2553) เรื่อง 
การเล้ียงไก่เนื้อ พบว่า การจับและขนย้ายไก่ควรท�าในเวลากลางคืน ซึ่งกลางคืนจะมีอากาศเย็นจะไม่ท�าให้ไก่
เครียด และช็อกตาย ก่อนที่จะจับไก่ก็ควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรือนออก เพื่อความสะดวก และง่ายต่อ
การเข้าจับไก่มากข้ึน การจับไก่ควรใช้ลวดตาข่ายปิดกั้นเนื้อท่ีภายในโรงเรือนเล็กน้อย วิธีการจับไก่จะต้องจับที่
แข้ง หรือขา โดยจับข้างละ ไม่เกิน 5 ตัว ต่อมือ 1 ข้าง จากนั้นก็น�าไก่ไปใส่ในลังที่ได้เตรียมไว้แล้ว และไม่ควร
โยนไก่หรือไม่ท�าให้ไก่มีรอยช�้า เพราะจะท�าให้เสียราคา

2.  ปัญหาการเลีย้งไก่กระทง กรณีศกึษา เกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่เนือ้ ชมุชนบ้านเราะ หมูท่ี ่3 ต�าบลสระแก้ว 
อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 2.1 ปัญหาความเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดทุน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของวีระพงษ์ 
ปัญจวัฒนกุล (2555) เรื่อง ผู้เลี้ยงหมู-ไก่-ไข่ อ่วมขาดทุนหนัก พบว่า สถานการณ์ราคาไก่เนื้อล่าสุดถือว่าดีขึ้น
แล้ว โดยเป็นราคาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อพอจะมีก�าไรอยู่บ้าง แต่หากค�านวณเฉลี่ยทั้งปีแล้วถือว่ายังประสบกับ
ภาวะขาดทนุ เนือ่งจากขาดทนุต่อเนือ่งมานานแล้วจากปัญหาผลผลติล้นตลาด และรายใหญ่มกีารขยายการลงทุน
เพิม่ข้ึน ส่วนสถานการณ์ทีด่ขีึน้ เนือ่งจากเกษตรกรปรบัตวัลดการเลีย้งไก่ลง ซึง่ล่าสดุลดลงไป 2-3 ล้านตวั อย่างไร
กต็ามเมือ่ไก่ได้ราคาดกีจ็ะมกีารเพิม่จ�านวนการเลีย้งขึน้อีก จนกลายเป็นปัญหากลบัมาอีกครัง้ปัญหาขาดทุนสะสม
ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า ราคาไก่เนื้ออยู่ในระดับที่ดีมากจนมีการเพิ่มปริมาณการเลี้ยง จน
ผลผลิตล้นตลาดในปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาปรับลดลงอย่างหนัก อีกทั้งประสบกับภาวะต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูง
ขึ้น จนราคาขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 22 บาทแล้ว จากเดิมราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่กก.ละ 12-15 บาทเท่านั้น ซึ่งตัวหลักๆ ที่
สูงขึ้นได้แก่ กากถั่วเหลือง และข้าวโพด

 2.2 ปัญหาโรคระบาดของไก ่ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาลย์ สอนศรี (2551) เรื่อง 
Avian cellulitis ในไก่เนื้อ พบว่า การเกิดโรคในไก่เนื้อนั้น ถือได้ว่าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงมากกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่โดยจะไปท�าให้คุณภาพซากของไก่ไม่ดีไก่ซากผอมไก่ติดเชื้อที่ผิวหนังผิวหนังของไก่เน่า
ไม่สวย และพบไก่คัดทิ้งที่โรงเชือดสูงมากโรค Avian cellulitis ในไก่เนื้อสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ เกิดจาก
ไก่เนื้อกินเช้ือที่ก่อโรคเข้าไปในร่างกายหรือติดมาจากโรงฟัก และเกิดจากการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมผ่านทาง
ผิวหนังที่เป็นแผล ซึ่งการเกิดโรคแบบที่สองน้ีจะเป็นแบบที่ท�าให้เกิดวิการของโรค Avian cellulitis ในไก่เนื้อ
มากที่สุด

 2.3 ปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มไก ่ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนพภาพร พานิช และ
คณะ (2547) เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษอากาศ พบว่า มลภาวะทางอากาศ เป็นภาวะของอากาศที่มีสาร
เจือปนอยู่ในปรมิาณทีม่ากพอ และเป็นระยะเวลานานพอที่จะท�าใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สตัว์ 
พืช และวัสดุต่าง ๆ 

 2.4 ประสบการณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี 
(2555) ได้กล่าวว่า ความส�าเรจ็ของการผลกัดนัเทคโนโลยกีารเลีย้ง ตัง้แต่การเลีย้งไก่ แปรรปูเป็นอาหารชนดิต่าง 
ๆ ปรุงแต่งรสชาติ ผลิตออกมาให้มีรูปลักษณ์ต่าง ๆ  ระบบที่ท�าอยู่เป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย

3. แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระทง กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 
ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3.1 การส่งเสรมิอาชพีการเลีย้งไก่เนือ้แบบประกนัราคา ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของณรงค์ 
เจียมใจบรรจง (2554) เรื่อง โครงการ Contract Farming พบว่า ในประเทศไทยมีภาคเอกชนหลายรายน�ามา
ใช้ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีของเกษตรกรไทยทางหนึ่ง รูปแบบของ Contract Farming 
มีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบประกันรายได้ แบบประกันราคา และแบบประกันตลาด

 3.2 ความช่วยเหลือด้านเงินทุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์รัตนชัย (2539) เรื่อง 
การเลี้ยงไก่เนื้อ พบว่า การเลี้ยงไก่เนื้อในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการลงทุนของ
ผู้เลี้ยง คือประเภทเลี้ยงอิสระ ผู้เลี้ยงแบบนี้จะใช้เงินลงทุนของตัวเอง หรืออาจกู้เงินมาลงทุนในการสร้างโรงเรือน 
อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตลอดจนซื้อลูกไก่อาหารและยาจากบริษัทใดก็ได้ โดยไม่มีข้อผูกพัน
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 3.3 การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปิลันธนา แป้นปลื้ม (2559) เรื่อง 
การตลาดสินค้าปศุสัตว์ พบว่าวิถีการตลาดไก่เนื้อ สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่วิถีการตลาดไก่เนื้อ
ประเภทผู้เลี้ยงอิสระ เริ่มจากเกษตรกรจ�าหน่ายไก่มีชีวิตให้แก่ผู้รวบรวมไก่มีชีวิต ผู้ค้าปลีกไก่ช�าแหละท้องถิ่น 
และตัวแทนบริษัท และวิถีการตลาดไก่เนื้อประเภทมีสัญญาผูกพัน เกษตรกรจะส่งไก่มีชีวิตให้แก่ตัวแทนบริษัท
หรือบริษัทตามสัญญา ไก่มีชีวิตจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าและช�าแหละของบริษัทเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ  ไก่ส่วนหนึ่งจะถูกส่ง
ไปยังโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ประเภทต่าง ๆ จากนั้นบริษัทจ�าหน่ายไก่ช�าแหละและผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผูค้้าส่ง ผูค้้าปลกีทัว่ไปจนถงึผูบ้รโิภค บางบรษิทัมร้ีานค้าปลีกเพือ่จ�าหน่ายไก่ช�าแหละและผลติภณัฑ์ให้แก่ผูบ้รโิภค
โดยตรง อีกส่วนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร

 1.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อควรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 1.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อควรมีการขยายกิจการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นธุรกิจครอบครัว

2. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

 2.1 มีการส่งเสริมการให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่เนื้อต่อคนในชุมชน

 2.2 สนับสนุนให้ประชาชนที่ว่างงานได้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ

 3.1 หน่วยงานควรให้การสนับสนุนให้เป็นกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ

 3.2 ควรสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 4.1 ควรศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลี้ยงไก่เนื้อของคนในชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4.2 ควรศึกษาเรื่อง วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทซีพีเอฟของคนในชุมชนบ้านเราะ หมู่ที่ 3 ต�าบล
สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หลาดใต้โหนด : การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขนิษฐา ณ แฉล้ม

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลาดใต้โหนด เพื่อศึกษาปัญหาและ
อปุสรรคในการบรหิารจัดการหลาดใต้โหนด และเพือ่ศกึษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการตลาดนดัชมุชน
อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลงุพบว่า มกีารบรหิารจดัการ ดงันี ้1) การรวมกลุม่ของคนในชมุชนมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนั 2) มวีตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายร่วมกันมุ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติตามความมุ่งหวังของตลาด 3) มีจิตส�านึกในการจัดระเบียบชุมชน 
4) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. ปัญหา และอปุสรรคในการบรหิารจดัการตลาดนัดชุมชน กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอน
ทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า มีปัญหา และอุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาสภาพแวดล้อมของตลาด 2) 
ปัญหาระบบการจราจรของตลาดการรักษาความสะอาด 3) ปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก
ผลผลิตบางชนิดขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล 4) เกิดคู่แข่ง หรือตลาดในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้น

3. แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 
ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงพบว่า มีแนวทางส่งเสริม ดังนี้1) เกิดการสร้างอาชีพรายได้ให้กับ
ชุมชน 2) มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 3) สร้างอาชีพทางเสริมให้กับคนในชุมชน 4) เป็นพื้นที่จ�าหน่วย
สินค้าของผู้ผลิตภายในชุมชนชุมชน 

ค�าส�าคัญ : หลาดใต้โหนด, การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

บทน�า

ตลาดเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขาย และด�ารงอยู่ควบคู่กับสังคมมานาน เพราะมนุษย์ไม่สามารถผลิต
ทุกอย่างได้ด้วยตนเอง และมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันตลอดเวลา ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายได้มีการพัฒนาการจากการแลกเปลี่ยนเฉพาะในชุมชน สู่ระหว่างชุมชนที่ใกล้เคียง และชุมชนที่ห่างออก
ไป สิ่งที่น�ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะแรก ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องผูกพันกับปัจจัยพื้นฐานในวิถี
ชีวิต ทั้งในการด�ารงชีวิต และการด�ารงสังคมของผู้คน ซึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ของกิจกรรมนี้เรียกว่า ตลาด ซึ่ง
ตลาดจึงถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ อีก
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ทั้งยังเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชน และระหว่างชุมชนด้วย ในปัจจุบันวิถีการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ผู้คนในสังคมมีการอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น เนื่องจากจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น 
การแลกเปล่ียนซือ้ขายสิง่ของระหว่างชมุชนเริม่ขยายเป็นแหล่งใหญ่ขึน้ จงึเกดิเป็นศนูย์กลาง หรอืแหล่งรวมสนิค้า
หลากหลายชนิดที่เรียกว่า ตลาด (วิมลศรี แสนสุข และคณะ, 2550)

หลาดใต้โหนดเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ แต่ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่น ซึ่งให้
ชาวบ้านในพื้นที่น�าสินค้าปลอดสารพิษ พร้อมทั้งอาหารพื้นเมืองมาจ�าหน่ายแรกเริ่มนั้นมีร้านค้าเพียงแค่ไม่กี่สิบ
ร้าน แต่ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้าน โดยมีทั้งผักสด ผลไม้สด อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นเมืองที่หาทาน
ได้ยาก รวมทั้งสินค้าทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์กินดี มีสุข ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของชาว
ใต้อย่างเขา ป่า นา เล ได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ท�าให้ตลาดใต้โหนดมีความแตกต่างจากตลาดชุมชนที่อื่น ๆ  ก็คือการ
ตกแต่งร้าน และพื้นที่ของตลาดที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบให้มีความทันสมัยพร้อมทั้งยังให้ชาว
บ้านมส่ีวนร่วม ในการคดิค้นภาชนะใส่สนิค้า โดยจะต้องน�าวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่ทีม่อียูม่ารังสรรค์ให้กลายเป็น
ภาชนะสุดเก๋ ลดการใช้โฟม และพลาสติก (Phatthalung Today, 2560)

การจัดการหลาดใต้โหนดในชุมชน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ด�าเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยน 
ซื้อขายสินค้า และบริการตามความถนัดของแต่ละครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ที่สุจริตของแต่ละครอบครัว เกิด
การหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนรวมถึงจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนด้วย และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน
ระดับชุมชน รวมถึงการช่วยธ�ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนในกรณีของชุมชนที่มีวัฒนธรรมความเป็นมา
จากการที่กลุ่มคนในชุมชนมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีด้วยกัน และได้มีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทผลไม้ อาหาร 
และเครื่องดื่ม และยังสามารถสร้างรายได้ในกับคนในชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านจันนาเป็นชุมชนพื้นบ้านที่มีความเป็น
ดั้งเดิมของท้องถิ่นยังคงอยู่ที่บ้านหลังเล็กในจังหวัดพัทลุง เรายังคงเห็นความสุขนี้อยู่ทั่วถิ่น การพยายามสร้าง 
และรักษา เกิดขึ้นจากกลุ่มก้อนเล็กๆ ของผู้คนที่มีหัวใจในการอนุรักษ์ การสืบสาน การส่งต่อจึงเกิดขึ้นด้วยรอย
ยิ้ม และความสวยงามของจิตใจของบ้านจันนา อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(ThaiPBS, 2559)

ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง หลาดใต้โหนด : การบรหิารจดัการตลาดนดัชุมชนอย่างมส่ีวน
ร่วม กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตลาด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลาดใต้โหนด กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการหลาดใต้โหนด กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 
ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านจัน
นา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ แม่ค้าขายของในหลาดใต้โหนด จ�านวน 10 คน คือ แม่ค้า จ�านวน 10 
คน ได้แก ่นางกัญหา สุขหยั่ง (เจ้าของร้านข้าวสารกัณหา), นางสุดารัตน์ พรมรักษา (เจ้าของร้านขนมจีน), นาง
ดวงพร เขียวลี (เจ้าของร้านไอติมโบราณ), นางละม่อม อินชุมนม (เจ้าของร้านผักตามฤดูกาล), นางอุไรวัล รักษา 
(เจ้าของร้านน�้ากระบอกไม้ไผ่), นางโสภา ธรรมเพชร (เจ้าของร้านนมพัทลุง), นางสมศรี รัตนสุภา (เจ้าของร้าน
ข้าวเหนียวหลาม), นางยุพิน อ่อนแก้ว (เจ้าของร้านขนมค่อม ขนมสอดใส้),  นายวรรธนะ ศรสีมโพชน์ (เจ้าของ
ร้านเห็ดทอด กล้วยทอด มันทอด), และนางสุนิษา จ�านง (เจ้าของร้านบัวลอยเผือกไข่หวาน)

 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้สนับสนุน และส่งเสริมตลาดนัดชุมชนบ้านจันนา จ�านวน 8 คน ได้แก่ 
ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี ่4 จ�านวน 1 คน นกัพฒันาชุมชน จ�านวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนทราย จ�านวน 
1 คน อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน จ�านวน 1 คน นักดนตรี จ�านวน 2 คน และคนน�าเที่ยว จ�านวน 2 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การใช้แบบสมัภาษณ์แบบโครงสร้างในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยแบ่งเป็น 5 ตอน คอื 1) ข้อมลูทัว่ไป 
2) การบริหารจัดการตลาดใต้โหนด 3) ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการตลาดใต้โหนด และ 4) แนวทาง
การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการตลาดใต้โหนด อีกทัง้ยงัมกีารถ่ายภาพประกอบ และการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เริม่ต้นจากการส�ารวจพืน้ทีใ่นชมุชน พบปะอย่างไม่เป็นทาการเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ และการปรบั
ตัวให้เข้ากับชุมชน จากนั้นก็เก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกโดยพบปะพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล และหากขาดราย
ละเอยีดข้อมลูส่วนใดก็ได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการศกึษาเอกสาร และการสมัภาษณ์ผูใ้ห้สมัภาษณ์ข้อมลูหลัก และผู้ให้
สัมภาษณ์ข้อมูลรองเมื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบเนื้อหาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และน�ามาวิเคราะห์ใน
เชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 การบริหารจัดการตลาดใต้โหนด กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

1. การรวมตัวกันของกลุ่มคนในตลาดใต้โหนด พบว่า เป็นการรวมตัวกันหลากหลาย เช่น มีการรวม
ตัวน�าสินค้า พืชผัก ในชุมชนมาขาย การสร้างกิจกรรม การสร้างความบันเทิง และแสดงถึงการร�าลึกถึงเจ้าของ
ตลาด มีความเป็นอยู่เหมือนญาติพี่น้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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2. การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มในตลาดใต้โหนด พบว่า มีความสัมพันธ์กันเหมือน ญาติ พี่น้อง ลูกหลาน 
ที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยไม่แบ่ง ว่านี้คนรวย นั้นคนจน ซึ้งมีการพูดจา การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นมิตร และไม่เอาเปรียบกัน 

3. ความผกูพนั และความรู้สกึเป็นเจ้าของในตลาดใต้โหนด พบว่า จะแสดงออกมาทัง้ทางความรูส้กึ
ภายใน และภายนอก จะมีการช่วยเหลือดูแลกันด้วยความเต็มใจ

4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีในตลาดใต้โหนด พบว่า ได้มีการ
พัฒนา แผง/ร้านค้า ป้ายชื่อ สถานที่จอดรถ และห้องน�้าให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว และยังมีการรณรงค์ให้ใช้
วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไว้เพาะเกิดจากความร่วมมือของทุกคน

5. การจิตส�านึกต่อสาธารณะที่มีในตลาดใต้โหนด พบว่า ทุกคนต่างก็มีจิตส�านึกอยู่ในตัวเองกันทุก
คน มีความรับผิดชอบในตัวเอง ชุมชน และส่วนรวม โดยไม่คิดเอาเปรียบและเบียดเบียนคนอื่น ซึ่งจิตส�านึกนั้น
ต้องออกมาจากใจ 

6. การจัดระเบียบของตลาดนัดชุมชนในตลาดใต้โหนด พบว่า ได้มีการจัดตั้งแต่สถานที่ แผง/ร้าน
ค้า ตลอดไปจนถึงแม่ค้า ซึ่งจะต้องแต่งกายสะอาด และใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่าน้ันมาใส่อาหาร และจะมีการ
ประชุม และจัดกิจกรรมอยู่ตลอด

7. การติดต่อสื่อสาร ทางเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในตลาดใต้โหนด พบว่า 
มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งหลายอย่างทั้งการโฆษณา และการแสดงทางความบันเทิง สอนท�าอาหาร ขนมพื้นบ้าน 
และการเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ตอนที่ 2 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการตลาดใต้โหนดกรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบล
ดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

1. ปัญหาในด้านตลาด พบว่า มีหลายปัญหาด้วยกัน คือ การจรจรบนถนนติดขัด ท�าให้การเดินทาง
ล�าบาก ความหลากหลายของสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายในชุมชน และวัฒนธรรมการกินของคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่างกันตามทรัพยากร และวัฒนธรรมของชุมชน ไปจนถึงการรักษาความสะอาด และมลภาวะทาง
อากาศ

2. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในตลาด พบว่า ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมทีพ่บเจอในหลาดใต้โหนด 
มีหลายด้านหลายปัญหา ตั้งแต่สถานที่ การจาจร การรักษาความสะอาด มลพิษทางอากาศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีสภาวะขึ้น ๆ ลง ๆ ท�าให้การประกอบอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน หรือเงินทุน หมุนเวียนไม่เพียง
พอในการจัดจ�าหน่าย หรือบริโภคสินค้า และเลี้ยงครอบครัว

3. ปัญหาสินค้า/ผลผลติไม่เพยีงพอในตลาดใต้โหนด พบว่า ข้ึนอยูก่บัภาวะทางเศรษฐกจิ และสภาพ
แวดล้อม ว่าให้ผลผลิตดีหรือไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับราคา และคุณภาพความต้องการ การชอบกิน การซื้อกินของลูกค้า
ด้วย 

4. ปัญหากาจราจรบริเวณตลาดใต้โหนด พบว่า การจราจรติดขัดเพราะปัจจุบันมีการใช้รถส่วนตัว
กันมากขึ้น และท�าให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่ให้รถบัส หรือรถใหญ่จอด ถนนแคบท�าให้ไม่สะดวก
ในการกลับรถ
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5. สินค้ากับความต้องการไม่ตรงกันตลาดใต้โหนด พบว่า สินค้าบางอย่างที่น�ามาขายไม่ได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า สินค้าบางอย่างมีราคาแพง จึงเป็นปัญหาในการซื้อสินค้าของลูกค้าปัญหา

6. ปัญหาการรักษาความสะอาดในตลาดใต้โหนด พบว่า จะต้องรักษาความสะอาดตั้งแต่ สถานที่ 
พ่อค้าแม่ค้าจะต้องแต่งกายสะอาด มีผ้ากันเปื้อน ผูกผมเรียบร้อย และสินค้าประเภท ขนม ข้าวแกง จะต้องตั้ง
ให้สูงกว่าพื้นดินในระดับเอว ซึ่งจะต้องท�าขายวันต่อวันไม่ไว้ค้างคืน

7. ปัญหาการจัดการขยะในตลาดใต้โหนด พบว่า การทิ้งขยะไม่ลงถังท�าให้ขยะเกลื่อนกราดบริเวณ
ตลาดท�าให้มีกลิ่น ควรมีการแยกประเภทเพื่อสะดวกในการน�าไปทิ้ง

8. ปัญหาความเป็นระเบียบของแผง/ร้านค้าในตลาดใต้โหนด พบว่า ถ้าไม่จัดระเบียบ แผง/ร้านค้า 
ก็จะท�าให้ไม่น่ามอง และไม่น่าซื้อสินค้า ต้องมีการจัดระเบียบ แผง/ร้านค้า ให้สะอาดและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตา

9. ปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจในตลาดใต้โหนด พบว่า ไม่มีงบประมาณ หรือเงินหมันเวียนในการ
ลงทุน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเศรษฐกิจตกต�่าสินค้ามีราคาสูง นักท่องเที่ยวน้อย ท�าให้ขายสินค้ายาก และขาดทุน

ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่
ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

1. ด้านเศรษฐกจิของตลาดใต้โหนด พบว่า ได้มีเทศบาล และเจา้หนา้ที่จราจรใหค้วามช่วยเหลอืดูแล 
และมีการส่งเสริมการขายสินค้าให้มีความเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความยุติธรรม โดยจะมีการแนะน�าสินค้า ที่น�า
มาขาย เช่น ขนมพื้นบ้าน ผัก

2. ด้านทรพัยากรธรรมชาตขิองตลาดใต้โหนด พบว่า การน�าเสนอให้คนในพื้นที่มาขายของ โดยมีการ
ส่งเสริมให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใส่อาหาร และรักษาความสะอาดตั้งแต่อาหารการกินตลอดไปจนถึงสถานท่ี
ต่าง ๆ และส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกของคนในชุมชน 

3. ด้านสงัคมวฒันธรรมของตลาดใต้โหนด พบว่า ในเรือ่งสินค้า และกลุ่มลูกค้าท่ีจะมาซ้ือของในหลา
ดใต้โหนด ทั้งการพูดจา การชักชวน และการส่งเสริมกิจการของตลาดเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า และ
ยังค�านึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคของสินค้า

 

 ภาพ 1 การขายผักตามฤดูกาล ภาพ 2 การใช้วัสดุจากธรรมชาติ
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ภาพ 3  รูปปั้นนายกนกพงศ์ สงสมพันธ์
(เจ้าของตลาด)

ภาพ 4 แผง/ร้านค้าขายของกิน

 

 ภาพ 5 ป้ายแนะน�าอาหาร และเครื่องดื่ม ภาพ 6 สินค้าที่หากินยาก (น้�าพริกกะลา)
   

อภิปรายผล

1. การบริหารจัดการตลาดใต้โหนด กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการรวมตัวกันของกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม สร้างความผูกพัน และความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของในตลาด มีเป้าหมายเป้าหมายร่วมกนัเพือ่ให้เกดิการพฒันาตลาดไปในทางทีด่ ีสร้างจติส�านกึต่อสาธารณะ 
มกีารจดัระเบยีบของตลาด พร้อมทัง้มกีารตดิต่อสือ่สารเพือ่ทางเครือข่ายเพือ่แลกเปลีย่นการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของของบุษยาณี จันทร์เจริญสุข (2548) ที่ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นการสร้าง
การรับรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่มีความความผูกพันองค์กร หรือแหล่งท�ามาหากิน ที่มีความรู้สึกที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และค่านิยมขององค์กรที่จะท�าร่วมกันด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทก�าลังกาย ความคิด 
และความร่วมมือภายใต้การท�ากิจกรรมร่วมกัน

2. ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการตลาดใต้โหนด กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอน
ทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหาในด้านตลาด ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในตลาด 
ปัญหาสินค้า หรือผลผลิตไม่เพียงพอ ในขณะที่ยังพบปัญหากาจราจรบริเวณตลาดใต้โหนด และสินค้าไม่ตรงกัน
กบัความต้องการ อกีทัง้ยงัเจอปัญหาการรกัษาความสะอาด ปัญหาการจดัการขยะ และปัญหาความเป็นระเบยีบ
ของแผง/ร้านค้า รวมถึงปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อนตลาดใต้โหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ทีก่ล่าวว่า ปัญหาการบรหิารการตลาดยคุใหม่ เพราะการจัดระเบยีบ
ด้านต่าง ๆ  กม็ผีลต่อการบรหิารจดัการตลาดทัง้สิน้ อกีทัง้หากสนิค้าไม่สามารถเกบ็ไว้ได้นาน ไม่สามารถผลติ หรอื
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เกบ็ไว้ได้เหมอืนสนิค้าอืน่ ๆ  ความต้องการไม่สม�า่เสมอกจ็ะมปัีญหา บางครัง้ผลติไม่ทนัตามก�าหนด อาจท�าให้เสยี
ลูกค้าได ้

3. แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านจันนา หมู่ที่ 4 
ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละด้าน
สังคมวฒันธรรมของตลาดใต้โหนด ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของวรัิช นภิาวรรณ (2550) เรือ่งการบรหิารจดัการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่จะต้องมกีารประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การอยู่อย่างพอดี ประกอบ
อาชพีสจุรติ การใช้ชวีติอย่างเรยีบง่ายโดยไม่เบยีดเบยีนตนเอง และมรีายได้สมดลุกบัรายจ่ายกจ็ะสามารถเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ รักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ควรมกีารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขายในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดความเรยีบร้อย
ภายในตลาด พร้อมทั้งควรก�าหนดให้มีการประชุมผู้ประกอบการขายกับผู้ดูแลตลาดเพ่ือปรับปรุงตลาดให้เกิด
การพัฒนายิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง การบรหิารจดัการสถานทีจ่อดรถต่อการจราจรตลาดในชุมชนบ้านจันนา 
กรณีศึกษา : บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการจัดระเบียบการ
จราจรให้สะดวกมากขึ้น

 2.2 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง การเสรมิสร้างเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั กรณี
ศึกษา : บ้านจันนา หมู่ที่ 4 ต�าบลดอนทราย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน
ได้น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต
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ผึ้งเดือนห้า : แนวทางส่งเสริมวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน 

กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 

ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

อุไรรัตน์ โลกพิบาล 

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติในชุมชน เพื่อศึกษาปัญหา การ
เลีย้งผึง้โดยธรรมชาตใินชมุชน และเพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสรมิวธิกีารเลีย้งโดยธรรมชาตใินชมุชน กรณศีกึษา กลุม่
เลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า

1. วิธีการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 
4 ต�าบลท่าด ีอ�าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรธีรรมราช พบว่า มขีัน้ตอนส�าคญัเริม่ตัง้แต่การหาไม้มาประกอบเป็นก
ล่องลงั หรอืหบีซึง้มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจากนัน้น�าไปวางตัง้ไว้ในแหล่งทีม่เีกสรดอกไม้อดุมสมบรูณ์เป็นสถาน
ที่รื่นรม ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยของผึ้ง และต้องไม่ห่างจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติมากจนเกินไป

2. ปัญหาการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 
4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีปัญหาหลายประการด้วยกัน คือ 1) ไม่มีสถานที่
ในการเลี้ยงผึ้งเป็นของตัวเอง 2) สภาพสภาพดิน ฟ้า อากาศไม่สมบรูณ์ สถานที่เลี้ยงผึ้งอยู่ห่างจากแหล่งอาหาร
มากเกิน ท�าให้ผึ้งออกหากินล�าบาก แหล่งที่เกิดน�้าหวานเกิดการลดน้อยลงท�าให้การเลี้ยงผึ้งก็ลดน้อยลง 3) ศัตรู
ในการเลี้ยงผึง้ ส่วนมากกจ็ะเป็นจ�าพวกแมง มดแดง มดคนั และต้อสัตว์จ�าพวกนีจ้ะรบกวนถอืเป็นศตัรูส�าคนัของ
ผึ้งเลยก็ว่าได้เพราะมันจะค่อยท�าลายรังของผึ้งอยู่เป็นประจ�า 

3. แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วง
ทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีแนวทางส�าคัญดังนี้ 1) เกิดการสร้าง
อาชีพรายได้ให้กับชุมชน 2) ช่วยเกษตรกรประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทางการเกษตรได้ 3) มีแนวทาง
ในการใช้น�้าผึ้งที่ได้ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ท�าขนมพื้นบ้าน ท�าสบู่ ครีมบ�ารุงผิว เป็นต้น

ค�าส�าคัญ :  ผึ้งเดือนห้า, แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน

บทน�า

 ผึ้งเดือนห้า เป็นผึ้งพื้นเมือง พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย แหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งจะต้องมีพืช 
อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสวนมะพร้าว เนื่องจากมีดอกมะพร้าวตลอดปี การเลี้ยงผึ้ง
ส่วนใหญ่เลีย้งเป็นรายได้เสรมิ หรอืเลีย้งไว้ผสมเกสรเพือ่เพิม่ผลผลติกีพ่ชื ปัจจบุนัผึง้ในธรรมชาตไิด้ลดปรมิาณลง
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เรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นตัวท�าลายสภาพแวดล้อม พืชอาหาร และท�าลายเผ่าพันธุ์ของผึ้ง ในอนาคตถ้า
ไม่มีการอนุรักษ์ผึ้งโพรงจะหมดไป และในที่สุดจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่พืช เนื่องใน
ปัจจุบันไม่มีแมลงผสมเกสรชนิดใดที่ท�าหน้าที่ผสมเกสรได้ดีกว่าผึ้ง เป็นผ้ึงที่เลี้ยงง่ายแต่ต้องเป็นสถานที่เหมาะ
สม มีพืชอาหารผึ้งตลอดปี ถ้าหากสถานที่ต้องการเลี้ยงมีพืชอาหารผึ้งบางฤดู ผู้เลี้ยงผึ้งควรส�ารวจว่าในฤดูที่ไม่มี
พืชอาหารควรเคลื่อนย้ายผึ้งไปเลี้ยงที่อื่น หรือควรจะให้อาหารเสริม หลักการเลี้ยงผึ้ง คือ การเลียนแบบความ
เป็นอยู่ของผึ้งตามธรรมชาติ ควรน�าเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม และจ�าเป็น (รุ่งไพรินทร์ บุญรอด, 2560) 

 ซึง่กลุ่มเลีย้งผ้ึงโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ท่ี 4 ต�าบลท่าด ีอ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ได้เล็งเห็นว่า น�้าผึ้งเป็นยาวิเศษ เป็นยาอายุวัฒนะเป็นฮอร์โมนที่เสริมสร้างพลัง มีสรรพคุณมากมาย ใช้เป็นยา
บ�ารุงเป็นยารักษาโรค ทั้งภายใน และภายนอกประการ ในปัจจุบันยังยืนยันกันว่า น�้าผึ้งเป็นยาธรรมชาติที่ยังไม่มี
ยาสมัยใหม่เทียบเท่าได้ น�้าผึ้งใช่ดองของสดกันความเน่าเปื่อยได้ ใช้ปิดแผลสดจะท�าให้แผลสะอาดอยู่เสมอ ใน
ทางศัลยกรรมตกแต่งที่ละเอียดอ่อน เช่น ใบหน้าของผู้หญิง บางที่ก็ใช้น�้าผึ้งเป็นส่วนช่วยสร้างผิวหนังให้กลับมา 
ขี้ผึ้งเป็นส่วนท่ีเป็นรังของผึ้งใช้อยู่ในกิจการหลายอย่างรวมทั้งในอุตสาหกรรม และเครื่องส�าอางช้ันสูงด้วย (ยง
ยุทธ ไวคกุล, 2530)

ดังนั้น ผู้ศึกษามีความสนใจจึงได้ท�าการศึกษาเรื่อง ผึ้งเดือนห้า : แนวทางส่งเสริมวิธีการเลี้ยงผึ้งโดย
ธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติในชุมชน ปัญหาการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน 
และแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านมะม่วงทอง 
หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วง
ทอง หมู่ที่4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพือ่ศกึษาแนวทางส่งเสรมิการเล้ียงผ้ึงโดยธรรมชาติในชมุชน กรณศีกึษากลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทย บ้าน
มะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

 1.1  ผู้ให้ข้อมลูหลัก คือ สมาชกิกลุม่เลีย้งผึง้โพรงไทยสมาชกิทีด่�าเนนิการท�าอยูจ่รงิท�าอย่างสม�า่เสมอ
จนถึงปัจจุบัน 12 คน จากที่สมาชิกสมัครเข้ามาจ�านวน 30 คน จากการศึกษาผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ�านวน 12 คน ได้แก่ นายสาโรจน์ ตระบันพฤกษ์, นายชาญณรงค์ อิฏฐผล, นายภัตระ ไชยก�าจร, นางลัด
ดาวรรณ จุลเดช, นายเชื่อง ยอดวิจารณ์, นางพรรณี สมพันธ์, นางวรรณา ยอดวิจารณ์, นายชัยวิชิต จิตละเอียด, 
นายสมภพ กาญจนนุกูล, นางอารี ภุลวงค์, นางพวงรัตน์ สุวรรณ และนางชิต ศรัทธานุกิจ 
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 1.2 ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชนเพื่อส่งเสริม
การน�าไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษา กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 4 คน ได้แก่ ผู้อ�านวยการส�านักงานเกษตรอ�าเภอลานสกา จ�านวน 1 คน, ผู้
อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอลานสกา จ�านวน 1 คน, พัฒนากร
อ�าเภอลานสกา จ�านวน 1 คน, ผูอ้�านวยการธนาคารเพือ่การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาลานสกา จ�านวน 
1 คน

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

 2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท�าแบบสัมภาษณ์ มีประเด็น
ค�าถามตามวัตถุประสงค์ 

 2.2 การสังเกต ได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
การวิจัย หรือศึกษาเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้กระบวนการวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติ พร้อม
ถ่ายภาพประกอบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การส�ารวจพื้นที่ในชุมชน พบปะอย่างไม่เป็นทางการ สร้างความสัมพันธ์ และการปรับตัวให้เข้ากับ
ชุมชน และลงสนามเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึก และสรุปผล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ โดยศกึษาเอกสาร และการสมัภาษณ์ตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
และน�ามาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 วิธีการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านมะม่วงทอง หมู่
ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง 

 1.1 ผึ้ง พบว่า ผึ้งเป็นหัวใจหลักส�าหรับคนเลี้ยงผึ้งเพราะถ้าเลี้ยงผึ้งก็ต้องมีผึ้งในการเลี้ยงผึ้ง ผึ้งจะ
ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญเติบโต มีความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมผึ้งต้องเป็นผึ้งที่ให้น�้าหวานได้ดี 
และมีคุณภาพ ผึ้งจะต้องไม่น�าโรคมากระจายในหมู่ผึ้งด้วยกัน ผึ้งขยันออกหากิน รู้หน้าที่ของตัวเอง 

 1.2 หีบเลี้ยงผึ้ง พบว่า หีบเลี้ยงผึ้ง หรือลังผึ้ง ท�ามาจาก ไม้ทุเรียน หรือไม้หลุมพอ มาประกอบ
เข้าด้วยกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีหลังคาหลังคากระเบื้องเพราะมันจะไม่ร้อน ใช้ท่อน�้าพีบีซี หรือเสา ท�าจากไม้
เป็นเสาหลกั ยาวประมาณหน้าอก จะใช้เป็นฐานของทีต่ัง้ลังผึง้และยงัมกีารท�าหบีผึง้จากไม้มะพร้าว น�าไม้มะพร้าว
มาขัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเอามาตัดเป็นไม้ให้ได้ขนาดหน้า 8 และใช้เสาปูนส�าเร็จรูป และท�าจากไม้กระท้อน 
เพราะไม้กระท้อนทน และมีความเหนียว เสาท�าจากไม้มังคุดวัดให้เหมาะกับการตั้งลังผึ้งให้พ้นจากศัตรูผึ้ง

 1.3 แผ่นฐานรวง (รังเทียม) พบว่า รังเทียมที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้ท�าขึ้นมา เพื่อให้ผึ้งได้มาสร้างรังประจ�า
อยู่ตรงนั้น คือรังที่ท�ามาจากไขผึ้งแท้ เพื่อให้ได้สร้างรัง และผึ้งเข้ามาอยู่ภายในรัง หรืออยู่บริเวณที่มีรังเทียม
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 1.4 เครื่องมือพ่นควัน พบว่า เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา โดยบรรจุเชื้อเพลิง แล้วมีที่กดเพื่อให้เกิด
ควนั เป็นเครือ่งมือในการพน่ควันควัน เพื่อไลผ่ึ้งออกจากรัง และท�าการเก็บน�้าผึ้งถือเป็นอุปกรณ์ส�าคัญในการจับ
ผึ้ง

 1.5 ชุดกันผึ้ง พบว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ส�าหรับการป้องกันการถูกผึ้งต่อยประกอบไปด้วยกางเกง
ขายาว เสื้อแขนยาว หมวกทีมีตาข่าย และถุงมือชุดกันผึ้งของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าผู้เลี้ยงจะออกแบบ
อย่างไร

 1.6 อุปกรณ์สลัดน�้าผึ้งออกจากรวง พบว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการเก็บน�้าผึ้ง ประกอบด้วย
มีด แปรง ตระแกรง ถังเก็บน�้าผึ้ง กรองน�้าผึ้ง กาละมัง ถุงมือ และขวดบรรจุน�้าผึ้ง

 1.7 อุปกรณ์อื่น ๆ พบว่า เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ กาบมะพร้าว มีดเล็ก แป้ง ขวด
พลาสติก หมวกไอ้โมงยาฉีดมด กรรไกร รองเท้าบูท แปรงเล็ก และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

2.  การเลือกสถานที่ในการท�ารังผึ้ง พบว่า จะเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ริมป่ายาง กลางบ้าน ใต้ต้นไม้อย่า
ให้ถกูแสงมาก ตั้งไว้ในสวนมงัคดุหลงับ้าน และทีร่่มรืน่ไม่ไกลจากแหล่งน�า้มากหนักเพราะผึง้เปน็สตัว์ที่รกัสวยรกั
งาม รักความสงบ ไม่มีแมลง มดแดง หรือศัตรูใด ๆ มารบกวนในการท�ารังผึ้ง

3. การหาผึ้งโพรงจากธรรมชาติเพื่อน�ามาเลี้ยง พบว่า ท�ารังตั้งไว้ในป่าผลไม้ แล้วผึ้งจะมาอยู่เองใน
ตอนแรกผึ้งมันจะมาตรวจดูเบื้องต้นก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งเอาลังผูกล่อ เอาไข่ผึ้งไปทาไว้ที่ลัง หรือน�้าผึ้งมาทาไว้ที่
ลัง เพื่อเป็นการล่อผึ้งให้เข้ามาอยู่ในลัง หากมีสิ่งอื่นมารบกวนผึ้งก็จะพากันหนีไปอยู่ที่อื่นทันที ลังผึ้งจะตั้งไว้ในที่
ร่มรื่น และเป็นที่อุดมสมบรูณ์ที่ติดกับแหล่งน�้ามีความสงบร่มรื่น และต้องเป็นที่ที่ผึ้งเข้าออกได้สะดวก 

4. การดแูลรกัษา พบว่า หมัน่ตรวจเช็ครงัผึง้ เปิดรงัผึง้ด ูกวาดใยแมงมุม ไม่ให้ศัตรูของผึง้เข้ามาท�าลาย 
ต้องคอยให้ความใส่ใจอยู่เสมอ ตั้งรังผึ้งที่มีแสงผ่านเล็กน้อยเพื่อให้ผึ้งออกมารับแสงแดด และรังผึ้งได้รับแสงแดด
ยังท�าให้รังผึ้งสะอาด อยู่ใกล้แหล่งน�้าเพราะผึ้งจะได้ออกท�าความสะอาดร่างกายได้ และอีกอย่างควรทาน�้ามัน
เครื่องที่ฐานของที่ตั้งลังผึ้งทุก ๆ 1 เดือน เพราะป้องกันไม่ให้ศัตรูผึ้งเข้าไปรบกวน

5. การเก็บน�้าผึ้งจากรวง พบว่า ใช้วิธีการตัดกับมีด จับมือเปล่า การจับแบบใช้มือจับควรจับหวันเย็น 
(ตอนเย็น) การใช้เครื่องพ่นควันในการจับ การจับแบบการใช้หีบถ่ายย้ายตัวผึ้งการจับตอนที่ผึ้งออกหากิน หรือ
ตอนกลางคืนโดยการน�ากาบมะพร้าว มาจุดไฟให้เกิดควันแล้วน�าไปเผาที่รังผึ้งเพื่อให้ตัวผึ้งหนีออกจากรัง

ตอนที่ 2 ปัญหาการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยบ้านมะม่วงทอง 
หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ปัญหาวิธีการเก็บน�้าผึ้ง พบว่า มีอุปกรณ์ไม่พร้อมส�าหรับเก็บน�้าผึ้ง ถ้าฝนตกไม่สามารถเก็บน�้าผึ้ง
ได้ น�้าผึ้งไม่ได้ตามที่ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ผึ้งเจริญเติบโตช้า ท�าให้ได้ผลผลิต ไม่เพียงพอ และอีกอย่างหนึ่งจับผึ้ง
ในตอนเที่ยง ถือว่าอันตรายที่สุด เพราะผึ้งจะเกิดอาการหวงรัง และออกท�าร้ายถึงแก่ชีวิตได้ ดอกไม้ หรือผลไม้
ออกน�้าหวานไม่เพียงพอ เกิดการเสียงดังในระหว่างจับ คนนอกเข้ามาจับผึ้ง ไม่มีความช�านาญ และแดดออกจัด
ไม่สามารถจับผึ้งได้

2. ปัญหาของผึ้ง พบว่า ผึ้งเจริญเติบโตไม่ทันต่อความต้องการผึ้ง ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ผึ้งมีจ�านวน
ไม่พอต่อรงัผึง้ทีท่�าไว้ ผึง้ไม่ชอบความล�าบาก ท�ารงัชดิกนัเกินไป และสถานทีต่ัง้รังผึง้อยูห่่างจากบ้านขาดการดแูล 
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อยูไ่กลหนองน�า้ ท�าให้ผึง้ขาดการดแูลตัวเอง และการออกหาอาหารล�าบากผึง้จะทิง้รงัแล้วอพยพไปอยูท่ีอ่ืน่ทนัที 
และผึ้งเกิดการรบกันภายในกลุ่มซึ่งเกิดจากสาเหตุการแย่งอาหารกันเพราะในพื้นที่อาหารไม่เพียงพอ

3. ปัญหาพิษของยาฆ่าแมลงต่อผ้ึง พบว่า จะท�าให้ผึ้งตายเกิดอันตรายกับคน และฝูงผึ้งอ่ืนเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคเพราะพิษของยาฆ่าแมลงอาจจะตกลงไปอยู่ในน�า้ผึ้ง เพราะผึ้งจากธรรมชาติจะอ่อนแอต่อ
ยาฆ่าแมลงมาก เพราะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ท�าให้ผึ้งเกิดการระแวงมายิ่งขึ้นท�าให้ต้นไม้เสื่อมสภาพ และผึ้งลด
น้อยลง

4. ปัญหาศัตรูผึ้ง พบว่า ควรตั้งรังให้พ้นจากจ�าพวกแมลง มดแดง มดคัน หนอน ผีเสื้อ ตัวไร และตัว
ต่อ สัตว์จ�าพวกนี้จะมารบกวนถือเป็นศัตรูส�าคัญของผึ้ง เพราะมันจะคอยมาดักผึ้งอยู่ที่แหล่งอาหารของผึ้งและ
คอยท�าลายรังของผึ้งอยู่เป็นประจ�า

5. ปัญหาการเลือกสถานทีส่�าหรบัเลีย้งผึง้ พบว่า ไม่มสีถานทีใ่นการตัง้ลงัผึง้เป็นของตวัเองสภาพดนิ 
ฟ้า อากาศไม่สมบรูณ์ สถานที่เลี้ยงผึ้งอยู่ห่างจากแหล่งอาหาร และแหล่งน�้ามากเกิน ท�าให้ผึ้งออกหากินล�าบาก 
แหล่งที่เกิดน�้าหวานเกิดการลดน้อยลง ท�าให้การเลี้ยงผึ้งก็ลดตามลงกัน การตั้งลังผึ้งที่มีแสงแดดผ่านมากท�าให้
น�้าผึ้งละลาย ไม่มีการเช่าที่ในการเลี้ยงผึ้ง เพราะจะเกิดการขัดแย้งกันได้

ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้าน
มะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ประโยชน์เรื่องช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พบว่า ท�าให้เกิดรายได้ ปริมาณผลผลิตมากขึ้น
กว่าเดิมท�าให้ลดเวลาในการผสมเกสรประโยชน์ที่ได้จากผึ้งโดยตรง ก็คือ การผสมเกสรดอกให้แก่ดอกอื่นได้ ช่วย
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ท�าให้รู้ถึงความอุดมสมบรูณ์ของดิน จะลดการใช้สารเคมีในการดูแลพวกผลและดอก
ให้กับต้นไม้ และช่วยขยายผลผลิตให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ

2. ประโยชน์ช่วยให้มีการใช้ยาเคมกี�าจดัศตัรพูชืด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ พบว่า การใช้สารเคมี 
มันท�าให้ผึ้งตายได้ และยังท�าให้พวกดินมันเสียไม่ค่อยส่งเสริมให้ใช้สารเคมี แต่จะแนะน�าให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
กันมากขึ้นการถากหญ้าเองไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาเคมี เพราะมีความปลอดภัยต่อการใช้และการที่ผ้ึงมาอาศัยอยู่ใน
พื้นที่มาก เป็นสิ่งบ่งบอกได้ว่าในพื้นที่นั้นมีการใช้สารเคมีน้อยลง

3. ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้ง พบว่า ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงสามารถท�าได้หลายอย่าง เช่น ท�าครีม ท�า
ขนม ท�าเป็นสบู่ ส่งน�้าผึ้งออกขายอย่างเดียว รักษาแผล หรือเป็นยารักษาโรคได้หลายโรคอีกด้วย และยังเป็นการ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

4. ประโยชน์ช่วยให้เกิดอาชีพ พบว่า การเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้อีกทาง น�้าผ้ึง
สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ การเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติ ถือว่าเป็นการเลี้ยงผึ้งแบบต้นทุนน้อย แต่ได้รายได้
มาก และได้ผลผลติทีม่คีณุภาพอีกตัง้หาก ยดึเป็นอาชพีหลกัเพราะทีน่ัน้จะมผีึง้เยอะ และได้น�า้ผึง้ค่อยข้างจะมาก 
และยังสามารถตั้งเป็นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนได้อีกด้วย



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  535

 

 ภาพที่ 1 รังผึ้ง

 

 ภาพที่ 2 หีบเลี้ยงผึ้ง

 

 ภาพที่ 3 แผ่นฐานรวง (รังเทียม)

 

 ภาพที่ 4 เครื่องพ่นควัน

 

 ภาพที่ 5 หมวกกันผึ้งแบบมีตาข่าย

 

 ภาพที่ 6 กาละมังใส่รังผึ้ง
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 ภาพที่ 7 มีดเล็กตัดรังผึ้ง

 

 ภาพที่ 8 สถานที่เลี้ยงผึ้งในป่ามังคุด

 

 ภาพที่ 9 การใช้ลังล่อผึ้ง

 

 ภาพที่ 10 รังที่สะอาดพร้อมเลี้ยงผึ้ง

 

 ภาพที่ 11 การเก็บน้�าผึ้งจากรวง

 

 ภาพที่ 12 ฝนก�าลังจะตก ซึ่งส่งผลต่อรังผึ้ง



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  537

 

ภาพที่ 13  พื้นที่ถูกท�าลายท�าให้ผึ้ง

 ขาดอาหาร

 

 ภาพที่ 14 ตัวผึ้งตายเพราะสารเคมี

 

 ภาพที่ 15 มดแดงเข้าท�าลายรังผึ้ง

 

 ภาพที่ 16 แสงแดดจัดส่งผลต่อการเลี้ยง
ผึ้ง

 

ภาพที่ 17  ประโยชน์จากผึ้งในการช่วยเพิ่ม  
                         ผลผลิตทางการเกษตร

 

 ภาพที่ 18 ผลผลิตจากผึ้ง (น้�าผึ้ง)
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อภิปรายผล

1.  วิธีการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี 
อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1.1  อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง โดยมี 1) ตัวผึ้งที่เป็นหัวใจหลักส�าหรับคนเลี้ยงผึ้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของประยูร เบียร์ศาสตร์ (2530) ได้กล่าวว่า การจะเลี้ยงผึ้งก็ต้องมีผึ้งเป็นอันดับแรก เพราะผึ้งที่ดี
จะต้องมาจากรังที่สะอาด ไม่มีโรค และนางพญายังสาวจะท�าให้รังทนทานนานป ีในขณะที่หีบเลี้ยงผึ้ง หรือลังผึ้ง 
มักท�ามาจากไม้ทุเรียน หรือไม้หลุมพอ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีหลังคา ใช้ท่อน�้าพีบีซี หรือ
เสา ท�าจากไม้เป็นเสาหลกัให้เหมาะกบัการตัง้ลังผึง้ให้พ้นจากศตัรผ้ึูง ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาของประยรู เบยีร์
ศาสตร์ (2530) ได้กล่าวว่า กล่องเลี้ยงผึ้ง เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงหัวท้ายด้านบนของกล่องจะท�าเป็นร่อง
ส�าหรับวางคอน โดยหีบควรจะมีขาตั้ง เพราะจะมีความปลอดภัยกับผึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีแผ่นฐานรวง (รัง
เทียม) เพื่อให้ผึ้งได้มาสร้างรังประจ�าอยู่ตรงนั้น ซึ่งรังที่ท�ามาจากไขผึ้งแท้ให้ผึ้งเข้ามาอยู่ภายในรัง หรืออยู่บริเวณ
ที่มีรังเทียม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมนต์ชัย ว.เนาวรัตน์ (2520) ได้กล่าวว่า แผ่นฐาน หรือแผ่นรังเทียม 
เป็นแผ่นไขผึ้งที่พิมพ์ให้เป็นรอยตารางหกเหลี่ยมทั้งสองด้าน โดยจะถูกน�ามาตรึงตรงกลางของคอน หรือกรอบ
รวง เพื่อเป็นการเร่งเวลาให้ผึ้งสร้างหลอดรวงต่อจากรอยพิมพ์ที่เป็นตารางหกเหลี่ยมได้เร็วขึ้น ในขณะที่ต้องมี
เครื่องมือพ่นควัน เป็นอุปกรณ์ที่สร้างเพื่อให้เกิดควัน เพื่อไล่ผึ้งออกจากรัง และท�าการเก็บน�้าผึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (2530) ที่กล่าวว่า เป็นเครื่องมือที่ท�าด้วยกระป๋องสังกะสี อลูมิเนียม หรือสแตน
เลส มฝีาครอบรปูกรวยส�าหรบัพ่นควนัออก ด้านหลังเจาะรูให้ลมเข้า และมีทีป้ั่มลม ท�าให้เชือ้ไฟในกระป๋องติดไฟ
เกิดควันพุ่งออกจากกรวย รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่มาอ�านวยความสะดวกในการเลี้ยง และเก็บผลผลิตจากผึ้ง เช่น 
ชุดกันผึ้ง มีด แปรง ตระแกรง ถังเก็บน�้าผึ้ง กรองน�้าผึ้ง กาละมัง ถุงมือ ขวดบรรจุน�้าผึ้ง กาบมะพร้าว แป้ง ขวด
พลาสติก หมวกไอ้โม่ง รองเท้าบูท แปรงเล็ก และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 1.2 การเลือกสถานที่ในการท�ารังผึ้ง โดยจะเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ริมป่ายาง กลางบ้าน ใต้ต้นไม้
อย่าให้ถูกแสงมาก และที่ร่มรื่นไม่ไกลจากแหล่งน�้ามาก ไม่มีแมลง มด หรือศัตรูใด ๆ  มารบกวน ซึ่งสอดคล้องกับ
งแนวคิดของปิยมาศ นานอก (2544) ได้กล่าวว่า การเลือกสถานที่ในการท�ารังผ้ึงต้องเป็นพื้นที่ที่มีพืชอาหาร
ส�าหรับผึ้งที่มาก และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสบกับการด�ารงชีวิตอยู่ของผึ้ง พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกเป็น
พืชอาหารผึ้ง และไม่ส่งผลต่อผึ้ง 

 1.3 การหาผึ้งโพรงจากธรรมชาติเพื่อน�ามาเลี้ยง โดยท�ารังตั้งไว้ในป่าผลไม้ แล้วผึ้งจะมาอยู่เอง 
ในตอนแรกผึ้งมันจะมาตรวจดูเบื้องต้นก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งเอาลังผูกล่อ เอาไข่ผึ้งไปทาไว้ที่ลัง หรือน�้าผึ้งมาทาไว้
ที่ลัง เพื่อเป็นการล่อผึ้งให้เข้ามาอยู่ในลัง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกลื่อม ขวัญหม้ง (2524)เรื่อง ธรรมชาติ
ของผึ้ง ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผืนป่าชุมชน และสวนผลไม้ที่ยังคงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ท�าให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ มกัจะเลีย้งสายพันธุท์ีม่าจากต่างประเทศโดยเลีย้งในลงั และตระเวนหาสวนผลไม้ทีก่�าลงั
ออกดอกเพือ่น�าลงัรังผึง้ไปเกบ็อาหารจากเกสรดอกไม้ แต่ในภาคใต้จะมผีึง้ชนดิหนึง่ทีผ่ลติน�า้ผึง้คณุภาพด ีคอื ผึง้
โพรง จึงได้เลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติโดยใช้พื้นที่บริเวณบ้าน และตามสวนผลไม้ 

 1.4 การดูแลรักษารังผึ้ง หมั่นตรวจเช็ครังผึ้ง เปิดรังผึ้งดู กวาดใยแมงมุม ไม่ให้ศัตรูของผึ้งเข้ามา
ท�าลาย ต้องคอยให้ความใส่ใจอยู่เสมอ และควรทาน�้ามันเครื่องที่ฐานของที่ตั้งลังผึ้ง เพราะป้องกันไม่ให้ศัตรูผึ้ง
เข้าไปรบกวน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรินทร์ ทองดี (2548) ได้กล่าวว่า ควรจะเข้าไปตรวจเช็ครัง เวลา
กลางวันในช่วงตอนเช้า หรือตอนเย็นที่มีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งไม่ร้อนอบอ้าว ผึ้งจะอารมณ์ดี ถ้าผึ้งหิว ขาด
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อาหาร และถูกรบกวนบ่อย อากาศอบอ้าว จะมีฝน หรือมีพายุ ผึ้งรังนั้นจะดุ และเวลาที่ผึ้งอารมณ์ไม่ดีก็จะดุเป็น
พิเศษการตรวจเช็ครังผึ้งควรมีหน้ากากกันผึ้งต่อย  

 1.5 การเก็บน�้าผึ้งจากรวง โดยใช้วิธีการตัดกับมีด จับมือเปล่า การจับแบบใช้มือจับควรจับหวัน
เย็น (ตอนเย็น) การใช้เครื่องพ่นควันในการจับ การจับแบบการใช้หีบถ่ายย้ายตัวผึ้งการจับตอนท่ีผึ้งออกหากิน 
หรือตอนกลางคืนโดยการน�ากาบมะพร้าว มาจุดไฟให้เกิดควันแล้วน�าไปเผาที่รังผึ้งเพื่อให้ตัวผึ้งหนีออกจากรังซึ่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีรวรรณ อมรศักดิ์ (2525) ได้กล่าวว่า กรรมวิธีในการเก็บรวงน�้าผึ้งจากรังผึ้ง มี
หลกัปฏบิติัโดยใช้แปรงปัด หรอืใช้เครือ่งเป่าผึง้ แล้วจงึดงึคอนน�า้ผึง้ออกมาทลีะคอน พร้อมกบัใช้แปรงทีม่ขีนอ่อน
ยาวปัดให้ตัวผึ้งหลุดจากคอน หรือเกร็งข้อเขย่าคอนให้ผึ้งร่วงหลุดลงมา ท�าการเก็บรวงน�้าผึ้งทีละคอน ๆ  จนหมด
จากหีบหนึ่ง และปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งเก็บน�้าผึ้งเสร็จจากรังผึ้งรังหนึ่ง 

2. ปัญหาการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วงทอง หมู่
ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2.1  ปัญหาวธิกีารเก็บน�า้ผึง้ เพราะบางครัง้มอุีปกรณ์ไม่พร้อมส�าหรบัเกบ็น�า้ผึง้ ถ้าฝนตกไม่สามารถ
เก็บน�้าผึ้งได้ และการจับผึ้งในตอนเที่ยง ถือว่าอันตรายที่สุด เพราะผึ้งจะเกิดอาการหวงรัง และออกท�าร้ายถึงแก่
ชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแสนนัด หงส์ทรงเกียรติ (2531) ได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นควรแก้โดยคน
ทีม่คีวามช�านาญในการจบัผึง้ โดยใช้มอืจบัหวั และท้ายคอนให้มัง่คงแน่นหนา แล้วใช้แปลงปัดตวัผึง้ออกจากแผ่น
รวงท้ังสองด้านทีล่ะแผ่น เมือ่ปัดตัวผึง้ออกหมดแล้วให้ใช้เครือ่งอดัลมเช่นเดยีวกนักบัเครือ่งพ่นควนัเพือ่เกบ็น�า้ผึง้
ได้ง่ายขึ้น และเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสม

 2.2 ปัญหาของผึ้ง หากเกิดจากผึ้งเจริญเติบโตไม่ทันต่อความต้องการผึ้ง ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ผึ้ง
มีจ�านวนไม่พอต่อรังผึ้งท่ีท�าไว้ และบางครั้งผ้ึงเกิดการทะเลาะกันภายในกลุ่ม ซึ่งเกิดจากสาเหตุการแย่งอาหาร
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของของรัชกร ศรีบริรักษ์ (2558) ได้กล่าวปัญหาส�าคัญ และต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย ท�าให้ตวัอ่อนผึง้ตาย อีกทัง้ยงัมกีารแพร่ระบาดง่าย และ
รวดเร็วหากไม่มีการป้องกัน

 2.3 ปัญหาพิษของยาฆ่าแมลงต่อผึ้ง จะท�าให้ผึ้งตาย เพราะผึ้งจากธรรมชาติจะอ่อนแอต่อยาฆ่า
แมลงมาก เพราะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน และผึ้งลดน้อยลง ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของโรเจอร์มอร์ส 
(Roger a. morse, 1974) ได้กล่าวถึง ยาฆ่าแมลงก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อผึ้งมากที่สุด ผึ้ง
ในธรรมชาติตายไปมากมายจนนับจ�านวนไม่ได้ เพราะยาฆ่าแมลงที่ใช้ในประเทศไทย เนื่องจากคนใช้ยาฆ่าแมลง
ไม่เคยคิดเลยว่ายาฆ่าแมลงท่ีใช้น้ันมีพิษต่อผึ้ง ท�าให้รังผึ้งน้อยลงทุกปี ทั้งนี้ตายลง เพราะพิษยาฆ่าแมลงเป็น
จ�านวนมาก

 2.4 ปัญหาศัตรูผึ้ง จ�าพวกแมลง มดแดง มดคัน หนอน ผีเสื้อ ตัวไร และตัวต่อ สัตว์จ�าพวกนี้จะ
มารบกวนผึ้ง เพราะมันจะคอยมาดักผึ้งอยู่ที่แหล่งอาหารของผึ้ง และคอยท�าลายรังของผึ้งอยู่เป็นประจ�าซึ่งพบ
ว่าสอดคล้องกับการศึกษาของนิคม มณีอินทร์ (2523) ได้กล่าวว่า ศัตรูผึ้ง จะมาใกล้บริเวณลานเลี้ยงผึ้ง จึงจ�าเป็น
จะต้องเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยจากศัตรูผึ้งที่จะเข้ามารบกวน หรือมาท�าลายรังผึ้ง จึงควรส�ารวจเสียก่อนทุกครั้ง
ในลานผึ้งก่อนที่จะน�าผึ้งเข้าไปเลี้ยง

 2.5 ปัญหาการเลือกสถานที่ส�าหรับเลี้ยงผึ้ง บางครั้งไม่มีสถานที่ในการตั้งลังผึ้งเป็นของตัวเอง
สภาพดนิ ฟ้า อากาศไม่สมบรณ์ู สถานทีเ่ลีย้งผึง้อยูห่่างจากแหล่งอาหาร และแหล่งน�า้มากเกนิ ท�าให้ผึง้ออกหากนิ
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ล�าบาก แหล่งทีเ่กดิน�า้หวานเกดิการลดน้อยลง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของเพญ็ศร ีตัง้คณะสงิห์ (2529) ได้กล่าว
ว่า ควรจะอยู่ในที่ที่ร่มรื่น แสงไม่ทึบเกินไป แสงสว่างสาดส่องร�าไร ลมไม่พัดแรง มีอาหารของผึ้งอยู่ใกล้ ๆ  บริเวณ
นั้น ถ้าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ล�าธารมีแหล่งน�้าใสไหลเย็นก็ยิ่งดี) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผู้เลี้ยงมีเวลาที่จะไปดูแลได้โดย
สะดวกในที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนผึ้ง บริเวณที่ตั้งรัง ควรเป็นบริเวณที่มีแสงแดดอ่อนในตอนเช้าส่องเข้ามาถึงทาง
ด้านหน้ารัง หน้ารังควรจะหันไปทางทิศตะวันออก และไม่ใกล้กับบริเวณท่ีท่ีมีไฟฟ้า หรือแสงไฟท่ีต้องจุดไว้ใน
เวลากลางคืนตลอด ตลอดจนสภาพบริเวณที่ตั้งรังผึ้งให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ผึ้งมากที่สุด 

3. แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านมะม่วง
ทอง หมู่ที่ 4 ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3.1 ช่วยเพิม่ผลผลติทางการเกษตร เพราะท�าใหเ้กดิรายได้ ปริมาณผลผลิตมากขึน้กวา่เดิมท�าให้
ลดเวลาในการผสมเกสรประโยชน์ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ MY GREEN 
GARDENS (2556) ได้กล่าวว่า หากมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยอาศัยผึ้งจะสามารถช่วยผสมเกสรให้ติดผล
มากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วหากไม่มีตัวช่วยก็จะได้ผลผลิตน้อย แต่ถ้ามีผึ้งช่วยผสมเกสรก็จะได้มากขึ้นเป็นเท่า
ตัว

 3.2 ช่วยให้มีการใช้ยาเคมีก�าจัดศัตรูพืชด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะการใช้สารเคมี มัน
ท�าให้ผึ้งตายได้ แต่จะแนะน�าให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาเคมี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของนิคม มณีอินทร์ (2523) ได้กล่าวว่า สารเคมีเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันในด้านต่าง ๆ 
เพราะมีโทษมหันต์ แต่หากลดได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย 

 3.3 ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ผึง้ โดยผลติภณัฑ์จากผึง้สามารถท�าได้หลายอย่าง เป็นการสร้างราย
ได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจักรพงษ์ นุตาลัย (2521) ได้กล่าวว่า สามารถน�าผลผลิต
จากผึ้งไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป เช่น ยาแผนโบราณ สบู่ แชมพู ครีม โลชั่นลิปบาล์ม เทียนไข และยา
หม่อง เป็นต้น 

 3.4 ประโยชน์ช่วยให้เกิดอาชีพ การเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้อีกทาง เพราะน�้า
ผึ้งสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจักรพงษ์ นุตาลัย (2521) ได้กล่าวว่า ก่อให้เกิด
อาชีพข้างเคียง ได้แก่ อาชีพการท�าอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง กล่องรังผึ้ง การท�าคอน การท�าแผ่นรังเทียม และการ
รับจ้างเก็บน�้าผึ้ง อีกทั้งการเลี้ยงผึ้งสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เลี้ยง และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม

 1.1 ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยต่าง ๆ ในทุกภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การ
เลี้ยงผึ้งโพรงไทยวิธีใหม่ ๆ

 1.2 ลังที่ไว้ส�าหรับเลี้ยงผึ้ง จ�าเป็นต้องหาวิธีการท�าเพิ่ม จ�านวนผู้ท�าลังผึ้ง และเลี้ยงผึ้งให้มากกว่า
ที่มีอยู่ มิฉะนั้นวิธีการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติ จะมีโอกาสสูญหายไปพร้อมกับผู้ที่จะเลี้ยงผึ้งต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

 2.1 ส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
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 2.2  สนับสนุนให้ชาวบ้านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติ 

3.  ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

 3.1  ควรมีการจัดตั้งกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากกว่านี้

 3.2  ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มการเลี้ยงผึ้งโดยวิธีธรรมชาติ

 3.3  ควรมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เป็นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ

4. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป

 ควรส่งเสริมให้มีการท�าวจิยัในเร่ือง แนวทางส่งเสรมิวิธีการเลีย้งผึง้โดยธรรมชาตใินต�าบลท่าด ีอ�าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดอาชีพ และรายได้ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ให้
ลูกหลานด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี บ้านละหาร หมู่ที่5 อ�าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี จ�านวน 272 คน ผู้ให้ข้อมูล
เลือกจากสมาชิกที่มีบทบาทในกองทุน จ�านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การ
จัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวจัิยพบว่า การจัดการกองทนุการมส่ีวนร่วม ด้านการวางแผน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.35) 
ด้านการจดัการองค์กร อยูใ่นระดับมาก ( x = 3.82) ด้านการสัง่การหรือบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.79) 
ด้านการประสานงานกองทุน อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.85) และด้านการควบคุม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) 
โดยเร่ิมจากการจดัตัง้กองทนุแบบไม่เป็นทางการใช้หลกัศรทัธาและหลกัปฏบิตัขิองศาสนาอสิลาม สูก่ารช่วยเหลอื
ญาตผิูเ้สยีชวีติ ทัง้ทีเ่ป็นเงินและไม่เป็นตวัเงิน ใช้การวางแผน การตัดสนิใจ การปฏบิตั ิและการร่วมได้รบัประโยชน์ 
ดังนั้นการสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองจะท�าให้สังคมอยู่กันอย่างสันติตามหลักศาสนา

ค�าส�าคัญ : ซารีกัตมาตี การจัดการ สวัสดิการชุมชน

Abstract

The objective research was to study community welfare mangement Sharekatmati : 
Community Welfare Management case study of Lahan community (No.5), Lahan sub-district, 
Sai Buri district, Pattani province. The samples were 272 members of the Saharamati welfare 
fund and 10 key informations who regularly participate in fund activitives. Research tools used 
have questionnaire and interview quantitative. Data were analyzed for descriptive statistics and 
content analysis

The research found that funding for participation in planning was at a moderate level 
( x = 3.35). Corporate governance is at a high level ( x  = 3.82). The command or command is 
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very high level ( x = 3.79). Coordination fund Very high level ( x = 3.85). And the level of control 
( x = 3.79). The inception of informal funds to the use of Islamic faiths and practices in the 
monetary and non-monetary assistance of relatives of the deceased. They have planning, 
decision making, practice and co-benefits. Therefore, support for the self-management com-
munity will keep society in peace.

Keywords: Syarikat Mati, Management, Community Welfare

บทน�า

ศาสนาอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตที่มีความเป็นหน่ึงเดียวระหว่างหลักค�าสอนข้อปฏิบัติ
กับวิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีระเบียบแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับหลักค�า
สอนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นศาสนาที่ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับ
มนษุย์ และเป็นศาสนาแห่งความศรทัธาให้ความส�าคญักบัมสุลมิอย่างเท่าเทยีมกนั ทกุคนสามารถปฏบิตัติามหลัก
ค�าสอนท้ังหลักศรทัธา 6ประการและหลกัปฏบัิติ5ประการ ส่วนหน่ึงจากหลักปฏบิติัอนัสมบรูณ์ คอืการช่วยเหลอื
กนัระหว่างมนษุย์โดยก�าหนดการซอดาเกาะฮ(การบรจิาค)ให้มสุลมิปฏบัิต ิซึง่เป็นบทบญัญตัทิีไ่ม่มมีาตรการบังคับ
หรอืกฎเกณฑ์ใดๆมาควบคมุ ดงันัน้จงึก่อให้เกดิความไม่แน่นอนทัง้ผู้ให้และผู้รับ กล่าวคอืผู้ให้มีสิทธ์ให้ตามใจชอบ 
ตามความรูส้กึทีจ่ะให้ โดยผูร้บัเป็นใครก็ได้ทีผู่ใ้ห้ต้องการหรือยินดีทีจ่ะให้ ซ่ึงการบริจาคแบบน้ีไม่สามารถประกนั
การแก้ปัญหาสังคมหรือลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนได้ (บรรจง บินกาซัน, 2543:45)

รากฐานของกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ อิสลามให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องสวัสดิการของตนเอง
และผู้อื่น การมีกองทุนในชุมชนถือเป็นความโปรดปรานที่มนุษย์พึงได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) อีกทางหนึ่ง 
อิสลามถือว่าการดูแลรักษาสุขภาวะนั้นเป็นหน้าที่จ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ทุกคนและให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการ
จัดการศพ ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ว่า

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงรีบ» أَْسِرُعوا ِباْلِجَناَزِة« ]البخاري برقم 5131، مسلم برقم 9222[ 
จัดการกับศพให้รวดเร็ว” (อัล-บุคอรีย์ 1315, มุสลิม 2229) หลักการนี้ได้ถูกจารึกมาพร้อมกับอิสลามและเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสังคมอิสลามที่มีมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้ว (อับดุลรอซีด เจะมะ, 2542: 73) จะเห็นว่า 
อิสลามได้ให้ความส�าคัญกับการจัดสวัสดิการให้การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาส

ชุมชนมุสลิมมีการจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องกองทุนช่วย
เหลือการจัดการศพของสมาชิกในชุมชนหรือต�าบล โดยแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันคือ เมื่อมีสมาชิก
ในชุมชนเสยีชวีติ ประชาชนในหมูบ้่านจะท�าการนาวตั (การเยีย่มเยยีนครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ) และจะน�าเงินสด
หรอืข้าวของไปให้เพือ่ใช้ในกจิการจดัการศพ เงนินาวตั(เงนิทีช่าวบ้านบรจิาคด้วยความสมคัรใจ)ทีช่าวบ้านบรจิาค
ให้นั้นไม่มาก ประมาณ 20 – 50 บาท ต่อครอบครัว) ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องหาเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อมาจัดการ
ศพดังกล่าวซึ่งค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มากพอสมควร การตายอย่างกะทันหันบางครอบครัวที่ไม่มีเงินส�ารองเตรียมไว้
จึงต้องไปพึ่งคนรวยในชุมชนโดยการเอาที่ดินที่มีอยู่ไปขายหรือจ�านองในราคาที่ถูกกว่าปกติเพื่อมาใช้จ่ายในการ
จดัการศพ ดงันัน้เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวัผูเ้สยีชวีติทีต้่องเสยีคนรกัในครอบครวั ชมุชนจึงมกีารคดิค้น
เสนอจัดให้มีกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือจัดการศพ (ซารีกัตมาต)ี ขึ้นมา ประชาชนในหมู่บ้านทุกคนจะได้มีส่วน
ร่วมช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวโดยมีการเก็บเงิน(เพื่อจัดการศพ) และมีการมอบให้กับครอบครัวเพื่อใช้ในการ
จัดการที่จ�าเป็น(มะดาโอะ ปูเตะและคณะ,2554) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
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กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” กับมิติทางด้านวัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้
ชุมชนบ้านละหาร หมู่ที่ 5 ต�าบลละหาร อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานศีึกษาการน�าหลักการอิสลามมาใช้ในการ
จัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกับการพัฒนากองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชน ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิน
ขึ้นภายในกลุ่มเพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบ้านละหารหมู่ที่5 ต�าบลละหาร 
อ�าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปัตตาน ีผูศ้กึษาได้น�าทฤษฎ ีHenri Fayol แนวคดิการจดัการทีม่อีงค์ประกอบด้วยกนั 5 ปัจจยั 
เรียกว่า POCCC มีดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาหรือการสั่ง
การ (Commanding) การประสานงาน(Coordinating)การควบคุม (Controlling) เพื่อเลือกท�าแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งได้เก็บข้อมูลตั้งแต่กันยายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกกองทุนซารีกัตมาตี จ�านวน 850 คนโดยวิธีค�านวณจากสูตรของ 
Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553)ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 272คนและการสุ่มแบบเจาะจงจ�านวน 10 
คน โดยใช้เกณฑ์การคดัเลอืก ดงันี ้1) เป็นสมาชกิอย่างน้อย 4-5 ปี 2) ผูท้ีเ่ตม็ใจจะให้ข้อมลู 3) ผูท้ีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ของกองทุนซารีกัตมาตี อย่างสม�่าเสมอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย( x ), ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(สุภางค์ จันทวานิช, 2554)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ62.5) มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป (ร้อย
ละ 23.3) มีระดับการศึกษาประถมศึกษา(ร้อยละ35.3)มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต
จ�านวน5 ปี (ร้อยละ 79.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 (ร้อยละ 56.6 ) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอาศัย
ในชุมชนต�่ากว่า 20ปี (ร้อยละ 24.2) และมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิกกองทุนกองทุนซารีกัตมาตี 
(ร้อยละ 81.3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโซนมัสยิดบูกายามู (ร้อยละ44.1) บทบาทของกองทุนส่วนใหญ่
เป็นสมาชิก (ร้อยละ94.5) และการเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่ม
กองทุนซารีกัตมาตี (ร้อยละ76.8)

ผลการวิจัยการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ซารีกัตมาตี บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ต�าบลละหาร อ�าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตาน ีดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การจัดการกองทุนซารีกัตมาตี

ด้านการจัดการกองทุนซารีกัตมาตี SD ระดับการมีส่วนร่วม

ด้านการประสานงาน 3.85 1.36 มาก

ด้านการจัดการองค์กร 3.82 1.36 มาก

ด้านการควบคุม 3.79 1.64 มาก

ด้านการสั่งการหรือบังคับบัญชา 3.79 .74 มาก

ด้านการวางแผน 3.35 .95 ปานกลาง

รวม 3.72 1.21 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนซารีกัตมาตี :การ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ต�าบลละหาร อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.72) เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่ามีการมีส่วนร่วมในระดับ มากที่สุดได้แก่ด้านการประสาน
งาน ( x =3.85) รองลงมาได้แก่ด้านด้านการจัดการองค์กร ( x 3.82) ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและ
ในด้านการมีส่วนร่วมที่น้อยที่สุดซึ่งระดับการมีส่วนร่วมอยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ด้านการวางแผน ( x = 3.35) 
ตามล�าดับ

การจัดการกองทุน สวัสดิการซารีกัตมาตี :การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านละหาร หมู่ท่ี 5 
ต�าบลละหาร อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ด้านกระบวนการก่อตั้งกองทุน

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี เริ่มมีการก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ประธานกลุ่มคือ นายเจะ
สมาแอ เจะเลาะ โดยเริ่มแรกจากการพูดคุยถามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่เป็นแกนน�าและชาวบ้าน
ทั้ง 3 มัสยิด คือมัสยิดบูกายามู มัสยิดกอแล และมัสยิดบลีกู ในการจัดตั้งกองทุนฯเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิก
ในชุมชนผู้ที่มีฐานะยากจนหากเกิดการเสียชีวิตกะทันหันเพราะไม่มีเงินส�ารองใช้จ่ายทางครอบครัวต้องไปยืมคน
อื่นๆหรือ ต้องน�าทรัพย์สินที่มีอยู่ไปจ�าน�า จ�านอง หรือขายในเพื่อเตรียมเงินก้อนหนึ่งมาใช้จ่ายในการจัดการศพ
อย่างเป็นการบูรณาการหลักศาสนาอิสลามว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ด้วยเช่นกัน

“…เพื่อความสะดวกให้แก่คนในชุมชนที่เป็นสมาชิก เมื่อมีผู้เสียชีวิต สมาชิกจะได้ไม่ต้องลําบากหาเงิน 
เมื่อมีผู้เสียชีวิตกะทันหัน สมาชิกก็สามารถนําเงินจากการเป็นสมาชิกในกองทุนไปใช้ในการจักการศพได้ รวดเร็ว 
ไม่ต้องกังวล หาเงิน ยืมเงินผู้อื่น…” 

(เจะสมาแอ เจะเลาะ, สัมภาษณ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560)

การจัดการกองทุน

การจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบ้านละหารมีรูปแบบของการบริหารของกองทุน
ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการและมัสยิด 3 มัสยิด มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน จ�านวน 9 คน มีการก�าหนดกฎระเบียบในการเป็นสมาชิกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
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1. จ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครเริ่มแรกเด็กอายุต�่ากว่า15ปีเริ่มต้น25บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ในกรณี
ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนฯ หากจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องจ่ายย้อนหลังต่อจ�านวน
สมาชิกท่ีเสียชีวิต และในกรณีที่เป็นคนนอกพื้นที่พ่ึงเข้ามาในพื้นที่บ้านละหารต้องการเข้าเป็นสมาชิกจ่ายค่า
ธรรมเนียมเหมือนกับแรกเริ่มโดยไม่ต้องมีการจ่ายย้อนหลัง 

2.  เมื่อมีผู้เสียชีวิตสมาชิกจ่ายให้กับกองทุนฯเด็กอายุต�่ากว่า15ปีจ่าย 5บาท ผู้ใหญ่จ่าย 10 บาท ต่อ
จ�านวนผู้เสียชีวิตแต่ละราย 

3.  ในกรณีที่สมาชิกไม่จ่ายเงินเม่ือมีผู้เสียชีวิตครบ 3 คน ทางคณะกรรมการมีการตักเตือนหากไม่
ด�าเนินจ่ายหลังจากนั้นทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนฯทันที 

4.  เมื่อสมาชิกในกองทุนฯเสียชีวิตทางคณะกรรมการจ่ายจะท�าการให้กับผู้เสียชีวิตกรณีท่ีเป็นเด็กจะ
ได้รับเงินค่าจัดการศพจ�านวน 6,000 บาท ผู้ใหญ่จ�านวน 8,000 บาท

การด�าเนนิการของกองทนุในการจัดสวสัดกิารเมือ่สมาชกิในกองทุนเสยีชวีติ พบว่า เมือ่ทางคณะกรรม
ได้รับแจ้งว่า สมาชิกในกองทุนเสียชีวิต ทางคณะกรรมการก็มีการประสานงานไปยังผู้ถือเงินกองกลาง และไปรับ
เงนิหรอืผูถ้ือเงนิกองกลางน�าเงนิให้ยงัญาตผิู้เสยีชวีิตโดยทันท ีหลงัจากนั้นทางคณะกรรมการทุกพืน้ทีก่จ็ะแจ้งไป
ยงัสมาชกิทีต่่างๆให้รบัทราบว่ามผีูเ้สยีชวีติ ทางสมาชกิกจ่็ายเงนิเมือ่มผีูเ้สยีชวิีตจากนัน้หลงัจดัพธิศีพเสรจ็สิน้ทาง
คณะกรรมการเป็นผู้เดินเก็บตามบ้านจนครบตามจ�านวนสมาชิก

ด้านการมีส่วนร่วม

1. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากปัจจัยภายใน

 ข้อมูลการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนฯพบว่าโดยทางกลุ่มสมาชิกซารีกัตมาตีได้จัดตั้งกองทุน
ขึน้มาเพือ่เป็นทีพ่ึง่พงิให้กบัชุมชนโดยอาศัยกระบวนการการท�างานอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการและสมาชกิ
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ และการร่วมได้รับประโยชน์

  “…การวางแผน กร่็วมกนัเสนอความคดิเหน็ โดยเรยีกแต่ละมสัยดิโดยบอกว่าจะทาํซารกีตัมาตแีล้ว
ก็มาช่วยกันวางแผนร่วมกัน…” 

 (ยะยอ แมแล,สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

2. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้เป็นอุปสรรคและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ในกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี เพราะกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีเป็นกองทุนที่คนในชุมชนจัดต้ังขึ้นมาเอง
บรหิารงานภายในเฉพาะคนในชมุชนซึง่สามารถวิเคราะห์ถงึ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคหรือภยัคกุคาม
ของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบ้านละหาร

“…ไม่มเีราทาํของพวกเราเอง คนภายนอกกไ็ม่ม ีนอกพืน้ทีก่ไ็ม่ม ีมนัยากเวลาเข้ากลุม่อืน่ มนัมกีฎอะไร
เยอะ เช่นกองทุนหมู่บ้านบางทีที่เราเดินอยู่แล้วพอเข้ากองทุนก็มีกฎนั่นกฎน่ี บางทีๆไม่เหมือนในหลักอิสลาม
เรา…”

(เจะสมาแอ เจะเลาะ,สัมภาษณ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560)
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 โดยสรุปจาก การสัมภาษณ์ประธานกองทุน คณะกรรมการกองทุนและการพูดคุยกับประชาชนที่เป็น
สมาชิกกองทุน เป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง

1. เป็นกองทุนที่เริ่มจากการพูดคุยของประชาชนสืบ

เนื่องจากต้องการช่วยเหลือมีครอบครัวยากจน

เสียชีวิตในชุมชน

2.เป็นกองทุนช่วยเหลือจัดการศพสอดคล้องกับ

หลักการศาสนาอิสลามด้านการช่วยเหลือ ซึ่ง

กันและกัน 

3.มีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับของกองทุนที่ชัดเจน 

จุดอ่อน

1.ยังไม่มีที่ตั้งถาวรของกองทุนฯ

2.การประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกหรือญาติผู้เสียชีวิตไม่ค่อยทั่วถึง

3.คณะกรรมการกองทุนมีภารกิจหลายหน้าที่ทั้งภารกิจ

ส่วนตัวและภารกิจกองทุนท�าให้การจัดสรรเวลาไม่ค่อยดี

โอกาส

1.มีสมาชิกจากชุมชนอื่นสนใจที่จะสมัครสมาชิกด้วย

2.ในอนาคตจะมีการจัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการ

ช่วยเหลือเด็กก�าพร้า

อุปสรรค/ภัยคุกคาม

-

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีมีจุดแข็งคือเป็นกองทุนเป็นความต้องการช่วยเหลือมีครอบครัวยากจน
เสียชีวิตในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามโดยมีข้อก�าหนดของกองทุนที่ชัดเจนแต่ยังเป็นกลุ่มที่ยัง
ไม่มีท่ีตั้งอย่างถาวรอาศัยมัสยิดเป็นฐานประชุมและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงประกอบกับคณะกรรมการมี
ทั้งหน้าที่ส่วนตัวและส่วนรวมด้วยกระนั้นกองทุนก็ยังเป็นที่รู้จักและสนใจจากสมาชิกชมุชนอื่นซึ่งเป็นโอกาสของ
กลุ่มในอนาคตจะมีการจัดสวัสดิการอื่นๆ 

อภิปรายผล

การศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี บ้านละหาร หมู่ที่ 5 อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ท�าให้เกิดสวัสดิการลักษณะที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสังคม ภายใต้
ระบบความสมัพนัธ์ดงักล่าวระบบแห่งการด�าเนนิชวีติทีม่คีวามเป็นหนึง่เดยีวระหว่างหลกัค�าสอนข้อปฏบิตักิบัวิถี
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีระเบียบแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับหลักค�าสอน
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนับได้ว่าเป็นศาสนาที่ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์และเป็นศาสนาแห่งการศรัทธาให้ความส�าคัญกับมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
หลักค�าสอนทั้งหลักศรัทธา 

การจัดการศพตามหลักการศาสนาและรูปแบบของสวัสดิการซารีกัตมาตี รูปแบบสวัสดิการที่เกิดขึ้น
เพื่อชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามก�าลังและศักยภาพในชุมชนที่มีอยู่ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 
ประการ ได้แก่ ความรู้ขององค์กร กระบวนการจัดการ และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิก
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กองทนุภายใต้เงือ่นไขข้อก�าหนดแบบแผนทีท่�าให้องค์กรด�าเนนิการจดัการองค์กรพบว่า การจดัสวสัดกิารเกดิจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดเป็นกระบวนการจัดการกองทุน ก่อให้เกิดการการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนโดย
อาศัยทฤษฎี(Henri Fayol) ด้านการจดัการในการจดัการกบักองทนุในด้าน1.ด้านการวางแผน 2.ด้านการองค์การ 
3.ด้านการสั่งการหรือบังคับบัญชา 4. ด้านการประสานงาน 5. ด้านการควบคุม เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน
เพื่อชุมชนตามหลักความเชื่อและศรัทธาจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ในการดูแลกันของชุมชน

ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่ส�าคัญ คือการพึ่งตนเองก่อนของชุมชนและความร่วมมือและการดูแลช่วยเหลือ
ของคนในชุมชน และมีผู้น�าที่เข็มแข็ง สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี ยึดหลักค�าสอนตามหลักศาสนาเป็นแนวทางใน
การด�าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มะดาโอะ ปูเตะ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กองทุนสวัสดิการ “ซารี
กัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะ
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

บทสรุป

การจดัตัง้กองทนุแบบไม่เป็นทางการเพือ่ให้การช่วยเหลอืญาตผิูเ้สยีชวีติโดยให้การช่วยเหลอืเป็นจ�านวน
เงินแก่ญาติผู้เสียชีวิต กองทุนมีการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ และการร่วมได้รับประโยชน์มีรูปแบบของ
การบรหิารกองทุนภายใต้คณะกรรมการและมสัยดิ 3 มัสยดิ มีการก�าหนดกฎระเบยีบในการเป็นสมาชกิแบ่งออก
เป็น 4 ประเภท คือ 1.จ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครเริ่มแรกเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปีเริ่มต้น 25บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท 
ในกรณีที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนฯ หากจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องจ่ายย้อนหลังต่อ
จ�านวนสมาชิกทีเ่สียชวีิต และในกรณทีี่เป็นคนนอกพืน้ที่พึง่เข้ามาในพืน้ทีบ่า้นละหารตอ้งการเข้าเปน็สมาชิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมเหมือนกับแรกเริ่มโดยไม่ต้องมีการจ่ายย้อนหลัง 2. เมื่อมีผู้เสียชีวิตสมาชิกจ่ายให้กับกองทุนฯเด็ก
อายุต�่ากว่า 15ปี จ่าย 5 บาท ผู้ใหญ่จ่าย 10 บาท ต่อจ�านวนผู้เสียชีวิตแต่ละราย 3. ในกรณีที่สมาชิกไม่จ่ายเงิน
เมื่อมีผู้เสียชีวิตครบ 3 คน ทางคณะกรรมการมีการตักเตือนหากไม่ด�าเนินจ่ายหลังจากนั้นทางคณะกรรมการจะ
ตัดสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนฯทันที 4. เมื่อสมาชิกในกองทุนฯเสียชีวิตทางคณะกรรมการจ่ายจะท�าการให้กับ
ผู้เสียชีวิตกรณีที่เป็นเด็กจะได้รับเงินค่าจัดการศพจ�านวน 6,000 บาท ผู้ใหญ่จ�านวน 8,000 บาท

การศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ต�าบลละหาร อ�าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากยกเว้นด้านการวางแผนที่อยู่ในระดับปานกลาง
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ความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่างทอง
Satisfaction client hospital promote Health Baan Ang Thong

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านอ่างทองในมมุมองของประชาชนผูใ้ช้บรกิาร ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และ
ด้านผลการให้บริการการรักษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทอง โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

วิธีด�าเนินการวิจัย จะศึกษาประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้าน
อ่างทอง ต�าบลทุ่งหวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 246 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
58.1 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41.9 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4 มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 48.8 จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่าเทียบ คิดเป็นร้อยละ 31.3 จะ
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนระดับความพึงพอใจผู้รับบริการมากที่สุดจะเป็นด้านเจ้า
หน้าท่ี/บุคลากร และด้านผลการให้บริการการรักษา รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษา
พยาบาล และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ , ผู้รับบริการ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล

บทน�า  

การบรกิารสขุภาพในประเทศไทย ได้แบ่งตามศกัยภาพของการให้บรกิารทางการแพทย์ได้เป็น 3 ระดบั 
1. ระดับปฐมภูมิ คือ สถานบริการผู้ป่วยนอกส�าหรับการรักษาทั่วไป เช่น สถานพยาบาลขนาดเล็ก 2. ระดับทุติย
ภูมิ คือ สถานบริการในระดับที่มีศักยภาพในการรักษาสูงขึ้น มีการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และรักษา
ที่ซับซ้อนมากขึ้น 3. ระดับตติยภูมิ คือสถานบริการหรือโรงพยาบาลที่สามารถรักษาครบวงจรในโรคเฉพาะทาง 
และโรคทีม่คีวามซบัซ้อนสงู พร้อมด้วยเครือ่งมอืทางการแพทย์ท่ีทันสมยั โดยบรกิารท้ังสามระดบันัน้มผีูใ้ห้บรกิาร
ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามการที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาครัฐมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการของประชาชนท�าให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกสะบายในการให้บริการ ส่งผลให้มีโรงพยาบาล
เอกชนเกิดขึน้มาเพือ่รองรบักลุม่คนไข้ทีม่รีายได้สงู และมคีวามสามารถในการจ่ายค่าบรกิารทีส่งูกว่าโรงพยาบาล 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความส�าคัญ เนื่องจากการให้บริการเป็นนโยบายที่ส�าคัญ 
ของรัฐบาลเป็นภารกิจที่ส�าคัญ ทางด้านการตอบสนองต่อ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับ 
บริการภายใต้ ระเบียบกฎหมายและข้อ บังคับที่ก�าหนดไว้ ในปัจจุบัน รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่างๆขยาย 
ขอบเขตและปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบ ต่างๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหน่ึงในภารกิจการ. 
“บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข”.ของกรมการปกครองโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก ท่ัวถึง 
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และเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้อง ค�านึง
ถึงประชาชนและต้องส�ารวจตัวเองด้วยว่าในการ ปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจในการ ให้
บรกิารประชาชน ได้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพมาก น้อยเพยีงใด และสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน
หรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบุนันีข้้าราชการยงัมบีทบาทใหม่ในเรือ่งการแก้ปัญหาของ ประเทศชาต ิทีก่�าลงั
ประสบอยู ่คอื ปัญหาวกิฤตทาง เศรษฐกจิ ฯลฯ เพราะฉะนัน้เรือ่งความสมัพนัธ์ ระหว่าง ข้าราชการกบัประชาชน
จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ ความส�าคัญ อย่างมากและต้องพยายามด�าเนินการทุกวิถีทางที่จะให้การท�างานของ
ราชการ การบรหิารงานของ ส่วนราชการ เป็นการบรหิารงานที ่จะสามารถเพิม่พนูประ สทิธ ิภาพ เพิม่พนูคณุภาพ 
และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (กรมการปกครอง, 2533)

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งเป็น
บริการด่านแรกที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และยังเป็นบริการสุขภาพที่รอบด้าน เชื่อมโยงและต่อเนื่องทั้งด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพและเน้นการท�างานเชิงรุกให้บริการ
กลุ่มประชาชนที่เข้าถึงบริการได้ยาก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้น ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ให้สามารถช่วยดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว

และชมุชนได้ซึง่จากข้อมลูสถิตสิาธารณสุข พบว่าผูป้ว่ยนอกใชบ้ริการทีร่พ.สต. มากทีสุ่ดรองลงมาเป็น
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทัว่/โรงพยาบาลศูนย์ตามล�าดับซึ่งบ่งบอกถึงความจ�าเป็นในการพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจในการให้บรกิารของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล บ้านอ่างทองในมมุ
มองของประชาชนผู้ใช้บริการ

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทอง โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

ระดับการมีส่วนร่วมของความพึงพอใจ

- ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ

รักษาพยาบาล

- ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร

- ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

- ด้านผลการให้บริการการรักษา

ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพการสมรส

- การศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด

- อาชีพประจ�า
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ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้าน
อ่างทอง 

2. ทราบถึงผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทอง โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. สามารถน�าผลวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้าน
อ่างทองครอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทองที่แตกต่างกัน 
ท�าให้การเปรียบเทียบความพึงพอใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัได้แก่ ประชากรผูม้ารบับรกิารโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง จ�านวน 246 คน จะท�าการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามโดยการค�านวณ
ของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากร โดยใช้สูตร

n = P(1-P)((Z)2

   e2

 เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

   P = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด

   e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวแทน

   Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ ซึ่งที่นิยมใช้กันมี 2 ระดับ ได้แก่

   ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % Z มีความเท่ากับ 1.96

   ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 % Z มีความเท่ากับ 2.58

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง ต�าบลทุ่งหวัง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา ผูว้จิยัได้ก�าหนดขอบเขตการศกึษาเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจผูร้บับรกิารโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2560 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามลกัษณะข้อค�าถามปลายเปิด มทีัง้หมด 3 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล
บ้านอ่างทอง ลกัษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบและเติมค�า จ�านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด และอาชีพประจ�า 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�า
ต�าบลบ้านอ่างทอง ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ�านวน 32 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ด้านสิ่งอ�านวย
ความสะดวก และด้านผลการให้บริการการรักษา ข้อค�าถามมี 5 ตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค�าตอบ
เดียว ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ค่าคะแนน 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนน 4 ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าคะแนน 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนน 2 ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าคะแนน 1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้าน
อ่างทองออกเป็น 5 กลุ่ม เพือ่อธบิายระดับความพงึพอใจ โดยก�าหนดค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจของผูม้าใช้บรกิาร 
ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศกึษาหลกัการ วธิกีารและรปูแบบในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร หนงัสอื งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อก�าหนดกรอบข้อความ และลักษณะของแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

2. ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

3. ปรับปรุงข้อค�าถามหรือข้อความรวมทั้งการใช้ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทองที่จะตอบแบบสอบถาม

4. น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  555

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ยื่นหนังสือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง เพือ่ขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในการท�าวจิยั

2. ผูว้จิยัจะลงพ้ืนทีภ่าคสนามลงเก็บแบบสอบถามกลุม่ตวัอย่างผูร้บับรกิารโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ประจ�าต�าบลบ้านอ่างทอง จ�านวน 246 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 
ได้ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และระดับความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

 ผูท้ีม่าใช้บรกิารโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบลบ้านอ่างทองส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสอบถาม
จะเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.1 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41.9 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.4 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.8 จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่า
เทียบ คิดเป็นร้อยละ 31.3 จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.5 

2. ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่างทอง

 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่างทองมากที่สุดจะเป็นด้านเจ้า
หน้าที/่บคุลากร และด้านผลการใหบ้ริการการรักษา เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น พบว่า ด้านเจา้หน้าที/่บคุลากร 
และด้านผลการให้บริการการรักษามากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้
บริการรักษาพยาบาล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล�าดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาลในภาพ
รวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.33 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น พบว่า ระยะเวลา
ในการรอรับยามีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาระยะเวลาในการรอพบแพทย์เพื่อเข้า
รับการตรวจรักษามีความเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 ค่าธรรมเนียม / ค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสม 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 ระยะเวลาที่แพทย์ท�าการตรวจรักษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.39 ระยะเวลารอคอยก่อนได้รับ
บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.30 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการตรวจรักษา 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.23 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้การรักษา (เรียงตามล�าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.20 ขั้นตอนการบริการ และไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.74 
ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.1
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ตารางที ่2.1 จ�านวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัคะแนนด้านความพงึพอใจต่อด้านกระบวนการ 
/ ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้
บริการรักษาพยาบาล

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล

1. ขั้นตอนการบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่าย

2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน�าขั้นตอนใน

การให้บริการตรวจรักษา 

3. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก

รวดเร็ว

4. ระยะเวลาในการรอพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา

มีความเหมาะสม

5. ระยะเวลาในการรอรับยามีความเหมาะสม

6. ระยะเวลาที่แพทย์ท�าการตรวจรักษา

7. ระยะเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ

8. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้การรักษา (เรียงตาม

ล�าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)

9. ค่าธรรมเนียม / ค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสม

2.74

3.23

3.11

3.46

4.09

3.39

3.30

3.20

3.46

1.00

0.93

0.96

0.91

1.36

0.80

0.68

0.87

0.68

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.33 0.91 ปานกลาง

 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรในภาพรวมอยู่
ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น พบว่า แพทย์ / พยาบาล
มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความช�านาญในการตรวจรักษามากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาแพทย์ / 
พยาบาล / เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.49 เจ้า
หน้าที ่(ทัว่ไป) มคีวามรู ้ความสามารถในการให้บรกิาร เช่น สามารถตอบค�าถาม และชีแ้จงข้อสงสยั ให้ค�าแนะน�า 
ช่วยแก้ปัญหา มีข้อแนะน�าเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.48 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ค�าพูดที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวลไม่แสดงกิริยารังเกียจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.44 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.34 และแพทย์ / พยาบาล สามารถอธิบาย
อาการป่วยของคนไข้ได้อย่างละเอียดชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.00 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.2



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  557

ตารางที่ 2.2 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนด้านความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ 
/ บุคลากร

ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล

1.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค�าพูดที่สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่ม

นวลไม่แสดงกิริยารังเกียจ

2.ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้

บริการของเจ้าหน้าที่

3.เจ้าหน้าที่ (ทั่วไป) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

เช่น สามารถตอบค�าถาม และชี้แจงข้อสงสัย ให้ค�าแนะน�า 

ช่วยแก้ปัญหา มีข้อแนะน�าเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิการรักษา

พยาบาล

4.แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการ

เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

5.แพทย์ / พยาบาล สามารถอธิบายอาการป่วยของคนไข้

ได้อย่างละเอียด ชัดเจน

6.แพทย์ / พยาบาลมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความ

ช�านาญในการตรวจรักษา

3.44

3.34

3.48

3.49

3.00

3.67

0.86

0.96

0.95

0.91

0.98

0.49

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

รวม 3.40 0.86 ปานกลาง

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อด้านความพงึพอใจต่อความพึงพอใจต่อด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น พบว่า 
สถานที่ตั้งของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาความ
สะอาดของสถานที่ใหบ้ริการโดยรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 มีจ�านวนแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านอื่นๆ เพียง
พอกับความต้องการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.13 การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ใช้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.10 ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน�้า โรงอาหาร 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการการรักษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.17 ความเพียงพอของ “อุปกรณ์/เครื่องมือ
แพทย์” ท่ีใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.04 และป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.03 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล

1.สถานที่ตั้งของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ

2.ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่จอด

รถ ห้องน้�า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับ

บริการการรักษา

3.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม

4.ความเพียงพอของ “อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์” ที่ใช้ในการ

ให้บริการรักษาพยาบาล

5.มีจ�านวนแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านอื่นๆ เพียงพอ

กับความต้องการ

6.การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก

ต่อการติดต่อใช้บริการ

7.ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ

ชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.58

3.07

3.46

3.04

3.13

3.10

3.03

0.59

0.78

0.94

0.94

0.77

1.11

0.99

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.20 0.87 ปานกลาง

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่ดา้นความพึงพอใจตอ่ด้านผลการให้บริการการรักษาในภาพ
รวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อจ�าแนกตามรายประเด็น พบว่า ความพึง
พอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการรักษาพยาบาลมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 รองลงมาได้รับการรักษาที่
คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.43 และผลที่ได้จากการรักษาพยาบาลตรงตามความต้องการ (รักษาหาย 
หรือ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.31 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนด้านผลการให้บริการการรักษา

ความพึงพอใจต่อด้านผลการให้บริการการรักษา ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล

1. ผลที่ได้จากการรักษาพยาบาลตรงตามความต้องการ 

(รักษาหาย หรือ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น)

2. ได้รับการรักษาที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการรักษาพยาบาล

3.31

3.43

3.46

0.66

0.86

1.15

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.40 1.40 ปานกลาง
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3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทอง โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 3.1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ)

ระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรแตกต่างกัน ส่วนด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การให้บริการรกัษาพยาบาล ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก และด้านผลการให้บรกิารการรกัษา ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ระดับความพึงพอใจ

เพศ
f Sig

ชาย หญิง

x S.D. x S.D.

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน

การให้บริการรักษาพยาบาล

2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร

3. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

4. ด้านผลการให้บริการการรักษา

3.35

3.40

3.20

3.41

0.05

0.03

0.04

0.06

3.31

3.40

3.21

3.39

0.07

0.03

0.06

0.08

 .804

 .013

.110

.204

.422

.989

.913

.838

รวม 3.34 0.05 3.33 0.06 0.28 0.79

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 3.2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)

 ระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) ไม่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่างกนัทัง้หมด อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จึงเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้

ระดับความพึง

พอใจ

อายุ

f Sigไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.

1. ด้าน

กระบวนการ 

/ขั้นตอน

การให้

บริการรักษา

พยาบาล

2. ด้านเจ้าหน้าที่ 

/บุคลากร

3. ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก

4. ด้านผลการให้

บริการการ

รักษา

3.22

3.46 

3.36 

3.62

0.27 

0.51 

0.26 

0.67

3.31 

3.57 

3.18 

3.28

0.48 

0.45 

0.34 

0.87

3.31 

3.35 

3.23 

3.38

0.35 

0.43 

0.40 

0.88

3.38 

3.37 

3.20 

3.48

0.42 

0.49 

0.40 

0.78

3.36 

3.25 

3.06 

3.23

0.38 

0.49 

0.46 

0.91

.784

2.715

1.764

1.060

.537

.031

.137

.377

รวม 3.42 0.43 3.34 0.54 3.32 0.52 3.56 0.52 3.23 0.56 0.70 0.27

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (สถานภาพสมรส)

ระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (สถานภาพสมรส)ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในด้านด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกแตกต่างกัน ส่วนด้านด้าน
กระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บรกิารรกัษาพยาบาล ด้านเจ้าหน้าที ่/ บคุลากรและด้านผลการให้บรกิารการรกัษา
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ระดับความพึงพอใจ

สถานภาพสมรส

f Sig

โสด สมรส ม่าย/หย่า/

แยกกันอยู่

x S.D. x S.D. x S.D.

1. ด้านกระบวนการ / 

ขั้นตอนการให้บริการ

รักษาพยาบาล

2. ด้านเจ้าหน้าท่ี / 

บุคลากร

3. ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก

4. ด้านผลการให้บริการ

การรักษา

3.32 

3.38 

3.21 

3.37

0.41 

.

0.49 

.0.42 

.0.86

 3.31  

 

3.39  

3.20  

3.35

0.37  

0.48  

0.39  

0.86

3.37 

3.44 

3.19 

3.50

0.45 

0.47 

0.36 

0.76

.434

.319

.028

.855

.649

.727

.972

.427

รวม 3.32 0.55 3.31 0.53  3.38 0.51 0.41 0.69

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.4 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (การศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด)

ระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (การศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด))ไม่แตกต่างกัน มีระดับความคิด
เห็นต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่างกันทั้งหมด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*1ประถมศึกษาหรือต�่ากว่า/ไม่ได้เรียน
*2 มัธยมศึกษาตอนต้น
*3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทียบ
*4 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าเทียบ
*5 ปริญญาตรี
*6 สูงกว่าปริญญาตรี

3.5 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (อาชีพประจ�า)

ระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล (อาชีพประจ�า)ไม่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ
พงึพอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่างกันท้ังหมด อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้
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ผลการอภิปราย

ระดับความพงึพอใจผูร้บับรกิารโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพบ้านอ่างทอง ในครัง้นี ้สามารถน�ามาอภปิราย
ผลการวจิยั โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์อ้างองิจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
พบว่าระดับความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่างทองโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่ออภิปรายผลตามรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล
ในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับการความ
พึงพอใจปานกลาง ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง ด้านผลการ
ให้บริการการรักษาในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งแตกต่างกับผลงานวิจัยของ สมเพียง 
บุตรรักษ์และคณะ (2550) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการบริการของสถานี

อนามัยต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์พบว่า ความพึงพอใจในการบริการของสถาน
อนามัย พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการบริการในระดับมาก ระดับความพึงพอใจผู้รับ
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่างทองเมื่อพิจารณาจ�าแนกตามรายประเด็นแต่ละข้อในด้านต่างๆมี
ประเด็นที่น�ามาอภิปราย ดังนี้

ความพงึพอใจต่อด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บรกิารรักษาพยาบาลพบว่าระดบัความพึงพอใจ
ต่อด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิารรกัษาพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัการความพึงพอใจปานกลางโดย
มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ระยะเวลาในการรอรับยามีความเหมาะสม ระยะเวลาในการรอพบ
แพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษามีความเหมาะสมและค่าธรรมเนียม / ค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทองมีระยะเวลาการรอพบแพทย์และรอรับยามีความเหมาะ
สมและเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล ซึ่งแตกต่างกับ สมเพียง บุตรรักษ์ และคณะ(2550) ที่พบว่า ผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการบริการในระดับมาก

ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร พบว่าระดับความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร
ในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ แพทย์ / 
พยาบาลมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความช�านาญในการตรวจรักษา แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าท่ี (ท่ัวไป) มีความรู้ ความสามารถในการให้
บรกิาร เช่น สามารถตอบค�าถาม และชี้แจงข้อสงสัย ให้ค�าแนะน�า ช่วยแก้ปญัหา มีขอ้แนะน�าเรือ่งตา่งๆ เช่น สิทธิ
การรักษาพยาบาลทั้งนี้เน่ืองจาก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทองให้ความสนใจในการรักษา
แพทย์ พยาบาล มีความรู้ความช�านาญในการตรวจรักษาไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้มาเข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถตอบข้อสงสัยแนะแนวทางรักษาให้กับประชาชนได้ ซึ่งแตกต่างกับ แนวคิดของ สมิต สัชฌุ
กร(2545)ทีว่่าการบรกิารทีด่ ีจะส่งผลให้ผูร้บับริการมคีวามรู้สกึชอบหรือพงึพอใจ ทัง้ต่อตวัผูใ้ห้บริการและหน่วย
งานที่ให้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ด้านความพงึพอใจต่อด้านสิง่อ�านวยความสะดวก พบว่าระดบัความพึงพอใจต่อด้านส่ิงอ�านวยความ
สะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ . 
สถานที่ตั้งของโรงพยาบาล สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวมและมี
จ�านวนแพทย์ พยาบาลและบคุลากรด้านอืน่ๆ เพยีงพอกบัความต้องการ ทัง้นีเ้นือ่งจาก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลบ้านอ่างทองให้ความสนใจในความสะดวกในการเดินทางมาเข้ารับการรักษามีการจัดการดูแลความ
สะอาดของโรงพยาลอยูเ่สมอและบุคลาการแพทย์พยาบาลเพยีงพอต่อการเข้ารับการรักษาของประชาชน ซ่ึงแตก
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ต่างกับผลงานวิจัยของ ทศวรรณ กัมพลเชษฐ์(2547)ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์จัดหา
งานตามทัศนะของผู้ใช้บริการพบว่า ด้านสถานที่ให้บริการและด้านการรับบริการของศูนย์จัดหางานอยู่ในระดับ
มาก

ด้านความพึงพอใจต่อด้านผลการให้บริการการรักษา พบว่าระดับความพึงพอใจต่อด้านผลการให้
บริการการรักษาในภาพรวมอยู่ในระดับการความพึงพอใจปานกลาง โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล�าดับแรก 
ได้แก ่ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการรักษาพยาบาล ได้รับการรักษาที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน ์ผลที่ได้
จากการรกัษาพยาบาลตรงตามความต้องการ (รกัษาหาย หรอื อาการเจบ็ป่วยดขีึน้)ทัง้นีเ้นือ่งจาก ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านอ่างทองให้ความสนใจในการให้บริการประชาชนอย่างดี ประชาชนได้รับการรักษาที่
คุม้ค่าและได้รับผลการรกัษาท่ีตรงกบัโรค ซึง่แตกต่างกบัผลงานวจิยัของ มนต์บงกช กนกนนัทพงศ์(2541) ทีศ่กึษา
ความต้องการของผู้รับบริการที่หน่วยตรวจโรคจักษุ โรงพยาบาลศิริราช ที่พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่ยิ้ม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบล บ้านอ่างทอง เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการท�างานต่อไป

2. ควรท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบโดยเฉพาะเรือ่งความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิารต่อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล บ้านอ่างทอง กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอื่นๆ เพื่อน�าผลมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป
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สภาพและปัญหาการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร

์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่
The State and Problem in Supply Chain Management Modern Trade Retailing 

of Furniture and Home Decoration Product

ภูวเนศวร์ มหาเศรษฐศิริ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการของซัพพลายเชนในห้างธุรกิจ
ห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์
เชงิลกึทีม่โีครงสร้าง วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการพรรณนา ซึง่ศึกษากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่การออกใบ
เสนอราคา การจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า การจัดซื้อจัดหาสินค้าเพื่อขาย ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 
ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า การไหลของสินค้าและข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรมีความซ�้าซ้อนในด้านการท�างาน 
เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการท�างานไม่ทันสมัย ในการวางแผนการสั่งซื้อยังคงใช้เครื่องมือแบบโบราณ โดยใช้การจด
บันทึกและวางแผนแบบจดบันทึกเอง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการท�างานนาน และมีความผิด
พลาดสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ช้า ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานในแต่ละฝ่าย
ถอืข้อมลูคนละชดุท�าให้มีปัญหาและเสยีเวลา แผนกลยทุธ์ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตขององค์กรในอนาคต

ค�าส�าคัญ : การจัดการ,ซัพพลายเชน,ธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

Abstract

This article purpose to study the state and problems of supply chain management in 
the retail business of home furnishings and home decorate product. Research methodology is 
qualitative research. In-depth structured interviews. Descriptive Analysis The study of process 
steps starts from the quotation. Customer Order Management Procurement for sale to deliver 
goods to customers. The results show that the flow of goods and information within the orga-
nization is a duplication of work. Tools used for work are not modern. In order to plan the 
purchase, continue to use traditional tools. Take notes and plan your own notes. Resulting in 
ineffective work. Take a long time to work. And a high error. Meeting customer needs is slow. 
Affect the ability to compete. Each department has its own set of data, causing problems and 
wasting time. Strategic plan is not accurate. Affect the growth of the organization in the future.

Keywords: management, supply chain, furniture retail business
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บทน�า

สภาพปัญหาที่ธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่ต้องเผชิญหน้าอยู่คือ ปํญ
หาของเครื่องมือในการท�างานไม่ทันสมัย มีความซ�้าซ้อนในการท�างานส่งผลให้มีสินค้าเกินความต้องการ สินค้า
ที่ขายได้ มีไม่พอ ส่วนสินค้าท่ีขายไม่ได้มีมากเกินความต้องการ ส่งผลให้ ถือครองสต๊อกมากเกินความจ�าเป็น 
ส�าหรับสินค้าขายไม่ดี และเสียโอกาสในการขายส�าหรับสินค้าที่ขายดี ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดทุนก�าไร 
หากบริหารแบบเดิม ซ่ึงมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป จะท�าให้องค์กรอยู่ในตลาดได้ยากมากข้ึน ดังน้ันการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

ปัจจุบันอัตราเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย มีอัตราถดถอย สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจห้าง
ค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งมีบริษัทข้ามชาติเข้า
มาสู่ตลาด เช่นห้าง IKEA ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากบริษัทห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นของคน
ไทย เช่น S.B Furniture , Index Living Mall , Modern Form ,Chic Republic บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ อันเนื่องมากจากมีต้นทุนในการการบริหารจัดการลดลง ซึ่งนั่น
หมายถงึการน�ามาซึง่ผลก�าไรสงูสดุ เพือ่ให้เกดิ Economy of scale แล้ว จึงจะท�าให้บรษัิทคนไทยสามารถแข่งขนั
ได้ในตลาดและเป็นผู้น�าในตลอดที่จะครองใจลูกค้าภายในประเทศต่อไปได้ 

ในโอกาสที่คณะเจ้าหน้าท่ีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจไทยประจาปี 2559 ตามนัยแห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2016 Article 
IV Consultation) ระหว่างวันที่ 3 – 18 มีนาคม 2559 นั้น Ms. Ana Corbacho (นางแอนนา กอร์บาโช) หัวหน้า
คณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินฯ ได้สรุปผลการประเมิน โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2558(ธนาคารแห่งประเทศไทย,มีนาคม 2559) เริ่มฟื้นตัว หลังจากที่ชะลอลงในช่วง
ก่อนหน้าจากปัญหาทางการเมือง โดยขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.9 ซึ่ง
ต่ากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ของ ธปท. ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 จากราคาพลังงานที่ลดลงเป็นสาคัญ โดยอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานและเงนิเฟ้อคาดการณ์ปรบัลดลงเช่นกัน สาหรบัดลุบัญชเีดนิสะพดัเกินดลุเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร้่อยละ 8.8 ของ 
GDP โดยได้รับอานิสงส์จากอัตราการค้า (Terms of Trade: TOT) ที่ปรับดีขึ้น การท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดี และ
การนาเข้าที่หดตัวตามอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ ตลาดการเงินไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดการ
เงินโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ค่อนข้างดี

มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 
3 ในปี 2559 และร้อยละ 3.2 ในปี 2560 ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่าจะมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน อีกทั้งการลงทุนภาครัฐยังจะเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจ ที่
สาคัญ โดยการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไป ในส่วนของอัตรา
เงนิเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะกลับเป็นบวกได้ในป ี2559 แต่อาจใช้เวลาในการปรับเขา้สูค่่ากลางของเปา้หมาย เงินเฟอ้ 
สาหรบัดลุบญัชเีดนิสะพดั คาดว่าจะทยอยปรบัลดลงในระยะปานกลางตาม TOT ทีล่ดลง และอปุสงค์ ในประเทศ
ที่ปรับดีขึ้น

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่กองทุนการเงินฯ มองว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ียังแข็งแกร่งของไทยจะเอ้ือให้
เศรษฐกิจขยายตัวได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอให้ทางการไทยดาเนินการใน 3 ด้านสาคัญ ได้แก่ 1) 
ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบผ่อนคลายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเจริญเติบโตทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว 2) รักษาเสถียรภาพการเงิน และ 3) เพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจ
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มลูค่าตลาดรวมเฟอร์นเิจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้านของไทยในปี 2558 ปัจจบุนัมมูีลค่าประมาณ 70,000 
ล้านบาท แบ่งออกเป็นตลาดส่งออก 45,000 ล้านบาท และตลาดในประเทศ 30,000 ล้านบาท ในช่วง 7 เดือน
แรกของปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) เติบโต 5.13% หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว -1.57% ทั้งปีคาดว่าจะ
โต 5 - 10% เนื่องจากได้รับอนิสงค์การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ การเปิดเวทีการค้าเสรี (เออีซี) และไลฟ์
สไตล์การซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 1 : โครงสร้างห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศ 

บริษัท
จ�านวนสาขา

ปัจจุบัน
พื้นที่รวม (ตร.ม ) ยอดขายปี 2559

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ 35 220,000  9,600 

เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ 48 160,000  6,900 

โมเดอร์นฟอร์ม 9 40,000  4,500 

Central 14 30,000  2,000 

IKEA 1 20,000  600 

Chick replublic 3 60,000  650
ที่มา: อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ (อ้างอิงประชาชาติธุรกิจ),มิถุนายน2559

 ดัชนีอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ รายปี (ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,มีนาคม 2559) ซึ่งจาก
ตารางที่ 2 จะเห็นว่า แนวโน้มการผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกปี เมื่อเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของปี 
2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีอัตราการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น 8 % 

ตารางที่ 2 : ดัชนีอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์รายเดือน

ISIC : 36 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เดือน 2555 2556 2557 2558

ม.ค.  93.95  99.95  108.01  112.38 

ก.พ.  97.47  92.70  101.30  104.69 

มี.ค.  103.21  105.18  124.46  101.95 

เม.ย.  96.65  86.82  100.64  104.10 

พ.ค.  111.28  110.06  115.92  141.79 

มิ.ย.  114.15  103.37  123.65  128.52 

ก.ค.  110.88  109.88  124.69  137.06 

ส.ค.  111.17  110.07  121.02  130.17 

ก.ย.  118.62  114.94  121.73  131.40 

ต.ค.  116.05  115.22  113.25  144.94 

พ.ย.  107.16  120.97  100.32  117.06 
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ธ.ค.  94.35  107.62  88.56  108.52 

รวม  1,274.94  1,276.77  1,343.56  1,462.57 
ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,มีนาคม2559

ธรุกจิห้างค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้านก็เป็นอีกหนึง่โซ่อุปทานทีม่คีวามส�าคัญต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน�าการจัดการซัพพลายเชนเข้ามามี
บทบาทส�าคญั ซึง่จากสภาพปัจจบุนั ธรุกจิห้างค้าปลีกเฟอร์นเิจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้านมสีภาวะทีม่สีนิค้าคงคลัง
ในปรมิาณทีส่งูเกินความต้องการของลกูค้า ท�าให้บรษิทัเสยีเงนิลงทนุโดยไม่จ�าเป็น ท�าให้การจดัการซัพพลายเชน
ไม่มปีระสิทธภิาพ และการจดัการซพัพลายเชนเป็นเพยีงการพฒันาภายในองค์กรของตนเองในแต่ละส่วนงาน ยงั
ไม่ได้มีการพัฒนาการจัดการซัพพลายเชนจากต้นน�้า จนถึงปลายน�้า เช่น โรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า, ผู้ค้าปลีก 
ตลอดจน ลูกค้า จึงท�าให้เกิดปัญหาสินค้าขายดีมีไม่เพียงพอต่อการขายบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการจัดการ
เชิงเดี่ยว สินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้าปลายทางไม่ทันตามก�าหนด

นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจและศึกษาการซัพพลายเชน โดย Council of Logistics Manage-
ment ได้อธิบายว่าการจัดการซัพพลายเชนว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบดั้งเดิมซึ่งเน้น
การจัดการภายในองค์กรเดียวกับการกลยุทธ์เชิงพันธมิตรสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นในโซ่อุปทาน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในระยะยาวให้กบัทกุองค์กรในโซ่อุปทาน หรือจะกล่าวได้ว่าการจดัการซัพพลาย
เชนเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรพันธมิตรในโซ่อุปทาน โดยใช้การบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรแบบ
บูรณาการอย่างต่อเนื่องตลอดสายโซ่อุปทาน (Feldman and Muller, 2003; Li et al., 2006) เพื่อลดต้นทุน
ให้ต�า่ลง และใช้ทรพัยากรของตนทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุโซ่อปุทานเปรยีบเสมอืนสายโซ่ล�าเลียง
วัตถุดิบ ข้อมูลและ เงินทุน ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบไปยังลูกค้า โดยมีองค์กรหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่
ระหว่างสายโซ่อุปทาน เช่นผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ศูนย์กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก ตลอดจนถึงลูกค้า

ซึง่จากสาเหตขุ้างต้นคือ เคร่ืองมือในการท�างานไม่ทนัสมยั มคีวามซ�า้ซ้อนในการท�างานส่งผลให้มสีนิค้า
เกนิความต้องการ สนิค้าทีข่ายได้ มไีม่เพยีงพอ ส่วนสนิค้าทีข่ายไม่ได้มมีากเกนิความต้องการจงึท�าให้ผูว้จิยั สนใจ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่ 
หากมีการพัฒนาทางด้านการจัดการโซ่อุปทาน จะเป็นการบูรณาการท้ังระบบ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุดให้กับธุรกิจ ในสายห่วงโซ่ เช่น เกษตรกรไม้ยางพาราที่ขายวัตถุดิบ, โรงงานผลิต,ศูนย์กระจายสินค้า,ผู้จัด
จ�าหน่าย,ลูกค้า 

ระเบียบวิธีวิจัย

1. วตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการของซพัพลายเชนในธรุกจิห้างค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่

2. วิธีด�าเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลในการวิจัยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การจดัการของซพัพลายเชนในธรุกิจห้างค้าปลกีเฟอร์นเิจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้านสมยัใหม่ โดยมรีะเบยีบวิธีวิจยั
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เกบ็ข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูทีส่�าคญั คอื ผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการ ตลอดถงึบคุคลทีม่ปีระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของประชากรนี้มีจ�านวน 20 คน 
โดยใช้เทคนคิ Delphi method ซึง่ระบุว่าการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญมากกว่า 17 คนขึน้ไป จะท�าให้อตัราความคลาด
เคลื่อนยิ่งลดน้อยลงมาก ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่ควรน้อยกว่า 17 คน (Thomas T. Macmilian, online) โดย
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ก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลทีมี่ประสบการณ์และความเชีย่วชาญต้องเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ตัง้แต่ระดบั กรรมการ
ผู้จัดการ สมัภาษณ์เชิงลกึท่ีมโีครงสร้าง โดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนัก
วิชาการเกี่ยวกับสภาพและปัญหาทั่วไป ข้อเสนอแนะ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของห่วง
โซ่อุปทานในธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ บริษัทอินเด็กลิฟว่ิงมอลล์ จ�ากัด, บริษัทเอสบีเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัทIKEA เป็นตัวอย่างจ�านวน 36 แห่ง โดยท�าหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ เพื่อขอเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและประเด็นที่ศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแยกตามแหล่งข้อมูล 

3. สัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ บุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มตัวอย่างของประชากรนี้มีจ�านวน 20 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยบันทึก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

1.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู จัดระบบข้อมลู และประมวลผลข้อมลู เพือ่ให้พร้อมและให้เหมาะ
สมที่จะน�าไปวิเคราะห์ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด�าเนินงานของการจัดการซับพลายเชน 
โดยการพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา และน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในเพื่อสรุปจุด
แข็งและจุดอ่อนของการจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่ 
และวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อสรุปโอกาสและอุปสรรค์ของการด�าเนินงานของ
ซัพพลายเชนธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่โดยการพรรณาวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย

ผลศึกษาปัญหาในกระบวนการ Supply Chain ภายในองค์กรได้ ผลดังนี้ ในปัจจุบันองค์กรยังไม่มี
ระบบสารสนเทศในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคกร์ ก่อให้เกิดปัญหาหลาย ประการในกระบวนการดังนี้ 

1. ปัญหาด้านข้อมูล 

 1.1 ฐานข้อมูลแยกส่วนกนั ในการท�างานแต่ละฝ่ายใช้ข้อมลูของตนเอง  เนือ่งจากยังไม่มฐีานข้อมลู
เดียวกันที่สามารถดึงข้อมูล เพื่อน�ามาใช้ ร่วมกันได้
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 1.2 ข้อมูลผิดพลาด เมื่อมีการบันทึกข้อมูลทั้งใน Software Microsoft Excel และ Oracle การ
คีย์ข้อมูล 2 รอบ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลเช่น ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาถ้าลืมเปลี่ยนในฝ่าย
บัญชี อาจท�าให้เรียกเก็บเงินลูกค้าผิดได้

 1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้อยู่ ไม่เป็นแบบ Real-Time ไม่สามารถเชื่อถือได้ ท�าให้ 
บางครั้งน�าข้อมูลมาใช้อาจเกิด ความผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น การเช็คสินค้าคงคลังจะเห็นแค่ปริมาณสินค้าที่อยู่
ในคลังสินค้าแล้วเท่านั้น สินค้าที่อยู่ระหว่างการเดินทางไม่สามารถน�ามาค�านวณได้ท�าให้ไม่สามารวางแผนการ
จัดส่งได้อย่างทันท่วงทีถ้าลูกค้าต้องการค�าตอบ ณ เวลานั้น ๆ 

 1.4 ความปลอดภัยของข้อมูล การท�างานใช้ เพียง Software Microsoft Excel ในการควบคุม 
บางครั้งเกิดปัญหาในด้านไฟล์เสียหาย ส่งผลกระทบต่อการท�างานเป็นอย่างมากเนื่องจากข้อมูลส�าคัญเกิดความ
เสียหาย

 1.5 การจดัเกบ็ข้อมลู ปัจจบุนัยงัไม่ม ีServer เพือ่ Back Up ข้อมลูอตัโนมตัใิช้เพยีงเครือ่งคอมพวิเตอร์
กลางเป็น ศนูย์กลางในการเกบ็ข้อมลูและต้องท�าการ Back up บ่อยครัง้ ซึง่เสยีเวลามากและบ่อยครัง้ทีเ่กดิปัญหา
ไฟล์ เสียข้อมูลหาย ท�าให้ เกิดความเสี่ยงในการท�างานและเสียเวลาในการท�างานอีกคร้ังหนึ่ง การท�างานใช้ 
Software Microsoft Excel ในการควบคุม วางแผน ตัดสินใจแต่ละไฟล์จะสามารถ จัดเก็บข้อมูลได้บางส่วน
เท่านัน้ ดงันัน้ต้องใช้งาน ท�าให้ ต้องเปิดใช้ไฟล์หลาย ๆ  ไฟลร่วมกนั ท�าให้เกดิ ความยุง่ยากในการท�างานเนือ่งจาก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมีจ�านวนมาก

 1.6 การแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลท�าได้ยาก เนื่องจากการท�างานซ�้าซ้อนหลายรอบ ถ้ามีการลง
ข้อมูลที่ผิดพลาดเพียงส่วนเดียว ท�าให้เกิด ความผิดพลาดของข้อมูล ต้องเสียเวลามาค้นหาจุดที่ผิดพลาดจากทุก
จุดที่ได้มีการบันทึกข้อมูล ท�าให้ เสียเวลา ในการท�างานมากขึ้น 

2.  ปัญหาด้านเวลาและขั้นตอนการท�างาน

 2.1 การท�างานซ�า้ซ้อน เน่ืองจากการท�างานยังไม่มรีะบบสารสนเทศมารองรบั ฝ่ายขายใช้ Software 
Microsoft Excel และฝ่ายบญชีใช้ Oracle ในการท�างานแต่ละขั้นตอน ซึ่งการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในงาน ต้อง
มีการบันทึกหลายรอบในแต่ละขั้นตอน ในแต่ละงาน ท�าใหเ้กิดการท�างานซ�้าซ้อน ล่าช้า เสียเวลาการท�างาน เพิ่ม
ขึน้และเพิม่ความเสีย่งในความผดิพลาดของข้อมลูได้ ถ้ามกีารแก้ไขข้อมลู นอกจากจะเสยีเวลาในการค้นหาข้อมลู
ของฝ่ายไหนที่ถูกต้อง ยังต้องเสียเวลาแก้ไขทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเพื่อให้ข้อมูลตรงกัน

3. ปัญหาด้านการวางแผน 

 3.1 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการท�างาน Software Microsoft Excel ไม่สามารถ รองรับ
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการท�างานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่

  - การตัดสินใจวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล้วงหน้า
   - การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
   - การวางแผนการจัดส่งสินค้าได้ โดยอัตโนมัติ 

 3.2 การท�ารายงานต่าง ๆ Software Microsoft Excel ไม่สามารถรองรับการท�ารายงานต่างๆ
แบบอัตโนมัติได้เนื่องจาก ไฟล์ข้อมูลแยกส่วนกัน จึงต้องใช้วิธีการท�ารายงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

   – รายงานสรุปยอดการสังซื้อประจ�าเดือน 
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  - รายงานยอดค้างรับสินค้า 
  - รายงานสรุปยอดการรับค�าสั่งซื้อประจ�าเดือน 
  - รายงานยอดค้างส่งสินค้า
   - รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
  - รายงานสรุปยอดขายประจ�าเดือน

สรุปผลการวิจัยผลการวิจยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการซัพพลายเชน จากการศึกษา
ซพัพลายเชน ภายในองค์กรเป็นการศกึษาประสานงานภายในองค์กรการไหลของสนิคาข้อมลูสารสนเทศและเงนิ
ภายในองค์กร ศกึษากระบวนการขัน้ตอนต่างๆ เริม่ต้นตัง้แต่การออกใบเสนอราคา การจดัการค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า 
การจัดซื้อจัดหาสินค้าเพื่อขาย ไปจนถึงการส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีดังนี้การออกใบเสนอ
ราคาการลงทะเบียนข้อมูลใหม่การรับใบส่ังซื้อจากลูกค้าการออก ใบสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์การยืนยันวันรับ
สินค้า/จัดส่งสินค้าการรับสินค้าเข้า การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ การ เตรียมจัดส่งสินค้าและออก Invoice และการ
บันทึกบัญชีลูกหนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการซัพพลายเชน ภายในองคกรแบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ 
ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านข้อมูล 
 1.1 ฐานข้อมูลแยกส่วนกัน 
 1.2 ข้อมูลผิดพลาด 
 1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 1.4 ความปลอดภัยของข้อมูล 
 1.5 การจัดเก็บข้อมูล
 1.6 การแก้ไขข้อผิ ดพลาดของข้อมูลท�าได้ยาก 

2. ปัญหาด้านเวลาและขั้นตอนการท�างาน 

 2.1 การท�างานซ�้าซ้อน

3. ปัญหาด้านการวางแผน 

 3.1 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการท�างาน 

 3.2 การท�ารายงานต่าง ๆ และจากการศึกษาระบบ ERP เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ 
ระบบ ERP สนับสนุนพบว่า ระบบ ERP สามารถสนับสนุน Supply Chain ภายในองค์กรได้ดังนี้

 1. ด้านข้อมูล ERP สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเขามารวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันอย่างครบวงจรดัง
นั้นการท�างานทั้งฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีจะเกิดขึ้นบนฐานข้อมูลเดียวกันใช้ข้อมูลร่วมกัน ERP ท�างานแบบ Re-
al-Time ท�าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสามารถประมวลได้ทันทีเช่นสามารถ บันทึกได้ว่าจ�านวนสินค้าที่มีอยู่ใน
คลงัสนิค้าเท่าไรก�าลงัเดนิทางมาเท่าไรและจะมาถงึเมือ่ไรท�าให้สามารถตอบลกูค้าได้ ทันที ว่าจะสามารถส่งสนิค้า
ใหไ้ด้ เมือ่ไรจ�านวนเทา่ไรสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกคา้มากยิ่งขึน้ เนื่องจากมกีารบันทึกขอ้มลูเพยีงรอบเดยีวจึง
ง่ายต่อการตรวจสอบเพื่อคนหาความผิดพลาดเมื่อเกิดความผิดพลาดของข้อมูลและสามารถท�าการแก้ไขได้ โดย
ทันทีและแก้ไขเพียงจุดเดียวโดยที่ข้อมูลจะอัพเดตไปยังทุกฝ่ายทันทีลดความผิดพลาดเน่ืองจากข้อมูลไม่ตรงกัน
ของทุกฝ่าย ERP มีการ Back Up ข้อมูลในส่วนของ Cloud Computing ท�าให้ ข้อมูลถูกจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัย
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็วและสามารถตั้งเวลาให้ Back Up อัตโนมัติได้
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2. ด้านเวลาและขั้นตอนการท�างาน ERP สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีไม่ต้องแยก
เครื่องมือกันในการท�างาน ลงทุนในระบบเพียงระบบเดียว ERP ช่วยลดการท�างานที่ซ�้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูลท�าครั้งเดียวใช้ได้ ทุกฝ่าย ท�าให้ ลดการท�างานที่ซ�้าซ้อนหลายขั้นตอนและช่วยลดระยะเวลาการ
ท�างาน ERP ท�างานผ่าน Internet ท�าให้สามารถใช้งานได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการท�างานสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

 3. ด้านการวางแผน ERP สามารถจดัท�ารายงานต่าง ๆ  ได้ตามความต้องการขององค์กรมีความยดืหยุน่
สูงในการ ออกแบบท�าให้รายงานที่ท�ามีรูปแบบเป็นไปตามที่ต้องการข้อมูลครบถวนและถูกต้องแม่นย�า

วิจารณ์ผลการวิจัย

จากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านสมัยใหม่ เพื่อ พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ ระบบ ERP สนับสนุน พบว่า สภาพการท�างาน
และปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบ ERP สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ขององค์กรได้ เป็นอย่างดีโดยสามารถ
น�าเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น อ้างอิงจากงานวิจัยของนพวรรณ รักยุติธรรมกุล (2544) และระบบ 
ERP สามารถช่วยลดข้ันตอนและความผดิพลาดในการท�างานได้สอดคลองกบัความต้องการของผูใ้ช้โดยสอดคลอง
กับงานวิจัยของพัชรินทร์ อินทนันท์ (2546) นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองได้ในส่วนของเกิดการควบคุมการ
ตดิตามงานจากการใช้ข้อมลูร่วมกนั จากการทีร่ะบบมีการเชือ่มโยงข้อมูลทีด่สีร้างรูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน มีข้อมลู
มีประสิทธิภาพน�ามาใช้ในการด�าเนินการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก ถูกต้องรวดเร็วสอดคลองกับงานวิจัยของ
อาคม สงวนหมู่ (2549) และระบบ ERP มีส่วนช่วยผลักดันให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
เพ่ิมความคล่องตัวสามารถลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อนและที่ไม่จ�าเป็นออกไปได้เพิ่ม ความสามารถด้านการ
แข่งขันให้กับองค์กรโดยสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจส�าหรับการวางแผนการด�าเนินงานและก�าหนด
กลยทุธ์ ของบรษิทัเป็นไปตามผลจากงานวจิยัของณฐัวรรณ เพิม่พนู (2549) ในเรือ่งของความปลอดภยัของข้อมลู
ระบบ ERP สามารถตอบสนองดานความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลและด้านความปลอดภัยเป็นไปตามงานวิจัย
ของปรีชา สมบูรณ์ (2555) จากการวิจยนี้พบว่าระบบ ERP สามารถ ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหา
การท�างานในปัจจุบันขององค์กรได้ เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์การท�างานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา: กลุ่มคนไร้บ้าน

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Working Tactics with Homeless People in a Case Study of

Homeless Group in Khon Kaen Municipality

คณิน เชื้อดวงผุย

อาจารย์ประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

บทคัดย่อ

คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ออกจากบ้านโดยทั้งความเต็มใจและไม่เต็มใจ มาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะใน
เขตเมือง การกลายมาเป็นคนไร้บ้านมสีาเหตจุากทัง้ปัจจยัทางโครงสร้างและปัจจัยส่วนตวั ส่วนมากมอีาชพีรบัจ้าง
ทั่วไป หาของเก่า บางส่วนมีปัญหาสุขภาพทางจิต และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยจึงเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงได้ยาก 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอกลยุทธ์การท�างานกับกลุ่มคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ระเบียบ
วธิใีนการศกึษาได้ใช้ข้อมลูมอืสองจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง การสงัเกตทัง้แบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม และการ
สนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่โครงการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีกลยุทธ์ในการท�างาน
กับคนไร้บ้านที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การเข้าถึงคนไร้บ้านหน้าใหม่โดยใช้กิจกรรมเดินกาแฟ การค้นหาและจัดตั้ง
แกนน�าคนไร้บ้าน การจัดประชุมกับคนไร้บ้าน การใช้แผนผังชีวิต และการสร้างความไว้วางใจ บทความนี้สรุป
ว่าการท�างานกับคนไร้บ้านซึ่งมีบริบทที่แตกต่างจากการท�างานกับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ดังนั้นต้องมีมี
วธิกีารท�างานเฉพาะ และคนท�างานต้องมีความรูค้วามเข้าใจธรรมชาตขิองคนไร้บ้าน ซึง่จะท�าให้เข้าถึงและก�าหนด
แนวทางการพัฒนาได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของคนไร้บ้าน 

ค�าส�าคัญ : คนไร้บ้าน กลยุทธ์การท�างาน เทศบาลนครขอนแก่น

Abstracts 

Homeless people were ones who left home both willingly and unwillingly to live in 
urban public places as homeless people caused by structural and personal factors. Most of 
them had work as employees, ragpickers; some of them had mental health problems, and less 
interaction with others, so it was difficult to access this group of people. This article aimed to 
present the working Tactics with the homeless group in Khon Kaen Municipality. The method-
ology used in this study consisted of the second-hand data from relevant documents, the 
participatory and non-participatory observations, and group discussion with the project staff as 
well as staff from related agencies that found the working Tactics with homeless people were 
as follows: The access to the new homeless people by using the coffee walking technique, 
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finding and organizing the leader of homeless people, meeting with homeless people, using 
live mapping, and building trust. This article concluded that working with homeless people had 
different context from working with communities or other target groups. By using the specific 
way to work, the workers needed an understanding of the nature of homelessness people and 
the ability to access and set guidelines in the development of work correctly and consistent 
with the problems and needs of homeless people. 

Keywords: Homeless People, Working Tactics, Khon Kaen Municipality

บทน�า

คนไร้บ้าน (homeless people) ในบทความนี ้หมายถงึ บคุคลทีอ่อกจากบ้านทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ
มาพักอาศัย รวมทั้งใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะโดยเจตนาและมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยอย่างชัดเจนต่อเนื่อง อันมี
สาเหตุจากไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบใด ๆ ได้ มีรายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด คนไร้บ้าน
ในที่นี้ไม่รวมถึง คนขอทาน เด็กเร่ร่อน และผู้ที่ขายบริการทางเพศ 

ปรากฏการณ์คนไร้บ้านเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมานานแล้ว คนไทยพบเห็นคนที่อยู่ในที่
สาธารณะ เช่น ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ ตลาด ศาลเจ้า หรือวัด ค่อนข้างชินตา แต่ประเด็นนี้ไม่ได้รับความ
สนใจอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั นกัวชิาการ หรือประชาชนโดยทัว่ไป ถ้าจะมทีีเ่ห็นได้ก็มกัจะเป็นในลักษณะ
การจัดระเบียบ ควบคุมมากกว่า ปรากฏการณ์คนไร้บ้านนั้นเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แม้แต่ในเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น นิวยอร์ก โตเกียว หรือ ลอนดอน ก็พบเห็นคนไร้บ้านอยู่ทั่วไป กรณี
ประเทศไทยได้มีการส�ารวจจ�านวนคนไร้บ้านหลายครั้ง โดยมีการส�ารวจคร้ังล่าสุด พบว่ามีคนไร้บานอยู่
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,500 คน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2559) 

จงัหวดัขอนแก่น เป็นจังหวดัศนูย์กลางของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ การพัฒนาทีผ่่านมาท�าให้ตวัเมอืง
ขอนแก่นมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกิดปรากฏการณ์กลุ่มคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อ ปี พ.ศ.
2558 ได้มกีารส�ารวจจ�านวนคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยคณะท�างานแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้าน
จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีจ�านวน 136 คน (พรทิพย์ จอมพุก และรณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2558) การกลายเป็น
คนไร้บ้านมีสาเหตุทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างอาทิ ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม รวมถึงความไม่
เป็นธรรมเชิงนโยบายที่กีดกันการเช้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความเปราะบางของ
สถาบันครอบครัว ความผิดหวังจากการท�างาน ภาวะตกงานเรื้อรัง การพบช่องทางท�ามาหากินโดยไม่ต้องมีบ้าน 
มีประวัติที่สังคมไม่ยอมรับ การสมัครใจเป็นคนไร้บ้าน และความพิการทางด้านร่างกาย คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่
เข้าถึงได้ยากด้วยวิถีชีวิตที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้าน หรือชุมชน แต่คนไร้บ้านอาศัยอยู่
ตามพื้นที่สาธารณะ บ้างอยู่คนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่มีชุมชน ไม่มีผู้น�าที่จะติดต่อประสานงาน นอกจากนี้
หลายคนมีปมปัญหาในจิตใจ มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิต รวมทั้งมายาคติของคนในสังคมที่มองคน
กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่แปลกแยกจากสังคม คนไร้บ้านจึงค่อนข้างปิดตัวเองไม่ค่อยจะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า 

บทความนี้ เป็นการถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้
บ้านแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นท่ีการท�างานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากประสบการณ์การ
ท�างานของทีมงานโครงการในระยะเวลาหนึ่งปีเศษ ท�าให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การท�างานกับคนไร้
บ้าน โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ  บทเรียนที่จะน�าเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ท�างานกับกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่อื่น 
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ๆ หรอืการท�างานกบักลุม่คนเข้าถงึยากกลุม่อืน่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั นอกจากนีง้านวจิยัเกีย่วกบัคนไร้บ้านส่วน
ใหญ่ส่วนมากจะเป็นประเดน็เกีย่วข้องกบัการกลายเป็นคนไร้บ้าน สภาพปัญหา ประเดน็สขุภาพ หรอืความต้องการ 
แต่การศกึษาเก่ียวกบัวิธีวิทยาการท�างานกบัคนไร้บ้านยงัมข้ีอจ�ากดั ดงันัน้บทความนีจ้ะเตมิเตม็ในส่วนทีข่าดหาย
ไปนี้ในเชิงวิชาการด้วย

วิธีการวิจัย

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการขบัเคลือ่นเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนไร้บ้านแบบบรูณาการจงัหวดั
ขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ด�าเนินงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น การเก็บข้อมูลมีวิธีการอยู่ 3 วิธี คือ 

1)  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าการ ด�าเนินงาน
โครงการ รายงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องซ่ึงมีการศกึษาเกีย่วกบัคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอน แกน รวมทัง้การทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับการท�างานคนไร้บ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2)  การจดัสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าทีภ่าคสนามของ โครงการฯ 
ที่ท�างานคลุกคลีกับคนไร้บ้านมากกว่า 1 ปี คณะท�างานแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งมาจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รวม 6 คน 

3) การสงัเกตมท้ัีงการสังเกตแบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม โดยทีผู่ว้จิยัเป็นหวัหน้าโครงการขับเคลือ่น
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไร้บ้านแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในการ
ท�างานกับคนไร้บ้าน จึงสามารถสังเกตทั้งการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาโดยการสรุปบทเรียนการท�างานกับคนไร้บ้านพบว่ามีกลยุทธ์ (tactics) การท�างานเพื่อ
เข้าให้สามารถเข้าถึงคนไร้บ้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์การเช้าถึงคนไร้บ้านหน้าใหม่ โดย เทคนิคการเดินกาแฟ

 เทคนิคการเดินกาแฟ เป็นเทคนิคในการเข้าหาคนไร้บ้านหน้าใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิพัฒนาที่
อยู่อาศัย (มพส.) หลักการของเทคนิคการเดินกาแฟคือการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ ไม่มีกรอบหรือประเด็นไว้ล่วง
หน้า เป็นการท�าความรู้จักกันเบื้องต้น เปรียบเสมือนการนั่งดื่มกาแฟด้วยกัน บรรยากาศการพูดคุยที่ผ่อนคลาย 
ในการใช้เทคนิคพบว่าการด�าเนินงานอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมพื้นที่ การเตรียมทีม เตรียมสิ่งของที่จ�าเป็น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.1  ขั้นการเตรียม ในขั้นนี้สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมประกอบด้วย

  1) การเตรียมพืน้ที่ ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นทีเ่พื่อท�ากิจกรรม ทีมงานจะท�าการส�ารวจพื้นที่เบื้อง
ต้นว่าบริเวณไหนที่มีกลุ่มคนไร้บ้านมาพักอาศัยอยู่ โดยสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานรักษา
ความปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้น ๆ หรือเดินส�ารวจแบบคร่าวๆ ซึ่งจะสามารถระบุได้เบื้องต้นว่ามีกลุ่ม
คนเหล่าไร้บ้านอาศัยอยู่ท่ีจุดใดบ้าง นอกจากนี้ควรหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้ามาพักอาศัยของคนไร้บ้าน
ว่าเข้ามาพักหรือมารวมตัวกันช่วงเวลาไหน เช่น ในพื้นที่สถานีขนส่งจะมารวมตัวกันในช่วงหลังเวลา 20.00 น. 
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บริเวณสวนหลักเมืองเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะน�ามาสู่การวางแผนของทีมงานว่าจะไปเดิน
กาแฟเพื่อไปพูดคุยกับคนไร้บ้านบริเวณไหนบ้าง และจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น

  2) การเตรียมทีมงาน ทีมงานควรมีประมาณ 2-3 คน ไม่ควรจะมากกว่านี้ เพราะถ้าไปกันจ�านวน
มากคนไร้บ้านจะตกใจไม่กล้าพูดคุยหรือให้ข้อมูล และสัดส่วนหนึ่งในทีมงานควรมีผู้หญิงไปด้วยเหตุผลก็คือเมื่อ
เจอคนไร้บ้านทีเ่ป็นผูห้ญงิ ทมีงานท่ีเป็นผูห้ญงิจะพดูคยุได้ง่ายและเป็นกนัเองมากกว่าผูช้าย รวมทัง้เป็นการป้องกนั
ความเข้าใจผดิกรณทีีอ่ยูก่นัเป็นครอบครวัหากผู้ชายไปคยุกบัผูห้ญงิอาจท�าให้ฝ่ายผูช้ายเกดิความหงึหวงได้ ดงันัน้ 
การเข้าหาคนไร้บ้านหน้าใหม่จึงควรไปเป็นทีม หากไปคนเดียวจะมีความเสี่ยง เนื่องจากช่วงเวลาการเดินกาแฟ
เป็นช่วงเวลากลางคืน และสถานที่พักอาศัยของคนไร้บ้านส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง มุม
ตึก ตลาดสด เป็นต้น ซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว และอาจมี มิจฉาชีพ คนเมาสุรา แฝงตัวอยู ่จึงมีความ
เสี่ยงอันตราต่อคนท�างานได้

  3) การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งของที่ต้องเตรียมไปเพื่อใช้เป็นสื่อหรือแสดงถึงน�้าใจต่อคนไร้บ้าน 
ต้องเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในบริบทของคนไร้บ้าน ได้แก่ ยากันยุง ยารักษาโรค ยาสีฟัน 
น�้าดื่ม หรือ ข้าวกล่อง เป็นต้น ซึ่งพบว่าสิ่งที่คนไร้บ้านต้องการหรือชอบใจ ที่สุด ได้แก่ ยากันยุงประเภทใช้ทา 
ขณะที่สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไร้บ้าน ได้แก่ บะหมี่ส�าเร็จรูป อาหารสด เพราะคนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่มี
อุปกรณ์หรือพื้นที่ส�าหรับปรุงอาหาร

1.2 ระหว่างการการสนทนา

  เมื่อพบกับคนไร้บ้านควรเข้าไปแนะน�าตัวซ่ึงต้องบอกด้วยท่าทีท่ีเป็นกันเองและตรงไปตรงมาว่า
เป็นใคร มาจากหน่วยงานไหนมวัีตถปุระสงค์อะไร ขณะเดยีวกันทีต้่องเตรียมตอบค�าถามเหล่านีเ้ช่นเดียวกนั ได้แก่ 
มอีะไรให้ช่วยไหม ท�างานทีไ่หน เป็นหน่วยงานเดยีวกบัศนูย์บด ี1300 ของส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ หรือไม่ ซึ่งเป็นค�าถามที่โดนถามบ่อยครั้งจากคนไร้บ้าน การพูดคุยกับคนไร้บ้านนั้นหากพบคนไร้บ้าน
อยู่กันเป็นกลุ่มควรขออนุญาตคุยเป็นกลุ่มไม่ควรแยกใครคนใดคนหนึ่งออกมาคุยเป็นการส่วนตัวเพราะอาจเกิด
ความระแวงจากคนในกลุ่มได้ว่าคุยเรื่องอะไร ซึ่งจะน�าไปสู่ความไม่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ประเด็นในการพูดคุย
ควรเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป ยังไม่ต้องลงลึกมากนัก เช่น ถามชื่อ ภูมิล�าเนา อาชีพ การใช้ชีวิต เรื่องสุขภาพ เป็นต้น และ
ยังไม่ต้องบันทึกใด ๆ แต่ในทีมงานควรมีคนหนึ่งท�าหน้าที่ในการจดจ�าเนื้อหาในการพูดคุยไว้เพื่อบันทึกไว้ทีหลัง 
ในขั้นตอนนี้มีเทคนิคที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 การนั่งหรือยืนพูดคุย ควรนั่งหรือยืนห่างจากคนไร้บ้านประมาณหนึ่งเมตร เพราะ คนไร้บ้านบาง
คนอาจจะมีอาการทางจิต หรือเมาสุรา และให้นั่งอยู่เหนือลมเพราะบางคนอาจมีโรค ประจ�าตัว เช่น วัณโรค และ
ควรน�าน�้าด่ืมไปด้วย ระหว่างการพูดคุยบางครั้งคนไร้บ้านอาจยื่นน�้าดื่มให้ หากไม่รับอาจสร้างความไม่พอใจได้ 
ดังนั้นควรน�าน�้าดื่มไปด้วยรวมทั้งน�าไปเผื่อให้กับคนไร้บ้านด้วย 

 ไม่ให้เงนิกบัคนไร้บ้าน บางครัง้จะพบคนไร้บ้านทีม่อีาการเมาสรุาเช้ามาขอเงนิซึง่มศีพัท์เฉพาะ คอื 
“ชนตงั”แม้ไม่ได้ขอเงนิจ�านวนมากเพยีงสบิาทหรอืยีส่บิบาทกต็าม แต่กไ็ม่ควรให้ เพราะจะท�าให้เกดิความเคยชนิ
หรือถูกมองในสายตาคนไร้บ้านคนอื่น ๆว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ ดังนั้นจะต้องรู้จักปฏิเสธ อาทิ บอกว่า
ไม่ไม่ได้เอากระเป๋าเงินมาด้วย หรือปฏิเสธตรง ๆ และให้สิ่งของอย่างอื่นที่เตรียมมาแทน 
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  การสังเกต ควรสังเกตอาการของคนไร้บ้านในระหว่างการพูดคุยอย่างละเอียดใน ระหว่างพูด
คุย เช่น เขากระวนกระวายหรือไม่ มีอาการเมาสุรา พูดจาวกวนหรือมีอาการทางจิต หากพบอาการเหล่านี้ ก็ควร
หาทางยุติการพูดคุย กล่าวลาอย่าสุภาพ เพราะหากพูดคุยต่ออาจจะเกิดอันตรายได้ 

  การใช้เวลา การพดูคยุไม่ควรใช้เวลาเกนิสามสบินาทีต่อกรณ ีเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนเวลา
พักผ่อน และในการเดินกาแฟแต่ละครั้งจะมีหลายจุดที่ต้องไป ถ้าดึกเกินสามทุ่มเป็นเวลาที่ไม่ควรท�ากิจกรรมนี้
แล้วและเป็นเวลาที่คนไร้บ้านพักผ่อน และอันตรายเกินไปส�าหรับ คนท�างานที่จะเข้าไปพูดคุยในช่วงเวลาที่ดึก
เกินไป

  ไม่ควรถ่ายภาพ เนื่องจากเป็นการพูดคุยครั้งแรกยังไม่คุ้นเคยกัน จึงไม่ควรที่จะ บันทึกภาพ 
อาจสร้างความกังวลให้กับคนไร้บ้านบางคนได้เพราะบางคนเขาอาจจะติดคดีมา ไม่อยากให้ภาพไปปรากฏที่ไหน 
จึงควรหลีกเลี่ยง 

   1.3. หลังการท�ากิจกรม

  หลังการท�ากิจกรรมทีมงานต้องประชุมสรุปการท�างานทันที และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อใช้ในการวางแผนการท�างาน นอกจากนี้ยังเป็นการสรุปบทเรียนในการท�างานแต่ละครั้งว่ามีข้อบกพร่อง ข้อ
ควรระมัดระวังอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท�างานในการท�างานครั้งต่อไป 

2.  กลยุทธ์การค้นหาแกนน�าคนไร้บ้าน

  การค้นหาแกนน�ามีวตัถปุระสงค์เพือ่หาบคุคลทีจ่ะสามารถพฒันาเป็นผูน้�า หรอืแกนน�าในการเชือ่ม
ประสานการท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านคนอื่น ๆ จะท�าให้สามารถเข้าหาคนไร้บ้านได้ง่าย
ขึน้ และส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลอืหรอืพฒันาคณุภาพชีวติคนไร้บ้านมปีระสทิธภิาพมากข้ึน ซึง่จากการศกึษา
พบว่า การค้นหาแกนน�าค้นไร้บ้านควรมีเกณฑ์ท่ีน�ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจหลาย
ประการ ดังนี้ ประการแรก ระยะเวลาการมาเป็นคนไร้บ้าน กล่าวคือ คนที่มาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเป็นเวลา
นาน จะรู้จักพื้นที่ รู้จักคนไร้บ้านจ�านวนมาก หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณที่พักอาศัย ประการที่สอง 
สังเกตพฤติกรรม โดยมอบหมายงานให้รับผิดชอบ เช่น ให้ช่วยประสานงานกับคนไร้บ้านคนอื่น ๆ การนัดหมาย
พบปะพูดคุยมาตรงเวลาหรือไม่ สามารถประสานได้หรือไม่ เป็นต้น ประการที่สาม การได้รับการยอมรับจากคน
ไร้บ้านคนอื่น โดยการสังเกตได้จากการจัดกิจกรรม เช่น เวลาจัดประชุมมีการพูดแสดงความคิดเห็น หรือการที่
คนไร้บ้านคนอืน่ ๆ  พดูถงึในเชงิให้การยอมรับ มคีวามเกรงใจเมือ่มเีรือ่งไม่เข้าใจ ทะเลาะเบาะแว้งเป็นคนมบีทบาท
เข้าไปไกล่เกลี่ย เป็นต้น และประการที่สี่ ความพร้อมและยินดีที่จะท�าหน้าที่ในการประสานงาน มีอิสระในการ
ตัดสินใจ ไม่ได้ตัดสินใจเพราะเกรงใจหน่วยงานที่เข้าไปท�างานด้วย แต่เห็นความส�าคัญของการเป็นแกนน�า 

  อย่างไรก็ตามการค้นหาแกนน�าคนไร้บ้านควรจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ เนื่องจากองค์
ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง อาจไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถมาเป็นแกนน�าได้หรือไม่ เช่น คนที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ทีส่าธารณะเป็นเวลานานอาจไม่ใช่คนทีเ่หมาะสมกไ็ด้ เพราะมพีฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม หรอื การอาศัยอยู่เป็น
เวลานานท�าให้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงท�าให้ไม่ต้องพึ่งพาใคร และไม่อยากสุงสิงกับบุคลคลอื่น เป็นต้น 
เกณฑ์ดังกล่าวจึงใช้เป็นแนวทางในการค้นหา และเมื่อได้ชักชวนให้เข้ามาร่วมเป็นแกนน�าก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ในการพัฒนาศักยภาพต่อไป เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ต่อไป
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3. กลยุทธ์การจัดประชุมกลุ่มคนไร้บ้าน

 ในการจัดประชุมกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การท�างาน ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการตรวจ
สุขภาพ มีข้อค้นพบ ดังนี้

 1) สถานทีป่ระชมุ ควรจดัประชุมอยูใ่นบริเวณทีค่นไร้บ้านพกัอาศัยอยูเ่ปน็หลกั เช่น คนไร้บ้านส่วน
ใหญ่อาศยัอยูบ่ริเวณสถานขีนสง่ในช่วงเวลาตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไป การจัดประชุมก็ควรจัดบริเวณนั้น ซึง่สะดวกและ
สอดคล้องกับวิถีชวีติของคนไร้บ้าน จากประสบการณ์ท่ีเคยจัดประชมุนอกบรเิวณท่ีพักอาศัยของคนไร้บ้านพบว่า
คนไร้บ้านมีเข้าร่วมประชุมจะมีจ�านวนน้อย เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง 

 2) ระหว่างการประชมุ ในการสือ่สารกบัคนไร้บ้าน ประเดน็ในการส่ือสารควรส้ันกระชบั ตรงประเดน็
มากที่สุดการบรรยายไม่ควรใช้เวลานานให้มีการถามตอบเป็นระยะๆ ไม่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจยาก เช่น ประเด็น
นโยบาย โครงสร้าง และควรมีสื่อประกอบ เช่น ภาพถ่าย แผนผัง เป็นต้น ในการจัดประชุมสามารถใช้กิจกรรม
สันทนาการระหว่างการประชุมเพื่อสร้างความเป็นกันเองและกระตุ้นความสนใจ เช่น การใช้เกม การร้องหมอล�า 
เป็นต้น จากการศึกษายังพบอีกว่าการจัดประชุมกับคนไร้บ้านไม่ควรใช้เวลานาน เพราะการรับรู้ หรือความสนใจ
ของคนไร้บ้านจะมีเวลาสั้น คล้าย ๆ สมาธิสั้น เพราะคนไร้บ้านจ�านวนหนึ่งจะมีอาการการอยู่กับตัวเองไม่ค่อย
สุงสิงกับใคร อย่างที่กล่าวในตอนต้น

 3) การชี้น�าเพื่อความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง บางกรณีคนไร้บ้านอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่คนท�างาน
สื่อสาร หรือไม่สามารถคิดแบบมีสนร่วมได้จ�าเป็นต้องก�าหนดทางเลือกให้ตัดสินใจ เช่น กรณีจังหวัดขอนแก่น มี
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงคนไร้บ้านโดยการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน หากใช้วิธีการระดมความคิดเห็นโดยทั่วไป
จะไม่ได้ข้อมูล คนท�างานจ�าเป็นต้อง ก�าหนดประเด็นทางเลือกและ โดยการแสดงตัวอย่างในชีวิตประจ�าวันที่คน
ไร้บ้านสามารถเข้าใจได ้หรือค�าถามที่ใกล้ตัว เช่น การตั้งค�าถามว่า “การดื่มเหล้าในศูนย์ฯ ดีไหม เพราะอะไร” 
ซึ่งก็จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน

4.  การท�าแผนผังการใช้ชีวิต

  การท�าแผนผังชีวิต หรือ Live mapping เป็นเครื่องมือในการติดตามความเคลื่อนไหวคนไร้บ้าน
รายบุคคล เนื่องจากวถิีชีวิตคนไร้บ้านมีกาเคลื่อนย้ายที่พักอาศัยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับลกัษณะการท�างาน เช่น 
การค้าขาย การเก็บของเก่า รับจ้างทั่วไป เป็นต้น รูปแบบของผังชีวิต คือ การท�าแผนที่เขตเทศบาล จากนั้น
ก�าหนดจดุทีค่นไร้บ้านพกัอาศยัอยูเ่ป็นรายบคุคล แล้วบนัทึกว่าคนไร้บ้านแต่ละคนมกีารใช้ชวีติอยูบ่รเิวณไหนบ้าง 
เช่น นาย ก. มีการใช้ชีวิตในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน อยู่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ แต่หลังจากนั้นจะไปใช้ชีวิต
อยู่สถานีขนส่ง และกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาเดิมอย่างน้ีเป็นต้น นอกจากน้ีจะช่วยในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีว่าใน
แต่ละพืน้ทีค่นไร้บ้านจะมารวมตวักนัช่วงเวลาใด แผนผังการใช้ชวีติจะช่วยให้ทมีงานสามารถวางแผนการลงเย่ียม
ติดตาม การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แม่นย�ามากขึ้น 

5.  กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจ

  ในการท�างานกับคนไร้บ้าน มีเทคนิคในการการสร้างความไว้วางใจ ดังนี้ 

  1) ความต่อเนื่องในการเข้าหา และการให้ความช่วยเหลือกรณีจ�าเป็นเฉพาะหน้า เช่น การรักษา
พยาบาล การประสานงานช่วยเหลือในการท�าบัตรประชาชน เป็นต้น หลังจากรู้จักคุ้นเคยแล้วควรมีการไปเยี่ยม
ยาม ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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  2) การสนทนาในเรื่องที่คนไร้บ้านสนใจ เช่น การพูดคุยเรื่องในอดีตที่เขาภาคภูมิใจ ความรัก หรือ 
เรื่องพระเครื่อง เป็นต้น จะสามารถพูดคุยได้เป็นกันเอง

  3) การวางตัวและท่าทีของคนท�างาน ที่เน้นการสร้างความเท่าเทียมกัน ไม่ควรออกว่าจะมาแก้ไข
ปัญหา แต่ให้ใช้ค�าว่ามาช่วยซึ่งกันและกัน มาเป็นเพื่อร่วมคิด เพื่อท�าการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น เพราะถ้าบอก
ว่าเป็นผู้ให้อีกฝ่ายก็จะก็จะเป็นผู้รับและขอรับเรื่อยไป และมองคนที่ให้ว่าเหนือกว่า

  4) การให้ก�าลงัใจคนไร้บ้าน กรณกีารท�างานกบัคนไร้บ้านบางคนมภีาวะทีเ่ปราะบางทางจติใจจาก
การอยู่คนเดียว อาจมีภาวะเหงา โดดเดียว คนท�างานต้องชวนคุย ให้ก�าลังใจ เพื่อให้คนไร้บ้านเกิดความสนิทใจ 
มีพลังและเกิดความสบายใจในการใช้ชีวิต (Empower) 

  5) ไม่คาดหวงักบัคนไร้บ้านจนเกินไป กรณคีนไร้บ้านหลายคนไม่ได้มกีารท�าตามข้อตกลงทีก่�าหนด
ไว้ มาไม่ตามนัดไว้ เช่น จะพาไปท�างานแต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มา คนท�างานระงับอาการโมโห อดกลั้น ต้องเข้าใจ
และพูดคุยกับคนไร้บ้านแบบปกติ ค่อย ๆ ชี้แจงกับคนไร้บ้านในเชิงการตั้งค�าถาม เช่น เพราะอะไร ท�าไม พบว่า
คนไร้บ้านหลายคนรู้สึกผิด เข้ามาขอโทษภายหลัง และไว้ใจคนท�างานมากขึ้น

  6) ความชัดเจนในเรื่องผลประโยชน์ต่อกัน คนท�างานต้องท�าการชี้แจงแนวคิดการท�างานร่วมกัน
กับคนไร้บ้านเรื่องเงินโดยตรง เช่น ไม่มีค่าตอบแทนในการท�างาน หรือการเหมาจ่ายจากท�างานร่วมกันในบาง
กิจกรรมบางครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจของตัวตนในการท�างานร่วมกัน 

จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การท�างานกับคนไร้บ้านที่ค้นพบนั้น มีความหลากหลาย กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืน แต่อาจไม่สามารถน�าไปใช้ได้
ทั้งหมดหรือเป็นกลยุทธ์ที่ตายตัว เพราะกลยุทธ์ที่ได้มาจากประสถานการณ์การท�างาน ในเมืองขอนแก่นเท่านั้น 
จ�าเป็นต้องมีการน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ เนื่องจากว่าคนไร้บ้านมีความหลากหลายมีความ
เฉพาะซึง่ประเดน็นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ บุญเลศิ วิเศษปรีชา (2545) ทีพ่บว่าคนไร้บ้านมอีาชพี สภาพปัญหา
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าหา ไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาจึงต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

บทสรุป

คนไร้บ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกลุ่มประขากรเฉพาะ 
โดยมปัีจจัยการกลายมาเป็นคนไร้บ้านจากทัง้เชงิโครงสร้างและปัจจัยส่วนบคุคล ด้วยการใช้ชวีติในพืน้ทีส่าธารณะ
และการมีที่มาหลากหลายของคนไรบ้าน คนไร้บ้านจึงเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก บทความนี้สรุปว่ามีกลยุทธ์
ทีส่�าคญั 5 กลยทุธ์ในการเข้าถงึคนไร้บ้านประกอบด้วย 1) กลยทุธ์การเข้าถงึกลุม่คนไร้บ้านหน้าใหม่ โดยใช้เทคนคิ
การเดินกาแฟ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาและท�าความรู้จักกับคนไร้บ้านหน้าใหม่ 2) กลยุทธ์การค้นหาแกน
น�าคนไร้บ้าน โดยมีเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการค้นหา ได้แก่ ระยะเวลาการกลายมาเป็นคนไร้บาน การสังเกต
พฤติกรรม การยอมรับของคนไร้บ้าน และความสมัครใจ 3) กลยุทธ์การจัดประชุม สิ่งต้องค�านึงถึงประกอบด้วย 
การก�าหนดสถานที่ประชุมซึ่งต้องสอดกับวิถีชีวิต และวิธีการสื่อสารที่ต้องสั้นกระชับ ใช้ภาษาง่ายๆ 4) การจัดท�า
แผนผังชีวิต เป็นเครื่องมือในการท�าความเข้าใจวิถีชีวิตคนไร้บ้าน และ 5) กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจ อันเป็น
หัวใจในการเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้าน นอกจากนี้คนท�างานจ�าเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น มีทักษะในการ
รับฟัง ทักษะในการสื่อสาร มีทัศนคติมองคนอย่างเห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อมถ่อมคนเห็นคนเท่าเทียมกัน เป็นต้น
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พฤติกรรมการคัดแยกขยะของชาวบ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ 

อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
       สุดารัตน์ แสงโสดา และคณะ

        นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะของคนในหมู่บ้านพรหมมานุ
สรณ์ หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือน
ใน หมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3) เพื่อศึกษากิจกรรมการคัดแยก
ขยะในหมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับการก�าจัดขยะใน หมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ�านวน 50 ครัวเรือน จากประชากร 149 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติร้อยละและน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการคัดแยกขยะ คือ 1) เมื่อจ�าแนกตามระดับความรู้ เรื่องการคัดแยก
ขยะ มีระดับความรู้อยู่ในช่วงปานกลาง (4-7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 70 และมีระดับความรู้อยู่ในช่วง มาก (8-
10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 30 2) ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่คัดแยกขยะ คิดเป็นร้อย
ละ 10 3) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของหมู่บ้านในปัจจุบัน คือการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.23 และสอนวิธีการทิ้งขยะแต่ละประเภทน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.34 4) เมื่อจ�าแนก
ตามข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ คือต้องการให้จัดหาถังขยะคัดแยกประเภทให้กับชุมชน 
และเขียนข้างถังให้ชัดเจน มากที่สุด จ�านวน 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.23 และอยากให้มีปริมาณถังขยะ
เพียงพอกับขยะในหมู่บ้าน น้อยที่สุด จ�านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 9.61

ค�าส�าคญั : พฤตกิรรมการคดัแยกขยะของชาวบ้านพรหมมานุสรณ์หมูท่ี ่9 ต�าบลธาต ุอ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

บทน�า

ประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตปัญหาขยะมาเป็นเวลาหลายสิบปีที่เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย 
สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะล้นเมือง แต่ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่
สามารถจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและเป็นที่พึงพอใจของคนทุกฝ่าย สิ่งที่ถือเป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่อน 
คือ ‘คน’ เพราะคนคือผู้ก่อขยะขึ้นมา ที่ผ่านมาหลายคนกลับมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของตนเองต่อประเด็นนี้ 
และยังคิดว่าขยะเป็นธุระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดการ จึงไม่ใส่ใจในการดูแล และลดขยะในครัว
เรือน การแก้ปัญหาจึงต้องท�าร่วมกันตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และชุมชน รวมทั้งมีการปลูกฝัง
จิตส�านึกเรื่องขยะลงไปในการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่สถาบันขั้นสูงส�าหรับนัก
บริหาร เพื่อเกิดการความเข้าใจร่วมกัน, การลดปริมาณขยะยุค Thailand 4.0’ (บุญส่ง ไข่เกษ, 2559)
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จังหวัดเลยจัดอบรมรณรงค์สร้างจิตส�านึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ เน้น
ความเข้าใจ ทฤษฎี 3 R คือ REDUSE ลดการใช้ , RE-USE ใช้ซ�้า และ, RECYCLE น�ามาใช้ใหม่ โดย นายวิโรจน์ 
จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมรณรงค์สร้างจิตส�านึกแก่ประชาชน ใน
การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ก�าหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ก�ากับ ดูแล และบริหารจัดการ ในส่วนของจังหวัดเลย ได้ก�าหนด roadmap (วิโรจน์ จิวะรังสรรค์, 2558)

หมู่บ้านพรหมมานุสรณ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะของจังหวัดเลยที่มีขนาดใหญ่โดยมีระยะทาง
ห่างจากบ่อขยะไม่ถึง 10 กิโลเมตร ซึ่งปริมาณการทิ้งขยะเฉลี่ยต่อปีของจังหวัดเลยจ�านวนมาก กว่า 300 ตันต่อ
ปี โดยบ่อขยะนี้เป็นบ่อขยะแบบฝังกลบตั้งแต่อดีต ที่มีการฝังกลบได้ง่าย แต่ในปัจจุบันไม่สามารถฝังกลบได้ 
เนื่องจากปริมานขยะเพิ่มมากขึ้นในแต่แทบทุกวันที่เป็นผลมาจากความเป็นเมืองต้องห้ามพลาดในการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง กระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาเช่น ในช่วงฤดูฝน ขยะที่หมักหมม เป็นเวลานานก็
จะก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยังเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ที่เป็นต้นเหตุท�าให้เกิดโรคต่างๆตามมา ท�าให้เกิด
แก๊สไข่เน่าและกลิ่นเหม็นของขยะ ซึ่งมีรัศมีกระจายตัวของกลิ่นไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร และในฤดูแล้ง ก็จะเกิด
การเผาไหม้กองขยะ ส่งผลให้เกิดควันและเถ้าฟุ้งกระจายและเกิดการลุกลามไปยังป่าและพ้ืนท่ีข้างเคียง ท้ังนี้ 
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลย้อนกลับมาหาชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านพรหมมานุสรณ์ รู้ในผลกระทบของปัญหาแต่
ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนน�าไปทิ้ง ดังนั้นปัญหานี้จึงเป็นวัฎจักร หมุนเวียน กันอยู่เรื่อยไป

บ้านพรหมมานุสรณ์ หมู่ที่ 9 ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีทั้งหมด 149 ครัวเรือน 650 คน 
แยกเป็นชาย 327 คน แยกเป็นหญิง 323 คน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ มีป่าล้อมรอบหมู่บ้าน ที่อยู่
อาศัยเป็นแนวขนานกับเส้นทางคมนาคม บ้านเรือนส่วนใหญ่มีการวางแผนเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีถนนทาง
เข้าหมู่บ้าน 5 เส้นทาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การคมนาคมและเทคโนโลยี เช่น ถนน ไฟฟ้า น�้า
ประปา และสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้การคัดแยกขยะในชุมชน เป็นปัญหาเพราะคนขาดความรู้ และไม่ได้เอาใจใส่ในการคัดแยกขยะ 
ขาดถังขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน ขยะมูลฝอย จึงเป็นตัวการส�าคัญประการหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีขยะมูลฝอยจ�านวนมาก คนในชุมชนไม่สามารถเก็บขนและก�าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างหมดสิ้นหรือจัดการ
ขยะมลูฝอยไม่ถกูสขุลกัษณะ เหตนุีข้ยะมลูฝอยจงึท�าให้เกดิปัญหาขยะเน่าเสยี เป็นสาเหตใุห้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม 
เช่น มลพษิทางน�า้ มลพษิทางดนิ และมลพษิทางอากาศ จากกิจกรรมท่ีด�าเนนิการผ่านมาท�าให้ชาวบ้านขาดความ
ตระหนักไม่เห็นความส�าคัญของการคัดแยกขยะ จึงท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ดังนั้นชาวบ้านจึงจ�าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาในเรื่องการคัดแยกเริ่มจากการมีความ
รู้เพื่อที่จะสามารถแยกขยะให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์แยกประเภท เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและ สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ถูกวิธี
บนมาตรฐานเดียวกันและสามารถพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะของคนในหมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์ ต�าบลธาตุ อ�าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือนใน หมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์ ต�าบลธาตุ 
อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

3. เพื่อศึกษากิจกรรมการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน พรหมมานุสรณ์ ต�าบลธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

4. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก�าจดัขยะใน หมูบ้่าน พรหมมานุสรณ์ ต�าบลธาต ุอ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวจิยั  ใช้การวจัิยเชงิปรมิาณในการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 
โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างประชากรในชมุชนบ้านพรหมมานสุรณ์ ต�าบลธาต ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย จ�านวน 50 ครวั
เรือน จากประชากร 149 ครัวเรือน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 7 หัวข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จ�านวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ข้อที่ตอบถูกต้อง และ
ระดับความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะ จ�านวน 14 หัวข้อ ได้แก่ การคัดแยกขยะก่อนน�า
ไปท้ิงและการลดปริมาณขยะมูลฝอย, เหตุผลท่ีคิดว่าการคัดแยกขยะก่อนน�าไปท้ิง ไม่ใช่วิธีท่ีจะลดปริมาณขยะ
มูลฝอย, เหตุผลที่ไม่คัดแยกขยะแต่ละครัวเรือน, ประเภทของขยะที่มีการคัดแยก,ชนิดของขยะที่มีการคัดแยก, 
เหตผุลทีไ่ม่คัดแยกประเภท,การปฏบิตัต่ิอขยะทีค่ดัแยกแล้ว, เหตผุลทีค่ดัแยก, ความเป็นภาระในการคดัแยกขยะ, 
เหตผุลทีไ่ม่เป็นภาระเพิม่ขึน้, เหตผุลทีเ่ป็นภาระเพิม่ขึน้, ความต้องการคดัแยกขยะประเภทตา่งๆ, เหตผุลการคดั
แยกขยะ, เหตุผลที่ไม่คัดแยกขยะมูลฝอย 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านกิจกรรมในการคัดแยกขยะของชุมชนในปัจจุบัน จ�านวน 1 หัวข้อ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของหมู่บ้านในปัจจุบัน

 ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการก�าจดัขยะ จ�านวน 5 หัวข้อ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการจดักจิกรรม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะของหมู่บ้าน, เหตุผลที่ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของหมู่บ้าน, เหตุผลที่ไม่
ควรจดักจิกรรมเกีย่วกับการคัดแยกขยะของหมูบ้่าน, ความต้องการทีอ่ยากให้มีการคัดแยกขยะ, ข้อเสนอแนะใน
การคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ 

3. วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้บรรยายลักษณะข้อมูลที่จัด
เก็บมาได้ด้วยค่าร้อยละและน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ 
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สรุปผลการวิจัย

1) ข้อมูลจากตารางที่ 8-9 ของชาวบ้าน พรหมมานุสรณ์ เรื่องความรู้การคัดแยกขยะ พบว่า ส่วนมาก
มีระดับความรู้อยู่ในช่วง ระดับปานกลาง (4-7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 70.00 และมีระดับความรู้อยู่ในช่วง มาก 
(8-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 30.00 ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 แผนภูมิระดับความรู้ของชาวบ้านในการคัดแยกขยะ

2) ข้อมูลจากตารางที่ 10-23 พบว่า เหตุผลการคัดแยกขยะ คือ ต้องการท�าให้หมู่บ้านมีความสะอาด
ขึ้น มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเพื่อเป็นรายได้เสริม มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 ดังแผนภูมิต่อไป
นี้ 

ภาพที่ 2 แผนภูมิเหตุผลในการคัดแยกขยะได้

 3) ข้อมูลจากตารางที่ 24 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในปัจจุบัน ของหมู่บ้านพรหม
มานุสรณ์ ที่ผ่านมา พบว่า มีการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.23 และสอนวิธีการทิ้ง
ขยะแต่ละประเภทน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.34 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 แผนภูมิการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในปัจจุบัน

4) ข้อมูลจากตารางที่ 25-29 ข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพบ้านพรหมมานุสรณ์ 
คอืต้องการให้จดัหาถงัขยะคดัแยกประเภทให้กบัชุมชน และเขยีนข้างถงัให้ชดัเจน มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 44.23 
และอยากให้มีปริมาณถังขยะเพียงพอกับขยะในหมู่บ้าน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.61 ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ภาพที่ 4 แผนภูมิข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ แต่การปฏิบัติจริงใน
ชวีติประจ�าวนัของชมุชนยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้จรงิ ซึง่ปรากฏการณ์หนึง่ทีค้่นพบกค็อืภายหลงัจากการอบรม
การคัดแยกขยะ ก็ยังมีการทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีการคัดแยก ในขณะที่ชุมชนเองก็ได้รับผลกระทบจากกองขยะ
ที่ไม่มีการคัดแยก เมื่อชาวบ้านบางกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วมีความเห็นที่น่าสนใจในเรื่องของ
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นน�้าคือชาวบ้านต้องท�าที่บ้านและท�าทุกวัน จนถึงปลายน�้าคือขยะที่คัด
แยกแล้วควรมีแหล่งรวบรวมเพื่อจัดแยกขยะแบบเบ็ดเสร็จ และเมื่อสอบถามถึงความต้องการพบว่าในการคัด
แยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนบ้านพรหมมานุสรณ์ ต้องการให้จัดหาถังขยะคัดแยกประเภทให้กับชุมชน และ
เขียนข้างถังให้ชัดเจน โดยชี้ว่าปัญหาขยะของหมู่บ้านพรหมมานุสรณ์ คือ คนในชุมชนไม่มีถังขยะแยกประเภท 
และรถบริการเก็บขยะมีจ�านวนจ�ากัด รถไม่มาเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง ใน 1 สัปดาห์ ควรจะมาเก็บ 2-3 ครั้งเป็น
อย่างต�่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นถัง ผู้น�าชุมชนควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกัน 
โดยชมชุนเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ หมู่บ้านพัฒนาในเรื่องของการคัดแยกขยะ และปลูกจิตส�านึกให้รักษา
ความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยของ กรวิภา สุทธิ (2552) ที่พบ
ว่า สมาชิกในชุมชนต้องการให้รถมาเก็บขยะมูลฝอยจากเดิมที่เข้ามาเก็บ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นการเก็บทุกวัน 
และเพิม่จ�านวนรถและขนาดรถทีเ่กบ็ขยะ รวมทัง้เพิม่จ�านวนถงัขยะแนวทางการจัดการขยะมลูฝอยให้มปีระสทิธิภาพ 
ควรพัฒนามาตรฐานการจัดการขยะและสนองความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ด้วยการแยกขยะ แปรรูปขยะ น�ากลับไปใช้ใหม่ และจัดระบบบ่อฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะ โดยให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า คนในชุมชน ควรมีการคัดแยกประเภทขยะ ทุกครัว
เรือน ผู้น�าชุมชนควร จัดหาถังขยะแยกประเภท มาใช้ในชุมชน เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการคัดแยก 
และเทศบาลต�าบลธาตุ มีความจ�าเป็นต่อการให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ที่จะวางแผนเกี่ยวกับการจัดให้มีรถ
เก็บขยะเพียงพอต่อการให้บริการของคนในชุมชน ควรมาเก็บขยะให้ตรงเวลา และมาเก็บขยะอย่างน้อย อาทิตย์
ละ 2 ครั้ง 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยมีการจัดตั้งธนาคารขยะแต่
เนือ่งจากขาดการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้โครงการไม่สามารถด�าเนนิการต่อได้ ซึง่หากมกีารสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม สร้างความตระหนักให้กับชุมชนและร่วมท�าอย่างจริงจัง น่าจะเกิดผลดีแก่ชุมชนได้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
ในการวิจัยครั้งต่อ ควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR) ในเรื่องการตั้งธนาคารขยะในชุมชน เพื่อเป็นการต่อย
อดสถานที่แห่งเดิมให้กลายเป็นธนาคารขยะที่สมบูรณ์ ท�าให้คนในชุมชนสามารถน�าขยะไปขาย เพิ่มรายได้ ทั้ง
ยังท�าให้หมู่บ้านมีความสะอาดขึ้น 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขวัญกมล เทพกิจ, ภวดี แปะก๋งเซ้ง,

สุทธิดา แซ่ลิ่ม และโสรยา แย้มเล็กน้อย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการดุแลสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วัดระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 
กรณศีึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2) เปรยีบเทียบพฤตกิรรมกรรมการ
ดแูลสขุภาพของนกัศกึษากรณนีกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา โดยวจิยั
ครัง้นีใ้ช้วธิวีจัิยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการเกบ็แบบสอบถามจากนกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา จ�านวน 338 คน ซ่ึงเมือ่วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ ิt-test, One-Way 
ANOVA

นักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากกว่าเพศชาย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยภาพรวม 3 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ดงันี ้ด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลายความเครยีด ด้านการรบัประทานอาหาร และด้านการดแูลตวัเองไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา ด้านการออกก�าลังกาย
แตกต่างกัน

บทน�า

สงัคมปัจจบุนัเป็นทีม่กีารแข่งขันสงูท�าให้ผูค้นลมืทีจ่ะเอาใจใส่ในวถิชีีวติประจ�าวนัโดยเฉพาะเรือ่งสขุภาพ
ปัจจุบันน้ีปัญหาหนึ่งเนื่องจากมีแนวโน้มในการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาหรือทางเทคโนโลยีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ พัฒนาไปสู่ระบบบริโภคนิยม ยึดติดในรูปเสียง กลิ่น รสสัมผัส ท�าให้มนุษย์สมัยใหม่
ต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถอยของสุขภาพทางกายใจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท�าให้สภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
การเปลีย่นแปลงเกดิแบบแผนการเจ็บป่วยและการเสียชวีติ ซ่ึงเกดิโรคติดต่อเกิดจากพฤติกรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะ
สม เช่น โรคอ้วน (มัลลิกา จันทร์ฝั้น, 2557. www.ped.edu.ku.ac.th)

คนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารอันมีสาเหตุมาจากการบริโภคที่
ไม่ถกูวธิ ีเช่น รับประทานอาหารจ�าพวกของย่างเป็นประจ�าทกุวนัท�าให้เกิดการสะสมของสารท่ีก่อให้เกดิโรคมะเร็ง 
ขาดการออกก�าลงักายส่งผลให้เป็นโรคอ้วน การดแูลสขุภาพสามารถได้หลายวธิ ีเช่น การออกก�าลงักายเป็นประจ�า 
ควรเลือกวิธีการออกก�าลังกายให้ถูกวิธีและเวลาที่เหมาะสมกับการออกก�าลังกายควรเป็นช่วง 05.00 – 07.00 
น.(ส�านกังานป้องกนัควบคมุที ่7 ขอนแก่น. 2560. www.odpc7.ddc.moph.go.th) ในตอนเช้าเพราะจะเป็นการ
ช่วยให้ล�าไส้ใหญ่ขบัของเสยีออกให้หมด ควรพกัผ่อนให้เพยีงพออย่างน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง (ทรงพล สภุาผล, 2014. 
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www.voathai.com) เพราะการนอนดึกหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะท�าให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายท�างานหนัก
และท�าให้เสื่อมเร็ว

จากการส�ารวจพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่พักผ่อนไม่เพยีงพอ มกีารรบัประทานอาหารทีไ่ม่เหมาะสมตามโภชนาการ
ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน และขาดการออกก�าลังกายส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคอ้วน ทางคณะผู้จัด
ท�าได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาพจึงได้จัดท�าบทความวิชาการ เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้นกันกัศกึษาเลง็
เห็นถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี (เนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ 
และอนุสรา พันธุ์นิธิทธ์. 2555. www.info.ms.su.ac.th)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่วดัระดบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของนกัศกึษา กรณศีกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา กรณีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประโยชน์ของการวิจัย

1.ทราบถึงระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา กรณีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. ทราบถึงขอ้บกพร่องตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนักศึกษา กรณีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สมมติฐานของการวิจัย

 เพศที่แตกต่างกันท�าให้การดูแลสุขภาพแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

1. เนื้อหา

 - ศกึษาพฤตกิรรมการดสูขุภาพของนกัศกึษา กรณีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา ตามหลักการวิจัยเชิงปริมาณ

 - ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเกี่ยวกับระบบสุขภาพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ�านวน 2,146 คน

3. กลุ่มตัวอย่าง

 ใช้สูตรค�านวณหากลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาทราบขนาดจ�านวนประชากร ของ Taro Yamane ได้
กลุ่มตัวอย่าง 338 คน ดังนี้

และด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วนประชากรโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

หลักสูตรพัฒนาชุมชน 428 68

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 371 60

หลักสูตรภาษาไทย 258 42

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 146 24

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 499 72

หลักสูตรสวัสดิการสังคม 186 30

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 258 42

รวม 2,146 338

4. พื้นที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. เวลา  การวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณีศึกษา
พฤตกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้ง
น้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดโดยเก็บ
ข้อมูลจากนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาสรุปผลการ
วิจัยในครั้งนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามแบบค�าถามปลายปิดและค�าถามปลายเปิด เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี และโปรแกรมวิชาซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List)

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก�าลังกายด้านการพักผ่อนและผ่อน
คลายความเครียด และด้านการตรวจและดูแลตนเอง โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ และได้สร้างขึ้นมาให้คะแนนตามหลักของ ลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามค�าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

วิธีการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 2. ก�าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาน�ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามทั้งปลายเปิดและปลายปิด

3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาค้นคว้าด�าเนนิการเก็บข้อมลู โดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน 338 ชดุ แบ่งเป็นโปรแกรมวิชาพัฒนา
ชุมชน จ�านวน 68 ชุด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 60 ชุด โปรแกรมวิชาภาไทย จ�านวน 42 ชุดโปรแกรม
วิชาภูมิสารสนเทศจ�านวน 24 ชุด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�านวน 72 ชุด โปรแกรมวิชาสวัสดิการ 
จ�านวน 30 ชุด โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว จ�านวน 42 ชุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถติใินการหาคณุภาพของแบบสอบถาม ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ใช้วธิ ีltem-total Correlation 
สถติพิืน้ฐานได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี ่(Frequency) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 338 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ58.9) รองลงมาคือเพศชาย (ร้อยละ41.1) ส่วนใหญ่ปี 3 (ร้อยละ40.5) รองลงมาคือปี 4 (ร้อยละ 
22.8) ปี 2 (ร้อยละ 22.2) และปี 1 (ร้อยละ 14.5) ตามล�าดับ

ระดับการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 338 คน พบว่า

ด้านการรับประทานอาหาร พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.01 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การประเมินมีการดู
ฉลาก (อย.) วันที่ผลิตในการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุส�าเร็จ ค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา รับ
ประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ ค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับปานกลาง และดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม ค่า
เฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�าดับ

 ด้านการออกก�าลังกาย พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 1.86 อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การประเมินมีการออก
ก�าลังกายจนกระทั่งเหงื่อออก ค่าเฉลี่ย 1.89อยู่ในระดับน้อย รองลงมา มีการออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
3-4 ครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.88 อยู่ในระดับน้อย และมีการออกก�าลังกายหลังรับประทานอาหารไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
ค่าเฉลี่ย 1.88 อยู่ในระดับน้อย ตามล�าดับ

ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.35 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
การประเมินในแต่ละวันมีการนอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา มีการ
แบ่งเวลาท�างานและการออกก�าลังกายได้ดี ค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับปานกลาง และมีการคลายเครียดด้วยการ
ออก�าลังกาย ค่าเฉลี่ย 2.92 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�าดับ

 ด้านการดูแลตัวเอง พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 2.57 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การประเมินมีการชั่งน�้าหนัก
ตัว ค่าเฉลี่ย 2.93 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา พบแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ค่าเฉลี่ย 2.91 อยู่ใน
ระดับปานกลาง และในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเข้ารักษาสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 2.59 อยู่ในระดับปานกลาง ตาม
ล�าดับ

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

พฤติกรรม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1.รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ต่อ 1 วัน 2.79 1.14 ปานกลาง

2.รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ 3.19 1.12 ปานกลาง

3.ท่านดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม 3.02 1.31 ปานกลาง

4.ท่านดื่มชากาแฟ 2.63 1.42 ปานกลาง
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5. ท่านดูฉลาก (อย.) วันที่ผลิตในการเลือกซื้ออาหารที่
บรรจุส�าเร็จ

3.44 1.21 ปานกลาง

รวม 3.01 0.69 ปานกลาง

6.ท่านออกลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 1.88 1.21 น้อย

7.ท่านออกก�าลังกายแต่ละครั้งไม่ต่�ากว่า 20 นาที 1.83 1.14 น้อย

8.ท่านเริ่มออกก�าลังกายจนกระทั่งเหงื่อออก 1.89 1.16 น้อย

9.ท่านออกก�าลังกายจนกระทั่งหัวใจเต้นเร็วและรู้สึกเหนื่อย 1.88 1.74 น้อย

10.ท่านเริ่มออกก�าลังกายหลังรับประทานอาหารไม่น้อย
กว่า 4 ชั่วโมง

1.88 1.74 น้อย

รวม 1.86 1.07 น้อย

11.ในแต่ละวันท่านนอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง 3.32 1.07 ปานกลาง

12.ท่านใช้เวลาพักผ่อนและคลายเครียดด้วยเพลงหรือ
ดนตรี

3.88 1.30 มาก

13.ท่านสามารถแบ่งเวลาการท�างานและการออกก�าลังกาย
ได้ดี

3.09 1.42 ปานกลาง

14.ท่านลดความเครียดด้วยการท�างานอดิเรก 3.58 1.23 มาก

15.ท่านคลาดเครียดด้วยการออกก�าลังกาย 2.92 1.39 ปานกลาง

รวม 3.35 0.79 ปานกลาง

16.ท่านใช้ห้องพยาบาลของสถานศึกษา 2.32 1.27 น้อย

17.ท่านชั่งน้�าหนักตัว 2.93 1.24 ปานกลาง

18.ท่านไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 2.91 1.17 ปานกลาง

19.ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านได้รับการรักษาสุขภาพ 2.59 1.21 ปานกลาง

20.ท่านตรวจฟันทุกปี (ปีละ 2 ครั้ง) 2.14 1.33 น้อย

รวม 2.57 0.72 ปานกลาง
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

เพศ

t sigหญิง ชาย

x S.D x S.D

ด้านการรับประทานอาหาร 2.94 0.65 3.10 0.74 2.530 .113

ด้านการออกก�าลังกาย 1.70 0.96 2.10 1.18 16.623 .000

ด้านการพักผ่อนและผ่อน
คลายความเครียด

3.34 0.80 3.37 0.79 0.073 .788

ด้านการดูแลตัวเอง 2.60 0.67 2.53 0.80 0.073 .082

รวม 2.65 0.54 2.77 0.66 6.303 3.039
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มีการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 3 ด้าน คือ ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด การรับประทานอาหาร และการดูแลตัวเอง อยู่ใน
ระดับน้อย 1 ด้าน คือด้านการออกก�าลังกาย 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาที่ต่างกันตามเกณฑ์การประเมิน โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 
ด้าน คือ ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด ด้านการรับประทานอาหาร และด้านการดแูลตัวเองไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา ด้านการออกก�าลัง
กายแตกต่างกัน
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อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.9) 
รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 41.1) ส่วนใหญ่ปี 3 (ร้อยละ40.5) รองลงมาคือปี 4 (ร้อยละ 22.8) ปี 2 (ร้อยละ 
22.2) และปี 1 (ร้อยละ 14.5) ตามล�าดับ เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีให้ความสนใจเก่ียวกับการดูแลตนเอง
มากกว่าเพศชาย แต่เพศชายยังขาดวินัยในการดูแลตนเอง

2. ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พบว่า การประเมินผลโดยภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
พิจารณาได้ดังนี้

 2.1 การพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด ค่าเฉลี่ย 3.35 ผลการประเมินในระดับปานกลาง 
เนื่องจากในแต่ละวันท่านนอนหลับวันละ 6 - 8 ชั่วโมง มีการแบ่งเวลาท�างานและการออกก�าลังกายได้ดี และมี
การคลายเครยีดด้วยการออก�าลงักาย ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ นติยา ตรศีลิป์วเิศษ และ พมิลพรรณ พทิยา
นุกุล (2555) เนื่องจากความต้องการในการนอนหลับของคนเราขึ้นอยู่กับอายุหรือวัย ยิ่งอายุน้อยยิ่งต้องการการ
พักผ่อนมาก

 2.2 การรับประทานอาหาร ค่าเฉลี่ย 3.01 ผลการประเมินในระดับปานกลาง เนื่องจากท่านดูฉลาก 
(อย.) วันท่ีผลิตในการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุส�าเร็จ รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ และดื่มนมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นัฐพล ตั้งสุภูมิ (2552) การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ
และบริโภคอาหารตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและสุขภาพ

 2.3 การดูแลตัวเอง ค่าเฉลี่ย 2.57 ผลการประเมินในระดับปานกลาง เนื่องจากท่านชั่งน�้าหนักตัว 
พบแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ค่าเฉลี่ย 2.91 และในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเข้ารักษาสุขภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมบูรณ์ อินทลาภาพร (2554) เนื่องจากการควบคุมและออกก�าลังกายช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวและลดความเสี่ยงต่อโรค

 2.4 ด้านการออกก�าลังกาย ค่าเฉลี่ย 1.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากมีการออก
ก�าลังกายจนกระทั่งเหงื่อออก มีการออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง และมีการออกก�าลังกายหลัง
รับประทานอาหารไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (2557) การ
ออกก�าลังกายท�าให้ร่างกายแข็งแรง และสมารถป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้

3. ผลพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของนักศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา อยู่ในระดับปานกลาง ท�าให้มีการหันมาดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีตามสุขอนามัย

 3.1 จากการเปรียบเทยีบโดยภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายให้ความส�าคัญในด้านการรบัประทาน
อาหาร การออกก�าลังกาย และการพักผ่อนและคลายความเครียดมากกว่าเพศหญิง ยกเว้นการดูแลตัวเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภานุ คัมภิรานนท์ (2548) เนื่องจากเพศให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างอื่น
มากกว่าการดูแลสุขภาพของตนเอง
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 3.2 จากการเปรียบเทียบ โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาให้ความส�าคัญในด้านการออกก�าลังกาย
น้อยมาก ซึง่ต่างจากด้านการรบัประทานอาหาร การพกัผ่อนและผ่อนคลายความเครยีด และด้านการดแูลตวัเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ถวัลย์ แตงไทย และ อธิพัชร์ ดาดี (2552) เนื่องจากขาดวินัยในการดูแลใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในเรื่องการรับประทานอาหารเนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม การรับประทานอาหารที่ท�าจาก
กะทิหรือทอดน�้ามันเป็นประจ�า และการดื่มน�้าอัดลม ชา กาแฟ เป็นประจ�าเป็นต้น

 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค และเป็นการคัดกรองอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น 
หากพบความผิดปกตกิ็สามารถรักษาได้ทนัท่วงที และยังเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลนอ้ยกว่าเมือ่มอีาการ
เจ็บป่วยมาก
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ความคิดเห็นของชุมชนต่อพฤติกรรมของเด็กแว้น บริเวณอ่างเก็บน้�าพราว 

บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

ณัฐมล ศรีบุรินทร์ และคณะ 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท�าการศึกษาที่หมู่บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
โดยมวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของชมุชนเก่ียวกับสาเหตขุองพฤตกิรรมการเป็นเดก็แว้น บ้านก�าเนดิ
เพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
พฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย และ 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของชุมชนเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 
11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ใช้ประชากรบริเวณอ่างเก็บน�้าพราว จ�านวน 150 ครัวเรือน ท�าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวน 50 ครัวเรือน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ และการ
พรรณนาข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า

1.ความคดิเหน็ของชมุชนเก่ียวกบัสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนดิเพชร หมู่ 11 ต�าบล
เมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่ามีสาเหตุมาจากครอบครัวมีปัญหา เช่น การหย่าร้าง เศรษฐกิจไม่ดี ความ
รุนแรงในครอบครัว ท�าให้วัยรุ่นต้องหาที่ระบายอย่างผิดวิธี

2.ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 
ต�าบลเมือง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่าก่อให้เกดิอบุตัเิหตจุากการใช้รถบนท้องถนนของเดก็แว้นเอง และ สร้าง
ความไม่สงบสุขให้กับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน

3.ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้าน
ก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย เห็นว่าควรให้รฐับาลหรอืเจ้าหน้าทีผู่ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเข้ามาแก้ไข
ปัญหาเพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมเดก็แว้นเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : ความคิดเห็นของชุมชน,พฤติกรรมเด็กแว้น

บทน�า

เดก็แว้น เป็นกลุม่ท่ีชอบรวมกลุม่กบัเพือ่น ซ่ิงมอเตอร์ไซค์แข่งกนับนท้องถนน “รถมอเตอร์ไซค์” ของเด็กแว้
นถอืได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างตัวตนและพืน้ทีท่างสงัคมเพือ่เสรมิอ�านาจให้พวกเขาหลดุพ้นจากความเป็น
คนไม่มตีวัตนในสงัคม ซึง่ถือเป็นอกีหนึง่ปัญหาในสงัคมทีเ่กดิขึน้ในหมูว่ยัรุน่ วยัทีช่อบความท้าทาย รกัความสนกุ เตม็
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ไปด้วยความคกึคะนองและต้องการการยอมรับจากสงัคม ซ่ึงปัญหานีไ้ม่ใช่ปัญหาใหม่ของสงัคมไทย หากแต่เป็นปัญหา
ทีเ่รือ้รงัมานาน และทวคีวามรนุแรงข้ึนเรือ่ยๆ แต่หากเรามองว่า เด็กวยัรุน่กลุม่นีเ้ป็นต้นเหตุของปัญหา จะท�าให้เราไม่
เข้าใจปัญหาสงัคมท่ีซบัซ้อนและไม่สามารถแก้ปัญหานีไ้ด้อย่างจรงิจงั เพราะทีจ่รงิแล้วพวกเขาเป็นเพยีงปลายเหตุของ
ปัญหาทีม่ต้ีนตอจากสภาพแวดล้อม สภาพครอบครวัไทย ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากครอบครวัขยายเป็นครอบครวัสลาย 
เด็กส่วนหนึง่มาจากครอบครวัท่ีพ่อแม่แยกทางกนั หรอืเกิดจากเดก็ไม่ได้รบัการยอมรบัจากครอบครวั พ่อแม่ชอบต�าหนิ
และบ่นลกูอยูเ่ป็นประจ�า เดก็จงึออกไปหาการยอมรบัจากภายนอกในรปูแบบต่างๆ โดยไม่ค�านงึว่าถกูหรอืผดิ รวมทัง้
ครอบครวัทีพ่่อแม่ให้ความส�าคญัในเรือ่งวัตถนุยิม ก้มหน้าก้มตาท�างานหาเงนิตัวเป็นเกลยีวจนไม่มเีวลาให้กับลกู ปัญหา
ความสัมพันธ์ทีอ่่อนแอลงของสมาชกิ ในครอบครวัและปัญหาทางเศรษฐกิจนีน้�ามาซึง่ความไม่มัน่คงของครอบครวั อนั
มผีลต่อเนือ่งไปถึงการพฒันาคณุภาพเดก็ท่ีเตบิโตมาในครอบครวัทีเ่ปราะบางเช่นนีด้้วย บัณฑิต ศรไพศาล ( 2553, 
ออนไลน์ )

จากการส�ารวจพฤตกิรรมวยัรุน่ พบว่า วยัรุ่นกว่าร้อยละ 60 มกีารต่อต้านทางสงัคมและสร้างปัญหาจากการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมอย่างต่อเนือ่ง ท้ังแก๊งซ่ิง ปัญหาความรนุแรง ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นวยัรุน่ทีม่ปัีญหาและมสีาเหตุ
มาจากรากฐานของครอบครวัไม่ด ีขาดผูป้กครองดูแล ทัง้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ เพือ่นยัว่ย ุรวมทัง้ถกูถ่ายทอดผ่าน
สือ่จนเกดิความภาคภูมิใจในสิง่ทีต่นเองเป็นผูก่้อ โดยเดก็กลุม่นีเ้ชือ่ว่ายิง่ซิง่รถหนตี�ารวจได้จะท�าให้เขาเปลีย่นตวัตนจาก
คน ทีไ่ม่เคยมเีสน่ห์ ไม่มีใครยอมรับ กลายเป็นฮโีร่ในสายตาเพือ่นฝงูขึน้มาทนัท ีและสถติข้ิอมลูการเกดิอบุตัเิหตบุนท้อง
ถนนที ่พบว่า ในแต่ละปีมเีดก็และเยาวชน ซึง่อยูใ่นวยัเรยีนต้องจบชวีติไปกว่า 2 หมืน่คน ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 25 ของผู้
ทีป่ระสบอบุตัเิหตทุางถนนท้ังหมด อบัุตเิหตดุงักล่าวท�าให้เด็กวัยรุ่นเหล่านีไ้ด้รบับาดเจบ็ปีละกว่า 1 ล้านคน เสยีชีวติ 
ปีละ 13,000 – 25,000 รายต่อปี และพกิาร 9,000 ราย ต่อปี ซ่ึงเด็กเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นผูข้บัขีเ่องและไม่มใีบอนญุาต
ขับข่ีรถจกัรยานยนต์ และในจ�านวนนีม้กีลุม่ทีช่ืน่ชอบการแข่งรถจกัรยานยนต์บนท้องถนน หรอืทีเ่รยีกกนัว่าแก๊งเด็กแว้
นและเดก็สก๊อยรวมอยูด้่วยจ�านวนไม่น้อย และเนือ่งจากเด็กแว้นและเดก็สก๊อยไม่ใช่เป็นเพยีงปัญหาทีส่ร้างความร�าคาญ 
ความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนและท�าให้เกดิความไม่ปลอดภยัในหมู่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงเท่าน้ัน แต่การม่ัวสุมกันแข่งรถ 
ถอืเป็น “ต้นตอ” ของปัญหาหลายประการท่ีเกดิขึน้ในหมูว่ยัรุน่ ไม่ว่าจะเป็นการติดยาเสพติด การเล่นการพนนั การมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั อนัควร ความรนุแรงต่างๆ จนส่งผลให้วยัรุน่จ�านวนไม่น้อยขาดโอกาสทางการศกึษา บาดเจบ็และ
พกิารนอกจากนัน้ พบว่า เดก็แว้นในจงัหวดัเลยก่อความรนุแรงมาก นอกเหนอืจากการตัง้กลุม่ซิง่รถมอเตอร์ไซค์ในเวลา
กลางคนื ทีใ่ช้เวบ็ไซด์สังคมเครอืข่ายออนไลน์ เช่น ไฮไฟว์ เฟชบุค๊ และทวติเตอร์ติดต่อสือ่สารกนั และใช้ร้านเกมส์เป็น
สถานที ่นดัหมาย เพือ่หลบเลีย่งเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ซึง่แตกต่างกบัเดก็แว้นในจังหวดัอ่ืนทีม่กัใช้ร้านซ่อมรถหรอืทีส่าธารณะ
เป็นแหล่งรวมตวั ซึง่ถ้าจะแก้ปัญหานี ้ สิง่ทีต้่องท�าความเข้าใจเป็นอนัดบัแรก คอืการท�าความเข้าใจเรือ่ง“จิตวทิยาวัย
รุน่” เสยีก่อน โดยในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงท่ีมพีฒันาการทางจติใจและสติปัญญาสงูขึน้ มคีวามคดิเป็นตัวของตัวเอง และมี
ความต้องการทีจ่ะหาความเป็นตวัของตวัเอง ต้องการเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ืน่ และต้องการให้คนอืน่มองเหน็คณุค่าของ
ตนเอง โดยในช่วงวยันีจ้ะเริม่ห่างพ่อแม่ ญาตผิูใ้หญ่ เหน็ความส�าคญัและสนทิสนมกบัเพ่ือน และมพีฤติกรรมทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมของกลุม่เพือ่น บัณฑิต ศรไพศาล ( 2553, ออนไลน์ )

ดงันัน้ในการศกึษา ความคดิเหน็ของชมุชนต่อพฤติกรรมของเด็กแว้น บรเิวณอ่างเกบ็น�า้พราว บ้านก�าเนดิ
เพชร หมู ่ 11 ต�าบลเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย จงึเป็นการศกึษาเพือ่หาสาเหตขุองพฤตกิรรมการเป็นเดก็แว้นใน
บรเิวณอ่างเกบ็น�า้พราว โดยพจิารณาจากผลกระทบทีเ่กิดจากตวัเดก็แว้นต่อชมุชนบ้านก�าเนิดเพชร และแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึน้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขต่อกลุม่คนบรเิวณอ่างเก็บน�า้พราว บ้านก�าเนดิเพชร หมู ่11 ต�าบลเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  601

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนิดเพชร 
หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น บ้านก�าเนิด
เพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของพฤติกรรม การเป็น
เด็กแว้น บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

โจทย์วิจัย

พฤตกิรรมของเดก็แว้นเป็นปัญหาต่อชมุชนบ้านก�าเนดิเพชรหรอืไม่ และจะมแีนวทางการแก้ไขอย่างไร

นิยามศัพท์เฉพาะ

ความคิดเห็นของชุมชน หมายถึง ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็น
ความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความจริง แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคล จะแสดงออกโดยมีข้ออ้าง หรือ
การแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกป้องความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็น ผลของการแปลความหมายของ
ข้อเทจ็จรงิซึง่ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัปิระจ�าตวัของแต่ละบคุคล การแสดงความคดิเหน็นีอ้าจจะได้รับการยอมรับหรอื
ปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได้ 

พฤติกรรมของเด็กแว้น หมายถึง “วัยรุ่นที่เสพติดความสนุกสนานในลักษณะชอบความป่วนความ
ท้าทาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากครอบครัวมีปัญหา ท�าให้วัยรุ่นต้องหาที่ระบายอย่างผิดวิธ ี ไปแสวงหาความสนใจ
หรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ พฤติกรรมของเด็กแว้นถือเป็นพฤติกรรมการเสพติดชนิดหนึ่ง ซึ่งเวลาเด็ก
เสพความตื่นเต้นบ่อย ๆ ก็จะติด เช่นเดียวกับ การติดเกมหรือติดการพนัน

บริเวณอ่างน�้าพราวหมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย หมายถึง พื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่ก่อน 
ถึง ม.ราชภัฏเลย ด้วยบรรยากาศยามเย็นที่เงียบสงบ พระอาทิตย์จะตกด้านหลังภูเขา เห็นความเหมาะแก่การมา
สัมผัสบรรยากาศอันสุนทรี

ผลกระทบของพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงน�ามาซึ่งอุบัติเหตุและจะก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ทัง้ความสญูเสยีทางตรง เช่น ชวีติ ทรพัย์สนิ ค่าใช้จ่าย ในการรกัษาพยาบาลและความสญูเสยีทางอ้อม เช่น ความ
เศร้าโศกเสียใจ เบื่อหน่าย ท้อแท้ต่อชีวิต หมดก�าลังใจ สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น
การตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัย ควรจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคน

กรอบแนวคิด

การศึกษาค้นคว้าการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อพฤติกรรม
ของเด็กแว้น บริเวณอ่างเก็บน�้าพราว บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ตามแผนภูมิ
แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ประชากรเป้าหมาย

ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณ อ่างเก็บน�้า
พราว บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย จ�านวน 150 ครัวเรือน 

การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวน 50 ครัวเรือน จากความคิดเห็น
ของชุมชนต่อพฤติกรรมของเด็กแว้น บริเวณอ่างเก็บน�้าพราว บ้านก�าเนิดเพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย โดยค�านวณจากประชากรบริเวณอ่างเก็บน�้าพราว จ�านวน 150 ครัวเรือน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ แบบสอบถามปลายปิด โดยท�าการสุ่มแบบตัวอย่างแบบบังเอิญ (Acci-
dental Sampling) จ�านวน 50 ครัวเรือน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครัง้นีผู้วิ้จยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม และ น�าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์
มาวเิคราะห์ด้วยเครือ่ง โปรแกรม ส�าเรจ็รปูเพือ่การวจิยัทาง สงัคมศาสตร์โดยการใช้สถติ ิหาร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ 

ผลการวิจัย

ผลของการวจิยั ความคดิเหน็ของชมุชนต่อพฤตกิรรมของเดก็แว้น บรเิวณอ่างเกบ็น�า้พราว บ้านก�าเนดิ
เพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า 

ระดบัความส�าคญัของสาเหตตุ่างๆของการเป็นเดก็แว้น เกดิจากสาเหตหุลายประการเมือ่วเิคราะห์ภาพ
รวมพบในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 เมื่อจ�าแนกตามรายข้อพบว่า สาเหตุที่มีระดับความส�าคัญมากที่สุด คือ 

ความคิดเห็นของชุมชนต่อพฤติกรรมของเด็ก

แว้น บริเวณอ่างเก็บน้�าพราว บ้านก�าเนิดเพชร 

หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

-สาเหตุพฤติกรรมของเด็กแว้น

-ผลกระทบที่ตามมาของพฤติกรรมเด็กแว้น

-ข้อเนอแนะแนวทางการแก้ไขของพฤติกรรม

เด็กแว้น

ปัจจัยส่วนบุคคล

 1 เพศ 

 2 อายุ

 3 การศึกษา
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ครอบครัวมีปัญหา เช่น การหย่าร้าง เศรษฐกิจไม่ดี ความรุนแรงในครอบครัว ท�าให้วัยรุ่นต้องหาที่ระบายอย่าง
ผิดวิธี มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.78 และสาเหตุที่มีระดับความส�าคัญมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ พ่อแม่
ตามใจเกินไปจึงท�าให้ลูกท�าตามใจตัวเองจนเกินควบคุมได้ มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.68 ดังแผนภูมิภาพ
วงกลมที่ 1

แผนภูมิภาพวงกลมที่ 1 ระดับความส�าคัญของสาเหตุพฤติกรรมของเด็กแว้น

ระดบัของผลกระทบของพฤติกรรมเดก็แว้นเรื่องต่างๆ เกดิจากสาเหตหุลายประการเมือ่วเิคราะห์ภาพ
รวมพบในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อจ�าแนกตามรายข้อพบว่า ผลกระทบที่มีระดับความส�าคัญมากที่สุด 
คอื อบุตัเิหตขุองการใช้รถบนท้องถนนของเดก็แว้นเอง และ สร้างความไม่สงบสขุให้กบัผูส้ญัจรไปมาบนท้องถนน 
มีค่ามากทีส่ดุ มีค่าเฉล่ียทีร่ะดบั 4.68 และผลกระทบทีม่รีะดบัความส�าคัญมากทีส่ดุรองลงมา ได้แก่ ท�าให้ภาพพจน์
ของชุมชนบ้านก�าเนิดเพชร เสื่อมเสียชื่อเสียง มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.66 ดังแผนภูมิภาพวงกลมที่ 2

แผนภูมิภาพวงกลมที่ 2 การแสดงระดับของผลกระทบของพฤติกรรมเด็กแว้นเรื่องต่างๆ

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กแว้น เมื่อจ�าแนกตามรายข้อพบว่า ข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขที่มมีากที่สุด คือ แก้ไขปัญหาให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาในด้านของ
พฤติกรรมเยาวชนเด็กแว้น จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่มมีากที่สุดรอง
ลงมา คือ แก้ไขปัญหาการดัดแปลงท่อรถไม่ให้เสียง ดัง และให้รถอยู่ในสภาพเดิม จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 ดังแผนภูมิภาพวงกลมที่ 3
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แผนภูมิภาพวงกลมที่ 3 ร้อยละของข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กแว้น

สรุปผลการวิจัย

การท�าวิจัยครั้งนี้ ได้ท�าการศึกษา กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณ อ่างเก็บน�้าพราว บ้านก�าเนิด
เพชร หมู่ 11 ต�าบลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยค�านวณจากประชากรบริเวณอ่างเก็บน�้าพราว จ�านวน 150 
ครัวเรือน ค�านวณขนาดตัวอย่างได้ จ�านวน 50 ครัวเรือน จากการศึกษาสรุปผลได้ดังนี้

ความคดิเหน็ของชมุชนเกีย่วกบัสาเหตขุองพฤตกิรรมการเป็นเดก็แว้นนัน้พบว่ามสีาเหตมุาจากครอบครัว
มีปัญหา เช่น การหย่าร้าง เศรษฐกิจไม่ดี ความรุนแรงในครอบครัว ท�าให้วัยรุ่นต้องหาที่ระบายอย่างผิดวิธ ีส่วน
ความคดิเหน็ของชมุชนเกีย่วกบัผลกระทบของพฤตกิรรมการเป็นเดก็แว้นพบว่าเกดิอบุตัเิหตขุองการใช้รถบนท้อง
ถนนของเด็กแว้นเอง และสร้างความไม่สงบสุขให้กับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน และความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยว
กับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้นพบว่า ควรให้รฐับาลหรอืเจ้าหน้าทีผู่ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
เข้ามาแก้ไขปัญหาเพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมเดก็แว้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าสาเหตุส�าคัญที่ชาวบ้านเห็นด้วยมากที่ คือ ครอบครัวมีปัญหา เช่น การหย่าร้าง 
เศรษฐกิจไม่ดี ความรุนแรงในครอบครัว ท�าให้วัยรุ่นต้องหาที่ระบายอย่างผิดวิธี ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากบ้าน
ก�าเนิดเพชรเป็นหมู่บ้านกึ่งเมืองกึ่งชนบท ดังนั้น หมู่บ้านที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทถ้าเกิดการปรับตัวไม่ดี ปรับตัว
ไม่ทัน ท�าให้การไหลบ่าของวัฒนธรรมแบบเมืองท�าให้วัยรุ่นที่เป็นชนบทปรับตัวไม่ทันรับเอาวัฒนธรรมที่ผิดๆมา
ใช้ ถ้าครอบครัวปรับตัวไม่ทันกับวัฒนธรรมเมืองก็จะท�าให้เกิดปัญหาต้องเลี้ยงลูกด้วยเงิน ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน
ลกู เพราะพ่อกับแม่ออกไปหาเงนิ นอกจากหมูบ้่านก�าเนดิเพชรจะเป็นหมูบ้่านกึง่เมอืงกึง่ชนบทแล้วอกีอย่างหนึง่
ที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ หมู่บ้านก�าเนิดเพชรตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งกลุ่มที่มาเรียนมักจะเป็น
วัยรุ่นนักศึกษาที่มาจากที่อื่นๆ ซึ่งมียานพาหนะที่ใช้มากที่สุด คือ “รถมอเตอร์ไซค์” เพราะฉะนั้นในช่วงวยัรุน่เป็น
ช่วงทีม่พีฒันาการทางจติใจและสตปัิญญาสงูข้ึน มคีวามคดิเป็นตัวของตัวเอง และมคีวามต้องการทีจ่ะหาความเป็นตวั
ของตวัเอง ต้องการเป็นท่ียอมรบัของผูอ้ืน่ และต้องการให้คนอืน่มองเหน็คณุค่าของตนเอง โดยในช่วงวยันีจ้ะเริม่ห่าง
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พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เหน็ความส�าคญัและสนทิสนมกบัเพือ่น และมพีฤติกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของ
กลุม่เพือ่น ซึง่ในส่วนนีค้รอบครวัได้มองข้ามเกีย่วกบัการดูแลเลีย้งดู ให้ข้อคดิ ติดตาม ใส่ใจ ว่าการเป็นคนดีของสงัคม
เป็นอย่างไร ดงันัน้ครอบครวัจึงเป็นสาเหตหุลกัทีท่�าให้เด็กเกดิความคดิและรบัวฒันธรรม ค่านยิมทีผ่ดิๆมาใช้ จนเกดิ
เป็นเดแ็ว้น สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และ ผศ.จาลอง คาบุญชู ( 2553, ออนไลน์ ) 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

-จากวิจัย ครั้งนี้ พบว่า ผู้วิจัยเข้าไม่ถึงตัวเด็กแว้น การเข้าถึงเด็กแว้นอาจเป็นอันตรายกับผู้ท�าวิจัย หรือ
เดก็แว้นอาจไม่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ดงันัน้ ในการท�าวจิยัครัง้ต่อไปผูว้จิยัควรมวีธิพีดูโน้มน้าว
ใจ หรือมีวิธีการเข้าถึงตัวเด็กแว้นเองเพ่ือให้เด็กแว้นไว้วางใจยอมให้ข้อมูลอย่างแท้จริง และป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อผู้วิจัย

-จากวิจัย ครั้งนี้ พบว่า เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไม่ตอบโจทย์เรื่องของมุมมองของคนใน คือ ไม่ได้ไป
ถามเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ดังนั้น ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการลงไปสัมภาษณ์ตัวเด็กแว้นและเด็กสก๊อย 
เพื่อให้เห็นภาพที่กว้างขึ้น โดยใช้วิธีการสังเกตและสอบถามตัวเด็กแว้นเอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 - รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาในด้านของพฤติกรรมเยาวชนเด็กแว้น
 - จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อรักษาความสงบในเขตพื้นที่
 -. มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาตรวจสอบและดูแล
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การออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร
Innovational design with green area environment for lifelong learning 

in Bangkok community
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอื้อมอัมพร เพชรสินจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ

การศึกษาการออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในเขต

ชมุชนหนาแน่นกรงุเทพมหานคร ถอืว่าเป็นศกึษาสภาพแวดล้อมการจดัการเรยีนรู ้ในเขตชมุชนหนาแน่นกรงุเทพมหานคร 

เพ่ือออกแบบนวัตกรรมพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตชุมชน น�าไปสู่เสนอแนวทางการ

ออกแบบนวตักรรมพืน้ทีสี่เขยีวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเป็นการวิจยัเชงิส�ารวจ ซึง่เคร่ือง
มือที่ใช้คือ แบบส�ารวจและแบบสอบถาม จากประชากรครัวเรือน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ โดยท�าการ
ส�ารวจภาคสนาม และน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายและเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า การก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย มีลักษณะสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ส่วนใหญ่ของชาวบ้าน พบว่ารูปแบบของเรือนสามารถแยกตามลักษณะได้ 4 แบบ คือ เรือนไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุน
สูง, เรือนชั้นเดียว, เรือนผสม, เรือนแถวหนึ่งชั้นและสองชั้น และรูปแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ดังนั้น
การก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเกาะสมุย โดยเสนอรูป
แบบทางสถาปัตยกรรม เพือ่เป็นแนวทาง (Guideline) ใช้ในการพัฒนานวตักรรมพ้ืนทีส่เีขียวส่งเสรมิสภาพแวดล้อม

เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

ค�าส�าคัญ: การออกแบบนวัตกรรม พื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทน�า

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงใหญ่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในทกุๆด้านทัง้ทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ 
สังคมประชากรเป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถ่ินต่างๆท่ัวประเทศหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพหลาก
หลายประเภทหลากหลายกิจกรรมปัญหาทีต่ามมาคอืความแออดัของทีอ่ยูอ่าศยัประชากรหนาแน่นสาธารณปูโภค
สาธารณปูการไม่เพยีงพออาชญากรรมเพิม่ขึน้การจราจรตดิขดัมลภาวะเป็นพิษขยะเกลือ่นเมอืงน�า้เน่าอากาศเสยี
เสียงดังฝุ่นละอองกระจายแทบทุกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อนและภาวะเกาะความร้อนเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้ยากและมีความ
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เป็นไปได้น้อยลงทุกทีเนื่องจากความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของเมืองการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมทัง้ช่วยกรองมลพษิเสรมิสร้างสขุภาพกายและสขุภาพจติทีแ่ขง็แรงให้คนเมอืงแต่ปัญหา
คอื พืน้ทีสี่เขยีวในเมอืงมไีม่เพยีงพอกับความต้องการของประชาชนการเข้าถงึเป็นไปโดยยากในบางพืน้ทีบ่ทบาท
ของพืน้ทีส่เีขยีวบางแห่งไม่เอือ้อ�านวยต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิารจงึต้องมกีารเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กบัเมอืงเพือ่
ช่วยให้ประชาชนคนเมอืงมทีางเลอืกในการพกัผ่อนหย่อนใจมากขึน้ (แผนพฒันากรงุเทพมหานคร 2552 - 2563) 
ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีส่เีขียวในลกัษณะใดกย่็อมส่งผลดกัีบสขุภาพของประชากรในชมุชนนอกจากจะช่วยดดูซับมลพษิ
ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงของต้นไม้ท่ีนับว่าจะเหลือน้อยลงไปทุกทีในตัวเมืองยังส่งผลดีต่อการดูดซับน�้าฝนเมื่อ
ยามฝนตกและท�าหน้าที่เป็นเกราะบังลมฝนและยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายในฐานะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับ
คนเมืองท่ีสามารถมาใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกายถีบจักรยานหรือแค่การเดินชม
สวนธรรมดาๆก็แน่นอนว่ามีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีตามมาโดยที่พื้นที่สีเขียวเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยประชากร
ทัง้มวลแล้วยงัเป็นการส่งเสรมิให้ผูค้นทกุกลุม่สามารถมสีขุภาพท่ีดไีด้ถ้วนหน้า จากผลการวจิยัสถานการณ์สขุภาพ
จติประจ�าปีสถาบันวจัิยประชากรและสงัคมหาวทิยาลยัมหดิล ภาคกลางเป็นภาคท่ีประชากรมีความเสีย่งต่อปัญหา
สุขภาพจิตมากที่สุดคือร้อยละ 20.6 โดยเฉพาะผู้หญิงเสี่ยงมากถึงร้อยละ 21.3 ประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 
4 เส่ียงทีจ่ะมปัีญหาสขุภาพจติและเสีย่งมากกว่าผูส้งูอายใุนภาคอืน่ๆนอกจากนีค้งต้องเฝ้าระวงัสถานการณ์สขุภาพ
จติของประชากรในกลุ่มท่ีมสีถานภาพสมรสโสดและกลุม่หม้ายหย่าแยกเนือ่งจากพบว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะมปัีญหา
สขุภาพจติสงูกว่าภาคอืน่ๆหากพิจารณาตามการประกอบอาชพี พบว่าประชากรทีท่�างานรับจ้างทัว่ไปและกรรมกร
เป็นกลุ่มทีเ่สีย่งจะมปัีญหาสขุภาพจติมากกว่ากลุม่อาชีพอืน่ๆสถานการณ์สขุภาพจติของประชากรในภาคกลางมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ป่วยด้านจิตเวชซ่ึงพบว่ามีอัตราผู้ป่วยในภาพรวมสูงกว่าภาคอื่นๆโดยเฉพาะใน
ปี 2551 ภาคกลางมีอัตราผู้ป่วยโรคจิตสูงกว่าภาคอื่นๆ (758 ต่อประชากรแสนคน)นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็น
ภาคที่ได้รับการแจ้งความคดีขมขืนกระท�าช�าเราและคดียาเสพติดสูงกว่าภาคอื่นๆ อีกทั้งยังมีอัตราการถูกฆ่าตาย
สงูรองจากภาคใต้เท่าน้ัน ซ่ึงสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกนัต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะยิง่ท�าให้ประชากรในภาคกลางมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะม ีปัญหาสุขภาพจติเพิม่สูงขึน้อีก (โครงการรายงานสถานการณ์สขุภาพจติประจ�าปี สถาบนัวจิยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) วิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในช่วงเวลาของการท�างาน ใช้ชีวิตเคร่งเครียด
กับการท�างานในส�านักงาน ห่างไกลจากพ้ืนที่สีเขียวที่ย่อมส่งผลดีกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของคนใน
หน่วยงาน โดยที่พื้นที่สีเขียวเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยตรง และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนทุกกลุ่มสามารถมี
สุขภาพที่ดีได้ถ้วนหน้าไม่แพ้กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเข้าฟิตเนส หรือการออกก�าลังกาย 

การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีสี่เขยีวในชมุชนเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนางานวจิยันวตักรรม
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Instructional Innovation) เป็นการวิจัยที่น�าสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ใีห้แก่ชมุชน ลดอาการเครยีด
จากการท�างาน ส่งผลต่อสภาพจติใจในด้านบวกแก่คนเมอืง เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน ท้ังยงัสามารถประหยดั
พลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อันน�าไปสู่การช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นวิกฤตของโลก
ร้อนในยุคปัจจุบัน

ดงัน้ันผูวิ้จยัจงึได้สนใจศกึษาการออกแบบนวตักรรมพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อมเพือ่การจดัการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในด้าน
นวัตกรรมที่เป็นวิธีการ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้างการออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สี
เขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อม และการประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชวีติ เพ่ือท�าให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
สุขภาวะชุมชนที่ดี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวจิยัแนวทางการออกแบบนวัตกรรมพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษานวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตชุมชน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบนวตักรรมพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต 

กรอบแนวคิดโครงการวิจัย

ขอบเขตของโครงการวิจัยการออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อให้
เป็นข้อมูลพื้นฐานรวมถึงเป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัยอย่างมีหลักการ มีท่ีมาและสามารถอ้างอิงได้ โดยผู้
วิจัยท�าการรวบรวมกรอบแนวคิด ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 

การเลือกส�านักงานสีเขียว เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-งบฯไม่บานปลาย (ประชาชาติธุรกิจ. 2551) มีการ
ประเมินว่าอาคารในเมืองใหญ่ๆ ปล่อยก๊าซที่ท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากถึง 60% ของก๊าซ ที่ท�าให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกทั้งหมด ในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่อาคารส�านักงานที่มีผู้เช่าแล้วกว่า 7 ล้าน ตร.ม. ผู้ครอบครอง
พื้นที่อาคารส�านักงานจึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนเมือง กทม. 

มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ระบุว่า พื้นที่อาคารสามารถน�าแนวทางโลกสีเขียวเป็นปัจจัยหนึ่งในการ พิจารณาคัดเลือกอาคารที่เหมาะ
สมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้พื้นที่ สีเขียวมากขึ้นด้วยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ท�าเลที่ตั้ง 

2. การคมนาคม 

3. การจัดการอาคาร 

4. แสงสว่างตามธรรมชาติ 

5. ระบบท�าความเย็น 

จะเห็นได้ว่าการเลือกพื้นที่อาคาร มีหลายส่ิงท่ีควรค�านึงถึง ในส่วนนี้ท่านอาจปรึกษาหรือมอบหมาย
ให้มืออาชีพเป็น ผู้ด�าเนินการ เพื่อให้สามารถเลือกพื้นที่ส�านักงานที่ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยที่ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อโลก (ประชาชาติธุรกิจ. 2551) เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว การสร้างเมืองสีเขียว ต้องอาศัยพลังทางการ
เมือง พลังทางธุรกิจ และพลังทางสังคม ร่วมผลักดันในทิศทางเดียวกันเป็นเสมือนพลังสามประสาน ในแต่ละช่วง
เวลาพลังด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นด้านหลักเพื่อชักจูง ผลักดันหรือดึงดูดให้พลังส่วนอื่น ๆ  เข้าร่วม แต่ความส�าเร็จ
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ย่อมมาจากพลังทั้งสามส่วนนี้ 
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พื้นที่สีเขียว 5 ประเภท เรื่องเกี่ยวกับเมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว อ้างอิงได้จากงานวิจัยมาตรการในการ
เพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่เสนอต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ให้ค�านิยาม
ของ “พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง” ว่าหมายถึง พื้นที่โล่งว่างในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบ
หลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิสถาปัตย์ เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้อ
อ�านวยต่อการพกัผ่อนหย่อนใจและเพือ่เสรมิสร้างสภาพแวดล้อมของเมอืง อนัจะท�าให้ชมุชนเมอืงเป็นเมอืงสเีขียว
ที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป เรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจเพ่ิมเติมโดยแบ่งเป็น
ลักษณะต่าง ๆ กันคือข้อแรกพ้ืนที่ธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มักเป็นแหล่งรวมของระบบ
นิเวศที่จ�าเป็นต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นน�้า ป่าไม้ ภูเขา 

พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิาร ส่วนนีเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีป่ระชาชนเข้าไปใช้บรกิารเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ ออก
ก�าลังกาย ขณะที่มีบทบาทเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อม สนาม
กีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสัตว์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร
มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง อาทิเช่น สวนหลวง ร.9 สวนลุมพินี ศูนย์เยาวชน ลานคนเมือง ฯลฯ 

พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มก๊าซออกซิเจน และ
ลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง แม้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง โดยรูปแบบในกรุงเทพมหานครได้แก่ สวนในบ้าน พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน หน่วย
งานราชการ ศาสนสถาน สนามกอล์ฟ 

พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ พื้นที่นี้มีบทบาท
เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลางถนนริมทางเดิน แนวถอย
ร่น ริมแม่น�้า ล�าคลอง ริมทางรถไฟ

พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เป็นพื้นที่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้แก่ สวนไม้
ผลยืนต้น สวนป่าเศรษฐกจิ พ้ืนท่ีว่างในบริเวณสถานประกอบการ พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่เศรษฐกจิชมุชนในกรงุเทพมหานคร 
ได้แก่บริเวณชานเมืองทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ 

การบริหารเมืองกับพื้นที่สีเขียว นอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อมที่กระจายอยู่ทั่วไปแล้ว 
การมองหาพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ มาสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นมีความเป็นไปได้ เช่น การส�ารวจและ
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีว่างรกร้าง พื้นท่ีส่วนราชการ พื้นที่ของศาสนสถาน พื้นที่สถานศึกษา พื้นที่ลานกิจกรรม
ของชมุชน พืน้ท่ีว่างภายหลงัการพฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ พืน้ทีว่่างตามอาคารบ้านเรอืนและสถาน
ประกอบการของเอกชน เป็นต้น การร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารเมืองภาคธุรกิจ และภาคสังคม(ชุมชนใน
สังคม) มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เร่ิมตั้งแต่แนวคิดทางการเมืองหรือแนวคิดของฝ่ายบริหารเมืองที่พัฒนา
จากสวนสาธารณะในเมืองที่มักออกมาในรูปสวนกระจายเป็นหย่อม ๆ ไร้การเชื่อมต่อและรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
แนวทางคือพัฒนาสู่เมืองในสวนสาธารณะ แนวคิดใหม่นี้ส่งเสริมการพัฒนาสวนสาธารณะอย่างเชื่อมโยงกัน ค้น
คิดสร้างสรรค์การเขื่อมต่อที่ว่างสาธารณะต่างๆ ในเมืองเข้ากับสวนสาธารณะและ “ขึ้นรูป” พื้นที่สีเขียวประเภท
ต่าง ๆ และพื้นที่ใช่ประโยชน์ที่ลดมลภาวะให้สนับสนุนกัน เช่น ลานสวนสาธารณะ ถนน ทางจักรยาน และทาง
เดินเท้า แนวทางนี้มีผลให้เมืองเพิ่มความสวยงามมากขึ้นมีมิติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นแลนด์มาร์คทั่วไป 
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กรอบแนวคิดนวัตกรรมชุมชนสีเขียวเพื่อการจัดการเรียนรู้

ชุมชนเมืองกับพื้นที่สีเขียวรูปแบบนี้เรียกว่า “อุทยานวิถี” (Green ways) แนวทางพื้นฐานคือ ใช้สวน
สาธารณะเป็นแกนกลาง และสร้างพื้นที่หรือเส้นทางสีเขียวให้เชื่อมร้อยสวนสาธารณะกับพ้ืนที่ส�าคัญของเมือง
รวมทัง้ทีโ่ล่งว่างของเมอืงเข้าด้วยกนั รปูแบบการเชือ่มโยงอทุยานวถิมีหีลากรปูแบบเช่น อย่างแรก เส้นทางสเีขยีว 
(Park way) ได้แก่ เครือข่ายทางเทา้ทั้งในย่านทีม่ีคนใช้เปน็จ�านวนมาก ปรับให้เป็นทางเดินที่สะดวก มีม้านัง่ ร้าน
ขายเครื่องด่ืม ส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนแบบเมืองในระหว่างทาง และในพื้นที่ที่จัดให้คนเดินเท้าต่อเนื่องใน
สภาพภูมิทัศน์ที่ดี อาจได้จากการปิดถนนที่มีการใช้งานน้อย หรือเส้นทางรถไฟที่เลิกใช้แล้วเป็นเส้นทางเดิน รวม
ถึงเส้นทางเลียบล�าน�้า ได้แก่ พื้นที่ริมน�้าต่างๆ อย่างที่สอง เส้นทางเดินเชื่อมลานต่างๆ (Glaze way) ได้แก่ เส้น
ทางเชื่อมลานอาคารและทางเดินในกลุ่มอาคารธุรกิจและพาณิชย์ พื้นที่อย่างที่สองนี้ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น อย่างที่สาม ทางเดินลอยฟ้า (Skyway) ได้แก่ การเชื่อมเส้นทางเดินระดับเหนือศีรษะ 
ท�าให้การสัญจรทางเท้าสะดวกกว่าการเดินบนระดับบนดิน โดยให้มีภูมิทัศน์ต่อเนื่องสวยงาม อย่างที่สี่ เส้นทาง
จักรยาน (Cycle way) ได้แก่ การจัดเส้นทางให้ขี่จักรยานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและร่มรื่นในเมือง การสร้าง
เส้นทางจักรยานนี้ต้องประสานกับพื้นที่สี่เขียวอื่น ๆ  เพื่อให้เส้นทางจักรยานต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วเมืองมาก
ขึ้น อย่างที่ห้า พื้นที่สีเขียวของชุมชนที่สร้างสรรค์ที่ว่างหรือที่สาธารณะของชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว เช่น เชื่อม
โยงพื้นที่วัด โรงเรียน เข้ากับพื้นที่สัญจรเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัแนวทางการออกแบบนวตักรรมพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อมเพือ่การจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร เพื่อท�าให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายสุขภาวะชุมชนที่ดี มีวิธีการ
ด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษานวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตชุมชน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบนวตักรรมพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสริมสภาพแวดล้อมการจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต 

การจดัการความหลากหลายด้านรปูแบบพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพือ่การจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก�าหนดตัวแปรการวิจัยดังต่อไปนี้

ก) ตัวแปรต้นคือรูปแบบพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม ซึ่งมีมาตรวัดตัวแปรระดับนามมาตรา

ข) ตัวแปรตามคือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมาตรวัดตัวแปรระดับนามมาตรา

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

ก) ประชากรที่ใช้ในการเก็บของมูลแบบสอบถามได้แก่ประชารครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตชุมชนหนา
แน่นกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนละ 1 คนได้จากการจัดทาข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐานระดับเขต จ�านวน 53,526 
คน
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ข) กลุ่มตัวอย่างคือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสุ่มมาศึกษา โดยใช้สมการ n=N/1+N (0.05)2 ทั้งนี้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยทุกหน่วยประชากรมีโอกาสถูก
สุ่มเท่ากันแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05% เป็นจานวน 400 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาคารพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

3. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จานวน 3 คนดังนี้
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานราชการพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม
- ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม
- ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ประเภทดังต่อไปนี้

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบส�ารวจและสังเกตอย่างมีแบบแผนโดยผู้วิจัยจะท�าการ
ออกแบบและวางแผนการด�าเนินงานตามขั้นตอนแบ่งส่วนการส�ารวจดังนี้

ก. รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารสิ่งพิมพ์ แผนที่ ภาพถ่ายและข้อมูลจาก Website ที่เกี่ยวข้อง
ข. ร่างแบบสังเกตกรณีศึกษา โดยครอบคลุมข้อมูลด้านรูปแบบพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน

เขตชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ค. ตรวจสอบเครืองมือวิจัยแบบส�ารวจและสังเกตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 2 ท่าน
ง. ท�าการส�ารวจและสงัเกตกรณศีกึษา ณ พืน้ทีส่เีขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในเขตชมุชนกรงุเทพมหานคร
จ. สรุปผลการส�ารวจและสังเกต 

ส�าหรบัข้อมลูจากการส�ารวจและสงัเกตข้างต้นจะเป็นข้อมลูทางด้านกายภาพท่ีผู้วิจยัจะน�าไปวเิคราะห์
ร่วมกับข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในส่วนแรกตามกระบวนการวิจัยต่อไป

2) การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคุณภาพด้วยแบบสอบถาม ในการสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง
ในพืน้ทีส่เีขยีวส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในเขตชมุชนกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัจะท�าการศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือ
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ก.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ Website และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม
กายภาพ

ข. ศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเขต
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ค. ร่างแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์การวจัิยเพ่ือถามความคดิเหน็ของกลุม่ตัวอย่างในเขตพ้ืนท่ีศกึษา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 รูปแบบพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ตอนที่ 2 ปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งต่อรูปแบบพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ตอนที่ 3 การกาหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 4 แนวทางการออกแบบนวัตกรรมพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต
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ง. น�าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่านและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจากนั้นน�าไป
ทดลองใช้ (Pilot Survey) กับพื้นที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนอกพื้นที่ที่ศึกษา

จ. น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล

ฉ. ท�าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ศึกษา เขตชุมชน
หนาแน่นกรุงเทพมหานคร

ช. สรุปผลการการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นดัง
กล่าว จะเป็นข้อมูลด้านความคิดเห็นส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียว
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้วิจัยจะน�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
จากการส�ารวจและสังเกต ตามกระบวนการวิจัยต่อไป

- สถานที่ทําการเก็บข้อมูล คือ พื้นที่ แขวงป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ บ้านบาตรและวัดโสมนัส และ
ชนชาวมุสลิม ซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ ในสุเหร่ามหานาค แขวงคลองมหานาค มีประชากรทั้งหมด 53,526 
คน 

1) แขวงป้อมปราบ มีจ�าประชากร ชาย 8,653 คน หญิง 9,133 คน รวม 17,786 คน 
2) แขวงวัดเทพศิรินทร์ มีจ�านวนประชากร ชาย 4,072 คน หญิง 4,161 คน รวม 8,233 คน 
3) แขวงคลองมหานาคมีจ�านวนประชากร ชาย 5,196 คน หญิง 5,854 คน รวม 11,050 คน 
4) แขวงบ้านบาตร มีจ�านวนประชากร ชาย 4,105 คน หญิง 4,236 คน รวม 8,341 คน 
5) แขวงวัดโสมนัส มีจ�านวนประชากร ชาย 3,915 คน หญิง 4,111 คน รวม 8,026 คน

- การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบส�ารวจและสังเกตรูปแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่นPho-
to Shop, Microsoft Excel, 3D Auto Cad 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

- วเิคราะห์ปัจจยัการออกแบบนวตักรรมพืน้ท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพือ่การจดัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ด้วยข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาข้างต้น

- น�าเสนอผลการวจิยัแนวทางการออกแบบนวตักรรมพืน้ท่ีสเีขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพือ่การจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการวิจัย

พื้นที่สีเขียวกลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่
ปลกูบนดนิทีซ่มึน�า้ได้ โดยทีดิ่นนัน้อาจมสีิง่ปลกูสร้างหรอืพืน้ผวิแขง็ไม่ซมึน�า้รวมอยูห่รอืไม่กไ็ด้ หมายรวมถงึพืน้ที่
สเีขยีวในเขตเมอืงและนอกเมอืง อาจเป็นพืน้ทีส่าธารณะหรือเอกชน ทีส่าธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบ
ด้วยพืน้ทีส่เีขยีวเพ่ือนนัทนาการ และความงามทางภูมทิศัน์ พืน้ทีอ่รรถประโยชน์ เช่น พืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ท่ี
สาธารณูปการ พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของ
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สิง่มชีวีติ ได้แก่ พืน้ทีป่่าไม้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ รวมถงึพืน้ทีช่ายหาด พืน้ทีร่มิน�า้ พ้ืนทีท่ีเ่ป็นริว้ยาวตามแนวเส้นทาคมนาคม 
ทางบก ทางน�้า และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง พื้นที่สีเขียวที่ถูก
รบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน ความส�าคัญและประโยชน์ของพื้นที่สี
เขียว ได้แก่

1. ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 

2. เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย 

3. พืชพรรณในพื้นที่สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมืองที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งก่อสร้างในเมือง 

4. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ นก ปลา แมลง และสัตว์อื่นๆ เป็นทางสีเขียวเชื่อมโยงแหล่งที่อยู่อาศัยเข้า
ด้วยกัน และ ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ช่วยปรับปรุงระบบการระบายน�้า 

5. ช่วยลดเสียงรบกวนลงได้ โดยอาศัยพุ่มใบที่หนาทึบของไม้ยืนต้นและไม้พุ่มช่วยดูดซับมลภาวะทาง
เสียง

เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว การสร้างเมืองสีเขียว ต้องอาศัยพลังทางการเมือง พลังทางธุรกิจ และพลัง
ทางสงัคม ร่วมผลักดันในทิศทางเดียวกนัเป็นเสมือนพลังสามประสาน ในแต่ละช่วงเวลาพลงัด้านใดด้านหนึง่อาจ
เป็นด้านหลักเพื่อชักจูง ผลักดันหรือดึงดูดให้พลังส่วนอื่น ๆ เข้าร่วมโดยเฉพาะพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 1 ลักษณะพื้นที่

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งพระนคร 
มีพื้นที่ 1.931 ตร.กม. แบ่งออกเป็น 5 แขวง ประชากรของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดเป็นสองประเภท คือ ผู้ตั้ง
ถิ่นฐานเดิม อันประกอบด้วยชนชาวจีนและไทย อาศัยอยู่บริเวณแขวงป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ บ้านบาตรและ
วดัโสมนสั และชนชาวมสุลมิ ซึง่อาศยัอยู่รมิคลองแสนแสบ ในสเุหร่ามหานาค แขวงคลองมหานาคทศิเหนอื ตดิต่อ
กับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็น
เส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนพระรามที่ 4 และถนนเจริญกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวัน
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ตก ติดต่อกับเขตพระนคร มีคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) และถนนราชด�าเนินนอก ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดง
ลักษณะการใช้พื้นที่สีเขียว 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่สีเขียวในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จากการส�ารวจพบว่าภายในพืน้ทีเ่ขตป้อมปราบศตัรพู่ายยงัประสบปัญหาขาดพืน้ทีส่เีขียวท่ีสามารถใช้
งานได้เพือ่รองรบักบัความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่พ้ืนทีส่เีขยีวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีส่เีขยีวขนาดเลก็รมิทางเท้า
และเกาะกลางถนน ป้ายรถเมล์ สวนหย่อมตามสถานที่ต่างๆ และตามอาคารบ้านเรือน ส่งผลให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องออกไปใช้พื้นที่สีเขียวนอกเขต สภาพทางกายภาพพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสามารถสรุปปัญหาและ
ข้อจ�ากัดได้ดังนี้ 

1. ไม่มีพื้นที่สีเขียวส�าหรับท�ากิจกรรมของชุมชน 

2. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที ่เช่น น�า้เน่าเสยี มกัจะได้รบัผลกระทบของน�า้เสยีและขยะมลูฝอย
ของกิจกรรมในชุมชน 

3. ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่เป็นระเบียบ ยังขาดการ
ดูแลรักษา

ลักษณะของพื้นที่สีเขียวภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการใช้ชีวิต
และส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนภายในเขตและประชาชนนอกเขตที่เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่เขต ผู้
วิจัยได้ท�าการส�ารวจและสังเกตซึ่งเป็นข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวรูปแบบที่ต้องการมากที่สุด จ�านวน 400 ตัวอย่าง ร้อยละ

1. จุดพักผ่อน ศาลา 

2. พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม 

3. สนามเด็กเล่น 

4. จุดให้บริการ 

5. ทางเดิน ทางวิ่ง 

ที่จอดรถ เครื่องออกก�าลังกาย 

พืชพรรณไม้ 

ที่ทิ้งขยะ 

อื่นๆ
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 Abstract

The academic journal aims to compare ideas between Dhamma Thipatai Principle 
and Dictatorship to see which one is a real benefit for administrators and public which is 
written in a comparison and contrast style through The Most Venerable Professor Dr. Phra 
Brahmapundit’s Dhamma Principles of Morality for Administrators and also other writers’ con-
cepts. Administration is concerned directly with creating and enforcing rules and regulations, 
or those in leadership positions who complete important tasks. Administrators are able to learn 
the comparison and contrast between Dhamma Thipatai Principle and Dictatorship which are 
emphasized to be the main idea and presented in this journal. Both readers and those who 
are administrators can choose which one to follow and practise ; moreover, be inspired and 
encouraged in working with people, developing organizations and society. Finally, the journal 
also proposes The Most Venerable Professor Dr Phra Brahmapundit’s biography in order to 
admire and declare his honour, and that he has devout himself for Buddhist works which is 
considered creating prosperity to Buddhism. 

Keywords: Morality, Administrator, Administration, Inspiration, Encouragement, Organizations 
and Society.
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Introduction

The Most Venerable Professor Dr Phra Brahmapundit serves as a Rector of Mahachu-
lalongkornrajavidlaya University (MCU), Ecclesiastical Governor of Region II, a Buddhist Chief 
Abbot of Wat Prayurawongsawat in Bangkok, and a member of the Secretariat to the Executive 
Committee for the Supreme Patriarch of Thailand. 

He was born on 17th September, 1955 in Suphanburi Province, and entered the mo-
nastic life as a novice at the age of 12. In 1976, while still being a novice, he completed the 
highest degree of traditional Pali Studies in Thailand, Pali grade IX. In the same year, His Maj-
esty King RAMA IX sponsored his higher ordination in the Emerald Buddha Temple. 

After receiving the Bachelor’s Degree in Philosophy with the first honour from MCU, 
he then entered the University of Delhi, India where he obtained the Diploma in French, an 
MA, M Phil and Doctorate. His PhD thesis “Selfishness in Sartre’s Existence and Early Buddhism 
written in English and published has been very well known and reputable and reprinted many 
times. 

He gave a lecture at MCU for a period of time, then in 1986, the Thai Sangha Supeme 
Council posted him to the Thai Buddhist Temple in Chicago, USA as a Dhammadhuta (mission-
ary monk). He returned to MCU and served as a Director of the Academic Division and then 
served as the first Dean of the Graduate School, Deputy Rector for Research and Planning, and 
Deputy Rector for Academic Affairs. His Holiness, the Supreme Patriarch of Thailand, made him 
Rector of MCU 1997, and a year later appointed him Ecclesiastical Governor of Region II cov-
ering the provinces of Ayutthaya, Sara Buri and Ang Thong. 

Apart from Sangha Administrative Works, he is one of Thailand’s scholar monks, and 
an author of more than 60 books of Buddhism and philosophy. His published works in Thai 
and English, among others, include History of Greek Philosophy, A Buddhist Approach to Peace, 
Buddhist Morality, Buddhist Worldview and International Recognition of the Day of Vesak. 

Moreover, he has been invited to give Dhamma Talks on Thai radio and television, 
gave lectures not only through out Thailand, but also around the world, presented papers at 
the Symposium of the General Conference of the World Fellowship of Buddhists held in Bang-
kok, and at the Religious Leaders Seminar held in connection with the United Nations Interna-
tional Conference on Population and Development in Cairo, Egypt etc. 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej, King RAMA IX of Thailand, was graciously pleased 
to appoint Phra Dhamma Kosajarn, a Rector of Mahachulalongkornrajavidhayala University as 
a Royal Honourary Graduate, Type of Philosophy, Axiology Branch on 11th March, 2009. 

To mention about the way administrators apply the Dhamma Thipatai Principle 
or Dictatorship “Which One is a Real Benefit for Administrators and Public?”, Prof Dr Phra 
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Dhammagosajarn’s concepts of Buddhist Ways of Administration are proposed in the first 
priority. 

Kanong Wangfaikaew. refers Prof Dr. Phra Dhammagosajarn’s concepts of Buddhist 
Ways of Administration as follows : “Buddhist Ways of Administration is with Dhamma Thipatai 
Principle with the reasons that administrators themselves have to practice Dhamma for admin-
istration. Consequently, Buddhist Method of Administration is neither self democracy that’s 
because an administrator who is a type of Autocracy (Dictatorship) always thinks of his own 
benefit or satisfaction with the motto of correctness which means my pleasure. Finally, this 
type of administrator becomes a dictator1. 

On the other hand, those who are a type of Democracy (Republic Commonwealth) 
have an attempt to please everyone so that they are able to go on their position. But that’s 
impossible for them to please everyone. This type of administrator always escapes their prob-
lems. When conflicts occur within organization, they escape the problems. In conclusion, a 
good administrator is to become Dhamma Thipatai”. 

Why is Dhamma Thipatai Principle emphasized for Administrators? 

 The Most Venerable Professor Dr Phra Brahmapundit obviously points out Buddhist 
ways of administration to show how Dhamma Thipatai is significant to be applied in adminis-
tration. Dhamma Thipatai is not a political regime, but a method that Dhamma is submitted 
as a principle governing and is regarded the best of all regime. Even though democracy regime 
itself may become a dictatorship with the majority if that’s not Dhamma Thipatai. 

 In Dhamma Thipatai regime, the CEO is to have both Attahita qualification: practising 
Dhamma principles in their hearts and Parahita Practice : aim to give courtesy to public bene-
fits and happiness. When the leaders practice Dhamma, the public stays peacefully. As the 
Lord Buddha’s own words “When the cattle crossed the river, if a cow leader goes straight, 
those cows do follow. In the same way like human beings, who is appointed to become a 
leader, practises Dhamma, those people do follow too. The citizens will live peacefully if the 
king practises Dhamma. 

A Leadership for Administrators: 

Leader is a person who takes other people to motivate or act in the direction with 
target. Those who have got roles of being leaders for example: organization leaders, association 
leaders, monastery leaders and even family leaders have been completed leaders. The prob-
lem is how to do in order to be accepted by followers. It can start from finding ways to be 

1 Kanong Wangfaikaew. Administration along Phra Dhammagosajarn’s Concepts. 

 https://www.gotoknow.org
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elected to leader position. After that to be able to receive cooperation from members in 
working, and creating works to public until being elected again for the next election. 

 Those leaders who wish to be successful have to follow principles of Dhamma which 
is Nivata, being modest or humble. The direct meaning of Nivata is to chase the wind out. Why 
? Some try to show a power they have got after being elected leaders or board committee 
because of pride of being leaders which can be a metaphor of bearing ego of burdens of a 
powerful leader on their shoulders and ข่ม other people. This type of leader has to chase the 
wind out meaning to lift that ego of burdens of a powerful leader off and feel comfortably 
without them. 

There are Two Kinds of Leaders: 

1. Those who always sit on people’s heads mean leaders who always bear ego of 
burdens of a powerful leader on their shoulders and oppress other people all the times. 

2. Those who sit in people’s hearts mean leaders who lift ego of burdens of a pow-
erful leader off their shoulders. That’s because they are friendly to Nivata, that is being mod-
est or humble. In this context, weakness is not identified, but being strong, and not being tough, 
being gentle but not weak. 

Morality for Administrators:

 To choose suitable Dhamma to practise in one’s daily life is called Dhammanudham-
ma Patipata which means to practise principles of Dhamma to agree with our purposes for 
example: our aim is to be a millionaire, we have to choose to practise a principle of a heart 
of being a millionaire. But if we would like to be successful in a life, we have to practise prin-
ciples of Itthipata 4. These principles can be applied in our daily lives in order to fulfill our 
aims. Aiming to be smart administrators, we should practice principles of 4 characteristics of 
administrators as follows: 

 Administrators can be successful by following the Lord Buddha’s three charac-
teristics as follows:

1. Chakkhuma: to have got a wisdom for the far vision. For general administrators 
have to be able to plan and smart in employing people which is called Conceptual Skill. 

2. Vithuro: to manage the business well. To be a specialist which is called Technical 
Skill.

3. Nissayasampanno: to be able to depend on other people. To be friendly. Good 
administrators have to know how to bind other people’s hearts. This is called Human Relation 
Skill. 
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These three characteristics are much or less important depend on levels of adminis-
trators. As for the high level administrators, with much responsibility in planning and controlling 
a big amount of people, should follow the main first and third characteristics except the sec-
ond one which is less important that’s because he can employ expert subordinates.

 As for the middle level administrators, all of three characteristics are equal important. 
He has to be expert and has a good human relation to his colleagues and subordinates. Mean-
while, having a wisdom for a far vision to prepare to become the high executive. Some with 
the middle level are not ready in the wisdom, when being in the high level are gossiped by 
subordinates as “silly but still diligent”. 

Kyaw Thu Swe II MPA 22, 2014. Proposes that moral means to well- based standards 
of right and wrong that prescribe what humans ought to do, usually in terms of duties, princi-
ples, specific virtues, or benefits to society. This definition identifies four dimensions or sourc-
es of ethics, one based on the nature of public service (Government, non-profit organization), 
and three based on the philosophical perspectives to ethics: 1. Duties, 2. Virtue, 3. Principles 
and 4. Benefits to Society2. 

Concepts of Administration

Administration means getting things done through other people. Administration in 
Buddhism started as a material object two months from the day of the Lord Buddha’s enlight-
enment, Asanha Puja Day, which was the day of the Lord Buddha’s first preaching for the First 
Five Disciples of the Lord Buddha (Panchavachi) that meant Sangha Ratana occurred. When 
Sangha, new members occurred in Buddhism, the Lord Buddha needed to manage Sangha 
Community. 

To study the Buddhist administration methods, we focus on 5 functions of adminis-
trators which are called POSDC (abbreviated for PLANING, ORGANIZING, STAFFING, DIRECTING 
and CONTROLLING) as follows: 

 P is equal to PLANING which means to determine trends of conduction at present 
which aims for success in the near future. A good administrator has got a vision to specify the 
direction of organization. 

 O is equal to ORGANIZING which means to set an organization. The main idea is to 
specify relationship structure of members and command line within organizations. Two main 
duties are provided for work sharing and decentralization 

 S is equal to STAFFING which means personal function. That is to find new personals, 
personal development and employ right workers for right functions.

2 Kyaw Thu Swe II MPA 22, 2014. Moral Action in Public Administration. Nov 12, 2014. https://

www.slideshare.net
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 D is equal to DIRECTING which means to direct. That is to communicate for conduct-
ing along planning. Administrator has got a good human relation and a leadership.

 C is equal to CONTROLLING which means supervising. That is to control the quality 
of work operation within the organization including resolving problems process within organi-
zation. 

The Source of Ethics in Social Work Administration:

 Simon Slavin, 2014. Ethics in social work administration derives from the substance 
of administrative processes and practices, and from the definition of administrative responsi-
bility. To say this is to appear to neglect G.E. Moore’s caution against what he described as the 
naturalistic fallacy (1968). Moore considered it a fallacy to derive the “ought” from the “is.” 
Which is to say, to derive values from facts. On the face of it, Moore’s caution seems to be 
literally at best, and at worst it can constrict thought and opportunity unduly3. 

Moreover, it may of course be hazardous to move too freely from facts to values, 
especially, as Moore suggested, when values are presumed to inhere in, and therefore flow 
directly from facts. This presumption must be regarded as fallacious since values do not exist 
as a natural consequence of facts. They do not exist at all until somebody puts them there. 
To say, therefore, that values may be derived from facts is not the same as saying that the 
values have already been contained in the facts, as long as it is understood that someone or 
some group is actually doing the deriving – someone or some group is attaching values to facts 
discovered or uncovered. 

Ethics provide a Framework for Accountability between the Public and the Ad-
ministration: 

University of Texas Arlington, 2016. Ethics provide accountability between the pub-
lic and the administration. Adhering to a code of ethics ensures that the public receives what 
it needs in a fair manner. It also gives the administration guidelines for integrity in their opera-
tions. That integrity, in turn, helps foster the trust of the community. By creating this atmosphere 
of trust, the administration helps the public understand that they are working with their best 
interests in mind. With a strong code of ethics, leaders have the guidelines they need to carry 
out their tasks and inspire their employees and committees to enforce laws in a professional 
and equitable manner4. 

Ethical Concerns in Public Administration: 

3 Charles S Levy, Simon Slavin, 2014. Guide to Ethical Decisions and Actions for Ethical Social 

Service Administrators: A handbook for Managerial Personnel. https://books.google.co.th 
4 University of Texas Arlington, 2016. THE IMPORTANCE OF ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION. 

https://academicpartnerships.uta.edu 
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TANYA FRANSZ, 1012. Maxim of Responsibility and Accoun- tability. Administrator 
would not hesitate to accept responsibility for his decision and actions. He would hold himself 
morally responsible for his actions and for the use of his decision while making decisions. 

Maxim of Work Commitment. Administrator would be committed to his duties and 
perform his work with involvement, intelligence and dexterity. As Swami Vivekananda observed 
“Every duty is holy and devotion to duty is the highest form of worship.” This would also 
entail a respect for time, punctually and fulfillment of promises made. 

Maxim of Compassion. An administrator, without violating the prescribed laws and 
rules, would demonstrate compassion for the poor, the disabled and the weak while using his 
discretion in making decisions.5 

Ethical Dilemma in Public Services:

GK Today, 2016. An ethical dilemma arises when one has to choose between ethical 
values and rules in order to determine the right-thing-to-do. These dilemmas are in three broad 
categories:

1. Personal Cost Ethical dilemmas arises from situations in which compliance with 
ethical conduct results in a significant personal cost to the decision maker in an difficult situ-
ation.

2. Right-versus-Right Ethical Dilemmas, arises from situations of two or more conflict-
ing sets of bona fide ethical values. 

3. Conjoint Ethical Dilemmas, arises when a careful decision-maker is exposed to a 
combination of the above-indicated ethical dilemmas in searching for the “right-thing-to-do.”

Administration is a profession with an essential precondition of practicing legitimacy, 
therefore knowledge and expertise should be used with certain standards defining profession-
al ethics such as, avoiding corruption in the delivery of services.6 

The new development in administration and governance led to downsizing, privatiza-
tions, public-private partnerships, and restructuring, these phenomena gave rise to countless 
and complex ethical doubts. The underlying factors that give rise to more ethical dilemmas 
are as follows:

- Material of a growing and resource difficulties.

5 TANYA FRANSZ, 2012. PUBLIC ADMINISTRATION : Ethical Concerns in Public Administration. 

Thursday, December 13, 2012

6 GK Today, 2016. Ethical Dilemma in Public Services. First Published: March 28, 2015 / Last Up-

dated: August 15, 2016. https://academy.gktoday.in 
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- Needs of a growing and multifaceted society.

- Critical and attentive perspective implied in citizenship.

- Restructuring subjects and change of the administration.

- Constant demand that decision processes become more thoroughly participated.

Dealing with Ethical Dilemmas in the Public Service: The Ugandan Experience.

Adoko Peter Obicci. The central thesis of this article is to explore the Ugandan’s 
experience in dealing with concrete dilemma of ethical nature towards fostering sound public 
service position. The experience indicates that these dilemmas arise from lukewarm relations 
between the public servants (taken to mean both civil and political leaders) and the general 
public as well as intra-public service. Also, the dilemmas could take the form of either person-
al cost, or right-versus-right, or even a hybrid of the former and the latter. Uganda has adopt-
ed a framework of mechanisms for enthroning sound ethical fitness. These mechanisms are 
designed to prevent unethical practices, and enforce ethical principles. But challenges do arise, 
which can be surmounted if there exists a demonstrable commitment from the highest polit-
ical authority level; and respect for public perception, because public functionaries are avoid-
ing actual unethical practices, but also by the public perception of same7. 

Anthony Makrydemetres, 2002. The advanced set of fundamental principles or cri-
teria that integrate and rearrange the process of dealing with ethical dilemmas in public ad-
ministration are:8 

1. Democratic accountability of administration

2. The rule of law and the principle of legality

3. Professional integrity 

4. Responsiveness to civil society 

Lionel Wijesiri, 2016. Corruption, fraud, illegal conduct and other types of unethical 
activity have characterized our public sector during the last regime. This trend is evident in the 
current growing public concern over the unethical conduct of political leaders and senior 
public officials. It has also resulted in a resurgence of interest in ethics in our public sector. 

7 Adoko Peter Obicci. Dealing with Ethical Dilemmas in the Public Service: The Ugandan Experi-

ence. https://www.academia.edu

8 Anthony Makrydemetres, 2002. ]PDF] Dealing with ethical in public Adminis tration:the 

“ALIR”Imperatives of ethical Reasoning.unpan1.un.org>cafrad> unpan 009319. 
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In the interest of sustaining a culture of honesty, integrity in the public service, this 
writer wishes to indicate few additional guidelines effective for short and medium application 
as follows: 

1. An investment in continuous education at all levels of public sector, with an em-
phasis in matters dealing with moral and ethical values. 

2. The promotion of seminars, meetings and roundtables to discuss different aspects 
of ethical conduct in the public service.

3. The simplification and modernization of the legal framework dealing with ethics in 
the public service.

4. The enactment of pragmatic rules of conduct, in a participatory manner, aiming at 
their application to all hierarchical levels, and

5. The creation of decentralized institutional mechanisms of complaint and control. 

THE PLACE OF ETHICS AND MORALITY IN PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION

The Meridian Express, 2014. Its importance can be gleaned from the fact that it 
prevents corruption creates the atmosphere for delivering efficient and effective public services, 
helps to avoid and control situations of conflict of interests, assists in managing the proper use 
government resource and brings transparency in procurements, awarding contracts and select-
ing consultants. 

In contrast, as we know that in the world today, corruption is the biggest barrier to 
good government and protection of the common good its prevention is more important than 
its prosecution. That is why an ethical public service the taint of corruption being guided by 
consideration of common good rather than personal gain. It is to be noted that the effects of 
corruption are not only corrosive in any organization, but are also the main obstacle for the 
rule of law, fairness and national development. Finally, the ethical public service protects good 
ministers from scandals which bring the government into disrepute, and thus builds public.
Ethics in Public Administration 

UK Essays, 2017. Public administrators and state heads must develop accountability 
criteria that is fair and not one sided. All public administrators and political leaders must be 
ware of these rules and regulations to abide by so that there is no weakness in the process. 

However, the struggle for attaining more and more power between bureaucrats, pres-
ents an issue. And if the power struggle is not eliminated, this is a conflict that has potential 
to become progressively worse in the future.
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Efficiency and Effectiveness

UK Essays, 2017. Efficiency and effectiveness are important and also desired in every 
aspect in public administration. Public administration can be effective and efficient if the pro-
cess adopted by public administrators is efficient, fast and according to needs of the government 
and public. Public opinion regarding effectiveness and efficiency can be measured from time 
to time by conducting satisfaction surveys, consultations with people directly, and direct indi-
vidual interaction. 

CONCLUSION

A real powerful principle is understandable and interpreted in different ways. It’s up 
to how can one be able to access the deep meaning and significance hidden in itself, and know 
how to practise it correctly. Some may understand and think of becoming a dictator is able to 
smell and taste the sweet power, then take for granted this is what they long for, are fond of 
and use it without consideration. Finally, their false power collapses that’s because a protest 
is done by those who can not bear them anymore. At last, they can not go on and are exam-
ined and judged guilty. This is an example of false power of a dictator which is not contem-
porary. 

In contrast, Dhamma Thipatai seems to be very common, gentle, and even looked so 
honest that’s because its base comes from morality. However, it gives a strength and power 
to those who know how to practice and stay with it correctly and suitably that gives a power 
in binding people’s hearts and uniting their cooperation in working for developing organization, 
society and nation. That is called a real and great power which is sustainable.

 To be able to distinguish between right and wrong, enables us to induce in the right 
way. That’s the way to learn his Dhamma principles to develop a person’s mind and ability in 
working for society and nation with prosperity in morality respectively. 

 The Most Venerable Prof Dr Phra Brahma Pundit has worked hard for many decades 
with his determination of working for the Buddhism. He always emphasizes on principles of 
morality in administrating and accessing many classes of people. His perseverance in compiling 
both Dhamma and philosophical books is beneficial for being an inspiration and encouragement 
for those who would like to be knowledgeable in administration with seeing the importance 
of morality, have got a high intention and devout themselves in working and administrating for 
the benefits of the public for the first priority. This is so called – miracle, a real sacrifice. 

The Most Venerable Prof Dr Phra Brahma Pundit is a metaphor of JEWEL of Thailand. 
He is also a VENERABLE PERSON of Sangha. My appreciation toward The Most Venerable Prof 
Dr Phra Dhammagosajarn’s concepts of Buddhist Ways of Administration is that he obviously 
emphasizes on a trend of philosophy blended with Dhamma which is a fundamental creating, 
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growing and strengthening morality in one’s mind. He is definitely an expert in transferring a 
knowledge and composing. Whenever I have got an opportunity, it is an honour for me to 
attend his valuable lecture actively. Where there is The Most Venerable Prof Dr Phra Brahma 
Pundit’s lecture, there is a HALL OF FAME ! 
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แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม 

ชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Development Practices to Welfare Funeral Management for the Elderly 

in the Muslim Way in Kayohmati community, 

Bajo district, Narathiwat province.

อิฮซาน ปาแนแจกะ, นูรีซัน ขาเร็ง, พัตรา ตาหมาด, สุไวมะห์ วายีเกา

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

การวจัิยเรือ่งนีมี้วตัถุประสงค์เพือ่วเิคราะห์กองทนุสวสัดกิารการจดัการศพส�าหรบัผูส้งูอายตุามวถีิชวีติ
มุสลิม ชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิการการ
จัดการศพ จ�านวน 255 คน ผู้ให้ข้อมูลเลือกจากผู้กองตั้งและคณะกรรมการกองทุน จ�านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้
คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถี
ชวีติมุสลิม การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณโดยใช้สถติิพรรณนาและอนมุาน ส่วนข้อมลูเชงิคณุภาพใช้การวเิคราะห์
เนื้อหา

ผลการวจิยัพบว่ากองทุนสวสัดกิารการจดัการศพส�าหรบัผูส้งูอายใุช้วถิชีวีติมสุลมิ มาด�าเนนิการกิจกรรม
ต่างของกองทุนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ท้ังนี้สมาชิกท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอายุแตก
ต่างกนัมส่ีวนร่วมของกองทนุฯในการจดัสวสัดกิารของกองทนุฯโดยใช้หลกัซารกีตัมาตทีีแ่ตกต่างกันอย่างมนียัยะ
ส�าคัญทางสถิติที่ .01 และอายุที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมของกองทุนในการจัดสวัสดิการฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ยะส�าคัญทางสถิติที่.05 ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองตามหลักศาสนาจะท�าให้สังคม
อยู่กันอย่างมีความสุข 

ค�าส�าคัญ : กองทุนสวัสดิการ การจัดการศพ วิถีชีวิตมุสลิม

Abstract

This research aims to analyze the welfare funeral management for the elderly in the 
muslim way in Kayohmati community, Ba Chao district, Narathiwat province. The samples were 
255 members of the funeral fund. The selected by the founding members and the fund com-
mittee of 8 key informations. The instruments used were questionnaires and questionnaires 
for the development of funeral fund for elderly people according to Muslim lifestyle. Quanti-
tative data analysis using descriptive statistics and qualitative data using content analysis.
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The research found that the welfare funeral management for the elderly worked 
through the Muslim way of life and the process involved all sectors. The members with aver-
age income per month and age are different. The Fund’s contribution to the welfare of the 
fund is based on the principle of welfare. The difference was statistically significant at .01. The 
age of the different contributions of the fund to the welfare. The difference was statistically 
significant at .05. So, the government should encourage the self-reliant community to live 
happily.

Key words : Funeral Welfare, Funeral Management for the Elderly, Muslim Way

บทน�า

จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 -2573 จะเหน็ว่าภาพรวมประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอนาคตข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
(completed aged society) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรท�าให้เราพอจะมองภาพออกว่า ในอนาคต
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การที่ผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย และ
สามารถพึ่งตนเองได้น้อยลง และเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาและการช่วยเหลือในยามเจ็บ
ป่วย ก็จะน�ามาซึ่งการเสียชีวิต เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตก็จะมีสวัสดิการค่าท�าศพจากรัฐบาล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มี
ความยากจน และมีรายได้ไม่เกนิ 3 หมืน่บาทต่อปี กจ็ะได้รบัการสงเคราะห์ในการจัดท�าศพผู้สงูอายุตามประเพณี
ครอบคลุมผู้สูงอายุในทุกศาสนา โดยรัฐจะมีการให้งบประมาณการจัดท�าศพรายละ 2,000 บาท โดยผู้สูงอายุ
สามารถยื่นค�าร้องขอรับเงินได้ที่ อบต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต และจัดการท�าศพตามประเพณี 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559)

ขณะที่จังหวัดนราธิวาสประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ�านวนถึง 83,671 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 
จากประชากรทั้งหมด คือ 7 แสนกว่าคนรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายซึ่งโครงสร้างประชากรจังหวัดนราธิวาส มี
ประชากรผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่ยังคงเรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2558) ส่วนในระดับ
อ�าเภอบาเจาะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 8.96 รวมทั้งเพศหญิงและเพศชายมีจ�านวน 4,449 คน 
จากประชากรทั้งหมด 49,611 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ในอ�าเภอบาเจาะ
นีเ้อง กยั็งมกีารจดัสวสัดกิารในเรือ่งของการจดัตัง้กองทนุการจดัการศพส�าหรบัผู้สูงอายุ แสดงให้เหน็ถึงการรองรบั 
ที่ยังให้ความส�าคัญในการให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีงบประมาณมากพอที่จะใช้ในการ
จัดการศพเมื่อเกิดการตาย นั่นคือ การคิดริเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการการจัดการศพชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 ผู้ศึกษาได้เล็งส�ารวจชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่าผู้สูงอายุในชุมชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อมีการเสียชีวิตท�าให้เกิดปัญหาในการจัดการศพ ดังนั้นผู้ศึกษาและชุมชนจึงร่วมกัน
วิเคราะห์กองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุ และศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการ
จัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิมชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อันจะส่งผลให้
ชุมชนจัดการตนเองเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนต่อไป 



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  629

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์กองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิมชุมชนกาเยาะมาตี 
อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม
ชุมชนกาเยาะมาตี อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธีโดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการ ใช้การคัด
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จนกว่าข้อมูลจะเสถียร อย่าง
น้อย 8 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกกองทุนฯ จ�านวนทั้งหมด 700 คน จะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ�านวน 255คน และ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ และก�าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2545) เก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม ถึงธันวาคม 
2560

1. แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างจากสร้างจากแนวคิดการมีส่วนร่วม หลักชารีกัตมาตี และการ
จัดสวัสดิการของชุมชน เพื่อส�ารวจสวัสดิการชุมชน และศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการ
บ่งชี้ถึงเนื้อหา มี 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลส�ารวจสวัสดิการ
ของชุมชน ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสวัสดิการของชุมชน ตอนที่ 4 หลักชารีกัตมาตีกับ
การจัดสวัสดิการ 

2. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อศึกษาความเป็นมาของกองทุนฯสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของผู้ก่อ
ตั้งและคณะกรรมการ การจัดสวัสดิการของกองทุนฯในการจัดการศพ และแนวทางการพัฒนากองทุนฯ แต่เป็น
เพียงการก�าหนดประเด็นที่ใช้การศึกษา และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท�าการเก็บข้อมูล เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดการจัดศพแบบอิสลามแนวคิดกองทุน แนวคิดการมีส่วนร่วม และหลักชารีกัตมาตี 
เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งจะมีชุดค�าถาม 5 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1)ข้อมูลส่วนบุคคล 2)ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับ
บริบทชุมชน และ 3)ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนฯ 4)ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของ
กองทุนฯในการจัดการศพ 5)ประเด็นค�าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ เป็นแบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) จะเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยจะ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่จะศึกษาเป็นอย่างดี 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็น
รายกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย

1. วิเคราะห์กองทุนสวัสดิการการจัดการ ศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิมชุมชนกาเยาะมาตี

วิถีชีวิตมุสลิมในชุมชนกาเยาะมาตีนับถือศาสนาอิสลาม 100 % ผู้สูงอายุจะประกอบกิจกรรมที่เกี่ยว
กับพิธีการทางศาสนาในทุกๆ สัปดาห์ จะมีการไปฟังธรรมการบรรยายทุกวันศุกร์ที่มัสยิดเรื่องที่เกี่ยวข้องในด้าน
ความรู้ทางศาสนา ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุชุมชนกาเยาะมาตีจะเหมือนผู้สูงอายุท่ัวๆไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพท�านา รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ในชุมชนกาเยาะมาตีจะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ท�า
กันในทุๆ กปีและท�ากนัอย่างต่อเนือ่ง เช่น วนัอาซรูอ งานเมาลดิ ส่วนในเรือ่งของปราชญ์ชาวบ้านในชมุชนกาเยาะ
มาตีก็จะมีผู้รู้ในหลายๆด้าน เช่น ผู้รู้เกี่ยวกับการจักรสาน ผู้รู้เกี่ยวกับการท�าคลอดในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้
รู้เกี่ยวกับการรักษาทางด้านกระดูกแบบปรัชญาชาวบ้าน หมอดู สี่เสาหลักของหมู่บ้านรู้เกี่ยวกับ ทางการเมือง
การปกครอง และเป็นผู้น�าการบริหารจัดการคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นตัวแทน

ในการประสานงานเกี่ยวกับการท�างานในกองทุนฯ ส�าหรับกองทุนฯก็จะมีการให้ความช่วยเหลือโดย
การจดัตัง้กองทนุฯข้ึนมาในเร่ืองของสวัสดิการโดยการให้งบประมาณส�าหรบัการจัดการศพส�าหรบัผูส้งูอายทุีเ่ป็น
สมาชิกกองทุนฯเมื่อมีการเสียชีวิต งบประมาณที่ได้ส�าหรับใช้ในการจัดการศพนั้นมาจากการการเรียกเก็บโดย
การหักเบี้ยผู้สูงอายุ โดยครั้งแรกการสมัครเป็นสมาชิก 300 บาท และเมื่อมีผู้เสียชีวิตจะเรียกเก็บเงินสมาชิก ราย
ละ 20 บาท 

ตารางที่ 1 สรุปผลความแตกต่างของการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ จ�าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การจัดสวัสดิการของกองทุนฯ  กลุ่ม ss df ms F Sig.

อายุโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.892 3 1.297 5.702** .001

ภายในกลุ่ม 56.883 250 .228

รวม 60.775 253

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 4.282 3 1.427 6.316** .000

ภายในกลุ่ม 56.493 250 .226

รวม 60.775 253

**p<.01

 จากตารางที่ 1 สมาชิกของกองทุนฯ ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการจัดสวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ 
แตกต่างกนั มีค่า Sig. .001 ซึง่น้อยกว่า .05 หมายความว่าสมาชกิกองทุนฯ ทีม่อีายแุตกต่างกนั มกีารจดัสวสัดกิาร
ของสมาชิกกองทุนฯแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสมาชิกของกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกันมกีารจดัสวัสดกิารของสมาชกิกองทุนฯ แตกต่าง มค่ีา Sig. .000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 หมายความ
ว่าสมาชิกกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการจัดสวัสดิการของกองทุนฯแตกต่างกัน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที ่2 สรปุผลความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจดัสวัสดกิารของกองทนุฯ จ�าแนกตามอายุ 
โรคประจ�าตัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจัด

สวัสดิการของกองทุนฯ

 กลุ่ม SS df ms F Sig.

อายุโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.798 3 1.266 3.540* .015

ภายในกลุ่ม 89.414 250 .358

รวม 93.212 253

โรคประจ�าตัวโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 7.403 7 1.058 3.032** .004

ภายในกลุ่ม 85.810 246 .349

รวม 93.212 253

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.581 3 1.527 4.308** .006

ภายในกลุ่ม 88.631 250 .355

รวม 93.212 253

*p<.05, **p<.01

จากตารางที่ 2 สมาชิกของกองทุนฯ ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมของกองทุนฯในการจัด
สวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ ที่แตกต่างกัน มีค่า Sig. .015 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าสมาชิกกองทุนฯ ที่
มีอายุแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของกองทุนฯในการจัดสวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิกของกองทุนฯ ที่มีโรคประจ�าตัวที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของกองทุนฯใน
การจัดสวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ แตกต่างกัน มีค่า Sig. .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าสมาชิกกอง
ทุนฯ ที่มีโรคประจ�าตัวที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของกองทุนฯในการจัดสวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ แตก
ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมาชิกของกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การมีส่วนร่วมของกองทุนฯในการจัดสวัสดิการของสมาชิกกองทุนฯ ที่แตกต่าง มีค่า Sig. .006 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่าสมาชิกกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของกองทุนฯในการจัด
สวัสดิการกองทุนฯของสมาชิกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 3 สรุปผลความแตกต่างของหลักซารีกัตมาตี จ�าแนกตามการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

หลักซารีกัตมาตี  กลุ่ม SS df ms F Sig.

การศึกษาโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.892 3 1.297 5.702** .015

ภายในกลุ่ม 56.883 250 .228

รวม 60.775 253

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.553 3 1.184 4.719** .003

ภายในกลุ่ม 62.744 250 .251

รวม 66.297 253

**p<.01
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จากตารางที่ 3 สมาชิกของกองทุนฯ ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีหลักซารีกัตมาตีกับการจัด
สวัสดิการของกองทุนฯ แตกต่างกัน มีค่า Sig. .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าสมาชิกกองทุนฯ ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีหลักซารีกัตมาตีกับการจัดสวัสดิการกองทุนฯแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสมาชิกของกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีหลักซารีกัตมาตีกับการจัดสวัสดิการ
ของกองทุนฯ แตกต่าง มีค่า Sig. .003 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่าสมาชิกกองทุนฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มหีลกัซารกัีตมาตีกับการจัดสวัสดกิารของกองทนุฯแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรปุลการศกึษาทีน่�าเสนอดงักล่าวข้างต้นผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะขออภปิรายผลทัง้หมดดังต่อไปน้ี

วิเคราะห์กองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิมชุมชนกาเยาะมาตี 

กองทนุสวสัดกิารการจดัการศพส�าหรบัผูส้งูอายใุช้วถิชีวีติมสุลมิ มาด�าเนนิการกจิกรรมต่างของกองทนุ
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนซึ่งได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ในการรวมเงิน
เพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อท�าให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือกันเบ้ืองต้น การใช้หลักศาสนาดังกล่าว สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ มะดาโอะ ปูเตะ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะ
ชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคะอ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การศึกษา
ดังกล่าวใช้การวัฒนธรรมอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาวะชุมชน ท�าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุขภาวะชุมชน, ม.ป.ป.) ที่ได้วิจัยเรื่อง”กองทุนซารีกัตมาตี กรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน
กูวา อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส” ผลการศึกษาพบว่า กองทุนฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการท�าศพ เพราะเวลาจัดงานต้องมีการให้ค่าละหมาดเป็นสินน�้าใจแก่คนที่มาร่วมงาน ขณะที่คน
ทีไ่ม่มีเงินก็จะไม่มคีนมาละหมาด ส่วนวธิเีกบ็กจ็ะเก็บเป็นครอบครวั เกบ็เงินปีละครัง้ตัง้แต่ช่วงมกราคมถงึมนีาคม 
โดยช่วงแรกเก็บเดือนละ 10 บาท ต่อครัวเรือน ปีหนึ่ง 120 บาท ถ้าเสียชีวิตให้ศพละ 1,000 บาท ในกรณีที่เป็น
คนยากจนและไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯก็จะใช้อีกระบบหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโดยมัสยิดจะรับหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการเรี่ยไรเงินเป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบันกองทุนฯบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 9 คน มีโต๊ะอีหม่าม
เป็นประธาน แต่ละคนแบ่งเขตกันดูแลท�างานแบบจิตอาสา ไม่มีรายได้ โดยกรรมการนั้นมัสยิดเป็นคนเลือกมา
เอง ส่วนเงินทั้งหมดจะน�าไปฝากไว้ท่ีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและ
สมาชกิในกองทนุจะมกีารเสนอความคิดเหน็ทกุครัง้เมือ่มีการเรยีกประชมุระหว่างคณะกรรมการและผูก่้อตัง้ เมือ่
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เพื่อให้กองทุนมีปัญหาและอุปสรรค
น้อยที่สุด มีการประสานงานทุกครั้งให้กับคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการรับรู้อย่างทั่วกัน จะ
ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และจะมีการติดตามแผนงานในการบริหารจัดการว่าตอนนี้มีงบประมาณเหลือ
เท่าไร เพื่อที่จะได้บริหารเรื่องงบประมาณอย่างถูกต้อง มีการเรียกประชุมตลอด โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ 
จริชัยา เจยีวก๊ก (2558) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัแิบบมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน (Paticipatory Action 
Research for Community Development) เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนอันเป็นรูป
ธรรมที่เกิดจากการระดมสมองลักษณะของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เริ่มต้นจากชุมชน ชุมชนมี
ส่วนร่วม ท้ังในการร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันแสวงหาปัญหา และคิดค้นแนวทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนั ทัง้แก้ปัญหาและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
และในเร่ืองการจดัสวสัดกิารของกองทนุในการจัดการศพเพ่ือช่วยเหลอืผูส้งูอายทุีม่ฐีานะยากจนทีไ่ม่มเีงินส�ารอง
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ในการจัดการศพ ส�าหรับจ�านวนเงิน 10,000 บาทในการจัดการศพถือว่าเพียงพอส�าหรับท�าพิธีการการจัดการ
ศพแบบเรียบง่ายและครบทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติทางศาสนาที่วางไว้

บทสรุป

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการของกองทุนฯในการจัดการศพ โดยสมาชิกกองทุนฯที่
มีอายุและรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน ก็จะมีการจัดสวัสดิการที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กองทุนฯท่ีมอีาย ุรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และโรคประจ�าตวัแตกต่างกัน ก็จะมีการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดกิารของ
กองทุนฯที่แตกต่างกัน อีกทั้งสมาชิกกองทุนฯที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ก็จะมีหลักซา
รีกัตมาตีในการจัดสวัสดิการของกองทุนฯที่แตกต่างกัน ดังนั้นกองทุนฯสวัสดิการการจัดการศพก็จะมีความแตก
ต่างกันในทุกด้านที่ได้กล่าวมา ไม่ว่าสมาชิกในกองทุนฯจะมีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ�าตัว และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ก็จะมีความแตกต่างกันด้านการจัดสวัสดิการ ด้านการมีส่วนร่วม และหลักซารีกัตมาตี
ในหารจัดสวัสดิการของกองทุนฯ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุ
ตามวิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนกาเยาะมาตี ท�าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯในการจัดสวัสดิการ
การจัดการศพ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กองทนุสวสัดกิารการจดัการศพส�าหรบัผู้สูงอายชุมุชนกาเยาะมาต ีอ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
ควรมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ที่ส�าคัญในเรื่องการเพิ่มงบประมาณส�าหรับใช้ในการจัดการศพ

2. กองทนุสวสัดกิารการจดัการศพส�าหรบัผู้สูงอายชุมุชนกาเยาะมาต ีอ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
ควรมีส�านักงานที่ตั้งเพื่อใช้ในการท�าการเป็นของกองทุนฯเอง

3. ควรให้สมาชกิเสยีค่าศพเพิม่มากขึน้ เพือ่สามารถเพิม่งบประมาณในการจดัการศพจาก งบประมาณ
ที่จัดสรรอยู่เดิม

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการการจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุ
ตามวิถีชีวิตมุสลิมให้อย่างถี่ถ้วน เช่น การจัดการบริหารงานในกองทุน และการจัดสรรงบประมาณที่กองทุนควร
ท�าให้หลากหลาย ได้แก่ 

1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการกองทุนฯ

2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากองทุนฯที่ประสบผลส�าเร็จ และสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาต่อ
ไปได้
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ความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของสวนสัตว์สงขลา

ชนานาถ กิ่งจันทร์ ,นุจรี เส็นประดิษฐ์, ฟาฎอนี บากา, ศตานันท์ หน่อทองแดง

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่1)ศกึษาลกัษณะข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ท่ีสวนสัตว์สงขลา2)ศกึษา
กจิกรรมและการใช้บรกิารของนกัท่องเทีย่วในสวนสัตว์สงขลา3)ศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมต่ีอสวน
สตัว์สงขลา4)ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว เก็บรวบรวมข้อมลูโดยวธิกีารใช้แบบสอบถาม 
โดยมีการจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวจ�านวน

บทน�า

การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหลักทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย และในปัจจุบนัการท่องเทีย่วกลาย
เป็นส่ิงส�าคัญของคนในสังคมไทย เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบ
ต่างๆ ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
วถิชีวีติ ของคนไทยซึง่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยให้เจรญิก้าวหน้าได้อีกด้วย อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์วิจัย

1. เพื่อศึกษาความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของสวนสัตว์สงขลา

2.เพือ่เปรียบเทยีบความประทับใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการให้บรกิารของสวนสตัว์สงขลาโดยจ�าแนก
ตามปัจจัยด้านการเข้าใช้บริการ

3. เพื่อเสนอแนะและน�าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสวนสัตว์สงขลาให้ดียิ่ง
ขึ้นต่อไป
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ทราบผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีการคุณภาพการให้บริการที่ได้รับทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย 2. ได้ทราบปัญหาข้อ
เสนอแนะจากผูใ้ช้บรกิารเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บรกิารของสวนสตัว์สงขลาทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและสนับสนุนการท่องเที่ยว ค้นคว้า วิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย

บทบาทความพงึพอใจในการใช้บรกิารสวนสตัว์สงขลาท่ีแตกต่างกนั ท�าให้การเปรยีบเทียบระดบัความ
พึงพอใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัได้แก่ ประชาชนทัว่ไปทีม่าใช้บรกิารของ
ห้องสมุดประชาชนสงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เฉลี่ยประมาณจ�านวน 16664คน (สวนสัตว์สงขลาเดือน
กรกฎาคม 2560) จะท�าการเก็บแบบสอบถามโดยเลือกสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 387คน

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ห้องสมุดประชาชนสงขลา ตั้งอยู่ในบริเวณ 189 ถนนสงขลาจะนะ ต�าบลเขารูป
ช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา ผูว้จิยัได้ก�าหนดขอบเขตการศกึษาเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร
ของห้องสมุดประชาชนสงขลาโดยจ�าแนกแบบประเมินออกเป็น 4 ด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล

 - เพศ

 - อายุ  

 - วุฒิการศึกษา 

 - อาชีพ 

 ด้านเวลา

 - ด้านขั้นตอนให้บริการ

 - ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

 - ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 - ด้านความปลอดภัย

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ 
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 3.1 ด้านประชาสมพันธ์ 

 3.3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

 3.4 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 3.5 ด้านความปลอดภัย

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 
2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 3เดือน

การทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลพื้นฐานของสวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์สงขลาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 
พ.ศ. 2532 ในพืน้ที ่878 ไร่ ซึง่ตัง้อยูท่่ามกลางขนุเขาและโอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา บรเิวณเขารปูช้าง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาและได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาม พ.ศ. 2541 ซึ่งปัจจุบันมีสัตว์ต่างๆ
ให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ชม เช่น สมเสร็จ กระจง อูฐ ลามา ยีราฟ หมี เสือ ลิง ชะนี 
กวาง ละมั่ง เก้ง นกสวยงาม เช่น นกแก้ว นกมาร์คอว์ นกคาสโชวารี นกฟลามิงโกและสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามลกัษณะข้อค�าถามปลายเปิด มทีัง้หมด 3ตอน 
ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชานสงขลา ลักษณะของ
ค�าถามเป็นค�าถามปลายเปิดแบบเลือกตอบและเติมค�าจ�านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด การประกอบอชีพ ประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ลักษณะของค�าถาม
เป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ�านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ข้อค�าถามมี 5 ตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือก
ตอบเพียงค�าตอบเดียว ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ค่าคะแนน 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
- ค่าคะแนน 4ระดับความพึงพอใจมาก
- ค่าคะแนน 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- ค่าคะแนน 2 ระดับความพึงพอใจน้อย
- ค่าคะแนน 1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดประชาชนสงขลาออกเป็น5 
กลุ่ม เพือ่อธิบายระดับความพงึพอใจในการให้บรกิารของห้องสมดุประชาชนสงขลาโดยก�าหนดค่าเฉลีย่ของความ
พึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดประชาชนสงขลา ดังนี้
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคิดเห็นต่อปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมาใช้บรกิาร
สวนสัตว์สงขลา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศกึษาหลกัการวธิกีารและรปูแบบในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร หนงัสอื งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อก�าหนดกรอบข้อความ และลักษณะของแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

2. ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

3. ปรับปรุงข้อค�าถามหรือข้อความรวมทั้งการใช้ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย

4. น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้เสนออาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ขอค�าแนะน�าในการปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้อง
สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1 ขอหนังสือรับรองและแนะน�าตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอความร่วมมือต่อผู้บริหาร
สวนสัตว์สงขลา 

2 .ประสานงานไปยังสวนสัตว์สงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้น
ที่ขอเก็บ ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

3 ผู้วิจัยจะลงพื้นที่ภาคสนามลงเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการสวนสัตว์
สงขลา จ�านวน 387 ชุด จากสมาชิกทั้งหมด 16664คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
ได้ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม และ
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของสวนสัตว์สงขลา
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม

 ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 ส่วนเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 49.0อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.3 จบระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50.3 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.6 การ
เข้าใช้ห้องสมุด 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 63.1 ประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลาคิดเป็นร้อยละ 
58.7 รายละเอียดดังตาราง 1.1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ร้อยละ

เพศ

- ชาย

- หญิง

199

191

51.0

49.0

อายุ

- ต่�ากว่า 20 ปี

- 20-29 ปี

- 30-39 ปี

- 40 ปีขึ้นไป

157

129

68

36

40.3

33.1

17.4

9.2

วุฒิการศึกษา

- ประถมศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

- อนุปริญญา/ปวส.

- ปริญญาตรี

- สูงกว่าปริญญาตรี

196

69

24

34

36

31

50.3

17.7

6.2

8.7

9.2

7.9
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ร้อยละ

อาชีพ

- นักเรียน/นักศึกษา

- รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- เกษตรกรรม

- ธุรกิจส่วนตัว

- ไม่ได้ประกอบอาชีพ

- รับจ้าง

178

159

8

17

17

11

45.6

40.8

2.1

4.4

4.4

2.8

ประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา

- เข้าชมสวนสัตว์ครั้งที่1

- เข้าชมสวนสัตว์ครั้งที่2

- เข้าชมสวนสัตว์มากกว่า2ครั้ง

229

144

17

58.7

36.9

4.4

รวม 390 100.0

2.ความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของสวนสัตว์สงขลา

 ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย

 จากตาราง2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.31 เมื่อส�ารวจรายประเด็นพบว่า มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง สะดวกรวดเร็วทันใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 
4.47 รองลงมาการจัดล�าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 การจัดล�าดับ
ขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยว
กับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.55 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านประชาสัมพันธ์
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ระดับคะแนนด้านประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.1.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 

 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

2.1.2 การจัดล�าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้

2.1.3 การโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์

2.1.4 มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง สะดวกรวดเร็วทันใจ

3.55

4.36

4.11

4.47

1.33

.87

1.02

.62

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

รวม 4.13 .51 มาก

 จากตาราง2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่า
เฉลี่ย 3.91 เมื่อส�ารวจรายประเด็นพบว่า ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค�าถามชี้แจง
ข้อสงสัยให้ค�าแนะน�าได้ เป็นต้น อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.98 รองลงมาการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดย
ไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการอยู่ในระดับ มาก ค่า
เฉลี่ย 3.95 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ตามล�าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านบุคลากรที่ให้บริการ

ระดับคะแนนด้านบุคลากรที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ

2.2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ

2.2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

เช่น สามารถตอบค�าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค�าแนะน�าได้ เป็นต้น

2.2.4 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3.95

3.72

3.98

3.96

1. 00

.98

.89

.89

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.91 .47 มาก

จากตาราง2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อส�ารวจรายประเด็นพบว่า ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ 
น�้าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาจุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะ
สมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
บอกจุดบริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 
3.25 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
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ระดับคะแนนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.3.1 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 

2.3.2 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก

จุดบริการ

2.3.3 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก

2.3.4 ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ

รับบริการ น้�าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

4.25

4.39

4.59

4.79

.71

.66

.59

.50

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 4.51 .32 มากที่สุด

จากตาราง2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่า
เฉลี่ย 4.61 เมื่อส�ารวจรายประเด็นพบว่า มีป้ายบอกอันตรายอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 
รองลงมามีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 และ 
ความเหมาะสมของเครื่องกั้น รั่ว คอกสัตว์แต่ละประเภท อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 ความปลอดภัยใน
การเดินชมสัตว์ร้าย อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านความปลอดภัย

ระดับคะแนนด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

2.4.1 ความเหมาะสมของเครื่องกั้น รั่ว 

คอกสัตว์แต่ละประเภท

2.4.2 มีป้ายบอกอันตรายอย่างชัดเจน

2.4.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวกและ

ปลอดภัย

2.4.4 ความปลอดภัยในการเดินชมสัตว์ร้าย

4.61

4.72

4.61

4.47

.67

.59

.58

.62

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด 

มาก

รวม 4.61 .29 มากที่สุด

3. เปรยีบเทียบระดบัความประทับใจของของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อการให้บรกิารของสวนสัตว์
สงขลา โดยจ�าแนกตามประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  643

ตาราง 3.1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความประทับใจตามประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา

ระดับปัจจัยความ

ส�าเร็จ

ประสบการณ์ในการเข้าชมสวนสัตว์สงขลา

เข้าชมสวนสัตว์ 

ครั้งที่ 1

เข้าชมสวนสัตว์ครั้ง

ที่ 2

เข้าชมสวนสัวต์

มากกว่า 2 ครั้ง 

x S.D. x S.D. x S.D.

f sig

1.ด้านด้าน

ประชาสัมพันธ์

2. ด้านบุคลากรที่ให้

บริการ 

3.ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก

4.ด้านความ

ปลอดภัย

4.11

3.90

4.52

4.60 

 

4.15

3.92

4.49

4.63 

 

 

4.10

3.74

4.43

4.47

52

45

33

29

51

50

31

28

43

49

37

34

448 

 

128

684

884 

504
721

409

348

รวม 4.29 4.30 4.19 39.75 33.25 40.75
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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พฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฐิติพันธ์ แก้วน้อย , ธนารัชย์ เพ็ชรภาน , ศตพล แสงจง , ศักดา ประสิทธิสร , 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียงวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูล
จากนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม 335 ชุด

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ย่ีห้อท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์โดย
รวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการขับข่ีรถ
จักรยานยนต์ ด้านการควบคุมอารมณ์ ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

บทน�า 

การจราจรนับได้ว่าเป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อประเทศชาติ และนับวันจะทวีความ
รุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  โดยมีสาเหตุต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ กล่าวคือ ความเจริญ
เติบโตของเมืองหรือชุมชนได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ประกอบการการวางผังเมืองยังขาดการวางแผนไม่ดี
พอ อีกทั้งจ�านวนรถได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทางเดินรถมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ถนนบาง
เส้นทางช�ารุด บางเส้นทางสร้างไม่ได้มาตรฐาน ป้ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้ตามถนน
หนทางต่างๆมไีม่เพยีงพอ บางแห่งช�ารดุ หรอืบางแห่งตดิตัง้ไว้ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม อกีท้ังผูข้บัขีผู่ใ้ช้รถใช้ทางเดินรถ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ มีความคึกคะนอง ขาดวินัย หรือละเลยไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จึงก่อให้
เกิดอุบัติเหตุ ท�าให้ต้องสูญเสียชีวิตร่างกายและทรัพย์สินไปเป็นจ�านวนมาก (บทความทางวิชาการ เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ทางเดินรถ จาก https://group1set3cve305. wordpress.com)

จากมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เหน็ชอบตามกรอบปฏิญญามอสโกก�าหนดให้ “ปี 
พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ของ
ประเทศไทย” โดยมอบหมายให้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.)กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท�าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนซึ่งก�าหนดเป้าหมายด�าเนินการด้านความ
ปลอดภยัทางถนนให้บรรลเุป้าประสงค์ตามพนัธสญัญาทีใ่ห้ไว้ต่อประชาคมโลก คือ การลดอตัราการเสยีชวิีตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต�่ากว่า 10 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ในปี พ.ศ. 2563 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
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สมรรถนะของผูใ้ช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มคีวามปลอดภยัและตระหนักรูเ้กีย่วกบัวินัยและกฎระเบยีบจราจร
มากขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้ขับขี่ คือ ตัวแปรส�าคัญที่สุดในการที่จะเพิ่มหรือลดปัญหาการจราจร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุจราจรยังเป็นสาเหตุหลักแห่งการเสียชีวิตของคนทั่วโลกปีละ 1 ล้าน
คน และบาดเจบ็พกิารอกีกว่า 10 ล้านคน ส�าหรบัประเทศไทยเองนบัว่าเป็นประเทศท่ีสญูเสยีจากอุบัตเิหตจุราจร
มากที่สุดในโลกตามสถิติขององค์การอนามัยโลก โดยอัตราการเสียชีวิตสูงถึงปีละ 25,000 คน ซึ่งหมายความว่า
ในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 36 – 50 คน หรือชั่วโมงละ 2 คน โดย 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุเกิดกับวัยรุ่น
อาย ุ15 – 24 ปี สาเหตจุากการเมาสรุาหรอืแข่งขนัใช้ความเรว็สงู ขบัขีย่ามวกิาลไม่ใช้อปุกรณ์เสรมิความปลอดภัย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม

การสร้างจิตส�านึกของผู้ขับขี่จึงเป็นปราการส�าคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุหลักจาก
พฤตกิรรมเสีย่งของผูขั้บขี ่โดยจดุเริม่ต้นของการสร้างจติส�านกึการขบัขีป่ลอดภยัให้กับผูข้บัขี ่ได้แก่ กระบวนการ
ในการออกใบอนุญาตขับขี่ที่มีปะสิทธิภาพ ซึ่งจากข้อมูลสถิติสะสมที่กลุ่มงานสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรม
การขนส่งทางบก ได้รวบรวมวิเคราะห์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตขับรถ
จักรยานยนต์ตลอดชีพไปแล้ว 5,987,650 ใบ และได้มีการออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวไปกว่า 2 
ล้านใบ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการออกใบอนุญาตขับรถในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยพบว่าผู้ขออนุญาตส่วนใหญ่
ล้วนเป็นเยาวชนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะเยาวชนเป็น
ผู้ที่ยังมีความอ่อนด้อยทั้งในด้านประสบการณ์และวัยวุฒิในการขับขี่โดยเฉพาะกลุ่มอายุต�่าว่า 25 ปี นอกจากนี้ 
ช่องว่างของกฎหมายประกอบกับระบบและกลไกในการตรวจสอบการกระท�าผิดกฎหมายจราจรที่ไม่สมบูรณ์ยัง
ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายลดความศักดิ์สิทธิลง เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไม่สามารถใช้มาตรการควบคุมหรือ
บงัคบัโทษเก่ียวกบัการเพิกถอนหรอืยดึใบอนญุาตขบัรถส�าหรบัผูข้บัขีท่ีก่ระท�าผดิกฎจราจรอย่างจรงิจงั เข้าท�านอง 
“ยึดยาก” ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ผู้ขับขี่จ�านวนมากที่ไร้ซึ่งจิตส�านึกและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจร

เม่ือกล่าวถึง “การขับรถ” ถือเป็นการกระท�าทางกายภาพอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลที่ประสงค์จะขับรถจัก
ต้องได้รับการรับรองหรือได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครอง (ราชการ) ในล�าดับแรก เหตุเพราะการขับรถนั้นเป็น
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะประเด็นการ
เกิดอุบัติเหตุอันน�ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ก�าลังขับขี่หรือเดินทางอยู่บนท้องถนน
น้ันด้วย ดงัน้ัน “การขบัรถเป็นสิง่ทีต้่องอยูภ่ายใต้การควบคมุของฝ่ายปกครอง” การออกใบอนญุาตขับรถ (Driv-
ing License) จึงเป็นวิธีการและขั้นตอนส�าคัญที่สามารถสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ
เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการคัดกรองคุณภาพของ ผู้ขับขี่ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการขับรถไม่เพียงแต่
เป็นการเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความปลอดภัย (บทความ เรื่อง 
แนวคิดกฎหมายใหม่เรื่องใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก ยึดง่าย จ่ายแพง”โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา นิติกร
ช�านาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก http://ldpthailand.org )

จากปัญหาดังกลา่วท�าใหผู้ว้จิัยมีความสนใจทีจ่ะศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตร์กรณศีกึษา 
: นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อที่จะศึกษาระดับพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนตร์ ตลอดจนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและการควบคุมอารมณ์ จากการศึกษาครั้งนี้จะ
ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ที่สนใจ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพือ่ศกึษาระดับพฤติกรรมการขับขีร่ถจกัรยานยนต์ของนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. ผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการศึกษาได้

สมมติฐานของการวิจัย

ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกันท�าให้พฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ของนักศึกษาแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�าหนดขอบเจตการศึกษาไว้

1. เนื้อหา

 1.1 ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ�านวน 2077 คน

3. กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยใช้สูตรค�านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างกรณีศึกษาทราบจ�านวนประชากร ของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 335 คน ดังนี้

 n = N

 1 + N 

e คือ ความคาดเคลื่อน

N คือ ขนาดของประชากร

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

และการด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วนประชากรโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างของ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภท จ�านวน กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาโปรแกรมวิชา การพัฒนาชุมชน 403 65

นักศึกษาโปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ 363 59

นักศึกษาโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  484 78

นักศึกษาโปรแกรมวิชา ภาษาไทย  252  41

นักศึกษาโปรแกรมวิชา มัคคุเทศก์  251  40

นักศึกษาโปรแกรมวิชา ภูมิสารสนเทศ 143 23

นักศึกษาโปรแกรมวิชา สวัสดิการสังคม 181 29

 รวม 2077 335

4. พื้นที่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. เวลา

 การวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560

วิธีการด�าเนินการวิจัย

พฤตกิรรมการขีร่ถจกัรยานยนต์ของนกัศกึษา คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพื่อน�าผลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศกึษาค้นคว้าคร้ังนี ้ผูศ้กึษาใช้แบบสอบถาม แบบค�าถามปลายปิดเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู
และแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 
ยี่ห้อรถจักรยานยนตร์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ความตระหนักต่อพฤติกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ และการควบคุมอารมณ์ ข้อค�าถามมี 5 ตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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ค่าคะแนน 5 ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด  ค่าคะแนน 4 ระดับการมีส่วนร่วมมาก

ค่าคะแนน 3 ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง  ค่าคะแนน 2 ระดับการมีส่วนร่วมน้อย

ค่าคะแนน 1 ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่ออธิบายระดับการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา โดยก�าหนดค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับการมีส่วนร่วมมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับการมีส่วนร่วมน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

วิธีการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ก�าหนดกรอบแนวคดิและเนือ้หาของแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาน�ามาใช้เป็นข้อมลู
ในการสร้างแบบสอบถามปลายปิด

3. น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข้ให้สมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาค้นคว้าด�าเนนิการเก็บข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 335 ชดุ จากนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถติิในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ใช้วิธ ีItem-total Correlation 
สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Frequency)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.0 ส่วนเพศหญิง 
ร้อยละ 49.0 มีอายุส่วนใหญ่ 21 ปี ร้อยละ 30.7 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.2 ก�าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 23.3 ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ Honda ร้อยละ 54.9 มีใบอนุญาต
ขับขี่รถ ร้อยละ 66.9 

2. ระดบัพฤตกิรรมการขบัขีร่ถของนกัศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
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 2.1 ด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวหรือกลับรถ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมา คือ ลดความเร็วของรถเมื่อเข้า
เขตชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 และ ขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้าทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.14

 2.2 ด้านความตระหนกัต่อพฤตกิรรมป้องกนัอบุตัเิหต ุพบว่า การขบัขีร่ถจักรยานยนต์ของนกัศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบ
ว่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์ควรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก ค่า
เฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ การขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงเม่ือเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
มากกว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วต�่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 และ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุควรหลีก
เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09

 2.3 ด้านการควบคุมอารมณ์ พบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.20 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ท่านเป็นผู้มีความ
สุขุมรอบคอบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.94 รองลงมา คือ ในขณะขับขี่รถ
จักรยานยนต์เมื่อท่านมีอารมณ์โกรธท่านจะระบายอารมณ์ด้วยการขี่รถเร็ว อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.36 และ 
ในขณะขี่รถจักรยานยนต์ท่านมักจะมีอาการเหม่อใจลอย ครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.26 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยรวม
และเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านความตระหนกัต่อพฤติกรรมป้องกันอบุติัเหตุ ด้านพฤติกรรมการป้องกันอบัุติเหตุ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้านการควบคุม
อารมณ์ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ข้อมลูเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.0 ส่วน
เพศหญิง ร้อยละ49.0 มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 30.7 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.2 ก�าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 23.3 ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ Honda ร้อยละ 54.9 มีใบอนุญาต
ขับขี่รถ ร้อยละ 66.9 

2. ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา โดยภาพรวมของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา พบว่า 
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA YAMAHA ,SUZUKI, GPX พิจารณาการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า 

  2.1 ด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี้ยวหรือกลับรถ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมา คือ ลดความเร็วของรถเมื่อเข้า
เขตชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 และ ขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้าทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.14 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์ (2555 : 59 ) ปัจจัยที่แตกต่างส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ท�าให้สามารถน�าไปใช้ 
ในการสร้างแคมเปญการขับขี่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.2 ด้านความตระหนกัต่อพฤตกิรรมป้องกนัอบุตัเิหต ุพบว่า การขบัขีร่ถจักรยานยนต์ของนกัศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบ
ว่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขี่รถจักรยานยนต์ควรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก ค่า
เฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ การขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงเม่ือเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
มากกว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วต�่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 และ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุควรหลีก
เล่ียงเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ก่อนการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.09 สอดคล้องกบังานวจัิย
ของ กาญจน์กรอง สุอังคะ ( 2559 : 69 ) ปัจจัยด้านทัศนคติเป็ นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุของวัยรุ่นที่ใช้รถจักรยนต์

  2.3 ด้านการควบคุมอารมณ์ พบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.20 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ท่านเป็นผู้มีความ
สุขุมรอบคอบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.94 รองลงมา คือ ในขณะขับขี่รถ
จักรยานยนต์เมื่อท่านมีอารมณ์โกรธท่านจะระบายอารมณ์ด้วยการขี่รถเร็ว อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.36 และ 
ในขณะขี่รถจักรยานยนต์ท่านมักจะมีอาการเหม่อใจลอย ครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.26 
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรามัย ศุภนราพรรค์ ( 2539 : 27 ) ที่พบว่า ความรู้การรับรู้ความรุนแรง และการ
รับรู้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากการขับขีร่ถจกัรยานยนตร์อย่างปลอดภัยสามารถร่วมกนัท�านายความผนั
แปลของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลองได้ประมาณร้อยละ 17

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

2. ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ควรให้ความส�าคญักบัการตรวจเชค็และความพร้อมของรถจกัรยานยนต์ก่อน
ออกเดินทางทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความรู้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรบนท้องถนน

2. ควรมีการศึกษาอายุการใช้งานของรถจักยานยนต์แต่ละยี่ห้อ
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รูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จารุวรรณ เพ็งแก้ว, นุชจรี สุขอมรทรัพย์, สุภาพร ปราบสงคราม

ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล, กัลป์ยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ�าแนกออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเพื่อศึกษา ประเภทข่าวสาร
ความรู ้ประเภทการค้นคว้าวจิยั ประเภทเพือ่ความจรรโลงใจ ประเภทพกัผ่อนหย่อนใจ 2)เพือ่ศกึษาถึงพฤตกิรรม
ความสนใจในการอ่านและการท�ากิจกรรมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จากการศึกษา เรื่องรูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในครั้งนี้ผลการศึกษา นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ก�าลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 มี
นักศึกษาที่เคยใช้บริการห้องสมุดและไม่เคยใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รูปแบบการใช้บริการ
ห้องสมุดท่ีเหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษามากที่สุด จะเป็นรูปแบบการใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ รองลงมาบริการสื่อ
มัลติมีเดีย รูปแบบบริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รูปแบบบริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
ห้องสมดุ ตามล�าดับ ส่วนการเปรยีบเทียบรปูแบบการใช้บรกิารห้องสมดุท่ีเหมาะสมต่อวิถชีีวตินกัศกึษาโปรแกรม
วิชาการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้านไม่ต่างกันทั้งหมด 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ, ห้องสมุด, ประเภท

บทน�า

มนุษย์เป็นสิง่มชีวีติท่ีมกีารเรยีนรูไ้ด้อย่างมากมาย มหศัจรรย์ สามารถใช้ความรูน้ัน้เพ่ือการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของตนได้ จะโดยพัฒนาการทางร่างกายและสมอง หรือโดยการพัฒนาการเรียนรู้ 
เพื่อการอยู่รอดในสังคมก็ตาม มนุษย์มีวิวัฒนาการของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะมีชีวิต
รอดตามสัญญาณของสิ่งมีชีวิตไปสู่การท�ามาหากินยังชีพ จนพัฒนาขึ้นเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า จนเริ่มมีการท�าให้
การเรียนรู้มีรูปแบบขึ้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงในสังคมไทยนับแต่บรรพกาล 
การเรียนรู้เริ่มจากบ้านจากครอบครัว เรียนรู้ที่จะท�ามาหากิน เรียนรู้ที่จะอยู่รอดจนวิวัฒนาการไปสู่การเรียนรู้ใน
วัด ในวัง และในสกุลช่างต่าง ๆ จนเมื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศเข้าสู่ความเป็นสากล เพื่อให้สามารถปรับตัว
อยู่รอดได้ในสภาพการณ์ต่างๆ สังคมมนุษย์พัฒนาก้าวหน้ากว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพราะสามารถพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่ให้มนุษย์รู้จักด�ารงชีพได้วันต่อวัน แต่ยังช่วยให้สังคมมนุษย์รู้จักการเข้าถึง “ความรู้ ความ
ดี และความงาม” โดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยจรรโลงให้มนุษย์รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับสรรสิ่งรอบตัว 
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สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องในชวีติประจ�าวันได้นัน้ จ�าเป็นต้องมีการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ก�าหนด
กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน (ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557)

ปญัหาที่เกดิอยา่งต่อเนื่องของการใหบ้ริการของห้องสมุดประชาชนคือความเข้าใจความตอ้งการของผู้
ใช้ และการก�าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากมองผิวเผินอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่
ถ้าศึกษาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่ามีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก การที่จะก�าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดเพื่อ
ที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงค่อนข้างจะล�าบากเนื่องจากองค์ประกอบต่างๆของชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจ�าเป็นต้องศึกษาบทบาทของห้องสมุดตลอดจนให้บริการที่ผ่านของห้องสมุดและ
แนวโน้มหรือกิจกรรมต่างๆของสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับห้องสมุดโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง (Brown, 2522)

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2460 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรี รา
เมศวร์ได้ทรงประมาณหนังสือต่างๆ ให้ อาคารเดิมอยู่ที่โรงเรียนวิเชียรชมปัจจุบัน ต่อมาย้ายไปอยู่โรงเรียนมหา
วชิราวุธ พ.ศ.2492 รัฐบาลมีโครงการฟื้นฟูการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความรู้ส�าหรับประชาชนจึงได้ย้ายมาอยู่ที่วัด
อุทัย จนกระทั่ง พ.ศ.2495 ได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งอาคารเดิมของสมาคมนั้นทรุดโทรมลงมาก ผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ คุณจรัส สิทธิพงศ์ ได้อนุมัติให้สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณของสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
เงิน 740,000 บาท เป็นอาคารทรงไทย ดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ และได้ท�าพิธีเปิดห้องสมุด เม่ือวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2517 เป็นต้นมา โดยตั้งอยู่ในบริเวณ ส�านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ต�าบลบ่อยาง 
อ�าเภอเมอืงสงขลา (ห้องสมดุประชาชนจงัหวดัสงขลา, 2560) ประชาชนทีม่าใช้บรกิารห้องสมดุประชาชนสงขลา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและความส�าคัญการให้บริการห้องสมุดประชาชน
สงขลาดงักล่าว จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใช้บรกิารห้องสมดุประชาชนสงขลา
มากน้อยเพียงใด โดยเลือกพื้นที่ในการท�าวิจัยของห้องสมุดประชาชนสงขลาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการ
วิจัยท่ีได้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรุงเพ่ือตอบสนองความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการห้องสมุด
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์วิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนสงขลา 

2.เพือ่เปรยีบเทยีบระดับความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารห้องสมดุประชาชนสงขลาโดยจ�าแนกตามปัจจยั
ด้านการเข้าใช้บริการ

3. เพือ่เสนอแนะและน�าผลการศกึษาไปปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิารของห้องสมุดประชาชนสงขลา
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ทราบผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีการคุณภาพการให้บริการที่ได้รับทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
บริการสื่อสิ่งพิมพ์ บริการสื่อมัลติมีเดีย บริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ บริการของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมสร้างสรรค์ของ
ห้องสมุด

2. ได้ทราบปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของห้อง
สมดุมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาทีต่อบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารและสนบัสนนุการเรยีนการสอน ค้นคว้า 
วิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย

บทบาทรูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่แตกต่างกัน ท�าให้การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา

1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ
ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่เข้าใช้บริการของห้องสมุดมหาวิยทลัยราชภัฏสงขลา เฉลี่ยประมาณจ�านวน 400 คน จะท�าการ
เก็บแบบสอบถามโดยเลือกสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 200 คน

2. ขอบเขตด้านพืน้ที ่ห้องสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาหรอืส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
หรือกิจกรรมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ�าแนกแบบประเมินออกเป็น 5 ด้าน

 3.1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์  

 3.2. บริการสื่อมัลติมีเดีย

 3.3. บริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์  

 3.4. บริการของเจ้าหน้าที่

  3.5. กิจกรรมสร้างสรรค์ของห้องสมุด

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2560 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

การทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากห้องสมุด และ
หอสมุดตามล�าดับ ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา ได้จัดตั้งพร้อมกับการย้ายที่ตั้งของ
โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาจาก ต�าบล คอหงส์ มาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2502 โดยมีอาจารย์สถิตย์ ศุปการ เป็น
บรรณารักษ์ และมีหนังสือประมาณ 500 เล่ม โดยใช้อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด

พ.ศ. 2504 โรงเรยีนฝึกหดัครสูงขลาได้ยกฐานะเป็นวทิยาลยัครสูงขลา เปิดสอนถงึระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จึงได้มีบรรณารักษ์ซึ่งมีวุฒิทาง บรรณารักษศาสตร์ คือ อาจารย์วรรณี เหล่า
สุวรรณ และได้ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 1 มาอยู่ ณ อาคาร 2 ห้อง 221

ในปี พ.ศ. 2506 นักศึกษาสนใจใช้ห้องสมุดมากขึ้น ท�าให้สถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายห้องสมุดใหม่ไปยัง
ห้อง 229 และใช้ห้อง 228 เป็นที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ เม่ือมีนักศึกษามาใช้ห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น และมี
บรรณารักษ์เพียง 1 คน จึงได้เริ่มให้มีนักศึกษามาช่วยงานในหน้าที่บรรณารักษ์ด้วย

พ.ศ. 2511-2512 อาจารย์สกุล นิลวรรณ อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้น พิจารณาเห็นว่า
ห้อง 229 คับแคบเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ใช้หอสมุด จึงจัดงบประมาณส�าหรับต่อเติมชั้นล่างของ
อาคาร 2 เพื่อท�าเป็นห้องสมุด และในขณะเดียวกันได้จัดงบประมาณส�าหรับจ้าง เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานในห้อง
สมุดแทนนักศึกษาด้วย ประกอบกับมีการเปิดสอนภาคค�่า จึงท�าให้ห้องสมุดได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มมาก
ขึ้น และมีจ�านวนอาจารย์บรรณารักษ์เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับจัดสร้างห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ นับเป็นอาคาร
หลังที่ 7 ของสถาบัน และได้เปิดบริการในวันที่ 21 มีนาคม 2518 มีพื้นที่ 1,900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอ่าน 
200 ที่นั่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาหอสมุดวิทยาลัยครู
สงขลา ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางในการศกึษาค้นคว้าของนักศกึษา อาจารย์ และชมุชน ด้วยดีตลอดมา มเีอกสาร 
ต�ารา และวสัดอุืน่ ๆ  เพิม่จ�านวนขึน้อย่างรวดเรว็ และมกีารพฒันาให้มบีรกิารทีทั่นสมยัสมกบัเป็นห้องสมดุสถาบนั
อุดมศึกษายิ่งขึ้น
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 พ.ศ. 2536 ได้มกีารน�าโปรแกรมระบบงานห้องสมดุขององค์การศกึษาและวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ชื่อ โปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการสืบค้นบทความจากวารสาร โดยจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยว
กับการใช้โปรแกรมแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และในปีนี้ได้มีการปรับปรุงสถานที่ โดยการติดเครื่องปรับ
อากาศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการศึกษาค้นคว้าในหอสมุด

 พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน 
พฤศจิกายน 2537

 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบันราชภัฏ เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นโดยอธิการบดี คือ ผศ. ดร. นิวัติ กลิ่นงาม ได้มีนโยบายปรับปรุงการ
บรหิารหน่วยงานภายในสถาบนั จงึได้ยกฐานะหอสมดุวทิยาลยัครสูงขลาขึน้เป็น ส�านกัวทิยบรกิาร สถาบนัราชภัฏ
สงขลา โดยรวมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและหอสมุด เป็นหน่วยงานเดียวกัน อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พ.ศ. 2540 ส�านกัวทิยบรกิาร ได้น�าโปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอร์มาใช้กบับรกิารยมื-คนื สิง่พมิพ์ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาบริการโสตทัศนวัสดุขึ้นในหอสมุด โดย
บรกิารยมืโสตทศันวสัดุ ไปศกึษาทีบ้่าน และเปิดบรกิารศึกษาจากโสตทศันวัสดุเป็นรายบคุคลในส�านกัวิทยบรกิาร

 พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสร้างอาคารส�านักวิทยบริการหลังใหม่ 6 ชั้น 
เป็นเงิน 37 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกิจการของส�านักวิทยบริการ โดยก่อสร้างขนานกับอาคารหลังเก่า

 พ.ศ. 2542 ส�านกัวทิยบรกิาร ได้เปล่ียนชือ่เป็น ศนูย์วทิยบริการ ตามนโยบายการบริหารหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน

 พ.ศ. 2541-2542 ศูนย์วิทยบริการได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 1.8 ล้านบาท เพ่ือจัดหา
โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมัต ิศนูย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสงขลา ได้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ชื่อ Alice for Windows (AfW) โดยใช้กับงานทุกงานของศูนย์วิทยบริการ และให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา พ.ศ. 2544 ในภาคเรียนที่ 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น ได้
ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการนักศึกษา โดยได้ย้ายหนังสือและบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 6 ชั้น 
และได้ให้บริการเต็มรูปแบบ ในภาคเรียนที่2/2544 เป็นต้นมา

 พ.ศ. 2544-2545 ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการโดยใช้อาคาร 2 หลัง มีทางเชื่อมระหว่างอาคารชั้นที่ 
1 และ 2 ศูนย์วิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้มีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการให้
บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 พ.ศ. 2545 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนรานวิาสราชนครนิทร์ พระราชทาน
นามอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 และเริ่มน�าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการด�าเนิน
งาน

 พ.ศ. 2546 ศูนย์วิทยบริการ มีการจัดท�าคู่มือประกันคุณภาพ แผนกลยุทธ์ รายงานการประเมิน
ตนเอง

 พ.ศ. 2547 วันที่ 29 มกราคม 2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นครั้งแรก และในวันที่ 
23 มิถุนายน 2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นครั้งที่ 2
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พ.ศ 2548 ศูนย์วิทยบริการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพ
ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามลกัษณะข้อค�าถามปลายเปิด มทีัง้หมด 2 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลาย
เปิดแบบเลือกตอบ จ�านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับศึกษา การใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเภทที่นักศึกษาเข้าใช้บริการ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ�านวน 24 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย บริการสื่อสิ่งพิมพ์ บริการสื่อมัลติมีเดีย บริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ บริการของเจ้าหน้าที่กิจกรรม
สร้างสรรค์ของห้องสมุด ประเมินผล ข้อค�าถามมี 5 ตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้

 ค่าคะแนน 5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าคะแนน 4 ระดับความพึงพอใจมาก

 ค่าคะแนน 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าคะแนน 2 ระดับความพึงพอใจน้อย

 ค่าคะแนน 1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนระดับความเหมาะสมของรูปแบบหรือกิจกรรมในการให้บริการของห้อง
สมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่ออธิบายระดับความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด
ราชภัฏสงขลาโดยก�าหนดค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของรูปแบบหรือกิจกรรมในการให้บริการของห้อง
สมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 ระดับความพึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 ระดับความพึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศึกษาหลักการวิธีการและรูปแบบในการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก�าหนดกรอบข้อความ และแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมต่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

2. ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินเพื่อการน�าแบบสอบถามไปใช้

3. ปรับปรุงข้อค�าถามทั้งการใช้ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทในการวิจัย

4. น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ขอค�าแนะน�าในการปรบัปรงุแก้ไขให้เกดิความสมบรูณ์
และเหมาะสม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ประสานงานไปยังส�านักส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่ขอ
เก็บข้อมูลเพื่อท�าแบบสอบถามในการวิจัย

2. ผูว้จิยัจะลงภาคสนามลงเกบ็แบบสอบถามกลุม่ตวัอย่างของนกัศกึษาโปรแกรมวชิาการพัฒนาชุมชน 
ในการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจ�านวน 200 ชุด จากสมาชิกทั้งหมด 400 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
ได้ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และระดับความ
เหมาะสมของรูปแบบหรือกิจกรรม

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

 การส�ารวจข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามรปูแบบการใช้บรกิารห้องสมดุทีเ่หมาะสมต่อวถิชีวีติ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน จ�านวน 200 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
เพศหญิง จ�านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีนักศึกษาที่เคยใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จ�านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 นักศึกษาที่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 เข้าใช้บริการเพื่อการศึกษา จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 เพื่อ
ข่าวสารความรู้ จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เพื่อการค้นคว้าวิจัย จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เพื่อ
ความจรรโลงใจ จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ
มีนักศึกษาที่ไม่เคยใช้บริการใดๆ จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
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 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 เวลาเปิด – ปิดห้องสมุดที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.0 เวลา08.30 – 21.00 น. จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 เวลา08.15 – 19.30 น. จ�านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 และช่วงเวลา 07.45 – 16.30 น. จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เวลาเปิด – ปิดห้อง
สมุดช่วงก่อนสอบอยู่ในช่วงเวลา 08.00 – 22.00 น. จ�านวน78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 เวลา 07.30 – 20.00 
น. จ�านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 เวลา07.00 – 16.00 น. จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และอยู่ใน
ช่วงเวลา 07.15 – 18.00 น. จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ15.5 ตามล�าดับ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านบริการสื่อสิ่งพิมพ์

บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเฉลี่ย SD แปรผล

2.1.1. เบ็ดเตล็ดความรู้ทั่วไป 3.85 0.775 มาก

2.1.2. ปรัชญา 3.81 0.775 มาก

2.1.3. ศาสนา 3.84 0.817 มาก

2.1.4. สังคมศาสตร์ 3.80 0.777 มาก

2.1.5. ภาษาศาสตร์ 3.78 0.792 มาก

2.1.6. วิทยาศาสตร์ 3.88 0.820 มาก

2.1.7. เทคโนโลยี 3.89 0.828 มาก

2.1.8. ศิลปะและการบันเทิง 3.88 0.842 มาก

2.1.9. วรรณคดี 3.88 0.820 มาก

2.1.10. ประวิติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 3.83 0.863 มาก

รวม 3.84 0.810 มาก
 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าจากการตอบแบบสอบถามการบริการหรือกิจกรรมของห้องสมุด แสดงให้เห็น
ว่า บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.84

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า หนังสือเทคโนโลยี อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาหนังสือ
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 หนังสือศิลปะและการบันเทิง อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 
หนังสือวรรณคดี อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 หนังสือเบ็ดเตล็ดความรู้ทั่วไป อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
3.85 หนังสือศาสนา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 หนังสือประวิติศาสตร์และภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 หนังสือปรัชญา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 หนังสือสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
3.80 และหนังสือภาษาศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.78



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  661

ตารางที่ 2.2 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านบริการสื่อมัลติมีเดีย

บริการสื่อมัลติมีเดีย ค่าเฉลี่ย SD แปรผล

1. ฟังเพลง,ร้องเพลง 3.84 0.895 มาก

2. ดู T.V. 3.83 0.927 มาก

รวม 3.83 0.911 มาก

จากตารางที่ 2.2 พบว่าจากการตอบแบบสอบถามการบริการหรือกิจกรรมของห้องสมุด แสดงให้เห็น
ว่า บริการสื่อมัลติมีเดีย ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.83

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การบริการฟังเพลง,ร้องเพลง อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 รอง
ลงมา การบริการดู T.V. อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.83

ตารางที่ 2.3 จ�านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านบริการเล็กทรอนิกส์

บริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ย SD แปรผล

1. หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 3.73 0.825 มาก

2. วารสารอีเล็กทรอนิกส์ (e-journal) 3.74 0.846 มาก

3. วิทยานิพนธ์อีเล็กทรอนิกส์(e-theses) 3.67 0.797 มาก

4. คอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.74 0.830 มาก

รวม 3.72 0.824 มาก

 

จากตารางที่ 2.3 พบว่าจากการตอบแบบสอบถามการบริการหรือกิจกรรมของห้องสมุด แสดงให้เห็น
ว่า บริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.72

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า วารสารอีเล็กทรอนิกส์( e-journal ) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 
และคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ ( e-book 
) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และวิทยานิพนธ์อีเล็กทรอนิกส์ ( e-theses ) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.67
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ตารางที ่2.4 จ�านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านการบรกิารหรอืกิจกรรมของห้อง
สมุด

บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย SD แปรผล

1. การยืม- คืนหนังสือ 3.66 0.823 มาก

2. การชี้แนะแหล่งข้อมูล 3.67 0.804 มาก

3. การให้บริการถ่ายเอกสาร 3.76 0.785 มาก

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด 3.71 0.848 มาก

รวม 3.7 0.815 มาก
 

จากตารางที่ 2.4 พบว่าจากการตอบแบบสอบถามการบริการหรือกิจกรรมของห้องสมุด แสดงให้เห็น
ว่า บริการของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.7

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การให้บริการถ่ายเอกสาร อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมา 
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของห้องสมดุ อยู่ในระดบั มาก มค่ีาเฉลีย่ 3.71 และการชีแ้นะแหล่งข้อมลู อยูใ่นระดบั 
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 การยืม-คืนหนังสือ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 

ตารางที ่2.5 จ�านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนด้านการบรกิารหรอืกิจกรรมของห้อง
สมุด

กิจกรรมสร้างสรรค์ของห้องสมุด ค่าเฉลี่ย SD แปรผล

1. มุมวารสารเย็บเล่ม 3.64 0.822 มาก

2. มุมนิทรรศการ 3.71 0.807 มาก

3. มุมเยาวชน 3.74 0.767 มาก

4. มุมคุณธรรม 3.70 0.802 มาก

รวม 3.69 0.799 มาก
 

จากตารางที่ 2.5 พบว่าจากการตอบแบบสอบถามการบริการหรือกิจกรรมของห้องสมุด แสดงให้เห็น
ว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ของห้องสมุด ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.69

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า มุมเยาวชน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมา มุมนิทรรศการ 
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และ มุมคุณธรรม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 มุมวารสารเย็บเล่ม อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 
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อภิปรายผล

การศึกษา เรื่องรูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนที่มีต่อห้องสมุดและศึกษาพัฒนาการความสนใจในการอ่าน
และการท�ากจิกรรมของห้องสมดุมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการศกึษาคือนกัศกึษาโปรแกรม
แกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1-4 ที่มาใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ท�า
แบบสอบถามจ�านวน 200 ชุด และน�าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศกึษา นกัศกึษาโปรแกรมวชิาการพฒันาชมุชนส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ ก�าลงั
ศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่1 – 4 มนีกัศกึษาทีเ่คยใช้บริการห้องสมดุและไม่เคยใช้บริการห้องสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา รปูแบบการใช้บรกิารห้องสมดุทีเ่หมาะสมต่อวถิชีวีตินกัศกึษามากทีส่ดุ จะเป็นรปูแบบการใช้บรกิารบรกิาร
สื่อสิ่งพิมพ์ รองลงมาบริการสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบบริการสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รูปแบบบริการของเจ้าหน้าที่ และรูป
แบบกิจกรรมสร้างสรรค์ของห้องสมุด ตามล�าดับ ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้บริการห้องสมุดที่เหมาะสม
ต่อวิถีชีวิตนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจดังบประมาณในการจดัซือ้หนงัสอืเข้าห้องสมดุในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ตามจ�านวนประชาชน
และมีการจัดท�าแบบส�ารวจความต้องการหนังสือใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดอบรม
การให้บริการเจ้าหน้า และส่งไปศึกษาดูงานให้ตรงกับงาน ท�าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างต่อ
เน่ืองเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัย และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้อแนะ
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Health Impact Assessment for the Development of Public Policy for elderly 

Long-term care. Case study of Kalasin municipality
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บทคัดย่อ

การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่การดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว กรณี
ศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
ศกึษาผลจากการใช้แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่ผูส้งูอายรุะยะ
ยาว โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างตวัแทนครวัเรือนท่ีมผีูส้งูอายุจ�านวน 360 ครวัเรอืน และสนทนากลุ่ม
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจ�านวน 36 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีสถานะความเป็นหม้าย แต่ยังคงมีผู้ดูแล แต่ผู้ดูแล
ยังขาดความรู้ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่จ�าเป็น ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุติดสังคม และส่วนใหญ่ได้
รบัสทิธเิบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุในด้านพฤตกิรรมสขุภาพ มกีารบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั และการตรวจสขุภาพประจ�า
ปี การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุระยะ
ยาว ท�าให้เกดิข้อเสนอเชงินโยบายทีส่�าคญัดงันี ้1) ด้านปัจเจก โดยการพฒันาความรูท้กัษะการดแูลสขุภาพตนเอง 
และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 2) ด้านระบบกลไก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าข้อมูลสถานการณ์
และข้อเสนอไปวางแผนนโยบายของหน่วยงานเพือ่รองรับกบัสถานการณ์ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ 3) ด้านสภาพแวดล้อม 
ชุมชนเกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการด�าเนินชีวิตกับผู้สูงอายุ 

ค�าส�าคัญ : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน, นโยบายสาธารณะ

Abstract

Health Impact Assessment for the Development of Public Policy for the Elderly Care 
of the Elderly: A Case Study of Kalasin Municipality. Aims to A study of the elderly in Kalasin 
municipality. The results of the use of health impact assessment tools in the development of 
public policy for long-term elderly. Data were collected from 360 elderly household represen-
tatives and 36 participants in the elderly care group. Situation of elderly in Kalasin municipal-
ity. Most have a widow status. But still have the caretaker but caregivers lack knowledge. El-
derly Care Skills Needed Most of the municipalities are socialized. And most of the elderly are 
entitled to allowances. Health Behavior Have a safe food intake. And annual health check. 
Application of Health Impact Assessment Tool to Develop Public Policy for the Elderly. The 
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main policy proposals are as follows: 1) Individuals by developing knowledge, skills, health 
care. Encourage safe food consumption. 2) Mechanism and related agencies. Take the situation 
and the proposal to the agency policy to support the situation. 3) The environment. The com-
munity is improving the environment, safe and conducive to the lifestyle of the elderly.

Keyword: Community Health Impact Assessment, Health Public Policy

บทน�า

จากสถานการณ์ผู้สูงอายุซ่ึงเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศก�าลังประสบอยู่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ท�าให้หลายประเทศทั้งในเอเชียและตะวันตกมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สมดุลรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สถานการณ์ในทวีปเอเชียซึ่งมีประชากรเทียบเป็นหนึ่งในสามของโลก 
ประชากรสงูอายปุระมาณ 508 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 56 ของประชากรสงูอายทุัง้โลก หากพจิารณาในกลุม่
ประเทศอาเซยีน พบว่า มผีูส้งูอายรุาว 59 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทัง้หมด ประเทศทีมี่จ�านวน
ผู้สูงอายุมากที่สุดคือ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาได้แก่ ไทย ร้อยละ 16 และเวียดนามร้อยละ 10 แม้
ประเทศไทยจะไม่ได้มจี�านวนผูส้งูอายเุป็นอนัดบัหนึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ แต่หากพจิารณาถงึศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนั้นยังไม่เท่าเทียมกันเท่าที่ควร ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีภาวะพึ่งพาอยู่เป็น
จ�านวนมาก อีกทั้งศักยภาพและความสามารถในการด�ารงชีวิต ทักษะอาชีพ การดูแลตนเอง ยังมีน้อย จากการ
ส�ารวจประชากรสูงวัยในปี 2558 พบว่า ประชากรมีจ�านวน 60 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากพิจารณาย้อนกลับไปประเทศไทยได้
เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ในปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด เพียงระยะเวลาไม่ถึง 10 มีอัตรา
การเพิม่สงูขึน้ถงึร้อยละ 6 ทัง้นีเ้มือ่ส�ารวจสถานการณ์ความเป็นของผูส้งูอายใุนประเทศไทยพบว่า ผูส้งูอายมุภีาว
การณ์เจ็บป่วยและมีโรคประจ�าตัวเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ปัญหาด้านสุขภาพจิต
เนือ่งจากสภาพครอบครวัในปัจจบุนัเป็นครอบครวัขยาย ผูส้งูอายตุ้องอยูล่�าพงัเนือ่งจากลูกหลานอพยพไปท�างาน
ต่างถิ่น เกิดปัญหาซึมเศร้าเพราะคิดว่าเป็นภาระของครอบครัว สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้
สงูอายุท�าใหเ้กิดความเสีย่งทีผู่สู้งอายเุกิดอบุัตเิหต ุผลกระทบดังกล่าวไม่เพยีงแต่สง่ผลตอ่ผูสู้งอายเุอง ชมุชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว 

การเพิ่มขึ้นของอัตราผู้สูงอายุในประเทศ ส่งผลกระทบท้ังในเชิงนโยบายท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ที่ทุกรัฐบาลของประเทศต้องระบุเป็นวาระแห่งชาติ นโยบายการแก้ไขปัญหาที่ภาค
รัฐด�าเนินงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้มีแผนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ที่
มุ่งเน้นให้ประชากรผู้สูงอายุมีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิตสุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมี
สังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเอง
ได้ มส่ีวนร่วม มโีอกาสเข้าถงึข้อมลูและข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง) ผูส้งูอายทุกุข์ยากต้องการได้รบัการเกือ้กลู ครอบครัว
และชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุ และระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูง
อายุให้สามารถด�ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสม และ
เสรมิสร้างคนไทยมสีขุภาวะท่ีด ีโดยการพฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิชวีติและมคีวามปลอดภยัให้กบั
ผู้สูงอายุ รวมถึงนโยบายที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องที่ให้พื้นที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะถือเอาเรื่องของผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายเร่ง
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ด่วน แต่สถานการณ์ปัญหาของผูส้งูอายยุงัคงมใีห้เห็นอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้นโยบายและการแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากระบบกลไกการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับชุมชน หน่วยงาน ไม่เพียง
พอต่อจ�านวนผูส้งูอายุท่ีเพิม่ขึน้ ระบบบรกิารทีย่งัไม่เอือ้ต่อการแก้ไขปัญหา ปัจจยัความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก
ชุมชนยังเป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานน�าร่องที่ได้ด�าเนินนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตั้งแต่
ปี 2558 ได้ด�าเนินการตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับผู้สูงอายุทั้ง
ประเภทตดิสงัคม ติดบ้าน และติดเตียง ครอบคลมุทัง้ 36 ชมุชน แต่การด�าเนนิงานทีผ่่านมายงัพบปัญหาอปุสรรค
เนือ่งจากยงัไม่ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของผูส้งูอายทุีเ่กดิขึน้ คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะน�าการประเมนิ
ผลกระทบทางสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งเป็นกระ
บวนการที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเป็นผู้สะท้อนข้อมูล สถานการณ์ ความ
ต้องการ และผลักดันให้เกิดแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านผู้สูงอายุร่วมกันทั้งในระดับชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. เพือ่ศกึษาผลจากการใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสขุภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อผู้สูงอายุระยะยาว

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Community Health Impact Assessment) หรือ 
CHIA เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการคาดการณ์และ พจิารณาผลกระทบต่อวถิชีวีติทีอ่าจเกิดขึน้จากการด�าเนนิโครงการ 
หรือนโยบายการพัฒนาโดยเฉพาะ ที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน เน้นการหาข้อมูลหลักฐานทางด้าน ผลกระทบ
และข้อมูลศักยภาพของระดับพ้ืนท่ีในกระบวนการตัดสินใจสร้างทางเลือกในการพัฒนาของ ชุมชนเอง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลาย โดยมีหลักการส�าคัญคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและ
มีการจัดการโดย ชุมชนเป็นหลัก ให้ชุมชนตระหนักถึงข้อมูลสุขภาวะชุมชน และน�าไปสู่การก�าหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ เกิดองค์ความรู้ส�าหรับชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกหนุนเสริมให้ชุมชนพัฒนา โดยที่
กระบวนการท�างานทกุขัน้ตอนมหีลกัการและหลกัวชิาก�ากบัเพือ่ไม่ให้เกดิความเอนเอยีง ทางด้านข้อมลูและการ
ชี้น�าแต่ให้เป็นการเสริมข้อมูลและกระบวนการเรียนรู้เพื่อชุมชนตัดสินใจเอง ซึ่งจะต้องมุ่งหาประเด็นข้อมูลด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมสุขภาพ โดยจะต้องศึกษาในเชิงลึก
ต่อปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมส�าหรับปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งของชุมชน เพื่อน�าสู่แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างปัจจัยที่
เอื้อต่อสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง

แนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Public Policy) องค์การอนามัยโลก (อ้างโดย ปัต
พงษ์และอนพุงษ์. 2543) นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ (Healthy Public Policy) หมายถงึ “นโยบายสาธารณะ
ที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนในเรื่องสุขภาพ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก
นโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอื้อต่อการมีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี และมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงทางเลือกท่ีก่อให้เกิดสุขภาพดีได้” เช่นเดียวกับ 
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ศ.นพ.ประเวศ วะส ี(2552) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะทีด่ ีคอื นโยบายสาธารณะทีน่�าไปสูค่วามถกูต้องเป็นธรรม 
และประโยชน์สุขของมหาชน ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางศีล
ธรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพประกอบด้วย การก่อตวัของนโยบายสาธารณะ การก�าหนดทาง
เลอืกและการตดัสนิใจ การน�านโยบายไปปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบาย และความต่อเนือ่ง การทดแทนและการ
สิ้นสุดนโยบาย

ระเบียบวิธีวิจัย

1. กลุ่มตวัอย่างการวจิยั การวจิยัประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่
การดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว กรณศีกึษา เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์เป็นการวจิยัเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม โดยการ
ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากการสุ่มตัวอย่าง Taro Yamane จ�านวน 360 ครัวเรือน จากจ�านวนทั้งหมด 13,434 
ครัวเรือน เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุทั้งทางด้านพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และกลไกสนับสนุน โดยใช้
แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากหน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสุขภาพ นักจัดการสุขภาพ และผู้ดูแลสุขภาพ รวม จ�านวน 36 คน ซึ่ง
เป็นคณะท�างานโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน

2. กระบวนการวิจัย การด�าเนินการวิจัยเริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยประยุกต์
เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกรอบในการด�าเนินงาน โดยแบ่งเป็นการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
การเตรียมการวิจัย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมชุมชน คัดเลือกกลไกคณะท�างาน ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย การ
ก�าหนดขอบเขตประเด็นเพ่ือน�าเป็นกรอบในการวิจัย ระยะด�าเนินการวิจัย ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�าข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายไปรับฟังความคิดเห็นทั้งในระดับชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขั้นสรุปผลวิจัย ได้แก่การสรุปบทเรียนแบบเสริมพลังและติดตาม
การน�าข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การขับเคลื่อน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ดูแลซึ่งเป็น
คนในครอบครัว จ�านวน 360 ชุด เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ สภาพปัญหา ศักยภาพ ความต้องการแก้ไขปัญหา
ให้กบัผูส้งูอาย ุและ 2) ประเดน็ค�าถามเพือ่ใชใ้นการสนทนากลุม่ กบัผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนนิงานผูส้งูอายุ
ระยะยาว

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติวิเคราะห์
เชิงพรรณนา น�าเสนอข้อมูลเป็นอัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการ
จ�าแนก วิเคราะห์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากกลุ่มตัวอย่างสรุปเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา

1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ศักยภาพผู้ดูแล และการบริหารจัดการ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 360 คน ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 71-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคืออายุ
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ระหว่าง 61-70 ปี ร้อยละ 39.5 และ 81-90 ปี ร้อยละ 17.4 ตามล�าดับ กว่าร้อยละ 58 ผู้สูงอายุมีสถานะเป็น
หม้าย รองลงมา ร้อยละ 37 อยู่กับคู่สมรส และกว่าร้อยละ 67.3 เป็นหัวหน้าครอบครัว ในด้านการอยู่อาศัย พบ
ว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.4 อาศัยอยู่กับหลาน และบุตร ตามล�าดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.8 ผู้สูงอายุยังมีผู้ดูแลอยู่ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุตรสาว รองลงมาจะเป็นคู่สมรส และบุตรชาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ 4.2 ที่
ไม่มีผู้ดูแล ด้านสถานการณ์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.1 เป็นผู้สูงอายุ
ที่ติดสังคม รองลงมา ติดบ้าน/พึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 36.3 และผู้สูงอายุที่ติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 4.9 ในด้าน
การศกึษา ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80.2 จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา ในด้านสวสัดกิาร ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 
จะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในด้านพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.37 ผู้สูง
อายุมีพฤติกรรมเชิงบวกในการดูแลสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่ปลอดภัย การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
และมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอ ในขณะที่บางส่วนร้อยละ 1.67 ที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ 
มีภาวะเครียด อยู่ในแหล่งมลพิษ และท�างานที่เสี่ยงอันตราย

สถานการณ์ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 53.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและ
ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่ดี ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.8 จะเป็นบุตร-ธิดา รองลงมาคือคู่สมรส ในด้านความรู้ 
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 47.31 อยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ที่มีจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและ
สิทธปิระโยชน์เกีย่วกบัผูส้งูอาย ุแต่ความรูเ้กีย่วกบัโรคและแนวทางการดแูลผูส้งูอายยุงัอยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างน้อย 
ในด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.05 มีทักษะด้านการท�ากายภาพบ�าบัดเบื้องต้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุยังค่อนข้างน้อย ในด้านทัศนคติของ
ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.96 ยังให้การเคารพ ให้เกียรติ ให้ก�าลังใจและสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ
ให้กับผู้สูงอายุ แต่ทัศนคติในเรื่องสนับสนุนผู้สูงอายุในการท�ากิจกรรมทางสังคม/ศาสนา ยังค่อนข้างน้อย เม่ือ
สอบถามถึงผลกระทบของญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมาดูแลผู้สูงอายุ กว่าร้อยละ 64.21 ไม่เกิดผลก
ระทบ มีเพียงร้อยละ 8.05 ที่ให้ความเห็นว่าแย่ลงเนื่องจากการออกมาดูแลผู้สูงอายุท�าให้ขาดรายได้ เกี่ยวกับ
เรื่องความต้องการของญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ร้อยละ 36 ญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องการได้รับความรู้เกี่ยว
กับการดูแลผูส้งูอายแุละต้องการให้มคีนอยูก่บัผู้สูงอายใุนช่วงเวลาทีลู่กหลานต้องออกไปท�างาน นอกจากนีญ้าต/ิ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุยังต้องการการได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเพ่ิมเติม เช่น เร่ืองของการดูแลร่วมกันระหว่าง
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือเรื่องงบประมาณเวลาที่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน มีกิจกรรมที่สร้างขวัญ
และก�าลังใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชน มีฝ่ายในการดูแลเรื่องโภชนาการผู้สูงอายุ เป็นต้น

ด้านศักยภาพผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 34 ผู้สูงอายุบอกว่าตนเองไม่มีศักยภาพ โดยเฉพาะใน
เรื่องการเป็นผู้น�ากลุ่มองค์กร การส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรม และด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในส่วนที่ผู้สูงอายุ
มีศักยภาพเป็นเรื่องอาหารสุขภาพ/อาหารปลอดภัย การตรวจคัดกรอง/แนะน�าสุขภาพ และด้านศาสนา ความ
เชื่อ จิตวิญญาณ 

ทีผ่่านมาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุไ์ด้ด�าเนนิการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวโดยได้จดัประเภทของผูส้งูอายอุอก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง และมีโครงการ/กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการด�าเนิน
งานโรงเรยีนผูสู้งอายุ การส่งเสรมิสขุภาพ และการจดัสวสัดกิารท่ีสอดคล้องกบัคุณภาพชวิีตของผูส้งูอาย ุนอกจาก
นีย้งัได้พฒันาให้มีกลไกการดแูลผู้สงูอายทุีเ่รยีกว่า อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุ(อผส.) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ (Care Manager) ผู้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) จากการสอบถามข้อมูลอาสา
สมัครดูแลสุขภาพดังกล่าว พบว่า กว่าร้อยละ 92.4 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 41-70 ปี และมี
ประสบการณ์การเข้ามาเป็นอาสาสมัครเฉลี่ย 1-2 ปี ในด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.82 มี
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ทกัษะในเรือ่งการเยีย่มบ้านและการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุแต่ยงัมข้ีอจ�ากดัในด้านทกัษะการดแูลกิจวตัรขัน้พ้ืน
ฐานและการดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่อนข้างน้อย เม่ือประเมินการท�างานตนเอง กว่าร้อย
ละ 58.07 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตนเองค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน เกิดความส�าเร็จในการท�างานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ในด้าน
ความพึงพอใจระบบการสนับสนุน ร้อยละ 42.84 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากระบบการ
สนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ และอาสาสมัครได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะการ
ท�างานมีระบบพี่เล้ียงติดตามให้ค�าปรึกษา อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องการการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องของการ
สนบัสนนุจากชมุชนในการปฏบิตังิาน งบประมาณสนับสนุนและการสร้างขวญัก�าลังใจให้กับอาสาสมคัรดแูลผูส้งู
อายุ ทั้งนี้ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุควรมีการเพ่ิมทักษะในด้านการใช้
เครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโรคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ มีระบบพี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วม
กบัอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุความรูเ้รือ่งโภชนาการ และอาหารทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุและทกัษะในการดแูล
ผู้สูงอายุ รวมถึงการหนุนเสริมจากภายนอก เช่น การประสานงานเมื่ออุปกรณ์เกิดการช�ารุด เสียหาย และการ
ช่วยเหลือสิ่งของต่างๆ ตามความเหมาะสม การเพิ่มบุคลากรในการท�างานให้เพียงพอกับจ�านวนผู้สูงอายุ การ
พจิารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัภารกจิงาน และพฒันาให้มสีวสัดกิารของเยีย่มส�าหรบัผูป่้วยเมือ่มกีารลงพ้ืน
ที่ออกเยี่ยมบ้าน 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการด�าเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า กว่าร้อยละ 37 มีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านและ
การตรวจคดักรองสขุภาพ ในเรือ่งของระบบการส่ง-ต่อผูป่้วยและผู้สูงอายุไปยงัโรงพยาบาลและการจดัสวสัดกิาร 
มีความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 32 สิ่งที่ผู้สูงอายุอยากให้มีการปรับปรุงการด�าเนินงานเพิ่มเติมเป็นเรื่อง
ของการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุร่วมกับทีมสหวิชาชีพและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ โดยภาพ
รวมจากการด�าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุประเมินว่าดีข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 35.58 โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านจิตใจ ในด้านสภาพแวดล้อมที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ด�าเนินงาน พบว่า กว่าร้อยละ 32 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการด�าเนิน
งานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกับคนในชุมชน แต่ยังมี
บางประเด็น เช่น การหนุนเสริมกายอุปกรณ์ส�าหรับผู้สูงอายุและการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับชุมชนยังมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

ด้านความต้องการในการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ1) ด้านปัจเจก ผูส้งูอายตุ้องการได้รบัความรูเ้รือ่ง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รวมถึงอุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้
สูงอายุต้องการได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงสภาพพื้นที่บ้านให้มีความสะอาดและปลอดภัย ไม่
ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 3) ด้านระบบกลไกการให้บริการ ผู้สูงอายุต้องการให้พัฒนาระบบการดูแล ส่งต่อไปยัง
หน่วยรับบริการที่รวดเร็ว มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในกรณีบางรายที่ลูกหลานต้อง
ออกไปท�างาน และมีการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 4) ด้านสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ ต้องการให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีกองทุนสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพในกรณีผู้สูงอายุ
ที่ยังมีความสามารถช่วยเหลือตนเองและอยากมีรายได้เสริม มีกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้สูงอายุ
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2. กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ

 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุระยะยาวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางนโยบายโดยชุมชน (CHIA) ประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญดังนี้ 1) 
การเตรียมชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น�าชุมชน หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการด�าเนิน
โครงการ เพื่อหาความร่วมมือในการด�าเนินงาน การวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายในการพัฒนากลไกคณะท�างาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ตัวแทนจากนักจัดการสุขภาพ (Care Manager) 
ตัวแทนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 36 คน 2) การก�าหนดประเด็น โดยใช้วิธีการระดมปัญหา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดล�าดับความส�าคัญความส�าคัญของปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากภาคส่วนราชการและข้อมูล
จากตัวแทนพื้นที่ 3) ก�าหนดขอบเขต ได้แบ่งประเด็นออกเป็น 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การพัฒนา
ด้านปัจเจก(พฤติกรรมผู้สูงอายุ) การพัฒนาระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับผู้อายุ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ 4) เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยการส�ารวจข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณกับครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ�านวน 360 ครัวเรือน และสนทนากลุ่มกับคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
5) น�าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย 6) จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับ
จังหวัดเพื่อน�าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจร่วมกันที่จะพัฒนาระบบ กลไก 
การพัฒนาผู้สูงอายุระยะยาว 7) น�าข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ผลที่เกิดจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน

 3.1 เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย จากการน�าแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาใช้ในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือผู้สูงอายุระยะยาวท�าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

  1) ด้านระบบและกลไกในการดูแลผู้สูงอายุ 

   1.1) ด้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีแนวทางให้ชุมชนและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด จะร่วมกันพัฒนากลไกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมกับจ�านวนผู้สูงอายุ 
และพัฒนาทักษะความรู้ทั้งในด้านการดูแลผู้สูงอายุแต่ละประเภท มีการท�างานร่วมกันในลักษณะจับคู่เพื่อหนุน
เสริมการท�างาน และส่งเสริมให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูง
อายุระยะยาว

   1.2) ด้านระบบสวัสดิการ จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้สูงอายุที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้
สูงอายุและระบบการส่ง-ต่อไปรับบริการด้านสุขภาพต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ ขยายการเยี่ยมบ้านให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พัฒนาระบบกองทุนให้
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 

   1.3) ด้านเครือข่าย มีการท�าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในการจัด
สวัสดิการให้ครอบคลุมกับผู้สูงอายุแต่ละประเภท ในด้านวิชาการส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรหรือรายวิชาการดูแลผู้
สูงอายุเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ท�างานร่วมกับชุมชน และเอกชนในการพัฒนาระบบ
สวัสดิการและส่งเสริมให้เกิดองค์กรสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีการบูรณาการร่วมกันเป็นสห
วิชาชีพ 
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  2) ด้านปัจเจก (พฤติกรรมผู้สูงอายุ) 

   2.1) พฒันาด้านทกัษะ ความรู้ โดยจดัอบรมให้ความรูก้บัผูสู้งอาย ุผูด้แูลในครอบครวัเก่ียว
กับการดูแลสุขภาพที่จ�าเป็นกับผู้สูงอายุ การท�ากายภาพบ�าบัดเบื้องต้น 

   2.2) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัย และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

  3) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ

   3.1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมถนนสายบุญในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุและคนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน

   3.2) พัฒนาให้เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนลักษณะของ “ระบบเพื่อนบ้าน” 
หรือ “ญาติบุญธรรม” เพื่อลดปัญหากรณีผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล 

   3.3) พัฒนาให้มีศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

   3.4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีและตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุร่วมกันในชุมชน

   3.5) รวบรวมข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อน�าความรู้ มาต่อยอดและพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

   3.6 พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ เช่น ปรับปรุงไฟฟ้าให้
สว่าง ปรับปรุงให้มีทางเดินที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ปรับปรุงความสะอาดภายในชุมชนให้ไม่มีน�้าขัง
ในชุมชนที่จะน�าไปสู่แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ต่างๆ 

   3.7) เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุร่์วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปรบัปรงุพืน้ทีส่าธารณะให้เอือ้ต่อ
การใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ เช่น มีห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ มีทางลาดส�าหรับผู้สูงอายุเม่ือมา
ติดต่อราชการ 

 3.2 การพัฒนาศักยภาพให้กับกลไกการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว นโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวเป็นนโยบายจากรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ในระดับพื้นที่ยังพบว่า ระบบกลไกการ
ดูแลผู้สูงอายุยังมีทักษะ ความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนท�าให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์น�าข้อเสนอเชิง
นโยบายมาขับเคลื่อนโดยการพัฒนาศักยภาพให้กับญาติผู้ผู้ดูแลสุขภาพ นักจัดการสุขภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีกายอุปกรณ์ และจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การท�ากายภาพบ�าบัดเบ้ืองต้นให้กับญาติผู้สูง
อายุ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงให้มากยิ่งขึ้น

 3.3 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชนและเขตเทศบาลเมือง จากการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ท�าให้เกิดการพัฒนาระบบสิ่งที่แวดล้อมทั้งภายในบ้าน โดยที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ นัก
จัดการสุขภาพ จะเข้าไปให้ความรู้และแนะน�าให้ญาติท่ีดูแลผู้สูงอายุปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านและใน
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ชุมชนให้มีความสะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการด�าเนินชีวิตผู้สูงอายุ การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่หน่วยงานราชการใน
เขตเทศบาลเมืองให้มีทางลาดหรือจัดให้ผู้สูงอายุได้มาติดต่อราชการที่สะดวกขึ้น และรวมถึงได้มีการพัฒนาศูนย์
พฒันาศกัยภาพและดแูลผูส้งูอายทุีค่รบวงจรเพือ่ให้เป็นสถานทีจั่ดกิจกรรมพฒันาศักยภาพทีเ่หมาะสมให้กับผูส้งู
อายุท้ังในด้านจติใจ การเสรมิทกัษะความรูอ้าชีพทีผู่ส้งูอายสุามารถท�าได้ การส่งเสรมิสขุภาพ เพือ่ให้ผูส้งูอายเุหน็
คุณค่าของตนเองมีก�าลังใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาได้

การวิจารณ์ผลการวิจัย

การน�ากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ
ระยะยาว เป็นกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ใช้นโยบาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายให้มาร่วมตัดสินใจเพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุบนพื้นฐานของข้อมูล และสภาพปัญหา 
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาข้อมูล
เพือ่น�าไปสูข้่อเสนอเชงินโยบายไปยังผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ในระดบัปฏิบตักิาร และระดบันโยบาย เม่ือเปรียบเทยีบ
ตามวงจรของนโยบายกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพพัฒนาตั้งแต่การก่อเกิดนโยบาย การก�าหนด
นโยบาย การตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย แต่ยังไม่ถึงการประเมินผล ข้อค้นพบที่ส�าคัญใน
การน�ากระบวนการดังกล่าวมาขับเคล่ือนนโยบายผู้สูงอายุ พบว่า นโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุสามารถขับ
เคลื่อนได้ใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับชุมชนขับเคลื่อนเอง เป็นมาตรการทางสังคมที่ชุมชนร่วมกันพัฒนา เช่น การ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมถนนสายบุญ การเฝ้าระวังเพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในลักษณะแบบเครือญาติ การเชิดชูผู้
สูงอายุที่เป็นต้นแบบท้ังในด้านคุณธรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นการกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับผู้สูง
อายุในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 2) ระดับหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยการน�าเอาข้อมูลสถานการณ์
ปัญหา ข้อเสนอเชงินโยบายไปวางเป็นกรอบนโยบายของหน่วยงานเพือ่แก้ไขปัญหาให้กบัผูส้งูอายตุามภารกจิของ
องค์กร เช่น การพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร การปรับปรุงบริการด้านสุขภาพเพื่อเอื้อต่อผู้สูงอายุให้
มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพในด้านอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุที่สามารถท�างานได้มีอาชีพเสริม งานวิจัยดังกล่าวจึง
เป็นการท�าให้ผู้ได้รับผลกระทบทางนโยบายได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงและตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง อนัเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมท่ีมกัจะมองว่าผู้สงูอายเุป็นผูไ้ม่มีศกัยภาพและต้องพึง่พาจาก
คนในสังคมเป็นการให้คุณค่าและตระหนักต่อความส�าคัญของผู้สูงอายุในฐานกลไกส�าคัญต่อการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

บทสรุป

การประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือผู้สูง
อายุระยะยาว เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
เพื่อหาจุดพัฒนาร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ 1) ด้านปัจเจก ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมสะท้อนข้อมูลปัญหา และข้อ
เสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ตระหนักถึงคุณค่า ความส�าคัญ และศักยภาพของผู้สูงอายุต่อการ
พัฒนา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ให้ความส�าคัญกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและการดูแลกัน
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 2) ด้านระบบกลไก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันทางวิชาการ ส�านักงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาล 
และส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ได้ข้อมลูสถานการณ์จากพืน้ทีจ่รงิ 
น�าไปสูก่ารวางนโยบายของหน่วยงานเพือ่รองรบักบัสถานการณ์ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ 3) ด้านสภาพแวดล้อม ชมุชน
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เกิดการเฝ้าระวังต่อประเด็นปัญหา และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผูส้งูอาย ุมศีนูย์ดแูลผูส้งูอายคุรบวงจรในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์และศนูย์รบับรจิาคสิง่ของให้กบัผูส้งูอายุ
ที่ด้อยโอกาส

 ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการผลักดันให้เกิดกลไกคณะท�างานในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะในการดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกันอย่างครบวงจร

2) ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการน�าข้อเสนอเชงินโยบายไปขบัเคลือ่นในระดบัต่างๆ และประเมินผล
เสริมพลังเพื่อศึกษาผลจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประยุกต์น�าเอากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้ในการ
พัฒนานโยบายร่วมกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่น ๆ 
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The Guidelines for Developing the Non-Formal Education 

Youth Potential by Local Administration: Case Study: 

The Sub-district Administrative Organization of 

Huaykrating Krongpinung Distict Yala Province 

แสงอรุณ นกแอนหมาน ประกายเพชร สัจจะบุตร หารง หาแว มะรูฟีซา สาเมาะ 

ณชพงศ จันจุฬา และจิรัชยา เจียวก๊ก

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทคัดย่อ

การศกึษานีเ้ป็นการวเิคราะห์ชมุชนแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนนอกระบบการศึกษากรณีศึกษา องค์การปริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้น�าและเยาวชนนอกระบบ จ�านวน 21 คนโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เวที
สนทนาเพ่ือค้นหาข้อมลูอย่างอิสระเพือ่สะท้อนแนวคดิและประสบการณ์ร่วมกนั เพือ่แนวทางการพฒันาศกัยภาพ
เยาวชนนอกระบบ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยองค์การปริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง คือ การสร้างการ
มีส่วนร่วม การรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกในทางที่ดีและเหมาะสม การอบรมและทัศนะศึกษา การให้บทบาททาง
สังคม และการสนับสนุนทุนและสวัสดิการ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรให้การสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมผู้น�าและเยาวชนนอกระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ค�าส�าคัญ : แนวทางการพัฒนาศักยภาพ, เยาวชนนอกระบบ

Abstract 

This study was an analysis of community participation. The main objective of this 
research is to study about the guidelines for developing the non-formal education youth po-
tential by local administration of Huaykrating Krongpinung distict Yala province. The data were 
collected from 21 key informations and the non-formal education youth by talking with in-depth 
interview groups. The forum is found out the information and sharing about the concepts and 
experiences independently. It’s analysis the guidelines of developing the non-formal education 
system for youth potential. Moreover, this applies both content analysis and monitoring data 
triangle. The result found that the guidelines of developing the non-formal education youth 
potential by local administration of Huaykrating is creating involvement, Integration to express 
themselves in a good and right way, training and fielding trips, role playing and supporting to 
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education fund and welfare. Therefore, government agencies and the private sector should 
support the participation and youth leadership development system to achieve quality.

Keyword: The guidelines of the potential development, The non-formal education youth 

ที่มาและความส�าคัญ

เยาวชนเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาสงัคมในอนาคต รฐับาลจึงได้ในความส�าคญักบัการส่งเสรมิศกึษา
ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน อย่างไรก็ตามมีเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาประมาณกว่าสาม
แสนคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จึงท�าให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นแรงงาน
ทีไ่ร้ฝีมอื เมือ่ใช้เกณฑ์มาตรวดัแรงงานตามระดบัการศกึษา ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคม อกีทัง้สญูเสยี GDP 
ร้อยละ3 จึงท�าให้ประเทศเกิดความยากจนต่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ (วราภรณ์ สามโกเศศ, 
2559) 

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากในชุมชน (ฟาเดล หะยียามา, 2560)แต่
เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาอาจจะหลงผิดกฏหมาย กระทบทางสังคมคือเป็นอาชญากรในคดีความมั่นคง
และทางเศรษฐกิจ (ปริวัฒน์ ช่างคิด, 2554) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มงบประมาณเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (อมรวิ
ชช์ นาคาทรรพ, 2558) ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีเยาวชนนอกระบบจ�านวนมากที่ไม่ได้
รับการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (อ�าราน เห็นสุเด็น, 
2560) ผู้น�าชมุชนเองกไ็ด้ให้ความส�าคญัและพัฒนาเดก็และเยาวชนไม่ได้รบัการศึกษาในระบบ แต่ขณะนีเ้ยาวชน
นอกระบบในชุมชนมีจ�านวนเพิ่มมาก จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบเพื่อให้
เยาวชนนอกระบบมีคุณภาพและเป็นแรงงานมีฝีมือในการพัฒนาสังคม (ณรงค์ชัย เจริญชัย, 2560)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นก�าลังในการพัฒนาชุมชน และ ลดปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอกระบบใน
ชมุชน ผูศ้กึษาฉะนัน้จงึให้เดก็และเยาวชนได้ศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิจากเยาวชนนอกระบบในต�าบลห้วยกระทงิ
และศกึษาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ กรณศีกึษา องค์การ
บริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อให้ผู้น�าชุมชนได้มีแนวทางและสามารถสนับสนุน
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ และลดปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอกระบบของมนุษย์ได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอกระบบบ้านสลาแด ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา

2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบบ้านสลาแด ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรง
ปินัง จังหวัดยะลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดจากเยาวชนนอกระบบชุมชน ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลาได้
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2. เกิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลา อย่างชัดเจน

นิยามศัพท์เฉพาะ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ข้อเสนอของผูน้�าชุมชนเกีย่วกบัการท�าให้เยาวชนนอกระบบมกีารพฒันา 
เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีด ีจากการส่งเสรมิและสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยกระทงิ อ�าเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา ในด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนอกระบบให้
มคีวามสามารถในการเป็นก�าลงัในการพฒันาชมุชนตามความสนใจของเยาวชนนอกระบบในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
อาชีพ ด้านกีฬาและสุขภาวะ และด้านทุนและสวัสดิการ

เยาวชนนอกระบบ บุคคลที่อายุประมาณ 13-18 ปี ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ ไม่ได้ศึกษาต่อกับการ
ศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นบุตรหลานของคนในต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

แนวคิดที่ใช้ศึกษา

ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2560 ได้มีทิศทางในการ
พฒันาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560-2564การขบัเคลือ่นการพฒันาเดก็และเยาวชนตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2555- 2559 ที่ผ่านมามีทั้งผลส�าเร็จและข้อจ�ากัด ซึ่งได้ให้บทเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและ
ความชัดเจนในการก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จของแผน ประกอบกับปัจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และซับซ้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณา
คุณภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชพบว่ายังมีประเด็นท้าทายของการพัฒนาแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อ
เนื่องจากแรกเกิดจนถึงเยาวชน ประกอบด้วยเรื่อง การพัฒนาการที่สมวัยในเด็กปฐมวัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของเดก็วยัเรยีน การพฒันาความรูแ้ละทกัษะชีวิตของเยาวชนทีรู่เ้ท่าทันการเปลีย่นแปลงของบริบทโลก ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมยุคดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายอันจะส่งผลต่อ
ค่านิยมและพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งจิตส�านึกต่อส่วนรวม

การศกึษาทางเลอืกเพือ่แก้ไขเยาวชนนอกระบบ สรุยิา ฆ้องเสนาะ (2559) ได้เสนอเกีย่วกบัทางเลอืก
เพือ่แก้ไขปัญหาเดก็นอกระบบการศกึษา กล่าวว่าปัญหาเด็กนอกระบบการศกึษา มสีาเหตุส�าคญัคือ ความยากจน 
ปัญหาครอบครวั ปัญหาในการปรบัตวัของนกัเรยีน ปัญหานกัเรยีนต้องคด ีปัญหาการเจบ็ป่วยหรอืได้รบัอบุตัเิหตุ 
รวมถึงย้ายภูมิล�าเนาการอพยพเพื่อติดตามผู้ปกครองและการหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วม
มือจากหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจัยประการหนึ่งที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาส�าเร็จลุล่วงได้ก็คือ จะต้อง
มีการป้องกัน เฝ้าระวังนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระบบข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพเพียง
พอที่สามารถที่จะติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ทั้งด้านการเรียน และครอบครัว

อย่างไรก็ตาม บ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ล้วนแต่มีส่วนส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา จึงควรก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาค
ส่วนเหล่านีใ้ห้มคีวามเข้มแขง็ ซึง่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเดก็นอกระบบการศกึษามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ด้วย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอห้วยกระทิง จังหวัดยะลา โดยได้แบ่งขอบเขตในการศึกษา 
ดังนี้

ด้านเน้ือหา ศึกษาตัวอย่างบทความวิจัย บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์ในประเด็นการพัฒนา
ศกัยภาพและประเด็นเยาวชนนอกระบบ รวมถงึศกึษารูปแบบการวจิยัจากตวัอย่างงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็
ที่คล้ายกับหัวข้อวิจัย

ด้านผู้ให้ข้อมลู คอืเยาวชนนอกระบบในชมุชนทัง้ชายและหญงิ และผู้น�าชมุชน โดยเจาะจงกลุ่มตวัอย่าง
เยาวชนนอกระบบจ�านวน 13 คน ชาย 8 คน หญิง 5 คน และผู้น�าชุมชน 8 คนตามโครงสร้าง

ด้านพื้นที่ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ด้านระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การใช้แบบสัมภาษณ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่ม

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลสามเส้า

สรุปผลการวิจัย

การศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีศกึษา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่ท�าให้เกิดเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลาด้านบคุคล พบว่า เยาวชนนอกระบบได้ยอมรบัการทีต่นเองต้องออกจากระบบการศกึษา เกดิขึน้จากความ
ต้องการของตนเองที่จะไม่รับการศึกษา เพราะความไม่ต้ังใจเรียน และไม่อยากที่จะไปเรียน เพราะรู้สึกว่า ไม่
อสิระ ส่วนหนึง่นัน้ ต้องการทีจ่ะออกจากระบบการศกึษา เพราะช่วยเหลอืครอบครวัด้วยการท�างานหาเงนิจนุเจอื
ครอบครัว เพราะเห็นว่าครอบครัวมีความล�าบากและยากจน และส่วนหนึ่ง คิดว่าสิ่งที่ตนมีอยู่ เช่น มรดกที่ดิน 
หรอืสวนยาง จากผูป้กครอง สามารถทีจ่ะท�าให้ตนอยูไ่ด้ และไม่จ�าเป็นต้องเรยีนในระดบัสงูๆ เพือ่ประกอบอาชพี

 ด้านครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของเยาวชนในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง ไม่ได้มีความสนใจในเรื่อง
การศกึษาของบตุรหลาน ปล่อยประละเลยในการส่งเสรมิให้เยาวชนเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เนือ่งจากผูป้กครอง
ส่วนใหญ่จะใช้ชวีติเพือ่ทีจ่ะประกอบอาชพี และสนองความต้องการด้านวตัถมุากกว่าทีจ่ะส่งเสรมิในเรือ่งของการ
ศกึษา เช่น เมือ่บตุรหลานมีความต้องการรถจกัรยานยนต์กจ็ะซือ้ให้ทนัท ีแม้ว่าครอบครวัจะมฐีานะทางเศรษฐกจิ
ที่ดี แต่ก็ไม่ได้มีการลงทุนในด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน

 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า จากที่เป็นชุมชนชนบท ห่างไกลจากตัวเมืองและสถาบันและการศึกษา จึง
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปศึกษาต่อ และอีกด้านหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมภายในชุมชน คือ คนในชุมชน ไม่
ค่อยมีผู้มีการศึกษาในระดับสูง เยาวชนจึง ขาดตัวอย่างที่ดีของผู้ส�าเร็จทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา

 1) การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน พบว่า เยาวชน
ในชุมชนส่วนใหญ่ มีความท้าทาย และอยากที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมในเชิง
ลบ การทีม่กีารเปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการของชมุชน จะช่วยให้เยาวชนนอกระบบ
ได้แสดงออกในทางที่ดี และท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อชุมชน

 2) การจัดโครงการอบรมและทัศนะศึกษา พบว่า เยาวชนนอกระบบในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง มี
ความชอบและอยากท่ีจะออกไปเรียนรู้สังคมภายนอก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเคยพาเยาวชนนอก
ระบบกลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้การอบรมอาชีพในจังหวัดปัตตานี และเยาวชนภายในกลุ่มมีความชอบ ประทับใจ และ
อยากให้ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัโครงการทศันะศึกษาบ่อยๆ โดยทางองค์การบรหิารส่วนต�าบล ก็มีความ
เห็นด้วยกับโครงการทัศนะศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากเยาวชนนอกระบบจะได้เปิดโลกทัศน์
และมีความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพ

 3) การให้บทบาทหรือต�าแหน่งทางสังคมแก่เยาวชนนอกระบบ คือ การเป็นจิตอาสา หรือ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่โครงการในกิจกรรมต่างๆ เพราะตามพัฒนาการของวัยรุ่นนั้น ต้องการเป็นที่ยอมรับภายในสังคม และ
ต้องการท่ีจะแสดงออกในส่ิงที่เหมาะสม การให้บทบาททางสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา จะช่วยสร้างคุณค่าแก่
เยาวชนนอกระบบ รวมถึงได้สร้างประโยชน์แก่ชุมชน

 4) การรวมกลุ่ม เพื่อฝึกการแสดงออกในทางที่ดีด้วยกีฬา และการมีสุขภาวะต่อตนเองและ
ชุมชน เนื่องจากเยาวชนภายในต�าบลห้วยกระทิงมีความชอบในด้านการกีฬา คือ ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล การ
มกีลุม่เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะด้วยกฬีา จะท�าให้เยาวชนมีร่างกายทีแ่ข็งแรง ห่างไกลจากสิง่เสพตดิ และเป็นตวัอย่าง
ที่ดีกับเด็กเล็กในชุมชน 

 5) การสนับสนุนและสวัสดิการแก่เยาวชนนอกระบบ แม้ว่าจะมีเยาวชนนอกระบบภายในชุมชน 
แต่เยาวชนนอกระบบส่วนหนึ่ง ยังคงมีความฝันที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูง จึงต้องการที่จะได้รับทุนหรือ
สวัสดิการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต�าบลก็มีนโยบายที่จะส�ารวจและจัดสรรทุนแก่เยาวชน
นอกระบบที่ต้องการศึกษาต่อ

อภิปรายผล 

การศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีศกึษา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่ท�าให้เกิดเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทิง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัด
ยะลา

 ด้านบุคคล พบว่า เกิดขึ้นจากความต้องการของตนเองท่ีจะไม่รับการศึกษา เพราะความไม่ตั้งใจ
เรียน และไม่อยากที่จะไปเรียน เพราะรู้สึกว่า ไม่อิสระ ส่วนหนึ่งนั้น ต้องการที่จะออกจากระบบการศึกษา เห็น
ว่าครอบครัวมีความล�าบากและยากจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา วยายุต (2559) ที่ได้ศึกษาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดย
องค์กรชุมชน พบว่า มีปัญหาครอบครัวฐานะยากจน คิดว่าเรียนจบระดับใดระดับหนึ่งแล้วไม่จ�าเป็นต้องเรียนต่อ
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 ด้านครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองของเยาวชนในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง ไม่ได้มีความสนใจในเรื่อง
การศกึษาของบตุรหลาน ปล่อยประละเลยในการส่งเสรมิให้เยาวชนเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เนือ่งจากผูป้กครอง
ส่วนใหญ่จะใช้ชวีติเพือ่ทีจ่ะประกอบอาชพี และสนองความต้องการด้านวตัถมุากกว่าทีจ่ะส่งเสรมิในเรือ่งของการ
ศกึษา เช่น เมือ่บตุรหลานมีความต้องการรถจกัรยานยนต์กจ็ะซือ้ให้ทนัท ีแม้ว่าครอบครวัจะมฐีานะทางเศรษฐกจิ
ที่ดี แต่ก็ไม่ได้มีการลงทุนในด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัฒน์ ช่างคิด (2554) ได้
ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมส�าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการ
วิจัย พบว่า ผู้ปกครองต้องให้ความส�าคัญและส่งเสริม โดยให้โรงเรียนสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองท้อง
ถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน

 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า จากที่เป็นชุมชนชนบท ห่างไกลจากตัวเมืองและสถาบันทางการศึกษา จึง
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปศึกษาต่อ และอีกด้านหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมภายในชุมชน คือ คนในชุมชน ไม่
ค่อยมีผู้มีการศึกษาในระดับสูง เยาวชนจึง ขาดตัวอย่างที่ดีของผู้ส�าเร็จทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา ฆ้องเสนาะ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ
การศึกษา พบว่า จะต้องมีการป้องกัน เฝ้าระวังนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระบบข้อมูลที่มีราย
ละเอียดและมีคุณภาพเพียงพอที่สามารถที่จะติดตาม ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ทั้งด้านการเรียน และครอบครัว

 สรุปได้ว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดการมีเยาวชนนอกระบบในชุมชน จะประกอบด้วย ตัวของเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวก�าหนดตามบริบทของแผนผังดังรูปต่อไปนี้

 

รูปที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบ

2.ศึกษาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบ ต�าบลห้วยกระทงิ อ�าเภอกรงปินงั จงัหวดั
ยะลา

 แนวทางในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนนอกระบบ จะต้องประกอบด้วย เดก็และเยาวชน ครอบครวั 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างแนวทางพัฒนาศักยภาพได้ ดังนี้

 1) การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน พบว่า เยาวชน
ในชุมชนส่วนใหญ่ มีความท้าทาย และอยากที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมในเชิง
ลบ การทีม่กีารเปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชนนอกระบบเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการของชมุชน จะช่วยให้เยาวชนนอกระบบ
ได้แสดงออกในทางที่ดี และท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัฒน์ ช่างคิด 
(2554) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับจังหวัดชายแดนภาค
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ใต้ผลการวจิยั พบว่าต้องมผีูป้ระสานและส่งเสรมิงานด้านการพฒันาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาในชมุชน
อย่างเพียงพอ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแสดงความสามารถอย่างสม�่าเสมอ

 2) การจัดโครงการอบรมและทัศนะศึกษา พบว่า เยาวชนนอกระบบในพื้นที่ต�าบลห้วยกระทิง มี
ความชอบและอยากท่ีจะออกไปเรียนรู้สังคมภายนอก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเคยพาเยาวชนนอก
ระบบกลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้การอบรมอาชีพในจังหวัดปัตตานี และเยาวชนภายในกลุ่มมีความชอบ ประทับใจ และ
อยากให้ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัโครงการทศันะศึกษาบ่อยๆ โดยทางองค์การบรหิารส่วนต�าบล ก็มีความ
เห็นด้วยกับโครงการทัศนะศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากเยาวชนนอกระบบจะได้เปิดโลกทัศน์
และมคีวามรูใ้หม่ในการประกอบอาชพี สอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤมล สมตัถะ (2551) ท�าการวจิยัเรือ่งแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน พบว่าว่าเด็กและ เยาวชนต้องการให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนส่งเสริมการ
เรียนรู้และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

 3) การให้บทบาทหรือต�าแหน่งทางสังคมแก่เยาวชนนอกระบบ คือ การเป็นจิตอาสา หรือ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่โครงการในกิจกรรมต่างๆ เพราะตามพัฒนาการของวัยรุ่นนั้น ต้องการเป็นที่ยอมรับภายในสังคม และ
ต้องการท่ีจะแสดงออกในส่ิงที่เหมาะสม การให้บทบาททางสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา จะช่วยสร้างคุณค่าแก่
เยาวชนนอกระบบ รวมถึงได้สร้างประโยชน์แก่ชุมชน สอดคล้องกับคณะกรรมการสถานศึกษา (2558) เรื่อง
บทบาทของเยาวชนที่ส�าคัญต่อการพัฒนากล่าวว่า ต้องฝึกฝนอบรมให้รู้จักบทบาทของตนในครอบครัว และการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

 4) การรวมกลุ่ม เพื่อฝึกการแสดงออกในทางที่ดีด้วยกีฬา และการมีสุขภาวะต่อตนเองและ
ชุมชน เนื่องจากเยาวชนภายในต�าบลห้วยกระทิงมีความชอบในด้านการกีฬา คือ ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล การ
มกีลุม่เพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะด้วยกฬีา จะท�าให้เยาวชนมีร่างกายทีแ่ข็งแรง ห่างไกลจากสิง่เสพตดิ และเป็นตวัอย่าง
ที่ดีกับเด็กเล็กในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ พรหมอินทร์ (2555) ศึกษาเรื่องการน�ายุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมกีฬาของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดยะลาปัจจัยและขั้นตอน
ส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�ายุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬาไปปฏิบัติคือปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้าน
ข้าราชการ ขั้นการระดมพลังและขั้นการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 

 5) การสนับสนุนและสวัสดิการแก่เยาวชนนอกระบบ แม้ว่าจะมีเยาวชนนอกระบบภายในชุมชน 
แต่เยาวชนนอกระบบส่วนหนึ่ง ยังคงมีความฝันที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูง จึงต้องการที่จะได้รับทุนหรือ
สวัสดิการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต�าบลก็มีนโยบายที่จะส�ารวจและจัดสรรทุนแก่เยาวชน
นอกระบบท่ีต้องการศึกษาต่อ สอดคล้องกับคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2557) ได้ให้แนวคิดพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเยาวชน ไว้ว่าการไม่ได้รับการบริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และบริการที่ขาดคุณภาพเอง อันมีผลท�าให้เยาวชน
บางกลุ่มกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด

จากแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แนวทางนั้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนและเยาวชน
นอกระบบ ซึ่งหากชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลได้น�าแนวทางที่ปรากฏจากผลการวิจัยไปใช้ในการสร้าง
นโยบายและเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�าบลเพ่ิมเติม ก็จะท�าให้ชุมชน สามารถที่จะท�าให้เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับมามีศักยภาพที่จะช่วยให้ชุมชนของตนเองนั้นมีการพัฒนา และช่วยให้
เยาวชนนอกระบบการศึกษาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย

1. หน่วยงานปกครองท้องถิ่นควรที่จะให้ความเสมอภาค และให้ค่าศักดิ์ศรีแก่เด็กและเยาวชนนอก
ระบบมากยิ่งขึ้น

2. ภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุน ให้สร้างความผูกพันภายในครอบครัวเพื่อลดปัญหาสังคม

ข้อเสนอแนะทางการวิจัย

1. ควรมีการต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้น�าชุมชนที่มีต่อกลุ่มเยาวชนนอกระบบ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น�าผลการวิจยัไปปรบัใช้ในการสร้างแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในต�าบล
ให้เกิดผลส�าเร็จ
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ขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐภายใต้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
Insurgents have driven Comodo under Buddhist cultural trajectory

พ.ต.ต หญิงสมมาตร์ พึ่งพวง

นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

ยุทธศาสตร์ประชารัฐเป็นนโยบายส�าคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจ ส�าหรับน�ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยในปัจจบุนั แนวคดิประชารฐัเป็นแนวคดิท่ีได้เริม่ข้ึนมาในกระแสของการบรหิารจัดการสาธารณะแนว
ใหม่ (New Public Governance) มีจุดมุ่งเน้นไปที่การลดบทบาทภาครัฐและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น 
ๆ ในการเข้ามาบรหิารจดัการงานสาธารณะ นอกจากนัน้ยงัมแีนวคดิส�าคญัทีไ่ด้รบัการผลกัดนัควบคูก่นัมากบัการ
บริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ นั่นคือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อ
แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะทั่วโลกในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนประเทศไทยได้หยิบยกยุทธศาสตร์
ประชารัฐขึ้นมาเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และล่าสุดในการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น�านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการจัดตั้ง “บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจ�ากัด” แม้ว่าแนวคิด
ประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบันจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากหลักการในอดีต อย่างไรก็ตามก็ยังพยายามคงไว้ซึ่ง
หลักการของค�าว่าประชารัฐที่ทุกวาทกรรมมีจุดยืนร่วมกันคือ การท่ีภาคส่วนรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
หรือประชาชน มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในรัฐที่ปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย

ค�าส�าคัญ ประชารัฐ, ธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการสาธารณะ

Abstract

“Civil-state Strategy” known as Thai “Pracharat” in Thailand is a dominant policy that 
the government implements to impel development at present. Civil-state concept was an 
initiative on the “New Public Governance”, which emphasizes reducing the role of state sector 
and enhancing private sector and others for the public management. Apart from that, there is 
“Good Governance” which has influenced on worldwide public management in decades up 
to the present day. Civil-state Strategy was used for the first time in 1997 in the National Eco-
nomic and Social Development Plan No. 8 (2540-2544 BC). The lastest government led by 
Prime Minister Prayuth Chan-ocha has carried out Civil-state Strategy policy by establishing 
“Pracharat - Raksamakkhee -Thailand Co., Ltd.” in 2016. Although that policy by Prayuth is 
different from the practices in the past, the main principles such as the participation among 
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state sector, private sector, and civil society or others sector in managing of public affairs for 
the sake of people in democratic state are still visible.

Keywords: Pracharat , Civil-state , New Public Governance

ความน�า

พลวตัทางสงัคมไทยทีม่คีวามส�าคญัต่อการขบัเคล่ือนการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรมให้เปล่ียนแปลงไป
ที่ส�าคัญ คือ การเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนหรือภาคประชาชน โดยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (๒๕๔๘) ชี้
ให้เห็นว่าการเมืองภาคประชาชนของไทยเกิดขึ้นในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะสภาวะหนึ่งรัฐสอง
สังคม หรือสภาพความเหลื่อมล้าในสังคม การเมืองภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นเพราะปัญหาและข้อจากัดของ
ประชาธปิไตยแบบตัวแทนหรอืการเมอืงแบบปกต ิปัญหาการใช้อ�านาจรฐัโดยขาดฉนัทานมุตัจิากประชาชน ปัญหา
ประชาธิปไตยที่ไร้ประชาธิปไตย รวมทั้งการปรากฏตัวของรัฐตลาดที่มีผลให้รัฐไทยมีสภาพไร้อธิปไตยในการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะหรือตัดสินใจทางการเมืองบางด้าน ลดฐานะการครอบงา รวมทั้งเพื่อโอนอ�านาจบาง
ส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตตนเองโดยตรง ตอบโต้การใช้อ�านาจรัฐ เพื่อถ่วงดุลอ�านาจการครอบงาของระบบ
ตลาดเสรีในภาคประชาชน และเป็นกระบวนการใช้อ�านาจทางตรงของประชาชนที่มากไปกว่าการเลือกตั้ง เพื่อ
เข้าไปสู่กระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายส�าคัญคือ การลดระดับ การปกครองโดยรัฐ จากัด
ขอบเขตอ�านาจรัฐ ให้สังคมดูแลตนเอง ถ่วงดุลอ�านาจรัฐด้วยประชาสังคมโดยไม่มุ่งยึดอ�านาจรัฐ

ผลจากการก�าหนดนโยบายสาธารณะในอดตีของรฐับาลไทยทีม่ลีกัษณะตวัแบบทีก่�าหนดโดยกลุม่ชนชัน้
นา (Elite Model) โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีลักษณะรวมศูนย์ นามาสู่การ
ออกแบบนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคเมืองและชนบท เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาต้ังถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร และ
ตามเมืองต่างๆ แต่ในขณะท่ีท่ีดินในเขตเมืองมีอยู่อย่างจากัดและมีราคาแพงจึงทาให้เกิดการเข้ามาจับจองที่ดิน
ว่างเปล่า และที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน และเมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นใน
ขณะทีพ่ืน้ทีใ่นการอยูอ่าศยัในเมอืงมพีืน้ท่ีจ�ากัดและตายตวั ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัจงึเกดิขึน้เป็น “สลัม” 
หรอื “ชมุชนแออดั” ข้ึนมา และประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในชมุชนแออดัเกดิปัญหาในการเข้าถงึสิทธิต่างๆ ขัน้พืน้ฐาน
ของระบบสาธารณูปโภค ขาดน�้า ไฟ ถนนเส้นทางการเดินทางในชุมชน เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิต ปัญหา
เรื่องที่อยู่อาศัย และการถูกไล่รื้อ

 เมือ่การแก้ไขปัญหาและทศันคตใินการแก้ไขปัญหาของภาครฐัยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยเฉพาะชาวชมุชนแออดัซึง่เป็นกาลงัแรงงานทีส่�าคญัในการหล่อเลีย้งเมอืงให้ขบัเคลือ่นไปได้ จงึ
เกิดการรวมตัวกันของชาวชุมชนแออัด และได้รับการหนุนเสริมจากองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แสดงตัวตนและเกิด
การรวมตัวกันของคนสลัมข้ึนเพื่อเรียกร้องและขับเคลื่อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้พวกเขา และ
เคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะเพื่อให้เกิดนโยบายที่ตอบสนองและแก้ปัญหาโดยค�านึงถึงสิทธิ
พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 ภารกิจส�าคัญของรัฐบาลในอนาคต คือการสร้างฐานรากประเทศสู่อนาคตตามโมเดล “ไทยแลนด์ 
๔.๐” ซึ่ง ๑ ใน องค์ประกอบหลัก คือ การขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก“ประชารัฐ” จะต้องมุ่งท�างานแบบ
บูรณาการ ให้เกิดการเชื่อมโยง ประสานสอดคล้องกัน เพราะปัญหาของหลายภาคส่วนล้วนมีความเกี่ยวข้องและ
มีผลกระทบซ่ึงกันและกันปัญหาสาธารณะของประเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หลายฝ่ายจ�าเป็นต้องอาศัย
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ความร่วมมอืผนกึก�าลงัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในภาครฐัด้วยกนัเองและระหว่างภาครฐักับภาคส่วนอืน่ๆ ใน
สังคมมากขึ้น โดยใช้กลไกประชารัฐควบคู่กันไป เอาความต้องการประชาชนเป็นตัวตั้ง เน้นการมีส่วนร่วม หน่วย
งานภาครัฐต้องไปช่วยสะท้อนความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ขอให้เข้าใจว่า ยุทธศาสตร์ประชารัฐของ
รัฐบาลนี้จะเป็นความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ดึงเอาจุดแข็งท่ีแต่ละภาคส่วนมี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาช่วยกันสร้างพลังในการท�าความดีเพื่อชาติ เพื่อประชาชนทุก
คน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ตามนโยบายรฐับาลในการขบัเคลือ่นประเทศโดยใช้กลไกของประชารัฐในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
และให้มคีวามสอดคล้องกับหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีเป้าหมายท�าให้ที่ประเทศ
ชาติมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการใช้พลังประชารัฐในระดับกลางและระดับพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทาการจัดตั้งเป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่เป็นนิติบุคคล ด�าเนิน
งานในรูปแบบของรฐัวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจากดัให้เป็นเครอืข่ายเดยีวกนั
ทั่วประเทศ โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทกลางและในระดับจังหวัดให้แต่ละ
จังหวัดจัดให้มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ตามด้วยชื่อของจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทกลาง
ด้วย ซึ่งจะร่วมกันช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องบริหารจัดการองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูป
ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและมาตรฐานการรับรองสินค้า การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การ
ช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน สร้างความต้องการและหาชอ่งทางการตลาดการจัดจ�าหน่ายและเชื่อมโยง
การตลาดในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของ
รัฐบาลที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

ประชารัฐ คืออะไร

“ประชารัฐ” คือ การที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทาง
สร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศทีมุ่ง่มัน่ลดความเหลือ่มล�า้ พฒันา
คุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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รฐับาลมนีโยบายลดความเหลือ่มล�า้ สร้างรายได้และความเจรญิ ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจให้ครอบคลมุ
ทัง้ประเทศโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมด�าเนนิการร่วมกบัภาครฐัเพือ่ให้บรรลวุสัิยทศัน์
ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable 
Driven 5 คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 12 คณะ มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ด�าเนินการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

(2) เน้นกิจกรรมที่เป็น Action Based

(3) ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ 
และการมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง 

(4) ภาคเอกชนน�า โดยภาครัฐเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุน

ประชารัฐกับการพัฒนาในประเทศไทย

ในส่วนน้ีจะอธิบายแนวคิดประชารัฐว่าได้ถูกน�ามาใช้ภายใต้หลักการและเงื่อนไขใดบ้าง ซึ่งพบว่าใน
ประเทศไทยได้กล่าวถึงแนวคิดประชารัฐในการพัฒนาไว้ 3 ช่วงเวลาที่ส�าคัญ ได้แก่ ช่วงที่มีการน�าแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยการน�าทางแนวคิดของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารตามกระแสของธนาคารโลก ต่อมาได้มีการระบุไว้เป็นยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ และล่าสุดรัฐบาลปัจจุบันน�าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ด�าเนินการในฐานะนโยบายหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต แนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนเกิดขึ้นจากบทเรียนที่ว่า การพัฒนาแบบดั้งเดิมในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเติบโตอย่างมากในด้าน
เศรษฐกิจแต่กลับล้มเหลวในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ไม่เพียงแต่ท�าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อระบบนิเวศน์ สัตว์ และพรรณพืชแล้ว ยังได้สร้างปัญหาให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมาก ในขณะที่รัฐบาลบกพร่องในหน้าท่ี ขาดความรับผิดชอบ บริหารงานล่าช้าไม่ตอบ
สนองความต้องการของประชาชน มกีารคอรปัชัน่ในระบบราชการสงู ขาดประสทิธภิาพ ขาดความโปร่งใส เป็นต้น 
นานาชาติจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผลสรุปคือ
เกิดแนวคิดในการให้ทั่วโลกสมควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่ โดยรัฐจะต้องยกเลิกการพัฒนาซึ่งรัฐเป็น
ผู้ชี้น�าและออกค�าสั่งแต่เพียงฝ่ายเดียวในลักษณะ “รัฐประชาชาติ” (Nation State) เปลี่ยนเป็น “ประชารัฐ” 
(Civil State) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชนในลักษณะที่เป็นประชาสังคม (Civil 
Society) หมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน มีหลัก
การที่ส�าคัญคือทุกฝ่ายในสังคมต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนั้น
ค�าว่า “ประชารัฐ” จึงหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชน และประชาชนร่วมมือกันในการบริหารจัดการกิจการงาน
ที่เป็นสาธารณะ (UNDP, 1995) จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่ส่งทอดมาจากการพัฒนาที่ยั่งยืนก็มีหลักการเช่นเดียวกับ
การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ที่ได้อธิบายไปในข้างต้น
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ประชารัฐของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ประชารฐั” ทีพ่ลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรคีนปัจจบัุนได้ขบัเคลือ่นเป็นยุทธศาสตร์หลกั
ของรัฐบาลในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ หมายถึง ค�าว่า “ประชา” รวมกับค�าว่า “รัฐ” ที่มาจากเนื้อเพลงชาติไทยท่อน
หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาใจความว่า “...ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่
ด�ารงคงไว้ได้ทัง้มวล ด้วยไทยล้วนหมาย รกัสามคัค.ี..” โดยนายกรฐัมนตร ีได้น�ามาก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ “ประชา
รัฐ” เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความ
สามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้จริง ตามเนื้อหาสาระของ
เพลงชาตไิทยทีมี่มานานแล้ว โดยให้ความหมายไว้ว่าเป็นการร่วมมอืกันในการสร้างพลงัในการท�าความดใีห้ประเทศ
ชาติ เพื่อประชาชนทุกคนซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างรัฐและประชาชน ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความผิด
พลาดในอดีตทั้งหมดให้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือกัน ดังนั้นส�าหรับยุทธศาสตร์ประชารัฐในที่นี้คือการรวมเอา
พลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุก
คนกค็อื ประชาชนของชาต”ิ ซึง่ถอืเป็นพลงัอ�านาจทีส่�าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลีย่นแปลงหรือการปฏิรปู 
และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน (Thai Post, 2015)

แนวคิดประชารัฐ เป็นการร่วมมือกันในแต่ละภาคส่วน ได้แก่

๑. ภาครัฐ ได้น�าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐไว้ ๔ ประการหลัก ได้แก่ 

 (๑) การเสรมิสร้างหลกัการใช้บงัคับกฎหมายทีถู่กต้องตามเจตนารมณ์ และปรชัญากฎหมาย โอกาส
และสภาวะแวดล้อม ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ย่อย คือการให้
หลักประกนัสิทธิเสรภีาพ การจดัการแก้ไขความขดัแย้งในสงัคมด้วยสนัตวิธิ ีการสร้างเสรมิสมรรถนะของประชาชน
และพลังทางสังคม 

 (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
ย่อย คือการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การส่งเสริมท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน

  (๓) การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 
การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ การก�าหนด
ให้จังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น การสร้างเกณฑ์ชี้วัดและระบบประเมินผลงาน การสร้างความรับ
ผิดชอบทางการบริหาร การสร้างความโปร่งใส การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาด้าน
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

  (๔) การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ การสร้าง
พนัธมติรเพือ่ก�าหนดระเบยีบวาระแห่งชาต ิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือเสรมิ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

๒. ภาคเอกชนและประชาชน มีแนวทาง ๔ ประการในการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ

 (๑) ภาคเอกชนและประชาชนมีบทบาทในการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาของภาครัฐ และเป็น active 
citizens ประชาชนมคีวามต่ืนตวัในการร่วมตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายใหม่และความโปร่งใสในการท�างาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ และการเพิม่คณุภาพชวีติของประชาชนและส่งเสรมิ
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ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคธุรกิจพร้อมที่จะเสียสละสถานะเดิมหรือความได้เปรียบเดิมที่เคยได้ประโยชน์
จากกติกาเดิมที่เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 (๒) ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต้องสร้างและรักษาความไว้
เนื้อเชื่อใจ จากสังคมวงกว้าง เช่น การมีคนกลาง อย่างสถาบันการศึกษาและภาคประชาชน ท�าหน้าที่ติดตามการ
ท�างานและประเมนิประสทิธิผลของโครงการ รวมทัง้ระวงัไม่ให้ผลประโยชน์ของธรุกิจใดธรุกจิหนึง่เข้ามามอีทิธพิล
เจือปนการตัดสินใจนโยบายของประเทศ ที่ส�าคัญต้องสื่อสารกับสาธารณชนอย่างชัดเจนโปร่งใส

 (๓) ภาคเอกชนควรเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่การบริหารงานในส่วนที่ภาครัฐไม่มีความเชี่ยวชาญหรือ
ไม่เก่ง ซึ่งการแก้ปัญหาส�าคัญๆของประเทศ ทั้งระบบการศึกษา การบริหารจัดการน�้า ต้องอาศัยการแก้ไขแบบ
บูรณาการของภาครัฐที่มักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

 (๔) เอกชนต้องยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นดีเอ็นเอของภาคธุรกิจ โดย
ปัจจุบันธุรกิจชั้นน�าของโลกและของไทยได้หันมาใช้แนวคิดในการบริหารธุรกิจเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม
มากขึ้น

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ด้วยเหตุที่
มีข้อสรุปเชิงสถิติหลายด้านที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการความเป็นมาของปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยหลายเร่ือง
จากผลพวงวิธีการการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท�าและความ
มั่นคงในอาชีพ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและและอยู่อย่างเป็นสุขของครอบครัว ซึ่งทั้งหมดพันผูกกันซับซ้อน
เป็นลูกโซ่จนยากที่จะหาจุดเริ่มต้นแก้ไข ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดแบบแยกส่วนคิดได้ 

อย่างไรก็ดี เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกสังคมกลุ่มใหญ่ที่สุด คือ คนส่วนใหญ่
ทีเ่ป็นเกษตรกรและอาศัยอยูใ่นชนบท ส่วนหนึง่อพยพมารบัจ้างหรอืค้าขายเลก็ๆ น้อยๆ อยูใ่นเมอืงหรือใช้แรงงาน
อยู่ในย่านอุตสาหกรรม ซึ่งในภาพทั่วไปคือ มีอาชีพที่ให้รายได้น้อย ไม่มั่นคง ขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้
สินที่สะสมเรื้อรัง ก่อเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกมาก และแน่นอนความเป็นชุมชนที่สุขสงบ เรียบง่าย พึ่งตนเองได้
และพึ่งพากัน เป็นภาพที่จางเลือนลงทุกขณะ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวัง ความพยายาม
ของรัฐบาลในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน หรืออาจกล่าวสรุปว่าเป็นการสร้าง 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน” ในระดับชุมชน

คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ประกอบกับหลักการทรงงานของพระองค์
ท่านมาเป็นแนวคิดการด�าเนินการในทุกขั้นตอน ทั้งการคิดพิจารณา ระบุปัญหา คิดค้นแนวทางที่จะแก้ไขจนถึง
ขั้นการปฏิบัติ การสรุปประเมินผล เรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากสภาพภูมิสังคมคิดอย่างรอบคอบ น�าไปใช้ปฏิบัติ
อย่างระมดัระวงั มบีททบทวนเรยีนรูแ้ละปรบัแก้ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ทีส่�าคญัคอืการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในพื้นท่ีการท�างาน ผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรียนรู้สภาพปัญหา การแก้ปัญหาด้วยข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เหตุผล ใช้หลักคิดพอประมาณตามสมควร ซึ่งน�าไปสู่การมีหรือการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กับการเต
รยีมบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง ท้ังทีมขบัเคลือ่นและชมุชน/ผูป้ระกอบการกลุม่เป้าหมายทีร่่วมงานกนัในกระบวนงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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ด้านวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานสานพลังประชารัฐ 
คือการลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพคน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว คณะท�างานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐยงัมีการก�าหนดเป้าหมายเฉพาะที่ชดัเจน คือ เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีรายเพิ่มและมีความสุข

วัตถุประสงค์ส�าคัญของการสานพลังประชารัฐ คือ การลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพคน และการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนมากอยู่ใน
ชมุชนชนบทและมอีาชพีพืน้ฐานด้านเกษตรกรรม เป้าหมายมุง่เน้นทีก่ารสร้างอาชพี รายได้เพิม่ขึน้และประชาชน
มคีวามสขุ จงึยดึถอืชมุชนเป็นศนูย์กลางการพฒันาในการส่งเสรมิอาชพีเพือ่สร้างรายได้และการพฒันาเศรษฐกจิ
ของชุมชน

ขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามหลักสังคหวัตถุ ๔

วิถีพทุธ หมายถงึแนวทางการด�าเนนิชวีติของคนไทยทีเ่กีย่วพนักบัพระพทุธศาสนาตัง้แต่เกดิจนกระท่ัง
ตาย วิถีพุทธ จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ 
ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันจึงมีบาง
ส่วนทีต่ัง้ค�าถามว่าแล้ววถิชีวีติชาวพุทธท่ีแท้จรงิควรเป็นอย่างไร ซ่ึงในปัจจบุนัได้มีนกัวชิาการได้เสนอแนวคดิโดย
หลักพุทธธรรมที่น�ามาประยุกต์ใช้สภาพชีวิตที่กล่าวได้ว่าเป็นวิถีชาวพุทธ ดังนี ้

 ๑) เน้นการพึ่งตนเอง

 ๒) การเน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

 ๓) การเน้นอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

 ๔) การเน้นการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์สุจริต และมีมานะ อดทน 
หรือสัมมาอาชีวะ

 ๕) การเน้นการมาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 ๖) พยายามละกิเลสและความโลภ

 ๗) การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอายและเกรงกลัวการกระท�าผิด

หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมะส�าหรับขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐตามวิถีเชิงพุทธจะต้องมีเพราะคน
เราทุกวันนี้ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมาก ดังต่อไปนี้

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือ
เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่

๑. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่
ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควร
ค�านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน�าติดตัวเอา
ไปได้
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๒. ปิยวาจา คอื การพูดจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจรงิใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว 
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส�าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดย
ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) เว้นจากการพูดเท็จ   2) เว้นจากการพูดส่อเสียด 3) เว้นจากการพูดค�าหยาบ 4) 
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

๔. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม�่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อ
นี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 

สังคหวัตถุ ๔ จัดเป็นธรรมที่สุดยอดส�าหรับขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐตามวิถีเชิงพุทธสามารถน�า
ไปปฏิบัติได้ทุกข้อ หรือ ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่วนบุคคล และส่งเสริมให้
คนเป็นคนดีของสังคมและชาติบ้านเมือง หลักสังคหวัตถุ ๔ กับขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐตามวิถีเชิงพุทธ
คือ หลักในขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐตามวิถีเชิงพุทธน่ันคือ จะต้องมีการเสียสละทรัพย์สินของตนเองเพื่อ
บ�ารุงเลี้ยงผู้อื่น มีการเสียสละ หรือ บริจาคสิ่งของต่างๆ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ซื่อตรง คือ การมีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่โดยสุจริต มีความจริงใจ มีอัธยาศัยไมตรี อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่งในตน และในงานนั้น เป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง
เดช คือ การแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง�าย�่ายีจิตใจ ระงับยับยั้งข่มใจ โดยการใช้เมตตา คือความไม่
โกรธ ไม่เบียดเบียน การให้อภัยบุคคลอื่น เป็นผู้ที่มีความอดทนในการท�างาน อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย และ
อดทนต่อการกล่าวว่าติเตียนของผู้อื่นและคนรอบข้าง และข้อสุดท้ายควรเป็นผู้ไม่คลาดธรรม คือมีความหนัก
แน่นในธรรม ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว สถิตมั่นในธรรม ก็จะท�าให้สังคมสงบสุข

ธรุกจิเอกชนหรอืบคุคลธรรมดาทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มนีโยบายกระท�าเพือ่ประโยชน์ของสงัคม
ส่วนรวมมากขึ้น แต่ละบริษัทต่างด�าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือร่วมกันทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชน หรือการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ที่ อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้
สแลม” นักร้องชื่อดังได้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนจากประชาชน ที่ยินดีร่วมสนับสนุนบริจาคกับศิลปินที่ตนเองช่ืนชม 
น�าไปมอบให้โรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมรวม ๑๑ แห่ง เพื่อพัฒนา
และจัดหาเครื่องมือแพทย์น้ัน เป็นตัวอย่างของแนวทางประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา
และสนับสนุนดูแลโรงพยาบาล ซึ่งประเทศไทยมีโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่งที่สร้างจากภาษี
ของประชาชนและรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณทุกปีในการจัดบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า ๖๕ ล้านคน

“โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศล 
รวมทัง้องคก์รต่างๆ ที่เข้ามาเติมเต็มระบบสขุภาพมาโดยตลอด และการจดักจิกรรมของคุณตูน ในครั้งนี ้ได้มีการ
พบปะและหารอืกนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้โรงพยาบาล ๑๑ แห่งในสงักดั ซึง่กระทรวงสาธารณสขุได้ขอบคณุ
ชื่นชมและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมสนับสนุน ให้ก�าลังใจชื่นชมการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นอกจากจะได้ความสุขจากการเป็นผู้ให้แล้ว ท่านยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกด้วย”

หลังวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ หลวงตามหาบวัได้เป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้ง
ขวางยิง่ข้ึนทัง้ในและนอกประเทศ จากการทีท่่านได้ด�าเนนิการทอดผ้าป่าทองค�าและเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐั ภาย
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ใต้ชื่อ “โครงการผ้าป่าช่วยชาต ิโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” เพื่อใช้เป็นทุนส�ารองของประเทศไทย ซึ่ง
โครงการดังกล่าวนี้ได้ด�าเนินการมาโดยตลอดในช่วงปัจฉิมวัยของท่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปัจฉิมวัยนี้เองได้มี
เหตุการณ์ที่ท�าให้ท่านตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองจากนักวิชาการและนัก
ส่ือสารมวลชนจ�านวนหนึ่ง เช่น ประเด็นการคัดค้านการรวมบัญชีเงินทุนส�ารองของประเทศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประเด็นการคัดค้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับใหม่ และการเทศนาวิพากษ์วิจารณ์
ทักษิณ ชินวัตร ครั้งด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วง พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้น

ประชารัฐไม่ใช่ประชานิยม

สาระหลักส�าคัญของนโยบายที่เรียกได้ว่าเป็นนโยบายประชานิยมก็คือ จะมุ่งเน้นที่ความนิยมชมชอบ
ของประชาชนเป็นหลัก โดยท่ีเม่ืออยู่ภายใต้ระบบการเลือกตั้ง นโยบายประชานิยมจะมุ่งเป้าไปที่ความนิยมชม
ชอบของประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศก่อน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่นโยบายประชานิยมเน้นให้
ประโยชน์แก่กลุม่เป้าหมายในระยะสัน้เป็นหลกั (Pisolyabut, 2016) เช่น นโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้สวสัดกิาร
แก่คนยากจน ลดภาษี คืนเงินภาษี เพิ่มรายได้ขั้นต�่า ให้กู้ยืมเงิน จัดสร้าง หรือจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับสังคม 
เป็นต้น อันเป็นนโยบายท่ีมอบประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง แต่นโยบายประชารัฐ ของรัฐบาลพลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นลกัษณะกลไกในการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนเอกชน 
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่าง ๆ  ของรัฐ โดยเชื่อว่ากลไกดังกล่าว
จะเอือ้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างยัง่ยนืในทางอ้อมผ่านกลไกประชารฐัดงักล่าว อย่างไรกต็ามประเดน็ทาง
นโยบายที่จะน�ามาสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมนั้นก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นในรูปแบบที่จะ
เอือ้ประโยชน์แก่ประชาชนได้มากน้อยเพยีงใด ยกตวัอย่างเช่น กรณกีารจัดตัง้บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคปีระเทศไทย 
จ�ากัด ดังที่ได้อธิบายหลักการและข้อสังเกตดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น

อย่างไรกต็ามโครงการตามนโยบายในช่วงแรกทีอ่อกมา ซึง่ได้รบัความสนใจอย่างมากคอืโครงการบ้าน
ประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในรูปแบบของการให้สินเชื่อ อาจเป็นไปเพื่อการปลูกสร้างบ้าน ซ่อมแซมหรือต่อ
เติมบ้าน หรืออาจเพื่อซื้อบ้านใหม่ อย่างไรก็ตามด้วยความที่มีการน�าบ้านเอื้ออาทร(เดิม) ของการเคหะมาสนับ
สนนุโครงการ ซ่ึงเป็นการเน้นสนับสนุนให้คนเข้าถึงวัตถุปัจจยัทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบัประชานยิม จงึอาจท�าให้
เข้าใจได้ว่านโยบายประชารัฐ เป็นเพียงนโยบายที่น�ามาแทนนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในยุคก่อน ๆ  เท่านั้น 
แต่หากวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักการประชารัฐที่ หมายถึง การร่วมมือ ก็คือ โครงการดังกล่าวได้มีความ
ร่วมมือกับธนาคารในการปล่อยสินเช่ือเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ แต่ก็ยังเป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ถูกเน้นน�า
มาผลักดันและน�ามากล่าวถึงอย่างเป็นหลักการเท่าที่ควร

บทสรุป

สรุปได้ว่าขบวนการขบัเคล่ือนประชารฐัตามวถิเีชงิพทุธทีแ่ท้จรงินัน้ คอืขยายหลกัธรรมบางข้อมาขยาย
ให้มีมิติทางสังคมที่กว้างขึ้น คือแทนที่จะมีความหมายเพียงแต่ละบุคคล ก็มาขยายเป็นคุณธรรมต่อสังคมซึ่งมี
ขอบเขตที่ต้องรักษาร่วมกัน เช่นในส่วนที่เป็นรูปธรรม คือ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นแม่น�้า ล�าคลอง ป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ถนน สวนสาธารณ ฯลฯ ส่วนที่เป็น นามธรรม คือ หลักการ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจ รู้ในประโยชน์และโทษ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญเพราะ
เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของสงัคม ความรูส้กึมส่ีวนร่วมในรกัษาสาธารณสมบัติในชมุชนทัง้ทีเ่ป็นสถาน
ที่ วัตถุสิ่งของ และที่ส�าคัญที่สุดคือ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ก�าลังจะเลือนหายไปกับกระแส



692  บทความวิชาการ

โลกาภิวัตน์ แต่ถ้าหากชุมชนวิถีพุทธ กลับมามีความเข้มแข็ง ทุกคนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรักษา หวงแหน วิถี
ชุมชนชาวพุทธ ก็จะไม่มีแต่เพียงแต่ชื่อเท่านั้น แต่อยู่ในชีวิตจิตใจของชาวไทยทุกคน พร้อมที่พัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ เพื่อน�าพาตนและชุมชนมุ่งสู่ความเป็นอริยะ อันจะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง 
และยั่งยืนในวิถีพุทธ ตลอดไป
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การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และ

ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
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อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชฤกษ์ 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับและประสิทธิผลนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับ
เงินโอนพร้อมเพย์ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมและ ประสิทธิผลการน�า
นวัตกรรมพร้อมเพย์มาใช้ และศกึษาความสัมพนัธ์การยอมรับนวตักรรมพร้อมเพย์กับประสทิธผิลการน�านวตักรรม
พร้อมเพย์มาใช้ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร จ�านวน 384 คน เครื่องมือ
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน รายได้มากกว่า 20,001 บาท เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(Smartphone) วตัถปุระสงค์ใช้เพ่ือการตดิต่อสือ่สาร เช่น E-Mail, Facebook, LINE ระดบัการยอมรบันวัตกรรม
พร้อมเพย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมพร้อมเพย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
การทดสอบความแตกต่างระดับการยอมรับนวตักรรมพร้อมเพย์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า ระดบัการศกึษา 
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับนวัตกรรมพร้อมเพย์อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<.05) ประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลนวัตกรรมบริการโอน
เงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<.05) การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงิน
โอนพร้อมเพย์มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสทิธผิลการน�านวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .869

ค�าส�าคัญ : การยอมรับนวัตกรรม ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมการเงิน พร้อมเพย์

ABSTRACT

The purpose of this research to study the adoption level and effectiveness of trans-
actions through the system with Prompt Pay, study the personal factors that were associated 
with the adoption of innovative and effective leadership with innovative pay-out and to study 
the relationship of innovation, along with its innovative Pay with PromptPay used. The sample 
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live in the Nonthaburi and Bangkok province are 384 people and questionnaires were used to 
collect the data for this research. The statistics used in this research were mean, percentage, 
standard deviation and ANOVA and Pearson correlation coefficient.

The results showed that the most of sample were female aged between 21-30 years 
and had bachelor’s degree. Most worked in private company with an income more than THB: 
20,001 and the most of Internet access through Smartphone for communication such as E-Mail, 
Facebook and Line. The degree of innovation and the effective of the transaction with Prompt-
Pay as a whole is high. To test the difference between degrees of the acceptance innovation 
with PromptPay between personal factors found that the levels of education, income per 
month and the experiences using the internet had a relationship of statistical significance lev-
el of .05 and the experience using the internet had a relationship with innovation and financial 
transactions PromptPay effectiveness of statistical significant level of .05. The acceptance of 
PromptPay had a positive relationship with PromptPay adoption transactions innovation and 
financial transactions PromptPay effectiveness of statistical significance level of .01 the correla-
tion coefficient value is .869

KEYWORD: the acceptance of innovative, financial transaction effectiveness, Prompt Pay

บทน�า

ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นใน
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลัก
ดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ 
กัน เป็นการผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ ที่ผนึกก�าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การ
วิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ยุค
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีการเปลี่ยนระบบ 4 องค์ประกอบ คือ 
1) การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรจะต้องมีรายได้ที่สูงขึ้น และจะเป็นเกษตรกรใน
รูปแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐบาล
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปเป็น Smart Enterprises และ Start Ups ที่มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่าไปสู่ High Value Services และ 4) เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

 กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้เปิดตัวการใช้บริการ “พร้อม
เพย์” (Prompt Pay) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเงินของประเทศ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ลดอุปสรรคในการท�าธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ E-Commerce ซึ่ง
จะน�าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในที่สุด โดยเริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทาง
เลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขประจ�าตัวประชาชน แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้
แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กับประชาชน นับเป็นก้าวส�าคัญสู่การขับ
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เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-Payment เพื่อวาง
รากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
แผนงาน National E-Payment อย่างเป็นทางการ ก่อนจะต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ โดยข้อมูล ณ ธันวาคม 
2559 พบว่า ผูล้งทะเบยีนในโครงการพร้อมเพย์เบือ้งต้นมจี�านวนราว 18 ล้านคน ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 48 (ส�านกังาน
สถติแิห่งชาติ, 2559) ของผูม้งีานท�าซึง่ถอืเป็นสัญญาณอันดทีีบ่่งช้ีถึงการยอมรบันวัตกรรมของผูบ้รโิภคในอนาคต

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560) คาดว่า ผลกระทบจากโครงการพร้อมเพย์ต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารพาณิชย์ปี 2560 น่าจะอยู่ในช่วง 3.1-3.6 พันล้านบาท ภายใต้สมมติฐานการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้
บรกิาร (Adoption Rate) ในปีแรกของโครงการพร้อมเพย์ท่ีร้อยละ 60 ขณะท่ี ผลบวกสทุธต่ิอมูลค่าทางเศรษฐกจิ
จากโครงการพร้อมเพย์ในระยะ 10 ปี คงไม่ต�่ากว่า 1.9 พันล้านต่อปี แม้ว่าในช่วงปีแรก ๆ อาจจะยังอยู่ในระดับ
ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ เนือ่งจากยงัอยูใ่นระยะแรกของการลงทนุและปรบัปรงุกระบวนการต่าง ๆ  สังคมไทยจะเป็นสังคม
ไร้เงินสดจะขึ้นอยู่กับความพร้อมเชิงโครงสร้างของระบบการช�าระเงินไทย และ Adoption Rate ของผู้บริโภค
เป็นส�าคญั อย่างไรกด็ ีศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดว่า ปรมิาณการใช้จ่ายผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ระบบ มโีอกาส
ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณร้อยละ 50 ได้ภายในไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2569 จากปี 2560 นี้ ที่น่า
จะมีสัดส่วนราวร้อยละ 30 เท่านั้น

 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานแรกที่ใช้ระบบโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ส�าหรับผู้ที่ถูกหักภาษี 
ณ ที่จ่ายไว้เกิน โดยจะคืนภาษีให้ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็ว
กว่าเดิม โดยให้ท�าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th 
หรือจะยื่นผ่าน Rd Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือ โดยก�าหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจ�าปีภาษ ี2559 ซึง่จะเริม่ยืน่แบบฯ ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม-31 
มีนาคม 2560 หลังจากที่กรมสรรพากรเริ่มด�าเนินการคืนเงินภาษีผ่านทางระบบพร้อมเพย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2559 มีผู้ใช้ที่สมัครบริการ พร้อมเพย์ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากกรมสรรพากรว่า ได้ด�าเนินการคืนเงินภาษี
ผ่านทางพร้อมเพย์แล้วนัน้ แต่พอมาเชค็ตรวจสอบบญัชธีนาคารกลับพบว่ายังไม่ได้รับเงนิคนืภาษี จนเป็นประเดน็
โพสต์ขึ้นเว็บไซต์กระทู้ชื่อดัง และมีการแชร์ต่อถึงปัญหาระบบพร้อมเพย์ทาง Social Network จ�านวนมาก ซึ่ง
ทางกรมสรรพากรได้ออกชี้แจงปัญหานี้ว่า “กรณีดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการส่งข้อความสั้น (SMS) 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนการคืนเงินภาษีแบบใหม่ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอยืนยัน
ว่าระบบพร้อมเพย์ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการคืนเงินภาษีแต่อย่างใด และกรณีขั้นตอนส่งข้อความสั้นผิดพลาด
นั้น ผู้ขอคืนภาษีดังกล่าวได้รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และไม่ว่า
ผูข้อภาษจีะผกูบัญชพีร้อมเพย์ไว้กบัธนาคารใด เมือ่ได้รบัการอนมุตัคินืภาษแีล้ว กจ็ะได้รับเงินคนืเข้าบญัชใีนเวลา
ที่ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด” 

บริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์จะผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะท�าให้ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ้น เพียงแค่ใช้หมายเลขบัตรประชาชนปลายทาง
ที่จะโอน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องจดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยาวและจดจ�ายาก บริการนี้
ด�าเนนิการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณชิย์ทกุแห่งได้ร่วมมอืพฒันาขึน้ เพือ่สนบัสนนุระบบการ
ช�าระเงินในรูปแบบ Any ID ภายใต้โครงการ National E-Payment ลดการใช้เงินสดในการพกเงิน ในระยะแรก 
จะเริ่มใช้ที่ประชาชนทั่วไปก่อน เพื่อให้บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งในอนาคต
การรับเงินภาษีคืน การรับเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ก็จะด�าเนินการผ่านทางพร้อมเพย์เช่นเดียวกัน ซึ่ง
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จะไม่ต้องรับเช็คไปสาขาธนาคารเพื่อรับเงิน เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้ทางพร้อมเพย์ทันที และยังสามารถโอนเงิน
ให้ญาติ หรือเพื่อน ๆ กันเอง หรือคนอื่น ๆ ได้ด้วย และจะรองรับโอนเงินกับร้านค้าต่าง ๆ ในอนาคต

เนือ่งจากบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ทีป่ระเทศไทยได้น�ามา
ประยกุต์ใช้เพือ่การท�าธรุกรรมด้านทางการเงินให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษา
ถึงการยอมรับในนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ และประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อจะท�าให้ทราบถึงการยอมรับในการใช้บริการพร้อมเพย์ ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรม
ด้านการเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ พฤติกรรมการท�าธุรกรรมทางการเงิน และทราบถึงปัญหาของการใช้บริการ
โอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ มาใช้ในการท�า
ธุรกรรมด้านการเงิน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อม
เพย์กับปัจจัยส่วนบุคคล

4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอน
พร้อมเพย์มาใช้ในการท�าธุรกรรมด้านการเงินกับปัจจัยส่วนบุคคล

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์กับ
ประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ มาใช้ในการท�าธุรกรรมด้านการเงิน  

วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้
วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาวิจัย ตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ

 1.1. ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถาม

  1.1.1. ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก�าหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น

   1.1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต�ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ
และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดขอบเขตของการวจิยัและสร้างเครือ่งมอืวจิยั ให้ครอบคลมุความมุง่หมายของ
การวิจัย

  1.2 สร้างแบบสอบถาม น�าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยก�าหนดขอบเขตของค�าถามเกี่ยว
กับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ และประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมการเงินผ่าน
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ระบบพร้อมเพย์ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและตัวแปร
ที่ก�าหนดไว้และก�าหนดเนื้อหาในข้อความให้ครอบคลุมเรื่องที่ท�าการศึกษา 

 1.3 ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา น�าแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congru-
ence: IOC) ของข้อค�าถามแต่ละข้อ ผู้วิจัยน�าข้อค�าถาม ที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปใช้ในแบบสอบถาม ส่วน
ข้อใดที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยจะน�ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบและขอค�า
แนะน�าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

  1.4 ทดสอบความเชื่อมั่น น�าแบบสอบถามมาทดสอบความความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ่มเป้า
หมายจ�านวน 30 ชุด ใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค ซึ่งค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ .985

 1.5 น�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 384 คน

2. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงพรรณนา ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Question-
naire) ที่มีค�าถามชนิดปลายปิด โดยแบ่งโครงค�าถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

  ตอนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้รวมต่อเดือน และประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต

 ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ 
(PromptPay) แบบประเมินค่า 5 ระดับแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) การยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
ของนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น ความเข้ากันได้ ความสลับซับซ้อน ความสามารถน�าไป
ทดลองใช้ได้ ความสามารถสังเกตเห็นผลได้ และด้านการติดต่อสื่อสารจ�านวน 32 ข้อ 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อม
เพย์ (PromptPay) แบบประเมินค่า 5 ระดับแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับตัว และด้าน
ความพึงพอใจในการท�าธุรกรรม จ�านวน 10 ข้อ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ท�าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ศกึษาระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ของกลุม่ตวัอย่างท�าการ
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. ศึกษาระดับการยอมรับการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ มาใช้ในการ
ท�าธุรกรรมด้านการเงินของกลุ่มตัวอย่างท�าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 4. ศึกษาระดับประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ มาใช้ในการ
ท�าธุรกรรมด้านการเงินของกลุ่มตัวอย่างท�าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  5. ทดสอบความแตกต่างระดบัการยอมรับนวตักรรมบรกิารโอนเงินและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติทดสอบเอฟ (F-test) กรณีที่ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ของคะแนนค่าเฉลี่ยจะน�าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดย
ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 6. ทดสอบความแตกต่างระดับประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อม
เพย์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-Test ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากร การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบเอฟ กรณีที่ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของคะแนนค่า
เฉลี่ยจะน�าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยก�าหนดค่านัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 7. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์กับ
ประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ มาใช้ในการท�าธุรกรรมด้านการเงินโดยใช้
สถิติ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเร่ือง การยอมรับในนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และประสิทธิผลใน
การท�าธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ มีประเด็นที่จะน�ามาอภิปรายดังนี้

ผลการวจัิยพบว่า กลุม่ตัวอย่างเป็นเพศหญิง มอีายรุะหว่าง 21-30 ปี มรีะดับการศกึษาในระดับปรญิญา
ตรี มีสถานภาพสมรสเป็นโสด ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 
บาท มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี ผลการวิจัยนี้ไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่มีลักษะคล้าย 
ๆ กันได้แก่ วัชรพล คงเจริญ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชายมากที่สุด มีอายุเฉลี่ยในช่วง 31–40 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001–30,000 บาท ในด้านพฤติกรรมการ
ใช้บรกิารธนาคารผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีพ่บว่า ส่วนใหญ่ใช้บรกิารฝากเงนิสดเข้าบญัชตีนเองและผูอ้ืน่ จากผลการ
วิจัยพบว่าส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องมากจาก
ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ มีราคาถูกมาก สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ง่าย มีวางจ�าหน่ายอยู่ทั่วไป ประกอบ
เทคโนโลยเีครอืข่ายโทรศัพท์มอืถือมกีารพฒันาระบบไปอย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขนัการให้บรกิารการเชือ่มต่อ
ผ่านเครือข่ายไร้สาย 3G และ 4G ภายในประเทศได้อย่างครอบคลุมในเกือบทุกพื้นที่ และมีมีอัตราค่าบริการต่อ
เดือนที่ต�่ากว่าในอดีต ท�าให้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น E-Mail, Chat, Facebook, LINE, Twitter และ
เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เกม และมีความถี่ในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ต่อเดือน
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดือนซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปรยิวศิว์ ชเูชดิ (2559) ได้ศกึษาเรือ่ง การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3G หรือ 4G ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผล
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การวิจัยพบว่า เพื่อโทรศัพท์คุยกันและเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลความ
รู้ ถ่ายภาพหรือวีดีโอเพื่อเก็บข้อมูลการศึกษา 

ระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ (PromptPay) ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาจ�าแนกรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม อยู่ในระดับการยอมรับมาก ส่วน
ด้านการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับการยอมรับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านคุณลักษณะของ
นวัตกรรม พบว่า ด้านความสลับซับซ้อน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สามารถใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ได้หลายช่อง
ทาง เช่น ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking ตู้ ATM และสาขาของธนาคาร การโอนเงินสามารถท�าได้
ง่ายเพยีงแค่ทราบหมายเลขโทรศพัท์มือถอืหรอืหมายเลขบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูรั้บโอนเงินเท่าน้ัน สามารถ
สมัครใช้งานพร้อมเพย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking ตู้ ATM และสาขาของ
ธนาคาร ส่วนเรื่องของการสมัครใช้งานพร้อมเพย์ใช้เอกสารไม่เยอะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ซึ่งเป็น
ผลมาจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและธนาคารในการสมัครใช้งานพร้อมเพย์ โดยมีการน�าเสนอ
ให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้สมัคร และมีการสมัครใช้ผ่านพร้อมเพย์ได้หลายช่องทางเช่น ผ่านทางสาขาของ
ธนาคารเองหรือผ่านตู้ ATM ของธนาคารเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
พบว่า อยู่ในระดับการยอมรับมาก พร้อมเพย์ท�าให้การท�าธุรกรรมด้านการเงินมีความเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทาง
เลือกในการโอนและรับเงิน ส่วนพร้อมเพย์จะท�าให้การท�าธุรกรรมด้านการเงินมีความสะดวก รัฐบาลสามารถจัด
ส่งความช่วยเหลอืถงึมือประชาชนได้โดยตรงผา่นพรอ้มเพย ์เชน่ สวัสดิการส�าหรับผู้มรีายได้น้อย ซึง่เป็นแผนการ
ด�าเนินงานของรัฐบาลในโครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถน�าไป
ทดลองใช้ได้ อยู่ในระดับการยอมรับมากเช่นกัน โดยพร้อมเพย์สามารถโอนเงินได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง โดยเสียค่า
ธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ ระบบพร้อมเพย์ช่วยท�าให้เกิดความมั่นใจในการท�าธุรกรรมทางการ
เงินมากยิ่งขึ้น และธนาคารดูแลให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลการใช้บริการที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีความเข้าใจก่อน
การตดัสนิใจใช้บรกิาร มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ เนือ่งจากระบบพร้อมเพย์เป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัการท�าธรุกรรมทางด้าน
การเงินของประชาชน ซึ่งอาจยังเกิดความสับสน เพราะระบบการท�าธุรกรรมทางการเงินเดิมประชาชนจะใช้
บริการ Mobile Banking, Internet Banking หรือ ATM ซึ่งอาจจะไม่มั่นใจในด้านความปลอดภัยของการท�า
ธุรกรรมด้านการเงิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องให้ความรู้และให้การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
เรื่องของความปลอดภัยในการท�าธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์ ทั้งในเรื่องของการผูกบัญชีของธนาคาร หรือการผูก
บัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเรื่องของค่าธรรมเนียมในการโอนเงินซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมที่
ถูกกว่าเดิมมาก สามารถโอนเงินได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง โดยเสียค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ 
ระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ มีระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั .05 ส่วนระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์
ในการใช้อินเทอร์เน็ต ระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ระดบัประสทิธผิลในการท�าธุรกรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ (Prompt-
Pay) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวม
ต่อเดือน มีระดับประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ส่วนประสบการณ์ในการใช้อนิเทอร์เนต็ ความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับรัตนา มันหาด (2549) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของระบบการ
ช�าระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment): กรณีศึกษาส�านักงานศุลกากรท่าอากาศยาน
กรุงเทพ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบ E-Payment ต่อประสิทธิผลของระบบการช�าระค่าภาษี
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อากรผ่านธนาคารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ด้านบรกิาร ด้านเวลา ด้านพนกังาน และด้านสถานที ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของระบบการช�าระค่าภาษีอากรผ่านทางธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Payment) ส่วนความถี่ในการใช้บริการมีผลกับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของระบบการช�าระค่าภาษีอากร
ผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับสุชาดา สุขนิรันดร์ 
(2550) ได้ศกึษาเรือ่งการยอมรบันวตักรรมการใช้ระบบบริหารทรพัยากรองค์กรกบัประสทิธิผลในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
พนักงานท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการน�านวัตกรรมระบบ ERP มาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความ
สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านอายุการท�างาน ประสบการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างาน วุฒิการศึกษา ต�าแหน่ง 
และแผนกทีพ่นังานสงักดั ส่วนปัจจยัด้านคุณลกัษณะส่วนบคุคลทีไ่ม่สมัพนัธ์กบัการยอมรบันวัตกรรมการใช้ระบบ 
ERP ของพนักงาน คือ อายุการท�างานและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างานของพนักงาน การ
ยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
การน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ในภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .869 สอดคล้องกับวัชรพล คงเจริญ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการยอมรับ
นวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมอันได้แก่ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบ
เทียบ ด้านการสังเกตได้ ด้านความเข้ากันได้ ด้านความสามารถน�าไปทดลองใช้ด้านการยอมรับความเสี่ยง และ
ด้านความซับซ้อน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีนัยส�าคัญที่ 0.05 และสอดคล้องกับสุชาดา สุขนิรันดร์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับ
นวัตกรรมการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรกับประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการยอมรับนวัตกรรม
การใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความ
สมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับนัยส�าคญั .05 ปัจจัยย่อยของตัวแปรทัง้สองทีม่คีวามสัมพนัธ์
กันกันสูงสุด คือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและปัจจัยด้านความสามารถในการเข้าถึงของนวัตกรรมของ
พนกังาน และตามด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอในงานและปัจจยัด้านความสามารถในการเข้า
ถึงของนวัตกรรมของพนักงาน

ผลการวิจัย

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 384 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส โสด ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 20,001 บาท ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า 4 ปี และใช้โทรศพัท์มอืถอื (Smart-
phone) ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด สถานที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นบ้าน/ที่พัก วัตถุประสงค์ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น E-Mail, Chat, Facebook, LINE, Twitter และเพื่อ
ความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เกม ความถี่ในการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ต่อเดือน มากกว่า 
4 ครั้ง/เดือน และกลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์
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2) ระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ (PromptPay)

 ผลการศกึษาพบว่าระดบัการยอมรบันวัตกรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ (Prompt-
Pay) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับการยอมรับมาก เมื่อพิจารณาจ�าแนกรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณลักษณะของนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.54 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม พบว่า ความสลับซับซ้อน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมาประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนความสามารถน�าไปทดลองใช้ได้ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.61 อยูใ่นระดบัมากเช่นกัน ดงัตาราง
ที่ 1

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงินและรบัเงนิโอนพร้อม
เพย์ (PromptPay) ในภาพรวม

ระดับการยอมรับนวัตกรรม X S.D. ความหมาย

ด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม 3.66 .74 มาก

 1. ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 3.67 .77 มาก

 2. ความเข้ากันได้ 3.65 .84 มาก

 3. ความสลับซับซ้อน 3.72 .88 มาก

 4. ความสามารถน�าไปทดลองใช้ได้ 3.61 .79 มาก

 5. ความสามารถสังเกตเห็นผลได้ 3.64 .81 มาก

ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.54 .81 มาก

รวม 3.60 .74 มาก

3) ระดับประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์

 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสทิธผิลในการท�าธรุกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ�าแนกรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการ
ปรบัตวั มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนด้านความพงึพอใจในงาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.61 อยูใ่นระดบั
มากเช่นกัน ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอน
พร้อมเพย์ (PromptPay) ในภาพรวม

ระดับประสิทธิผล X S.D. ความหมาย

 1. ด้านความสามารถในการปรับตัว 3.71 .80 มาก

 2. ด้านความพึงพอใจในงาน 3.61 .82 มาก

รวม 3.66 .78 มาก
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 4) ทดสอบความแตกต่างระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า

 เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชพี มีระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อม
เพย์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น และด้านความสลับซับซ้อนต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ 1) ต�่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี 2) 
ต�่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาโท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 รายได้ต่อเดอืน ระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อมเพย์ ด้านความสลบั
ซับซ้อน ต่างกัน 4 คู่ ได้แก่ 1) รายได้ต�่ากว่า 5,000 บาทกับรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 2) รายได้ระหว่าง 
5,001-10,000 บาทกับรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 3) รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทกับรายได้
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และ 4) รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทกับรายได้มากกว่า 20,001 บาท มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ประสบการณ์ในการใช้อนิเทอร์เนต็ ระดบัการยอมรบันวตักรรมบรกิารโอนเงนิและรบัเงนิโอนพร้อม
เพย์ ด้านความสลบัซับซ้อนต่างกนั 1 คู ่ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้อนิเทอร์เนต็ระหว่าง 1-2 ปี กับประสบการณ์
ในการใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า 4 ปี มคีวามแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 ส่วนด้านความสามารถ
น�าไปทดลองใช้ได้ ด้านความสามารถสงัเกตเหน็ผลได้ และด้านการตดิต่อสือ่สารต่างกัน 2 คู ่ได้แก่ 1) ประสบการณ์
ในการใช้อินเทอร์เนต็ระหว่าง 1-2 ปี กบัประสบการณ์ในการใช้อนิเทอรเ์นต็ระหว่าง 3-4 ปี และ 2) ประสบการณ์
ในการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 1-2 ปี กับประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5) ทดสอบความแตกต่างระดับประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า

 เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวมต่อเดอืน มรีะดับประสทิธผิล
ในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

  ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต มรีะดบัประสทิธิผลในการท�าธุรกรรมบริการโอนเงนิและรับเงนิ
โอนพร้อมเพย์ ด้านความสามารถในการปรบัตวั และด้านความพงึพอใจในงาน ต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ 1) กลุม่ตวัอย่าง
ที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 1-2 ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ระหว่าง 3-4 ปี และ 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 1-2 ปี กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 6) ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรบันวตักรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์กบัประสทิธผิล
การน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอน
พร้อมเพย์กับประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ ในภาพรวม

 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r: P-value)

การยอมรับในการท�าธุรกรรม
ในภาพรวม

ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรม
ในภาพรวม

การยอมรับในการท�าธุรกรรมในภาพรวม 1.00

ประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมในภาพรวม .869** 1.00

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางท่ี 3 การยอมรบันวัตกรรมบริการโอนเงนิและรับเงนิโอนพร้อมเพย์ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ในภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .869

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศกึษาความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างในรูปแบบปัจจัยเชงิสาเหตุ ทีส่่งผลต่อการยอมรบันวตักรรม
บริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ 

 2. ควรน�าปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 6 ด้านของการยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและ
การรับเงินโอนพร้อมเพย์เข้ามาศึกษาประสิทธิผลการน�านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์

 3. ควรมีการศกึษาเชงิคณุภาพในรปูของการสมัภาษณเ์ชิงลึกหรือการท�าโฟกสักรุป๊ในเรือ่งการยอมรับ
ในนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และประสิทธิผลในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์
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รูปแบบการจัดการตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV โดยมีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง
Self-management model of HIV-infected patients by 

the hospital is centrally located 

 

จารุณี จันทร์เปล่ง

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์โรคเอดส์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังของ
โรคเอดส์ ก่อให้เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพในการท�างานทัง้ทางร่างกายและจติใจ ทีส่�าคญัคอืการสญูเสยีชวีติก่อน
วัยอันควรรวมถึงการที่ผู้ติดเชื้อ HIV ถูกการตีตราจากสังคม ถูกการตีตราจากสังคม ชุมชน แม้ในปัจจุบันรัฐบาล
จะมีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อ HIV ทุกคนได้รับยาต้าน HIV ไม่ว่า CD4 จะอยู่ระดับใด และขยายขอบเขตการให้บริการ
ไปยังสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ ท�าให้ผู้ติดเชื้อ HIV เข้าถึงบริการมากขึ้น รวมถึงมีการบรน
ณรงค์การป้องกนัเชงิรกุในการใช้ถงุยางอนามัยและการตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้ HIV แต่อย่างไรกต็ามการทีผู่ต้ดิเชือ้ 
HIV ยงัถูกตตีราจากสงัคมไทย ยงัเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบันเนือ่งจากประชาชนยังขาดความรูใ้นเรือ่งโรคเอดส์อย่าง
ถูกต้อง ท�าให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีความกลัวที่จะมาตรวจเลือด HIV รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV เกิดการรวมกลุ่มเป็น
เครือขา่ยในการดูแลช่วยเหลอืตนเองรวมถึงการเป็นวทิยากรให้ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชมุชน บทความนี้
ผู้เขียนมุ่งหวังให้เกิดรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV โดยมีการรวมกลุ่มในการดูแลช่วยเหลือกันเอง
เกิดเป็นพลังสังคมที่เข้มแข็ง รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ เกิดเป็นการพัฒนาตัวเองที่ยั่งยืน

ค�าส�าคัญ ผู้ติดเชื้อ HIV , รูปแบบการให้บริการ

Abstract

Every year, AIDS continues to increase especially among working people. In our society, 
there is a high incidence of HIV infection that eventually leads to AIDS which is a chronic disease 
that not only decreases physical and mental strength of the patient, but also causes a prema-
ture death. Currently, Thai government has adopted a policy that all HIV-infected people should 
be given an anti-HIV drug, regardless of their CD4 level, and the scope of services has been 
extended for the benefits of various health insurance funds. Since the number of people in-
fected with HIV is significantly increasing, proactive prevention such as the use of condoms and 
blood tests for people suspected of HIV infection is essential. AIDS is a deadly disease that 
carries a negative social stigma and this makes the situation very difficult for HIV infected peo-
ple, who are afraid of social isolation. Moreover, ignorance is another pressing issue, as many 
people do not know or understand very HIV infection or AIDS. Consequently, those who are 
infected with HIV, and those who have high risk behaviors are afraid to visit HIV testing centers. 
We are grouped into self-help networks as well as nursing lecturers. We provide knowledge to 
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youth and other people in the community. This article aims to create a self-management 
model for HIV-infected people with the help of some agencies. We believe this is a sustainable 
development.

 Keywords: HIV Infected Person, HIV Prevention, AIDS Patient

โรคเอดส์มีความเป็นมาอย่างไร 

มีรายงานการพบโรคเอดส์เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ 2524 ต่อมาในปีพ.ศ 2526 
มีการพบโรคเอดส์ที่เกิดจากเชื้อ HIV -1 ซึ่งระบาดในประเทศต่างๆทั่วโลก และในปีพ.ศ 2538 จึงพบโรคเอดส์ซึ่ง
เกิดจากเชื้อ HIV -2 ระบาดในแอฟริกาตะวันตกและยุโรป จากการศึกษาย้อนหลังพบว่า ผู้ป่วยรายแรกแรกที่พบ
ในสหรัฐอเมริกา 2521 โดยระยะแรกในปีพ.ศ 2524 พบผู้ป่วยในกลุ่มชายรักร่วมเพศ และปีต่อมาพบในผู้ที่ฉีดยา
เสพติดที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปีพ.ศ 2526 จึงมีรายงานการพบโรคนี้ในกลุ่มหญิงที่
มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ฉีดยาเสพติด นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV-Hu-
man Immunodeficiency Virus) หรือที่เราเรียกันติดปากว่า โรคเอดส์ AIDS (Acquired Immune Deficien-
cy Syndrome) อันเป็นอาการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะท�าลายเม็ดเลือด
ขาวที่ท�าให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตและยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ ใน
ประเทศไทยมีรายงานการพบโรคเอดส์ครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ 2527 และ และเริ่มมีรายงานการพบผู้ป่วยท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยเอง ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2528 โดยการแพร่ระบาดในช่วง 3-4 ปีแรก จะพบในกลุ่มเกย์เป็นส่วนใหญ่ ต่อ
มาในปีพ. ศ. 2531 จึงเริ่มมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ท่ีติดยาเสพติด จากนั้นปีต่อมาจึงเริ่มแพร่ระบาดเข้าไปใน
กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ต่อมาในปีพ.ศ 2533 จึงพบว่ามีการติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชายที่เที่ยวหญิง
ขายบริการและป่วยเป็นกามโรค และตั้งแต่ปีพ. ศ. 2534 เป็นต้นมาโรคเอดส์ได้แพร่ระบาดเข้าไปในสถาบัน
ครอบครัว โดยสามีที่ติดเชื้อ HIV แพร่เชื้อให้ภรรยา และเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ก็จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูก ท�าให้มีการ
ระบาดของเชื้อเอชไอวีทั่วไปในคนกลุ่มต่างๆอย่างรวดเร็ว (โรคเอดส์และการดูแล.มปป.) 

สถานการณ์การติดเชื้อ HIV/ เอดส์

เมื่อสิ้นปี 2557 จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) มีการคาดประมาณ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 5 ล้านคน มีผู้ติด เชื้อเอชไอวีราย
ใหม่ทั้งสิ้น 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 1.2 ล้านคน ทั้งนี้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใน ประชากรโลก 
เท่ากับ ร้อยละ 0.8 โดยกลุ่มวัยรุ่นสตรี จะมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.5 สูงกว่าวัยรุ่นชาย ที่มีอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.3 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึงยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นเป็น 15.8 ล้านคน จาก 13.6 ล้านคนใน
ปี 2557 โดย จ�า แนกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าถึงระบบการดูแลรักษา ร้อยละ 41 และเด็ก ร้อยละ 32 หญิงตั้งครรภ์ที่ติด
เชื้อเอชไอวี ได้รับยาเพ่ือป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ร้อยละ 73 ส�าหรับในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ปี 2556 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 5 ล้านคน (ผู้หญิง 1.7 ล้านคน) ซึ่งลดลงจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ร้อย
ละ 20 ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 340,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ประมาณ 240,000 ราย 
สถานการณ์ ปัญหาเอดส์ส่วนใหญ่ ยังอยู่ใน 12 ประเทศที่ ส�าคัญ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เมียนม่าร์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี เวียดนาม เนปาล ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย พนักงานบริการทางเพศ และ
ลูกค้า (people who buy and sell sex) ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (people who inject drugs) ชายรักชาย 
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และประชากรข้ามเพศ (transgender people)ยังเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยเกิดขึ้นในประชาชนวัยแรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเอดส์ มีอายุระหว่าง 15 - 45 ปี 
ซึ่งเป็นวัยแรงงาน และเพศหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับชายมากขึ้น อัตราส่วน 1.5:1 ภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังของ
โรคเอดส์ ก่อให้เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพในการท�างานทัง้ทางร่างกายและจติใจ ทีส่�าคญัคอืการสญูเสยีชวีติก่อน
วัยอันควร จากการคาดประมาณโดยทีมนักวิชาการของประเทศไทย ปี 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�านวนสะสม 
1,526,028 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในปี 2558 จ�านวน 6,759 คน (AEM update 2015) จากข้อมูลภาย
ใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีผู้รับการปรึกษาเพื่อ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีสะสม 
จ�านวน 708,034 ราย ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีจ�านวนสะสม 481,241 ราย ผูป่้วยทีก่นิยา ต้านไวรสัเอชไอว ีภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิจ�านวนสะสม 355,123 ราย โดยมผีูป่้วยทีร่บัยาใหม่จ�านวนเพิม่ขึน้จาก ปีพ.ศ. 2557 
จ�านวน 33,837 ราย จากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2558 ในประชากรกลุ่มต่างๆ พบความชุกของการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.5 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มโลหิตบริจาค ร้อยละ 0.2 
ความชุกของการติดเชื้อ กลุ่มพนักงานบริการตรง ร้อยละ 1.1 พนักงานบริการแฝง ร้อยละ 0.8 และความชุกของ
การ ติดเช้ือเอชไอวใีนกลุม่ชายท่ีมาตรวจกามโรค ร้อยละ 3.1 จากการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมกบัพฤตกิรรม
ทางเพศ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจาก การติดเชื้อเอชไอวี ในปี 2557 บางกลุ่มที่ส�าคัญโดยเน้นประชากร
ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปีได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, พนักงานบริการหญิง,ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด, 
แรงงานข้ามชาติ (www.boe.moph.go.th เข้าถึง 14 พย.2560) ประเทศไทยคาดการณ์จ�านวนผู้ติดเชื้อ HIV 
และยังมีชีวิตด้วยแบบจ�าลองการระบาด ( AIDS epidemic model และ Spectrum) พ. ศ. 2559 เท่ากับ 
423,778 คน หรือคิดเป็นความชุกประมาณร้อยละ 1.1 ของประชากรไทย อายุระหว่าง 15 ถึง 49 ปี จากจ�านวน
นี้เป็นผู้หญิง 179,590 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 6,304 คน จากจ�านวนนี้เป็นผู้หญิง 1821 คน และ
เป็นเดก็อายตุ�า่กว่า 15 ปี 78 คน จากจ�านวนทัง้หมดข้างต้น 3180 คน ตดิเช้ือในกลุม่ประชากรชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ชวนเด็กอายตุ�า่กว่า 15 ปี ยงัมชีวิีตและอยูร่่วมกบัเชือ้ประมาณ 3221 คน ณสิน้ปีพ. ศ. 2558 ประเทศไทย
มีจ�านวนผู้ติดเชื้อ HIV ที่ก�าลังกินยาต้าน HIV ทั้งหมด 284,434 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้ติดเชื้อและยังมีชีวิต
ทัง้หมด ผลจากการเข้าถงึและรบัยาต้าน HIV ทีเ่พิม่ขึน้ การป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้จากแม่สูลู่ก รวมทัง้มาตรการ
บนณรงค์ส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อและมาตรการป้องกันโรคด้วยการใช้ถุงยางอนามัย สามารถลดจ�านวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่ช่วงระหว่างปีพ. ศ. 2543 ถึง 2553 ได้ร้อยละ 65 กระนั้นก็ตามตั้งแต่พ. ศ. 2553 จนถึงขณะนี้ 
จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดเพียงร้อยละ 30 หากยังไม่มีนวัตกรรมใดมาเพิ่มเติม โอกาสในการยุติการแพร่ระบาด
อาจยิ่งห่างไกลออกไป (แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยปี 2560,2560) 

รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อ HIVในโรงพยาบาล

รายงานพบผูติ้ดเชือ้ HIV รายแรกของประเทศไทยในพ.ศ 2527 ส่งผลให้ประชาชนเกดิความตืน่ตวัอย่าง
มากในระยะนั้น จึงท�าให้เกิดความต้องการรับบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคใหม่ จากนั้น พบว่าการ
ระบาดของโรคเอดส์ได้ขยายไปท่ัวประเทศ สถานการณ์ผูป่้วยเอดส์และการตดิเชือ้ HIV ส�านกัระบาดวทิยารายงาน
ผูป่้วยเอดส์ตัง้แต่พ. ศ. 2527 จนถงึเดอืนกนัยายน 2555 พบว่า มียอดผู้ป่วยสะสมทัง้ส้ิน 276,947 ราย ในจ�านวน
นี้ ร้อยละ 65 ของผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 30 ถึง 44 ปี ซึ่งมีผลกระทบทางด้านสุขภาพและสังคม จิตใจ ในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการถูกรังเกียจและปัญหาการอยู่ร่วม
กันในชุมชน ต่อมา การแพร่ระบาดจากกลุ่มประชากรเฉพาะมาสู่กลุ่มประชากรทั่วไป ครอบครัว และหญิงตั้ง
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ครรภ์สูงขึ้น จึงท�าให้เกิดความต้องการรู้สถานะการติดเชื้อ HIV ของตนเอง เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพใน
กลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้น ในช่วงแรก พ. ศ. 2527 หลังจากมีการตื่นตัวในเรื่องโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุขมีการตอบ
สนองปัญหาในเชิงนโยบายด้านการจัดบริการ ดังต่อไปนี้ พ. ศ. 2530 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้การปรึกษา
เรื่องโรคเอดส์ทางโทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา พ. ศ. 2534 ส�านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ 
ได้จดัตัง้คลนิกินรินาม โดยใช้ชือ่คลนิกิเอ้ืองผึง้ สภากาชาดไทยกไ็ด้จดัตัง้ คลนิกินรินามสภากาชาดไทย ในกรงุเทพฯ 
จากนั้นได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดย
สมัครใจ และคลินิกนิรนามขึ้นทั่วประเทศ ต่อมามีการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับ ในเรื่องนโยบายการเฝ้าระวังและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง พ. ศ. 2535 ประเทศได้เริ่มโครงการ การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส ท�าให้ผูต้ิดเชื้อมีโอกาสในการเข้าสู่การรักษา และท�าให้เกิดความต้องการในการตรวจหาการติดเชื้อเอช
ไอวีมากข้ึน ท้ังนี้ การให้บริการดูแลรักษาและการป้องกันโรคเอดส์ เป็นบริการที่ต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมจิตใจ อีกทั้งการได้รับ
การปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นบริการช่องทางแรกของระบบบริการสุขภาพ จะท�าให้ผู้ติด
เชือ้ได้รบัทราบผลเลอืดและมีแนวทางการดแูลสุขภาพในระยะเร่ิมแรก จะสามารถปรับตวัและเข้าถงึบริการสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องได้ดีกว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาเมื่อมีปัญหาสุขภาพหรือมีอาการของโรคที่ซับซ้อน ได้หลังจากการกระ
จายอ�านาจด้านการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคในพ.ศ 2544 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข ได้
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสุขภาพและบูรณาการงานบริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ HIV เข้ากับ
การท�างานในระบบปกติโดยมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลวิธีการจัดบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบบริการที่
ใช้กนัในระบบสากล และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารมากยิง่ขึน้ นอกจากนีใ้นพ.ศ 2550 กรมควบคมุ
โรค กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนางานบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ 
ได้ทบทวนและพจิารณาให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้ HIV เป็นการบรกิารใช้ชดุสทิธปิระโยชน์ของกอง
ทุนเพ่ือบริการผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค ที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องให้บริการ อัน
เป็นการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารป้องกันและรกัษาโรคเอดส์ได้อย่างทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ (แนวทางบริการปรกึษาและ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี,2557)

 การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน HIV ในประเทศไทยได้มีการ
พัฒนามาเป็นล�าดับอย่างต่อเนื่องจาก โครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสส�าหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 
ระดับชาติ ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเข้าถึงยาต้าน HIV อย่างครอบคลุมและขยายขอบเขตการให้บริการ
ไปยังสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสุขภาพต่างๆได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนผู้ประกัน
ตนของส�านกังานประกนัสังคมและสวสัดิการข้าราชการ รวมถึงกองทนุอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้องอย่างครอบคลมุทัง้ประเทศ 
นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบุคลากรสุขภาพใช้เป็นแนวทาง
การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยมีแนวทางการ
ตรวจวนิจิฉยัและดูแลรกัษาผูติ้ดเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ เป็นฉบับแรกในปี 2535 ฉบบัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
ระบบสาธารณสุขด้าน HIV ของประเทศไทยมากที่สุด คือฉบับปี 2545 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคยาต้าน ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาต้าน HIV 3 ชนิดในเม็ดเดียวได้และราคาถูกลง มีผลให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้า
ถึงการดแูลรกัษาได้เพ่ิมขึน้ และแนวทางฉบบัทีเ่ป็นการเริม่มุง่สูเ่ป้าหมายการยตุเิอดส์ของประเทศคอืฉบับปี 2557 
ซึง่สาระส�าคญัคอืการเริม่ยาต้านHIV ที่ทกุระดบัของเมด็เลอืดขาว CD4 หรอืหมายถงึการรกัษาทนัทเีมือ่ตรวจพบ
การติดเช้ือ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันรักษาและการป้องกันเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มี
ความครอบคลุมถึงประโยชน์ของการใช้ผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพ่ือการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV 
สู่คู่สัมผัส ทั้งนี้ในปีพ. ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญด้าน HIV/เอดส์ 
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เครือข่ายวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมปรับปรุงแนวทางฉบับปี 2559 จุดประสงค์ของการจัดท�า
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกัน HIV/ เอดส์ ประเทศไทย ปี 2559 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาด้านการดูแลรักษา
ทางคลนิกิให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ท่ัวโลก รวมถึงให้เหมาะสมกบัหลักฐานการ
ศึกษาวิจัยที่เป็นข้อค้นพบใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ให้มีความครอบคลุมถึงประโยชน์ของการใช้
ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันและการรักษาแต่เน่ินๆโดยเน้นประเด็นการน�าไปปฏิบัติใช้จริง ตามความเหมาะสม
ของระดับสถานพยาบาลมากกว่าจะเปน็ต�าราวชิาการอา้งองิ ส�าหรบัการดแูลรกัษา HIV/ เอดส์ ตั้งแต่ตลุาคมพ.ศ 
2557 ประเทศไทยได้ประกาศใช้เริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีแก่ผู้ตรวจพบการติดเชื้อทุกคนทันทีที่ตรวจพบ
เชือ้ และเมือ่ผูต้ดิเชือ้พร้อมทีจ่ะเริม่กนิยาต้าน HIV ทัง้นีเ้ป็นไปตามแนวคิดการรักษาเป็นการป้องกนั(Treatment 
as prevention) ที่เป็นข้อค้นพบทางการแพทย์ที่ส�าคัญ ทั้งนี้จะควบคู่กับการส่งเสริมให้สถานพยาบาลทุกแห่ง
ใช้วิธีการตรวจหาการติดเชื้อแบบรู้ผลภายในวันเดียวกัน (Same Day Result HIV Testing) และการให้บริการ
ปรึกษาเพื่อเริ่มยาต้าน HIV ในทุกระดับ CD4 ซึ่งผลจากการใช้เกณฑ์ใหม่นี้ ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เริ่มรับยา
ใหม่ 32926 คน เทียบกับปีงบประมาณ 2557 ที่มีเพียง 27884 คน และค่าเฉลี่ยมัธยฐาน CD4 เมื่อเริ่มรับยา
ต้าน HIV เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 ,2557 และ 2558 เท่ากับ 125 ,129 และ 196 cells/mm ตาม
ล�าดับ นอกจากนี้การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกพบอัตราการติดเชื้อในทารกแรกเกิดเมื่อ พ. ศ. 
2556 ร้อยละ 2.3 เหลือเพียงร้อยละ 2.1 ในปีพ.ศ 2557 และร้อยละ 1.9 ในปีพ.ศ 2558 ซึ่งได้รับการรับรอง
จากองค์การอนามยัโลกเมือ่มถินุายน 2559 ว่า สามารถขจดัการถ่ายทอดเชือ้ HIV และซฟิิลสิจากแม่สูล่กูได้ส�าเรจ็ 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องรักษาระดับความส�าเร็จนี้รวมถึงลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อลงให้ได้ จนไม่มีเด็ก
เกดิใหม่ทีติ่ดเช้ือจากแม่อีกตลอดไป มาตรการด้านการป้องกนัการตดิเชือ้ hiv ทีน่อกเหนอืจากการใช้ถงุยางอนามัย
อย่างสม�่าเสมอหรือการใช้เข็มฉีดยา อุปกรณ์ที่สะอาดแล้วการแนะน�าให้ยาต้าน HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ โดยใช้
ยาต้าน HIV 2 ชนิดได้แก่ Tenofovir และEmtricitabine คู่กันเพื่อเป็นทางเลือกเสริมให้แก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงใน
การรบัเชือ้ HIV ทีย่งัไม่สามารถปรบัพฤตกิรรมได้ การประชมุคณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาเอดส์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนพ. ศ. 2557 เห็นชอบเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ในปีพ.ศ 2573 คือไม่มี
เด็กติดเชื้อ hiv เมื่อแรกเกิด การติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่าปีละ 1000 คน ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อทุกคน เข้าถึงบริการยา
ต้าน HIV และไม่มีการตีตรารังเกียจและเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ และประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบาง
ต่อการติดเชื้อ เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นจริงได้นั้นต้องมีการท�างานท่ีบูรณาการด้านป้องกันและรักษาอย่างต่อ
เนื่องและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การป้องกันการติดเชื้อ การออกเชิงรุกเข้าหาประชากรเป้าหมาย การให้ค�าปรึกษา
และตรวจหาการติดเช้ือ การส่งต่อเพื่อเข้าสู่บริการดูแลรักษาด้วยยาต้าน HIV การติดตามการรักษาและกินยา
อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งในรปูแบบการมส่ีวนร่วมทัง้จากผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุภาคประชา
สังคมและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ซ่ึงเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ที่ประเทศไทยได้ประกาศนั้นถือเป็นนโยบายที่ทุก
ประเทศทั่วโลกได้ขานรับตามปฏิญญาทางการเมืองฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อมิถุนายน 2559 และการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยโรคเอดส์ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ายุติปัญหาเอดส์ภายในปีพ. ศ. 2573 โดย
ภายในปีพ.ศ 2563 จะลดการติดเชื้อรายใหม่ให้น้อยกว่า 500,000 รายต่อปี และขจัดทุกรูปแบบของการตีตรา
รังเกียจและกีดกันและโดยเฉพาะด้านการรักษาน้ันจะเน้นการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อทราบสถานะไม่ต�า่กว่าร้อยละ 
90 ของผูต้ดิเชือ้ทัง้หมด และจากจ�านวนผู้ทราบสถานะการตดิเชือ้แล้วทัง้หมดต้องได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านเอช
ไอวีไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 โดยผู้ที่ก�าลังรักษาด้วยยาต้าน HIV ต้องมีไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ที่สามารถกดไวรัสได้ต�่า
กว่า 1000 copies/mm ได้ส�าเร็จหรือโดยย่อคือนโยบาย 90- 90 -90 ทั้งนี้ภายใต้เป้าหมายลดการเสียชีวิตจาก
เอดส์ ได้ระบุว่าภายในปีพ. ศ. 2563 ผู้ติดเชื้อ HIV ต้องเข้าถึงการรักษา 30 ล้านคนและการเสียชีวิตเนื่องจาก
การติดวัณโรคร่วมต้องลดลงร้อยละ 75 (แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยปี 
2560,2560) จากการศึกษารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และบทบาทหน้าที่ด้านก�าลังคนในคลินิกยาต้าน
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ไวรัส HIV แต่ละระดับบริการโดย ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ. ศ. 2559/ 
2560) พบว่า รูปแบบการให้บริการยาต้านไวรัส HIV ใน 3 รูปแบบที่ได้ศึกษา ได้แก่รูปแบบชุมชน สันป่าตอง
โมเดล รูปแบบตติยภูมิ ชลบุรีโมเดล และรูปแบบองค์รวม ประจวบคีรีขันธ์ โมเดล แต่ละรูปแบบมีความแตกต่าง
กัน ในรูปแบบชุมชนโรงพยาบาลสันป่าตอง แพทย์ถ่ายทอดส่งต่องานการตรวจรักษา ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รับยาต้าน
ไวรัส ที่ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยแพทย์จะส่งหน้าที่และบทบาทในการวินิจฉัยและรักษาให้
พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ดูแลและทีม และถ่ายโอนหน้าท่ีและบทบาทในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ที่ไม่มีอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตอ�าเภอสันป่าตองทุกแห่ง โดยโรงพยาบาล
สันป่าตองท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผลการติดตามเชิงบวกโดยอัตราที่ผู้ป่วยออกจาก
ระบบ (ร้อยละ 0.30) สามารถตดิตามผูป่้วยได้ทกุรายหรอืมอีตัราการหายจากระบบการดแูลรกัษาโดยไม่สามารถ
ตดิตามไดเ้ป็นศนูย ์สว่นโรงพยาบาลชลบุรเีป็นโรงพยาบาลระดบัภาค ขนาด 825 เตยีง ผูต้ดิเชือ้ทีม่ารบัการรกัษา
ทีโ่รงพยาบาลได้พบแพทย์ทกุราย แพทย์จงึมบีทบาทหลักและส�าคญัและภาระงานหนกั เมือ่เทยีบกบัโรงพยาบาล
ในขนาดอืน่ๆทีร่ะดบับรกิารย่อยลงไป แต่จะมเีจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลจ้างเป็นลกูจ้างประจ�ามาช่วยจดัเตรยีมข้อมูล
ทัง้หมด อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลชลบุรมีีข้อจ�ากดัด้านการตดิตามผูรั้บบริการทีส่ามารถตดิตามได้โดยการโทรศพัท์ 
ซึ่งไม่สามารถจัดระบบติดตามผู้มารับการรักษาเชิงรุกไปถึงบ้านหรือชุมชน จึงมีอัตราที่ผู้ป่วยหายจากระบบการ
ดแูลรกัษาโดยไม่สามารถติดตามได้ ร้อยละ 7.38 สูงกว่ารูปแบบบริการอีก 2 แห่ง ส�าหรับโรงพยาบาลประจวบครีีขนัธ์ 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ที่ใช้กลยุทธ์ในการถ่ายทอดงานจากบุคลากรทางการแพทย์อาชีพหนึ่งไปยังอา
ชีพอื่นๆ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสันป่าตอง นอกจากนี้ยังน�ากลุ่มอาสาสมัครที่มาช่วยงานที่ HIV คลินิก ได้มาท�า
กิจกรรมกลุ่มให้แก่ผู้ติดเชื้อ hiv ด้วย และยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการดูแลรักษาและการรับประทาน
ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ระบบนี้สามารถช่วยท�าให้ผู้ติดเชื้อคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพโดยแทบจะไม่มผีูท้ีรั่บยาหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ การศกึษานีส้รปุได้ว่าทุกรปูแบบการให้บรกิาร
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ hiv ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีประยุกต์การให้บริการจากค�าแนะน�าที่ก�าหนดให้แนวทางการให้
บริการยาต้านไวรัส HIV ระดับประเทศ โดยใช้กลวิธีทางด้านการบริหารจัดการก�าลังคนและระบบสาธารณสุข 
ได้แก่ Task shifting, skill-mix และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐ หรือการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

การตีตราผู้ติดเชื้อ HIV

การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เกิดขึ้นในหลายๆส่วนของสังคม อาจเกิด
ข้ึนในชมุชน ในบ้าน ในสถานทีท่�างานหรอืในสถานบริการสขุภาพก็ได้ โดยการตตีราและการเลอืกปฏบัิตใินสถาน
บรกิารสขุภาพทีเ่กดิขึน้กบัผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้ HIV (หรอืผูท้ีถ่กูสงสยัว่าเป็นผูอ้ยูร่่วมกับเช้ือเอชไอวีหรอืกลุม่ประชากร
หลกัหรอืกลุม่เฉพาะทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการตดิเช้ือ HIV) น้ันมีได้หลายลกัษณะ คอือาจเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดจาก
การคาดคะเนอนัเนือ่งมาจากความกลัว ซึง่ส่งผลให้ไม่กล้าทีจ่ะไปใช้บรกิารสุขภาพทีส่ถานบรกิารสุขภาพใกล้บ้าน
หรอืไม่ไปเข้ารับการตรวจหาเชือ้ HIV หรอืไม่ไปรับบริการด้านสขุภาพทีจ่�าเป็นหรือเมือ่ทราบว่าตนเองตดิเชือ้ HIV 
แล้วก็อาจหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาเพราะไม่กล้าที่เปิดเผยสถานะการติดเชื้อ HIV ของตนเอง ท�าให้ไม่ได้รับ
ยาต้านไวรัสเอชไอวีหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม หรือไม่ได้รับสวัสดิการด้านอื่นๆที่สมควรจะได้รับ 
เป็นต้น ซ่ึงจะท�าให้มีคุณภาพชีวิตลดลงและอาจท�าให้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ หรือน�าไปสู่การถ่ายทอดเช้ือให้ผู้
อืน่เพิม่ขึน้ได ้จากประสบการณ์ทีผู่้เขียนเปน็พยาบาลวิชาชพีและท�างานในชุมชน พบวา่ผู้ทีม่ีพฤติกรรมเสี่ยงและ
ไม่กล้ามาตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ HIV เนื่องจากว่ากลัวว่าถ้าพบว่าติดเชื้อ HIV จะถูกสังคมรังเกียจ ผลการ
วิจยัทีผ่่านมาชีใ้ห้เหน็ว่าการตตีราและการเลอืกปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกบั HIV มกัจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูอ้ยูร่่วม
กบัเชือ้ HIV หรอืผูที้ถ่กูสงสยัว่าเป็นผูอ้ยูร่่วมกับเชือ้เอชไอว ีผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ HIV หรอืกลุม่ประชากร
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หลักได้แก่ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการและผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด โดยพบว่าคน
เหล่านี้มักจะได้รับการปฏิบัติจากผู้ให้บริการสุขภาพท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ ไม่ว่าจะ
จากการปฏบิติัในบริเวณพืน้ท่ีสาธารณะ โรงพยาบาลหรอืการปฏบิตัต่ิอหน้าบคุลากรสขุภาพคนอืน่ๆในโรงพยาบาล
เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้ให้บริการสุขภาพสวมถุงมือสองชั้นในการให้บริการที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้
ถุงมือ (เช่นการตรวจวัดอุณหภูมิหรือการตรวจวัดความดันโลหิต เป็นต้น) โดยจะไม่ปฏิบัติเช่นนี้ต่อผู้ป่วยทั่วไป 
แต่จะปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV หรือผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ HIV หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อHIV 
เท่านัน้ ซึง่การใช้วธิกีารป้องกนัทีม่ากเกนิความจ�าเป็นนีพ้บว่ามคีวามเกีย่วเนือ่งกบัความกลวัการตดิเชือ้ HIV ของ
ผู้ให้บริการสุขภาพ ผลการส�ารวจดัชนีการตีตราในปี พ. ศ. 2552 (Stigma Index Survey) พบว่า การตีตราและ
การเลือกปฏิบัติ มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรหลักและเป็นการตีตราที่ซ้อนทับกันในหลายๆประเด็น เช่นการ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และในขณะเดียวกันก็เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะด้วยเป็นต้น โดยผลการส�ารวจดัชนีการ
ตีตราพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกปฏิเสธการให้บริการสุขภาพและร้อยละ 20 เคยมี
ประสบการณ์ถกูเลอืกปฏบิตักิบัสถานบรกิารสขุภาพหลงัจากทีรู่ส้ถานภาพการตดิเชือ้ HIV ของพวกเขา นอกจาก
นี้ผลการส�ารวจต่างๆยังพบว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในประเทศไทยมีระดับการตีตราตนเองที่ค่อนข้างสูงโดย
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกอาย รู้สึกผิดและรู้สึกด้อยคุณค่าในตัวเอง และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองท�าให้ผู้อยู่
ร่วมกบัเชือ้หลายๆคนหลกีเลีย่งการไปรบับรกิารสุขภาพทีส่ถานพยาบาลแม้ว่าพวกเขาจะมีความจ�าเป็นด้านสุขภาพ
ก็ตาม การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในประเทศไทยเกิดขึ้นมากในกลุ่มประชากรหลักหรือกลุ่มประชากรที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้แก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้
สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ถูกกดขี่ทางเพศในชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยของ USAID ในประเทศไทย ปีพ.ศ 2552 พบว่า ชายมีเพศ
สัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองมปีระสบการณ์ถกูเลอืกปฏิบตัใินระดบัสงูโดยปรากฏอยูใ่นรูปของการใช้ความ
รุนแรงพบว่าร้อยละ 24 ของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและร้อยละ 33 ของสาวประเภทสอง จากจ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 86 คนให้ข้อมูลว่าเคยถูกท�าร้ายร่างกายและพบว่าร้อยละ 63 ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชายและร้อยละ 78 ของสาวประเภทสองให้ข้อมูลว่าเคยถูกท�าร้ายทางจิตใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาก่อนการ
ส�ารวจ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV มีประสบการณ์การถูกตีตราและถูกเลือกปฏิบัติไม่ใช่เพราะ
สถานภาพของการติดเช้ือเท่านั้นแต่อาจเพราะอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศของพวกเขาหรือพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นการใช้สารเสพติดหรือการเป็นพนักงานบริการทางเพศร่วมด้วย ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปีพ.ศ 2550 ถึง 2554 ของประเทศไทยพบว่าการคุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ยังจ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระ
ทบด้านลบต่อระบบสุขภาพในเรื่องของการป้องกันการดูแลและการรักษา และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะจัดให้
ประชาชนสามารถเข้าถงึยาต้านไวรสั HIV ฟร ีภายใต้โครงการหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้ามาตัง้แต่ปีพ. ศ. 2544 
และอัตราการตายด้วยโรคเอดส์ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมายังคงอยู่ที่ประมาณ 2,000 รายต่อปีหรือมากกว่า โดยพบ
ว่าระดับของ CD4 ณ จุดเริ่มต้นของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะอยู่ประมาณ 86 cellสิ่ง/mm ซึ่งการตีตราและ
การเลือกปฏิบัติถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อัตราการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ยังอยู่ในระดับต�่าท�าให้การเข้า
สู่ระบบการรักษาล่าช้าและท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ไม่สามารถคงอยู่ในระบบและรับการดูแลรักษาอย่างต่อ
เนื่อง ในปีพ.ศ 2554 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของรัฐบาลไทยได้ให้ค�ามั่น
สัญญาต่อโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติและการประชุม General Assembly High Level Meeting on 
AIDS ที่กรุงนิวยอร์ค ในการด�าเนินยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นศูนย์ (UNAIDS Getting to Zero:2011-2015 
Strategy) ซึ่งได้แก่ การมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ การตายเนื่องจากเอดส์เป็นศูนย์ และการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติเป็นศูนย์ ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ได้ก�าหนดเป้าหมาย การไม่มี
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ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจาก HIV และการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศ
ภาวะ (คู่มือการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV ในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย,2560) 
หรอืแมแ้ตค่วามรับรู้เกีย่วกบัเรือ่งผูต้ิดเชือ้ยงัเป็นปัญหามาก แมจ้ะมกีารรณรงค์มานานก็ยงัมีความเขา้ใจผดิๆ อยู่
ต่อตัวโรคหรือต่อผู้ติดเชื้อเช่น ผู้ติดเชื้อ HIV จะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ เอดส์ติดต่อได้ง่าย เอดส์เป็นแล้วตาย กินน�้า
กินข้าวด้วยกันก็ติดเชื้อได้ เชื้อ HIV อาจแพร่จากศพคนตาย ฯลฯ ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจท�าให้เกิดการตื่น
ตระหนก เกิดความเข้าใจผิด คิดไปว่า เอดส์ติดได้ง่าย อยู่ใกล้คนเป็นเอดส์ก็ติดได้ กลัวว่ายุงไปกัดผู้ติดเชื้อแล้วมา
กดัตนจะท�าใหต้ิดเอดส ์ผู้ติดเชื้อไปกินก๋วยเตี๋ยวคนขายยังจะขายพร้อมชามพร้อมแก้วน�้าเลย ชาวบ้านทีอ่าศยัอยู่
ไม่ไกลจากวัด พอมีการเผาศพคนเป็นเอดส์ก็กลัวไปว่า ฝุ่นควันขี้เถ้าจะปลิวมาตกบนหลังคา จะท�าให้ติดเอดส์ 
ความตื่นกลัวและการรณรงค์ที่แสดงความรังเกียจต่อโรค ความไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนต่อข้อมูลของโรค ที่ท�าให้
คนกลัวว่า “เอดส์เป็นแล้วตาย” ท�าให้ผู้ติดเชื้อแม้จะไม่มีอาการป่วย ตกเป็นเหย่ือของการรังเกียจกีดกันด้วย
มาตรการต่างๆ แม้ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ เช่น การบังคับตรวจเลือดในการสมัครงาน การน�าศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตใส่
ถุงด�าและมีค�าแนะน�าจากบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรเปิดศพหรือเปิดถุงพลาสติก ให้จัดพิธีทางศาสนาไม่เกิน 
๓ วัน และให้เผาแทนการฝัง ท�าให้บางกรณีถึงกับไม่มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเหมาะสมด้วยซ�้า สิ่งเหล่า
นีล้้วนเป็นการตตีราและสร้างความเข้าใจในแง่ลบให้ผูต้ดิเชือ้ ท�าให้ผูต้ดิเชือ้ยากทีจ่ะมชีวีติอย่างปกตใินสงัคม หรอื
การบวชพระที่ต้องมีการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ถ้าพบว่ามีการติดเชื้อ HIV จะไม่ได้รับการบวช จากการสนทนา
กลุม่กบัผูต้ดิเชือ้ HIV พบว่าปัจจบุนัยงัมกีารตตีราในผูต้ดิเชือ้ HIV ในสงัคมไทยแต่ลดลงกว่าเมือ่สมยัก่อนมาก เช่น 
ถ้าผู้ติดเชื้อเปิดร้านขายอาหารและเมื่อคนในชุมชนรู้ว่าติดเชื้อ HIV ก็จะไม่มีลูกค้าเข้าร้าน หรือเมื่อผู้ติดเชื้อไปรับ
บริการที่โรงพยาบาล ถาดอาหารของผู้ติดเชื้อก็จะมีสติ๊กเกอร์สีแดง หรือของเครื่องใช้ของผู้ติดเชื้อก็จะเขียนไว้ว่า 
VIP ท�าให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ หรือบางครั้งที่ผู้ติดเชื้อ HIV มารับยาต้านไวรัส HIV บางคนถึงกับใส่หมวก
กันน็อคตลอดเวลาที่มารับยา เนื่องจากกลัวคนที่รู้จักเห็น หรือบางคนก่อนเข้าคลีนิคมารับยาต้องดูว่ามีคนรู้จัก
เห็นบ้างไหมถ้ามีคนรู้จักอยู่ก็จะกลับบ้านไปก่อนแล้วจึงมาใหม่ ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่อยากให้เรียกพวกเขาว่าผู้ป่วย
เอดส์เพราะฟังแล้วรู้สึกน่ากลัว บางคนถึงกับพูดว่า “อย่าแสดงว่าเขาเหมือนกับไส้เดือนกิ้งกือเลย” 

หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อ HIV

โรคเอดส์ได้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้วนั้น ได้ก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ แม้ทางรัฐจะได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
แก้ปัญหา แต่การประชาสมัพนัธ์เรือ่งโรคเอดส์ลดน้อยลง ท�าให้ประชากรขาดความตระหนักในการป้องกันตนเอง
และที่ส�าคัญคือปัญหาทางสังคมท่ีเกิดการรังเกียจ ทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคม 
และไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองได้รับเชื้อ จึงท�าให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่
บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในสมัยนั้น พระราชวิสุทธิประชานาถ ( อลงกต ติกฺขปฺโญ 
) เจ้าอาวาสวดัพระบาทน�า้พุ ต.เขาสามยอด อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีท่านได้มโีอกาสไปเย่ียมผูป่้วยโรคเอดส์ ณโรงพยาบาล
แห่งหนึง่ในกรงุเทพฯ พบว่ามผีูป่้วยเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ก�าลังรอการช่วยเหลือ โดยเป็นผู้ทีถ่กูทอดทิง้ไม่มี
ญาติขาดคนคอยดูแล จึงได้ช่วยดูแล มีผู้ป่วยหลายคนได้เสียชีวิตในอ้อมแขนของท่าน พระราชวิสุทธิประชานาถ
ได้เริ่มด�าเนินการโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยเอดส์ในปีพ.ศ 2535 โดยระดมทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่
เท่าที่จะหาได้จัดสร้างเรือนพักส�าหรับผู้ป่วย โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆจัดตั้งผู้รับบริจาคทุนทรัพย์ 
สมทบเป็นค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า ค่ายา ค่าของเครือ่งใช้ส่วนตวัของผูป่้วย ในการด�าเนินการบรหิารแรกชาวบ้านไม่ยอมรบั 
ต่อต้าน ถูกประท้วงไม่ใส่บาตร ท่านพยายามชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจกันอยู่ร่วมกันและการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
คุณธรรม จนเกิดอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติที่ดีขึ้น จากที่เคยรังเกียจและกลัว ก็
เปลี่ยนมาเป็นเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยมากขึ้น ต่อมาได้เกิดโครงการหัวใจสีขาว เกิดจากความร่วมมือของภาค
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รฐัและเอกชน ในการให้ความรูก้บัสงัคมเกีย่วกบัภยัโรคเอดส์ โดยเน้นกลุม่วยัรุน่และกลุม่เสีย่งอายรุะหว่าง 15-22 
ปี เป็นการให้ความรู้และลดการเกิดโรคเอดส์ในสังคม การท�างานของพระราชวิสุทธิประชานาถ เธอเป็นความ
หวังสุดท้ายของผู้ป่วยเอดส์ ท่ีเลือกใช้ท�ามาจากพุทธศาสนามาบ�าบัดอาการผู้ป่วยเอดส์ทั้งสร้างก�าลังใจยืดเวลา
พวกเขาให้อยู่ดูโลกได้นานขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน การให้ผู้ติดเชื้อช่วยเหลือตนเองในการ
ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันและกันในหมู่ผู้ติดเชื้อด้วยกัน การส่งเสริมผู้ติดเชื้อให้ช่วยเหลือสังคม การไม่แยกผู้
ติดเชื้อออกมาจากชุมชน ท่านยังเป็นผู้ส่งเสริมให้สังคมมีความเสียสละเอ้ืออาทรเพื่อมนุษย์ ปลูกจิตส�านึกให้มี
ความเมตตาและมนุษยธรรม อันน�าไปสู่ความคิดตามวิถีทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์ แพทย์ พยาบาล 
อาสาสมัครเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน การเผยแพร่โรคเอดส์ ช่วยให้ชุมชนไม่แสดงความรังเกียจ นอกจากนี้ยังได้จัด
สาธารณกุศลสงเคราะห์ แจ้งที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยทุกคน แม้กระทั่งการ
จัดการฌาปนกิจศพ จากคุณงามความดีในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นเวลานานท�าให้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิส์าขาสงัคมสงเคราะห์แก่พระราชวสิทุธปิระชานาถ 
ในปีพ. ศ. 2540 ท่านใดช่วยเหลือคนที่สังคมรังเกียจด้วยความรัก ความเมตตาอย่างสุดประมาณ จากใจของท่าน
โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากความเหนื่อยทั้งกายและใจ ตามพุทธพจน์ที่ว่า ทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลก
พระสงฆ์พึงมีหน้าที่บ�าบัด และการท�างานของท่านก็ต้องเผชิญมรสุมทางการเงินและกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง 
รวมทั้งค�าครหาอีกมากมาย แต่ท่านไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ นับเป็นโชคดีส�าหรับผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่แม้จะเจ็บ
ป่วยทรมานทางร่างกาย แต่ก่อนจากโลกนี้ไป เขาเหล่านั้นยังได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ที่มีเมตตาอย่างเปี่ยมล้นจน
จิตใจสงบคลายความทุรนทุรายลงได้ (ชลวิทย์ เจียรจิตต์,2560) ทางวัดพระบาทน�้าพุให้การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์
ในนามมลูนธิธิรรมรกัษ์ ซึง่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โครงการ 1 ซ่ึงอยูภ่ายในวดัพระบาทน�า้พุ ทีอ่�าเภอเมือง จ.ลพบรีุ 
เป็นพื้นที่ส�าหรับผู้ป่วยที่อาการหนักหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย และโครงการ 2 อยู่ที่อ�าเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี 
ส�าหรับผู้ป่วยที่ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ซึ่งหลวง
พ่ออลงกตก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กก�าพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ โดยเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง
มธัยมศึกษาปีที ่6 คอืเดก็ๆพวกนีไ้ม่สามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนปกตไิด้เพราะสังคมรงัเกียจท่ีพ่อแม่ติดเอดส์ ท่าน
ก็เลยต้องต้ังโรงเรียนขึ้นมารองรับเพ่ือให้เด็กเหล่าน้ีมีการศึกษาจะได้สามารถพ่ึงพาตัวเองต่อไปได้ นอกจากจะ
ดูแลรักษาตามอาการแล้ว หลวงพ่อท่านก็พยายามฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย มีการฝึกอาชีพให้ 
เช่น เย็บผ้า ประดิษฐ์ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานเบาๆที่ผู้ป่วยสามารถท�าได้ เพื่อให้เขาเหล่านี้มีก�าลังใจที่จะต่อสู้กับโรค
ร้าย และหากพร้อมจะกลับไปอยู่ในสังคมภายนอกก็จะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวต่อไป บางคนที่แข็งแรงพอที่ท�างานได้
ก็จะให้เขาช่วยงานเล็กๆน้อยๆ เช่น โบกรถ ประดิษฐ์ของที่ระลึกออกจ�าหน่าย เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเอง 
บางคนอาจมองว่าเหตุใดพระภิกษุรูปนี้จึงเข้ามารับอุปการะผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบ สิ่งเหล่านี้
ใช่กิจของสงฆ์หรอืไม่ แต่ในมมุมองของท่านแล้วกลบัเหน็ว่าการช่วยเหลอืผูต้ดิเชือ้ทีไ่ร้ทีพ่ึง่พงิและถกูสงัคมไล่ต้อน
จนไร้ที่ยืนนั้นเป็นความเมตตาที่ไม่ว่าพระหรือบุคคลทั่วไปพึงมีให้แก่เพื่อนมนุษย์ บ่อยครั้งที่พระอาจารย์อลงกต
และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมรักษ์ต้องพบเจอกับภาพสะเทือนใจและอดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปประคองร่างที่ไร้
เรียวแรงเหล่าน้ี เจ้าหน้าที่ของวัดพระบาทน�้าพุ เล่าว่า นอกจากผู้ป่วยที่เข้ามาขออาศัยวัดเพราะถูกญาติๆและ
สงัคมรงัเกยีจแล้ว กม็ผีูป่้วยจ�านวนไม่น้อยทีญ่าติๆ น�ามาทิง้ไว้ทีว่ดั และมญีาตน้ิอยคนนกัทีจ่ะตามมาดแูลจนวาระ
สุดท้ายของพวกเขา ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ถ้าถามว่ามันใช่หน้าที่ของพระไหมที่ต้องมาดูแลคนป่วย หลวงพ่อก็
จะบอกว่ามันไม่ใช่โดยตรง และอันท่ีจริงคนป่วยเหล่านี้ก็ไม่มีใครอยากมาอยู่วัดหรอกแต่ในเมื่ออยู่บ้านไม่ได้ 
สุดท้ายมันก็ต้องหาที่ไป วัดพระบาทน�้าพุก็เป็นที่หนึ่งที่เขาเลือกจะมา บางคนถูกเอามาทิ้งไว้ที่หน้าวัดก็มี” ชื่อ
เสียงของวัดพระบาทน�้าพุ ไม่เพียงเป็นที่รับรู้ของคนไทยในประเทศในฐานะที่พึ่งพิงของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี แต่
ยังเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางของชาวโลกด้วย แต่วิกฤตการณ์การเงินในช่วงหลังที่รายจ่ายไม่สมดุลกับรายรับ 
กลายเป็นปัญหาหนักใจของ ‘พระอาจารย์อลงกต’ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อผู้ติดเชื้อที่จะต้องหาแนวทางการพึ่งพาตนเอง
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อย่างยั่งยืน เพียงหวังให้ผู้ป่วยที่ถูกญาติมิตรและสังคมขับไล่มีที่พักพิงในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต (www.phrabat-
nampu.org/foundation.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560) รวมถึงการดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV เดือนละ 600 บาท แต่ผู้ติดเชื้อ HIV บางคนก็ยังไม่กล้าที่จะรับเงินเหล่านี้เนื่องจาก
ถกูสงัคมตตีราและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกย็งัไม่ให้การสนบัสนนุในเรือ่งของการป้องกนัการติดเชือ้ HIV เท่า
ที่ควร

การรวมกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ดูแลช่วยเหลือกันเอง

การก่อตัวของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2538 - 2539 โดยมีการรวมกลุ่มกันของผู้ติดเชื้อฯ อัน
เนื่องมาจากการถูกรังเกียจ ความไม่เข้าใจของสังคมต่อผู้ติดเชื้อฯ ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องออกมาหาที่ยืนของตัว
เอง ด้วยการมาพบปะ รวมกลุ่ม โดยเริ่มต้นเพียงหวังพึ่งพากันด้านก�าลังใจ ท่ามกลางผู้ที่ตกอยู่ในปัญหาเดียวกัน 
ในช่วงนั้นมีการรวมกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ขึ้นก่อนทางภาคเหนือตอนบน และกรุงเทพฯ และในปี 2538 นี้เอง มีการจัด
ประชุมผู้ติดเชื้อฯ นานาชาติ ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดเครือข่าย
ของผู้ติดเชื้อฯ ทั่วประเทศมากขึ้น รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐก็สนับสนุนให้เกิดการรวม
กลุ่มเช่นเดียวกัน งานหลักของกลุ่มในช่วงแรกมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก เช่น การประชุมกลุ่ม
หรือการพบปะประจ�าเดือน เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบเพื่อน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึง
การเยีย่มบา้นเพือ่นสมาชิกที่มีปัญหา การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเฉพาะหน้า การช่วยเหลือด้านทุนการศกึษาให้
กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เป็นต้น ต่อมากลุ่มผู้ติดเชื้อฯ หลายพื้นที่ขยายการท�างานมากขึ้น เช่น การ
เป็นวทิยากรสร้างความเข้าใจเรือ่งเอดส์ในชมุชน จนกระทัง่การพยายามให้ชมุชนเหน็ปัญหาและมส่ีวนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเอดส์ อย่างไรกด็ ีจากการเรยีนรูข้องหลายกลุม่พบว่า ผูติ้ดเช้ือฯ ในระดับกลุม่เองยงัไม่สามารถท�างาน
แกไ้ขปญัหาไดบ้างเรือ่ง เช่น สงัคมโดยรวมยงัมคีวามเขา้ใจทีไ่มถ่กูต้อง เพื่อนสมาชิกยงัไม่ได้รบัการรักษาทีเ่หมาะ
สม การละเมดิสิทธมินษุยชนยงัเกดิขึน้กบัผูต้ดิเชือ้ฯ รวมทัง้เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเอดส์ ดงันัน้ จงึมกีารพบปะ
กันระหว่างกลุ่ม จนรวมเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับภาค เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ ในแต่ละกลุ่มเห็นมุมมองการ
ท�างานของกลุ่มอื่นๆ และร่วมคิด ผลักดันนโยบาย รวมทั้งเป็นตัวแทนของผู้ติดเชื้อฯ ในการเสนอปัญหาและมี
ส่วนร่วมในการท�างานระดับนโยบายแก้ปัญหาเอดส์ วิสัยทัศน์ในการท�างานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ วิสัยทัศน์ใน
การท�างานของเครือข่ายฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้
รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และชุมชน ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างสม
ศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ (http://www.thaiplus.net เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พ.ย.
2560) ในในโรงพยาบาลต่างๆมีชมรมผู้ติดเชื้อ HIV สมัครเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยกัน โดยจะ
ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ hiv รายใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ให้ก�าลังใจ การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาในกรณีที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต้องการค�าปรึกษาจาก
คนหวัอกเดยีวกนั และไปเยีย่มบ้านเมือ่ป่วย รวมถงึเป็นวทิยากรในการให้ความรูเ้รือ่งโรคเอดส์แก่เยาวชนในสถาน
ศึกษา วิธีการป้องกัน เป็นต้น ถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลจะมีพยาบาลวิชาชีพคอยให้ค�าแนะน�าอยู่แล้ว แต่อาสา
สมัครผู้ติดเชื้อ HIV ก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการดูแลและให้ค�าแนะน�าในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นการ
เข้าใจในผูท้ีม่ปัีญหาเหมอืนกนัและมกีารแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นสิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่น�ามาปรบัปรงุแก้ไข แล้วพวกเขาคดิ
ว่าในอนาคตข้างหน้า คลินิกผู้ติดเชื้อ HIV จะได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนเหมือนกับผู้ป่วยคลินิกโรคเบา
หวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่ถูกสังคมรังเกียจ
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ความหลากหลายในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐบาล ซึ่งมีตั้งแต่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ HIV ทุกรูปแบบให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ในรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เป็นอาสาสมัครหรือแกนน�าผู้ติดเชื้อช่วย
ท�ากจิกรรม นอกจากนีย้งัมกีารรวมกลุ่มกันในรปูของเครอืข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอว ีเพือ่พึง่พาในด้านก�าลงัใจหรอืการ
ที่พระสงฆ์ได้ตั้งโครงการเมตตาธรรมค�้าจุนโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่ถูกตีตราจากสังคมไทย หรือภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงภาคสังคมประชาชนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ
ดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เพียงหวังว่าวันหนึ่ง โรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ จะหมดไป
จากประเทศไทยและทั่วโลก

เอกสารอ้างอิง

ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล.การศึกษารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี และบทบาทหน้าที่ด้านก�าลังคนใน
คลินิกยาต้านไวรัส HIV แต่ละระดับบริการ.วารสารโรคเอดส์2559/2560.29(1):1-9.

กระทรวงสาธารณสุข.(2560).คู่มือการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในสถานบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐภร เพลท

กระทรวงสาธารณสุข.(2557).แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557.พิมพ์
ครั้งที่ 1.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากัด.

กระทรวงสาธารณสุข.(2560).แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560.ส�า
นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

ชลวิทย์ เจียรจิตต์.(2560).ศาสนากับการพัฒนา Religion and Development.บริษัท ดีไซน์ ดีไลท์ จ�ากัด 

ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2557).แนวทาง
บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี HIV Counseling and Testing Guideline ส�าหรับสถาน
บริการสุขภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากัด.

ส�านักระบาดวิทยา.สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และการติดเช้ือ HIV ประเทศไทย ปีพ.ศ 2558. ค้นเมื่อวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2560, จาก www.boe.moph.go.th.

กระทรวงสาธารณสุข.โรคเอดส์และการดูแล.มปป. 

วัดพระบาทน�้าพุ.โครงการเมตตาธรรมค�้าจุนโลก.ค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560,จาก www.phrabatnam-
pu.org/foundation.html

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย.เครือข่ายผู้ติดเชื้อ.ค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560,จาก http://
www.thaiplus.net 



716  บทความวิชาการ

วิถีพุทธ วิถีวัฒนธรรม ของจังหวัดน่าน : ขบวนการพัฒนา

สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
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นางสาวดนธินี ฟองคํา

บทคัดย่อ

เมืองน่าน เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันทั้งด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภาษา การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนซึง่สังคมมนุษยน์ั้นย่อมมีมิติตา่งๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ หากชุมชนของมนุษย์
สามารถควบคุมพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรจากระบบนิเวศได้ดี ก็จะเกิดความสมดุล แต่หากไม่สามารถ
ควบคุมได้ ก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความเป็นชุมชนที่เชื่อมโยง
กันกับวิถีแห่งธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังวัฒนธรรม และแนวทางหลักพุทธธรรม จึงต้องปรับเปลี่ยนจาก
ความไม่สมดุลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อปรับลดพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ไปสู่
การรักษาความสมดุลระหว่างระบบมนุษย์กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐานมาจากความสมดุลในระดับชุมชน

กลุ่ม “ฮักเมืองน่าน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนการขับเคลื่อนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้
กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเชิงพุทธ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังแห่งศีลธรรมที่สอดคล้องกับ
ข้อปฏบัิตติามขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถิน่ ซึง่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน เกดิกระบวนการการมส่ีวน
ร่วมในรูปแบบ “ประชาสังคม” โดยอาศัยหลักการคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาควบคู่ไปกับหลักธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Abstract

Nan is a city with a distinctive culture of its own, inherited from the past to the pres-
ent. Both the good traditions. There ethnic diversity Each ethnic group is a way of life, traditions, 
culture, language, dress is unique. The human society, there are various dimensions. Linked Eco-
nomic, political and social aspects that are part of the lifestyle and culture of various ethnic 
groups. If the human community can control the consumption of ecological resources well. It 
is a balance if you cannot control it will affect the ecology and environment, so as to respond 
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to the community connected with the course of nature. Powerful local culture and the Bud-
dhist doctrines. To modify imbalances to sustainable development.

Sustainable development is performed to change the structure and functioning of the 
economy. Social and political to reduce consumption of resources and human environment. To 
maintain the balance between humans and the ecosystem is based on the balance in the 
community.

The “Hug Nan” is another group that has driven the process of managing self-sustain-
ing. The activities On the basis of the development of Buddhist and traditional knowledge. Cor-
responding to abide by local traditions. Which strengthen the community. The process of 
engaging in a “civil society” based on the principle of people-centered development principles, 
coupled with local knowledge and culture into sustainable energy.
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กลุ่ม “ฮักเมืองน่าน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนการขับเคลื่อนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นฐานความรู้และการปฏิบัติที่ช่วยฝึกฝนสมาชิกเป็นส�าคัญ โดยสอดแทรกไปใน
ลักษณะบูรณาการในวิถีชีวิตของชุมชน และมีความเชื่อมโยงกันโดยอาศัยพิธีกรรมของปราชญ์ชาวบ้านและพลัง
แห่งศีลธรรมเป็นกลไกประกอบและเป็นกลไกส�าคัญของการเรียนรู้ ถ่ายทอด และกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อให้
คนในชุมชนเกิดความศรัทธาการยอมรับอย่างต่อเนื่องและมีการเน้นหลักประชาสังคม ซึ่งเป็นการรวมพลังของ
ชาวเมืองน่าน คือประชาชนมีส�านึกร่วมกัน เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กันไปในเชิงจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของ
การพัฒนาเชิงพุทธ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังแห่งศีลธรรม ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชาสังคม” โดยอาศัยหลักการคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาควบคู่ไปกับหลักธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการของเมืองน่าน

“ฮักเมืองน่าน” เป็นชื่อกลุ่มองค์กรท้องถิ่นเมืองน่านที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สร้างกิจกรรมเพื่อการ
จดัการตนเองอย่างเข้มแขง็ทัง้ในด้านสงัคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทีเ่กดิจากการรวมกลุ่มขององค์กรพระ
สงฆ์ กลุ่มชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพัฒนาการของตนเอง ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นมูลนิธิ
ฮักเมืองน่านในปัจจุบันซึ่งสามารถจ�าแนกพัฒนาการของมูลนิธิออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

๑. ระยะเริ่มต้นก่อตัว ( ก่อนปี ๒๕๓๓ )เริ่มต้นในปี ๒๕๑๘ เกิดการรวมตัวของกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่ม
แกนน�าชาวบ้าน และกลุ่มลูกหลานชาวบ้าน โดยมีแกนน�า คือ พระครูพิทักษ์นันทคุณ ซึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้าอาวาส
อยู่วัดกิ่วม่วง ต�าบลพงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านกิ่วม่วงได้มองเห็นถึงสภาพป่าไม้ถูก
ท�าลายและนายทุนเข้ามาสัมปทาน ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ชาวบ้านกิ่วม่วงจึงได้พากันออกส�ารวจป่า และแบ่ง
เขตป่าทีเ่หลอืจากการท�ากนิของชาวบ้านกนัออกเป็นป่าอนรุกัษ์ หลงัจากนัน้ท่านพระครพูทิกัษ์นนัทคณุกไ็ด้ออก
เผยแพร่เรื่องราวการอนุรักษ์ป่าให้แก่ชาวบ้าน ท�าให้มีโอกาสได้พบปะกับกลุ่มแกนน�าชาวบ้านอื่น ๆ และกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ที่ได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย 
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จากการรวมกลุ่มของพระสงฆ์ กลุ่มแกนน�าชาวบ้าน และกลุ่มลูกหลานชาวบ้าน ในระยะเริ่มต้นก่อตัว
นี้เป็นการก่อตัวทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากปัญหาของชุมชนและมีการ
พัฒนาความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง

๒ .ระยะที่สอง (ระหว่างปี ๒๔๓๓ – ๒๕๓๔ ) หลังจากที่กลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มชาวบ้าน 
กลุม่ลกูหลานชาวบ้านได้มโีอกาสพบปะแลกเปลีย่นและร่วมกจิกรรมกนัในบางโอกาส จงึเกดิการรวมตวักนัเฉพาะ
กจิขึน้ เพือ่จดัพิธีบวชป่าชมุชน ขึน้ครัง้แรกในจงัหวดัน่าน ทีบ่รเิวณป่าชมุชนบ้านกิว่ม่วง ต�าบลพงษ์ อ�าเภอสันตสิขุ 
ในปี ๒๕๓๓ หลังจากนั้นพิธีกรรมบวชป่าก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและนอกพ้ืนที่จังหวัด มีการ
ติดต่อประสานงานดา้นแนวคิด และมีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่เปน็ทุนในการด�าเนินกจิกรรม จึงเกิดแนวคิด
ร่วมกันว่าน่าจะมีการต้ังองค์กรขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่าง จึงได้ก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสาน
งาน โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน จากอุดมการณ์ของพระสงฆ์ แกนน�า
ชุมชนและนักพัฒนาเอกชน

๓.ระยะที่สาม (ระหว่างปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ) ได้มีด�าเนินกิจกรรมสืบชะตาแม่น�้าน่าน ณ บริเวณริม
แม่น�้าน่าน หน้าค่ายสุริยะพงษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม และส่งเสริมให้ประชาชน
มาสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมมือจากลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มชาว
บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลจากการจัดกิจกรรมโครงการสืบชะตาแม่น�้าน่านขึ้นมาในครั้งนี้ ท�าให้กลุ่ม
องค์กรชาวบ้านหลาย ๆ พื้นที่ ได้รวมตัวกันเพื่อดูแลและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าขึ้นทั้งในล�าน�้าน่านและล�าน�้าสาขา 
รวมทั้งเกิดกลุ่ม อนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  อีกมากมาย เกิดเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ในกลุ่มฮักเมือง
น่านอกีหลายเครอืข่าย จงึได้จดัตัง้ส�านกังานชัว่คราวของกลุ่มฮกัเมืองน่านขึน้โดยเช่าอาคารส�านักงาน ซ่ึงท�าหน้าที่
ประสานงานและกองเลขานุการของกลุ่ม ปฏิบัติงานประจ�า และรับผิดชอบในการด�าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๔. ระยะที่สี่ (ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘ ) ระยะนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญอย่างยิ่งอีกจุดหนึ่งของกลุ่ม
ฮักเมืองน่าน ได้มีการระดมทุนจากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและบริหารจัดการภายใน
ส�านักงาน และยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการด�าเนินงานเช่น ด้าน
การอนุรักษ์ป่า ชุมชน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า เกษตรผสมผสาน ออมทรัพย์ - ธุรกิจชุมชน และกลุ่มเยาวชน เพื่อส่ง
เสริมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดกิจกรรมสู่ชุมชนมากขึ้น ถือว่าระยะนี้
เป็นช่วงของการเรียนรู้ข้ามองค์กร นอกจากนี้กลุ่มพระสงฆ์ยังได้ด�าเนินโครงการอื่น ๆ ทางสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิด
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและเกิดการด�าเนินงานแบบพหุภาคี

ระยะที่ ๕ (ปี ๔๐- ปัจจุบัน) จากการด�าเนินงานแบบพหุภาคีของกลุ่มฮักเมืองน่านที่ผ่านมา จะเห็น
ได้ว่าในระยะนีก้ลุ่มฮักเมอืงน่านได้มกีารจดทะเบยีนเป็นมลูนธิฮิกัเมืองน่านซึง่เกดิการท�างานในลักษณะประชาคม 
มกีารขยายเครอืข่าย รวมทัง้เกดิการจ�าลองรปูแบบโมเดลของกลุ่มฮักเมอืงน่าน ซึง่เป็นเครือข่ายประชาชนพลเมอืง 
เครือข่ายนี้เป็นการรวมพลังชาวเมืองน่านในรูปแบบของ “ประชาสังคม” หรือสังคมของพลเมือง คือประชาชน
ที่มีส�านึกร่วมกัน
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ขบวนการพัฒนาสู่การจัดการตนเอง

กลุ่มฮักเมืองน่านสู่การจัดการตนเอง

กลุม่ฮกัเมอืงน่านเป็นเครอืข่ายประชาชนพลเมอืงทีเ่กดิจากการรวมกลุม่กนัของพระสงฆ์ แกนน�าชมุชน 
กลุ่มลูกหลานชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ข้าราชการในทอ้งถิ่น และหน่วยงานราชการการร่วมมอืในการแกไ้ข
ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในชมุชนนัน้เกดิจากการใช้ฐานทางวฒันธรรม ประเพณ ีความเชือ่ อตัลกัษณ์ท้องถ่ิน และภมูปัิญญา
ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม หรือการกลอมเกลาทางสังคม และการ
ศึกษาตลอดชีวิตไม่มีก�าหนดระยะเวลายาวนานเพียงใดในการเรียนรู้ คือ

๑. การรบัรูแ้ละตระหนกัถงึความส�าคัญ และหน้าทีข่องสิง่ทีเ่ป็นภมูปัิญญานัน้ว่ามต่ีอตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

๒. การถ่ายทอดจากผู้รู้ ในฐานะของผู้น�าทางจิตวิญญาณ ผู้อาวุโสในกลุ่มเครือญาติของชุมชน ตาม
ระบบความเชื่อและประเพณี

๓. การรับรู้ เรียนรู้ของผู้อ่อนอาวุโส เพื่อคงความเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์และเครือญาติ

๔. การเลอืกสรรและประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาเพือ่ให้เหมาะสมกบัวถิชีวีติของชมุชน บริบทของสงัคม และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อภายใต้พื้นฐานของความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

๕. การถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส�าคัญคือ กลไกความสัมพันธ์แบบเดิมของสังคมท้องถิ่นที่ยังมีความเข้มแข็งและเป็น
ตัวของตัวเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�าจิตวิญญาณ

“คน” เสริมสร้างให้คนมีจิตส�านึกที่ดี มีปัญญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

“งาน” การรวมกลุ่มเครือข่าย ด�าเนินกิจกรรมภายใต้พื้นฐานหลักธรรม คามเชื่อ และวัฒนธรรม

“การจัดการตนเองภายใต้หลักธรรมของกลุ่มฮักเมืองน่าน”

ศีล ๕ หรือเบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย

วาจาให้เรียบร้อย (พระพรหมคุณาภรณ์ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๒ : ๔๓๑ ) ดังนี้

๑. ละเว้นจากการล่าสัตว์ หมายถึง การล่าสัตว์ทุกชนิดเพื่อการล่าหรือเพื่อบูชายัญและรวมไปถึงการ
ไม่ท�าลายพืช สัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานย่อมรักชีวิตของตน มีความตั้งใจที่จะรักษาชีวิตไว้ให้
ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มองเห็นชีวิตตนมีคุณค่าควรแก่การถนอม เรามีความรู้สึกรักชีวิตเราอย่างไร คน
อื่น หรือสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกรักชีวิตของตนอย่างนั้น

๒. ละเว้นจากการลักขโมย หมายถึง ควรถือประโยชน์ตามท่ีธรรมชาติได้ให้มาไม่ควรไปเร่งหรือเพิ่ม
ผลผลิตโดยใช้สารเคมี จนกลายเป็นการท�าลายธรรมชาติและเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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๓. ละเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศหมายถึง เว้นจากประพฤติผิดในกามผู้ประพฤติผิดศีลข้อนี้จะ
ท�าให้ชีวิตมีภัยคุกคามหรือมีศัตรูมากในท�า นองเดียวกัน ด้านสิ่งแวดล้อมถ้ามนุษย์ประพฤติผิดต่อธรรมชาติโดย
มองธรรมชาติเป็นเสมือนผู้หญิง มนุษย์มีการลักลอบตัดต้นไม้ฆ่าสัตว์ก็นับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของธรรมชาติ

๔. ละเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่ค�าปดเสียสัตย์ และคืนค�า พูดแต่ค�าสัตย์จริงด้วยความจริงใจและ 
ปรารถนาดี ในด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมบุคคลควรพูดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้สื่อ
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕. ละเว้นจากการดื่มสุราหรือน�้าเมาและรวมท้ังยาเสพติด ศีลข้อนี้จะท�าให้ผู้ละเมิดขาดสติในการ
ประยกุต์ใช้ต่อสิง่แวดล้อม บุคคลไม่ควรดืม่น�า้เมาซึง่เป็นผลผลติจากต้นไม้หรอืพชืต่างๆซึง่เป็นทีม่าแห่งการแสวงหา
ผลประโยชน์จากธรรมชาติเป็นการท�าร้ายธรรมชาติ

หลักไตรสิกขา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๕๑ : ๑๐๗)

๑. ศีล เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น มี
วินัยในตนเอง และประกอบอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์และส่งเสริม
สันติสุขและในการแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

๒. สมาธิ ให้มีจิตส�านึกที่ดีและสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิตสมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี กล่าวคือการ
มีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตาต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติ
แวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติธรรม การบ�าเพ็ญสมาธิภาวนา

๓. ปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งสามารถเข้าใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจรงิ ไม่มอีคติเคลือบแฝง เป็นอสิระจากการครอบง�าของกเิลส เป็นอยูด้่วยความรูเ้ท่าทนัธรรมดาของโลกและ
สิง่มชีวีิตตามธรรมชาต ิโดยใชป้ญัญาในการกระท�าสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์และใช้ในการแก้ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การประยกุต์หลกัค�าสอน สูพ้ลงัแห่งวฒันธรรม ประเพณ ีความเชือ่ท้องถ่ิน น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์ทรพัยากร
ป่าไม่ เป็นภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมเกิดการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

“ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขในการจัดการตนเองสู่ความส�าเร็จ”

๑. จิตส�านกึ คนเมอืงนา่นมีจติส�านกึการดูแลรกัษาป่า ถอืเป็นหน้าที่ของทุกคนในชมุชน ทีต่อ้งช่วย
กันอนุรักษ์ เพื่อให้ป่าไม้ที่เป็นต้นก�าเนิดของทุกชีวิตนั้น คงความสมบูรณ์เอื้อประโยชน์แก่สังคมส่วนร่วม

๒. จิตอาสาคนเมืองน่านมีจิตอาสาในการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๓. มีวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ซื่อสัตย์ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 

๕. มีปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พจิารณา รูจ้กัวนิจิฉยั รูจ้กัแก้ปัญหาด้วยปัญญาทีบ่รสิทุธิ ์ใช้ปัญญาในการกระท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และใช้ในการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  721

 ๖. เสียสละแรงกายและแรงใจเพ่ือด�าเนนิกจิกรรมในการแก้ไขปัญหาและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

 ๗. มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กลุ่มของพระสงฆ์ แกนน�าชุมชน กลุ่มลูกหลานชาวบ้าน 
องค์กรพัฒนาเอกชน ข้าราชการในท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ เป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนที่เกิดจากการใช้ฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก

“การพัฒนาสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน”

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อปรับลดพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ไปสู่
การรักษาความสมดุลระหว่างระบบมนุษย์กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐานมาจากความสมดุลในระดับชุมชน

บทสรุป

“ฮักเมืองน่าน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนการขับเคลื่อนในการจัดการตนเอง ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ที่
อยูบ่นพืน้ฐานของการพัฒนาเชิงพุทธและภูมิปัญญาท้องถิน่ ทีส่อดคล้องกับข้อปฏบิตัติามขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่น ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชาสังคม” ซึ่งอาจ
พ้องกับข้อเสนอของเสร ีพงศ์พศิ (๒๕๔๗: ๑๖-๑๗) ทีไ่ด้ให้ข้อคดิเหน็ว่า เมอืงน่านเป็นการรวมตวักนัแบบประชาชน
พลเมืองในแบบประชาสังคม คือประชาชนที่มีส�านึกขบวนการขับเคลื่อนการจัดการตนเองคนของคนเมืองน่าน 
อยูภ่ายใต้แนวคดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยอาศยัหลกัการคนเป็นศนูย์การของการพฒันาควบคูไ่ปกบัหลกัธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
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 ๑. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้การรวมกลุ่มของพระสงฆ์ แกนน�า และลูกหลานชาว
บ้าน โดยเป็นผูท้ีส่่วนได้ส่วนเสยีร่วมกนัในการหาทางเลอืกและแก้ไขปัญหาบนพืน้ฐานของภมูปัิญญาท้องถิน่และ
พลังทางวัฒนธรรม

 ๒. ความร่วมมอืกนัในรปูแบบเครือข่าย พหุภาค ีระหว่างคนในชุมชน ภายใต้ความเช่ือมัน่และความ
ซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน

 ๓. มีการสืบทอดและอนุรักษ์ความยั่งยืนของทรัพยากรและระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล

 ๔. ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัในการเข้าถึงทรัพยากรของชมุชน และเรียนรู้ถึงการอนรัุกษ์
และการใช้ประโยชน์

จากขบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของคนเมืองน่าน ท�าให้เห็นถึง
ความหลากหลายในการจดัการเรยีนรูข้องคน กลุม่คน และชมุชน สะท้อนภาพของวิธีการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ภายใต้จิตวิญญาณของหลักธรรมและระบบความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งเป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้ถึง
คณุค่าของทรพัยากรและความสมัพนัธ์ซึง่กันและกนั เกดิความตระหนกัในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR):

แนวคิดและหลักการตามแนวพุทธศาสนา
CSR Concepts and principles of Buddhism

นายพงศ์วณัฐ คงทรัพย์

บทคัดย่อ

บทความนี้ พบว่าปัจจุบันแนวคิด CSR คือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคมและได้รับ
จากการยอมรบัจากนานาชาตแิละองค์กรของธรุกิจมากขึน้โดยธรุกจิจะต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้เป็นมมุมองใน
เชิงกฎหมายและเชงิจรยิธรรมทีจ่ะมต่ีอสงัคมเพือ่จะท�าให้บรษิทักับสงัคมและองค์กรธรุกจิกบัสงัคมไปด้วยกนั แต่
ในมิตใินของพุทธศาสนาถอืว่าความรับผิดชอบต่อสงัคมนัน้ เป็นหลกัประกันของการอยูร่่วมกนัในสงัคม มลีกัษณะ
เป็นเศรษฐกจิแบบทางสายกลาง คอืพอดโีดยเกดิคุณภาพชวีติ และไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ รวมถงึสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติ เมื่อแสวงหารายได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้ว ให้รู้จักแบ่งปันก�าไรคืนสู่สังคม เพื่อเกิดประโยชน์
แก่ผู้อื่นด้วย เป็นการประสานประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม นอกจากนี้การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจได้อย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม, หลักสังคหวัตถุ, เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง

Abstract

This paper concludes that CSR is a corporate social responsibility and is increasingly 
recognized by the international community and business organizations as being socially re-
sponsible. It is a social responsibility to bring the company to society and business and society 
together, but in the dimension of Buddhism is responsible for society. Evidence that the social 
coexistence must be based on the principles of Buddhism. CSR in Buddhist perspective is 
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Middle Way Economics ; moderation with attainment of their being and not harming oneself 
or others including natural environment. When business earns income in right ways then and 
share income back to others that harmonize mutual happiness and benefit in society. Besides, 
practicing the Sangahavatthu, which is formed into bases of Corporate Philanthropy, Corporate 
Communication, Community Volunteering and Equitable Treatment. This truly develops 
both economy and mind together. This is for great development in The middle Alternatives 
at Economics. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sangahavatthu, The middle Alternatives at Economics 

บทน�า

ปัจจุบันเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจและกิจการ Corporate Social Responsibil-
ity (CSR) ได้ถกูยบิยกขึน้เป็นวาระการด�าเนินงานทีม่คีวามส�าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการด�าเนนิธรุกจิซ่ึงมเีป้าหมาย
ในการมุ่งแสวงหาผลก�าไรและความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ่นหรือเจ้าของธุรกิจและกิจการแนวความคิดเรื่องความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในมาตรฐาน ISO 26000 (กองบรรณาธิการ, “ISO 26000 มาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม”, 2551, หน้า 7) ได้ระบุไว้ว่าการด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม มีเป้าหมายยอดสุดอยู่ที่ผลได้สูงสุด 
ในการทุม่เทของกิจการอนัน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื การด�าเนนิธรุกจิในปัจจุบนัมคีวามซบัซ้อนและมกีารแข่งขนั
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นผลอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกตามแนวทุนนิยม การด�าเนินธุรกิจให้
ประสบผลส�าเร็จ จึงต้องมีการปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมทางสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะนีไ้ด้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ
โดยเริม่จากวกิฤตการณ์ทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา และแผ่ไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก ท�าให้ธรุกจิแทบ
ทกุอย่างต้องเผชญิกับวกิฤตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แม้แต่ธรุกิจขนาดใหญ่ทีม่คีวามก้าวหน้าและมปีระวตักิารด�าเนนิ
งานทีแ่ข่งแกร่งมาตลอด กต้็องปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อด ปัจจยัทีจ่ะท�าให้องค์กรธรุกจิประสบผลความส�าเรจ็ และ
ในขณะเดยีวกนักต็อบสนองความต้องการของสงัคมทีเ่รยีกร้องให้องค์กรธรุกจิด�าเนนิงาน ในการประกอบกจิการ
ต่างๆ โดยมีแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินงาน แนวคิดขององค์กร
ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อถือที่ว่า สังคมจะต้องอยู่รวมกันอย่างช่วย
เหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกันไม่สามารถแบ่งแยกการด�าเนินการออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง สังคมจะ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจจะต้องประกอบการอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคม ดัง
นัน้องค์กรธรุกจิจึงต้องปรบัตวัตามความคาดหวงัของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบุนักระแส
การด�าเนินธุรกิจได้ให้ความส�าคัญกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีการเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจแสดงความรับ
ผิดชอบทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

การประชุมระดับโลก (earth summit) ครั้งแรกที่กรุงริโอเดจาเนโร ในปี ค.ศ.1992 ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกต่างก็เร่ิมตื่นตัวกับทิศทางใหม่ของการพัฒนา นั่นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) 
นอกจากประเดน็ในทางด้านเศรษฐกจิแล้ว ยงัต้องใส่ใจในเรือ่งสิง่แวดล้อมและในประเดน็ต่างๆทางด้านสงัคมด้วย 
โดยเริ่มให้มีข้อเรียกร้องมากดดันองค์กรธุรกิจให้ค�านึงถึงปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยมีคา
ที่ใช้เรียกกัน คือ “corporate citizenship” หรือ “responsible corporate citizenship” หรือ “corporate 
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social responsibility” แปลเป็นไทยได้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือเรียกโดยย่อว่า “CSR” 
ซึ่งแนวคิด CSR ได้ถูกผลักดันโดยองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ในการประชุม World 
Economic Forum น�าโดยนายโคฟี่ อันนัน (Kofee Annan) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกับ 5 
หน่วยงานของ UN (ILO ,UNDP, UNEP, UNCHR, UNIDO) และภาคธุรกิจ ได้เรียกร้องให้องค์กรธุรกิจในทุก
ประเทศเป็นพลเมืองที่ดีของโลก เสนอบัญญัติ 9 ประการ ที่เรียกว่า The UN Global Compact โดยเฉพาะ
ธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ หมวดสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และต่อมาได้
เพิ่มบัญญัติที่ 10 คือหมวดการต่อต้านการคอรัปชั่น การบรรจุ CSR เข้าไว้ในวาระของสหประชาชาติสะท้อนให้
เห็นความส�าคัญอย่างเป็นสากลของ CSR ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) UN World Summit on Sustainable 
Development ที่เมืองโจฮันเนส เบิร์กนั้นก็เป็นจุดที่เกิดข้อตกลงร่วมกันที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
ของความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีหลักการที่ว่าการตอบสนองความต้องการ
ของคนยุคนี้ต้องไม่ไปท�าลายโอกาสของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของตน (เอกสารแจก Corpo-
rate Social Responsibility Diamond-Main Element of CSR World Bank, 2004)

CSR เป็นแนวคิดใหม่ที่กลุ่มประเทศต่างๆ จะนามาก�าหนดเป็นเงื่อนไขในการท�าการค้ากับประเทศ
ต่างๆ และก�าหนดเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตอันใกล้ CSR เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระ
ทบต่อสังคม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ประชาชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่องค์กร
ตั้งอยู่ การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ยึดหลักจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการน�า 
CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าในอนาคตอันใกล้

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Develop-
ment) (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ
ความมุง่มัน่หรอืพนัธะสญัญาทีธ่รุกจิมีอยูอ่ย่างต่อเนือ่งในการทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรมและมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอด
จนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง

องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNTAD) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ คือ การที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้าหมายของสังคมคณะ
กรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ 
แนวคดิทีบ่รษิทัจะบรูณาการ งานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมเข้าไปในกจิการของประเทศ และการปฏสิมัพนัธ์ของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยสมัครใจองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) กล่าวว่า ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลัก คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาท ขององค์กรธุรกิจใน
สังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทาด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือการวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซามูเอล ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ได้ดังนี้คือ (1) ไม่ท�า
สิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม (2) ท�าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(3) พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างดีที่สุด (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2549, หน้า 3)

CSR เอื้อให้ภาพลักษณ์ทางสังคมขององค์กรดีขึ้น แถมยังใช้ทุนและเงินน้อยกว่าการท�าแผนโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เพราะสามารถดงึกลุม่ลูกค้าและไม่ใช่ลกูค้า เข้ามาร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมได้ด้วย ในแง่ของประโยชน์
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ทางตรง ทีส่ามารถสมัผสัจับต้องได้ ของการท�า CSR คอื พนกังาน เกดิความภาคภมูใิจในการท�างานร่วมกบัองค์กร 
ขณะเดียวกัน ก็สามารถที่ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้เข้ามาท�างานกับองค์กรได้ และยังท�าให้องค์กรสามารถ
สร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น เพราะแนวโน้มลูกค้าที่ให้ความส�าคัญกับการซื้อสินค้าและบริการจาก
องค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมจี�านวนเพิม่ขึน้ ส่วนประโยชน์ทีเ่ป็นนามธรรมไม่สามารถจบัต้องได้ คอืท�าให้
ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า โดยการท�ากิจกรรม CSR ร่วมกับการท�าตลาด

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI, 2009) ได้ก�าหนดการปฏิบัติตามหลัก CSR ที่น�ามา ประยุกต์ใช้ควบคู่
กับธุรกิจ แบ่งได้เป็น 4 ขั้น (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2560, หน้า 5) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 mandatory level: ข้อก�าหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจา่ย
ภาษี เป็นต้น 

ขัน้ที ่2 elementary levels: ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ (economic profit) หมายถงึ การทีธุ่รกจิค�านงึ
ถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่า ก�าไรที่ได้นั้น
ต้องมิใช่ก�าไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

ขั้นที่ 3 preemptive levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code ofconduct) หมายถึงการที่
ธุรกิจสามารถสร้างก�าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทน
แก่สงัคมมากข้ึน โดยเฉพาะสงัคมใกล้ทีอ่ยูร่อบข้างท่ีมคีวามคาดหวังว่าจะได้รบัการดแูลหรอืเอาใจใส่จากผูป้ระกอบ
ธุรกิจ 

ขั้นที่ 4 voluntary level: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับ
การปฏบิตัติามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถกูเรยีกร้องจากสงัคมแต่อย่างใด ซ่ึงในขัน้นี ้การประกอบ
ธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส�าคัญ และการดาเนินการ CSR ในส่วนนี้สมควรได้รับ
ความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง

สรปุได้ว่ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของทกุองค์กรจะต้องปฏบิตัด้ิวยความจรงิใจ ไม่ท�ากิจกรรม
เพียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือกิจกรรมที่พนักงานขององค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมเลย หรือท�าด้วยความ
ไม่เต็มใจ แต่ต้องเป็นการร่วมกันด�าเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นกิจกรรมที่น้อมน�าองค์กร และสมาชิกใน
องค์กร เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม เกิดความใกล้ชิด ความร่วมมือกันในกิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื เน้นการพฒันาทีร่ากฐานของสงัคม ความรบัผดิชอบต่อสงัคมนีไ้ม่ได้เป็นเพยีงกระแสความ
ตืน่ตวัต่อความเปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศของโลก ไม่ได้เป็นเพยีงกระแสความเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ
และสังคม แต่เป็นแนวทางที่จะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน ที่จะต้องประกอบไปด้วย ความสมดุลของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักธรรมกับ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็นกลไกการด�าเนินงานในกิจการที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการ
ภายนอก ที่องค์กรจัดให้มีขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างประโยชน์แก่กิจการและส่วนรวมบนพื้นฐานของ
การไม่เบยีดเบยีนกัน การสงเคราะห์ช่วยเหลอืส่วนรวมตามก�าลงัและความสามารถของกจิการ อันจะน�าไปสูค่วาม
ยั่งยืนของกิจการในระยะยาว ดังสามารถจัดการได้ ดังนี้
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พุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับสังคม คือมุ ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2550, หน้า 75) โดยถือส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่เน้นเฉพาะประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว ดังที่
พระพทุธองค์ทรงประทานโอวาทแก่พระสาวกในการเผยแผ่พระศาสนาเป็นครัง้แรกไว้ว่าให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์
สุขแก่ชนจ�านวนมาก (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40) นอกจากนี้ยังมีหลักการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
เรียกว่าหลักสัมมาอาชีวะ หนึ่งในมรรคมีองค์แปดที่เป็นข้อปฏิบัติกลางๆ พอดีอันจะน�าไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตที่ดี
งาม ซึ่งหมายถึงการเลี้ยงชีพชอบ (วิ.ม. (ไทย) 4/13/20 - 21) เป็นการด�าเนินธุรกิจบนทางสายกลางอยู่บนความ
พอดีท่ีได้คุณภาพชีวิตรวมท้ังไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2545, หน้า 35 และ 40) เพราะมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับโลกและชีวิตว่าทรัพย์มิได้มีจุดหมายจบในตัวมันเอง 
แต่เป็นมรรคาหรอืวธิกีารทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาจติใจและปัญญาให้เจรญิงอกงามยิง่ขึน้ได้ ครัน้เมือ่ธรุกจิแสวงหา
รายได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้ว ไม่ควรเก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตนเอง แต่ควรน�าไปใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย กล่าวคือ เมื่อธุรกิจมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจดีแล้ว จึงควรแบ่งปันรายได้กลับคืนสู่
สงัคมเพือ่เป็นการประสานประโยชน์และเก้ือกลูซึง่กนัและกนั ฉะนัน้ก�าไรทีอ่งค์กรได้รบัจงึเป็นก�าไรแบบพอเหมาะ 
พอประมาณที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งระบบการด�ารงอยู่ในสังคม หากเราได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระธรรมค�า
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมคงจะไม่เกิด หรือถ้าจะเกิดขึ้นก็คงจะมีจ�านวนน้อย 
เพราะการคิดที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและทั้งสองฝ่าย รวมทั้งคนทั้งโลก ซึ่งการคิดที่เกื้อกูลตนเอง ผู้อื่นและ
ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งคนทั้งโลกก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม (จ�าเนียร จวงตระกูล, 2551, หน้า 40)

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทางพุทธศาสนาจึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่
ไปกับด้านจิตใจ ซึ่งแนวทางส�าคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัตถุที่เป็นมิตรต่อความสุขและการพัฒนาทาง
จิตใจ ควรมุ่งที่การลดการเบียดเบียนและความไม่รู้จักพอ (ตรีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2554, หน้า 171) การด�าเนิน
ธรุกจิในลกัษณะนีจ้งึเป็นการให้ความส�าคญักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุส่วนโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ทัง้แก่ตวัองค์กร
เองและสังคม หรือก็คือการเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง มิใช่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (ศักดิ์ชัย อนันต์ตรี
ชัย, 2550), หน้า 66) เพราะสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและอิงอาศัยกันจะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนหน่ึงมีรากฐานมาจากมุมมองทางพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่มีการ
ศึกษาและน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติกันอย่างจริงจังและแพร่หลาย 

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสอดคล้องกับ หลักสังคหวัตถุ 4

หลักอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคล ซึ่งในที่นี้รวมถึง พลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ให้อยู่ร่วม
กันในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถใช้เป็นตัวแบบหรือวิธีการในการด�าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ขององค์กร โดยมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่มีอุปนิสัยของการสงเคราะห์เกื้อกูลเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. Corporate Philanthropy คือ การให้ หรือการบริจาคในสิ่งที่ควรให้แก่ผู้ยากไร้หรือแก่ผู้ที่
ขาดแคลนกว่า ทั้งในรูปของวัตถุสิ่งของ เช่น การน�าสิ่งของเครื่องใช้ไปแจกแก่ผู้ประสบภัย การท�าบุญตามหลัก
ศาสนา การให้โอกาสทางธุรกิจ การแบ่งปันตลาด หรือการให้อภัย ตลอดจนการให้ความรู้ ค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เปรียบได้กับ ทาน

2. Corporate Communication คือ การสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สิ่งที่เป็นสาระข้อเท็จ
จริง ประกอบด้วยเหตุผล และความจริงใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแก่ผู้บริโภค การไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์คุณลักษณะของสินค้าเกินจริง หรือการไม่หลอกลวงมอมเมา
ประชาชน เปรียบได้กับ ปิยวาจา
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3. Community Volunteering คือ การเสยีสละแรงงาน แรงใจ และเวลา เพือ่บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เช่น การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ การระแวดระวังในการด�าเนินงานที่อาจส่งผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปโดยสมัครใจ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง เปรียบ
ได้กับ อัตถจริยา

4. Equitable Treatment คอื การปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกนั ซึง่เป็นหนึง่ในหลกัการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่ถือว่าองค์กรตนเป็นใหญ่ เอาใจใส่ในสุขทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
และร่วมแก้ไขโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วม (Participation) ขององค์กรในการดูแลสังคมอย่าง
สม�่าเสมอ เช่น การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยอย่างเสมอภาค การบริการลูกค้าอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลายโดยไม่เลือกว่าเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย การท�าหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรง
มา เปรียบได้กับ สมานัตตตา 

ซึ่งหากองค์กรหรือสังคมใดปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่เป็นประจ�า ก็
จะน�าความสุขความเจริญมาสู่บุคลากร องค์กร ชุมชนหรือสังคมนั้น ท�าให้มีความสุข อยู่รอด และยั่งยืนได้อย่าง
ยาวนานไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือภัยคุกคามใดๆ มากระทบก็ตาม

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ที่มอบให้แด่สังคมที่เป็นฆราวาสหรือคฤหัสถ์ในการอยู่ร่วมกันใน
องค์กรหรือสังคมหรือชุมชนนั้น ในการที่จะอยู่รอดและยั่งยืนและมีความสงบสุขนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม
ของ “สังคหวัตถุ 4” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าดีจริง และได้ผลดีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว จน
กระทั่งมาถึงปัจจุบันตลอดจนในอนาคตด้วย เพราะนี่คือสิ่งที่ท�าให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
แม้แต่ภาคประชาสังคมต่างๆก็ตาม เพราะในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ไม่ว่าในยุคสมัยใดๆ ถ้าหากผู้น�าหรือ
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรหรือสังคมนั้น แม้แต่ในสังคมครอบครัวก็ตาม หากปฏิบัติในหลักธรรม 4 ข้อที่
พระพทุธองค์ได้สอนไว้นี ้ย่อมประสบกบัความสขุ ความเจรญิ ความอยูร่อดและยัง่ยนืขององค์กร ชมุชนหรอืสงัคม
นั้นได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า CSR เป็นการบริหารจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันความส�าคัญของ CSR แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจ
ที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” ตัวอย่าง
ทฤษฎีที่รู้จักกันดี ได้แก่ SWOT Analysis (Ansoff 1965) ส�าหรับการก�าหนดต�าแหน่งและการสร้างความส�าเร็จ
ขององค์กร หรือ Boston Matrix (BCG 1970) ส�าหรับการก�าหนดความส�าคัญและการสร้างความส�าเร็จใน
ผลิตภัณฑ์ หรือ Five Forces (Porter 1980) และDiamond Model (Porter 1990) ส�าหรับการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น ส�าหรับแนวคิดใน เรื่อง CSR จะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนของกิจการ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม ดังนั้นในทางโลกธรรม มีต้นธรรมแห่งดอก
ผล CSR นั่นคือ สังคหะวัตถุ 4 หลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคล อันรวมถึงพลเมืองบรรษัท (Corporate 
Citizen) ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข สังคหะวัตถุ 4 ถือว่าเป็นต้นธรรมที่ผลิดอกผลเป็น CSR ขององค์กร
ธรุกจิ ส่วนนกัการเมอืงท้องถิน่ในฐานะผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรต้องให้ความส�าคญักับการด�ารงบทบาท
การเป็นผู้น�ากระบวนการ (Process Leadership) ที่มีความต่อเนื่องเป็นกิจจะลักษณะมากกว่าบทบาทการเป็น
ผูน้�ากิจกรรม (EventLeadership) ทีจ่ดัเป็นครัง้ๆตามโอกาสในเชงิสญัลกัษณ์สิง่ส�าคญัถัดมาคอืการให้ความส�าคญั
กับเรื่อง CSR โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมได้ การแสดงความรับผิดชอบของ
นกัการเมอืงท้องถิน่ด้วยวถิพุีทธ เป็นการน�าแนวคดิทางพระพทุธศาสนาเป็นกรรมในการด�าเนนิงานหรอืกจิกรรม
ต่างๆ ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เช่นการด�าเนินการโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี
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คณุภาพชีวติทีด่ ีมคีวามสงบสขุอย่างยัง่ยนื การเสรมิสร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นการด�าเนนิทีเ่กีย่วกบัหลกั
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติการบริหารงานในองค์กรของรัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีเมตตา การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณตัมิอบหมายใดๆ รวมทัง้การปฏบิตัริาชการตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของหน่วยงานทีต่นเอง
สังกัดซึ่งมีสาระส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบรัฐธรรมนูญ การเสริม
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และพฤติกรรมการเสริมสร้างความรับ
ผิดชอบต่อสังคม 

การพัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

การด�าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล 
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท�าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข โดยมีการด�าเนินการพัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบในเชิงความยั่งยืนขององค์กรภายในกับภายนอก

1. ความรับผิดชอบในเชิงความยั่งยืนขององค์กรภายใน

 การก�ากับดูแลกิจการที่เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการ
จัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อ
กิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด�าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม

 การสร้างความยั่งยืนขององค์กร (corporate sustainability) เป็นกระบวนทัศน์ ที่ส�าคัญยิ่ง ใน
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ สมัยใหม่ แนวคิดน้ีเสนอว่าการเติบโตและผลก�าไร(corporate growth and 
profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ไม่เพียงพอที่จะท�าให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้หากจะให้ธุรกิจ
ด�าเนินไปอย่างยัง่ยนื ธุรกจิจ�าเป็นต้องมเีป้าหมาย เชงิสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้วย (sustainable 
development) เป้าหมายดังกล่าว เช่นการปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความ เสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ เป็นต้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมของธุรกิจนั้น ไม่
เพียงจะต้องตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันขณะเดียวกัน ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
คนรุน่ต่อไป กจิกรรมของธรุกจินัน้ ค�านงึถงึการกระจาย ผลประโยชน์แก่คนในสงัคมอย่างเสมอภาคกัน (fairness) 
กิจกรรมของธุรกิจน้ันต้องมีส่วน ส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (wellbeing) ของคนในสังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

2. ความรับผิดชอบในเชิงความยั่งยืนขององค์กรภายนอก

 การประกอบธรุกิจอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมน้ันๆด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยก
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ระดบัสขุภาวะของชมุชนและการพทิกัษ์สิง่แวดล้อม โดยทีอ่งค์กรธรุกจิสามารถทีจ่ะด�าเนนิการเองหรอืเลอืกทีจ่ะ
ร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้

 การท�ากจิกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ด้านการก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีององค์กร ด้านการประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมขององค์กร และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยที่การท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร 

 ในปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจมีความซับซ้อน และมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การด�าเนินธุรกิจ
ให้ประสบผลส�าเร็จจึงต้องมีการปรับตัวการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ละธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แนวทางที่จะ
ช่วยให้ธุรกิจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกดิขึ้นได้ คือความรับผิดชอบพื้นฐานที่องค์กรธุรกิจต้องมีตอ่สังคม เช่นความรับ
ผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าและบริการที่จ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลตอบแทนสวัสดิการ และ
ความปลอดภัยของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลเนื่องมา
จากการผลิตสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น ในขณะเดียวกันต้องตอบสนองความต้องการของสังคมที่เรียกร้อง
ให้ธุรกิจด�าเนินงาน โดยมีแนวคิดเรื่องการทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส�าคัญที่ทั่ว
โลกก�าลงัให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคธุรกิจด้วยเลง็เหน็ว่า การด�าเนนิกจิการขององค์กรธุรกจิส่งผลก
ระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น “เรื่องจ�าเป็น” ที่ทุกฝ่ายให้ความส�าคัญ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้
รบัการยอมรับจากสงัคมแต่ CSR ในปัจจบุนัก�าลงัทวคีวามส�าคญัและกลายเป็น “แนวคิดและวธิกีารบรหิารจดัการ
ธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส�าคัญที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจด้วยเล็ง
เห็นว่า การด�าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึง
กลายเป็น “เรื่องจ�าเป็น” ที่ทุกฝ่ายให้ความส�าคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผล
ทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคมแต่ CSR ในปัจจุบันก�าลังทวีความ
ส�าคญัและกลายเป็น “แนวคดิและวธิกีารบรหิารจดัการธรุกจิ” เพือ่พฒันาการด�าเนนิธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพ ลด
ความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน/การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม /มาตรฐานแรงงาน/
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม /การต่อต้านการคอรัปชั่น

ในปี พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิด CSR ได้มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากข้ึน เมื่อนายโคฟี อันนัน 
เลขาธกิารสหประชาชาตใินขณะนัน้ ได้ออกมาเรียกร้องให้ธรุกจิทัว่โลกแสดงความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองโลก (good 
global citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใช้เป็นกรอบด�าเนินการการพัฒนาที่
ยั่งยืนส�าหรับองค์กรธุรกิจต่อไป และในปีถัดมา OECD (องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) 
ก็ได้ออกแนวปฏิบัติส�าหรับบรรษัทข้ามชาติ (The OECDGuidelines for Multinational Enterprises) เสนอ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  731

แนะให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR และติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าที่มี CSR เท่านั้น โดย
มีการก�าหนดนโยบายไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันประกอบด้วยกัน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อ สิทธิมนุษยชน

 บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งหมด โดยบริษัทจะไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพหรือสถานภาพอื่นใดที่
ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน บริษัทจะน�าวิธีปฏิบัติด้านการเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุสมผลและครอบคลุมมา
ประยุกต์ใช้กับการด�าเนินกิจการของบริษัท และมุ่งเน้นที่จะขจัดความอยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และ
การละเมิดสิทธิทุกประเภท

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความน่าเชื่อถือ บรรจุภัณฑ์ที่ดี 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพดสีอดคล้องตามมาตรฐาน ปฏิบตัติามสญัญาทีใ่ห้ไว้กบัลกูค้า ไม่ท�าการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 
ไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริง สามารถใช้มาตรการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และถูกต้อง ส�าหรับผู้ขาย ให้ความยุติธรรมในการเลือกผู้ขาย ต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงตามสญัญาทีไ่ห้ไว้ บรรลเุงือ่นไขการซือ้ขายอย่างสมบรูณ์ ให้ความยุตธิรรมกับซพัพลายเออร์ มคีวาม
กระตือรือร้นที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เปิด
เผยการด�าเนินงานด้านการเงิน ธุรกิจและองค์กรที่โปร่งใส เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

3. มาตรฐานแรงงาน

 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หัวใจส�าคญั คอืพนักงาน ดงัน้ันความรบัผดิชอบ ทีจ่ะดแูลให้พนักงาน
มีความสุขได้รับความก้าวหน้า และเป็นธรรมในการท�างาน ได้รับการพัฒนา และมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม จัดสรรสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแล
รักษาสุขภาพและเครื่องมือการปฐมพยาบาลที่จ�าเป็นไว้อย่างเพียงพอ ขจัดทุกรูปแบบของการบังคับใช้แรงงาน 
การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กทั้งหมด การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ให้โอกาสการจ้างงานที่
เท่าเทียมกัน มีการก�าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด�าเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทและเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ บริษัทได้แสดงความรับผิด
ชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในการป้องกันมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และน�าไปใช้ปฏบัิตจิรงิ ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง ใช้เทคนคิทีเ่ก่ียวข้อง ในการลดปริมาณ
มลพิษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันมลภาวะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประหยัดทรัพยากร และใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า เพิม่ขอบเขตการป้องกนัอบุติัภัย ในส่วนท่ีมคีวามเส่ียงเพือ่เป็นการป้องกันการเกิดอบุติัเหตุ
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5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ก�าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด�าเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบัติ

จะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อองค์ธุรกิจเพราะธุรกิจและ
สังคม (สิทธิมนุษยชน/การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม /มาตรฐานแรงงาน/การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม /
การต่อต้านการคอรัปช่ัน) ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน และมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าธุรกิจเป็นหน่วย
ย่อยของสังคมใช้ทรัพยากรต่างๆ จากสังคมและมีผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของสังคม เมื่อสังคมเกิดปัญหา
ธุรกิจก็ควรเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเป็นการเกื้อกูลกัน หากสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน การสร้างก�าไรที่มุ่ง
เน้นผลประโยชน์ตนเองเป็นหลกัโดยไม่ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ถอืเป็นการด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่ถกูต้องและไม่ชอบ
ธรรม ท้ายที่สุดก�าไรนั้นนอกจากจะไม่ยั่งยืนแล้ว ยังอาจล่มสลายได้ในไม่ช้า ซึ่งความรับผิดชอบนี้จะเป็นตัวสร้าง
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ธุรกิจควรได้รับกับผลประโยชน์ของสังคม เพื่อให้ธุรกิจและสังคมได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน สามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและเป็นปกติสุข จากความจ�าเป็นดังกล่าวจึงท�าให้กระแสของซีเอ
สอาร์ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มปฏิบัติกันมากและจริงจังขึ้นในปัจจุบัน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองพระพุทธศาสนาโดยให้น�าหลักขององค์ทะไลลามะ

องค์ทะไลลามะ (เทนซิน เกียตโซ) ผู้น�าทางจิตวิญญาณ และผู้น�าพลัดถิ่นของชาวทิเบตที่ลี้ภัยอยู่ใน
อินเดีย เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากชาวโลกท้ังตะวันออกและตะวันตก และได้รับการถวายรางวัลและปริญญา
บัตรสาขาต่างๆ ในด้านสันติภาพเป็นจ�านวนมาก หนึ่งในรางวัลสูงสุดคือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ.2552 
จากคณะกรรมการรางวัลโนเบลประเทศนอร์เวย์ ด้วยความพยายามต่อสู้อย่างสันติเพื่อปลดปล่อยทิเบตจากการ
ปกครองของประเทศจนี โดยท่านมแีนวทางการต่อสูด้้วยสนัตวิธิ ีใช้ความอดทนการเคารพซึง่กนัและกนั และการ
ไม่ใช้ความรุนแรง 

องค์ทะไล ลามะ องค์ที่ 14 ได้เสนอแนวคิด “ความรับผิดชอบสากล” (Universal Responsibility) 
และแนวคิดแบบ “จิตใจที่หวังประโยชน์เพื่อผู้อื่น” (Altruistic Mind) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการอิงอาศัยกันของ
สิ่งทั้งหลาย กล่าวคือ สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันและเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน (อิทัปปัจจยตา) ไม่ว่าจะเป็นการ
คิด การพูด และการกระท�า รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ล้วนแต่รวมอยู่ในข่ายใยแห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้น (The Web of 
Life)

องค์ทะไล ลามะ เป็นหนึง่ในผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ในโลกยคุร่วมสมยัในปัจจบุนั ถูกหล่อหลอม
จากเบ้าทีแ่ตกต่างจากคนทัว่ไป ท่านได้รบัความเคารพและนบัถอืจากผู้คนนบัล้านท่ัวโลก ท่านไม่ฝักใฝ่เรือ่งอ�านาจ 
ไม่มจีดุยนืด้านการเมอืง ไม่มกีองทพัและไม่ได้ควบคมุทรพัยากรด้านเศรษฐกจิ กระนัน้ ท่านกต่็อสูก้บักลุม่อ�านาจ
ในโลกใบนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยลัทธิวัตถุนิยม ซึ่งเกิดการแตกแยกและวุ่นวายกันอย่างต่อเนื่อง

พระพุทธศาสนายอมรับความจ�าเป็นของวัตถุ โดยเฉพาะปัจจัย 4 เพราะจะท�าให้ชีวิด�ารงอยู่ได้ด้วยดี 
และเป็นฐานน�าไปสู่เป้าหมายชีวิตที่สูงยิ่ง ๆ  ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อความ
มีชีวิตที่ดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 หน้า 779) นั่นคือกา
รบรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ พระพุทธศาสนาจะไม่ถือเอาการมีทรัพย์ว่ามากหรือน้อยเพราะการมี
ทรัพย์มิใช่เป็น “จุดหมาย” ในตัวของมันเองอันน�าไปสู่ความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุและกามสุข แต่เป็น “วิธีการ” ที่
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จะน�าพาผู้มีทรัพย์ไปสู่จุดหมายที่ดีงามและเจริญยิ่งขึ้นไป นั่นคือ ไม่ได้เน้นที่การมีทรัพย์ แต่ให้ความส�าคัญที่วิธี
ปฏบิตัต่ิอทรพัย์ทัง้การแสวงหาทรพัย์และการใช้จ่ายทรพัย์ว่าเป็นไปเพือ่บรรลจุดุหมายของชวีติทีส่งูกว่าดงักล่าว
ได้หรือไม่ เงินจึงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวมันเองความร�่ารวยก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวมันเอง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีท่าที
อย่างไรต่อมนัเท่านัน้เอง (สมภาร พรมทา, 2547), หน้า 122–123) หากเป็นไปด้วยความชอบธรรม ไม่เบยีดเบยีน 
และเกิดประโยชน์ ตลอดจนมีจิตใจและปัญญาที่รู้เท่าทันเข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์ ให้ทรัพย์
เป็นอุปกรณ์ส�าหรับท�าประโยชน์และสิ่งที่ดีงามเพื่อชีวิตตนเองและผู้อื่น ไม่ตกเป็นทาส ลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นใน
ทรัพย์ แต่ให้เป็นอิสระหรือนายเหนือทรัพย์ ไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินจ�าเป็น เหล่านี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่ถูก
ต้องตามทัศนะพระพุทธศาสนา ในทางตรงข้าม การแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม การครอบครองทรัพย์ไว้โดย
ไม่ท�าให้เกิดประโยชน์และการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษ ถือว่าเป็นความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 หน้า 782) ดังนั้นบุคคลควรมองและมีท่าทีต่อทรัพย์ว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วย
ให้มนษุย์มคีวามสะดวก ด�ารงชวีติด้วยดไีม่ล�าบาก และมคีวามพร้อมทีจ่ะพฒันาคณุภาพชีวติเพือ่การเข้าถงึคุณค่า
ทางจิตใจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ตลอดจนใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

พระพทุธศาสนามทีศันะเกีย่วกบัระบบความสมัพนัธ์ของการด�ารงอยูใ่นสงัคมว่าสรรพสิง่เป็นเครอืข่าย
แห่งชีวิต ต่างโยงใยอิงอาศัยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว เมื่อสิ่งนี้
มี สิ่งนั้นก็มี เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับ (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538, หน้า 8) ทุกส่วนย่อยล้วน
ส่งผลกระทบต่อกนั สิง่ท่ีเกดิขึน้ในส่วนหน่ึงกจ็ะมีผลกระทบต่อส่วนอืน่ด้วย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), 2538, 
หน้า 109) ธรุกจิคอืหน่วยย่อยหน่วยหนึง่ของสังคมท่ีท�าการแสวงหารายได้เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจจงึจ�าเป็น
ต้องด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่อยู่ในสังคม เพราะการด�าเนินการใดๆ ย่อม
ส่งผลกระทบตอสังคมเสมอ ดังนั้นธุรกิจที่ดีควรด�าเนินงานโดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ใน
ขณะเดยีวกนัควรน�ารายได้บางส่วนไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยเหตุทีว่่าสังคมและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก็ได้ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลและประสานประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความปกติสุขในระบบการด�ารงอยู่ของสังคม

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
ควบคูไ่ปกบัด้านจติใจ ซึง่แนวทางส�าคญัในการพฒันาทางเศรษฐกจิและวัตถทุีเ่ป็นมติรต่อความสขุและการพฒันา
ทางจิตใจ ควรมุ่งที่การลดการเบียดเบียนและความไม่รู้จักพอ การด�าเนินธุรกิจในลักษณะนี้จึงเป็นการให้ความ
ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ทั้งแก่ตัวองค์กรเองและสังคม หรือก็คือการเอาผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง มิใช่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เพราะสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและอิงอาศัย
กันจะเห็นได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนหน่ึงมีรากฐานมาจากมุมมอง
ทางพระพุทธศาสนา

บทสรุป

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาที่มีหลักธรรมบริหารที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงวางระบบแนวทาง
ในการบริหารไว้อย่างดเีลศิในทกุด้าน ซึง่การบรหิารในปัจจุบนัควรน�าหลกัของพทุธบรหิารไปประยกุต์ใช้ จะท�าให้
หน่วยงานของท่านเติบโตไปพร้อมกับความเจริญทางด้านจิตใจ และจะท�าให้ท่านเป็นผู้บริหารที่มีภูมิปัญญา ซึ่ง
ลูกน้องจะรักและเทิดทูนอย่างสุดหัวใจ และจริงใจ CSR มาจากค�าว่า Corporate Social Responsibility ซึ่งก็
คือ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ในเชิงพุทธศาสนา ก็ใช้หลักการคล้ายคลึงกับ CSR ในภาคธุรกิจ โดย
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เอาเปรียบบุคคลอื่น ช่วยให้การด�าเนินชีวิต เป็นไป
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อย่างมีความสุขการท�างานกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ในประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อเนื่อง 
และท�าประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริงในการระดมสมองนั้น ก็มีประเด็นเกี่ยวกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาท�า CSR 
มักจะมองผลประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองน่าห่วงส�าหรับอนาคตระยะยาวของ
การท�า CSR เพราะมีการศึกษาวิเคราะห์กันในต่างประเทศว่า CSR ที่มุ่งหวังทางด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก
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ขันติไม่มีก็ไม่เกิดสันติ : การจัดการความขัดแย้งภายในสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
No tolerance no peace No harm, no peace: Managing 

internal conflicts to lasting peace

พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร

บทคัดย่อ

บทความนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัขนัต ิขนัตไิม่มกีไ็ม่เกดิสนัตภิาพ การจดัการความ
ขดัแย้งภายในสูส่นัตภิาพทีย่ัง่ยนื การทีจ่ะให้มสีนัตภิาพภายในสูค่วามยัง่ยนืมนัต้องมาจากความอดทนและความ
เข้าใจ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอก ความขัดแย้งภายในบุคคล 
การสร้างสันติในทางพระพุทธศาสนาและการจัดการความขัดแย้งภายในสู่สันติภาพที่ยั่งยืน การจัดการความขัด
แย้งนั้นไม่ว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในระดับใดก็ตาม ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ก�าลังและไม่ใช้ความ
รนุแรงคอืการใช้แนวทางสนัตวิิธี การแก้ปัญหาโดยใช้ก�าลงัในความขัดแย้งทีย่ดืเยือ้เรือ้รงัย่อมน�าไปสูค่วามสญูเสยี
มากยิ่งขึ้น การใช้แนวทางสันติวิธีสามารถด�าเนินการได้หลายวิธี

ค�าส�าคัญ: ขันติ สันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง

Abstract

 This article is intended to provide insights into patience. No patience, No peace, 
managing internal conflicts to being sustainable peace. To have inner peaceful to be sustain-
able, it must come from tolerance and understanding, divided into four parts. Conflicts are 
caused by internal and external factors, internal conflict in Person, To Creating Peace based 
on Buddhism and Managing Internal Conflict to Sustainable Peace. Conflict management does 
not matter at any level. Conflict resolution without power and nonviolence is a peaceful ap-
proach. Solving problems by the power to release the chronic conflicts which leads to even 
greater losses. The method of peaceful, it can be implemented in several ways.

Keywords: patience, Peace, Conflict management

บทน�า

สงครามและความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ท�างาน ในโรงเรียนและใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่มวลมนุษยชาติ ต่างชาติ ต่าง
ภาษา ต่างวฒันธรรมได้กลับมาอยูร่ว่มกันในสังคมโลกหรือชายคาเดียวกนัความขดัแย้งอันเกิดจากความแตกต่าง 
และความหลากหลายของเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมจะเกดิขึน้มากมายกว่าศตวรรษที ่20 ทีผ่่านมาหลายเท่าตวัหาก
ความขัดแย้งไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี อาจจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและเป็นสงครามในที่สุด เป็นที่
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ทราบกันอยู่แล้วว่า สงครามท�าให้บ้านแตกสาแหรกขาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างคณานับ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดและสันติสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเราพิจารณาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนฝูง ในครอบครัว ในที่ท�างานหรือแม้กระทั่งในระดับชาติเราจะพบ
อยู่เสมอว่าท่ามกลางความขัดแย้งนั้นจะมีกลุ่มบุคคลอยู่ 3 กลุ่ม สองกลุ่มหรือสองพวกแรกมีความคิดเห็นขัดแย้ง
กันและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่ากลุ่มที่ 3 คือ พวกที่เป็นกลางหรือผู้ดู เมื่อสองพวกไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ ผู้
แข็งแรงกว่าก็อาจจะใช้ก�าลังอ�านาจบีบบังคับผู้อ่อนแอกว่า ซึ่งผลที่มักจะตามมาคือ ฝ่ายเข้มแข็งกว่าจะเป็นฝ่าย
ชนะ และฝ่ายอ่อนแอเป็นผู้พ่ายแพ้ การใช้มาตรการทางก�าลังอ�านาจจะช่วยให้ความขัดแย้งยุติลงได้เพียงชั่วครู่
ชัว่คราวเท่านัน้ ความขัดแย้งอาจเกดิขึน้มาใหม่เมือ่ไรกไ็ด้ เราจะเหน็ได้ว่าการใช้อ�านาจบบีบังคบัในอดตีทีผ่่านมา
ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ก่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวรเลย ณ วันนี้การสร้างสันติภาพโดยไม่ใช้ก�าลังน่าจะเป็นทางเลือก
ใหม่แทนการใชอ้�านาจบีบบงัคบัทางเลอืกใหมน่ี้น่าจะเป็นแนวทางสันตภิาพที่ค่อนข้างถาวร และที่ส�าคญัทีสุ่ดทุก
ฝ่ายหรือคู่กรณี ของความขัดแย้งนอกจากไม่เสียหน้าแล้วยังได้รับชัยชนะด้วยกันหมดไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้แพ้ ทาง
เลือกใหม่ที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ก็คือการสร้างฝ่ายที่ 3 ให้เข้มแข็งเพื่อท�าหน้าที่สกัดกั้นบรรเทาความขัดแย้งสร้าง
วัฒนธรรมสันติภาพในทุกระดับ

Without tolerance no peace ไม่มีสันติภาพไร้ความยุติธรรม (NPWJ) หรือ Non C’è Pace Sen-
za Giustizia (NPSG) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรของอิตาลีก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดย Emma Bonino นักการ
เมอืงชาวอิตาลีอดตีสมาชกิรฐัสภายโุรปและสมาชกิวฒุสิภาอติาลใีนปัจจบุนั NPWJ ตัง้อยูท่ีก่รงุโรมและเป็นสมาชกิ
ของคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม NGO ส�าหรับศาลอาญาระหว่างประเทศ (CICC) และสมาคมสมาชิก พรรค
รนุแรงแห่งชาต ิรนุแรง (Nonviolent Transnational Radical Party) ซึง่เป็น องค์กรพฒันาเอกชนที ่มีสถานการณ์
ให้ค�าปรึกษาทั่วไป ที่ ECOSOC ของสหประชาชาติ ประเด็นหลักของโปรแกรมคือ ความยุติธรรมทางอาญา
ระหว่างประเทศการ ตัดตอนบริเวณอวัยวะเพศหญิง MENA ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงโครงการ อิรัก สิทธิ
มนุษยชน เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดในสถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งแม้แต่ประชาคมระหว่างประเทศมักจะ
สนับสนุนมาตรการระยะส้ันเพื่อหยุดการสู้รบ แต่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งข้ึนขยายเวลาการไม่ได้รับการ
ยกเว้นโทษและท�าลายหลักนิติธรรมเว้นเสีย แต่จะให้ความรับผิดชอบต่ออาชญากรรม และการชดเชยส�าหรับผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อ ความยุติธรรมประชาธิปไตยและ หลักนิติธรรม เป็นเสาหลักแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนโดยการรับ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน กิจกรรมหลักของ NPWJ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 ได้รับการออกแบบมา
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศถาวรเป็นส่วนหนึ่งของระบบความยุติธรรมทางอาญาระหว่าง
ประเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อป้องกันป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ และการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Bonino, Emma, 2011)

ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอก

ความขัดแย้ง และสงครามนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ แต่ปัญหาก็คือ ขัดแย้งกันอย่างไร จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสิ่ง
ทัง้หลายมีความแตกตา่งกนั ซึง่ความแตกต่างดงักล่าวจะใหเ้กดิความขดัแย้งกนั แต่อย่างไรกต็ามในอกีแงม่มุหนึง่ 
ความแตกต่างนั้นจะก่อให้เกิดความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ถ้าเราแปรผลของความแตกต่าง
นัน้ให้กลายเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ ท�าให้เกดิแง่คิด และมมุมองใหม่ ๆ  นอกจากนีท่้านยงัชีใ้ห้เห็นถงึจดุเด่นของความ
ขัดแย้งว่า ความขัดแย้งนั้น ควรจะก่อรูปขึ้นมาจากเจตนาที่ดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงาม และความก้าวหน้า 
และความร่มเย็นของสังคม แนวคิดเช่นนี้ หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความขัดแย้งในเชิงบวกนั่นเอง (พระธรรม
ปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้า 3-8).
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มมุมองในมิติปรชัญาเกีย่วกบัความขดัแย้งไว้ว่า ไม่ว่าเราจะมทีฤษฎว่ีาด้วยธรรมชาตขิองมนษุย์ทีพ่ยายาม
ขจัดความขัดแย้งทางทฤษฏีออกไปได้ อย่างไรก็ตาม แต่ในทางสามัญสานึก มนุษย์ดูเหมือนจะรู้สึกตัวมาตลอด
เวลาว่า ความขัดแย้งในชีวิต ในตัวตน ในความเป็นคนของเขามิได้หายไปไหน ตรงกันข้ามความขัดแย้งนั้นยังคง
ดารงอยู่ เงียบ ๆ  อย่างมีพลังภายในความเป็นคนของเราทุกคน และดูเหมือนมันจะด�ารงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน
หรือไม่กอ็าจจะชัว่นรินัดร มนัอาจจะฝังแน่นจนกลายเป็นธรรมชาตขิองเรา เป็นเนือ้หนงั เป็นตวัตนทีห่ลอมละลาย
กลายเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่อาจแยกออกจากความเป็นเราแล้วก็ได ้(สมภาร พรมทา, 2548), หน้า 181)

เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้น จะมีทั้งเหตุปัจจัยภายใน และเหตุปัจจัยภายนอก สาหรับเหตุ
ปัจจัยภายนอกจะมุ่งเน้นไปที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม อ�านาจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้
แสดงออกมา ในขณะที่เหตุปัจจัยภายในนั้น ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะนั่น คือ 
สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นอุปสรรคตัวส�าคัญต่อการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธ
ศาสนา

1) ความขดัแย้งเกดิจากเหตปัุจจยัภายใน ในแนวคดิทางตะวนัตก สาเหตขุองการขดัแย้งนัน้ เกดิจาก
สันดานมนุษย์และสัตว์ในทุกสังคม โดยอธิบายว่า (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 2547. หน้า 43) 
ความขดัแย้งของมนษุย์ มพีืน้ฐานเกดิจากสญัชาตญาณความก้าวร้าว ความขดัแย้งและการต่อสู ้เป็นกระบวนเพือ่
การทดแทนหรอืชดเชย สิง่ท่ีเป็นสญัชาตญาณก้าวร้าวทาลายล้างมนษุย์ โดยผ่านทางความขดัแย้งหรือการแข่งขนั
นั้น 

2) ความขัดแย้งเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก แคทเทอรีน มอร์ริส (Catherine Morris) (Catherine 
Morris แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์, 2547, หน้า 19-22) ต้นตออันเป็นที่มาของความขัดแย้ง จาก
ประเภทของความขัดแย้ง ด้านในทัศนะปัจจุบัน ซึ่งเน้นไปยังความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) ขอ
อธิบายขยายความ ดังนี้ 

  1. ข้อมูลเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล เข้าใจผิด ขาด
การสื่อสาร หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่องของข้อมูล เป็นที่ยอมรับว่า ในหลาย
สถานการณ์ท่ีน�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงนั้นมักมีฐานมาจากการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไร
ก็ตาม ระบบการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์นี้มีความคล่องตัวและทันสมัยเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก แต่ถึงกระนั้น ความ
ทันสมัยหรือความคล่องตัวอาจจะเป็นจุดอ่อนได้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ การขาดวิจารณญาณในการกลั่นกรอง 
เพราะการที่ข้อมูลมีมากมาย ซึ่งสามารถแสวงหาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูล
อย่างมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว ท�าให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน 
(วันชัย วัฒนศัพท์, 2547, หน้า 23)

 2. ผลประโยชน์และความต้องการเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Interest Conflict) ได้แก่ ความขัด
แย้งเกี่ยวกับทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ปรารถนาและต้องการ เช่น อ�านาจ ต�าแหน่งหน้าท่ี 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นตัวแปรส�าคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในสังคม สิ่งที่นา
มายืนยันข้อสมมติฐานก็คือ ดัชนีชี้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ สินทรัพย์ถือครอง และการมีงานท�า
เป็นต้น ส่วนตัวแปรตัวความต้องการด้านสังคมก็คือ ระดับการศึกษา ความทันสมัย และฐานะทางสังคม ซึ่งความ
แตกต่างดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน (เทียนฉาย กีระนันท์, หน้า 
99- 107)
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 3. ความสัมพันธ์เป็นที่มาของความขัดแย้ง (Relationship Conflict) ได้แก่ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิดขึ้นซ�้าซาก และวิธีการในการท�าสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น วิธีการ
ท�างานต่างกนั การตดัสนิใจต่างกนั และการคาดหวงัท่ีต่างกนั สมัพันธภาพเป็นความจ�าเป็นพ้ืนฐานอย่างหนึง่ของ
มนษุย์ เพราะมนษุย์ยงัเป็นสตัว์สงัคมไม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวได้ ในขณะเดียวกนันัน้ สมัพนัธภาพ หรือความสมัพนัธ์
ที่ไม่ลงตัวจาก การตัดสินใจและความคาดหวังที่ต่างกัน ก็จะน�ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาให้
ลูก ก็ซื้อของเล่นให้เล่นไปเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ หรือทดแทนเวลาที่จะมีให้กับลูกเป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ 
แต่ลูกคาดหวังเวลาท่ีพ่อแม่จะมาใกล้ชิด พาไปเทีย่วพดูคยุเล่นด้วย และเมือ่ความคาดหวงัทีไ่ม่ตรงกนัระหว่างพ่อ
แม่ลูก ปัญหาความขัดแย้งก็จะปรากฏขึ้นในปัญหาระดับประเทศ หรือนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิด
ปัญหาแล้วไม่ได้รับการดูแล ท�าให้ประชาชนมองว่า นโยบายต่างๆ เป็นการท�าเพื่อหาเสียง เพื่อหวังคะแนน 
เป็นการมุ่งเชิงธุรกิจ ไม่ได้มุ่งความสัมพันธ์ระยะยาว จึงน�าไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นกัน (Wayn E., Baker อ้างใน 
วันชัย วัฒนศัพท์, 2547), หน้า 78-84)

 4. โครงสร้างเป็นทีม่าของความขดัแย้ง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง โดยเปลีย่นแปลง
ระเบียบกฎเกณฑ์เดิม ขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแย้งเนื่องจากขาดความยุติธรรม ความขัดแย้งเกิดจาก
การกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมซึ่งโครงสร้างสังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง และเป็นชนชั้นที่กดขี่
ขูดรีด ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกันในผลประโยชน์ของชนชั้น เนื่องจากความสา
นึกของชนชั้นที่ก่อตัวข้ึนมากลายเป็นความขัดแย้ง ได้ทาการจ�าแนกตัวแปรพื้นฐานของการขัดแย้งว่าความขัด
แย้งไม่ได้เกดิขึน้โดยบงัเอญิ แต่เป็นผลพวงจากสงัคมทุนนิยมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดขีแ่ละการขัดแย้ง
ทางสังคม ซึ่งผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้มี เลนิน (Lenin) และเหมาเจ๋อตุง (Mao Tse-Tung) เป็นต้น ในขณะที่ 
ดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf) เห็นด้วยว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากการกดขี่ระหว่างกลุ่มต่างๆ แต่แตกต่าง
จากการกดขีท่างชนชัน้อย่างแนวความคดิของ มาร์ซ (Marx) ดาห์เรนดอร์ฟ เหน็ว่าความขดัแย้งเรือ่งผลประโยชน์
ในสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จริง แต่แหล่งกาเนิดอันเป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคมนั้น เกิดจากการรวม
ตัวขึ้นเป็นองค์กรของกลุ่มในสังคม เช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา มักจะเกิดกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการจัด
ตั้งเป็นองค์กร เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานเพื่อความเสมอภาพ (Karl Marx และ C. Wright Mills อ้างใน พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 2547, หน้า 46) เป็นต้น

 5. ค่านิยมเป็นที่มาของความขัดแย้ง (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ โลกทัศน์
หรือความเชื่อต่างกัน การให้ความส�าคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลัง
ส่วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ต่างกัน รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของประชากรแต่ละกลุ่มใน
สังคมทาให้เกิดความขัดแย้ง โดยชี้ให้เห็นว่า สังคมดั้งเดิมมักจะไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากไม่มีประชากรมาจาก
หลากหลายเผ่าพันธุ์ แต่เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น ย่อมประกอบไปด้วยประชากรที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์
แตกต่างกัน (Throesten Sellin, Culture Conflict and Crime, 1938, p. 41)

สรุปได้ว่า ความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรเกิดในองค์การ ต่อมาเชื่อว่าเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
ขัดแย้งไม่จ�าเป็นต้องเลวร้ายเสมอ เกิดขึ้นจากความเชื่อของ การรับรู้ จูงใจ ความไม่เท่าเทียมของอ�านาจ และ
ความปรารถนาในทรัพยากรที่จ�ากัด ท�าให้เกิดการ แบ่งอ�านาจของบุคคลในสังคม ส่งเสริมการท�างานของกลุ่มให้
มีประสิทธิภาพ กระตือรือร้น วิเคราะห์ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
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ความขัดแย้งภายในบุคคล

ความขัดแย้งภายในบคุคล (intrapersonal conflict) หมายถงึความล�าบากใจทีเ่กดิจากการต้องตดัสนิ
ใจท�าบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่อาจท�าได้ หรือต้องประสบตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป คือสภาพการณ์ที่คนต่างๆ มีเป้า
หมายหรือความต้องการที่ไปด้วยกันไม่ได้ (incompatibility) ซึ่งหมายความว่า การบรรลุเป้าหมายหนึ่งจะท�าให้
ไม่บรรลุอีกเป้าหมายหนึ่งในบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดและเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะขับ
เคลื่อนให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่เนื่องจากคนเราทุกคนมีความแตกต่างกันดังค�ากล่าวที่ว่า “ไม่มี
ใครสองคนที่เกิดมาเหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านอารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ ถึงแม้จะ
มองเห็นในสิ่งเดียวกันก็ตาม แต่ต่างคนย่อมมีความคิดเห็นเป็นของตนเองซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ท�าให้
เกิดความขัดแย้งหลายอย่างจากหลายบุคคลทั้งในชีวิตประจ�าวันก็จะเกิดความขัดแย้งในครอบครัว ความขัดแย้ง
ในองค์การ ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน (สมบัติ ธ�ารงธัญวงค์, 2545, หน้า หน้า 9-10)

ความขัดแย้งภายในบุคคล คือการไม่ลงตัวระหว่างความคิดและความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากความขัดแยง้ระหวา่งจิตใจใฝ่ดีและใฝช่ั่ว หรือความขดัแย้งระหว่างบุคคลกับสงัคมหรอืหลกัการบางอยา่ง อกี
ทั้งความขัดแย้งภายในบุคคลเกิดขึ้นจากภาวะที่จิตใจเกิดกามตัณหาคือ ความอยากมี อยากได้ และเกิดภาวะ
ตัณหาคือ ความอยากที่จะเป็น จึงท�าให้เกิดความล�าบากใจที่เกิดจากการต้องตัดสินใจท�าบางสิ่งบางอย่างจากสิ่ง
ที่อาจท�าได้ หรือต้องประสบตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป  ความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่พึงประสงค์ แต่ก็แทบเป็น
ไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งได้พ้น ตราบเมื่อมนุษย์ยังคงต้องใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ภายใต้สังคม
เดียวกันกับผู้อื่น ดังนั้นเมื่อไม่สามารถหลีกหนีความขัดแย้งได้ ก็ควรเรียนรู้ ท�าความเข้าใจกับความขัดแย้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ของกลุ่มหรือของคนที่เกิดความไม่เข้าใจกัน มีความรู้สึกไม่พึงพอใจที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกัน แต่ละฝ่ายมุ่งหมายที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีการรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นและ
การตดิต่อสือ่สารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่บคุคลส่วนมากเมือ่คิดถงึความขดัแย้งมกัจะคดิไปถงึเรือ่งในทางลบ และพยายาม
ที่จะหลีกเล่ียงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ถ้าไม่มาพิจารณาความขัดแย้งอย่าง
จริงจังแล้ว มักจะน�าไปสู่ผลทางลบ และหากปล่อยให้เกิดขึ้นในการท�างานอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้เกิดความไม่
สามัคคีขาดความเป็นปึกแผ่น และขาดประสิทธิภาพของทีมงานได้ 

มนษุย์จะมีความสขุได้ต่อเม่ือประสบสนัตภิาพภายในตนเอง อนัเป็นผลจากความเข้าใจและการยอมรบั
ตนเองและผู้อื่นอย่างที่แต่ละบุคคลเป็น กล่าวคือเข้าใจและยอมรับในความเป็นเช่นนั้นเองของสรรพสิ่ง และนั่น
คอืจดุเริม่ต้นของการด�ารงอยูอ่ย่างประสานสอดคล้องระหว่างปัจเจกบคุคลกบัมนษุย์ชาตแิละธรรมชาตอินัจะน�า
ไปสู่การสร้างสันติภาพในระดับประเทศและระดับโลก จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งมีหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เล็ก
ที่สุดคือความขัดแย้งภายในบุคคล และกว้างที่สุดคือความขัดแย้งระดับโลก

ดงันัน้ความขดัแย้งและความรนุแรงภายในตวับุคคลเป็นความขัดแย้งทีเ่กิดขึน้อยูภ่ายในจติใจซึง่สามารถ
ส่งไปยังพฤติกรรมการแสดงออก กล่าวคือถ้าบุคคลมีจิตใจที่ต�่าหรือความโหดร้าย ก็จะส่งผลไปยังพฤติกรรมให้
กระท�าอันสิ่งที่ชั่วร้าย ถ้าบุคคลที่มีจิตใจอยู่ในระดับสูงหรือความอ่อนโยนก็จะส่งผลให้พฤติกรรมแสดงออกไปใน
ทางที่ดีงาม หรือบุคคลที่มีทั้งความโหดร้ายและความอ่อนโยนทั้งน้ีทั้งนั้นอาจข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบุคคล
แต่ละบุคคล
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การสร้างสันติในทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ พระพุทธศาสนา
เปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง แต่พระพทุธศาสนาก็มอีทิธิพลและบทบัญญัตต่ิอวิถชีวิีต
ของบุคคลในสังคม ซึ่งนักสังคมศาสตร์ให้การยอมรับความส�าคัญของพระพุทธศาสนาในลักษณะท่ีเป็นระบบ
ควบคมุสงัคมให้สุขสงบ และเป็นสถาบนัเบือ้งต้นส�าหรบัการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และสวสัดกิารของมนษุย์ 
(ภารดี มหาขันธ์, 2532, หน้า 33-50)

ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ้อน (Chaos) เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มไปสู่ความ
รนุแรงได้ง่าย สนัตวิธิจีะเข้ามามบีทบาท และท�าหน้าทีใ่นการประสานร่องรอยความขดัแย้งเหล่าน้ัน เพือ่ให้สงัคม
ไทยได้ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) จากวิธีเดิมที่ใช้อ�านาจเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบสังคมโบราณซึ่งใช้ไม่
ได้แล้วในสังคมปัจจุบัน ไปสู่กระบวนการทางสังคมที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันท�าเรียกว่า “วิธีการ
อารยะ” (Civilize) หรือ “ความเป็นอารยะ” (Civility) กล่าว คือ เป็นการพัฒนาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทางสันติ
วิธี (ประเวศ วะสี, 2545, หน้า 1-12) คือสภาพที่ปราศจากความขัดแย้ง ตั้งอยู่บนสมมติฐานความเชื่อที่ไม่เป็น
ความจริงสองประการ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2528, หน้า 56-69) คือ

1) ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้

2) ความขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้ายหรือเป็นปัญหา 

สันติในพุทธศาสนา “พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกได้ว่ามีความช�านาญเป็นพิเศษ การแก้ปัญหา
พระพทุธองค์มคีวามโดดเด่นมาโดยตลอดในฐานะเป็นศาสนาทีเ่ผยแพร่โดยไม่เคยมสีงครามและไม่มหีลกัการใดๆ
ที่เป็นข้ออ้างในการรุกรานผู้อื่น พระพุทธศาสนามีประวัติแห่งความสงบอย่างแท้จริงสอนเมตตาที่เป็นสากลจน
นกัปราชญ์ยอมรบัว่าพระพทุธศาสนาเป็นขบวนการสนัตนิยิมทีแ่ท้แรกสดุของโลก จงึมีนกัสนัตนิยิมทีมุ่่งมาศกึษา
แนวทางสันติจากพระไตรปิฎก” จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาได้มีหลักค�าสอนที่สอดคล้องกับสันติวิธีในหลายแง่มุม 
กล่าวคือ หลักสันติวิธีไม่ได้แปลว่า การอยู่เฉย ๆ ไม่ท�าอะไรหากแต่เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ให้
เกิดการเบียดเบียนหรือความรุนแรงน้อยท่ีสุดด้วยอ�านาจของปัญญา คือเข้าใจโทษภัยของความรุนแรง อันเกิด
จากการมองเหน็ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงระหว่างตนกบัโลก การปฏิบตัต่ิอสิง่ต่าง ๆ  อย่างถกูต้องกค็อืเมตตาภาวนา
นั่นเอง ค�าว่าภาวนาในที่นี้ หมายถึงการท�าให้เกิดขึ้นเป็นจริง มิได้หมายถึงการท่องมนต์ เมตตาภาวนาจึงมิได้
หมายถึงการสวดแผ่เมตตา หากแต่หมายถึงการท�าให้เกิดความเมตตาขึ้นภายในจิตใจ ประกอบอยู่ในความคิด 
ค�าพูด และการกระท�า อยู่ในวิถีชีวิตทุกลมหายใจ ความเมตตาน้ีไม่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการคิดจ�าเป็นต้องลงมือ
ปฏบิตัด้ิวยตนเอง โดยอาจจะถอืตามแนวทางปฏบิตัใินมรรคแปดกไ็ด้ หรอืตามหลกัไตรสกิขากไ็ด้ ส่วนปัญญานัน้
ท�าให้มีทัศนคติและความคิดที่ถูกต้อง มองเห็นโทษของความรุนแรง เข้าใจเหตุที่มาของความรุนแรง รู้วิธีระงับ
ความรุนแรง เนือ่งจากมองเหน็ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ  ไม่มองตนเองแยกจากโลกหรือสังคม ความมีศีลท�าให้
การพูด การกระท�า และการประกอบอาชีพเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิด
ความแตกแยกร้าวฉาน มีความเป็นอยูง่่าย บรโิภคตามความจ�าเป็น ลดภาวการณ์ท�าลายสิง่แวดล้อม หรอืส่งเสรมิ
การเบยีดเบยีนวิถชีวิีตผูอื้น่ ไม่ประกอบอาชญากรรม ไม่ทจุรติฉ้อฉล มคีวามซ่ือสตัย์และจรงิใจต่อคูส่มรส เป็นต้น 
ส่วนหลักสมาธิ ประกอบด้วย ความพากเพียร ความมีสติรู้ทั่ว และภาวะจิตใจที่เหมาะกับการประกอบการงาน 
คอืการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ  ให้ประสบผลส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยอ�านาจของความบากบัน่ มจิีตใจเบกิบาน เป็นสขุ 
จะเห็นได้ว่า สันติวิธีหรือเมตตาภาวนาก็คือการด�าเนินชีวิตอันประกอบด้วยความมีศีล สมาธิ และปัญญา จะขาด
สิง่ใดสิง่หนึง่ไปมไิด้ ปัญญาท�าให้มองเหน็ความรนุแรงทัง้แบบทัว่ไปทีเ่ป็นการใช้ก�าลัง และความรุนแรงเชงิโครงสร้าง 
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อันเกิดจากการมองสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน และโดยเหตุที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ จึงไม่อาจจะหลีก
เลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงขึ้นได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หลักของศีลจึงเป็นแนวปฏิบัติที่ให้ลดละความ
รุนแรง มีการเบียดเบียนน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การสร้างสันติในทางพระพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4 ว่าคือ ธรรมของคนมีคุณแก่สังคม สมาชิกที่ดีของ
สังคม พรหมวิหาร 4 จึงเป็นหมวดธรรมที่มีความส�าคัญและน่าสนใจ นอกจากนี้พรหมวิหาร 4 ยังเป็นหมวดธรรม
ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในสังคมว่าคือ ธรรมประจ�าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม 4 
ประการ ได้แก่เมตตา คือ ความรัก กรุณา คือ ความสงสาร มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่น
อยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง

พรหมวหิาร 4 เปน็คุณธรรมประจ�าใจเป็นคุณภาพจิตหรอือยู่ในระดบัความคิด เนื่องในสมัมาสังกัปปะ 
การฝึกอบรมพรหมวิหาร 4 จึงรวมอยู่ในหมวดสมาธิหรืออธิจิตสิกขา ถ้าจะใช้พรหมวิหาร 4 เช่น เมตตา กับการ
แสดงออกภายนอก กต้็องเอาเมตตานัน้ไปประกอบการกระท�า คอื กายกรรมประกอบด้วยเมตตา วจกีรรมประกอบ
ด้วยเมตตา เป็นต้น เพราะว่าลาพังเมตตายังไม่เป็นการกระท�าข้ันปฏิบัติการทางสังคมโดยตัวของมันเอง (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้า 765)

การน�าพรหมวิหารธรรมมี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นั้นน�าไปปรับใช้ การน�าไปใช้
ผูใ้ช้จะต้องพจิารณาก่อนเสมอว่า ผดิ หรอื ถกู แนวทางนัน้จงึจะท�าให้ก่อเกดิประโยชน์และเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ 
วัตถุประสงค์ในทางที่ก่อความสันติสุขแก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างแท้จริง

1) เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์
แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย

2) กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจอันปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อน
ของปวงสัตว์

3) มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องในบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก
บานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ด�ารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงดงามยิ่งขึ้นไป

4) อเุบกขา หมายถงึ ความวางใจเป็นกลาง อนัจะท�าใหด้�ารงอยูใ่นธรรมทีพ่ิจารณาเหน็ด้วยปัญญา คอื
มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท�าแล้ว อัน
ควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวาง
เฉยสงบใจมองในเมื่อไม่มีกิจควรท�า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้
รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน ดังนั้นผู้ด�ารงตนในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายด้วยเมตตา 
กรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้นแม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วย
ที่จะมิให้เสียธรรมพรหมวิหารนี้บางทีแปลว่า ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม ธรรมเครื่องอยู่อย่างพรหม ธรรมประจ�า
ใจที่ท�าให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, หน้า 142-143)

สนัตภิาพทีแ่ท้จรงิมใิช่ปรากฏอยูภ่ายนอก แต่มนัต้องมใีนภายในใจเราต่างหาก ชนะใจเรากค็อืชนะโลก 
หลกัพรหมวหิาร 4 ซึง่มี เมตตา กรณุา มทิุตา อเุบกขา เป็นวถิทีางทีด่ท่ีีสดุทีจ่ะช่วยให้โลกพบสนัตภิาพ การปฏบิตัิ
ตามค�าสอนของพระพทุธองค์ย่อมสามารถบรรลสุิง่ทีพ่งึประสงค์ได้อย่างแท้จรงิ ประโยชน์ในการใช้ธรรมะกบัการ
แก้ปัญหาของโลกปัจจุบัน เพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หลักพรหมวิหาร 4 ที่ประกอบด้วย 
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เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา หากได้เริม่ต้นทีจ่ติใจของแต่ละคน และแผ่ไปยงัมนษุยชาตทิัว่โลก กจ็ะเป็นประโยชน์
แก่โลก และท�าให้สังคมปราศจากความรุนแรง บ้านเมืองไทยเกิดความขัดแย้งมากมายภายในสังคม เนื่องจาก
ปัจจัยหลายด้านท่ีส่งผลกระทบให้ความขัดแย้งนั้น เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงความขัดแย้งที่สร้างเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้นนั้นมาจากมนุษย์มนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ ในการท�าให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมหลัก
ธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคม คือ หลักพรหมวิหาร ควรน�ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะหลักพรหมวิหารธรรม มีเนื้อหาครอบคุลม ทั้งด้านการกระทาทางกาย 
วาจา และใจ อันน�ามาสู่การแก้ไขปัญหา

ดังนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักสันติวิธี และควรแก่การศึกษาและเผยแผ่ให้ทุก
คนได้รับทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ามีแนวคิดสันติอยู่บนพื้นฐานของหลักค�าสอนของพุทธศาสนาในเรื่องใดบ้าง 
และวิธีการจัดการกับความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญอะไรบ้าง

ประเดน็ปัญหาทีน่่าสนใจกค็อืว่า “สนัตภิาพจะเกดิขึน้ได้อย่างไร” หรอื “สนัตวิธิใีน การทีจ่ะสร้างสรรค์
สันติภาพคืออะไร” “สันติวิธี” อันเป็นแนวทาง หรือมรรควิธีที่ท�าให้เกิดข้ึนสันติภาพในสังคมยุคปัจจุบัน พุทธ
ทาสภิกขุได้ตั้งค�าถามว่า “ท�าไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ “สันติภาพนั้น มันส�าคัญอยู่ในตัวมันเอง 
คือ จ�าเป็นส�าหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับส่วนบุคคล หรือทั้งหมดในโลก ล้วนต้องการสันติภาพ” (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, หน้า 1-2) ท่านชี้ว่า “โลกจ�าเป็นต้องมีสันติภาพ” (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, หน้า 4) เพราะ “ยุคปัจจุบันนี้เกิดวิกฤติการณ์ ซึ่งวิกฤติการณ์ที่ถือได้ว่าเลวร้ายที่สุดก็คือ 
การที่ “คน” เข้าไปเกี่ยวกับข้องกับธรรมชาติด้วยกิเลส ตัณหา และด้วยอ�านาจแห่งกิเลสตัณหานั้น จึงท�าให้คน
ได้ฉกฉวยผลประโยชน์ต่าง ๆ จากธรรมชาติเพื่อสนองความอยากของตนเอง” ฉะนั้นทางออกก็คือ “การคิดหา
วิธีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยไม่ท�าให้ธรรมชาติสูญเสีย ความสงบ หรือสูญเสียคุณสมบัติดั้งเดิมของธรรมชาติ” 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, หน้า 4-5) ด้วยเหตุนี้ “พุทธบริษัทจึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ศกึษาและท�าความเขา้ใจเรื่องสันติภาพ เพราะสันตภิาพเป็นจดุมุง่หมายอยา่งยิ่งของพระพุทธเจา้เพื่อที่ขวนขวาย
ช่วยกันและกันให้เกิดสันติภาพขึ้นมา” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548, หน้า 12-14)

การจัดการความขัดแย้งภายในสู่สันติภาพที่ยั่งยืน

ความขัดแย้งนั้น ก่อให้เกิด “ผล” ในเชิง “บวก” หรือ “ลบ” ก็ได้ ฉะนั้น เมื่อมองในอีกมิติหนึ่งพบว่า 
“มนุษย์” ย่อมสามารถบริหารความขัดแย้งว่า ต้องการที่จะแปร (Transformation) ให้เป็นไปในทิศทางใดก็ได้ 
ฉะนั้น โจทย์ส�าคัญที่ต้องด�าเนินการก็คือ “จะจัดการความขัดแย้งอย่างไร” จึงให้ความขัดแย้งเป็นไปในเชิงบวก 
และท�าให้ความขัดแย้งนั้นไม่ขยายวงไปสู่ความรุนแรง 

ความขดัแย้งเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิควรส่งเสรมิให้เกิดความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์ จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ซึ่งวิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่ส�าคัญไว้ 5 วิธี (Yoder Wise, P.S., 
1999, pp. 346-351) ดังนี้ 

1) การหลีกเลี่ยง เป็นวิธีการที่บุคลากรในองค์การน�ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดย
บุคลากรไม่สู้ปัญหาและไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเอง และความต้องการ
ของผู้อื่น หลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชาและไม่สนใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพยายามท�าตัวอยู่เหนือปัญหาและความขัด
แย้งต่าง ๆ โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
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2) การปรองดอง วิธีการน้ีบุคลากรในองค์การจะน�ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดย
บุคลากรมีจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติการเอาใจผู้อื่น เป็นแบบของการเจรจาต่อรอง ที่
มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากได้บ้างก็ยอมเสียบ้างหรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง รับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นทั่วๆไป และระหว่างเพื่อนร่วมงาน

3) การต่อสู้ บุคลากรจะใช้วิธีการนี้ในการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น โดยบุคลากรเน้นการเอาใจ
ตนเองเป็นส�าคัญ มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นหลัก โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรม
ที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอ�านาจจากต�าแหน่งความได้เปรียบในฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง หรือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคามข่มขู่หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพียงเพื่อตนเองจะได้ประโยชน์ และ
ได้ชัยชนะในที่สุด โดยไม่สนใจว่าจะได้มาด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

4) การร่วมมือร่วมใจ เป็นวิธีการที่บุคลากรน�ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 
โดยบคุลากรมุง่ทีเ่อาชนะและขณะเดยีวกนักใ็ห้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรม
ของคนที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นประสานผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื่อให้องค์การอยู่
รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปการประนีประนอม หรือการเจรจาต่อรองบุคลากรจะใช้วิธีการนี้ในการ
จดัการความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้โดยบคุลากรต้องการใช้ความสามารถเกล้ียกล่อมบคุคลท่ีเรามุง่จะได้บางสิง่บางอย่าง
จากเขาให้หรือยอมให้บางสิ่งบางอย่างนั้นแก่เรามากที่สุด โดยความสมัครใจ เน้นการเจรจาต่อรองเพื่อให้ตนเอง
มีส่วนได้รับประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม หากตนเองจะเสียประโยชน์ก็ต้องการใช้วิธีการเจรจาต่อรอง เพื่อให้
ตนเองเสียประโยชน์น้อยที่สุด

5) การประนีประนอม หรือการเจรจาต่อรอง (Compromising or Negotiating)

เบลค, มอตัน และ แทปเปอร ์(Blake, Mouton & Tapper) (Blake, Robert R., and Mouton, 
Jane S., 1981, p. 58) ระบุว่าการจัดการกับความขัดแย้งมีอยู่ 5 ประเภท คือนักเผด็จการ (tough battler) 
นักประสานไมตรี (friendly helper) นักหลบหลีก (avoider) นักประนีประนอม (compromiser) และนักแก้
ปัญหา (problem solver)

1) นักเผด็จการ จะรู้สึกว่ายอมให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถือว่าความขัดแย้งเป็นเครื่องแสดง
ถงึความล้มเหลวในการควบคมุผูใ้ต้บงัคบับญัชา เมือ่มคีวามขดัแย้งเกดิขึน้จะรูส้กึโกรธและพยายามใช้อ�านาจของ
ตนเอาชนะความขัดแย้ง จะควบคุมความขัดแย้งโดยการเก็บกดไว้ ชอบใช้วิธีบังคับ ใครแสดงความขัดแย้งออก
มาก็จะถูกลงโทษ ทุกคนจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา

2) นักประสานไมตร ีเป็นผู้ที่ยอมรับว่ามีครามขัดแย้งอยู่ แต่รู้สึกกลัวเพราะคิดว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่ง
ท่ีคุกคามความสงบสขุในหน่วยงาน จงึพยายามให้สถานการณ์ราบรืน่ มักจะใช้วธิกีลบเกลือ่นเมือ่เกดิความขัดแย้ง
ขึ้น คือ จะไม่พูดถึงประเด็นปัญหาตรง ๆ แต่จะพูดถึงข้อตกลงอื่นที่ทุกฝ่ายยอมรับ ใครจะแสดงอารมณ์ในทาง
ลบบ้างก็ปล่อยไปทุกคนจะต้องอดทนและยอมรับ

3) นกัหลบหลกีจะพยายามหลกีเลีย่งความขดัแย้ง ถือคติว่าถ้าความขัดแย้งไม่ได้รบัความสนใจ ปัญหา
ก็จะคลี่คลายไปเองเมื่อเวลาล่วงเลยไปพอสมควร จึงชอบใช้วิธีหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอยู่เสมอ

4) นักประนีประนอมมักคิดว่าความรุนแรงจะเป็นตัวเสริมความขัดแย้ง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง การ
ที่จะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง คือ การประนีประนอมยอมความกัน ทุกฝ่ายควรเสียสละและมาพบกันคนละคร่ึง
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ทาง นักประนีประนอมมักจะเลือกใช้วิธีไกล่เกลี่ยหรือเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งจะถูกปล่อยไปเฉย ๆ และไม่
พยายามให้บุคคลที่มีความขัดแย้งกันได้เผชิญหน้ากันหรือติดต่อกันโดยตรง

5) นกัแก้ปัญหา จะยอมรบัความขดัแย้งเป็นเรือ่งธรรมดาหลกีเลีย่งไม่พ้น ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหา
กัน และร่วมกันวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงเพื่อจะได้หาทางแก้ไขได้ตรงประเด็นเมื่อมีความขัดแย้งเกิด
ขึ้นจึงชอบใช้วิธีเผชิญหน้า เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันและหาข้อตกลงที่เห็นฟ้องต้องกัน

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีต้องมี “ความยุติธรรม” เข้ามาเกี่ยวข้อง ความส�าคัญในประเด็นนี้
คือ “สังคมต้องมีความยุติธรรมความยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความเจริญ สังคมใดก็ตามท่ีขาดความ
ยุติธรรมไม่อาจก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมหรือจิตใจ แต่กลับเป็น
บ่อเกดิของความทกุข์ ความขดัแย้ง การเสยีก�าลังใจ และน�าไปสูวิ่กฤติด้านต่าง ๆ  รวมทัง้วิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ
ทีเ่ราก�าลงัเผชญิอยู ่ความยตุธิรรมในสงัคมจึงเป็นเร่ืองส�าคญั แต่เท่าท่ีผ่านมา สงัคมไทยยงัให้ความส�าคญักับเรือ่ง
นี้น้อยเกินไป” (ประเวศ วะสี, 2545, หน้า ค�าน�า) การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี นอกจากเป็นวิธีการที่
สอดคล้องกับมนุษยชาติแล้ว ยังเป็นวิธีการที่สร้างพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆ เพราะความเข้าใจ เห็นใจกันเป็นวิธีการป้องกัน และต่อสู้กับภัยในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะมาสู่ประเทศชาติ
ด้วย (มารค ตามไท, 2537, หน้า 65-66) “สันติวิธี” ตามแนวทางของสันติวิธีในบริบทของ “การจัดการความขัด
แย้ง” เป็น วิธีการที่จะใช้เป็นคู่มือส�าหรับจัดการความขัดแย้งต้องเป็นสันติวิธีที่ “มีธรรม” หรือ “เป็นธรรม” ซึ่ง
ค�าว่าวิธีที่เป็น “ธรรม” นั้น จะใช้วิธีอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องเป็นวิธีถูกน�าเสนอด้วย “เจตนาที่ดี” “ทุกคนยอมรับ
และปฏิบัติได้” และ “ทุกคนมีความสุข”

บทสรุป

การทีม่ีความขดัแย้งเกิดขึ้นในระดับใดหรือพื้นที่ใดกต็าม หากต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาดงั
กล่าว สันติวิธี จึงเป็นค�าตอบเสมอ ส่วนวิธีการว่าจะท�าอย่างไรที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง นั่นคือการใช้แนวทางสันติวิธีซึ่งก็คือการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง สันติวิธีไม่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรพัย์สินและชวีติ ความขดัแย้งได้ก่อให้เกดิการพฒันาคณุค่าภายในของมนษุย์ในเชงิอตัวสิยั และมส่ีวนส�าคญัใน
การพัฒนาคุณค่าในเชิงปรวิสัย ฉะนั้นความขัดแย้งในพระพุทธศาสนาสะท้อนภาพทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาป 
ประเดน็จงึอยูท่ี่ว่า เราจะมท่ีาทต่ีอความขดัแย้ง หรอืวางบทบาทของตวัเองในสถานการณ์ของความขัดแย้งอย่างไร 
จึงจะสามารถด�ารงตนอยู่บนสถานะของความขัดแย้งได้อย่างประสานสอดคล้องกับชีวิตและสังคม ความขัดแย้ง 
หากแต่ยอมรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในฐานะที่เป็น “ทุกข์” ประการหนึ่งของชีวิตและสังคม และ
แสวงหาค�าตอบว่า ความขัดแย้งเกิดจากอะไร น�าไปสู่อะไร เราควรจะมีท่าที รวมไปถึงการแสวงหาทางออก หรือ
หาเครื่องมือเพื่อน�าไปจัดการความขัดแย้งให้ถูกต้องตามหลักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล และชุมชนได้
อย่างไร จึงจะท�าให้มนุษย์และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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การประยุกต์พระธรรมวินัยกับพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย
Applying Dhamma-Vinaya with the monks violating 

the Vinaya and the Law

นางสาวนารีรัตน์ พลบจิตต์

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง การประยุกต์พระธรรมวินัยกับพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
พระวนิยัของพระภกิษุเถรวาทในประเทศไทยทกุรปูต้องปฏบิตัติาม อนัเป็นข้อห้ามหลกัของพระพทุธศาสนา เหนือ
ว่ากฎหมายอ่ืนๆ เนื้อหาประกอบไปด้วย ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งตามกรอบธรรมเนียมของ
องค์กรสงฆ์, ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการหมาดหมาง การทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาท, ความขัดแย้งเป็นที่มาของการ
บัญญัติพระวินัย, ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักการทางศาสนา บทสรุปของการแก้ปัญหาตามกรอบแห่งพระ
วินัย และการประยุกต์พระธรรมวินัยกับพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย

ค�าส�าคัญ : พระธรรมวินัย, พระภิกษ,ุ ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย

Abstract

The article on the application of precepts to monks who violate the Vinaya and the 
law. In relation to the discipline of Theravada Buddhist monks in Thailand, all images must be 
followed. This is the main taboo of Buddhism. That other law. Content includes: Characteristics 
and causes of conflict in the Buddhist tradition. Factors that cause strife, strife, and strife, con-
flict as a source of disciplined discipline, conflicts over religious principles, the law and the 
conclusion of the solution based on the framework of the discipline and applying Dham-
ma-Vinaya with the monks violating the Vinaya and the Law.

Keywords: Dharma Discipline, Monks, Violations of Vinaya and Laws

บทน�า

“พระวนิยั” คือกฎหมายทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิขึน้เพื่อป้องกนัการละเมดิและการกระท�าผดิในครั้ง
ต่อไปของพระภิกษุ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้นๆ กระท�าผิด
ที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท�าให้พุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะท�านุบ�ารุง และขาด
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้เพื่อป้องปรามพระภิกษุรูปอื่นที่จะละเมิด
และกระท�าผิดในอนาคตเช่นนั้นอีก พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นบังคับก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น จะ
บัญญัติพระวินัยเพ่ือลงโทษพระภิกษุรูปนั้น ๆ หลังกระท�าผิดแล้ว เพ่ือไม่ให้ภิกษุรูปอื่นยึดถือเป็นเยื้องอย่างใน
การกระท�าผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดย
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อาศัยพระวินัยอย่างเดียวมาควบคุมลงโทษคงไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
กฎหมายปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 มาควบคมุพฤตกิรรมของพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัย
และกฎหมาย

ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งตามกรอบธรรมเนียมขององค์กรสงฆ์ 

 สิง่ทีเ่ป็นปัญหาหรอืบางทีไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นกิจทีจ่ะต้องได้รบัการบรหิารจดัการให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วย
ความเรยีบร้อย มปีระสทิธภิาพ บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบาย เรียกตามภาษาพระพทุธศาสนาว่า อธกิรณ์ พระพุทธ
ศาสนาพดูถงึอธกิรณ์ 4 อย่าง 2 ในทีน่ีจ้ะอภปิรายเฉพาะ ววิาทาธกิรณ์ ว่าด้วยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักการใน
องค์กรสงฆ์ 

 วิวาทาธิกรณ์ คือกรณีที่แสดงออกทางกายและวาจา แสดงถึงความบาดหมาง ความ ทะเลาะ ความ
แก่งแย่ง ความวิวาท ความกล่าวต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ การด่าทอใน
เรื่องนั้นๆ เรียกรวมๆว่า ความคิดเห็นขัดแย่งกันในเรื่องที่ว่า (1) นี้ธรรม (2) นี้อธรรม (3) นี้วินัย (4) นี้ไม่ใช่วินัย 
(5) นี้ตถาคตภาษิตไว้ตรัสไว้ (6) นี้ ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้ตรัสไว้ (7) นี้จริยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมา (8) 
นี้จริยาวัตรที่ตถาคต ไม่ได้ประพฤติมา (9) นี้ตถาคตบัญญัติไว้ (10) นี้ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ (11) นี้อาบัติ (12) นี้ 
อนาบัติ (13) นี้อาบัติเบา (14) นี้อาบัติหนัก (15) นี้อาบัติมีส่วนเหลือ (16) นี้อาบัติไม่มีส่วน เหลือ (17) นี้อาบัติ
ชั่วหยาบ (18) นี้อาบัติไม่ชั่วหยาบ 

 ความขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

 ลักษณะที่ 1 เกิดจากคน 2 คนหรือฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่างตรงกันข้ามกัน โดย หาข้อยุติไม่ได้ เช่น 
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นี้ธรรม อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นี้อธรรม ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นี้วินัย อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นี้ไม่ใช่วินัย ฝ่าย
หนึ่งเห็นว่า นี้เป็นอาบัติ อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า นี้ไม่เป็นอาบัติ ลักษณะที่ 2 เกิดจากคน 2 คนหรือฝ่าย คือฝ่ายที่
แสดงความเห็นบิดเบือน เช่น แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 
แสดงวินัย ว่ามิใช่วินัย แสดงกรณีที่เป็นอาบัติว่าไม่เป็นอาบัติ แสดงกรณีที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติ กับฝ่ายที่
แสดงความเห็นตามความเป็นจริง เช่นแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม แสดงธรรมว่าเป็นธรรม รวมเป็น 9 คู่กรณี 18 
ประเดน็ ปัญหาความขดัแย้งอย่างนีใ้นองค์กรสงฆ์ ถอืเป็นเรือ่งใหญ่เพราะ เกีย่วกบัหลกัการ เป็นทฏิฐใินกระบวนการ
กลุ่ม เป็นกระแสที่มีพลังมากในสังคมสงฆ์ ถ้าจัดการ ไม่เป็นระบบ จะท�าให้เกิดความลุกลามใหญ่โตน�าไปสู่ความ
แตกแยกในองค์กรหรือสังคมประเทศ ชาติ และท้ายที่สุดอาจท�าให้เกิดความล้มสลายได้ 

การขัดแย้งกันในลักษณะนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะพราหมณ์ หรือเจ้าลัทธิ ต่าง ๆ แต่ประการใด แม้ในหมู่
สมณะกเ็ช่นเดยีวกนั ดงัทีพ่ราหมณ์อารามทณัฑะได้ถามพระมหากจัจายนะว่า “อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจยัให้สมณะ
ขัดแย้งกับสมณะ” ท่านก็ตอบว่า “เพราะความยึดมั่นทิฏฐิราคะ ตกอยู่ในอ�านาจทิฏฐิราคะ ก�าหนัดยินดีในทิฏฐิ
ราคะ ถูกทิฏฐริาคะกลุม้รมุ และถูกทฏิฐริาคะครอบง�าเป็นเหต ุแม้สมณะกข็ดัแย้งกบัสมณะ” (อง.ฺทกุ.อ. 2/38/48) 

กรณีศึกษาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือการที่พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีถกเถียงกันเกี่ยวกับ “น�้าที่เหลือไว้
ในกระบวยเป็นอาบัติหรือไม่” ประเด็นนี้ได้สะท้อนแนวคิดในเชิง “ทิฏฐิวิวาทะ” ได้เช่นเดียวกัน เพราะพระวินัย
ธร และพระธรรมกถึกต่างก็มีจุดยืนของตัวเอง จึงท�าให้ข้อขัดแย้งลุกลามไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเด็นที่
เกี่ยวข้องในการท�าสังคายนาครั้งที่ 1 ถึง 3 ก็เช่นเดียวกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพระปุราณะกับพระ
สงฆ์กระแสหลักท่ีน�าโดยพระมหากัสสปเถระเกี่ยวกับการตีความวัตถุ 8 ประการก็ดี การตีความพุทธบัญญัติท่ี
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แตกต่างกันระหว่างพระยสกากัณฑบุตรและคณะที่เป็นพระสงฆ์กระแสหลักกับพระภิกษุเมืองวัชชี เป็นต้นก็ดี 
เหล่านี้ล้วนสะท้อนนัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “การยึดมั่นในทิฏฐิ” ของตนทั้งสิ้น

 เรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเป็นกรณีที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง เรื่องมีอยู่ว่า ณ อาวาสแห่งหนึ่งในกรุงโกสั
มพี มีภิกษุอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสุตตันติกะ สุตตันติกะเข้าห้องสุขา (วัจกุฎี) เหลือน�้าช�าระไว้ในภาชนะแล้วออกมา 
พระอุปัชฌาย์ของพวกวินัยธรเข้าไปทีหลัง เห็นน�้านั้นจึงออกมาถามภิกษุสุตตันติกะว่า “ท่านเหลือน�้าไว้หรือ ?” 

  ภิกษุสุตตันติกะตอบว่า “ผมเหลือน�้าไว้” 

  ภิกษุวินัยธรถามว่า “ในกรณีนี้ ท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัติหรือ ?” 

  ภิกษุสุตตันติกะตอบว่า “ผมไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ” 

  ภิกษุวินัยธรกล่าวว่า “ท่าน ในกรณีนี้มีอาบัติอยู่” 

  ภิกษุสุตตันติกะกล่าวว่า “ถ้ามีอาบัติ ผมจะแสดงอาบัติ” 

  ภิกษุวินัยธรกล่าวว่า “ท่าน ถ้าไม่จงใจ ไม่มีสติ ก็ไม่มีอาบัติ” 

 เมื่อภิกษุวินัยธรกล่าวอย่างนี้ ภิกษุสุตตันติกะจึงมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัต ฝ่ายภิกษุวินัย
ธรบอกพวกนิสิต (ศิษย์) ของตนว่า “ภิกษุสุตตันติกะนี้ แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้” พวกนิสิต ของภิกษุวินัยธรจึงไปกล่าว
กะพวกภิกษุสุตตันติกะว่า “อุปัชฌาย์ของพวกท่าน แม้ต้องอาบัติแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ” พวกภิกษุสุตตันติ
กะจึงไปบอกแก่พระอุปัชฌาย์ของตน 

 พระอุปัชฌาย์ของพวกภิกษุสุตตันติกะกล่าวว่า “ในตอนต้น ภิกษุวินัยธรนี้กล่าวว่า “ไม่มีอาบัติ” แต่
ตอนนี้กลับกล่าวว่า “มีอาบัติ” ภิกษุวินัยธรนี้พูดเท็จ พวกภิกษุสุตตันติกะจึงไป กล่าวกะพวกภิกษุวินัยธรว่า 
“อปัุชฌาย์ของพวกท่านพดูเทจ็” ในขณะเดยีวกนั ภกิษวุนิยัธรกล็ง ทัง้ 2 กลุม่กก่็อความทะเลาะกนัขยายวงกว้าง
ออกไปจนถึงพวกอุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายความอุปถัมภ์ แก่พวกภิกษุ 2 กลุ่มนี้ 

 ปัญหาความขัดแย้งในหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นว่า นี้ธรรมนี้ อธรรมนี้
วินัยนี้ไม่ใช่วินัยนี้อาบัติ (เป็นอาบัติ) นี้อนาบัติ (ไม่เป็นอาบัติ) นี้อาบัติเบา นี้อาบัติหนัก เป็นต้นดังกล่าวมานั้น ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องใหญ่ เป็นพฤติกรรมกลุ่มไม่ใช้ปัจเจกะ 

 ในองค์กร สังคม ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นเรื่องของสามีกับภรรยาทะเลาะกัน พี่น้องทะเลาะ
กัน เพื่อนบ้านทะเลาะกัน อย่างนี้ถือเป็นเรื่องปัจเจกะ ไม่ใช่เรื่องที่มีนัยส�าคัญอะไร ถึงจะลุกลามใหญ่โตแต่ก็ไม่มี
ผลท�าให้องค์กร สังคม ประเทศแตกแยกล่มสลาย เพราะเป็นเพียง อารมณ์ความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบ เป็นเรื่องผล
ประโยชน์ที่ไม่ลงตัว เป็นเรื่องการแก่งแย่งอะไรบางอย่าง แต่ปัญหาความขัดแย่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือที่เกี่ยว
กับหลักการ เช่น หลักศาสนา แนวความ คิดทางการเมือง ซึ่งบางทีสาเหตุไม่ได้มาจากผลประโยชน์ ไม่ได้มาจาก
ความโลภ ความโกรธ ความ หลง ไม่ได้มาจากกิเลสตัณหาอื่นใดเลย แต่มาจากความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่ไม่
ตรงกันจริง ๆ 

 ตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้ง ไม่ว่าจะในระดับบุคคล มนุษย์มิได้
ถือก�าเนิดมาเหมือนกันแต่เป็นความแตกต่างอันเป็นผลมาแต่พันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (ชัยวัฒน์ 
สถาอานนัท์, 2539, หน้า 36) จากสถานการณ์ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ ท�าให้เกิดการตัง้ค�าถามว่า สดุท้ายแล้ว ความ
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ขัดแย้งเป็นบุญที่ก่อให้เกิดการรังสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม หรือว่าเป็นบาปที่สาบมนุษย์และสังคมให้จมอยู่กับ
ปัญหา และความวุ่นวายระหว่างมนุษย์และสังคม 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการหมาดหมาง การทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาท

ประเด็นความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน “กรณีโกสัมพีศึกษา กรณีการท�าสังคายนาครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2” จะพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านข้อมูล ดังนี้

1) ประเด็นที่เกิดขึ้นในกรณีโกสัมพีศึกษา (วิ.ม. (ไทย) 5/468-473/362-368) พบว่า แรกเริ่มเดิมทีนั้น 
พระวินัยธรได้บอกพระธรรมกถึกว่า การที่พระธรรมกถึกเหลือน�้าช�าระเอาไว้ในกระบวยนั้นไม่จัดว่าเป็นอาบัติ
เพราะไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งพระธรรมกถึกก็คล้อยตามประเด็นดังกล่าว แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป พระวินัยธรกลับน�าเสนอ
ข้อมูลใหม่ว่า สิ่งที่พระธรรมกถึกท�านั้น เป็นการต้องอาบัติทั้ง ๆ ที่ไม่รู้

 ตัวแปรส�าคัญที่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็เพราะพระวินัยธร และพระธรรมกถึก เข้าถึงข้อมูลที่แตก
ต่างกัน พระวินัยธรทราบว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติวินัยข้อดังกล่าว แต่พระธรรมกถึกไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว 
และการที่ทั้งคู่เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันนั้น ได้ท�าให้ปฐมบทของความขัดแย้งได้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ความขัด
แย้งได้ปะทุขึ้นมาอีกเมื่อพระวินัยธรได้แปรข้อมูลอันเป็นประเด็นส่วนตัวของทั้งคู่ไปสู่ลูกศิษย์ของท่าน และการ
แปรข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกิดความขัดแย้งเลย หากเต็มไปด้วยข้อมูลที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริง

 ประเด็นความขัดแย้งได้ลุกลามขึ้นเมื่อพระธรรมกถึกมองว่า ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การน�าเสนอข้อมูลดังกล่าว เพราะข้อมูลดังกล่าวได้ท�าให้เกิดภาพลบแก่ตนเอง ดังนั้นการน�าเสนอข้อมูลของพระ
ธรรมกถึกในชั้นนี้ แทนที่จะตอบค�าถามให้แก่ข้อมูลที่เกิดขึ้นแก่ลูกศิษย์ตามความเป็นจริงเพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่น�า
เสนอเพิ่มเติมจากข้อมูลดังกล่าวก็คือ “ท่านพูดเท็จ” ประเมินค�าพูดในลักษณะนี้พบว่า เต็มไปด้วยอารมณ์และ
ความรู้สึกที่ว่าตัวเอง “ถูกแฉ” หรือ “ถูกหักหลัง” สรุปก็คือ “เมื่อท่านปรับอาบัติทุกกฎผมได้ ท�าไมผมจะปรับ
อาบตัปิาจติตย์ีท่านไม่ได้” ซึง่วิธีการนีเ้ป็นการเผชญิหน้าในลกัษณะของการหนามยอกเอาหนามบ่ง หรอืตาต่อตา
ฟันต่อฟัน อุณภูมิความขัดแย้งจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2) กรณีการสังคายนาครั้งที่ 1 (วิ.จู. 7/437/376, วิ.ม. 5/303/376) นั้น เมื่อวิเคราะห์จากพฤติกรรม
ของพระปรุาณะพบว่า ท่านยดึมัน่และถอืเอาตามทีต่วัเองเคยได้ยนิได้ฟังมาว่าควรปฏบิตัติามสกิขาบท 8 ประการ
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตลอดไป ในขณะที่พระมหากัสสปเถระ และคณะได้ชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลดัง
กล่าวน้ัน พระพทุธองค์ทรงอนญุาตให้พระภกิษปุฏิบัตไิด้เฉพาะในยคุข้าวยากหมากแพงเท่าน้ัน และถงึแม้ว่าพระ
มหากัสสปเถระจะยกเหตุผล อันใดมาชี้แจง แต่พระปุราณะก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม จะขอปฏิบัติตามมติของตนเอง
เท่านั้น ซึ่งประเด็นความขัดแย้งของพระเถระทั้งสอง กลุ่มนี้ จึงเกิดขึ้นจากการยืนยันแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตก
ต่างกัน 

3) กรณีการท�าสังคายนาครั้งที่ 2 (วิ.จู. (ไทย) 7/455/409-419) จะเห็นว่า วัตถุ 10 ประการที่พระ
ภิกษุเมืองวัชชีได้น�าเสนอนั้นสอดรับกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเองไว้ใน 5 ประการหลักด้วยกัน ข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมลูดงักล่าวนัน้เป็นข้อมลูทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิกบัหลกัการทีป่รากฏในพระไตรปิฎกตามทีพ่ระสงฆ์กระแส
หลักน�ามากล่าว และชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของกลุ่มพระภิกษุเมืองวัชชี การที่ฝ่ายพระภิกษุเมืองวัชชีเข้าถึง
ข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าว ได้ท�าให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนน�าไปสู่การสังคายนาครั้งที่ 3
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ความขัดแย้งเป็นที่มาของการบัญญัติพระวินัย

“พระวินัย” จัดได้ว่าเป็นบาทฐาน หรือข้อปฏิบัติส�าหรับพุทธบริษัททั้ง 4 แต่ การเรียกชื่อนั้นอาจจะ
แตกต่างกัน กล่าวคือ พระภิกษุ และภิกษุณีใช้ค�าว่า “วินัย” แต่สามเณร สามเณรี อุบาสก และอุบาสิกานั้น ใช้
ค�าว่า “ศลี” แต่เมือ่กล่าวโดยสารัตถะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวนิยัหรอืศลีนัน้กจั็ดได้ว่าเป็นค�าทีม่เีป้าหมายในเชงิสารตัถะ
เดียวกันอยู่แล้ว ก็คือเป็น “ธรรมนูญ” หรือเป็นเครื่องมือส�าคัญในพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม อย่างไรก็ตาม
การบญัญติัวนิยันัน้กม็ไิด้เกดิจากพทุธประสงค์ ซึง่เป็นการบัญญติั พระวินยัเชงิด่ิง แต่การบญัญติัพระวินยันัน้ด�ารง
อยู่บนฐานของแนวคิดเชิงราบโดยมีสาวกของพระองค์เป็น “ศูนย์กลางของการบัญญัติ” ดังที่พระองค์ได้ทรงย�้า
ว่าพระองค์จะไม่บัญญัตพิระวนิัยจนกวา่จะเกิดปัญหาอยา่งใดอย่างหนึง่ขึ้นในหมูส่งฆ์ (วิ.ม. (บาลี) 1/21/11, วิ.ม. 
(ไทย) 1/21/13) 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือพระพุทธองค์ได้ตระหนักถึงแง่มุมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
ความขัดแย้งที่เกิดจากสาวกของกลุ่มนิครนถ์ทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทกัน จนน�าไปสู่ความแตกแยก ขาดความ
สมานฉันท์ซ่ึงส่งผลเสียต่อองค์กรของสาวก นิครนถ์ ท�าให้ มวลสาวกของพระองค์ได้น�าประเด็นดังกล่าวเข้าไป
ปรกึษากบัพระพทุธเจ้าเพือ่ให้พระองค์ได้ทรงบญัญตัวินิยัให้เป็นหมวดหมู ่และจดัระเบียบองค์กรสงฆ์ ซึง่ประเดน็
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งของสาวกนิครนถ์ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่สาวกของพระองค์เอง 
ท�าให้พระองค์ได้อาศัยช่องทางดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการบัญญัติวินัย 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งด้วยกันเช่น ทรง
บัญญัติอาบัติปาราชิกข้อที่ 2 ในฐานะที่พระธนิยะได้น�าไม้ของหลวงไปสร้างกุฏิจนท�าให้พระเจ้าพิมพิสาร และ
ชาวบ้านต�าหนิ (วิ.ม. (บาลี) 1/87/57, วิ.ม. (ไทย) 1/87/76) และทรงบัญญัติอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ 10 ในฐานะ
ที่พระเทวทัตได้ท�าให้สงฆ์แตกกัน (วิ.ม. (บาลี) 1/409/309, วิ.ม (ไทย) 1/409/441) และทรงบัญญัติอาบัติทุก
กฎ ในฐานะพระภกิษไุด้พากนัแย่งท่ีพกัอาศยัโดยมไิด้สนใจพระสารบีตุรผูม้พีรรษามากกว่าว่าจะมทีีพ่กัอาศยัหรอื
ไม่ (วิ.จู. (บาลี) 7/310/80-83, วิ.จู. (ไทย) 7/310/121-124) 

ประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมก็คือ การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าได้ท�าให้เกิด เหตุปัจจัยในเชิงลบ
เช่นนั้นหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า การบัญญัติวินัยของพระพุทธเจ้านั้นมีความ “ยืดหยุ่น” (Flexibility) สูงมาก 
สิง่ทีส่ามารถยนืยนัข้อมลูสมมตฐิานดงักล่าวกค็อื เมือ่พระองค์ได้ทรงบญัญตัพิระวนิยัข้อใดทีเ่รยีกว่า “ปฐมบญัญติั” 
ขึ้นมาใช้แล้ว หากกฎเกณฑ์ดังกล่าว “ไม่ครอบคลุม” หรือ “มีช่องโหว่” อันจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้ว และเพื่อให้ การปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตของสมณะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม หรือพัฒนาสังคมแล้ว พระองค์ก็จะ
บัญญัติเพ่ิมเติมดังที่เรียกว่า “อนุบัญญัติ” ลักษณะของการบัญญัติมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ส่งผลต่อองคาพยพอื่นๆ ในสังคม อันเป็นการบัญญัติที่เกิดจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Analysis) อย่างรอบด้านแล้วจึงบัญญัติ 

การบัญญัติพระวินัย หรือการตรากฎหมายมีนัยท่ีสอดคล้องกันประการหนึ่งก็คือ มีเป้าหมายเพื่อแก้
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมสงฆ์ หรือสังคมคฤหัสถ์ก็ตาม ถึงกระนั้น บางครั้งการตรา
กฎหมายก็กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งจนน�าไปสู่ความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ของจัดสรรที่ดิน ท�ากิน การออกกฎหมายเกี่ยวกับป่าเสื่อมโทรม กฎหมายป่าสงวน หรือกฎหมายท่ีว่าด้วยป่า
ชุมชน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเล่น หวยเถื่อน เป็นต้น
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ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักการทางศาสนา

ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ปัญหามีเพียงว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับสถาบันสงฆ์ได้ลด
น้อยลงและกําลังจะสูญหายไปเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะในชุมชนเมืองหลวงนั้นกล่าวได้ว่าสูญหายไปเกือบหมดสิ้น ส่วน
ในชนบทบางแห่งยังพอรักษาให้อยู่ในสภาพที่น่าจะพอใจได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยในการปรับปรุง
บทบาทของพระสงฆ์ในชนบท สิง่เหล่านีก้จ็ะเสือ่มลงได้เพราะชมุชนแบบชนบทก็กาํลงัเปลีย่นแปลงไปตามชมุชน
แบบเมืองหลวงด้วยเช่นกัน (พระมหาประยุทธ์ ปยุตโต, 2527, หน้า 28-29) ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับหลัก
การทางศาสนา แนวคิดทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิธีคิดของคนในองค์กร จําเป็นต้องได้
รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ตามหลักการและวิธีการที่นักคิดแนว สันติวิธีวางกรอบเอาไว้บ้าง ที่นักรัฐศาสตร์วาง
กรอบเอาไว้บ้าง ที่นักการศาสนาวางกรอบเอาไว้ บ้าง ในที่นี้จะเสนอธรรมพื้นฐานเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี พร้อมกับหลักการและวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้และถือปฏิบัติในสมัยพุทธกาล 

  เม่ือกรณคีวามขดัแย้งของภิกษชุาวกรงุโกสมัพี 2 กลุม่ลกุลามใหญ่โตมากขึน้ พระพทุธเจ้าทรงพยายาม
ไกล่เกลีย่โดยตรสัถึง 3 คร้ังว่า “อย่าเลย ภิกษุท้ังหลาย พวกเธออย่าบาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่าขดัแย้ง อย่าวิวาทกัน
เลย” ก็ไม่มีผลทําให้ภิกษุเหล่านี้หันมาสมานสามัคคีกัน และมีทีท่าจะลุกลามใหญ่โตออกไปเรื่อย ๆ ภิกษุผู้เป็น
ธรรมวาทีรูปหนึ่ง ไม่ประสงค์จะให้พระพุทธองค์ ต้องมาลําบากกับการไกล่เกลี่ยพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี 2 กลุ่ม
นี้ จึงกราบทูลตอบพระพุทธองค์ 3 ครั้งเช่นเดียวกันว่า 

 ขอพระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นธรรมสามทีรงโปรดรอไปก่อน ขอพระองค์จงทรง ขวนขวายน้อยประกอบ
ตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิด พวกข้าพระพุทธเจ้าจะปรากฏเพราะความบาดหมาง เพราะความทะเลาะ 
เพราะความ ขัดแย้ง เพราะการวิวาทนั้นเอง พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นดื้อด้าน ทําให้
สามัคคีกันไม่ได้ง่าย จึงเสด็จ หลีกไป เมื่อเสด็จไปถงึทีแ่ห่งหนึง่ชือ่ปาจนีวงัสทายวนั ซึง่เป็นทีพ่กัจาํพรรษาของพระอนุ
รทุธะ พระนนัทยิะ และพระกมิพลิะ ทั้ง 3 ท่านมีความสามัคคีกันอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างด้านความ สามัคคีของ
พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าตรัสถามวิธีการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ภิกษุ ทั้ง 3 รูปกราบทูลถึงวิธี
คิดในการอยู่ร่วมกันก้อนว่า “พวกข้าพระองค์จะคิดอยู่เสมอว่า นับเป็น โชคเป็นลาภ เป็นความดีงามแล้วที่ได้อยู่
ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีนี้” ต่อจากนั้น ได้กราบทูลวิธีการสรุปความได้ ดังนี้ 

 พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์นั้นได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตา วจีกรรม เมตตามโนกรรมทั้ง
ต่อหน้าและลบัหลงัในกนัและกนั เอาใจใส่ ถนอมน้ําใจกนัและกนั ช่วยกนัทํางานคนละไม้คนละมอื และน่ังประชมุ 
สนทนาธรรมกันทุก ๆ 5 วัน ธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความสามัคคีทั้งในองค์กรสงฆ์และสังคมคฤหัสถ์ 
นัยหนึ่งเหมือนกับเป็นปุ๋ยที่ทําให้ความสามัคคีเจริญงอกงาม อีกนัยหนึ่งก็เป็นเหมือนยาที่จะกําจัด หรือละลาย
เชื้ออันจะนําไปสู่ความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง วันนี้ไม่เกิด วัน หน้าอาจจะเกิดถ้าไม่มีธรรม
พื้นฐานคือเมตตาทางกาย วาจา ใจ การถนอมนํ้าใจ การช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และการนั่งสนทนาเกี่ยวกับความ
ดีงามทุก ๆ 5 วัน 

 เหตุการณ์ความขัดแย้งในองค์กรสงฆ์กับสังคมคฤหัสถ์จะอยู่ในกรอบหรือวังวนเดียวกัน แต่จะมีข้อ
แตกต่างกันตรงที่วิธีการตัดสินขั้นสุดท้ายว่า “ฝ่ายไหน ถูก ฝ่ายไหนผิด” และก็อย่างที่บอกไว้แล้วเช่นกันว่า “ใน
ด้านความรู้สึกแล้ว ตัดสินไม่ได้ว่า ฝ่ายไหนถูก ฝ่ายไหนผิด ทุกฝ่ายล้วนเห็นว่าตัวเองถูกทั้งสิ้น” ในการหาข้อยุติ 
จะอภิปรายกรณี ขององค์กรสงฆ์ก่อน เมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งจะใช้วิธีการที่เรียกว่า สัมมุขาวินัยอย่างไร 

 ว่าด้วยหลักการก่อน สัมมุขาวินัย แปลว่า ระงับปัญหาความขัดแย้งในที่พร้อมหน้า หมายถึงการที่ทุก
ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องมาประชมุพร้อมหน้ากนั นาํประเดน็ปัญหามาพดูคยุกนัแล้วหา ข้อยตุแิละมคีวามเป็นธรรม ประเดน็
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สาํคญัอยูท่ี ่“ความเป็นธรรม” ข้อนีม้นียัทีค่วรศกึษาอย่างยิง่ ความเป็นธรรมหรอืความไม่เป็นธรรมขึน้อยูกั่บคณุลกัษณะ
และบทบาทขององค์ประชมุ คือผูท้ี่ เขา้รว่มประชุมเป็นธรรมวาทหีรอือธรรมวาท ีและฝา่ยไหนมีบทบาทการชีน้าํ
มากกว่าระหว่าง ธรรมวาทีกับอธรรมวาที 

 คําว่า “ธรรมวาที” แปลว่า ผู้มักกล่าวถูกต้องตามหลักการ 

 คําว่า “อธรรมวาที” แปลว่า ผู้มักกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการ 

 สัมมุขาวินัยที่ชื่อว่าไม่เป็นธรรม อาจแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบจะทั้งหมดเป็นธรรมวาที มีเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นเป็น อธรรมวาที แต่
อธรรมวาทีเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพล เป็นที่เกรงใจของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือ มีวาทะเฉียบคม สามารถจัด
ระบบความคดิแสดงเหตผุลได้ชดัเจน จงึมบีทบาทในการชีนํ้าทีป่ระชมุ ให้ยนิยอมเหน็คล้อยตาม จนกระทัง่ปัญหา
ยุติ อย่างนี้ชื่อว่าสัมมุขาวินัยที่ไม่เป็นธรรม 

กรณีที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบจะทั้งหมดเป็นธรรมวาที มีเพียงสองถึงสามรูปเท่านั้น เป็นอธรรมวาที 
แต่พวกอธรรมวาทเีป็นผูม้บีารมมีอีทิธพิล เป็นท่ีเกรงใจของผูเ้ข้าร่วมประชุม ทัง้หมด หรอืมีวาทะเฉยีบคม สามารถ
จัดระบบความคิดแสดงเหตุผลได้ชัดเจน จึงมีบทบาทใน การชี้นําที่ประชุมให้ยินยอมเห็นคล้อยตาม จนกระทั่ง
ปัญหายุติ อย่างนี้ชื่อว่าสัมมุขาวินัยที่ไม่เป็น ธรรม 

 กรณีที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งเป็นธรรมวาที มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนตั้งแต่ 4 รูปขึ้นเป็นอธรรม
วาที แต่พวกอธรรมวาทีเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพล เป็นที่เกรงใจของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด หรือมีวาทะเฉียบคม 
สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลไดัชัดเจน จึงมีบทบาท ในการชี้นําที่ประชุมให้ยินยอมเห็นคล้อยตาม จน
กระทั่งปัญหายุติ อย่างนี้ชื่อว่าสัมมุขาวินัยที่ไม่เป็นธรรม 

 สมัมุขาวนัิยทีไ่ม่เป็นธรรมอย่างน้ี แม้จะทําให้ปัญหาความขดัแย้งยติุกถ็อืว่าไม่ถกูต้อง เพราะองค์ประชมุ
ถูกอิทธิพลฝ่ายอธรรมครอบงํา คนดีมีคุณธรรมไม่มีอิสระทางความคิดที่จะกระทํา การใดๆตามที่ตัวต้องการได้ 

 ส่วนสัมมุขาวินัยที่ชื่อว่าเป็นธรรมนั้น ได้แก้การที่ฝ่ายธรรมวาทีมีจํานวนหนึ่งคน จํานวน สองถึงสาม
คนหรือจํานวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพล เป็นที่เกรงใจของผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งหมด หรือมีวาทะ
เฉียบคม สามารถจัดระบบความคิดแสดงเหตุผลได้ชัดเจน จึงมีบทบาท ในการชี้นําที่ประชุมให้ยินยอมเห็นคล้อย
ตาม จนกระทั่งปัญหายุติ 

บทสรุปของการแก้ปัญหาตามกรอบแห่งพระวินัย

ตามหลักพระวินัย การแก้ปัญหาความคิดเห็นขัดแย้งกัน มีแนวปฏิบัติให้เลือกได้ 2 ทาง เท่านี้ คือ สัม
มขุาวินยักบัเยภยุยสกิา แต่บางกรณทีีไ่ม่สามารถแก้ปัญหาจนทาํให้ความขดัแย้งยตุ ิลงได้ โดยเฉพาะปัญหาความ
ขัดแยงที่มีความซับซอนและจะลุกลามไปสู่ความรุนแรง ทําให้เกิดความแตกแยก และคู่กรณีก็ตระหนักรู้ข้อเท็จ
จริงนี้ กรณีอย่างนี้อาจนําไปสู่กระบวนการแก้ ปัญหาด้วยวิธีที่ 3 ก็ได้ นั่นคือการประนีประนอม ที่เรียกว่า ติณ
วัตถารกะ แปลตามตัวอักษรว่า กลบไว้ด้วยหญ้า มี 2 กรณีที่น่าสนใจซึ่งดูเหมือนว่าปัญหาจะยุติลงด้วยติณวัตถา
รกะ หนึ่งคอืกรณ ีความขดัแยง้ของพวกภกิษชุาวกรุงโกสมัพ ีสองคือกรณคีวามขัดแยง้ระหว่างพวกภิกษวุชัชบีตุร 
ชาวกรุงเวสาลีกับภิกษุต่างถิ่นมีพระยสกากัณฑกบุตรเป็นต้นเกี่ยวกับวัตถุ 10 ประการ โดยพวก ภิกษุวัชชีบุตร
เห็นว่าถือปฏิบัติได้ ไม่ผิดพระวินัย แต่ภิกษุพวกอื่นเห็นว่าถือปฏิบัติไม่ได้ ผิดพระวินัยซึ่งความเห็นแย้งกันนี้นําไป
สู่การทําทุติยสังคายนา (สังคายนาครั้งที่ 2 ในอินเดีย) 
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 เฉพาะปัญหาความขัดแย้งของหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเท่านั้น ที่เนื่องจากเป็นพฤติกรรม กลุ่มจึงเป็น
เรื่องยากที่จะแก้ไขด้วยหลักการและวิธีการที่เป็นระบบใดระบบหนึ่ง ได้มีการใช้หลัก การและวิธีการหลายอย่าง
ผสมกัน เช่น กระบวนการทางสังคมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ท้าย ที่สุดแล้วดูเหมือนว่าจะใช้กระบวนการติณ
วัตถารกะ (แม้จะไม่มีหลักฐานระบุไว้ชัดเจนก็ตาม) โดย ในเบื้องต้น อุบาสกและอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีครั้น
ทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไปอยู่ที่ป่า ปาริไลยกะและเสด็จต่อไปยังกรุงสาวัตถีเพราะกรณีความขัดแย้งของ
พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี จึงเห็นร่วมกันว่าจะไม่อภิวาท ไม่ลุกรับ ไม่ทําอัญชลีกรรม ไม่ทําสามีจิกรรม ไม่สักกา
ระ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่คบหา ไม้บูชาพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ทําให้พวกเธอเกิดความสํานึกผิด จึงชวนกันไป
เฝ้าพระพุทธเจ้าและระงับข้อพิพาทในสํานักของพระพุทธองค์ ณ กรุงสาวัตถี ระหว่างทาง จากกรุงโกสัมพีถึงกรุง
สาวัตถีก็ถูกระบวนการทางสังคมลงโทษตามสมควรแก่กรณี เมื่อไปถึงกรุง สาวัตถีแล้ว จึงเริ่มกระบวนการ
ประนีประนอม โดยยกเลิกอุกเขปนียกรรมที่ลงแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติ มีการทําสังฆสามัคคีร่วมกัน ต่อจากนั้นมีการ
ทําอุโบสถยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง

 การแก้ปัญหาตามกรอบแห่งพระวินัยนั้น ไม่ได้ถือเอาตาม มติเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ยึดถือ
คุณสมบัติของผู้ลงมติเป็นสําคัญ กล่าวคือ มติที่นําไปสู่การยุติปัญหาต้องมาจากบุคคล คณะ หรือสงฆ์ที่เป็นฝ่าย
ธรรมวาท ีซึง่อาจเป็นเสยีงข้างน้อยหรอื เสยีงข้างมากกไ็ด้ อย่างไรกต็าม ถ้าปัญหาไม่สามารถให้ยตุไิด้ตามกระบวน
การแห่งสัมมุขาวินัย แนวทางแก้ปัญหาก็จะพัฒนาไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งจะอภิปรายในโอกาสต่อไป 

 วิธีการแห่งสัมมุขาวินัยเป็นอย่างไร ? สาระสําคัญในกระบวนการแห่งสัมมุขาวินัย อยู่ที่ความพร้อม 4 
ประการ ประกอบด้วย (1) ความพร้อมหน้าสงฆ์ (2) ความพร้อมหน้าธรรม (3) ความพร้อมหน้าวินัย และ(4) 
ความพร้อมหน้าบุคคล

 คําว่า “ความพร้อมหน้าสงฆ์” หมายถึงกรณีความขัดแย้งนั้นๆ ต้องการองค์ประชุมจํานวน เท่าไรมา
ร่วมประชุมแก้ปัญหา เช่น 4 รูปขึ้นไป 5 รูปขึ้นไป 10 รูปขึ้นไป หรือ 20 รูปขึ้นไป มีผู้มาประชุมครบตามจํานวน 
ผูอ้ืน่ซึง่เกนิจํานวนองค์ประชมุไปและอยูใ่นวสิยัทีจ่ะต้องมาประชมุ ด้วยแต่บงัเอญิมาประชมุไม่ได้ด้วยเหตสุดุวสิยั
ก็ได้มอบฉันทามติมาแล้ว และผู้ที่มาร่วมประชุมนั้น ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่คัดค้าน

 คาํว่า “ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวนิยั” หมายถงึ กรณคีวามขดัแย้งนัน้ ๆ  ระงบัโดยธรรม 
โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์ 

 คําว่า “ความพร้อมหน้าบุคคล” หมายถึง โจทก์และจําเลยทั้งสองซึ่งเป็นคู่กรณีอยู่พร้อม หน้ากัน 

 ในทางปฏบิตั ิเมือ่บคุคล 2 ฝ่ายเกดิกรณคีวามคิดเหน็ขัดแย้งกนัเกีย่วกบัหลกัการดงักล่าวมา ถ้าสามารถ
ตกลงกนัได้ ปัญหาความขดัแย้งยุต ิก็ไม่ต้องใช้กระบวนการสมัมขุาวนิยั แต่ถ้า ไม่สามารถตกลงกนัได้ ปัญหาความ
ขัดแย้งยังคงมีอยู่ จะต้องนําไปสู่กระบวนการสัมมุขาวินัย โดย ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจะทําหน้าที่จัดให้
กระบวนแก้ปัญหาดําเนินไป นั่นคือ จัดให้มีการประชุม สงฆ์ (ความพร้อมหน้าสงฆ์) นํากรณีความขัดแย้งไปเทียบ
เคียงกับหลักพระธรรมวินัย (ความ พร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย) และเรียกคู่กรณีมาอยู่พร้อมหน้ากัน
ในที่ประชุมสงฆ์นั้น (ความพร้อมหน้าบุคคล) ทําการวินิจฉัยกรณีความจนกว่าปัญหาจะยุต 

 ในกรณทีีก่ระบวนการแก้ปัญหากําลงัดาํเนนิไปอยู ่และกําลงัมกีารวนิจิฉยักรณคีวามอยู ่มเีสยีงคดัค้าน
หรอืสนบัสนนุดงัเซง็แซ่จนเกดิความวุน่วายในทีป่ระชมุ ทีป่ระชมุต้องเลอืกภิกษ ุบางรูปในทีป่ระชมุนัน้ผู้มคีณุสมบตัิ 
เช่นเป็นผู้มีศีล เป็นพหูสูต จําปาติโมกข์ได้ รู้กฎระเบียบดี ตั้งเป็นคณะทํางาน แล้วมอบหมายให้นํากรณีความไป
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วินิจฉัยเพื่อหาข้อยุติ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในกรณีที่แม้จะตั้งคณะทํางานวินิจฉัยแล้วก็ไม่สามารถยุติปัญหา
ได้จะต้องนําไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปที่เรียกว่า “เยภุยยสิกาวินัย” 

 เยภุยยสิกาวนัิย แปลว่า ระงับปัญหาความขดัแย้งตามเสยีงข้างมาก เหมอืนกระบวน การประชาธปิไตย 
แต่มีหลักการสําคัญประกอบการพิจารณาดําเนินการอยู่ 2 ประการ คือ 

 ประการที่ 1 การแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาดําเนินการ โดยสงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุให้เป็นผู้ ดําเนินการจับสลาก 
ภิกษุผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ 5 อย่างคือ (1) ไม่ลําเอียง เพราะชอบ (2) ไม่ลําเอียงเพราะชัง (3) 
ไม่ลําเอียงเพราะหลง (4) ไม่ลําเอียงเพราะกลัว (5) รู้จักสลากที่จับแล้วและยังมิได้จับ 

 ประการที่ 2 การจับสลากที่ถือว่าไม่ชอบธรรมและชอบธรรม กรณีที่ต้องนําไปสู่ กระบวนการเยภุยย
สกิานั้น สงฆ์ผูม้หีน้าที่รบัผดิชอบตอ้งใคร่ครวญโดยถ้วนถีจ่น (1) มั่นใจได้วา่ ปัญหาความขดัแยง้นัน้ ไม่ใชเ่รือ่งเลก็
น้อย (2) แต่เป็นเรื่องใหญ่โตลุกลามไปไกล (3) ต้องมั่นใจ ว่าภิกษุคู่กรณีมีสติสัมปชัญญะและมีเหตุผลพอเจรจา
กันรู้เรื่อง (4) ต้องมั่นใจว่าในหมูภิกษุผู้มี ส่วนร่วมในความขัดแย้งนั้น พวกธรรมวาทีมีมากกว่า (5) ต้องมั่นใจว่า
แม้ขณะนั้นธรรมวาทีจะมี น้อยกว่า แต่เมื่อกรณีความเข้าสูกระบวนการจับสลาก ธรรมวาทีจะพึงมีมากกว่า (6) 
ต้องมั่นใจ ว่า เมื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการนี้ สงฆ์จะไม่แตกกัน (7) รู้วิธีป้องกันไม่ให้สงฆ์แตกกัน (8) ต้องมั่นใจ
ว่า เมื่อถึงขั้นตอนการจับสลาก พวกธรรมวาทีจะพร้อมเพรียงกัน (9) จับสลาก โดยชอบธรรม และ (10) จับตาม
ความคิดเห็นของตัวเอง โดยไม่มีใครชี้นํา เมื่อมั่นใจว่ามีองค์ ประกอบครบถ้วนทั้งหมดดังกล่าวนี้ สงฆ์(ภิกษุ) ค่อย
ดําเนินการให้จับสลาก จึงจะถือว่าชอบธรรม ถ้าขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าการจับสลากนั้นไม่ชอบ
ธรรม 

 ในทางปฏิบัติ เมื่อสงฆ์ได้แต่ตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบ 5 อย่างด้วยวิธีเป็นทางการ ที่เรียกว่า “ญัตติ
ทุติยกรรมวาจา” แล้ว สงฆ์ต้องทําให้กระบวนการดําเนินไปอย่างชัดเจน มีมติ เห็นชอบรับรองทุกขั้นตอน การ
จับสลากมี 3 วิธี คือ (1) วิธีปกปิด (2) วิธีกระซิบบอก (3) วิธี เปิดเผย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของพวก

 ภิกษุคู่กรณี 

 วิธีการแบบปกปิดมีหลักการสําคัญ 3 อย่างคือ (1) แบ่งสลากออกเป็นสลากมีสีกับไม่มี สี (2) สลากที่
ถูกจับขึ้นต้องปิดเป็นความลับ (3) ต้องให้แน่ใจว่า ฝ่ายธรรมวาทีมีมากกว่า โดย ภิกษุเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจขั้นตอนอย่างชัดเจน วิธีการกระซิบบอกมีหลักการเหมือน กับวิธีการปกปิด ต่างกันแต่เพียงว่าไม่ต้อง
ทําเป็นสลากมีสีกับไม่มีสี ส่วนวิธีการเปิดเผยก็คือเป็น กระบวนการเปิดเผยทุกขั้นตอน หลักการและวิธีการท่ี
สําคัญ คือกรณี ความที่จะระงับด้วยกระบวนการติณวัตถารกะนั้น ต้องมาจากสาเหตุที่ไม่รุนแรงแต่มีทีท่าว่า จะ
ลกุลาม (เหมอืนกรณีน้ําผึง้หยดเดยีว) เช่นกรณกีารปรบัอาบัตปิาจติตีย์กนัของพวกภกิษุกรงุ โกสมัพ ีในทางปฏบิตัิ 
มีขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ภิกษุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปประชุมกัน ภิกษุรูปหนึ่งในที่ประชุมนั้นซึ่งเป็นคนกลาง ทําหน้าที่
ตัง้เรือ่ง (จดัวาระหรอืตัง้ญตัต)ิ อย่างเป็นทางการให้ทีป่ระชมุทราบว่า จะมกีารระงบักรณ ีความด้วยตณิวตัถารกะ 

 ขั้นที่ 2 ภิกษุผู้เป็นตัวแทนของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งในที่ประชุมนั้น ทําหน้าที่ตั้งเรื่องอย่างเป็น ทางการให้
ที่ประชุมทราบว่า จะมีการระงับกรณีความด้วยติณวัตถารกะ โดยพร้อมที่จะแสดง อาบัติ(ความผิด) ของกันและ
กันในที่ประชุมนั้น 
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 ขั้นที่ 3 ภิกษุผู้เป็นตัวแทนของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในที่ประชุมนั้น ทําหน้าที่ตั้งเรื่องอย่าง เป็นทางการ
ให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการระงับกรณีความด้วยติณวัตถารกะ โดยพร้อมที่จะแสดง อาบัติ (ความผิด) ของกัน
และกันในที่ประชุมนั้น 

 ต่อจากนั้นก็ประกาศขอมติ ถ้าไม่มีใครคัดค้าน ถือว่ากรณีความนั้น ๆ ยุติ เมื่อนําลําดับขั้นวิธีการแก้
ปัญหาความขัดแย้งตามกรอบธรรมเนียมสงฆ์ ตั้งแต่ข้ัน สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย และติณวัตถารกะมาวาง
ทาบกับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย่งในสังคม ปัจจุบัน จะเห็นความเหมือนและความต่างที่ชัดเจนดังนี้ 

 ความเหมือน 

 เมื่อความขัดแย้ง เกิดข้ึนในสังคมคฤหัสถ์ บางครั้งบางกรณีก็ดําเนินการระดับความขัดแย้งโดยการ
ประชุมพร้อมเพรียงกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด (ความพร้อมหน้าสงฆ์และความ พร้อมหน้าบุคคล) มีการนํา
ข้อกฎหมายมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความถูกความผิด (ความพร้อมหน้าวินัย) กระบวนกานี้เทียบได้กับวิธีสัมมุขา 
วินัยในธรรมเนียมสงฆ์ บางครั้งบางกรณีมีการแต่งตั้งบุคคล ขึ้นมาดําเนินการ มีการประชุมคู่กรณี ดําเนินการลง
มติ (ลงคะแนน) แล้ววินิจฉัยตัดสินโดยเสียง ข้างมาก กรณีนี้เทียบได้กับวิธีเยภุยยสิกาวินัยในธรรมเนียมสงฆ์ บาง
ครั้งบางกรณีมีการเสนอจาก คู่กรณีหรือจากบุคคลใด ๆ ให้มีคนกลางดําเนินการให้คู่กรณีไกล่เกลี่ยยุติความขัด
แย้งกัน กรณีนี้ เทียบได้กับวิธีติณวัตถารกะในธรรมเนียมสงฆ์ โดยสรุปคือ กรอบดําเนินการหรือกระบวนการขั้น 
ตอนในการระงับความขัดแย้งตามธรรมเนียมสงฆ์และสังคมคฤหัสถ์มีความเหมือนกันเป็นส่วนมาก 

ความต่าง

ความต่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนก็คอื ในธรรมเนยีมสงฆ์เน้นความเป็นธรรมในหลกัการ ข้อสาํคญั อยูท่ี ่“ความ
เป็นธรรม” ความเป็นธรรมขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะและบทบาทขององค์ประชมุ กล่าวคือ ในจํานวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ
นั้น ฝ่ายธรรมวาทีอาจมีจํานวนน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ แต่ จะต้องเปน็ผู้มบีทบาทในการชี้นาํที่ประชมุมากกว่า
ฝ่ายอธรรมวาที ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง ก็เช่นเดียวกัน ก่อนการลงคะแนน ระหว่างลงคะแนน และหลัง
ลงคะแนน จะต้องให้แน่ใจได้ว่า คะแนนเสียงทีม่ากกว่านัน้มาจากฝ่ายธรรมวาท ีไม่ใช่มาจากฝ่ายอธรรมวาท ีส่วน
สังคมคฤหัสถ์ พูดถึง “ความเป็นธรรม”เหมือนกัน แต่ไม่ได้พูดถึงบทบาทของฝ่ายที่เป็นธรรมวาทีหรืออธรรมวาที
ซึ่งเป็นที่มาแห่งความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ผู้ที่มีบทบาทช้ีนําที่ประชุมจะมี สมบัติหรือ
ลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่ ท้ายที่สุด ถ้าที่ประชุมเห็นตามก็ถือเป็นข้อยุติตามนั้น 

ประการที่ 1 เมื่อการลงคะแนนเสียงตัดสิน ให้ยึดเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยไม่คํานึงว่า
จะเป็นคะแนน เสียงที่มาจากฝ่ายธรรมวาทีหรืออธรรมวาที นี่เป็นความต่างกัน 

ประการที่ 2 ในขั้นตอนก่อนนํากรณีความเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยตัดสิน ธรรมเนียม สงฆ์มีหลักอยู่
ว่า คู่กรณีต้องมีสติสัมปชัญญะและมีเหตุผลพอเจรจากันรู้เรื่อง จึงจะดําเนินการแก้ ปัญหาตามกระบวนการนั้น 
ๆ ถ้ารู้ชัดว่าคู่กรณีขาดสติสัมปชัญญะและไม่มีเหตุผล ก็จะปล่อยให้ กรณีความขัดแย้งนั้นได้รับการแก้ไขโดย
กระบวนการอื่น ๆ  เช่น กรณีความขัดแย้งของพวกภิกษุ ชาวกรุงโกสัมพี ส่วนสังคมคฤหัสถ์มีแนวปฏิบัติที่ตายตัว
ว่า ความขัดแย้งอย่างนี้ ต้องเข้าสู่ กระบวนการนี้ความขัดแย้งอย่างนั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการนั้น และมีการผลัก
ดันให้เข้าสู่กระบวนการโดยไม่คํานึงว่าคู่กรณีจะมีสติสัมปชัญญะและมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม 

ประการที่ 3 ธรรมเนียมสงฆ์ถือเอาความเป็นเอกฉันท์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เป็นเกณฑ์ ด้าน
คุณภาพก็คือ คู่กรณีต้องมีความรู้สึกยินดีพอใจและรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม กับข้อยุตินั้น บางครั้งแม้ความขัด
แย้งจะยุติแล้วตามหลักพระธรรมวินัย แต่ถ้ายังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่พอใจ ก็ต้องมีการจับสลากตัดสินจนเป็นท่ี
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พอใจของทุกฝ่าย ด้านปริมาณก็คือ กรณีที่มีการลง คะแนนเสียง ฝ่ายเสียงข้างมากต้องเป็นเอกฉันท์ ส่วนสังคม
คฤหัสถ์จะมีลักษณะตรงกันข้าม นั่นคือ เสียงข้างมากไม่จําเป็นต้องเป็นเอกฉันท์ และไม่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้
แพ้ว่าจะพอใจ หรือ ไม่พอใจ

การประยุกต์พระธรรมวินัยกับพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัยและกฎหมาย

วนิยัสงฆ์คอืกตกิาสงฆ์ซึง่พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นศาสดาแห่งพทุธศาสนาได้ทรงบญัญตัขิึน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอื
ให้สงฆ์ใช้ปกครองนักบวชในพุทธศาสนา ทั้งในฝ่ายภิกษุ และภิกษุณี รวมไปถึงสามเณรและสามเณรีด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดสันติสุขในหมู่สงฆ์ และป้องกันอันตรายอันอาจเกิดข้ึนแก่สงฆ์จากการคิดผิดปฏิบัติของผู้ใดผู้หนึ่งใน
พระธรรมวินัยของพระองค์ และเป็นเหตุให้พระสัทธรรมคือสั่งสอนของพระองค์ต้องอันตรธานสูญหายไป 

กฎหมายคอืกติกาสงัคมซึง่มนษุย์ปถุชุนผูม้หีน้าที ่และความรบัผดิชอบทางด้านนติบิญัญตัไิด้ตราขึน้มา
ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน โดย
มีกระบวนการรักษากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรองรับ

ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าพระภิกษุได้ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติอย่างมาก เป็นการท�าลายพระพุทธ
ศาสนา ขาดความเคารพย�าเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรับเงินรับทอง และการ
แสวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ที่จะน�าไปสู่ความพอกพูนซึ่งกิเลสให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ไม่น�ามาซึ่ง
ความสงบในจิตใจ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้อย่างชัดเจนว่า ภิกษุในธรรมวินัยรับเงินทอง
ไม่ได้ ไม่มีค�าสอนแม้แต่บทเดียวที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ภิกษุรับเงินทอง แสวงหาเงินทอง ไม่ว่าจะ
กรณีใดๆก็ตาม เพราะก่อนที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ต้องสละสิ่งเหล่านั้นแล้ว 

พระวนิยันีเ้ปรยีบกบักฎระเบยีบหรอืกฎเกณฑ์กตกิาของสงัคมหนึง่ ๆ  ทีอ่ยูร่่วมกนัโดยมกีตกิาตกลงกนั
ไว้ ถ้าใครฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษตามกติกาที่ตั้งไว้นั้น หรือจะเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองของประเทศหนึ่งๆ 
ที่มีกฎหมายตราไว้ส�าหรับพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ได้ปฏิบัติร่วมกัน ถ้าใครฝ่าฝืนก็มีความผิด ผู้เข้ามาบวชนั้น
มาจากต่างตระกูล ต่างชนชั้น ต่างอัธยาศัย ต่างจิตต่างใจ หากไม่มีพระวินัยควบคุมความประพฤติให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่สับสนวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าภิกษุทุกรูปประพฤติตามพระ
วนิยั ก็จะเป็นภกิษงุดงาม น�าให้เกดิความเลือ่มใสศรัทธาและท�าให้พระพทุธ ศาสนาด�ารงอยูย่นืนาน เปรยีบเหมอืน
ดอกไม้นานาชนิดถูกร้อยไว้ด้วยด้ายจึงไม่แตกแยกกระจัดกระจายทั้งยังคุ้มกันเข้าเป็นพวงมาลัยที่สวยงาม

ในพระธรรมวนิยัได้ก�าหนดไว้ว่า ผูท้ีเ่ข้าสูก่ารอปุสมบทนัน้จะต้องมผีูด้แูลเบือ้งต้นด้วยเหตผุลทีว่่า สทัธิ
วิหาริกผู้บวชใหม่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องพระธรรมวินัย อีกท้ังยังไม่ทราบว่าจะต้องประพฤติและปฏิบัติตนเช่นไร
บ้าง ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้ จึงควรที่ต้องมีผู้ท่ีคอยช่วยเหลือดูแลแนะน�าเบื้องต้นคอยเข้ามาดูแลและ
ปกครอง การปกครองเช่นนี้ก็มิใช่เพียงการปกครองเพียงแค่ให้อยู่ได้เป็นปกติเท่านั้น แต่เป็นการปกครองเพื่อให้
ได้รับการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาด้วย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542, หน้า 30) ซึ่ง
ต้องตามพทุธประสงค์ของพระพทุธเจ้าพระพทุธเจ้าซึง่บญัญตัไิว้ในพระธรรมวินยัให้พระภกิษุใหม่เหล่านัน้ต้องอยู่
ภายใต้การปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์ หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จึงมีความส�าคัญอย่างมากในการที่ท�าให้พระ
ภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ผู้เป็นสัทธิวิหาริกของตน ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ตามหลักพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า และเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน

กฎหมายปกครองสงฆ์ ได้แก่บทบญัญตัทิางด้านกฎหมายท่ีทางฝ่ายอาณาจกัรตราข้ึนเพือ่เป็นมาตรการ
เสรมิ หรอืเอือ้ต่อการใช้พระวนิยัในการปกครองสงัฆมณฑลให้มคีวามเข้มแขง็ยิง่ขึน้ แต่กฎหมายจะต้องไม่ขดัแย้ง
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กับพระวินัย ถึงแม้วงการสงฆ์ไทยนิกายเถรวาท มีทั้งพระวินัย และกฎหมายควบคุมอยู่ แต่ก็ยังมีภิกษุสามเณร
จ�านวนไม่น้อย ล่วงละเมิดพระวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปาราชิก มีโทษถึงขั้นต้องพ้นจากภิกษุในทันที และจะบวช
อีกไม่ได้ตลอดชีวิตและมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์ฉบับ 2505 ให้สึกภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่
ได้รับทราบค�าวินิจฉัยถึงที่สุด พระสงฆ์นั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ถ้าในยุคใดพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวคลาดเคลื่อน ในยุคนั้นประชาชนก็จะขาดความนับถือ สังคมไม่เห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และ
พระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลง แต่ถ้าในยุคใดที่พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ในยุคนั้นพระสงฆ์ก็จะมีประชาชน
นับถือมาก และพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรือง ซึ่งท�าให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีความส�าคัญใน
ฐานะเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่สืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

บทสรุป

ในปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่าพระภิกษไุด้ล่วงละเมดิพระวนิยับญัญตัอิย่างมาก เป็นการท�าลายพระพทุธศาสนา 
ขาดความเคารพย�าเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรับเงินรับทอง และการแสวงหา
ทรัพย์สมบัติต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะน�าไปสู่ความพอกพูนซึ่งกิเลสให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ไม่น�ามาซึ่งความสงบ
ในจิตใจ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้อย่างชัดเจนว่าภิกษุในธรรมวินัยรับเงินทองไม่ได้ ไม่มี
ค�าสอนแม้แต่บทเดียวที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ภิกษุรับเงินทอง แสวงหาเงินทอง ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
ก็ตาม เพราะก่อนที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ต้องสละสิ่งเหล่านั้นแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อสละแล้ว จะกลับมารับ
อีกไม่ได้ พระวนิยัคอืกฎหมายทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัขิึน้เพือ่ป้องกนัการละเมดิและการกระท�าผดิในครัง้ต่อไป
ของพระภิกษุ จะเหน็ได้ว่าพระพทุธเจ้า พระองค์ทรงบญัญัตพิระวนิยัในกรณทีีพ่ระภกิษรุปูนัน้ ๆ  กระท�าผดิท่ีเป็น
สาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท�าให้พุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะท�านุบ�ารุง และขาดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้เพื่อป้องปรามพระภิกษุรูปอื่นที่จะละเมิดและ
กระท�าผิดในอนาคตเช่นนั้นอีก พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นบังคับก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น จะบัญญัติ
พระวินัยเพื่อลงโทษพระภิกษุรูปนั้น ๆ หลังกระท�าผิดแล้ว เพื่อไม่ให้ภิกษุรูปอื่นยึดถือเป็นเยื้องอย่างในการกระ
ท�าผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระ
วนิัยอยา่งเดียวมาควบคมุลงโทษคงไม่เพยีงพอ จะต้องอาศยักฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กฎหมาย
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มาควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุที่ละเมิดพระวินัย
และกฎหมายต่อไป 
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ความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระไตรปิฎก 
THE SIGNIFICANCE OF THERAVADA ATTHAKATHÃ IN STUDYING THE TIPITAKA

นายกิตติศักดิ์ ลาภสุริยกุล

บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ ดษุฎีนพินธ์เร่ือง “ความส�าคญัของคมัภร์ีอรรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระ
ไตรปิฎก” มีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ คอื 1) เพ่ือศกึษาก�าเนดิและพัฒนาการของคมัภร์ีอรรถกถาเถรวาท 2) เพื่อ
ศึกษาหลักการและวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถา และ 3) เพื่อศึกษาความส�าคัญของคัมภีร์
อรรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระไตรปิฎก

ผลการวจิยัพบว่า คมัภร์ีอรรถกถาเป็นคัมภีร์ท่ีอธบิายพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกท้ังรูปศพัท์และความ
หมาย ขยายความหลกัธรรมวนิยั และเล่าเรือ่งราวประกอบ จ�าแนกได้ 4 ประเภท คอื 1) พุทธสังวัณณติอรรถกถา 
2) อนพุทุธสงัวณัณติอรรถกถา 3) โบราณอรรถกถา 4) อภินวอรรถกถา อรรถกถาถือก�าเนิดข้ึนต้ังแต่คร้ังพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรรถกถาจารย์พระองค์แรก ในคราวปฐมสังคายนา พระสังคีติกาจารย์ได้สังคายนา
พระพุทธพจน์อีกหมวดหนึ่งคือ ปกิณกเทศนา โดยผนวกสาวกภาษิตเข้าไว้ด้วย เรียกว่า มหาอรรถกถา ต่อมาใน
ยคุอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ทัง้หลายมพีระพทุธโฆสาจารย์เป็นต้นได้ปรวิรรตอรรถกถาภาษาสงิหลเป็นภาษา
มคธ โดยใช้โบราณอรรถกถามีมหาอรรถกถาเป็นต้น เรียกคัมภีร์นี้ว่า อภินวอรรถกถา ซึ่งใช้ศกึษากนัมาจนถงึ
ปัจจบุนั โดยภาพรวม อรรถกถามีพัฒนาการเริ่มจากการทรงจ�าด้วยมุขปาฐะ สู่การจารลงในใบลาน พิมพ์เป็นรูป
เล่มหนังสือ และบันทึกเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน

ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์และน�าเสนอแนวทางที่พระอรรถกถาจารย์ใช้ในการอธิบายขยายความพระพุทธ
พจน์ในพระไตรปิฎกไว้ 3 ด้าน คือ 1) การอธบิายพระพทุธพจน์ด้านพยญัชนะ 2) การอธิบายพระพทุธพจน์ด้านอร
รถะ และ 3) การอธิบายพระพุทธพจน์ด้านปกิณกะ 

การน�าคัมภีร์อรรถกถามาใช้เพื่อศึกษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การแปลหรือ
ตคีวามพระบาล ีการอธบิายขยายความข้อปฏบิตัแิละหลกัธรรมส�าคัญ การสบืค้นทีม่าของพระพทุธพจน์หรอืเรือ่ง
ราวต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก และการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการแสดงให้ตระหนักถึงความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาที่มีต่อการศึกษาพระไตรปิฎกทั้งสิ้น

ค�าส�าคัญ: พระไตรปิฎก, อรรถกถา, เถรวาท, พระพุทธพจน์

ABSTRACT

This dissertation entitled ‘The Significance of Theravada Atthakathã in Studying the Tipitaka’ 
is aimed to achieve three objectives, which are 1) to study the origin and development of 
Theravada Atthakathã, 2) to study the way that Theravada Atthakathã describes the Lord Bud-
dha’s words. And 3) to study the significance of Theravada Atthakathã in Studying the Tipitaka. 
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The results are as follows: Atthakathã or Commentaries refer to the scriptures that 
describe the Lord Buddha’s words in Tipitaka in terms of both vocabulary forms and meanings, 
the explanation of the principles of Dhamma and Discipline, and together with the relevant 
stories to enhance understanding of the Lord Buddha’s teaching in the canonical Tipitaka more 
clearly. The Commentaries are categorized into four types: 1) Buddhasamvannita Atthakathã, 2) 
Anubuddhasamwannita Atthakathã, 3) Purãna-Atthakathã, and 4) Abhinava-Atthakathã. 

The Commentaries were originated by Lord Buddha as the first commentator. Upon re-
vision of the Tipitaka, the exegetes revised the other category of the Lord Buddha’s words together 
with the disciples’ proverbs as to the so-called Mahã-Atthakathã. In the Atthakathã era in 
Lanka, Buddhaghosa and other commentators transliterated the Sinhala Purãna-Atthakathã to 
Pali Abhinava-Atthakathã used until now. 

The researcher analyzed and proposed three ways by which the commentators describe 
Lord Buddha’s words in Tipitaka as follows: 1) the description of the Buddha’s words in terms of 
grammar, 2) the description of Lord Buddha’s words in terms of meaning of the consonants, 
and 3) the description of Lord Buddha’s words in miscellaneous stories. It, then, shows the 
circumstances of the occurrence of that doctrine and help the later generation understand 
Lord Buddha’s words in Tipitaka more clearly.

The use of the commentary to study the Tipitaka as shown in this dissertation are translations 
or interpretations of Pali, explanation extends key principles, finding the source of Buddha’s 
words or stories in the scriptures, and searching historical evidence of people, places or events. 
These are all indications of the significance of Theravada Atthakathã in studying the Tipitaka.

KEYWORD: TIPITAKA, ATTHAKATHA, COMMENTARY, THERAVADA

บทน�า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจเร่ิมตั้งแต่ทรงประกาศพระธรรมจักรจนเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน รวมระยะเวลายาวนานถึง 45 พรรษา ก่อนพุทธปรินิพพานไม่นาน พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระ
อานนท์์ว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของ
เธอทั้งหลาย” (ที.ม. (ไทย) 10/216/164) เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์สาวกประกอบ
ด้วยพระอรหันตเถระ 500 รูปจึงได้เริ่มสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 รวบรวมและจัดหมวดหมู่หลักธรรมค�า
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบ พระธรรมวินัยที่พระอรหนัตเถระรบัรองตามมตทิีป่ระชมุปฐมสงัคายนานีเ้รยีก
ว่า เถรวาท (พระสารีบตุรเถระ, 2542, หน้า 201) พระพทุธศาสนาซึง่ถอืตามหลกัที่ได้สังคายนาครั้งแรกดังกล่าวมา
นี้ เรียกว่า พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), 2550, หน้า 17)

การสังคายนาในฝ่ายเถรวาทเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง แต่ปฐมสังคายนานับเป็นครั้งส�าคัญที่สุด เพราะเป็น
ครั้งที่มีการรวบรวมพระธรรมวินัยภายหลังพุทธปรินิพพาน การสังคายนาครั้งอื่นเป็นเพียงการทรงจ�ารักษาพระ
ธรรมวินัยที่รวบรวมจากปฐมสังคายนาให้ถูกต้องครบถ้วนที่สุด ผลแห่ง ปฐมสังคายนา นอกจากจะมีการรวบรวม
พระธรรมวินัยแล้ว ยังมีการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยอย่างเป็นระบบ ธรรมนั้นแยกออกเป็น 2 ส่วน คือเป็นพระ
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สตูรกบัพระอภธิรรม ส่วนวินยัยงัคงมเีพียงหนึง่ตามเดมิ ท�าให้เกดิการจดัหมวดหมูพ่ระธรรมวนิยัอกีแบบหนึง่เป็น
ปิฎก 3 ที่เรียกว่า พระไตรปิฎก พระไตรปิฏกจึงเป็นคัมภีร์อ้างอิงชั้นส�าคัญสูงสุด ใช้เป็นเกณฑ์ในการวนิจิฉยัตรวจ
สอบค�าสอนหรอืข้อปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท การศึกษาเล่าเรยีนและปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้าได้
อย่างถูกต้อง จ�าเป็นต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นล�าดับแรก

กระนั้นก็ตาม ค�าสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย หลกั
ธรรมค�าสอนทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดง บางสตูรบางตอนทรงแสดงไว้ให้เข้าใจได้อย่างละเอยีดชัดเจน แต่บางสูตรบาง
ตอนก็ทรงแสดงไว้ในรปูของคาถาสัน้ๆ ไม่ปรากฏค�าอธิบายให้ผู้ศกึษาเข้าใจได้ง่ายเลย และแม้ว่าบางสตูรบางตอนจะ
ทรงแสดงไว้ค่อนข้างยาว แต่เนื้อหาก็ยังยากที่จะท�าความเข้าใจ 

ในสมัยพุทธกาล เมือ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมวนิยั ค�าสอนหรือพระพทุธพจน์ส่วนใดท่ีเข้าใจยาก 
ต้องการค�าอธบิาย โดยมากพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงด้วยพระองค์เอง และบางส่วนพระสาวกทัง้หลายมพีระอคัรสาวก
เป็นต้นได้อธิบายไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเข้าใจพุทธาธิบายได้อย่างถูกต้องแจ่มแจ้ง ไม่วินิจฉัยไปตามทัศนคติของ
ตน ค�าอธิบายที่ส�าคัญได้รับการทรงจ�าถ่ายทอดต่อกันมา ควบคู่หลักพระธรรมวินัยที่เป็นแม่บท ภายหลังเมื่อมี
การจัดหมวดหมู่พระธรรมวนิยัเป็นพระไตรปิฎก ค�าชีแ้จงอธิบายเหล่านัน้กเ็ป็นระบบระเบยีบมากขึน้ และมลี�าดบั
เป็นไปตามพระไตรปิฎก ค�าอธิบายพุทธพจน์หรือหลักธรรมวินัย หรือค�าอธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่า อรรถกถา 

เมือ่มกีารทรงจ�าถ่ายทอดพระไตรปิฎกด้วยวธิมีขุปาฐะ กม็กีารทรงจ�าถ่ายทอดอรรถกถาประกอบควบคู่
มาด้วย จนกระทัง่เม่ือมกีารจารกึพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นลายลักษณ์อกัษร ณ ประเทศลังกา ต�านานกก็ล่าวว่า
ได้มีการจารึกอรรถกถาพร้อมไปด้วยเช่นกัน เมื่ออรรถกถาสืบมาในลังกา จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาสิงหล 
จนกระทั่งช่วง พ.ศ. 950-1000 มีพระอาจารย์ผู้ใหญ่ เช่น พระพุทธโฆสาจารย์เป็นต้น เดินทางจากชมพูทวีป 
(อินเดีย) มายงัลงักา ได้แปลเรยีบเรยีงอรรถกถากลบัเป็นภาษามคธ อย่างทีป่รากฏในคมัภร์ีและใช้ศกึษากันมาจน
ถงึปัจจบุนั

คมัภีร์อรรถกถาเป็นคมัภีร์ท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ต่อการศกึษาพระไตรปิฎก เพราะอธบิายความในพระไตรปิฎก
โดยตรง ทัง้ค�าศพัท์หรอืถ้อยค�า อธบิายข้อความ ชีแ้จงความหมาย ขยายความหลักธรรมหลักวนัิย เล่าเร่ืองประกอบ 
ตลอดจนแสดงเหตุปัจจัยแวดล้อม หรือความเป็นมาของการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสพระพุทธพจน์นั้น ๆ หรือเกิด
เรื่องราวนั้นๆ ขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงประมวลความเป็นมาเป็นไปต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจพระพุทธพจน์ หรอืเรือ่ง
ราวในพระไตรปิฎกชดัเจนมากข้ึนกว่าเดมิ เมือ่มกีารศึกษาและอ้างองิคัมภร์ีทางพระพุทธศาสนา พระโบราณาจารย์จงึจัดล�าดบั
ความส�าคญัของคมัภร์ีอรรถกถาไว้ต่อจากล�าดับของพระไตรปิฎก เพือ่แสดงให้เหน็ว่าคมัภร์ีอรรถกถามคีวามส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อการศกึษาท�าความเข้าใจพระพทุธพจน์ เหมอืนเป็นสะพานให้ก้าวเข้าไปถงึพระไตรปิฎกนัน่เอง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าคัมภีร์อรรถกถาจะได้รับการสืบทอดควบคู่กับพระไตรปิฎกมาแต่ครั้งพุทธกาล และมี
ความส�าคญัต่อการศกึษาพระไตรปิฎกดังกล่าวข้างต้น แต่พทุธศาสนกิชนไทยในปัจจบุนัยงัไม่รู้จักคมัภร์ีอรรถกถา
ดพีอ ทัง้ๆ ทีใ่นปัจจบุนัได้มกีารแปลคมัภร์ีเหล่านีจ้ากภาษาบาลเีป็นภาษาไทยจ�านวนมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นมาและความส�าคัญของคมัภีร์อรรถกถาน่ันเอง เม่ือไม่อาศยัคมัภีร์อรรถกถา
มาศึกษาประกอบกับพระไตรปิฎกอันเป็นแม่บท ก็ไม่อาจรู้หลักธรรมค�าสอนท่ีถูกต้อง อาจตีความหลักธรรมไป
ตามทัศนคติของตนเอง การปฏิบัติจึงผิดพลาดคลาดเคลื่อน ออกนอกธรรมนอกวินัย นอกพระพุทธศาสนา ท้าย
ที่สุดย่อมไม่อาจบรรลุปฏิเวธธรรมได้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ความเป็นมา
ของคัมภีร์อรรถกถา วิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถา ตลอดจนการน�าคัมภีร์อรรถกถาไปใช้เป็น
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แนวทางในการศกึษาค�าสอนหรอืหลกัธรรมในพระไตรปิฎก จะท�าให้ทราบและตระหนกัถงึความส�าคญัของคมัภร์ี
อรรถกถาในฐานะเป็นคัมภีร์คู่มือที่ส�าคัญที่สุดในการศึกษาพระไตรปิฎก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาก�าเนิดและพัฒนาการของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาท 

2) เพื่อศึกษาวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาท

3) เพื่อศึกษาความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทต่อการศึกษาพระไตรปิฎก

 

โจทย์วิจัย

1) คัมภีร์อรรถกถาเถรวาทมีก�าเนิดและพัฒนาการอย่างไร 

2) คัมภีร์อรรถกถาเถรวาทมีหลักการและวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์อย่างไร

3) คัมภีร์อรรถกถาเถรวาทมีความส�าคัญอย่างไรต่อการศึกษาพระไตรปิฎก 

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาคัมภีร์อรรถกถาฝ่ายเถรวาทเฉพาะที่อธิบายพระบาลีไปตามล�าดับแห่งปาฐะใน
พระไตรปิฎก ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมถึง

1) คัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายปาฐะในพระวินัยปิฎก ได้แก่ คัมภีร์สมันตปาสาทิกา

2) คัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายปาฐะในพระสุตตันตปิฎก ได้แก่ คัมภีร์สุมังคลวิลาสินี คัมภีร์ปปัญจสูทนี 
คัมภีร์สารัตถัปปกาสินี คัมภีร์มโนรถปูรณี และคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกายทั้งหมด

3) คัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายปาฐะในพระอภิธรรมปิฎก ได้แก่ คัมภีร์อัฏฐสาลินี คัมภีร์สัมโมหวิโนทนี 
และคัมภีร์ปัญจปกรณ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจยันีใ้ช้ระเบยีบวิธวีจิยัด้านเอกสาร (Documentary Research) เป็นเคร่ืองมอืในการท�าวจัิย มีวิธี
การ ดังนี้  

1) รวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Source) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา ปกรณ์วเิสส และคมัภร์ี
สัททาวิเสส 

2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
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4) เรียบเรียงและน�าเสนอผลงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ท�าให้ทราบก�าเนิดและพัฒนาการของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาท 

2) ท�าให้ทราบหลักการและวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาท

3) ท�าให้ทราบความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทที่มีต่อการศึกษาพระไตรปิฎก

ผลการวิจัย

จากผลการวจิยัเรือ่ง “ความส�าคญัของคมัภร์ีอรรถกถาเถรวาทต่อการศกึษาพระไตรปิฎก” มข้ีอค้นพบ
ที่ส�าคัญและน�ามาสู่การอภิปรายผล ดังนี้

1. ความหมายของอรรถกถา

 อรรถกถา (อฏัฐกถา) หมายถงึ การอธิบายขยายความพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกให้ผู้ศึกษาค�าสอน
ของพระพทุธเจ้าเข้าใจได้ชัดเจนยิง่ขึน้ คมัภร์ีอรรถกถา หมายถงึ คมัภร์ีทีอ่ธบิายพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรง โดย
อธบิายทัง้รปูศพัท์และความหมาย ขยายความหลกัธรรมวินยั และเล่าเรือ่งประกอบ พร้อมท้ังเช่ือมโยงประมวลความ
เป็นมาเป็นไปต่างๆ ท่ีจะช่วยให้เข้าใจพระพทุธพจน์หรอืเรือ่งราวในพระไตรปิฎกได้ชดัเจนมากขึน้ พระโบราณาจาร
ย์จดัล�าดบัความส�าคญัของคมัภร์ีอรรถกถาไว้ต่อจากล�าดับของพระไตรปิฎก เพื่อแสดงให้เห็นว่าคัมภีร์อรรถกถามี
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาท�าความเข้าใจพระบาลีอย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ คัมภีร์อรรถกถาใน
งานวจิยันีไ้ด้แก่ คมัภีร์อภินวอรรถกถาท่ีพระอรรถกถาจารย์มีพระพุทธโฆสาจารย์เป็นต้นปริวรรตและเรียบเรียงขึ้น
ในยุคอรรถกถา

2. วัตถุประสงค์ของอรรถกถา

 พระอรรถกถาจารย์เรยีบเรยีงคมัภีร์อรรถกถาโดยมีวตัถุประสงค์หลัก 3 ประการ คอื 1) เพ่ืออธิบาย
ความหมายของบทหรือข้อความในพระไตรปิฎก 

 2) เพื่อขยายความหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก 

 3) เพื่อแสดงเรื่องราวประกอบเนื้อความในพระไตรปิฎก 

3. ประเภทของอรรถกถา

 อรรถกถาสามารถจ�าแนกได้ 4 ประเภท คือ 

 1) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา หมายถึง อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายพระธรรมเทศนาที่ทรง
แสดงไว้แก่พุทธบริษัทด้วยพระองค์เอง

 2) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา หมายถึง อรรถกถาที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้น
ผู้ได้ตรัสรู้ตามจนได้นามว่า อนุพุทธะ ได้อธิบายไว้
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 3) โบราณอรรถกถา คือ อรรถกถาเก่า หมายถึง พุทธสังวัณณิตอรรถกถาและอนุพุทธสังวัณณิ
ตอรรถกถาที่อธิบายพระพุทธพจน์ด้วยภาษามคธ ซึ่งพระสังคีติกาจารย์ได้ยกขึ้นท�าการสังคายนาถึง 3 ครั้ง ใน
ชมพูทวีป จนกระท่ังพระมหินทเถระผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงน�าอรรถกถาดังกล่าวจาก
ชมพูทวีปมาเผยแผ่ที่เกาะสิงหลสัง่สอนคู่กับพระบาลี และตอ่มาพระมหาเถระชาวสิงหลได้แปลอรรถกถานั้นเป็น
ภาษาสิงหล

 4) อภินวอรรถกถา คือ อรรถกถาใหม่ หมายถึง อรรถกถาทั้งหมดที่พระอรรถกถาจารย์   
มีพระพุทธโฆสาจารย์เป็นต้นปริวรรตและเรียบเรียงจากโบราณอรรถกถาซ่ึงบันทึกไว้ด้วยภาษาสิงหลกลับเป็น
ภาษามคธ คัมภีร์อรรถกถาที่เป็นรูปเล่มมีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นอภินวอรรถกถาทั้งสิ้น

4. ก�าเนิดและพัฒนาการของอรรถกถา

 ก�าเนิดและพัฒนาการของคมัภร์ีอรรถกถาถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาประวติัศาสตร์พระพทุธ
ศาสนา โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาคือยุคสมัยต่างๆ ดังนี้

 4.1 ยุคพุทธกาล ผู้วิจัยจ�าแนกค�าอธิบายพระพุทธพจน์ไว้ 2 ประเภท คือ 

  1) ค�าอธิบายความในพระไตรปิฎก 

  อรรถกถาถอืก�าเนดิขึน้ต้ังแต่ครัง้พทุธกาล พระสัมมาสมัพทุธเจ้าทรงเป็นพระอรรถกถาจารย์พระองค์
แรก เพราะทรงเป็นพระศาสดาผู้ประกาศพระศาสนาของพระองค์และทรงอธิบายขยายความพระธรรมวนิยัด้วย
พระองค์เอง (พทุธสงัวณัณติอรรถกถา) นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว พระอรหันตสาวกบางรูปมพีระอคัรสาวกเป็นต้นก็
อธิบายขยายความพระพทุธพจน์ให้กว้างขวางพสิดาร (อนพุทุธสงัวณัณติอรรถกถา) จนได้รบัการยกย่องจากพระพทุธเจ้า
ให้ปรากฏต่อหมู่สงฆ์ด้วย ลักษณะการอธิบายความพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นต้นแบบใน
การเรยีบเรยีงคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกาของพระสาวกรุ่นต่อๆ มา

 2) ปกิณกเทศนา ค�าอธิบายความในอรรถกถา

 ในยคุพทุธกาล ยงัมอีรรถาธบิายพระพุทธพจน์อกีหมวดหนึง่ทีเ่รียกว่า ปกณิกเทศนา ซ่ึงเป็นข้อความ
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เอง เป็นค�าสนทนาหรือเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เรื่องเล่าใน
ธรรมบทและชาดกเป็นต้น ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาในปัจจุบัน 

 ในสมยัปฐมสงัคายนา พระเถระผูร้้อยกรองพระธรรมวนิยัไม่ได้สงเคราะห์ปกณิกเทศนานีเ้ข้าในพระ
ไตรปิฎก เพราะถือว่าเป็นค�าอธิบายอีกทอดหนึ่ง แต่ท่านได้สังคายนาปกิณกเทศนานี้เมื่อร้อยกรองพระไตรปิฎก
เสร็จสิ้นลงโดยเรียกว่า มหาอรรถกถา 

 นอกจากคัมภีร์มหาอรรถกถารวบรวมปกิณกเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้ว คัมภีร์นี้ยังประกอบด้วย
ค�าอธิบายของพระสาวกมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นอีกด้วย ในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านั้นได้ชี้แจงขยายความ
หลกัธรรมทีส่�าคญัไว้ เพือ่ให้อนชุนรุน่หลงัเข้าใจพทุธาธบิายได้อย่างถกูต้อง ไม่วนิจิฉยัไปตามทศันคตขิองตน พระ
เถระในสมยัปฐมสงัคายนาจนถงึตตยิสงัคายนาได้บรรจคุ�าอธบิายของพระสาวกเหล่านัน้ไว้ในคัมภร์ีมหาอรรถกถา
ร่วมกบัปกณิกเทศนา เพือ่ให้คมัภีร์มหาอรรถกถาเป็นค�าอธบิายพระไตรปิฎกอย่างบรบูิรณ์ เพียบพร้อมด้วยพระพทุธ
ภาษติและสาวกภาษติ 
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  มหาอรรถกถานี้เองเป็นต้นฉบับหลักที่พระอรรถกถาจารย์ในยุคต่อมาใช้เพื่อเรียบเรียงคัมภีร์
อรรถกถาใหม่ (อภินวอรรถกถา) ที่ทรงจ�าและรักษาสืบต่อกันมา กล่าวได้ว่าคัมภีร์อรรถกถาที่เป็นรูปเล่มอย่างที่
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถือก�าเนิดจากอรรถกถาในยุคพุทธกาลนี้นั่นเอง

 4.2 ยุคพระไตรปิฎก เป็นช่วงระยะเวลายาวนานถงึเกอืบ 1,000 ปี โดยเริม่ต้ังแต่หลงัพทุธปรนิพิพาน
และสิน้สดุก่อนทีพ่ระพทุธโฆสาจารย์จะเดนิทางมายังลงักาเพือ่ปรวิรรตและเรยีบเรยีงอรรถกถาภาษาสงิหลสูภ่าษามคธ
แล้วน�ากลบัสูช่มพทูวปีในราว พ.ศ. 956 ในยคุนีม้เีหตกุารณ์ส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัการรกัษาพระธรรมวนิยัภายหลงั
พุทธปรินิพพาน เป็นยุคก�าเนิดพระไตรปิฎกและเกี่ยวข้องกับอรรถกถาอย่างส�าคัญ

  ในคราวปฐมสังคายนา นอกจากพระไตรปิฎกแล้ว อรรถกถาทั้งหมดที่อธิบายพระไตรปิฎกที่
รู้จักกันในชื่อ มหาอรรถกถา ก็ได้รับการรวบรวมร้อยกรองไปพร้อมกับพระไตรปิฎกด้วย ต่อมาหลงัจากสงัคายนา
ครัง้ที ่3 เมือ่ พ.ศ. 235 เสรจ็สิน้ มกีารส่งพระศาสนฑตู 9 สาย ไปประกาศพระศาสนา พระมหินทเถระได้เดินทางไป
เผยแผ่พระศาสนาในลงักาทวปีโดยน�าพระไตรปิฎกและมหาอรรถกถาไปด้วย ท่านและพระชาวสิงหลได้แปลพระ
ไตรปิฎกและมหาอรรถกถาเป็นภาษาสิงหล เพือ่ให้กลุบตุรชาวสิงหลศกึษาได้สะดวก ในภายหลงัคัมภร์ีมหาอรรถ
กถาฉบับบาลเีดมิได้สาบสญูไป เพราะภัยสงครามระหว่างชาวสงิหลและชาวทมฬิทีเ่กดิขึน้หลายครัง้

  ต่อมาในราว พ.ศ. 450 พระเถระฝ่ายมหาวหิารในลงักาซึง่สบืทอดค�าสอนฝ่ายเถรวาทมาต้ังแต่
สมัยของพระมหินทเถระ ได้ประชุมกันและมีมติให้จารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานเป็นครั้ง
แรก ผูว้จิยัตัง้ข้อสนันษิฐานไว้ว่า คัมภร์ีอรรถกถาภาษาสงิหลทีร่กัษาสบืกนัมาคงจะได้รบัการจารกึเป็นลายลกัษณ์
อักษรพร้อมกันกับการจารึกพระไตรปิฎกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  ในช่วงครึ่งหลังของยุคพระไตรปิฎกซึ่งกินเวลายาวนานกว่า 500 ปีนี้ มีการรจนาคัมภีร์อรรถ
กถาภาษาสงิหลขึน้ใหม่หลายคมัภร์ี เพือ่ให้เป็นคมัภร์ีอธบิายพระไตรปิฎกแก่กลุบุตรชาวสงิหล เช่น มหาอรรถกถา 
อรรถกถามหาปัจจรี และอรรถกถามหากุรุนทีเป็นต้น อรรถกถาเหล่านี้รู้จักกันในชื่อ โบราณอรรถกถา ซึ่งต่อมา
ในยุคอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ได้ใช้คัมภีร์เหล่าน้ีร่วมกับมหาอรรถกถาเพื่อเรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถาใหม่ 
(อภินวอรรถกถา)

 4.3 ยุคอรรถกถา ยคุนี ้เริม่ตัง้แต่ราว พ.ศ. 956 ในคราวทีพ่ระพุทธโฆสาจารย์เดินทางมายังลังกา
เพื่อปริวรรตและเรียบเรียงอรรถกถาภาษาสิงหลสู่ภาษามคธแล้วน�ากลับสู่ชมพูทวีป ไปสิ้นสุดก่อน พ.ศ. 1587 
ยุคที่เริ่มรจนาคัมภีร์ฎีกา (ยุคหลังอรรถกถา)

  ในยุคอรรถกถานี้มีเหตุการณ์ส�าคัญจารึกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือเป็นยุคก�าเนิด
คัมภีร์อภินวอรรถกถา (คมัภร์ีอรรถกถาใหม่) อนัเป็นผลงานการปรวิรรตและเรยีบเรยีงอรรถกถาภาษาสงิหลกลบัสู่
ภาษามคธโดยพระอรรถกถาจารย์หลายรปู เริม่ต้นจากพระพทุธโฆสาจารย์ และในเวลาต่อมายังมีพระเถระรูปอื่น
อีก ได้แก่ พระพุทธทัตตะ พระธรรมปาละ พระมหานามะ และพระอุปเสนะ ในบรรดาพระอรรถกถาจารย์เหล่า
นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และมช่ืีอเสยีงมากทีส่ดุ เน่ืองจากท่าน
เป็นผูป้รวิรรตและเรยีบเรยีงคมัภีร์อรรถกถาใหม่เป็นรปูแรกและมีผลงานจ�านวนมากที่สุด 

  ยคุอรรถกถานีไ้ด้รบัการกล่าวขานว่าเป็นยคุทองของคัมภร์ีทางพระพุทธศาสานเถรวาทอย่างแท้จรงิ 
คมัภร์ีทีเ่กดิขึน้ในยคุนีล้้วนได้รบัการยกย่องว่าเป็นคัมภีร์ที่แต่งอธิบายพระพุทธพจน์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคย
มีมา คัมภีร์อภินวอรรถกถาของพระอรรถกถาจารย์ในยุคนี้นับเป็นแม่แบบในการรจนาคัมภีร์ฎีกาและคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาอื่นๆ ในยุคต่อมา คัมภีร์อภินวอรรถกถาภาษาบาลียังคงปรากฏอยู่ตราบจนปัจจุบันนี้
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4.4 ยคุหลงัอรรถกถา ยคุนีเ้ร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 1587 ซ่ึงเป็นยคุเร่ิมต้นการรจนาคมัภร์ีฎกีา ไปส้ินสุดราว พ.ศ. 
2497 เมื่อมีการสังคายนาใหญ่ในพม่า (พม่าเรียก ฉัฏฐสังคายนา) รวมเวลากว่า 900 ปี ในยคุนีน้อกจากการรจนา
คัมภร์ีอธบิายอรรถกถาท่ีเรยีกว่า ฎกีา แล้ว ยงัมีการรจนาคมัภีร์สัททาวิเสสและคมัภร์ีบาลท้ีองถิน่มากมายในหลายประเทศ

 ส�าหรบัประเทศไทยในปัจจบุนั นอกจากพระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐัแล้ว ยงัมพีระไตรปิฎกฉบบัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย และฉบับของกรมศาสนาที่เป็นพระไตรปิฎกบาลีตีพิมพ์
เผยแผ่อยู่ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสส ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว มีจ�านวนกว่า 100 เล่ม 
ล้วนได้รับการบันทึกด้วยภาษาบาลี

 นอกเหนอืจากรูปเล่มคมัภร์ีแล้ว อาศยัพฒันาการของเทคโนโลยใีนโลกยคุปัจจบุนั คมัภร์ีทางพระพทุธ
ศาสนามพีระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นต้น ได้รบัการบนัทกึอยูใ่นรปูของไฟล์ข้อมลูอเิลค็ทรอนกิส์เผยแพร่ในโลก
ออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นพฒันาการก้าวส�าคญัของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งคัมภีร์อรรถกถา จากอดีตสู่
ปัจจุบัน จากการทรงจ�าด้วยมุขปาฐะสู่การจารลงในใบลาน เป็นรูปเล่มหนังสือ และบันทึกเป็นไฟล์อิเล็คทรอ
นิกส์ในปัจจุบัน

5. ประวัติและผลงานของพระอรรถกถาจารย์

 พระอรรถกถาจารย์ส�าคัญผู้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสืบทอดคัมภีร์โบราณอรรถกถามาเป็นคัมภีร์
อภินวอรรถกถาซึ่งยังคงมีใช้กันอยู่ตราบจนปัจจุบัน ได้แก่ พระพุทธโฆสาจารย์ พระพุทธทัตตะ พระธรรมปาละ 
พระมหานามะ และพระอุปเสน ที่กล่าวเฉพาะพระอรรถกถาจารย์เพียง 5 รูปนี้เท่านั้น ก็เพราะพระอรรถกถา
จารย์เหล่านี้รจนาคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพระพุทธพจน์ไปตามล�าดับในพระบาลี ซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้

6. หลักการและวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถา

 ผู้วิจัยได้แสดงหลักการและวิธีการท่ีพระอรรถกถาจารย์ใช้ในการอธิบายขยายความพระพุทธพจน์
ในพระไตรปิฎก ส�าหรับหลักการอธิบายพระพุทธพจน์นั้น พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้อธิบายไว้ในคันถารัมภ
กถา (ค�าเริ่มต้นคัมภีร์) ของคัมภีร์อรรถกถาทั้ง 3 ปิฎก อย่างชัดเจนเป็นเอกภาพ มีใจความว่า 

 ท่านใช้คัมภีร์โบราณอรรถกถามีมหาอรรถกถาเป็นต้นของส�านักมหาวิหารแห่งลังกาทวีปเป็นหลัก
ในการปริวรรตและเรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถาภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ โดยไม่ให้ปะปนกับลัทธินิกายอื่น ย่อค�า
ทีพ่สิดารให้สัน้ลง ตดัทอนข้อความทีซ่�า้ๆ กนัออก วนิจิฉัยไปตามล�าดับพระบาล ีและแสดงเนือ้ความแห่งพระพทุธ
พจน์ที่มาในบาลีพระสุตตันตปิฎกให้กลมกลืนกับบาลีพระวินัยปิฎก หลกัการของพระอรรถกถาจารย์ดงักล่าวนีย้งั
สอดคล้องกนักบัหลกัการรจนาคมัภีร์ท่ีพระพทุธโฆสาจารย์เขียนไว้ในวิสุทธิมรรคปกรณ์ด้วย

 โครงสร้างของคัมภีร์อรรถกถาที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้วางกรอบไว้ ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างแม่แบบ
ที่พระคันถรจนาจารย์ในรุ่นต่อๆ มายึดถือปฏิบัติในการรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา โครงสร้างของคัมภีร์อภิ
นวอรรถกถาแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) คันถารัมภกถา ค�าเริ่มต้นคัมภีร์ 2) นทิานกถา ค�าน�าก่อนเริม่เรือ่ง 3) 
วรรณนา ค�าพรรณนาเนือ้หาของคมัภีร์ 4) นคิมกถา คาถาท้ายคมัภร์ี

 โครงสร้างประโยคอรรถกถา พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ บทตั้ง (อุทเทส) และบทขยาย 
(นทิเทส) พระอรรถกถาจารย์ใช้รปูแบบการอธิบายพระพทุธพจน์โดยอาศยัโครงสร้างประโยคเช่นเดยีวกบัโครงสร้าง
ประโยคในพระไตรปิฎก แต่แตกต่างกันเล็กน้อย คือ คัมภีร์อรรถกถามุ่งเน้นการอธิบายเฉพาะค�าหรือข้อความ
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สั้นๆ ในพระบาลี โดยยกขึ้นเป็นบทตั้ง (อุทเทส) เรียงไปตามล�าดบับทพระบาล ีเว้นค�าศพัท์ทีท่่านเหน็ว่าง่ายหรอืเข้าใจ
กันดีอยู่แล้ว จากนัน้จงึอธบิายขยายความ (นทิเทส) บทเหล่านัน้ โดยไม่มกีารสรปุจบลงด้วยบทต้ัง (ปฏินทิเทส) เหมอืน
อย่างในพระไตรปิฎก

 ส�าหรับวิธีการท่ีพระอรรถกถาจารย์ใช้ในการอธิบายขยายความพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ผู้
วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และจ�าแนกวิธีการของท่านออกเป็น 3 ด้านคือ 

 6.1 การอธิบายพระพุทธพจน์ด้านพยัญชนะ (ปทวรรณนา) 

  การศึกษาบทพยัญชนะมีความจ�าเป็นอันดับแรกส�าหรับการศึกษาพระพุทธพจน์ในระดับที่สูง
ขึ้น เพราะเป็นการศึกษารากฐานของค�าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหมด การศึกษาเกี่ยวกับบทพยัญชนะกค็อืการ
ศกึษาไวยากรณ์บาลนีัน่เอง อย่างไรกต็าม แม้ผูศ้กึษาจะมคีวามรูด้้านไวยากรณ์บาลเีป็นอย่างด ีกค็วรอาศัยค�าอธบิายใน
คมัภีร์อรรถกถาเป็นแนวทางในการวนิจิฉยัตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนอกีชัน้หนึง่ การอธิบายพระพุทธพจน์ด้าน
พยัญชนะมีดังนี้ (1) การจ�าแนกบทในประโยค (2) การอธิบายบททั้ง 4 (3) การเชื่อมบทและตัดบทสนธิ (4) การ
อธิบายรูปวิเคราะห์ (5) การอธิบายสัมพันธ์บท

 6.2 การอธิบายพระพุทธพจน์ด้านอรรถะ (อัตถวรรณนา) 

  หลักธรรมค�าสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก บางส่วนมีค�าอธิบายท่ีชัดเจนเพียงพอแล้ว (นีตัต
ถะ) แต่บางส่วนยังต้องการค�าอธิบายขยายความเพิ่มเติม (เนยยัตถะ) อาศัยภูมิความรู้เกี่ยวกับบทพยัญชนะหรือ
ไวยากรณ์บาลเีพยีงด้านเดยีวย่อมไม่เพยีงพอทีจ่ะเข้าใจความหมายของศพัท์หรอืหลักธรรมได้ถกูต้องตรงตามพทุธ
ประสงค์ ดงันัน้พระอรรถกถาจารย์จงึมบีทบาทส�าคญัในการอธบิายหรอืตคีวามค�าสอนในพระไตรปิฎก เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้มีตีความไปตามทัศนะของตนซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้ การอธิบายพระพุทธพจน์ด้านอรรถะมี
ดังนี้ (1) การให้ค�าจ�ากัดความ (2) การขยายประเด็นข้อปลีกย่อย (3) การอ้างอิงพระบาลี (4) อุปมาอุปไมย (5) 
ปุจฉาวิสัชชนา (6) การแสดงวินิจฉัยของโบราณาจารย์ (7) การคัดค้านมติของฝ่ายอื่น 

 6.3 การอธิบายพระพุทธพจน์ด้านปกิณกะ (ปกิณกวรรณนา)

  นอกจากการอธิบายพระพุทธพจน์ด้านพยัญชนะและด้านอรรถะซึ่งมุ่งอธิบายรูปศัพท์และ
ความหมายของศัพท์ พระอรรถกถาจารย์ยังได้แสดงเรื่องราวประกอบเนื้อความในพระไตรปิฎกที่เรียกว่า ปกิณก
เทศนา เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นมาหรือเหตุปัจจัยแวดล้อมของการเกิดขึ้นของหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธ
องค์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงประมวลความเป็นมาต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจพระพุทธพจน์หรือเรื่องราวในพระไตรปิฎก
กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น

7. ความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาต่อการศึกษาพระไตรปิฎก

 ผูว้จิยัศกึษาความส�าคญัของคมัภร์ีอรรถกถาทีมี่ต่อการศกึษาพระไตรปิฎก โดยน�าวธิกีารทีพ่ระอรรถ
กถาจารย์ใช้อธิบายพระพุทธพจน์มาใช้ศึกษาหลักธรรมค�าสอนหรือข้อปฏิบัติในพระไตรปิฎกในด้านส�าคัญต่างๆ 
มีรายละเอียดดังนี้



768  บทความวิชาการ

 7.1 การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือแปลหรือตีความพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก

  ค�าศัพท์บาลีท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกมีทั้งศัพท์ง่ายและยากตลอดทั่วทั้งคัมภีร์ ศัพท์บางค�ามี
ความหมายหลายนยั ท�าให้ต้องตคีวามว่าความหมายทีแ่ท้จรงิตรงตามพทุธประสงค์คอือะไรในทีน่ัน้ๆ ยกตวัอย่าง 
ธรรม ศัพท์จากพระไตรปิฎกซึ่งมีความหมายหลายอย่าง ดังนี้ 

  ในวินัยปิฎก มีข้อความว่า “ท่านทัง้หลาย ธรรม คอื ปาราชกิ 4 สกิขาบท ข้าพเจ้ายกขึน้แสดงแล้ว 
แต่ละข้อๆ ซึ่งภิกษุต้องเข้าแล้ว ย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายไม่ได้ เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้” (วิ.มหา. (ไทย) 
1/233/247) ในที่นี้ อรรถกถาอธิบายว่า ธรรม หมายถึง อาบัติ (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/233/702)

  ในสุตตันตปิฎก มีข้อความว่า “ภิกษุทั้งหลาย มธีรรมเหล่าอื่นอีกที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้
ยาก สงบประณีต ใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต” (ที.สี. (ไทย) 9/28/11) ในที่นี้ อรรถ
กถาอธิบายว่า ธรรม หมายถึง คุณธรรม (ที.สี.อ. (ไทย) 1/28/144)

  ในอภิธรรมปิฎก มีข้อความว่า “ธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่เป็นอัพยากฤต” 
(อภิ.สงฺ (ไทย) 34/1/1) ในที่นี้ อรรถกถาอธิบายว่า ธรรม หมายถึง ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ (นิสสัตตนิชชีวะ) (อภิ.
สงฺ.อ. (ไทย) 1/-/137)

  จะเห็นได้ว่าหากผู้ศึกษาตีความหรือแปลศัพท์ไปตามทัศนคติของตน ไม่อาศัยคัมภีร์อรรถกถา 
ย่อมมโีอกาสแปลผดิพลาดคลาดเคลือ่นได้ อาจถึงขัน้บดิเบอืนหลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนาถงึขัน้สัทธรรม
ปฏริปู เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดดงักล่าว จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศัยคัมภีร์ช้ันรองอย่างอรรถกถามาสนบัสนนุ 

 7.2 การใช้อรรถกถาเป็นคู่มืออธิบายข้อปฏิบัติหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

  ข้อปฏิบัติหรือหลักธรรมในพระไตรปิฎกแสดงไว้ในงานวิจัยนี้มีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น กรณี
เรื่องทายกผู้มีศรัทธาถวายเงินทองแก่พระภิกษุ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการปฏิบัติที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย แต่
ทายกและพระภกิษสุ่วนหนึง่อาจไม่ตระหนกัรูว่้าการรับเงินและทองเป็นของต้องห้ามส�าหรับพระภิกษใุนพระพทุธ
ศาสนาเถรวาท แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงต�าหนิภิกษุผู้รับเงินและทองอย่างรนุแรงและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ว่า 
“ก็ ภิกษุใดรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับทองและเงิน หรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.” 
(วิ.มหา. (ไทย) 2/583/108) ซึ่งในพระบาลีและอรรถกถาแสดงแนวทางปฏิบัติต่อเงินและทองที่เขาน�ามาถวาย
แก่ภิกษุและแก่สงฆ์ ตลอดจนการสละเงินและทองอย่างละเอียดกว้างขวาง

 7.3 การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือสืบค้นที่มาของพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก

  ในหลายกรณ ีการสบืค้นทีม่าของพระพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกท�าได้ไม่ง่ายนกัหรอืบางครัง้อาจไม่ได้
ความกระจ่างเท่าทีค่วร คมัภร์ีอรรถกถาได้ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งสบืค้นพระพทุธพจน์มากมายคล้ายกบัเป็นพจนานกุรม
พระพุทธศาสนา พระพุทธพจน์บางสูตรอาจมีเพียงพระคาถาล้วนซึ่งไม่มีค�าอธิบายเนื้อความใดๆ เช่น พระคาถา
ธรรมบท เป็นต้น แต่คัมภีร์อรรถกถาช่วยอธิบายขยายความเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในธรรมบทตั้งแต่
อารัมภกถา ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถาและแก้อรรถ แล้วแสดงผลแห่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัส
พระคาถาธรรมบทนั้นๆ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  769

 7.4 การใช้อรรถกถาเป็นคู่มือสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  อรรถกถาท�าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญคือเป็นสารานุกรมพระพุทธศาสนา ในงานวิจัยนี้น�า
เสนอแนวทางการใช้คมัภร์ีอรรถกถาเพือ่สบืค้นประวตับิคุคล สถานที ่และเหตกุารณ์ต่างๆ ไว้หลายกรณ ีเช่น การ
สืบค้นประวัติของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ เช่น พระทีปังกรพุทธเจ้า พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า และพระปทุมุตต
รพุทธเจ้า ประวัติของพระเจ้าอชาตศัตรูผู้ทรงได้รับพระนามว่าเป็นกษัตริย์วงศ์ปิตุฆาต ประวัติพระเชตวันมหา
วหิาร ประวติัแคว้นวชัช ีกรงุเวสาล ีของเจ้าลจิฉว ีสถานทีท่ัง้ 7 ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเสวยวมิตุติสขุ และการแตกแยก
เป็นนิกายในพระพุทธศาสนา

อภิปรายผลการวิจัย

คัมภีร์อรรถกถาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรง ทัง้รปูศัพท์และความหมาย 
ขยายความหลกัธรรมวนิยั และเล่าเร่ืองประกอบ พร้อมทัง้เชือ่มโยงประมวลความเป็นมาต่างๆ ทีจ่ะช่วยให้เข้าใจ
พระพทุธพจน์หรอืเรือ่งราวในพระไตรปิฎกได้ชดัเจนมากขึน้ พระโบราณาจารย์จัดล�าดับความส�าคัญของคัมภร์ีอรรถ
กถาไว้รองจากพระไตรปิฎก เพือ่แสดงให้เหน็ว่าคัมภร์ีอรรถกถามีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการศกึษาท�าความเข้าใจ
พระไตรปิฎกอย่างถูกต้องตรงตามพทุธประสงค์ 

เมือ่พจิารณาจากก�าเนดิและพฒันาการ อรรถกถาจงึจ�าแนกได้ 4 ประเภท คอื 1) พทุธสงัวณัณติอรรถกถา หมาย
ถงึ อรรถกถาท่ีพระพทุธเจ้าทรงอธบิายพระธรรมเทศนาทีท่รงแสดงไว้แก่พุทธบรษิทัด้วยพระองค์เอง 2) อนพุทุธสังวณัณิ
ตอรรถกถา หมายถึง อรรถกถาท่ีพระสาวกท้ังหลายมพีระอคัรสาวกเป็นต้นผูไ้ด้ตรสัรูต้ามจนได้นามว่า อนพุทุธะ ได้อธบิายไว้ 
3) โบราณอรรถกถา คอื อรรถกถาเก่า หมายถึง พุทธสงัวณัณติอรรถกถาและอนพุทุธสงัวณัณติอรรถกถาที่อธิบายพระพุทธ
พจน์ด้วยภาษามคธ ซึ่งพระสังคีติกาจารย์ได้ยกขึ้นท�าการสังคายนาถึง 3 ครั้ง ในชมพูทวีป จนกระทั่งพระมหินท
เถระผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงน�าอรรถกถาดังกล่าวจากชมพูทวีปมาเผยแผ่ท่ีเกาะสิงหล 
สั่งสอนคู่กับพระบาลี และต่อมาพระมหาเถระชาวสิงหลได้แปลอรรถกถานั้นเป็นภาษาสิงหล 4) อภนิวอรรถกถา 
คอื อรรถกถาใหม่ หมายถงึ อรรถกถาทัง้หมดทีพ่ระอรรถกถาจารย์มพีระพทุธโฆสาจารย์เป็นต้นปริวรรตและเรียบเรียง
จากโบราณอรรถกถาซึ่งบันทึกไว้ด้วยภาษาสิงหลกลับเป็นภาษามคธ คัมภีร์อรรถกถาที่เป็นรูปเล่มใช้ศึกษากันอยู่
ในปัจจุบันล้วนเป็นอภินวอรรถกถาทั้งสิ้น

วิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทมี 3 ด้าน คือ 1) การอธิบายพระพุทธพจน์ด้าน
พยญัชนะ หมายถึง การอธิบายศพัท์ตามหลกัไวยากรณ์บาล ี2) การอธบิายพระพทุธพจน์ด้านอรรถะ หมายถงึ การ
อธบิายความหมายของศพัท์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถกูต้องตรงตามพทุธประสงค์ และ 3) การอธบิายพระพทุธพจน์ด้านปกณิกะ 
หมายถงึ การอธิบายเรื่องราวประกอบเนื้อความในพระไตรปิฎก เพือ่ช่วยให้เข้าใจพระพทุธพจน์หรอืเรือ่งราวในพระ
ไตรปิฎกกว้างขวางชัดเจนยิง่ข้ึน

คัมภีร์อรรถกถามีความส�าคัญยิ่งในฐานะเป็นคัมภีร์คู่มือของพระไตรปิฎก เสมือนเป็นพจนานุกรมหรือ
สารานกุรมทางพระพทุธศาสนา ท่ีท�าให้เข้าใจความหมายของหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้าซึง่มกัจะพบศพัท์
หรือข้อความที่ยากและต้องการค�าอธิบายขยายความเพื่อให้เข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้น การน�าคัมภีร์อรรถกถามาใช้
เพื่อศึกษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกในด้านต่างๆ ดังที่แสดงมาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ การแปลหรือตีความพระ
บาลี การอธิบายขยายความข้อปฏิบัติและหลักธรรมส�าคัญ การสืบค้นที่มาของพระพุทธพจน์หรือเรื่องราวต่างๆ 
ในพระไตรปิฎก และการสืบค้นหลักฐานทางประวตัศิาสตร์ของบคุคล สถานท่ี หรอืเหตกุารณ์ต่างๆ ท้ังหมดน้ีล้วน
เป็นการแสดงให้ตระหนักถึงความส�าคัญของคัมภีร์อรรถกถาที่มีต่อการศึกษาพระไตรปิฎกทั้งสิ้น
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) แม้ว่าคัมภีร์อรรถกถาจะมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกก็ตาม 
แต่พุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบันยังไม่รู้จักคัมภีร์อรรถกถาดีพอ ดงันัน้ หน่วยงานทัง้ภาครฐั มหาวทิยาลยั วดัต่างๆ 
และภาคเอกชนควรร่วมกนัส่งเสรมิให้มกีารเรยีนการสอนคมัภร์ีอรรถกถาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนพระไตรปิฎก
ที่แพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบัน

 2) ควรส่งเสรมิให้น�าหลกัพทุธธรรมทีไ่ด้จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาไปใช้บรูณาการในการตอบ
ปัญหาเกีย่วกบัแนวคดิหรอืข้อปฏิบตัขิองสงัคมไทยในปัจจบุนั เพือ่ให้พระพทุธศาสนาเถรวาทเป็นทีพ่ึง่แก่สงัคมไทย
ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 แม้ว่าคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทจะมีความส�าคัญต่อการศึกษาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก แต่
ในบางกรณี การอาศัยคัมภีร์ระดับรองจากคัมภีร์อรรถกถา เช่น คัมภีร์ฎีกาและอนฎุกีาเป็นต้นก็มคีวามจ�าเป็น
ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณท่ีีค�าอธบิายจากคมัภร์ีอรรถกถายังไม่เพียงพอที่จะให้เกิดความกระจ่างในพระ
บาลี การใช้คัมภีร์เหล่านี้สอดคล้องกับหลักการของฝ่ายเถรวาททีพ่ระคันถรจนาจารย์ได้วางไว้ โดยท่านให้ความ
ส�าคญัของคมัภีร์ลดหลัน่กนัไปตัง้แต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา อนฎุกีา โยชนา คัณฐี ปกรณ์วเิสส หรอืคมัภร์ีสทัทา
วเิสสต่างๆ ฉะน้ันส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการศึกษาดังต่อไปนี้

 1) ศึกษาแนวทางการอธิบายพระพุทธพจน์ของคัมภีร์ฎีกาและอนุฎีกา

 2) ศึกษาความส�าคัญของคัมภีร์ฎีกาและอนุฎีกาที่มีต่อการศึกษาพระพุทธพจน์
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ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส�าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันได้
หันไปให้ความสนใจกับเร่ืองของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น เพราะกระแส
การพัฒนาเศรษฐกิจมีความส�าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การด�าเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบต่อ
อีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศ
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด�าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม 
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจงึเปน็ไปไม่ไดอ้ีกต่อไป การมีการบริหารจัดการทีด่ีจงึเข้ามาเป็นเรื่องทีทุ่กภาคส่วนให้
ความส�าคัญและเริ่มมีการน�าไปปฏิบัติกันมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, นิติธรรม

Abstract

Governance is an important concept in the current administration and administration. 
The current world has turned its attention to the issue of globalization and good governance 
or better governance as economic development is important. Communications The activities 
in one place affect one another. The development of the politics of governance has focused 
on the people more centrally. If the country is to grow sustainably. Business it is not possible 
to focus on the subject of society, the people and the environment. Good governance is a 
matter for all sectors to focus and start to practice more.

Keywords: Governance, Rule

บทน�า

ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปีพุทธศักราช 2540 ก็ได้มีการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาล
อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยการบังคับใช้ก็เป็นไปตามกองทุนกู้ยืมระหว่างประเทศ (IMF) จนมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและได้มีรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช 2550 ก็มีหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้ด้วย ดังค�าประกาศวาระแห่ง
ชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการ “พลเอกสุรยุทธ์ 
จลุานนท์ นายกรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตร ีได้ประกาศเจตนารมณ์ในอนัทีจ่ะมุง่มัน่สร้างระบบการบรหิารราชการ
แผ่นดินที่สุจริต เป็นธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน รวมทั้งขจัดปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินและกฎระเบียบให้เหมาะสมสร้างระบบราชการให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
การทจุรติทัง้ปวงจะมุง่ฟ้ืนฟรูะบบคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในการบรหิารราชการแผ่นดนิอย่างเร่งด่วน
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โดยจะใช้กลไกของรฐัผลกัดนัให้เกดิการขบัเคลือ่นไปพร้อมกนั ทัง้ระบบเพือ่ก่อให้เกดิผลต่อการเปลีย่นแปลงทาง
สังคมที่ดีทางสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ค�าว่า ธรรมาภิบาล หรือ ที่บางท่านเรียกว่า ธรรมรัฐนั้น ตรงกับค�าภาษา
อังกฤษว่า Good Governance ค�านี้เริ่มใช้กันแพร่หลายภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ปีพุทธศักราช 2540 และ หลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ทั้งนี้ เนื่องมาจากในหนังสือแสดง
เจตจ�านงกู้เงินจ�านวน 17.2 พันล้านบาท จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้ค�ามั่นว่าจะ
ต้องสร้าง Good Governance ขึน้ในการบรหิารจัดการภาครฐั ซ่ึงแสดงโดยปรยิายว่า ทัง้รฐับาลไทยและกองทนุ
การเงนิระหว่างประเทศเชือ่ว่าวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้เป็นผลส่วนหนึง่มาจากการบรหิารจดัการทีไ่ม่ดหีรืออธรรม
าภิบาล (Bad Governance) (บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ, 2542, หน้า 17–18)

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่
ว่าสังคมท้องถ่ิน หรือสังคมเมือง เน่ืองมาจากการพัฒนาทางด้านวิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยี หรือข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ หรือเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่ิงต่างๆเหล่านี้ท�าให้เกิดภาวะวิกฤต
ต่างๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องได้รับ
ผลกระทบกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
สอดคล้องกบัภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยการนาหลักการบรหิารราชการมาเป็นเครือ่งมอื ในการบรหิารงานในหน่วย
งานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความสงบสุขของบ้านเมือง

การใช้หลักธรรมาภิบาล

การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ. 
2550–2554 จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการประเทศอย่างแท้จริง เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมี
ลักษณะเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจเสรีนิยมมีความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนมาก
ขึน้ โดยประสบการณ์ของนานาประเทศพบว่า ประเทศทีมี่ความเป็นประชาธปิไตยมากหรอืมีลกัษณะเปิดทางการ
เมืองสูงจะท�าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างกว้างขวางเกิดกระบวนการรวมตัวของประชาชน สร้างค่านิ
ยมใหม่ๆให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จะน�าไปสู่การพัฒนาที่สร้างความเป็นธรรม และความสันติสุขในสังคม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันมีผลท�าการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนจาต้องบริหารงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลง ให้ทันสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ทีจ่ะน�าประเทศชาตใิห้มกีารพฒันาก้าวหน้า โดยเน้นถงึการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีหรอืธรรมาภบิาล ( Good 
Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอ�านาจรัฐ เป็นต้น ทาให้ประชาชนเริ่มมี
ความสนใจตื่นตัวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลย่ิงขึ้น และเป็นที่เชื่อกันว่าหากประเทศไทยมีการน�าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรบัใช้กบัการปฏบิตังิานในภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนแล้ว จะท�าให้ประเทศมกีารพฒันาไปในทศิทาง
ที่ดี และเกิดความเป็นธรรมในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 2544, หน้า ค�าน�า) ธรรมาภิ
บาลจงึเป็นมติขิองกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ โดยเน้นบทบาทของผูบ้ริหารงานภาครัฐจัดบริการ
ให้มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ สนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น

 การใช้หลักธรรมาภิบาล (The Practive of Good Governance) เป็นการกระท�าหรือวิธีปฏิบัติ
ในการปกครองหรือบริหารจัดการที่ดี ดังเช่นการใช้ธรรมาภิบาลในภาครัฐคือกระบวนการจัดโครงสร้าง ระบบ
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การบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการท�างานมาตรฐานการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของผู้ที่
เกีย่วข้องส�าคญัๆ ในการบรหิารจดัการและด�าเนนิงานขององค์กรในภาครฐัยคุใหม่ สร้างความมัน่คงในสงัคมและ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพ มีคุณค่า เป็นกลไกที่น่าเชื่อถือ (สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, 2549, หน้า 5) การที่
จะสร้างความแขง็แกร่งในกระแสโลกาภวิฒัน์ได้ จาเป็นต้องอาศยัการปฏริปูการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคม
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวธรรมมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
(Good Governance) เป็นแนวทางส�าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน จะท�าให้สังคมความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส�าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้าง
ภมูคิุม้กนัแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกนัหรอืแก้ไข เยยีวยาภาวะวิกฤตภยันตรายทีห่ากจะมมีาในอนาคต (บุษบง 
ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, หน้า 47)

องค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทยมี 11 
องค์ประกอบ คือการมีส่วนร่วม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ ความเสมอภาคทางเพศ ความอดกลัน้อดทน หลกันติธิรรม ความรบัผดิชอบ และ
การเป็น ผูก้ากบัดแูล เป็นองค์ประกอบของธรรมาภบิาลที่มุ่งเน้นไปทางด้านการปกครอง การพัฒนา และการกระจา
ยอ�านาจ โดยมีความหมาย (อานันท์ ปันยารชุน, 2542, หน้า 11) ดังนี้

1) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการบริหาร เพื่อ
ให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท�างานที่สอดคล้องประสานกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริการประชาชน

2) ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและ
ชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ

3) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ (Acceptance) การ
ด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนประชาชนพร้อมทีจ่ะยอมสญูเสยีประโยชน์
ส่วนตนไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

4) มคีวามโปร่งใส (Transparency) ข้อมลูต่างๆต้องตรงกบัข้อเทจ็จรงิของการด�าเนนิการและสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการดาเนินการที่เปิดเผยชัดเจน และเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้

5) ส่งเสรมิความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค มกีารกระจายการพฒันาอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม
กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ชัดเจน

6) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากร และมีวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เจ้าหน้าที่
ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้กับการท�างานได้ และมี
การก�าหนดขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วม

7) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (promotion of gender balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมือง
และชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
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8) การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย (Diverse 
Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้

9) การด�าเนินการตามหลักธรรม (Operating by rele of law) พัฒนาปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติม
กฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม

10) ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในการประเมินความส�าเร็จของหน่วยงานและเจ้า
หน้าที่

11) การเป็นผู้ก�ากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โดยงานบางอย่างไปให้องค์กรท้องถิ่นซึ่งใกล้
ชิดกับประชาชน หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด�าเนินการแทน

ธรรมาภบิาลนีจ้ะครอบคลมุถงึทกุๆด้านของกระบวนการปฏบิตัทิางสงัคมทัง้ในด้านการเมอืง ภาคธรุกิจ 
ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมด้วยนั่นเอง การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันของรัฐบาล 
มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมือง การปกครองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้มากขึ้นมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสริมสร้างหลกันิตริัฐ นิตธิรรม สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และให้บริการประชาชนธรรมาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึงทุกๆ ด้านของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในด้าน
การเมือง ภาคธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมด้วยนั่นเอง การบริหารราชการแผ่นดินใน
ปัจจบุนัของรฐับาล มีนโยบายทีจ่ะพฒันาการเมอืง การปกครองของประเทศไปสูก่ารปกครองระบอบประชาธปิไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้มาก
ขึน้มุง่เพิม่ประสทิธิภาพเสรมิสร้างหลกันติริฐั นติิธรรม สร้างความโปร่งใส และขจดัการทุจรติในการบริหารราชการ
แผ่นดินและให้บริการประชาชน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2544), หน้า 41)

การหย่อนยานในธรรมาภิบาลเมื่อเกิดกับห้างร้าน บริษัท ธนาคาร และธุรกิจเอกชน ท�าให้กิจการนั้น
ประสบภาวะขาดทุนหรือล้มครืนฉันใด การหย่อนยานของธรรมาภิบาลในการปกครองภาครัฐย่อมท�าให้เกิดการ
ทุจริต ความรับผิดทางกฎหมายหรือการเมือง การถูกต่อต้านคัดค้านไม่ร่วมมือด้วย ความสิ้นเปลืองฉันนั้น ซึ่งก็
เป็นผลร้ายในลักษณะเดียวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมสาระของหลักนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 ประกอบกบัความเข้าใจในวงการนานาชาติและวงวชิาการ
คือจะต้องมีการบริหารจัดการทุกอย่างโดยชอบด้วยกฎหมายและถือเอากฎหมายเป็นใหญ่ (The Rule of Law) 
มีความโปร่งใส (Transparency) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม (Participation) และผู้ปกครองต้องมีความ
รับผิดรับชอบ (Acountability) รายละเอียดอื่น

นอกจากนี้อาจมีเพิ่มเติม เช่น ความคุ้มค่า ความไม่เพิกเฉยดูดาย การเอาใจใส่ในความสะดวกสบาย
ของผู้อยู่ในปกครองหรือผู้รับบริการ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเรื่องส่วน
ตัวกับเรื่องส่วนรวม การมุ่งหวังประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการยอมรับการประเมินผล ซึ่งอันที่จริงแล้ว 
หลักนิติธรรมเป็นสาระหนึ่งและส�าคัญที่สุดของหลักธรรมาภิบาล เพียงแต่ยังมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพราะ
ต้องการเน้นคณุธรรมในการจดัการและประสทิธภิาพในเชงิบรหิารเพ่ือเพิม่ผลผลติและผลสมัฤทธิอ์ย่างคุม้ค่าด้วย
มใิช่เฉพาะความถูกต้องเป็นธรรมอนัชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และยังอาจน�าหลกัธรรมาภิบาลนีไ้ปใช้ในการบริหาร
จัดการอื่นนอกจากรัฐก็ได้ เช่น ธุรกิจ บริษัท ครอบครัว สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น เป็นต้น
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หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางของการบริหารงานของภาครัฐเพื่อพลิกฟื้นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
และพัฒนาประเทศเพือ่นาไปสูค่วามเจริญรุง่เรอืงรวมถงึการบรหิารจัดการในรปูแบบของความเป็นธรรม และเพือ่
การพัฒนาคนที่ยั้งยืนนาไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางและ
วิธีปฏิบัติในการด�าเนินงานเพื่อจะน�าไปสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมที่ประกอบด้วยธรรม เป็น
สังคมที่ใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม

ท่ีมาของหลักนิติธรรม อาจจะต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาว
กรีกซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่าสองพันปีมาแล้ว ซึ่งได้ยกให้การปกครองของกฎหมาย (the rule of law) ว่าเป็นสิ่งที่
ประเสรฐิยิง่กว่าการปกครองของมนษุย์ผูใ้ด (the rule of man) ซเิซโร รฐับรุษุและนกัปราชญ์ชาวโรมนักไ็ด้กล่าว
ไว้เช่นกันวา่ “จงเป็นข้าของกฎหมายเถดิเพือ่ทีเ่ราจะได้เป็นอิสระ” ซึง่แนวความคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นถงึความ
พยายามในการจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครองให้อยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้แนวความคิดที่ว่าการปกครองภายใต้กฏ
หมายทีเ่ป็นธรรมย่อมเป็นทีป่รารถนาของมนษุย์ผูอ้ยูภ่ายใต้ปกครองยิง่กว่าการปกครองโดยผูป้กครองซึง่ปกครอง
โดยปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมและตามอ�าเภอใจ แม้แนวความคิดในเรื่องการจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครองรัฐ
ให้อยู่ภายใต้กฎหมายจะมีที่มาต้ังแต่สองพันปีมาแล้ว แต่หลักนิติธรรมที่รู้จักและยอมรับกันในวงการนิติศาสตร์
ปัจจุบันเป็นแนวความคิดที่พัฒนามาจากหลักกฎหมาย “the rule of law” ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยว่า “หลัก
นิติธรรม” ซึ่งมีพัฒนาการมาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (common law system) ในประเทศอังกฤษ และ
หลกั Legal State ซึง่แปลเป็นภาษาไทยว่า “หลกันติริฐั” ซึง่มพีฒันาการมาในประเทศภาคพืน้ยโุรปซึง่เป็นระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (civil law system)

ความคดิสองกระแสนีไ้ม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกนั แต่กลบัเกือ้หนุนซ่ึงกันและกนัอย่างดี เพราะเมือ่ต้องการ
จ�ากัดอ�านาจรัฐหรือเหนี่ยวรั้งให้เข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ควบคุมได้ทางหนึ่ง ก็จ�าเป็นต้องสร้างกลไก กติกา และ
กฎเกณฑ์ที่พึงปรารถนาขึ้นมาให้ได้อีกทางหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เองที่หล่อหลอมกลายเป็นหลักนิติธรรม เรียกในภาษา
อังกฤษว่า The Rule of Law ค�าว่า Rule ในที่นี้ต้องการให้มีนัยทั้งในทางที่เป็นกฎเกณฑ์กติกาหรือหลักการ 
และในทางทีห่มายถึงการปกครองเพราะในขณะนัน้มคี�าทีใ่ช้เรยีกการปกครองรปูแบบอืน่อยูก่่อนแล้วว่า Rule of 
Man ซึ่งหมายถึงการปกครองโดยบุคคล ดังนั้นเมื่อการปกครองโดยบุคคลไม่พึงปรารถนาเพราะไม่คงที่แน่นอน 
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง จึงมีการยกเอาการปกครองของกฎหมายขึ้นมาก�ากับไว้อีกชั้น
หนึ่ง คิปลิง (Kipling) กวีคนหนึ่งของอังกฤษถึงกับกล่าวว่า “เกิดมาทั้งทีไม่ขอมีชีวิตอยู่ภายใต้บารมีของบุคคลใด 
แต่ขออยู่ภายใต้บารมีของกฎหมายเถิด” (Leave to live by no man’s leave, beneath the law)

หลักนิติธรรมซึ่งพัฒนาในระบบคอมมอนลอว์ในประเทศอังกฤษมีประวัติย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1215 
เมื่อพระเจ้าจอห์น (King John) ถูกเหล่าขุนนางรวมตัวกันบังคับให้มีการตรามหาบัตร (Magna Carta) ขึ้นเพื่อ
จ�ากัดอ�านาจของกษัตริย์มิให้เรียกเก็บภาษีโดยอ�าเภอใจ แต่ผู้ที่น�าหลักนี้มาอธิบายอย่างชัดเจนและเป็นระบบจน
ถกูอ้างองิถงึมากทีส่ดุในศตวรรษทีผ่่านมา คือ ศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์จากมหาวทิยาลยัออกซฟอร์ดในประเทศ
อังกฤษชื่อ อัลเบิร์ต วี. ไดซีย์ (Albert V. Decey) ผู้เขียนค�าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษไว้ว่า The Rule 
of Law เป็นรากแก้วในระบบกฎหมายอังกฤษโดยแท้ เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะใช้คุ้มครองป้องกันประชาชนให้
พ้นจากภัยทรราชย์ โดยมีลักษณะเด่นสามประการ (Albert V.Dicey, 1959, pp. 188-203) คือ

1) รัฐบาล ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ�านาจตามอ�าเภอใจที่จะว่ากล่าวลงโทษผู้ใด ดังนั้น
บุคคลจะรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระท�าการอันกฎหมายก�าหนดว่าเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้เท่านั้น
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2) บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และภายใต้อ�านาจศาลเดียวกันไม่ใช่ตั้งศาลพิเศษเป็น
เอกเทศเฉพาะคดี ไดซย์ีให้น�า้หนกัแก่ศาลยติุธรรมและวธิพิีจารณาความในศาลยุตธิรรมเป็นพิเศษ เน้นความเสมอ
ภาคในทางคดี

3) กฎหมายรัฐธรรมนญูองักฤษไม่ได้เป็นทีม่าหรอืเหตแุห่งกฎหมาย แต่เป็นผลสบืเนือ่งมาจากกฎหมาย
ทัง้หลายในราชอาณาจกัรทีม่อียูแ่ล้ว และได้รบัการยอมรับบงัคบัใช้ในศาล ดงันัน้รฐัหรอืบคุคลอืน่ใดจะสร้างหลัก
กฎหมายรฐัธรรมนญูข้ึนใหม่เองตามอ�าเภอใจไม่ได้ ข้อนีเ้กดิจากความหวัน่เกรงว่าเมือ่ยดึโยงทกุอย่างกบักฎหมาย
แล้วรฐับาลหรอืรฐัสภาจะหาเหตสุร้างหลกักฎหมายรัฐธรรมนญูท่ีวิปริตไม่เป็นธรรมข้ึนใหม่เพือ่บังคับใช้แก่ประชาชน

หลกันติธิรรมเป็นทีย่อมรบันบัถอือย่างรวดเรว็ในฐานะทีเ่ป็นทีพ่ึง่ส�าคญัในการสร้างความรู้สกึปลอดภัย 
ความมั่นคงและความเชื่อมั่นว่าบุคคลจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้มีอ�านาจ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีความเสมอภาคภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานที่ว่านี้คือ มาตรฐานในการบังคับ
ใช้กฎหมายและในการน�าตัวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อลงโทษ หลักน้ีปรากฏในที่ต่าง 
ๆ หลายแห่ง ไม่ว่าในต�ารา ค�าพิพากษา ตัวบทกฎหมาย ค�าสาบานตัวเข้ารับต�าแหน่งหรือค�าประกาศใด ๆ จน
แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิด กลายเป็นวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวอังกฤษ รากฐานของกฎหมาย
และการปกครองของบ้านเมืองอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้มาแรมศตวรรษหลักนิติธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือ
อย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นที่พึ่งส�าคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย ความมั่นคงและความเชื่อมั่นว่าบุคคลจะ
ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้มีอ�านาจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีความเสมอภาค
ภายใต้มาตรฐานเดยีวกนั มาตรฐานทีว่่านีค้อื มาตรฐานในการบงัคบัใช้กฎหมายและในการน�าตวัเข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อลงโทษ หลักนี้ปรากฏในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ไม่ว่าในต�ารา ค�าพิพากษา ตัวบท
กฎหมาย ค�าสาบานตัวเข้ารับต�าแหน่งหรือค�าประกาศใดๆ จนแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิด กลายเป็น
วฒันธรรมและจติวญิญาณของชาวองักฤษ รากฐานของกฎหมายและการปกครองของบ้านเมอืงอย่างไม่อาจแยก
ออกจากกันได้มาแรมศตวรรษ (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2543)

ได้มีการบัญญัติมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 ว่า “การ
ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม” ซึ่งถือเป็นการเพิ่มเติมถ้อยคาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 3 อันส่ง
ผลให้ปรากฏค�าว่าหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นคร้ังแรกโดยหลัก
นิติธรรมนี้ถือเป็นสิ่งส�าคัญของรัฐในยุคหลัง โดยนักกฎหมายสหราชอาณาจักร เช่น ไดซ่ีย์ (Dicey) ได้น�าหลัก
นติธิรรมมาใช้ในทฤษฎกีฎหมายสหราชอาณาจกัรอนัหมายถึงการตรากฎหมายทีถ่กูต้องเป็นธรรม การบังคบัการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายการก�าหนดกฎกตกิา และการปฏบิตัติามกฎกตกิาทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดัโดยค�านงึถงึ
สิทธิและเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิกแห่งรัฐ (โภคิน พลกุล, 2540, หน้า 36)

แนวคิดของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นว่าการใช้ค�าว่า “หลักนิติธรรม” ในลักษณะเป็นการ
บังคับอาจนาไปสู่การฟ้องร้ององค์กรต่างๆ ดังนั้น ควรปล่อยให้เป็นไปตามความเห็นของนักวิชาการที่พัฒนากฎ
เกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาเป็นล�าดับ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเสี่ยงต่อปัญหาการตีความและถึงแม้จะไม่บัญญัติไว้
แต่สถานะของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าการปกครองต้องเป็นไปตามหลักนี้และบทบัญญัติใน
มาตรา 3 วรรคหนึง่และวรรคสอง เป็นคนละเรือ่งกนั กล่าวคอื ในมาตรา 3 วรรคหน่ึง เป็นเร่ืองของอ�านาจอธปิไตย
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่วนมาตรา 3 วรรคสอง เป็นเรื่องการใช้อ�านาจรัฐ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในส่วน
อื่นๆ ของรัฐธรรมนูญแล้ว เช่น มาตรา 74 มาตรา 78 (6) มาตรา 89 และมาตรา 125 จึงเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็น
ต้องบัญญัติไว้อีก (มนตรี รูปสุวรรณ, 2550, หน้า 44-45)
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หลกันติธิรรมไม่ใช่มาตรา ตวับทกฎหมาย พระราชก�าหนด บทพระไอยการกฎหมายลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือสูตรส�าเร็จโดยเฉพาะในตัวเองที่เกิดขึ้นเป็นเอกเทศเหมือนเรื่องละเมิด หนี้ สัญญา ความผิดอาญาฐาน
ต่าง ๆ  จนสามารถน�ามาใช้อ้างเพื่อลงโทษหรือยกเลิกเพิกถอนกฎหมาย ค�าสั่ง หรือการกระท�าของเจ้าหน้าที่แทน
บทบัญญัติอื่นได้ทั้งหมด แต่เป็นผลผลิตมาจากความคิดในเชิงปรัชญา ธรรมเนียมปฏิบัติที่เลือกสรรแล้วว่ารับกัน
ได้ และสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ในส่วนของกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ขณะเดียวกันต้องไม่
ลืมว่าถ้ามนุษย์มีหลักนิติธรรมคุ้มครอง แต่กฎหมายที่มีอยู่ในสังคมมีความซับซ้อนสับสนจนหยิบมาใช้ไม่ถูกโยง
กันไม่ได้ มีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าจัดการ หรือแม้จะจัดการแต่ก็เลือกปฏิบัติเพราะเห็นแก่หน้าผู้
กระท�าผิด กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือในการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน องค์กรตุลาการล�าเอียงเลือกปฏิบัติมี
การกินสินบาทคาดสินบน สภาวะการมีหลักนิติธรรมก็จะเหมือนกับว่าไม่มี เช่นเดียวกับที่เรื่องอื่น ๆ หลายเรื่อง 
เคยถูกยกเป็นข้ออ้างบังหน้าอย่างสวยหรูว่ามีอยู่แล้ว เช่น ระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง เสรีนิยม ความเป็น
อิสระของศาล สิทธิมนุษยชน ดังนั้น ความเข้าใจ การบังคับการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยจริงจัง และความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายจึงมีความจ�าเป็นกว่าสักแต่การระบุว่ามีหลักนิติธรรม

หลักนิติธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) เป็นที่กล่าวถึงมานานแล้วในนานาประเทศ ภายใต้ชื่อต่างกัน ใน
ประเทศไทยกม็ผีูก้ล่าวถงึในฐานะทีเ่ป็นหลกักฎหมายพืน้ฐานซึง่มุง่จะจ�ากดัอ�านาจอนัไร้ขอบเขตหรอืไม่เป็นธรรม
ของผู้ปกครอง และก�าหนดรูปแบบการปกครองอันพึงปรารถนาเช่นเดียวกับท่ีกล่าวถึงกันในต่างประเทศ บัดนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติรับรองหลักนิติธรรมไว้แล้วเป็น
ครั้งแรก และก�าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมทุกฝ่ายจึงถูกผูกพันว่าการออกกฎหมายหรือกฎใดก็ตาม 
การบริหารราชการแผ่นดนิการปฏิบติัราชการ การออกค�าสัง่ การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย และการด�าเนิน
การใดๆ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม คือมีกฎหมายเป็นใหญ่ การใช้อ�านาจทั้งหลายต้องมีกฎหมายรองรับจะท�า
นอกเหนือกฎหมายเกนิกฎหมาย หรอืขดัแย้งกับกฎหมายมไิด ้กฎหมายนั้นต้องคุ้มครองสิทธเิสรภีาพ ความเสมอ
ภาคและศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์อย่างเป็นธรรม และการด�าเนนิคดต่ีอบคุคลต้องเป็นไปตามกระบวนการทางศาล
ที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยมีนิติวิธีในการน�าหลักนิติธรรมมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดการเยียวยา การบังคับการ 
หรือการจัดการให้ได้สมดังสิทธิของผู้เสียหาย

ความคิดทางนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายมหาชนแพร่หลายมากขึ้น ก็มีผู้ตัดตอนเอาหลักการบางส่วนมาตี
ขลุมอ้างด้วยว่าแม้แต่ในทางกฎหมายมหาชนก็ถือว่าประโยชน์สาธารณะมาก่อนประโยชน์เอกชน เรื่องของบ้าน
เมืองหรือส่วนรวม (res publica) อยู่เหนือเรื่องส่วนตัว เมื่อรัฐต้องมีผู้ปกครอง และผู้ปกครองรัฐเป็นตัวแทนของ
ประโยชน์สาธารณะ ผู้ปกครองรัฐจึงมีอ�านาจเหนือราษฎร ความคิดเรื่องผู้ปกครองสูงสุดหนึ่งเดียว (ตรงกับความ
หมายเดมิของค�าในภาษากรีกว่า monarchy ซึง่มาจากค�าว่า monos แปลว่าหนึง่เดยีวและ archein แปลว่าการ
ปกครอง) แม้แต่หลักอ�านาจอธิปไตยก็ถูกตีความไปในทางเดียวกับหลักกรรมสิทธิ์ในกฎหมายเอกชนว่าเพราะ
กษัตริย์เป็นเจ้าของรัฐจึงมีอ�านาจเด็ดขาดในแผ่นดิน ทรัพยากรของรัฐ และเหนือพสกนิกรดุจเดียวกับที่นาย ก. 
นาย ข. มี กรรมสิทธิ์เด็ดขาดในเรือกสวนไร่นาและปศุสัตว์ของตน (Iain Mclean, 1996, p. 464)

ความคิดที่จะแสวงหาอ�านาจใหม่มาจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครองมีอยู่เสมอในประวัติศาสตร์ เพียงแต่
ปรากฏขึ้นภายใต้ชื่อและส�านักความคิดที่ต่างกันออกไป แต่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างกฎเกณฑ์
จ�ากัดอ�านาจอันล้นพ้นไร้ขอบเขตหรือไม่เป็นธรรมของรัฐ หรือผู้ปกครองในท�านอง “เหนือฟ้ายังมีฟ้า” (Lord 
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Clyde and Denis J. Edwards, 2000, p. 67) ความคิดเรื่องหลักนิติธรรมเป็นพัฒนาการใหม่อีกทางหนึ่งของ
กระแสการจ�ากัดอ�านาจรัฐในเวลาต่อมา โดยรับอิทธิพลจากเรื่องกฎหมายธรรมชาติในสมัยกรีกและโรมันเรื่อง
อ�านาจของศาสนจกัรในสมยักลาง เรือ่งเหตผุลและความชอบธรรมในยคุการฟ้ืนฟศูลิปวทิยา (T.R.S.Allan, 1999) 
และเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงประชาชนคับแค้นใจจากการกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครองมา
แต่อดีตดังที่มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในสเปน เมื่อค.ศ.1189 ซึ่งเรียกว่า Cortes Von Leon การลุกฮือขึ้นจัด
ท�ามหาบัตรจ�ากัดอ�านาจ พระเจ้าจอห์นกษัตริย์อังกฤษเมื่อ ค.ศ.1215 ที่เรียกว่า Magna Carta Libertatum 
การจ�ากัดอ�านาจพระเจ้าเฮ็นรีที่ 3 เมื่อ ค.ศ.1297 และการตรากฎหมายในอังกฤษอีกหลายฉบับเช่น Petition 
of Right เมื่อ ค.ศ.1627 The Bill of Right เมื่อ ค.ศ.1688 จุดแตกหักส�าคัญเกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อ ค.ศ.1688 
ถึง 1689 เมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกษัตริย์กับสภาสามัญ และสภาสามัญกับสภาขุนนางในเรื่อง
อ�านาจของรฐัและบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ  จนถึงกบัแต่ละฝ่ายตัง้กองทพัของตนเองมาต่อสู้กัน เกิดเป็นสงครามกลางเมอืง
ครั้งใหญ่ และยุติลงด้วยข้อตกลงว่านับแต่นี้ไป กษัตริย์จะท�าอะไรตามใจชอบโดยปราศจากขอบเขตไม่ได้อีกแล้ว 
การใช้อ�านาจรัฐจะต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐสภาตามสมควร ในครั้งนั้น สภาถึงกับประกาศหลักส�าคัญ
อันตรงข้ามกับที่เคยถือกันมาแต่เดิมว่า “L’ Etat ce n’est pas seulement Vous!” “ขอเดชะ รัฐมิได้เป็นแต่
ของพระองค์เท่านั้นดอกพระเจ้าข้า!” หลังจากน้ัน นักคิดนักเขียนต่าง ๆ ก็เริ่มขยายความหลักการใหม่เหล่านี้ 
โดยผนวกเข้าเป็นกระแสเดียวกับเรื่องประชาธิปไตยที่ก�าลังมาแรง แม้แต่ค�าพิพากษาในหลายคดีก็ได้กล่าวถึง
อ�านาจอันมีขอบเขตของรัฐ เช่น เมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ในคดี Entick v. Carrington (19 St. Tr.1029 (1765) 
ลอร์ดแคมเดนแห่งอังกฤษได้วินิจฉัยว่า รัฐมิได้มีความชอบธรรมจะท�าอะไรได้ทุกเรื่องตามใจปรารถนา หากแต่
ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งความเป็นธรรมด้วย

หลักธรรม

ค�านี้มีใช้เรียกกันหลายอย่าง แต่โดยทั่วไปจะเรียกกลาง ๆ  ว่า “ธรรม” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต
โต) อธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาธิปไตยหรือการปกครองที่มีธรรมเป็นใหญ่ ในกฎหมายโบราณ เช่น ในบาน
แผนก กฎหมายตราสามดวง เรียกว่า “บริสุทธิ์และยุติธรรม” หรือ “ยุติธรรมและบริสุทธิ์” บางครั้งเรียกว่า “เป็น
สัจเป็นธรรม” ที่เรียกว่า “หลักธรรมศาสตร์” ก็มี บ่อยครั้งที่มีผู้เจาะจงเรียกชื่อหัวข้อธรรมโดยเฉพาะว่า “ทศพิ
ธราชธรรม” โดยถือว่า เป็นธรรมส�าหรับผู้ปกครองใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข และที่ระบุชัดลง
ไปกว่านั้นก็มีเช่น หมายเอาเฉพาะธรรมข้อที่ 10 อันมีมาในทศพิธราชธรรม ได้แก่ อวิโรธนัง คือ ความไม่คลาด
ธรรม หรือไม่ประพฤติคลาดเคลื่อนไปจากเนติและหลักธรรม (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552, หน้า 7)

ความคิดทีว่่าการปกครองโดยมหีลกัธรรมเป็นใหญ่น่าจะเป็นหลกัส�าคญัของประเทศไทยในสมยัโบราณ 
และใช้เป็นหลักประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชนได้สถานหนึ่ง แม้จะไม่ถึงกับคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจนดังคตินิยมในยุโรป ขณะเดียวกันก็ยังเป็นข้อจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครองให้ระงับยับยั้ง
ชัง่พระทยัพระองค์เอง (self-restraint) อันเป็นมาตรการป้องปรามมากกว่ามาตรการแก้ไขในทางนติศิาสตร์หลกั
ธรรมแรกเริ่มเดิมทีของไทย คือ พระธรรมศาสตร์ ซึ่งเรารับจากมอญมาใช้ตั้งแต่ต้นสมัยอยุธยา ข้อความในพระ
ธรรมศาสตร์อาจไม่ ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากนัก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระธรรมศาสตร์ก็เป็น
กฎหมายสูงสดุซึ่งแม้แตพ่ระมหากษตัรยิก์็ยากจะลว่งละเมดิได้ จรงิอยูท่ี่พระมหากษัตริย์อาจทรงตรากฎหมายใด
ขึ้นก็ได้ เรียกว่า “ราชศาสตร์” ได้แก่พระราชก�าหนดบทพระไอยการทั้งหลายเช่น ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะ
ลักพา ลักษณะอุทธรณ์ ลักษณะทาส ลักษณะกู้หนี้ เป็นต้น แต่จะทรงตราราชศาสตร์ให้ขัดหรือแย้งกับพระ
ธรรมศาสตร์ไม่ได้ และในทางที่เป็นจริงก็ไม่เคยทรงฝ่าฝืน ลักษณะเช่นนี้เองที่ศาสตราจารย์ประยูร กาญจนดุล 
เคยเรียกว่า “นิติธรรมไทย” ต่อมานอกจากพระธรรมศาสตร์แล้วเราก็รับเอาธรรมอื่นเข้ามาก�ากับให้ทรงใช้ยับยั้ง
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ชั่งพระราชหฤทัยอีก เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร เป็นต้น (ประยูร กาญจนดุล, 2549, 
หน้า 134-140)

 หลักธรรมเป็นข้อจ�ากัดอ�านาจผู้ปกครองจะเห็นได้ชัดในอีกกรณีคือในครั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการ
ยึดอ�านาจจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน เหตุหนึ่งซึ่งอ้างถึงในพระราชพงศาวดารเสมอคือ เพราะพระมหา
กษัตริย์พระองค์ก่อนนั้นมิได้ ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรมหรือหลักธรรม “ไม่ได้ทรงรักษาสมณพราหมณาจาร
ย์แลท้าวพระยาเสนาบดีมนตรีมุขประชาราษฎรทั้งปวงให้สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทั่วธานีจ�าเริญสืบต่อไป” จึงท�าให้
อาณาประชาราษฎรได้รับความเดือนร้อน ข้าวยากหมากแพง และเมื่อปราบดาภิเษกแล้ว มักออกพระนามพระ
มหากษัตริย์พระองค์ใหม่ว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้ทรงทศพิธราชธรรมอันมหาประเสริฐ” (พระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล 2549, หน้า 256)

ความคิดทีว่่าการปกครองโดยมหีลกัธรรมเป็นใหญ่น่าจะเป็นหลกัส�าคญัของประเทศไทยในสมยัโบราณ 
และใช้เป็นหลักประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชนได้สถานหนึ่ง แม้จะไม่ถึงกับคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจนดัง

บทสรุป

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นแนวคิดและแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรม โดยให้ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ส�าคญั ส่วนการนาหลักการบรหิารการจดัการบ้านเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาลมาใช้อย่างยิง่ในสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนทีม่คีวามจาเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัประเทศไทยเพราะหลกัธรรมาภบิาล กค็อื การบรหิารทีส่ามารถตรวจสอบ
ได้มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
มีการตรวจสอบได้ เรียกว่ามีภาวะรับผิดชอบ มีการกระจายอ�านาจ อีกหลักหนึ่งคือหลักนิติรัฐ นิติธรรม คือไม่ให้
มีการเลือกปฏิบัติ เมื่อใดที่ฝ่ายปกครองใช้กฎหมายมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดก็จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ดังนั้นองค์กรใดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้นาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในองค์กรแล้วซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่งสามารถแข่งขัน
กบัต่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะช่วยให้ประเทศชาตมิคีวามสงบสขุและพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยนื
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การจัดการการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน : แนวคิดและหลักการของ

พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
Managing Education with Sustainable Development:

 Concepts and Principles Phra Brahmapandit 

(Prof. Dr. Prayoon Dhammajitto)

พระอุทิศ อาสภจิตโต

บทคัดย่อ

การจัดการการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบว่า มุ่ง
เน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นส�าคัญ โดยเน้นแนวทางในการพัฒนา 4 สดมภ์ ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาสมรรถภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนามนุษยภาพ เพื่อให้สามารถผลิตคนที่มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และอุดมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพร้อมที่เดินทางเข้าสู่การประกอบอาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ

ค�าส�าคัญ : การจัดการการศึกษา, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมมฺจิตฺโต)

Abstract

Study the concept on Buddhist Educational Philosophy of PhraBrahmapandit, it was 
found that the main point emphasized significantly on theperson’s development by focusing 
on 4 types of development in order to build a

person who would be fulfilled with knowledge, ability, virtue and moral and wasready 
to walk into qualified professional careers such as development of capacity,development of 
capability, development of quality and development of human resource.

Keywords: study the concept, Sustainable Development, Phra Brahmapandit (Prof. Dr. Prayoon 
Dhamnajitto),

บทน�า

การจัดการศึกษาในทุกระดับของประเทศน้ันมีความส�าคัญยิ่งผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษา
คือนักการศึกษา ซึ่งนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ประเทศโดยการยึดแนวทางของปรัชญาการศึกษาและแนวทางทางพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกันแล้วน�าเสนอสู่
แนวทางในการปฏิบัติ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดังจะเห็นได้จากผลงานของท่านที่ได้น�าเสนอไว้อย่าง
มากหมาย ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ ที่เสนอแนวคิดว่าการศึกษา คือ การพัฒนาขันธ์ 5 เพื่อ
ว่าอกุศลมูลจะได้ลดน้อยถอยไปและได้บรรลุชีวิตที่ร่มเย็น มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อการบูรณาการ มี
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แนวนโยบาย 3 ประการ คือ ศึกษาตนเอง ศึกษาสิ่งแวดล้อม และศึกษาจริยธรรม โดยจริยธรรมย่อมช่วยให้อันตร
กริยาระหว่างตัวเราเองกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่สงบและร่มเย็น กล่าวคือ จริยธรรมช่วยท�าให้อกุศลมูลลด
น้อยลงไป และวิธีการของการศึกษา คือ การน�าเอาขั้นตอนทั้ง 4 ของอริยสัจ และกิจในอริยสัจมาประยุกต์ใช้เป็น
วิธีสอน เรียกชื่อว่า “วิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ” กลไกส�าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสังคม
ปัจจบุนั โดยมกีารเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ทางด้านการศกึษากบัศาสตร์ทางพุทธศาสนาทีเ่ป็นความรูแ้ละจรยิธรรม
ที่ปรากฏในหลักธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของปรัชญาการศึกษา
ในพุทธปรัชญา และเป้าหมายหลักของการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่ประกอบด้วยความรู้และ
จริยธรรมนั้น ได้มีนักการศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ด�าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในฐานะท่ีมี
บทบาทในการพัฒนาสถาบันการศึกษาของประเทศ โดยการเชื่อมโยงแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพุทธกับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่เข้าด้วยกัน แล้วน�าเสนอสู่แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่าง
ระหว่างแนวทางการจัดการศึกษาทีผ่สมกบัแนวทางเชิงพทุธ พทุธปรชัญาการศกึษาของนกัการศกึษาฝ่ายบรรพชติ 
คือ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ในปัจจุบันการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม 
ได้ถูกน�าเสนอให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางด้านการศึกษา สามารถ
พบได้จากงานเขียนของนักการศึกษาฝ่ายบรรพชิตผู้ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านการ
ศึกษาของสงฆ์และเชื่อมโยงกับการศึกษาของฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยเช่นกัน คือ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) สามารถศึกษาแนวคิดของท่านได้จากผลงานที่พิมพ์เผยแพร่มากมาย ได้แก่ขอบฟ้า
แห่งความรู้ กับผลงานด้านการศึกษา

ประวัติพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.9, พธ.บ., Ph.D. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาส
วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารรูปที่ 14 ครองวัด ตัง้แต่ วันที ่5 กรกฎาคม 2548 ถงึปจัจุบนั ด�ารงต�าแหน่ง อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /เจ้าคณะภาค 2 /เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี/ 
คณะเลขานุการของคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช / คณะกรรมการมหาเถรสมาคมชาติภูมิ พระพรหม
บัณฑิต นามเดิม ประยูร นามสกุล มีฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2498 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค�่า เดือน 
11 ปีมะแม ณ ต�าบลโพธิ์พระยา อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรนายเรือง นางทองสุข มีฤกษ์ 
พ.ศ. 2509 ส�าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสามจุ่น ต�าบลดอนปรู อ�าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาอุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2509 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ณวัดสามจุ่น 
อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระครูศรีคณานุรักษ์ วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2519 
อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ณ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา 
กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร) ขณะเป็นที่พระธรรม
ปิฏก วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานครเป็นพระกรรม วาจาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปฺุญ
มหาเถรขณะเป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน�้า กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายา
ว่า ธมฺมจิตฺโต

ความหมายของการศึกษา

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ได้ให้ความหมายของที่มาของค�าว่า “การศึกษา” ไว้ว่า มาจาก
ภาษาบาลีว่า สิกฺขา ค�าว่า สิกฺขา มีรากศัพท์ว่า สิกฺข หมายถึง วิชฺโชปาทาน แปลว่า การแสวงหาวิชชา ส่วนค�าว่า 
วิชฺชา หมายถึงความรู้สภาวะแท้จริงของสิ่งท้ังหลาย ดังน้ันสิกขา หรือศึกษาจึงหมายถึงการแสวงหาวิชชาหรือ
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ความรูแ้จ้ง ซึง่กคื็อปัญญา คือการศึกษาเป็นกระบวนการแสวงหาปัญญา และก�าจดัอวชิชาไปพร้อมกัน เมือ่ปัญญา
มา อวิชชาก็หายไป เหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นมา ก็ขับไล่ความมืดไปด้วย การศึกษาจึงเป็นไปเพื่อการเข้าถึงปัญญา
อันเป็นเครื่องมือที่ขจัดเสียซึ่งอวิชชาคือความไม่รู้ จึงได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาอันจะน�าไปสู่การศึกษาที่เป็นวิธีที่ดี
ที่สุดส�าหรับสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์

กล่าวได้ว่า การศึกษาต้องการเน้นเรื่องหลักไตรสิกขา เพื่อเข้าถึงปัญญาอันแท้จริง ซึ่งปัญญาอันแท้จริง
ในทีน่ีก้ค็อื พระนิพพาน อนัเป็นจดุมุ่งหมายของชวิีตในสงัคมพุทธศาสนาแบบด้ังเดิมทีม่คีติความเชือ่มาต้ังแต่อดตี 
ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ความส�าคัญของการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันเชิงวัตถุกับเชิงจิตนิยม(จิตใจ) ซึ่งทั้งสอง
ส่วนนี้คือท่านคงเห็นว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การให้ความส�าคัญก็ควรให้ความส�าคัญควบคู่กันเพื่อน�าไป
สู่การพัฒนาที่สมดุล

จุดมุ่งหมายของการศึกษาพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต)กล่าวว่า การศึกษาท่ีผ่านมาไม่ประสบความส�าเร็จเพราะนโยบาย
ของการศึกษาไทยถูกครอบง�าด้วยเป้าหมายทางเศรษฐกิจ มุ่งผลิตบุคคลากรทางการศึกษาออกไปเพื่อเข้าสู่ภาค
เศรษฐกิจ การศึกษาจึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้ การศึกษาที่เหมาะสมต้องเป็น
ไปเพื่อการสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ท�าประโยชน์
ตนและประโยชน์ผู้อื่น มีการพัฒนาที่สมดุลทางร่างกาย สังคม จิตใจและปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนให้
สูงและการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Learning to Know) สมรรถภาพ(Learning to do) คุณภาพ
(Learning to live together) มนุษยภาพ (Learning to be) จึงจะท�าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งเก่งดี และมี
ความสุข

จากทีไ่ด้กล่าวมานีช้ีใ้ห้เหน็ว่าการศกึษามคีวามส�าคญัและสามารถพฒันาผูเ้รยีนให้เจรญิทัง้ทางร่างกาย 
จติใจและสงัคมสามารถบรรลปุระโยชน์สขุจากการศกึษาเป็นทัง้คนเก่งดีและมคีวามสขุ มคีวามเป็นอิสระทางด้าน
ร่างกายและจิตใจไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ

ดังนั้นกล่าวได้ว่า การศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่สามารถช่วยยกระดับจิตใจและความรู้ทั้งผู้เรียนและผู้
สอน ให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขสามารถพัฒนาตนได้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้แต่ในขณะท่ีเรียนหรือ
ก�าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่และออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และท่านเห็นว่าการศึกษานั้นสามารถช่วยได้โดยให้ผู้เรียนมี
การศกึษาด้านศลีธรรมควบคูกั่บการศกึษาด้านต่างๆ โดยการศกึษานัน้ต้องมเีป้าหมายสามารถให้ผูเ้รยีนทีจ่บออก
มาสามารถแยกแยะดชีัว่ได้ด้วยตนเอง เมือ่รูจ้กัแยกแยะแล้วกส็ามารถละชัว่แล้วหนัมาท�าความดต่ีอไป ส่วนผูส้อน
(ครู)นัน้ต้องมีความรู้ดีและความประพฤติดดี้วย วิชาทีส่อนนั้นตอ้งมคีวามสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและสอน
ให้คนรู้จักตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู้และความประพฤติดี

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่า การศึกษาไทยอยู่ที่
การพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ การสร้างระบบเศรษฐกจิฐานความรูค้วรถอืเป็นเป้าหมายรองของการศกึษา 
การศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคมไทยต้องน�าหน้าเศรษฐกิจ นั่นคือการศึกษามีไว้เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ การพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาไทย การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายรอง ทั้งนี้เพราะ
ถ้าคนได้รับการพัฒนาดีแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ก็จะตามมาเอง

จุดมุ่งหมายของการศึกษา จึงเป็นการสร้างปัญญาหรือวิชชา ซึ่งหมายถึงความรู้ตามสภาวะแท้จริงของ
สรรพสิ่ง รู้จริงให้ถึงแก่นแท้ ของสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตาม ความรู้อย่างนี้ ท่านเรียกว่า ยถาภูต
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ญาณทัศนะ คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการแสวงหาปัญญา คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือ
ภารกิจส�าคัญของการศึกษา การศึกษาเน้นเรื่องพัฒนาปัญญามากกว่าเรื่องอื่น เพราะปัญญาเป็นคุณธรรมส�าคัญ
ที่สุด ปัญญาเป็นประธานแห่งคุณธรรมทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งคือการก�าจัดอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ ความหมาย
ที่ครบถ้วนของอวิชชาคือ ความไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ และความรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ การศึกษาต้องน�าไปสู่การคิด คือการมี
อนุสติคิดทบทวนตรวจสอบว่า เราจะท�าหรือไม่ท�าอะไรในอนาคต สามารถบอกตัวเองว่า เราจะท�าอย่างไรถ้าเรา
ไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นอีกปฏิกิริยาของเราจะออกมาตามนั้น เมื่อรับข้อมูลมาแล้ว จิตจะกระท�าตอบคือมี
ปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นแลว้คิดย้อยกลับมาหาตัวเรา อีกทีหนึง่ คือเห็นแล้วไม่ใช่คิดเป็นเรื่องทางวิชาการ แต่คิดว่าเรา
ควรจะท�าหรือไม่ท�าแบบนั้น นี่คือการศึกษาที่ประทับตราลงในใจของแต่ละคน ถ้าเด็กเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงแล้ว
เข้าใจวิชานั้นดี นั้นเป็นขั้นต้น ขั้นต่อไปคือเด็กจะเริ่มคิดว่า การเรียนวิชานี้ในวันนี้ท�าให้เราได้ความรู้เพิ่มและมี
ความสุข เราอยากเข้าเรียนวิชานี้ในครั้งต่อไป นี้คือการคิดย้อนกลับที่เรียกว่าฉันทะ เพราะฉะนั้น สุตมยปัญญา 
คือการรับรู้ข้อมูลอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องมีจินตามยปัญญา คือการคิดย่อยข้อมูลนั้นก�ากับอยู่ด้วย

การศึกษาที่พึงประสงค์ (จตุสดมภ์)

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาที่พึงประสงค์หรือที่เรียกว่า จตุสดมภ์ซึ่ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต)อ้างรายงานขององค์การยูเนสโกเรื่อง การศึกษาคือขุมทรัพย์ภายใน (Learning: The Treasure Within) จัด
พิมพ์ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) รายงานนี้มุ่งแสวงหาแนวทางจัดการศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับคริสศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543 ) รายงานนี้ระบุว่า การศึกษาท่ีพึงประสงค์ต้องมีองค์ประกอบ 4 
ประการ เรียกว่า จตุสดมภ์ของการศึกษา (Four Pillars of Education) หมายถึงเสาหลักของการศึกษาทั้งสี่เสา
ทีช่่วยค�า้ยนักนัไว้จะขาดเสาใดเสาหนึง่ไม่ได้ ถ้าขาดเสาใดเสาหนึง่ การศกึษานัน้กจ็ะไม่สมบรูณ์ ในท�านองเดยีวกนั 
การศึกษาเพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์เปรียบเหมือนเก้าอี้ที่มีครบทั้ง 4 ขา จึงจะใช้งานได้ การศึกษาที่แท้จริงต้อง
มีครบทั้ง 4 สดมภ์ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง การศึกษานั้นก็บกพร่องและไม่สามารถสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ขึ้นมาได้ สดมภ์ ทั้ง 4 ประการดังนี้

1) การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ( Learning to know)

 สดมภ์แรกของการศึกษาคือ แปลว่าเรียนเพื่อรู้ หมายถึงการเรียนเพื่อเตรียมเครื่องมือส�าหรับการ
ศกึษาต่อเนือ่งตลอดชีวติ สดมภ์นีย้งัหมายถึงการเตรียมจติใจของผูเ้รียนให้มคีวามพร้อมทีจ่ะศกึษาต่อไป คือ สอน
ให้เด็กเรียนสนุก มีความสุขในการเรียน ทั้งยังมีความจ�าดี มีสมาธิดี และคิดเป็น รายงานของยูเนสโกระบุว่าการ
ฝึกให้เด็กท่องจ�ายังจ�าเป็น ระบบความจ�าของคอมพิวเตอร์ยังมาทดแทนความจ�าของมนุษย์ไม่ได้ เพราะสิ่งที่
คอมพิวเตอร์จะจ�าได้ต้องเป็นระบบและมเีหตผุลแบบตรรก แต่มนษุย์สามารถจะจ�าเรือ่งทีไ่ร้เหตผุลและไม่มีระบบ
ได้

2) การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ( Learning to do)

 สมรรถภาพคอืความสามารถในการน�าความรูม้าปฏบิตัใิห้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ ส�าหรบัสดมภ์
ที่สองนี้เขาใช้ค�าว่า Learning to do เรียนเพื่อใช้ท�างาน มุ่งปฏิบัติ การเรียนสายอาชีวศึกษาก็ดี การเรียนวิชา
เอกในมหาวิทยาลัยก็ดีต่างมุ่งให้ผู้เรียนท�างานได้จึงจัดอยู่ในข้อนี้ สถาบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องผลิตคน
ให้มีความสามารถหลากหลาย (personal competence) สามารถท�างานสารพัด โดยอาศัยเครื่องจักรทุ่นแรง
กาย และคอมพิวเตอร์ทุ่นแรงสมอง สิ่งส�าคัญคือมีความสามารถในการท�างานร่วมกับคนอื่นได้เพื่อให้ทีมงาน
แข็งแกร่ง ทักษะที่พึงประสงค์คือทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ หรือ people skills และความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ คุณธรรมภายในจิตใจก็ส�าคัญไม่น้อยกว่ากัน เช่น ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
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3) การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Learning to live together) สดมภ์ที่สามนี้มุ่งสอนเด็กให้เป็นคน
ดีที่ใช้ความรู้สามารถท�าคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น นั่นคือสอนให้อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยการกระท�าคุณประโยชน์แก่
สังคม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning to live together แปลว่า เรียนรู้ที่จะอยู่กันฉันญาติมิตร

4) การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ (Learning to be)

 สดมภ์น้ีของการศึกษา คือพัฒนาคนให้เป็นคนทีส่มบรูณ์ คอืเดก็ทีจ่บการศกึษาไปแล้วต้องเป็นอะไร
มากกว่าเครือ่งจกัรในโรงงาน หรอืแรงงานราคาถกูตามท้องไร่ท้องนา ผูจ้บการศกึษาต้องเป็นอะไรมากกว่าทรพัยากร
มนษุย์หรอืสตัว์เศรษฐกจิ การท�าคนให้เป็นเพยีงทรพัยากรหรอืเครือ่งจกัรชิน้หนึง่ เท่ากบัก�าลงัลดฐานะของมนษุย์
ให้ต�า่ลง การศกึษาต้องพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบูรณ์เตม็ตามศกัยภาพทัง้ทางกาย ทางสงัคม ทางอารมณ์ และ
ทางปัญญา

สภาพปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่สนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน สะท้อนความเสื่อมของคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
ชัดเจน ปัญหาเกิดขึ้นทั้งระบบวิธีคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ภายใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม ธนานิยม 
และสุขนิยม การเรียนเพียงเพื่อให้ได้ใบปริญญา เป็นเส้นทางที่จะแสวงหารายได้และผลประโยชน์เพื่อตนเองมิใช่
สังคม ซึง่สภาพดงักล่าวนีส้ามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนหนึง่เกดิจากการจดัการศกึษาทีม่ไิด้ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ให้แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2547, หน้า 1)

ปัญหาการศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ขาดการฝึกผู้เรียนให้ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

2. ขาดการบูรณาการคุณธรรมในวิชาต่างๆ 

3. ขาดความร่วมมือจากภาคีอื่นในสังคมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม

4. การขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยในการจัดการศึกษา

แนวทางในการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากกระแสโลกาภวิตัน์และสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาคุณภาพ
การศกึษา โดยเฉพาะคุณภาพของนกัเรยีนเป็นส�าคญั เพ่ือให้สามารถเผชญิปัญหาและการเปล่ียนแปลง เพือ่ด�ารง
ตนในสงัคมได้อย่างดีมคีวามสขุร่วมรับผดิชอบพฒันาชมุชนประเทศชาต ิและสงัคมโลก จึงเหน็สมควรต้องพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยน�าเข้า (Inputs) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้เกิดผลผลิต 
(Outputs) คือนักเรียนที่มีคุณภาพนั่นเอง 

ปัจจัยน�าเข้า (Inputs) และกระบวนการ (Process) ที่ส�าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาในทันที ได้แก ่
หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ การยก
ระดบัคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน บนพืน้ฐานของวฒันธรรมไทยให้มมีาตรฐานสงูมคีณุภาพในระดบัสากลและ
มีชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้
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1. การพัฒนาหลักสูตร

 หลักสูตรการศึกษา จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 
มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
หลักสูตรต้องมีลักษณะกว้าง ยืดหยุ่น และมีความเป็นสากลทดัเทียมมาตรฐานโลก มีเนื้อหาสาระทีจ่�าเปน็ต่อการ
เรียนรู้โลกปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันทุกระดับ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน 
ระบบนอกโรงเรียนและการศกึษาตลอดชีพ โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนหรอืสงัคมมส่ีวนร่วมในการก�าหนดและพัฒนา
หลกัสตูร ให้ยดืหยุน่และหลากหลายสอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยูท่ีเ่ป็นจรงิของชมุชน สงัคมและการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความ
ส�าคัญยิ่งที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติโดยตรง จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี ทั้งความรู้และความ
สามารถและเทคนิควิธีในการปฏิบัติวิชาชีพที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Center) ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณธรรมมีความส�านึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องพัฒนายกระดับวิชาชีพครูให้เป็น
วชิาชพีทีม่เีกียรตเิป็นทีย่อมรบัของสงัคมและผูป้ระกอบอาชพีคร ูต้องสามารถด�ารงชีพอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวาม
สุข

3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 กระบวนการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการน�าหลกัสตูรไปปฏบัิตจิรงิให้บรรลผุลเป็นขัน้ตอนส�าคัญ
ที่ครูจะต้องด�าเนินการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มตามศักยภาพมีความสมดุลท้ังร่างกาย 
ปัญญา จิตใจและสังคม ให้เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอด รักการเรียน
รู้ รู้วิธีการและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีทักษะที่จ�าเป็นต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามกรอบหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ ดังนั้น 
กระบวนการเรียนการสอน จึงต้องด�าเนินการให้สอดรับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ส�าคัญ ดังนี้

 - ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

 -เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มและทักษะกระบวนการ

 - ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

 - มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนทั้งภายในกลุ่มวิชาระหว่างกลุ่มวิชา 
และการด�าเนินชีวิตจริง

 - ค�านึงถึงความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่และความเป็นไทยกับความ
เป็นสากลมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

 - สอดแทรก ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในทุกสาขาวิชา

 - น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
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 - ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

 - ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

4. การปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา

 การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนอ�านวยความสะดวกให้การ
ด�าเนินงานการศึกษาในด้านต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการ
ศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีเอกภาพ ต้องกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นโดยเน้นสถาน
ศึกษาเป็นหลัก ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบการวางแผนและให้มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุก
ระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

นอกจากนั้นแล้ว การสร้างความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ดัง
เช่น คร ูผูป้กครอง สถาบันศาสนา และชุมชน ให้มกีารประสานงานกนัเพือ่ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่นกัเรยีน 
นกัศกึษา ระดบัต่างๆ พร้อมกนันัน้กว็างแผนจดัการเรียนการสอนโดยการบรูณาการความรู้ ทักษะ ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมเข้ามาในหลักสูตรการสอนอย่างผสมกลมกลืน

หากเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็
คงจะต้องใช้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีแนวทางเทคนิคหรือนโยบายอย่างไรใน
การขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวให้ประเทศเดินไปข้างหน้า สู่ความเป็นประเทศพัฒนา (Development Country) 
น้ัน ขึน้อยูก่บัการวจิยัทีจ่ะต้องแสวงหาหนทางให้การขบัเคลือ่นกลไกคอื การศึกษาให้เป็นรปูธรรมมากทีส่ดุซ่ึงจะ
ปรากฏอยู่ในรูปของแผนด�าเนินงาน (Implementation Plan) ส�าหรับการประยุกต์ใช้ได้จริงค�าส�าคัญ 3 ค�าที่
เกีย่วข้องกับการศกึษากบัการพฒันาที่ยัง่ยืนทีจ่ะต้องท�าความเขา้ใจให้ตรงกนั คอื ความหมายของการศกึษา การ
พัฒนา และความยั่งยืน หากการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่ท�าให้เด็กหรือผู้ใหญ่สามารถได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นผู้มีอารยธรรม การกล่อมเกลา มีวัฒนธรรม 
และเป็นผู้รู้ในการสร้างสังคม ให้เป็นสังคมอารยต่อไป ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ

ผู้ใหญ่ ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งสิ้น การศึกษาจึงจะต้องได้รับการจัดการที่
จะสามารถให้หรอืสร้าง หรือถ่ายทอด ให้กับคนในสงัคม ทุกคน ทกุระดบัทกุวัย ด้วยเหตนุี ้การจัดรปูแบบ (form) 
ของการศึกษาจึงมีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย(formal, informal และ non-formal 
education) ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีบทบาทและหน้าที่ในการให้การศึกษาแตกต่างกันไป กล่าวคือ การศึกษาใน
ระบบ ควรจะจัดการสร้างและถ่ายทอดให้กับประชากรวัยศึกษาในสถานศึกษาทั้งระดับพื้นฐาน (basic educa-
tion) ที่เรียกว่าประถมและมัธยม และระดับอาชีวศึกษา (vocational education)และระดับอุดมศึกษา (high-
er education) ตามล�าดับ ให้สามารถเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และทักษะให้พร้อมส�าหรับการก้าวสู่ตลาด
แรงงานเมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับให้ได้

การจัดการศึกษาท่านพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

การพฒันาการศึกษาทีน่�าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาต่อไป โดยได้กล่าวว่า การศกึษามาจาก
ภาษาบาลีว่า สิกฺขา ค�าว่า สิกฺขา มีรากศัพท์ว่า สิกฺข หมายถึง วิชฺโชปาทาน แปลว่า การแสวงหาวิชชา 3 ส่วนค�า
ว่า วิชฺชา หมายถึงความรู้สภาวะแท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ดังนั้น สิกขาหรือศึกษา จึงหมายถึงการแสวงหาวิชชา
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หรือความรู้แจ้ง ซึ่งก็คือปัญญานั่นเอง นั่นคือ การศึกษาเป็นกระบวนการแสวงหาปัญญา และก�าจัดอวิชชาไป
พร้อมกนั เมือ่ปัญญามา อวิชชาก็หายไป เหมือนแสงสว่างเกดิขึน้มากข็บัไล่ความมดืไปด้วย พระพทุธเจ้าจงึเปรียบ
ปัญญาเหมือนแสงสว่างว่า นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา (ส�.ส. (ไทย) 15/29/541)

ภารกิจของการศึกษา คือ การสร้างปัญญาหรือวิชชา ซึ่งหมายถึงความรู้สภาวะแท้จริงของสรรพสิ่งรู้
จริง ให้ถึงแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตาม ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ 
ยถาภูต (ตามความเป็นจริง) + ญาณ (ความรู้) + ทสฺสน (การเห็น)ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง หมายถึง 
วิปัสสนาญาณที่ 2 คือ ปัจจยปริคคหญาณ เป็นการประจักษ์แจ้งนามรูปพร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่ท�าให้นามรูปเหล่า
นั้นเกิดขึ้นตามความเป็นจริง หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง ทิพยจักขุญาณ เป็นปัญญาที่เกิดกับ อภิญญาจิตซึ่งเกิด
จากการอบรมสมภภาวนาจนจิตสงบถึงปัญจมฌาน (รูปฌานที่ 5) สามารถเห็นรูปแม้อยู่ในที่ไกล ในที่มืด หรือใน
ท่ีปกปิดไว้ได้เมือ่กล่าวโดยรวม คอื ความรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ การแสวงหาปัญญาคือความรูเ้ห็นตามความเป็น
จริงนั่นแหละคือ ภารกิจส�าคัญของการศึกษา

การศึกษาเน้นเรื่องพัฒนาปัญญามากกว่าเรื่องอื่นเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมส�าคัญที่สุด

ปัญญาเป็นประธานแห่งคุณธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ปฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ

นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน�

ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุด

เหมือนพระจันทร์เด่นที่สุดในหมู่ดาว (ขุ.ชา. (ไทย) 27/2468/541)

ปัญญามีคุณธรรมอื่นเป็นบริวาร เช่น เดียวกับพระจันทร์มีดวงดาวทั้งหลายเป็นบริวาร ดังพุทธพจน์ที่
ว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล เป็นต้น แปลความว่า ศีลท�าให้สมาธิผลมากมีอานิสงส์มาก สมาธิท�าให้ปัญญา 
มีผลมากมีอานิสงส์มาก (ที.มหา. (ไทย) 10/76/96) ภารกิจส�าคัญอีกข้อหนึ่งของการศึกษาก็คือการก�าจัดอวิชชา 
มีค�าถามว่าอวิชชา คืออะไรบางคนตอบว่าอวิชาคือความไม่รู้ ค�าตอบนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว ความหมายที่ครบถ้วน
ของอวิชชาก็คือความไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ (วินฺทิย� น วินิทตีติ อวิชฺชา) และความรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ (อวินิทิย� วินฺทตีติ อวิชฺ
ชา) อวิชชาไม่ได้หมายเพียงความโง่หรือความไม่รู้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความรู้ที่เป็นขยะหรือมลพิษ คือ ความรู้
เรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์จัดเป็นอวิชชาเหมือนกัน เพราะถือเป็นการเพิ่มความมืดมากางก้ันแสงสว่าง คือ 
ปัญญา

ข้อมลูข่าวสารในโลกไร้พรมแดนนัน้ถ้าไม่ได้มกีารกลัน่กรองกใ็ห้ความรูท้ีเ่ป็นอวชิชา ท�าให้เด็กรูใ้นเรือ่ง
ทีไ่ม่ควรรู้ นัน่คือรู้ในเรือ่งท่ีไม่มสีาระไม่มแีก่นสารข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นมลพษิเหล่านีท้�าให้คนหลงทางข้อมลูข่าวสาร
บางอย่างเปรียบเหมือนดาบสองคม เพราะฉะน้ัน สังคมต้องระแวดระวังไม่ให้ผลิตและเผยแพร่สิ่งที่เป็นอวิชชา 
คือป้องกนัไม่ให้เดก็รู้ในเรื่องที่ไมค่วรรู้มากเกินไปปัญญาเป็นความรอบรู้ในเรื่องที่ควรรู้ ส่วนความรู้ในเรื่องไม่ควร
รู้จัดเป็นอวิชชา นี่เป็นประเด็นที่ควรใส่ใจในยุคนี้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นขยะมีมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปอย่าง
รวดเร็วและยากแก่การตรวจสอบเซนเซอร์ ในโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์นี้ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเครื่องมือที่ส�าคัญก็คือดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารเป็นสัญลักษณ์ของโลกไร้พรมแดน 
ดาวเทียมช่วยให้ข้อมูลข่าวสารถูกส่งข้ามเขตแดนของประเทศต่างๆ ไปได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลาไม่กี่วินาที เพราะ
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อาศยัดาวเทยีมเราจงึสามารถชมข่าวทวีท่ัีวโลก สามารถใช้โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละโทรศพัท์ข้ามทวปี รวมทัง้ใช้เครอื
ข่ายอินเตอร์เน็ต

การจัดการศึกษานั้น พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษานั้น 
ถ้ามุ่งจัดการศึกษาเพื่อรับใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ เราจะพลาดเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาไป และในที่สุด
การปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันก็อาจหลงทางได้เพื่อตอบค�าถามนี้ จึงต้องแสดงให้เห็นตรงกันก่อนว่า คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนานั่นคือคนเป็นตัวตั้งของการพัฒนาทั้งหลาย คนที่ได้รับการพัฒนาดีแล้ว จะถึงบรรลุ
สภาวะที่เรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อคนชนิดนี้ไปอยู่ในจุดไหนของสังคม เขาจะมีส่วนผลักดันให้จุดนั้นพัฒนาไป
ด้วยกล่าวคือ มนุษย์ที่สมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมต่อไปค�าถามที่ตาม
มาก็คือ เราจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ซึ่งสามารถตอบได้ว่าการศึกษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดส�าหรับสร้างมนุษย์
ทีส่มบรูณ์จดุมุง่หมายหลกัของการศกึษาไทยจงึอยูท่ีก่ารพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ การสร้างระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ควรถือเป็นจุดมุ่งหมายรองของการศึกษา

ดังนั้น การศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคมไทยไม่ควรเป็นไปเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว แท้ที่จริง การศึกษาต้องน�าหน้าเศรษฐกิจ นั่นคือการศึกษามีไว้เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาไทย การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายรอง ทั้งนี้เพราะถ้าคนได้
รับการพัฒนาดีแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ก็จะตามมาเองในรอบร้อยปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าการศึกษา
ไทยจะหลงทางไปบ้าง ในช่วงแรกตั้งแต่สถาปนากระทรวงธรรมการเมื่อ พ.ศ. 2435 การศึกษาไทยมีไว้ส�าหรับ
สอนคนให้อ่านออกเขียนได้เพื่อไปเป็นเสมียนและเป็นเจ้าคนนายคน ตามคตินิยมโบราณที่ว่า “สิบพ่อค้าไม่เท่า
หนึ่งพระยาเลี้ยง” นั้นคือ ในระยะนี้ การศึกษาไทยมีหน้าที่ผลิตคนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบราชการระยะต่อมา ตั้งแต่
มีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา การศึกษาไทยมีหน้าที่ผลิตคนเพื่อป้อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามค�าปลุกใจที่ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” นั่นหมายความว่า การศึกษาไทย
มหีน้าทีร่บัใช้ภาคเศรษฐกจิแนวคดิทีว่่า “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” ได้ปรากฏเป็นรปูธรรมในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นระยะที่เริ่มมีการพูดถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา และต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) ที่ยังคงมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (สุรยุทธ์ จุลานนท์, 2549, หน้า 2) และในที่สุด ก็ได้
มีการน�าแนวนโยบายของยูเนสโกเรื่อง “การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education)”มาบัญญัติไว้ในมาตรา 4 
แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2547, หน้า 17 – 21) ว่า

 “การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการ

 ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

 ตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 2)

การจัดล�าดับความส�าคัญตามเหตุปัจจัย จึงเป็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยให้เกินสังคมฐานความรู้ และ
สังคมฐานความรู้ และสังคมฐานความรู้เป็นปัจจัยให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือ ถ้าเรา
ยดึตามนโยบายทีว่่าการศึกษามุง่พฒันาทรพัยากรมนษุย์เพือ่ให้เป็นตัวขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานความรู ้เราอาจจะ
หลงทางอีกครั้งก็ได้ ดังนั้นเราต้องยืนยันว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาอยู่ที่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่ง
ต้องมาก่อนเศรษฐกิจฐานความรู้
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อันที่จริง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งเข็มทิศไว้ถูกทางแล้วที่ก�าหนดให้เป้าหมาย
ของการศึกษาอยู่ที่สังคมฐานความรู้แต่วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ที่ให้นโยบายการศึกษาของไทยเปลี่ยนไป 
เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าจะคิดพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รายวิชาท่ีเน้นมากและมีเวลาเรียนมาก
ขึ้นในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน คือรายวิชาที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ส่วนรายวิชาที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมถูกบีบให้ลดเวลาเรียนลง มีเสียงบ่นกันหนาหูว่า 
หลายโรงเรียนจัดตารางเวลาส�าหรับวิชาพระพุทธศาสนาน้อยกว่าหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ และที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ
สายอาชีวศึกษาให้ความส�าคัญแก่การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาน้อยลงไปอีก

โดยสรุปการพัฒนาทางด้านการศึกษาของท่านพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นกระ
บวนการแสวงหาวิชชาหรือความรู้แจ้ง และการก�าจัดอวิชชาไปพร้อมกัน เป็นการแสวงหาปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต
ให้พบกับแสงสว่างและให้เข้าใจสภาวะท่ีเป็นจริงของชีวิต การศึกษาตามทัศนะของท่านจึงเน้นเรื่องการพัฒนา
ปัญญามากกว่าเรื่องอื่นเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมส�าคัญที่สุด ปัญญาเป็นประธานแห่งคุณธรรมทั้งหลาย

บทสรุป

กลไกส�าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมปัจจุบัน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์
ทางด้านการศึกษากับศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่เป็นความรู้และจริยธรรมที่ปรากฏในหลักธรรมที่ได้รับการบันทึก
ไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของปรัชญาการศึกษาในพุทธปรัชญา และเป้าหมายหลักของ
การพฒันามนษุย์ให้มคีวามสมบรูณ์พร้อมทีป่ระกอบด้วยความรูแ้ละจรยิธรรมนัน้ ได้มนีกัการศกึษาทัง้ฝ่ายบรรพชติ
และคฤหสัถ์ได้ด�าเนนิการพฒันามาอย่างต่อเนือ่งในฐานะทีม่บีทบาทในการพฒันาสถาบันการศกึษาของประเทศ 
โดยการเชือ่มโยงแนวทางการจดัการศกึษาเชงิพทุธกบัการจดัการศกึษาสมยัใหม่เข้าด้วยกนั แล้วน�าเสนอสูแ่นวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่างระหว่างแนวทางการจัดการศึกษาที่ผสมกับแนวทางเชิงพุทธ 
คือ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
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รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตอาสาของชุมชนแนววิถีพุทธ

โดยใช้หลักตามหลักทศพิธราชธรรม
Form and process of building volunteer spirit of the Buddhist way of life 

By using the principle of the Dasarajadhamma

นายชินทัต อุบลแย้ม

บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างจติอาสาของชมุชนแนววิถพุีทธคอื การกระท�าด้วยใจจรงิ ช่วยเหลอืด้วยความบรสิทุธิ์
ใจ ท�าประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตนท�าได้ อย่างไม่อยู่นิ่งเฉย เพื่อที่จะน�าชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งด้วยการที่เป็นผู้
ให้มากกว่าผู้รับ เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพ่ือส่วนรวมทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งด้านเวลา และเป็นผู้ที่มีความ
เมตตามีความซื่อสัตย์ โดยประพฤตตินเปน็บุคคลตัวอย่างให้กับผูอ้ืน่ด้วยการยดึคณุธรรม จรยิธรรม พร้อมกบัมคีวาม
ความขยนั อดทน และเป็นผูท้ีม่อีธัยาศยัด ี เข้ากบัผูอ้ืน่ได้ง่าย เป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้ถ่ายทอดความความรู้ ความ
สามารถของตนให้กับผู้อื่น และมีภาวะความเป็นผู้น�าและมีความกระตือรือร้น

ค�าส�าคัญ : กระบวนการสร้างจิตอาสา, ชุมชนแนววิถีพุทธ, หลักทศพิธราชธรรม

Abstract

The volunteer spirit of the community is Buddhist. Act with the real heart. Help with 
honesty The benefits to others as they do. Do not stay silent In order to bring the community 
to a stronger place as the recipient rather than the recipient. It’s a great way to make a differ-
ence. It is a compassionate, honest person. To behave as an example to others by virtue of 
ethics, with diligence, patience and a good man. Easy to share with others. Be a consultant for 
others to convey knowledge. Their ability to others. Leadership and enthusiasm.

Keywords: The volunteer process, Buddhist way of life, Dasarajadhamma
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บทน�า

การพัฒนาประเทศของรัฐที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตร เพราะ
หวังว่าการพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมจะท�าให้ประเทศไปสูค่วามทันสมยั ท�าให้ประชาชนมีรายได้ในการบรโิภค
สนิค้าได้มากขึน้ และจะท�าให้ประชาชนโดยรวมมคีวามเป็นอยูท่ีดี่ข้ึน แต่ผลลพัธ์คือผลประโยชน์ได้ตกอยูแ่ค่เพยีง
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง การน�าแนวคิดการท�าให้ทันสมัยตามอย่างตะวันตกมาใช้ไม่ได้ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่ว
ถงึ มแีต่จะสร้างช่องว่างระหว่างคนในเมอืงกบัคนในชนบท จงึท�าให้คนในชนบทมุง่หน้าเข้าเมอืงเพือ่ไปหางานท�า
ซึ่งได้เงินมากกว่าท�าไร่ท�านา การพัฒนากระแสหลัก ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้น�าไปสู่ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม ในยุคปัจจุบันสังคมสามารถผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่าง
มากมายท�าให้คนทุกคนสามารถบริโภคได้อย่างถ้วนหน้า คนจึงมุ่งหาความสุขด้วยการเสพความสุขจากวัตถุ ยิ่ง
บริโภคมากข้ึนเท่าไรก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ท้ังหมด มีแต่จะโดนกระตุ้นกิเลสให้ตื่นตัวอยู่เสมอ
เมื่อต้องการบริโภคมากก็ต้องแสวงหาทรัพย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยน
วิธีคิดใหม่ให้ยึดวิถีพุทธมาใช้การด�าเนินชีวิต คือการบริโภคเพื่อบ�าบัดความทุกขเวทนาเกิดจากทางสรีรภาพหรือ
ความจ�าเป็นทางชีวภาพ เพราะถ้าหากไม่ได้รับการบ�าบัด ร่างกายไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ ปัญญาก็ไม่สามารถเกิด
ได้ เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ช่วยระงับกามสุขได้อย่างแท้จริง เมื่อปัญญาเกิดมนุษย์ก็จะสามารถบรรลุไปถึงขั้นความ
สุขในระดับที่ถือว่าเป็นระดับความสุขที่ไม่จ�าเป็นต้องบริโภคแล้ว เช่น ความสุขจากการมีความเมตตากรุณาผู้อื่น 
หรอืความสขุจากการช่วยเหลอืผูอ่ื้น ให้ความทกุข์ของเขาบรรเทาลง (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2543), หน้า 227) 

ในชุมชนวิถีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งนั้น คนในชุมชนมักไม่พึ่งพาสถาบันของรัฐ แม้ว่าสถาบันดังกล่าว
จะดีและมีประสิทธิภาพ แต่ในชุมชนที่ไม่มีชีวิตสาธารณะนั้น คนในชุมชนมักจะพึ่งพาสถาบันของรัฐ ส่งผลให้รัฐ
มีภาระรับผิดชอบชุมชนในทุกด้าน จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ท้ังหมด และน�ามาซึ่งความไร้
ประสิทธิภาพในที่สุด ในเมืองที่ชีวิตสาธารณะเข้มแข็งนั้น ความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ในรูปองค์กร
หรอืเครอืข่าย ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ มกัเป็นความสมัพนัธ์ต่อกันในแนวระนาบ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์
ที่มักก่อให้เกิดความซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อกัน แต่ในเมืองที่ค่อนข้างไร้ชีวิตสาธารณะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน ระหว่างคนกับสถาบันทางสังคมมักเป็นความสัมพันธ์ในแนวตั้ง ที่ทั้งสองเอื้อประโยชน์ต่อกัน แต่ฝ่าย
หนึ่งต้องพึ่งพาอีกฝ่าย ความสัมพันธ์ทั้งสองแบบต่างก่อให้เกิดการสื่อสาร แต่ข้อมูลที่ไหลตามช่องความสัมพันธ์
ในแนวตั้ง มักเป็นข้อมูลที่เชื่อได้น้อย และความสัมพันธ์กันในแนวระนาบ (เท่าเทียม) น�าไปสู่เมืองที่มีระบบการ
ปกครองท่ีดีและเศรษฐกิจมั่งค่ัง ความสัมพันธ์ในแนวตั้งก่อให้เกิดการปกครองแบบมาเฟีย และท�าให้เศรษฐกิจ
ของเมืองล้าหลัง

แนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบ

รูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มี
ต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึง
เป็นแบบจ�าลองในลกัษณะเลยีนแบบ หรอืเป็นตวัแบบทีใ่ช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผงัหรอืแบบแผนของการด�าเนนิ
การอย่างใดอย่างหนึง่ต่อเนือ่งด้วยความสมัพนัธ์เชิงระบบ (เยาวดี วบิลูย์ศรี, 2536, หน้า 25) รูปแบบเป็นโครงสร้าง
ที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ
หมายถึงแบบจ�าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท�านาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปแบบอย่างง่าย 
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หรือซับซ้อนก็ได้ เช่นกัน ส�าหรับรายละเอียดและองค์ประกอบของรูปแบบจะขึ้นกับลักษณะปรากฏการณ์ และ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างและพัฒนารูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, , 2545, หน้า 19)

รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัยทั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อท�าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความ
เทีย่งตรง จะพฒันาเป็นทฤษฎีต่อไป (Willer, R.H., 1967, p. 15) รปูแบบเป็นการจ�าลองความจรงิของปรากฏการณ์ 
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ ที่เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้ง่ายขึ้น ( 
Stoner, A.F., & Wankel, C., 1986, p. 12)

คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี รูปแบบเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือบรรยายลักษณะที่ส�าคัญของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ เปรยีบเสมอืนกับเป็นส่ิงทีผู้่สนใจท�าการศกึษาในเรือ่งนัน้ ๆ  ได้เข้าใจเบือ้งต้นและ
น�าไปสู่การศึกษาในเชิงลึกต่อไปดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ

รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก�าหนด (Requirement) 4 ประการ (Keeves P.J., 1988, p. 
560) คือ 

1) รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) มากกว่า
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 

2) รปูแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่สามารถถกูตรวจสอบได้โดยการสังเกต 
ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะ
ใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก�าลังศึกษา

คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี รูปแบบเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือบรรยายลักษณะที่ส�าคัญของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ เปรยีบเสมอืนกับเป็นส่ิงทีผู้่สนใจท�าการศกึษาในเรือ่งนัน้ ๆ  ได้เข้าใจเบือ้งต้นและ
น�าไปสู่การศึกษาในเชิงลึกต่อไปดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ

รูปแบบที่จะน�าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น รูปแบบต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส�าคัญคือ มีความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทานายผลได้ สามารถขยายความผลท�านายได้กว้างขวางขึ้น และสามารถน�าไปสู่
แนวคดิใหม่ๆ ในการสร้างรปูแบบ น�าเอาข้อมลูทีจ่ดัเกบ็มาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เพือ่ก�าหนดความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบ ก�าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพื่อน�าไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่มุ่งหวัง มีการทดสอบและปรับปรุงแบบก่อนน�ารูปแบบไปใช้งานจริง ประเมินผลหลังจากการน�า
รปูแบบไปใช้งานจรงิ การสร้างรปูแบบเพือ่ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ ตวัรปูแบบจะต้องมลีกัษณะ
ที่ส�าคัญคือ จะต้องมีความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง ท�านายและขยายผลได้น�าไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น 
สรุปการสร้างรปูแบบทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสงูสดุนัน้ รปูแบบต้องมลีกัษณะทีส่�าคญัประกอบด้วย
ความสมัพนัธ์กนัด้านโครงสร้าง สามารถท�านายและขยายผลได้อย่างกว้างขวางและสามารถน�าไปสูแ่นวคดิใหม่ๆ 
(อ�านวย เถาตระกูล, 2548, หน้า 117)
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“ชมุชน” เป็นค�าทีม่กีารน�าไปใช้กนัอย่างกว้างขวางและใช้ในลกัษณะแตกต่างกนัออกไปจงึมอิาจกล่าว
ได้ว่า “ชุมชน” เป็นค�าที่มีความหมายแน่นอนตายตัวเพียงประการเดียว ดังนั้น ถ้าเราปฏิเสธ ที่จะยึดติดกับความ
หมายแคบๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ก็ช่วยให้ทัศนะอันกว้างในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้หลายแง่มุมมากขึ้น แต่
อย่างไรกต็าม การศึกษาแนวคิดและความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชน ก็ควรจะศึกษาถึงความ
หมายที่เป็นรากฐานและเอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกันสมาชิกของชุมชนต่อไปด้วย

 ชุมชน อาจมีความหมายเหมือนค�าว่า “สังฆะ” คือชุมชน เป็นการรวมกันของบุคคลเพื่อประกอบ
กจิกรรมในสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์เพือ่ให้มชีวีติและหมู่คณะทีด่งีามเป็นชมุชนแห่งกลัยาณมติร เพือ่การจดัการและ
คุม้ครองชวีติทีด่ร่ีวมกนั อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลงทีด่ ี(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), 2539, 
หน้า 72) ชุมชนแห่งกัลยาณมิตร คือการที่บุคคลมาอยู่ด้วยกันเริ่มตั้งแต่ผู้น�า “พระศาสดา” เป็นกัลยาณมิตร คือ
ผู้ทีจ่ะชว่ยเกือ้หนุนผู้อืน่ในการพฒันาชวีติได้ด ีให้เป็นชวีติทีเ่จริญงอกงาม และผูท้ี่มาอยูด้่วย (พระภกิษ)ุ กม็าช่วย
กัน เอือ้อาทรต่อกนั ให้แต่ละบคุคลพฒันาให้เข้าถงึชีวติทีด่งีามขึน้ เมือ่แต่ละบุคคลได้รับประโยชน์จากสงัฆะ หรอื
ชุมชน แต่ละบุคคลนั้นก็ตอ้งเป็นประกอบหรือส่วนร่วมที่ดี เพือ่ช่วยให้เอื้อเฟื้อเกือ้กูลต่อสังฆะหรือชุมชนด้วยเช่น
กัน” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539, หน้า 71-72)

การท่ีจะมองดูว่าความเป็นชุมชนเกิดขึ้นนั้นจะพบเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนคือ หนึ่ง เกิด
ความสุข ซึ่งเป็นความสุขของคนที่มาร่วมกันเพราะมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สอง มี
ประสิทธิภาพที่จะท�าให้งานประสบความส�าเร็จ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นเครื่อง
พัฒนาวัฒนธรรม และการเมืองพร้อมกันในตัวด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับทุกคนที่อยู่ในระบบ และ
สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันในทางปฏิบัติโดยต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านทางการปฏิบัติ 
(interactive learning through action) ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญเพราะท�าให้เกิดปัญญา และการเรียนรู้ร่วมกันใน
ทางปฏิบัติ สาม มีการจัดการ ซึ่งการจัดการเป็นปัญญาที่ทรงพลัง ถึงขนาดมีคนกล่าวไว้ว่า การจัดการท�าให้สิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Management makes the impossible possible) เรื่องการจัดการนี้ต้องมีความ
เข้าใจเชิงระบบ และองค์ประกอบที่มีความเช่ือมโยงกัน ว่าควรจัดการเช่ือมโยงอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการจัดการต้องไปสร้างความรู้ที่จุดต่างๆให้เข้ามาเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (ชูชัย 
ศุภวงศ์, 2540), หน้า 15)

“ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชนที่มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกัน รวมขึ้นเป็นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์
ซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชกิ สถาบนั และกลุม่คนทีอ่ยูใ่นท้องทีเ่ดยีวกนั อยูใ่ต้กฎหมายหรอื
ข้อบังคับเดียวกัน (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530, หน้า 10–11) ข้อสังเกตเกี่ยวกับชุมชน เป็นค�าใหม่ในภาษา
ไทยเพราะไม่เคยปรากฏในพจนานกุรม ฉบบั พ.ศ. 2493 และสันนษิฐานว่าน่าจะเริม่มีการใช้หลงัจากนัน้เลก็น้อย 
โดยการแปลมาจากภาษาองักฤษว่า “Community” ในระยะทีว่ชิาการทางด้านสงัคมศาสตร์ตะวนัตกได้เริม่แพร่
เข้ามาสู่ประเทศไทย เพือ่ศกึษาชนบท และต่อมารัฐกไ็ด้ใช้ค�านี ้หลงัจากทีไ่ด้ตืน่ตวัในการพัฒนาหมูบ้่าน จนมกีาร
ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ คือ กรมการพัฒนาชุมชน ใน ปี พ.ศ. 2505 ด้วยเหตุนี้ในระยะแรกชุมชนมีความหมายใกล้
เคียงกับค�าว่า บ้านหรอืหมูบ้่านในภาษาไทยทีม่มีาก่อนหน้านัน้ ในฐานะเป็นหน่วยการปกครองทีม่ขีอบเขตแน่นอน
ภายใต้การควบคุมของรัฐ (ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บรรณาธิการ), 2536, หน้า 64)
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จากความหมายต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพอจะสรุปได้ว่า ชุมชนหมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันใน
เขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการด�าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฎิสัมพันธ์
ต่อกันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน

ชุมชนตามแนววิถีพุทธ

ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติมาเป็นเวลานานกว่า 800 ปี ความเป็นพุทธ
มคีวามเข้มข้นตัง้แต่เกิดจนกระทัง่ตาย จนกระทัง่ความเจรญิก้าวหน้าจากดนิแดนตะวนัตกได้เข้ามาพร้อมการเดิน
ทางมาติดต่อค้าขาย การล่าอาณานานิคม การเผยแผ่ศาสนาท่ีมาพร้อมกับการเจริญสัมพันธไมตรี ได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ�าวันของชาวไทยทีละน้อย ด้วยความเปิดใจกว้างรับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท�าให้ความยึดมั่นใน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยต้องเผชิญกับการุกรานของลัทธิบริโภคนิยม ซ่ึงหลั่งไหลทะลุทะลวงเข้ามา ความ
ส�านึกของคนในชาติมีก�าลังอ่อนลงโดยไม่รู้สึกตัว ค�าว่า “พุทธ” จึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของกลุ่มชนเท่านั้น พร้อม
กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ชีวิตที่มิได้นึกถึงความเป็นพุทธ สารพันที่เกิดข้ึนและส่ังสมเรื่อยมาทุกยุคทุก
สมัย ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นท�าให้รัฐบาล หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาหันกลับมาทบทวนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศว่าจะเดินทางไปในทิศทางใด จึงจะเหมาะสมกับสังคมไทย จึงได้มีการก�าหนดแนวทางที่ใช้ความ
เป็นอยู่ดั้งเดิมท่ีแฝงไปด้วยความผูกพันกับศาสนา และวัฒนธรรมที่เคยถูกมองว่าเป็นความล้าสมัย กลับมาเป็น
แนวทางที่ต้องเดินอีกครั้ง เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรม นับเป็นบทบาทที่ส�าคัญ
อีกครั้งหนึ่งท่ีแสดงถึงความพยายามน�าแนวคิดที่เคยมีมาแต่อดีตซ่ึงศาสนาเคยให้ผู้คนมาแล้ว เพราะวัดในอดีต 
ไมไ่ดส้อนเรื่องจิตใจอย่างเดยีว หากแต่ยังอ�านวยประโยชนท์างวตัถแุกบ่คุคล เช่น เป็นแหล่งสมบตักิลางแก่ชุมชน
สามารถหยิบยืมมาใช้ได้ นอกจากนั้นพระยังเป็นหมอหรือครูวิชาทางโลกแล้ว บางครั้งพระสงฆ์ยังเป็นผู้น�าในการ
พัฒนาชุมชน เช่นการสร้างถนนหนทาง ขุดบ่อน�้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งสงเคราะห์ปัจจัย 4 แก่ชาวบ้านที่ยากจน 
ใครที่อยากมั่งมีศรีสุข ก็นิยมมาท�าบุญที่วัด ในด้านสังคมนั้นวัดยังเป็นสถานที่พบปะ ประชุม สังสรรค์ ในคราวที่
มงีานเทศกาลต่าง ๆ  นอกจากนัน้ พธิกีรรมต่าง ๆ  ยงัสามารถหล่อหลอมจติใจของชาวบ้านทกุคนเป็นหนึง่เดยีวกนั
ได้ แม้กระท่ังยามมีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกราน ยังได้อาศัยพระผู้ทรงวิทยาคมเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจให้มีความกล้า
หาญปกป้องถิ่นก�าเนิดของตน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในความทรงจ�าของผู้คนที่ผ่านวัยมาไม่น้อยกว่า 40–50 ปี ค�า
ว่า ชุมชนวิถีพุทธ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทุกคนมองเห็นว่าน่าจะเป็นทางออกหนึ่งของสังคมไทย

ในปัจจบุนัค�าว่า “ชมุชน” ได้ถกูน�าไปใช้ในความหมายทีก่ว้างออกไปจากเดมิ เพราะชมุชนได้เปลีย่นแปลง
ไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชน
เดิม ลักษณะของชุมชนปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของชุมชนตามลักษณะหน้าที่(Functional Community) 
มากกว่าที่จะเป็นชุมชนลักษณะทางภูมิศาสตร์(Geographical Community) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนใน
ขอบเขตพื้นที่ (area) จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มที่มีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ คล้ายคลึงกัน 
มีความสนใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เช่น ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.100 ในกรุงเทพฯ เราไม่สามารถ
บอกได้ว่าชุมชนนี้อยู่ตรงไหน แต่ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกันชุมชนก็เกิดขึ้นได้

การพัฒนาชุมชนผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก โดยมีข้อสังเกตว่า แต่เดิมพื้นที่ของผู้นับถือศาสนาพุทธ
แผ่กระจายทั่วประเทศ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ส่วนปัจจุบัน 
ด้วยความเข้มแขง็ของศาสนาต่างๆอย่างศาสนาอิสลามและศาสนาครสิต์ ส่งผลต่อการเพิม่จ�านวนผูน้บัถือศาสนา
ท่ีต่างกัน และมีการขยายขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนก่อต้ังเป็นชุมชนทางศาสนาของตนๆ ขณะที่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
คอ่ยๆอ่อนแอทางศาสนาลง จ�านวนหนึ่งเข้าไปสู่ศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาเดมิของตน ทั้งนี ้เพือ่ประโยชนข์อง
การมีชีวิตของตนและครอบครัวในอนาคต เช่นอาจเกิดจากการสร้างครอบตัวข้ามศาสนา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง
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เปลี่ยนจากศาสนาเดิม การไม่เปลี่ยนจากศาสนาเดิมจะไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนทางศาสนา การเปลี่ยนศาสนา
จะได้รับสวัสดิการที่องค์กรศาสนามอบให้มากกว่าศาสนาเดิม เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งอาจรู้สึกขัดแย้งต่อความเชื่อ
ทางศาสนาเดมิของตน จงึหาทางออกในการนบัถอืศาสนาทีส่อดคล้องกับความต้องการของชีวติแต่ละบุคคล เมือ่
ผู้นับถือศาสนาพุทธค่อยๆอ่อนก�าลังการนับถือศาสนาเดิมลง จึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ต่างศาสนา ถึงอย่างนั้น จะพบ
ว่าพื้นที่ของผู้นับถือศาสนาพุทธที่เป็นชุมชนทางศาสนาพุทธยังคงกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 ตามทัศนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี, 2550, หน้า 23) ชุมชน หมาย
ถึง การที่คนจ�านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามท�าอะไรร่วมกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการกระท�า ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน (communicate) ความเป็นชุมชนอยู่ที่ความร่วมกัน 
ความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น

1. มีความเป็นชุมชนในครอบครัว

2. มีความเป็นชุมชนในที่ท�างาน

3. มีความเป็นชุมชนวิชาการ (academic community)

4. มีความเป็นชุมชนสงฆ์

วถิพีทุธ เป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติของคนไทยทีเ่กีย่วพนักบัพระพทุธศาสนาตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย 
วิถีพุทธ จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ 
การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันจึงมีบางส่วนที่ตั้ง
ค�าถามว่าแล้ววถิชีีวติชาวพทุธทีแ่ท้จรงิควรเป็นอย่างไร ซึง่ในปัจจบุนัได้มนีกัวชิาการได้เสนอแนวคดิโดยหลกัพทุธ
ธรรมที่น�ามาประยุกต์ใช้สภาพชีวิตที่กล่าวได้ว่าเป็นวิถีชาวพุทธ (บรรพต วีรสัยและคณะ, 2532, หน้า บทคัดย่อ) 
ดังนี้

1) เน้นการพึ่งตนเอง

2) การเน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

3) การเน้นอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

4) การเน้นการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์สุจริต และมีมานะ อดทน หรือ
สัมมาอาชีวะ

5) การเน้นการมาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

6) พยายามละกิเลสและความโลภ

7) การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอายและเกรงกลัวการกระท�าผิด

ความเป็นชุมชนมิได้เริ่มต้นขึ้นด้วยธรรมเนียมแห่งความร่วมไม้ร่วมมือ ในทางตรงกันข้าม ธรรมเนียม
แห่งความร่วมไม้ร่วมมือ เป็นสิ่งที่ก่อรูปขึ้นที่ละน้อยจากกระบวนการท�างานร่วมกันของคนในชุมชน ธรรมเนียม
ของความร่วมไม้ร่วมมอืนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิหรอืพฒันาขึน้ในระหว่าง หรอืหลงัจากทีค่นได้มาท�างานร่วมกนั นอกจาก
นีก้ารมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาชมุชน เป็นตวักระตุน้ให้เกดิส�านกึความเป็นชมุชนและยงัเป็นตวัส่งเสรมิ
ให้ประชาชนอยากท�างานร่วมกันในอนาคต
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สรุปได้ว่าวิถีชุมชนชาวพุทธ ที่แท้จริงนั้น คือขยายหลักธรรมบางข้อมาขยายให้มีมิติทางสังคมที่กว้าง
ขึ้น คือแทนที่จะมีความหมายเพียงแต่ละบุคคล ก็มาขยายเป็นคุณธรรมต่อสังคมซึ่งมีขอบเขตที่ต้องรักษาร่วมกัน 
เช่นในส่วนทีเ่ป็นรปูธรรม คอื สิง่แวดล้อมต่าง ๆ  เช่นแม่น�า้ ล�าคลอง ป่าไม้ ทรพัยากรธรรมชาต ิถนน สวนสาธารณ 
ฯลฯ ส่วนที่เป็น นามธรรม คือ หลักการ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจ รู้ใน
ประโยชน์และโทษ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญเพราะเป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ของสงัคม ความรูส้กึมส่ีวนร่วมในรกัษาสาธารณสมบตัใินชมุชนทัง้ทีเ่ป็นสถานที ่วตัถสุิง่ของ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ก�าลังจะเลือนหายไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ถ้าหากชุมชนวิถีพุทธ 
กลับมามีความเข้มแข็ง ทุกคนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรักษา หวงแหน วิถีชุมชนชาวพุทธ ก็จะไม่มีแต่เพียงแต่ชื่อ
เทา่นัน้ แต่อยู่ในชีวติจิตใจของชาวไทยทุกคน พร้อมทีพ่ฒันาตนตามหลกัพระพทุธศาสนาใหม้คีุณภาพ เพื่อน�าพา
ตนและชุมชนมุ่งสู่ความเป็นอริยะ อันจะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง และยั่งยืนในวิถีพุทธ ตลอดไป

กระบวนการสร้างจิตอาสา

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรมนาความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในส่วน ตัวของบุคคลที่จะทาให้
มีจิตสาธารณะ ทุกค�านึงถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตัว มากกว่าการคิดถึงความเป็นธุรกิจ การท�าถูก
ท�าชอบ ได้ชื่อว่าทาความดีเพราะเห็นคุณค่าของความดี

จิตอาสาท�าให้ทุกคนในสงัคมสามารถอยูร่่วมกันได้ เป็นสงัคมท่ีมกีารให้และแบ่งปันซึง่กัน และกัน ค�านงึ
ถงึประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ ซึง่ต้องขบัเคลือ่นทัง้ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เดก็วยัเรยีน เพราะจติอาสาและ
จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ดังสุภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัด
ง่ายไม้แก่ดัดยาก”

การสร้างจติอาสา เป็นความรบัผดิชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รบัการอบรมสัง่สอนถ้าใจตนเองไม่ยอมรบั 
จิตอาสาก็ไม่เกิด ฉะนั้นค�าว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” จึงมีความส�าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิตอาสา ถ้าตนเองไม่
เห็นความส�าคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้  นอกจากใจของตนเองแล้ว แนวทางที่ส�าคัญในการจิตอาสายังมีอีก
หลายประการ ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนี้

 1. สร้างวนิยัในตนเอง ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รูถ้งึขอบเขตของสทิธ ิเสรภีาพ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

 2. ให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม ตระหนกัเสมอว่าตนเอง คอืส่วนหนึง่ของสงัคมต้องมคีวามรบัผดิชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้

 3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ไข

 4. ยึดหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติ เพราะหลกัธรรมหรือค�าสัง่สอนในทกุศาสนาที่นบัถอื สอนใหค้นท�า 
ความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท�าให้ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย ท�าให้เรา
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กระบวนการในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กับคนในชุมชน มีแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้คนในชุมชน
เกิดความรู้และความเข้าใจที่สามารถนาออกมาใช้ได้ในลักษณะการมีจิตอาสาต่อตนเอง และต่อผู้อื่นในชุมชนซึ่ง
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ในการเสริมสร้างให้กับผู้เรียนรู้ก็มีหลากหลายวิธีการที่จะช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้และเรียนรู้ได้อย่างถูกธรรม
นองคลองธรรม เพื่อไปสู่การมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป

กระบวนการสร้างจิตอาสาของชุมชนแนววิถีพุทธโดยใช้หลักตามหลักทศพิธราชธรรม

ทศพธิราชธรรม แปลว่า “ธรรมส�าหรับพระเจ้าแผ่นดนิหรอืธรรมะทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิหรอืพระมหากษตัรย์ิ
พึงประพฤติปฏิบัติ 10 อย่าง หมายความว่า ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน หรือราชามหากษัตริย์ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการ
ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนนัน้ พงึด�าเนนิการปกครองด้วยธรรมะ 10 อย่างนี ้นีเ้ป็นความหมายของทศพธิราชธรรม
ที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา ได้สอนว่า หากพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งมั่นอยู่ในธรรม 10 
อย่างนี้แล้ว ก็จะทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข นับว่าเป็นธรรมส�าคัญในการปกครอง 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ตามอุดมการณ์แห่งการปกครอง ตามคติทางพุทธศาสนา ถือว่าการปฏิบัติทศ
พิธราชธรรม ก็คือ การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต่างกันแต่ว่าการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์หรือผู้
ปกครองนั้นมุ่งผล คือ ความสุขของประชาชนในการปกครอง ส่วนการบ�าเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์นั้นมุ่งผล คือ 
ความเป็นพระพุทธะ หรือ ความหลุดพ้นจึงกล่าวไดว้่า ทศพิธราชธรรม คือ บารมีธรรมของผู้ปกครองแผ่นดิน เช่น
เดียวกับบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณหรือความหลุดพ้น ฉะนั้น ตามคติแห่งพุทธศาสนาจึงถือ
ว่าทศพิธราชธรรมนั้นเป็นคุณธรรมจ�าเป็นส�าหรับผู้ปกครองแผน่ดนิ เพราะความผาสุก ของแผน่ดนิจะมมีากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับบารมีพระมหากษัตริย์ และขึ้นอยู่กับธรรมะของผู้ปกครองทั้งปวงด้วย (คูณ โทขันธ์, 2537, 
หน้า 53)

การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมีมาแต่อดีตภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การบริหาร
กจิการบ้านเมอืงและสงัคมของไทยได้ก�าหนดให้เป็นภาระหน้าท่ีของพระมหากษัตรย์ิท่ีทรงปกครอง โดยสังคมได้
ก�าหนดหลักทศพิธราชธรรมหรือธรรม 10 ประการของพระราชาในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังหลักทศพิธรา
ชธรรม (“ธรรมาภิบาล” Good Governance ) 10 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปล่งค�าว่า “ธร
รมาภิบาล” มาหลายสิบปี ในวันแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” จึงสังเคราะห์เข้าในหลักทศพิธราชธรรมาภิบาล อันเป็นธรรมาภิบาลส�าหรับพระมหากษัตริ
ยาธิราชเจ้า ผู้ปกครองประชาชน ซึ่งเรียกว่า ราชธรรมาภิบาล ดังนั้นค�าว่า “ธรรม” หรือ “หลักธรรม” ในการ
ครองแผ่นดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งคือ “หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2548, หน้า 23) คือ 
ธรรมาภิบาลที่สมบูรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน�ามาใช้ในการด�าเนินพระราชกรณียกิจ นับแต่นั้นมา
อย่างสม�า่เสมอ คอืธรรมอนัเป็นข้อปฏบิตัขิองพระราชา ซึง่จะเหน็ได้ว่าพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชนัน้ ทรงปกครอง
บ้านเมืองด้วยราชธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้ 

1. ทาน� ทาน (การให้ทาน) คือ การสละทรัพย์สิ่งของ บ�ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

2. สีล� ศีล (การรักษาศีล การมีศีล) คือ การส�ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษา
กิตติคุณให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฏร์

3. ปริจาค� ปริจจาคะ (การบริจาคและเสียสละประโยชน์ส่วนตน) คือ การเสียสละความสุขส�าราญ
ตลอดจนชีวิตของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

4. อาชฺชว� อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ 
ไม่หลอกลวงประชาชน
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5. มทฺทว� มัททวะ (ความสุภาพ อ่อนโยน) คือการมีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย ไม่กระด้าง ไม่
ถือองค์ มีความสง่าเกิดแต่ท่วงที กิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม

6. ตปํ ตบะ (ความทรงเดช) คือ ความแผดเผากิเลสตัณหา มิให้มาครอบง�าจิตระงับยับยั้งข่มใจได้

7. อกฺโกธ� อกัโกธะ (การระงบัความโกรธ) คอืการไม่กริว้โกรธ ลอุ�านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วนิจิฉยั
ความ และการกระท�าต่างๆ ผิดพลาด เสียธรรมาภิบาล มีเมตตาประจ�าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความ 
และการกระท�าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเอง 

8. อวิหึสฺจ อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) การไม่บีบคั้น กดขี่ เช่นการเก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ�านาจ ขาดความกรุณา ลงโทษแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาต
เกลียดชัง

9. ขนฺติฺจ (ความอดทน) คือ การอดทนต่องานที่ตรากตร�า ถึงล�าบากกาย ท�าเหนื่อยเพียงใดก็ไม่ย่อ
ถอย ถึงจะถูกย�่าถูกหยันด้วยค�าเสียดสี ถากถางอย่างใดก็ไม่หมดก�าลังใจ ไม่ย่อท้อละทิ้งกรณีที่บ�าเพ็ญโดยธรรม 

10. อวโิรธนะ (การหนกัแน่นในธรรมและความถกูต้อง) คอืการวางองค์เป็นหลกัหนกัแน่น ในธรรมคงที่ 
ไม่เอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค�าที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม
หรอืความเทีย่งธรรม นติธิรรม คอืระเบยีบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีาม 
ไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนวิบัติไป 

หลกัธรรมส�าหรับการปกครองทีพ่ระพทุธศาสนาได้แสดงไว้นัน้มลีกัษณะเป็นกลางๆ สามารถน�ามาปรบั
ใช้ได้กับการปกครองทุกรูปแบบ ในทางทฤษฎีนั้นดูเหมือนว่าค�าสอนหรือหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ แต่ละหมวด
หรือแต่ละเรื่องเหล่านี้ต่างกันหรือแยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติหลักธรรมต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน
เสมอ ดังเช่น “เรื่อง ทศพิธราชธรรมหมายความว่าผู้ปกครอง ควรปฏิบัติตน ตามหลักทศพิธราชธรรม อันอาจ
สรุปเข้าในค�าเดียว คือ โดยธรรม เพื่อธรรม ได้แก่ โดยความเป็นธรรม เพื่อความเป็นธรรม ฉะนั้น ธรรมทางการ
ปกครองแม้จะมีเป็นอันมาก แม้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ดี ที่ศาสตร์การปกครองต่างๆ แสดงไว้ก็ดี ก็รวมเข้า
ในค�าเดียว” ว่าโดยธรรม เพื่อธรรม ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล และความสุขอันเป็นความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ต่างๆ (ขุ.ชา. (ไทย) 28/240/86)

หลกัทศพธิราชธรรมนัน้ เป็นหลกัธรรมส�าหรับการปกครองทีพ่ระพทุธศาสนา ได้แสดงไว้นัน้ มีลักษณะ
เป็นกลางๆ สามารถน�ามาปรับใช้ได้กับการปกครองทุกรูปแบบ ในทางทฤษฎีน้ันดูเหมือนว่า ค�าสอนหรือหลัก
ธรรมที่ทรงแสดงไว้แต่ละหมวด หรือแต่ละเรื่องเหล่านี้ ต่างกันหรือแยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติหลักธรรมต่างๆ 
ล้วนมีความส�าพันธ์เกี่ยวโยงกันเสมอ ตลอดทั้งยังเป็นหลักจริยธรรมส�าหรับการปฏิบัติ แต่ละบุคคลเป็นระดับๆ 
ตามแต่อุปนิสัย และหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อจะน�าไปใช้ในการปฏิบัติ ให้การด�าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่
ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังเป็นสิ่งที่คอยควบคุม หรือเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนให้ท�าหน้าที่เป็นไปด้วยดีนั้น ก็คือ 
คุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง พอสรุปได้ว่าหลักทศพิธราชธรรมนั้นมีปรากฏในมหาหังสชาดก เป็นส่วนหนึ่งของบท
สนทนาธรรมที่พระยาหงส์สนทนาธรรมกับพระเจ้ากาสี หลักทศพิธราชธรรมน้ัน หมายถึง ธรรมของพระราชา 
กจิวตัรทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิควรประพฤต ิคณุธรรมของผูป้กครองบ้านเมอืง เป็นธรรมของนกัปกครองม ี10 ประการ 
คือ ทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่ผู้อื่น ศีล หมายถึง ความประพฤติดีงาม เสมอต้นเสมอปลาย ปริจจาคะ หมาย
ถึง ความเสียสละ อาชชวะ หมายถึง ความซื่อตรง มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน ตบะ หมายถึง ความทรงเดช 
อดกลั้นต่อกิเลสทั้งปวง อักโกธะ หมายถึง ความไม่กริ้วโกรธ อวิหิงสา หมายถึง ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน ขันติ 
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หมายถึง ความอดทนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคทั้งปวง อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาด ทศพิธราชธรรม
นัน้ มลัีกษณะเป็นกลางๆ สามารถน�ามาปรับใช้ได้กับการปกครองทุกรปูแบบ ในทางทฤษฎนีัน้ดูเหมอืนว่าค�าสอน
หรือ หลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แต่ละหมวด หรือ แต่ละเรื่องเหล่านี้ ต่างกันหรือแยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติหลัก
ธรรมต่างๆ ล้วนมีความส�าพันธ์เกี่ยวโยงกันเสมอ ทศพิธราชธรรม ทั้ง 10 ประการ จะเป็นตัวคอยควบคุม หรือ 
เป็นสิ่งที่คอยตักเตือนให้ท�าหน้าที่เป็นไปด้วยดี ต่อมาหลักทศพิธราชธรรมได้กลายมาเป็นแบบแผนประเพณีของ
พระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา และเป็นหลักธรรมส�าคัญของผู้น�าระดับต่างๆ ของประเทศ

บทสรุป

การปลูกจิตส�านึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา คือการปลูกฝังจิตใจให้ชุมชนแนววิถีพุทธ มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ชุมชนแนววิถีพุทธ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ
และร่วมมือในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน การปลูกจิตสานึกด้านจิตสาธารณะหรือการ
สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจะมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ชุมชนแนววิถีพุทธ ได้พัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์
และสงัคม จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างย่ิง เนือ่งจากเป็นระบบการเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะความคดิ ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ชุมชนโดยตรง การสร้างจิตอาสาเพื่อ
พฒันาชมุชนและสงัคม เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ชชุนได้มกีจิกรรมจติอาสาหรอืกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ ก่อนแล้วบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของของชุมชนแนววิถีพุทธ 

เอกสารอ้างอิง

คณู โทขนัธ์ (รองศาสตราจารย์). พทุธศาสนากับชวีติประจ�าวนั. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์โอเดียนสโตร์, 2537.

ชูชัย ศุภวงศ์. ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา: อ�านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์วิภาษา, 2543.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.

บรรพต วีรสัยและคณะ. พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง: 
กรณศีกึษาวดัในกรงุเทพมหานครและฉะเชิงเทรา. รายงานการวจัิย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลัย, 2532.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2545.

เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร ภาควิชาวิจัยการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. ค�าประกอบการบรรยายเรือ่งการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ
ด้วยการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด. 3 สิงหาคม 2548.



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  801

อ�านวย เถาตระกูล. เอกสารประมวลความรู้ เรื่อง หลักทฤษฎี แนวคิดงานวิจัย ส�าหรับใช้เป็นฐานความรู้ใน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาไทย. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม, 2548.

ประเวศ วะสี. พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, 2550.

Keeves P.J., Educational research. methodology and measurement : An international 
handbook. Oxford : Pergamon Press, 1988.

Stoner, A.F., & Wankel, C. Management, 3 rd ed. New Delhi : Prentice – Hill, 1986.

Willer, R.H. Leader and leadership process. Boston : Irwin / McGraw-Hill, 1967.



802  บทความวิชาการ

สันติภาพภายในกับการพัฒนาสังคม : บทเรียนของพระสงฆ์ในยูกันดา
Internal peace with social development: reminder of 

the monks in Uganda

พระสมุห์สมบัตร เทวธมฺโม

บทคัดย่อ

การใช้หลักขันติของ พระพุทธรักขิตะ ในการสร้างสันติภาพและพัฒนาคนเป็นวิธีการหรือเครื่องมือไป
สู่การสร้างสันติสุขแก่ประชาชนในยูกันดาและสังคมรอบข้างได้ เพราะหลักขันติช่วยท�าให้ประสบความส�าเร็จใน
การด�าเนินชีวิต ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกัน ท่านใช้แนวทางในการสร้าง
สนัตภิาพโดยใช้หลกัสนัตวิธิคีอืหลกัอหงิสานัน่คอืการใช้ความรกั ความอดทน ในการเอาชนะจติใจผูอ้ืน่ได้เพือ่เป้า
หมายคอืสนัตสิขุซึง่หลกัขนัตเิป็นสิง่ส�าคญัในการน�ามาซึง่สนัตสิขุให้เกดิขึน้ในสงัคม การทีส่งัคมหรอืบคุคลมขีนัติ
ประจ�าใจจะน�าประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ: สันติภาพ, การพัฒนา

Abstract

Using Buddhist principle in building peace and development or instrument of happiness 
for people in Uganda, as well as people around. Because this principle helps to have a suc-
cessful life, it helps the Society to be in a peaceful state to enable living together. He used 
this way for making peace by in a peaceful using love, patient in overcoming the heart of 
people since the goal is happiness. Hence this principle is very important to have happiness 
in the society. Having a peaceful society or personal peace is the key and will bring good ben-
efit to oneself and others absolutely. 

Keyword: peace, development.

บทน�า 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานอารยธรรมที่ส�าคัญของการมุ่งประโยชน์สุข และ
สันติภาพให้แก่บุคคล สังคม และชาวโลกได้ หากศึกษาในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนามีทั้งการสร้างสรรค์
อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์ นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปได้ก่อให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดยี (สมบูรณ,์ ๒๕๔๕, หน้า ๑๘) สังคมโลกมีววิัฒนาการมาอยา่งยาวนาน แต่ละ
ช่วงเวลาได้ผ่านวิกฤตการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมมาแล้วมากมาย ประวัติศาสตร์โลกได้มีความเกี่ยวโยงอยู่กับ
ความขัดแย้งมาทุกยุคสมัย มนุษย์ได้พยายามพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพในการแย่งชิงและสร้างโอกาสเอารัด
เอาเปรยีบในการแสวงหาผลประโยชน์ ท�าให้เกดิปรากฏการณ์การแย่งชงิทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ�ากดั สภาพการณ์
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เช่นนี้จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่ได้ถูกยกระดับไปสู่ความรุนแรง ทั้งความรุนแรงใน
ระดับบุคคล สังคม กลุ่มคน ประเทศชาติ และความรุนแรงระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงออกในรูปของสงคราม การ
ท�าลายล้าง รวมไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (คมฺภีรปฺโญ (ตรีกลม), ๒๕๕๕, หน้า ๑๘)

ในประเทศตะวันตกได้พยายามต่อสู้เพื่อสร้างหลักการแห่งเสรีภาพทางศาสนาขึ้นมาด้วยความยาก
ล�าบาก เพราะประเทศตะวันตกนั้นเป็นดินแดนของการรบราฆ่าฟันทางศาสนา มีการข่มเหง เบียดเบียนเพราะ
นับถือศาสนาต่างกัน (persecution) และมีสงครามศาสนา (religious wars) มากมาย และพวกเขาได้พยายาม
ดิ้นรนที่จะให้เกิดขันติธรรม (tolerance) ซึ่งต่างจากพระเจ้าอโศกมหาราชที่ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาก่อ
ให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในประเทศในสมัยนั้น

เหตผุลส�าคญัของพระพทุธศาสนากบัการพฒันาสงัคมสูส่นัตภิาพโลกกค็อื พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งปัญญา ดงัในกรณปีระเทศทีพ่ฒันาแล้วทัง้หลาย ตระหนกัแล้วว่าแม้ประเทศชาติจะเจรญิก้าวหน้าในด้านวัตถุ
และระบบต่างๆ แล้วอย่างมากมาย แต่ก็ยังเกิดปัญหานานัปการ ทั้งยังแก้ไขไม่ได้และก�าลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ ไม่
สามารถบรรลสัุนตสิขุท่ีแท้จรงิได้ ดงัน้ัน พระพทุธศาสนาจงึอ�านวยประโยชน์สขุ และมคีณุค่าอย่างยิง่ต่ออารยธรรม
ของมนุษยชาติเพราะสามารถชี้น�าทางท่ีจะท�าให้การพัฒนาอารยธรรมด�าเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้
มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย มนุษย์ในโลกปัจจุบันอาจภูมิใจในความอิสระของ
ตนเอง แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ จ�าเป็นต้องให้เขาเรียนรู้ความจริงที่ว่า ถึงแม้
เราจะมีอิสระทางกาย แต่ทางใจกลับยังเป็นทาสอยู่วิธีการที่ท�าให้มนุษย์เป็นอิสระทางใจได้ก็คือการไขปริศนาสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ สันติภาพที่แท้จริงมิใช่ปรากฏอยู่ภายนอกแต่มันต้องมีอยู่ภายในใจเราต่างหาก การชนะใจ
เรากค็อืชนะด้วยความมี เมตตา กรุณา มุทติา อเุบกขา อันเป็นวถีิทางทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะช่วยให้โลกพบสนัตภิาพ ((ป.อ.ป
ยุตฺโต), มองสันติภาพผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ พิมพิ์ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๔๒, หน้า ๕๒-๕๓) การปฏิบัติตาม
ค�าสอนของพระพทุธองค์ย่อมสามารถบรรลสุิง่ทีพ่งึประสงค์ได้อย่างแท้จรงิ ทัง้นีเ้พราะว่า ประโยชน์ทีแ่ท้จรงิของ
มนุษย์ก็คือการมีชีวิตประกอบด้วยพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) ที่ได้พัฒนาสมบูรณ์แล้ว 
เมื่อบรรลุประโยชน์ตนแล้วชีวิตท่ีเหลืออยู่ก็อุทิศให้แก่โลกได้เต็มที่ดังคติของพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ในการส่ง
พระสาวกออกไปเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ตรัสว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก� พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุ
กมฺปาย” แปลว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ชนจ�านวนมาก เพื่อเห็นแก่
ประโยชน์สุขของชาวโลก

ความหมายและประเภทของ “สันติภาพ”

ค�าว่าสันติภาพเป็นค�าที่มีความหมายกว้าง แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าใจความหมายของสันติภาพไม่ตรง
กัน นักวิชาการบางท่านเห็นว่าสันติภาพเป็นสภาวะที่ไม่มีสงคราม แต่บางท่านกลับเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่มีความ
ขดัแย้ง บางกลุ่มเห็นว่าสนัติภาพเกดิขึน้ได้ในท่ามกลางความขดัแย้งตราบใดทีย่งัไม่ใช้ความรนุแรงต่อกนั ชยัวฒัน์ 
สถาอานันท์ จึงเสนอว่า “การศึกษาสันติภาพไม่ควรมองมุมสันติภาพเพียงอย่างเดียว ควรน�าเสนอมุมมองจาก
ทฤษฎีตรงข้าม คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ซึ่งค�าว่าความขัดแย้ง เป็นชุดค�าที่มาพร้อมกับค�าว่าสันติภาพใน
ฐานะคู่ตรงข้ามเสมอ” ผู้เขียนจึงขอท�าความเข้าใจชุดค�าที่เกี่ยวข้องกัน 2 ค�า คือ สันติภาพ และสันติวิธี ซึ่งจะ
ช่วยให้เห็นภาพของสันติภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

1. ความหมายของสันติภาพ

 ภาวะทีค่นสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสงบสขุเป็นภาวะทีม่นษุย์มคีวามต้องการ เป็นภาวะทีไ่ม่ท�าร้าย
หรือใช้ความรุนแรงต่อกนั ภาวะนัน้อาจมชีือ่เรยีกขานทีแ่ตกต่างกนัไป บางครัง้เรยีกว่าสนัต ิบางครัง้เรยีกว่าความ
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สงบ บางครั้งเรียกว่าสันติสุข แต่ภาวะดังกล่าวนิยมเรียกรวมกันว่าสันติภาพ ซึ่งนักปราชญ์ได้นิยามสันติภาพไว้
หลายความหมาย ดังต่อไปนี้

  1) สันติภาพในความหมายของความสงบ ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความ
หมายของสันติภาพไว้ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖, หน้า ๑๑๖๖) หมายถึง “ความสงบ เช่น โลกต้องการ
สันติภาพ จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพของโลก” ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่โลกต้องการ ซึ่งไม่
เฉพาะมนษุย์เท่านัน้ทีต้่องการ แต่ยงัรวมถงึสรรพสตัว์และธรรมชาตด้ิวย ขณะทีส่นัตภิาพในความหมายของความ
สงบที่แสดงให้เห็นถึงความไม่วุ่นวายหรือเร่าร้อนของสังคม คือ ค�าว่า “สันติ แปลว่า ความสงบ ยิ่งมีมากยิ่งยุ่ง
น้อย เราควรจะรู้ว่าเรามีส่วนช่วยกันสร้างโลกที่มีสันติสุขหรือสันติภาพ” ซึง่เป็นภาวะที่สังคมมีความเปน็ระเบียบ
เรยีบร้อย ซึง่เป็นดชันชีีว้ดัระดบัของสนัตภิาพ สงัคมมคีวามวุน่วายน้อยเพยีงใดยิง่ท�าให้ระดบัของสนัตภิาพมีมาก
ขึ้นเท่านั้น

  2) สันติภาพในความหมายที่สัมพันธ์กับความขัดแย้ง สันติภาพกับความขัดแย้งมิใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้าม
กัน เพราะความขัดแย้งที่ถูกเก็บกดมิให้แสดงออกอย่างสันติต่างหากจึงเป็นชนวนไปสู่ความรุนแรง อันเป็นส่ิงที่
อยู่ตรงข้ามกับสันติภาพ เป็นการมองสันติภาพและความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เหตุที่ท�าให้มองความขัดแย้ง
กับสันติภาพต่างกันก็เพราะมองเพียงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน การจัดการกับความขัดแย้งไม่ได้จนท�าให้ยกระดับ
ไปสู่การใช้ความรุนแรงเป็นผลที่ท�าให้สันติภาพถูกท�าลายลง แต่หากสามารถจัดการกับความขัดแย้งให้อยู่ในวง
จ�ากัดได้ แม้ยังมีความขัดแย้งอยู่ก็ถือว่าสันติภาพยังไม่ถูกท�าลาย ดังนั้น การให้ความหมายสันติภาพลักษณะนี้จึง
เป็นเชิงสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งกับสันติภาพ หากระงับความขัดแย้งไม่ให้แสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรง
ก็ถือว่าความขัดแย้งยังอยู่ในฝั่งเดียวกันกับสันติภาพ แต่เมื่อใช้ความรุนแรงคร้ังใดก็แสดงว่าความขัดแย้งกับ
สันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน จึงท�าให้มองเห็นความเป็นอื่นหรือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม

  3) สันตภิาพในความหมายของภาวะของการไม่ใช้ความรนุแรง สนัตภิาพ หมายถงึ “ความสงบ หรอื
สภาพทีม่รีะเบียบข้อบังคบัท่ีเป็นระบบหน่ึงของการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก�าลงั” เป็นความสงบทีเ่กิดจากการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั เมือ่เกดิปัญหาแล้วกไ็ม่ใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหา สันตภิาพลกัษณะนีเ้ป็นการ
ให้ความหมายเชิงวิธีการและเป้าหมาย “สันติภาพ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง หรือความรุนแรงในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วท�าให้สังคมปราศจากสันติสุข (ธมฺมหาโส (นิธิบุณ
ยากร), หน้า ๑๒) ภาวะทีป่ราศจากความรนุแรงในความหมายของกลุม่นีค้อืการปราศจากความรนุแรงเชิงพฤติกรรม 
การไม่มพีฤตกิรรมใช้ความรนุแรงเป็นวธิกีาร ผลจากการไม่ใช้ความรนุแรงเป็นเป้าหมายหรอืผลลพัธ์ ซึง่เป็นภาวะ
ของความสงบ เนื่องจากไม่น�าความรุนแรงมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาหรือแสดงออกถึงความต้องการ 
รวมไปถึงการด�าเนินชีวิตที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพราะโดยธรรมชาติแล้วสังคมย่อมมีความรุนแรงแฝงอยู่ ซึ่งมักเรียก
ว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม หรือการเอารัดเอาเปรียบ แต่เมื่อความรุนแรงแฝงไม่แสดงตัวออกมา
เป็นความขัดแย้งในระดับที่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อกัน ก็ยังอยู่ในความหมายของสันติภาพ ตัวชี้วัดระดับ
ของสันติภาพจึงอยู่ที่พฤติกรรมที่ปราศจากการใช้ความรุนแรง

  4) สันติภาพในความหมายเชิงวิธีการที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของสังคม สันติภาพยังมีความหมายมุ่ง
เน้นในเชิงสังคมเป็นหลัก ทั้งในเชิงการด�าเนินชีวิตและเชิงปรากฏการณ์ “สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขอย่าง
แท้จริงที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของสังคม เริ่มต้ังแต่องค์ประกอบระดับพ้ืนฐานที่สุดคือมนุษย์แต่ละบุคคล
ซึง่มมีนษุยธรรม มิตรภาพ ศลีธรรมและธรรมะ แล้วขยายไปจนถงึระดบัโลกซึง่เป็นสงัคมขนาดใหญ่ทีส่ดุ” นอกจาก
นีส้นัตภิาพยงัมคีวามหมายในเชงิวธิกีารและเป้าหมายทางสงัคม “สนัตภิาพในฐานะทีเ่ป็นเป้าหมายคอืสนัตภิาวะ 
เป็นภาวะทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง ส่วนสนัตภิาพในฐานะเป็นวธิกีารคอืสนัตวิธิ ี(ศภุพทิยากลุ, ๒๕๕๒, หน้า ๑๒๘) เป็น
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วิธีการปฏิบัติที่ไม่ใช้ความรุนแรง” ซึ่งถือเป็นเจตจ�านงทางสังคม ในขณะที่ผู้นิยมความรุนแรงก็จะขาดความชอบ
ธรรมในการกระท�าความรุนแรง และถูกปฏิเสธจากสังคม เพราะจะเกิดความวุ่นวายและไร้ระเบียบขึ้น นอกจาก
สันติภาพจะมีความหมายโดยตรงถึงความสงบแล้ว ยังมีความหมายกว้างไปถึง “ภาวะที่มีความสมานฉันท์ 
ภราดรภาพ และความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมมนุษย์ ระหว่างประเทศ ระหว่างเชื้อชาติ มีความอยู่ดีกินดีและ
มีเสรีภาพ”

2. ความหมายของสันติวิธี

 สันติวิธีมาจากค�าว่า สันติ+วิธี สันติ หมายถึง ความสงบ วิธี หมายถึง หนทางหรือแนวทางที่จะ
กระท�า วิธีทีจ่ะก่อให้เกดิความสงบ เช่น เจรจาสงบศกึโดยสนัตวิธิ ีสนัตวิธิมีาจากภาษาองักฤษว่า “Non-violence 
สนัตวิธิมีคีวามหมายมุ่งไปทีวิ่ธหีรอืเครือ่งมอืในการจัดการกบัความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Conflict 
resolution, Conflict management,และ Conflict transformation” (สถาอานันท์, ๒๕๓๙, หน้า ๗๘-๘๐) 
สนัตวิธิมีหีลายความหมาย ได้แก่ “วิธกีารทีไ่ม่ใช้ความรุนแรง วธิกีารปฏบัิตทิีไ่ม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรือด�าเนิน
ชีวิต” “สันติวิธีเป็นวิธีที่กลุ่มบุคคลหรือมวลชนใช้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ” ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงวิธี
การที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองและสังคม เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นเครื่องมือในการจัดการกับความขัดแย้งได้ด้วยความสงบและไม่ใช้ความรุนแรง 
รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยสันติวิธี โดยสันติวิธีจ�าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1) สันติวิธีในการต่อสู้และเรียกร้อง (Peaceful Demonstrate/Protest) เป็นแนวทางที่ถูกน�ามา
ใช้เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับผู้ที่มีอ�านาจ มีการด�าเนินการในลักษณะประท้วงหรือ
เรียกร้องจากผู้มีอ�านาจอย่างสงบ โดยสันติ ไม่มีอาวุธ และไม่ใช้ความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

  2) สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Peaceful Conflict Resolution) เป็นแนวทางที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาหลังจากที่ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว มีความพยายามยุติความขัดแย้งโดยใช้สันติ เพื่อ
ระงับยับยั้งไม่ให้ความขัดแย้งขยายไปสู่ความรุนแรง โดยใช้การเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม

  3) สนัตวิธิใีนการด�าเนนิชวีติ หมายถงึ การด�าเนนิชวีติทีไ่ม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ ตามแนวทาง
ของศีล 5 เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของมนุษย์ เป็นบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อ
ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (ธมฺมหาโส, ๒๕๔๘)

 ดังนั้น สันติวิธีทุกรูปแบบจึงจ�าแนกเข้าในหลักสันติวิธี 3 ประเภท เพราะทั้งการต่อสู้และเรียกร้อง 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งการด�าเนินชีวิต หากไม่ใช้แนวทางสันติวิธีก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะท�าให้ความขัด
แย้งยกระดับไปสู่ความรุนแรงได้ สันติวิธีมีความสัมพันธ์กับสันติภาพ “หากมองมิติหนึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกัน ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมสันติน้ัน อาจมองว่าสันติภาพอยู่ในฐานะเป้าหมาย และมองสันติวิธีในฐานะวิธีการ
หรือเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง” เรียกว่าสันติวิธี สันติวิธีจึงเป็นทั้งเครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการ
จัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติ ซึ่งจะท�าให้เกิดสันติภาพต่อไป

 สรุปภาพรวมของ “สันติภาพ” จากแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านพยายามฟื้นฟู
มติทิางสงัคมของพระพทุธศาสนาให้กลบัคนืมาใหม่ ซึง่ท่านมองว่าเป็นส่ิงท่ีมอียูแ่ล้วแต่ถกูมองข้ามไปหรอืถกูมอง
ในเชิงปัจเจกจนเกินไปเป็นที่ทราบกันดีว่า สังคมส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของความดีงามส่วนบุคคลเป็นส�าคัญ โดย
มองเพยีงว่าสงัคมทีด่ีเกดิจากการมปีจัเจกชนทีด่หีลายคนมารวมกันท่านได้กลา่วว่า “ค�าสอนและหลักปฏบิัตทิาง
พระพทุธศาสนา ส่วนทีเ่กีย่วข้องกับสนัตภิาพของสงัคม และสะท้อนเจตนารมณ์ของพระพทุธศาสนาในด้านความ
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สัมพันธ์ทางสังคมมากท่ีสุดก็คือ ค�าสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีล เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอก
เก่ียวด้วยการแสดงออกทางกายวาจา เป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ด้วยกนั การด�าเนนิกจิการต่างๆ ของหมูช่นการจดัสภาพความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อม
ให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การด�ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้น และแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกทั้งปวงของหมู่ชน อัน
จะเอื้ออ�านวยให้ทุกคนสามารถบ�าเพ็ญกิจกรณีย์ที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป”

 สันติภาพภายใน หมายถึง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตที่มีสันติภาพ ซึ่งเป็นสันติภาพท่ีเกิดขึ้นจากจิต
แล้วขยายออกไปสูส่นัตภิาพระดบัอืน่ เป็นพืน้ฐานของสนัตภิาพเชงิปัจเจก “สนัตภิาพภายนอกเกิดมาจากสนัตภิาพ
ภายในจิตใจ สันติภาพภายนอกไม่ว่าระดับใด สามารถเกิดขึ้นอย่างถาวรได้หากสมาชิกในสังคม ประเทศ หรือ
โลกมีจิตใจที่สงบ ใฝ่สันติ ภาวะจิตใจเชิงบวกที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการสร้างสันติภาพภายนอก ความขัดแย้ง 
สงคราม การเบียดเบียน เข่นฆ่า ทารุณ การกดขี่บังคับ เริ่มจากจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเหล่านั้นจะต้อง
เริ่มจากการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในใจของทุกคน” และเมื่อจิตสงบก็ท�าให้กายและวาจาสงบขึ้นด้วย ซึ่ง
ถือว่าเป็นสันติภาพระดับปัจเจกชน “สันติภาพระดับพื้นฐานที่สุดคือความสงบ ความสงบทางจิตใจก็ถือได้ว่าเป็น
สนัตภิาพในแง่มมุหนึง่ ความขดัแย้งในตวับคุคลจะท�าให้บคุคลขาดความสงบทางใจได้และในบางกรณีก็ท�าให้ขาด
ความสงบกับผูอ้ืน่ด้วย” พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า “สันติภาพไม่ควรละเลยมติิด้านปรากฏการณ์
ทางจิตใจ เพราะว่าสันติภาพที่แท้จริงต้องตั้งขึ้นจากจิตใจมนุษย์ก่อน” ((ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, 
หน้า ๖) สันติภาพภายในระดับที่จิตสงบจึงจะท�าให้เป็นผู้ใฝ่สันติ ซึ่งเป็นสันติภาพในระดับท่ีข่มจิตให้สงบ โดย
อาศัยกระบวนการฝึกหัดทางจิต ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซึ่งจะท�าให้เกิดความ
สงบทางจิต

 สันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนหรือของสังคมหรือของโลกทั้งหมด ซึ่ง
เป็นภาวะที่ทุกคนมองเห็นรับรู้ได้ และเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีการรบราฆ่า
ฟนั ไม่มีสงคราม อยูก่ันโดยไมเ่บียดเบียน” ซึ่งเป็นสันติภาพภายนอกในภาวะที่ยงัไม่มีความรุนแรง ส่วนสันติภาพ
ภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือการสร้างสันติภาพในระหว่างที่มีความขัดแย้งรุนแรง “เป็นกระบวนการที่แสดงออก
ด้วยความพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นแล้ว และหาทางป้องกันสงครามไม่ให้
เกิดขึ้นอีก โดยหาทางออกที่ท�าให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ชนะและผู้แพ้ เรียกว่าเป็นสภาพแห่ง
ความสมานฉันท์”

 สรุปว่า สันติภาพมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต ไม่ใช่มีความส�าคัญเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมี
ความส�าคญักว้างไปถงึสิง่มชีวิีตอืน่ด้วย ประเดน็ส�าคญัจงึอยูท่ีว่่าจะท�าอย่างไรจงึจะเหน็ความส�าคัญของสนัติภาพ 
มนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นความส�าคัญของสันติภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะที่รู้สึกเดือดร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การ
ขาดแคลนอาหารท�าให้คนเดือดร้อน การก่อความรุนแรงท�าให้เกิดภาวะคุกคาม การเอารัดเอาเปรียบหรือขาด
ความยุติธรรม ดังนั้น สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญในฐานะเป็นส่วนส�าคัญต่อชีวิต และเป็นความต้องการ
สากล เพราะจะท�าให้เกิดความสงบสุข 

3. แนวทางการสร้างสันติภาพของพระพุทธรักขิตะ ในยูกันดา

 พระพุทธรักขิตะ เป็นผู้จุดประกายแสงสว่างน�าพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศยูกันดา 
(Uganda) ทวีปแอฟริกาใต้ (<http://sameaf.mfa.goth/th/country, ๒๕๖๐) ยูกันดาเป็นประเทศเล็กๆ มี
ประชากรหลากหลายชนเผ่าหนึ่งในนั้นคือยูกันดา ประเทศที่ถูกแบ่งแยกจากสงครามและเผด็จการทรราชที่กิน
เวลานานหลายปี สิทธิเสรีภาพถูกจ�ากัด แต่ในความน่าเศร้านั้นยังมีข้อดีอยู่บ้างและด้วยเหตุนี้ พระพุทธรักขิตะ 
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พร้อมกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้ร่วมมือกับประชาชนก่อต้ังศูนย์พระพุทธศาสนาในยูกันดาได้รับการสถาปนา ใน
นาม Uganda Buddhist Centre – UBC ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่ง “ภิกษุพุทธรักขิตะ” ได้กล่าวว่า 
“เมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้ถูกปลูกฝังลงในยูกันดาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาแห่งการ
ดูแลให้เติบใหญ่ หวังว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีประโยชน์นี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเติบโตอย่างแข็งแรง แผ่ขยาย
ไพศาลเป็นผลไม้แห่งประโยชน์ของสตัว์โลกทัง้ปวง” จึงเป็นสิง่จ�าเป็นกบับคุลล สงัคม กลุม่คน ประเทศชาติ ตราบ
ใดที่มนุษย์ยังตัดสินกันด้วยความรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ตลอดระยะเวลาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยูกันดา
นั้น พระพุทธรักขิตะได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวยูกันดา ในแนวทางลดความ
ขดัแย้งเพือ่เรยีกร้องประชาธปิไตยในยกูนัดาสอดคล้องกับ “หลกัขนัต”ิ อนัเป็นหลกัธรรมทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมา
สัมพุทธเจ้าทรงประกาศอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาด้วยพระบาลีว่า ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกขา นิพพาน� ปรม� ว
ทนฺติ พุทธา แปลความว่า “ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระ
นพิพานว่ายอดเยีย่ม” อนัเป็นเครือ่งมอืของการน�าไปสูห่นทางแห่งความส�าเร็จ ประเภทของขนัตนิัน้ จ�าแนกออก
ได้ 3 ประเภท

  1. ตีติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึง ความอดทนหักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสแห่งอ�านาจ 
ฝ่ายต�่า ซึ่งมีความทยานอยากเพราะความโลภ เป็นสิ่งยั่วยุจิตใจให้ตกต�่าลง อดทนต่อความโกรธ และอดทนต่อ
ความหลง

  2. ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึงความอดทนต่อการตรากตร�าต่อการท�างานทั่วไป เมื่อ
ประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้อประโยชน์สุข สามารถด�ารงตนอยู่ในภาวะปกติได้ คือควบคุมอารมณ์ คุมสติของ
ตนเองได้

  3. อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง ความอดทนต่อทุกขเวทนา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเมื่อ
เกดิการเจบ็ป่วย รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจไม่ท้อถอย อดทนต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ีสามารถอดทนไม่ตอบโต้เพือ่รกัษามติรภาพ
เอาไว้ได้ หลกัของขนัตนิัน้เป็นธรรมทีอ่ยู่ในองค์ธรรมหรอืเกือ้หนนุหลกัธรรมทกุข้อ เพราะเป็นหลกัพืน้ฐานในการ
ด�ารงตนอย่างสันติสุขเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการด�ารงชีวิตของบุคคลให้ประสบกับสิ่งที่ดีงาม 3 
ลักษณะ

   1. ขันติเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนให้การด�ารงชีวิตประจ�าวันบรรลุเป้าหมาย ทั้งทางกายภาพ 
ทางสังคม และทางใจ ในส่วนที่เป็นโลกิยะ ผู้ประพฤติขันติย่อมประสบความส�าเร็จ

   2. ขันติเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมความประพฤติเพื่อการพัฒนาตนไปสู่ความดีงามส่งผลให้จิตใจ
ไม่หวั่นไหวไปตามอ�านาจโลภะ โทสะ โมหะ อันจะก่อให้เกิดการกระท�าที่เป็นโทษ

   3. ขันติเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประพฤติเว้นจากการกระท�าอันเป็นโทษเป็นคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองส่งเสริมให้คุณธรรมระดับสูงเจริญงอกงาม

เมือ่บคุคลยดึมัน่ในขนัตย่ิอมงดเว้นการกระท�าท่ีล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา จนกระทัง่มีความประพฤติ
เรียบร้อยดีงาม พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมทั้งหลาย นอกจากนี้ขันติยังสามารถน�าบุคคลไปสู่จุด
หมายปลายทางของชีวิตไม่ว่าระดับใดก็ตาม
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โทษของการขาดขันติ

ผูท้ีข่าดขันตจิะไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ได้ เป็นคนจบัจด ท�างานคัง่ค้างไม่สามารถ
เป็นหลักให้แก่ครอบครัวหรือแก่ใครได้ หลงผิดท�าความชั่วได้ง่าย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเต็มไปด้วยศัตรู 
ขาดความเจริญก้าวหน้า อีกมิติหนึ่งการไม่มีขันติคือการลุแก่อารมณ์ ห้ามอารมณ์ไม่ได้ หรือความโกรธน่ันเอง 
โทษของความไม่อดทนมี 5 ประการ

1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก

2. ย่อมเป็นผู้มากด้วยเวร

3. ย่อมเป็นผู้มากด้วยโทษ

4. ย่อมเป็นผู้หลงกระท�ากาละ

4. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

ประโยชน์ของการมีขันติ

ย่อมน�าพาบุคคลทั้งหลายให้บรรลุเป้าหมายของการด�ารงชีวิตทั้งทางกายภาพ ทางสังคม และทางใจ 
พระพุทธเจ้าตรัสประโยชน์ของขันติไว้ 5 ประการคือ

1. เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนจ�านวนมาก

2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย ปราศจากผองภัย และไม่มีการผูกอาฆาตจองเวร

3. เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน เพราะไม่มีการประทุษร้าย

4. เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม่หลงลืมสติ

5. หลังจากเสียชีวิตแล้ว ย่อมบังเกิดในสุตติโลกสวรรค์

ความอดทนช่วยพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิต เป็นคนมีเสน่ห์น่ารัก เป็นบ่อเกิดของศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
เครื่องมือตัดต้นเหตุของความชั่วร้าย ช่วยให้บุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์บรรลุธรรมได้รวดเร็ว ท�าให้งานบรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากการรอคอยอดทนเพียรพยายามอย่างตั้งใจ ท�าให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆ เมื่อเจอปัญหาใช้
ความอดทนแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้และท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต

พระพทุธรกัขิตะ แนะน�าให้แต่ละคนทีเ่ป็นสมาชกิของศนูย์พระพทุธศาสนาในยกูนัดาพงึระลกึถงึกัน มี
น�้าใจประสานกลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกันเริ่มตั้งแต่ทางกายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาช่วย
เหลือเอาธุระต่อกัน ทางวาจาเราก็พูดด้วยน�้าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันมีของ
อะไร หรอืได้รบัส่ิงใดมากม็าแบ่งปันกนั ในการรกัษาสถานภาพของสงัคมเรากร็กัษาระเบยีบวินยัมศีลีเสมอกนั ไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวม เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเข้าใจ
หลักการส�าคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่
จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขและพัฒนาได้ดีแน่บนฐานแห่งความสัมพันธ์ที่
ดีงามมั่งคง โดยที่แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน�้าใจประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู่ให้
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เกิดภาวะที่เรียกว่า สันติภาพ หลักการดังกล่าวนี้ก็คือ หลักสาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างควาสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ

1. กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท�าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่นการให้การ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นไม่รังแกท�าร้ายผู้อื่น

2. วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้
อื่นท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

3. มโนกรรมอนั ประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดท่ีประกอบด้วยเมตตาท้ังต่อหน้าและลับหลัง เป็นการ
คิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิด
ขึ้นในสังคม

4. สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสง1ิ ของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพื1อแสดงความรักความ
หวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

5. สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความ
ประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

6. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้
อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ ธรรม 6 ประการ ที่ผู้ใดได้ประพฤติจะเกิดความสามัคคี
เป็นอันหนี่งอันเดียวกัน เกื้อกูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกัน อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป

สรุปแนวคิดสันติภาพกับการพัฒนาสังคม ผู้ที่เสนอแนวคิดนี้คือ พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงสันติภาพโดย
สรุปว่า โลกปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถสร้างสันติภาพได้ เพราะขาดความเข้าใจที่แจ่มแจ้งในศาสนาของตัวเอง ซึ่งมี
ฐานอยูท่ีค่วามมเีมตตา โดยการสร้างสนัตภิาพให้เกดิในโลกม ี3 ระดบั คอื 1) การให้ทกุคนเข้าถงึหวัใจของศาสนา
ของตน 2) ท�าความเข้าใจระหว่างศาสนา 3) ออกมาเสียจากอ�านาจของวัตถุนิยม ซึ่งท่านเห็นว่าทุกศาสนามี
สันติภาพเป็นหัวใจส�าคัญ (พุทธทาลภิกขุ, ๒๕๓๖, หน้า ๑๔๑) ส่วนวัตถุนิยมเป็นส่ิงยั่วยุให้เกิดการแย่งชิงผล
ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ Parks and Carosso 
กล่าวถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพ (Carosso, 1964, p. 366) โดยมีใจความสรุปว่า ประเทศมหาอ�านาจ
เริม่ตระหนกัถงึการสร้างสนัตภิาพว่าจะต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย ไม่ใช่เพยีงประเทศมหาอ�านาจก�าหนด
กฎเกณฑ์ให้ประเทศอื่นปฏิบัติตามเหมือนในอดีต โดยใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพ โดย
ช่วงเวลานีแ้นวคดิเกีย่วกบัการสร้างสนัตภิาพเริม่เปลีย่นจากการใช้อ�านาจกดทพัมาเป็นการมุง่สร้างความสมัพนัธ์ 
Harry S Truman (แฮรี เอส ทรูแมน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 33) ได้กล่าวถึงการหาหนทางที่จะยุติ
การใช้ความรุนแรงด้วยวิธีทางการทูต (Truman, 1965, p. 616) มีเนื้อหาโดยสรุปว่า โลกได้เปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าไปอย่างใหญ่หลวงจนมาถงึยุคปรมาณ ูสงครามในยโุรปและเอเชยีกไ็ด้ชยัชนะแล้ว องค์การสหประชาชาติ
ก็สถาปนาข้ึนแล้ว ในขณะทีท่่านได้เดนิทางไปพบกบัผูน้�าหลายประเทศ เพือ่พยายามจะหาลูท่างให้รสัเซยีร่วมมอื
กันสถาปนาสันติภาพที่มั่นคง แสดงให้เห็นว่าการสร้างสันติภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากคู่ขัดแย้ง แม้ว่า
สหรฐัจะมขีีดความสามารถทางกองทพัมากกว่ากไ็ม่สามารถสร้างสนัตภิาพขึน้ได้ด้วยตนเอง พระมหาประยรู ธมมฺ
จิตฺโต (มีฤกษ์) ได้กล่าวถึงแนวทางของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสันติภาพ เนื้อหาโดยสรุปว่า พระพุทธศาสนาสอน
เรื่องสันติภาพอย่างเป็นสากล (ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), ๒๕๓๒, หน้า ๑๗) พระพุทธเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นพระ
ราชาแห่งสันติภาพ โดยอ้างถึงค�าพูดของท่านเจที ซันเดอร์แลนด์ ว่าตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์พระพุทธ
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ศาสนาสอนเรือ่งสนัตภิาพแก่พทุธศาสนกิชนอย่างจรงิจังและได้ผลย่ิงกว่าศาสนาอืน่ใดทีโ่ลกรู้จัก ทัง้หลกัธรรมค�า
สอน แนวทาง กระบวนการและอัตลักษณ์ของพุทธศาสนาสอดคล้องกับแนวทางสันติภาพ จึงเป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพ และท่านยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะทางศีลธรรมของชาวพุทธในมิติทางสังคมว่า “ศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะผลแห่งการเบียดเบียนผู้อื่นหรือการแย่งชิงผลประโยชน์ของผู้อื่นนั้น เป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม และเป็นความ อยุติธรรม ผู้ใดที่ท�าร้ายผู้อื่นหรือละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้
น้ันไม่ใช่ชาวพทุธทีดี่ โดยท่านเหน็ว่าศลีเป็นตวัชีวั้ดคณุค่าความดงีามของแต่ละบุคคล ((ประยรู ธมมฺจติโฺต), ๒๕๓๕, 
หน้า ๕๑)

สรุป

การใช้หลกัขนัตดิงักล่าวย่อมเป็นวธิกีารหรอืเครือ่งมือท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างสนัตสิขุแก่ตนเองและสงัคม
รอบข้างได้ เพราะหลักขันติช่วยท�าให้ประสบกับความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สงบสขุ เกือ้กลูต่อการอยูร่่วมกนัการอยูร่่วมกนัต้องมคีวามอดทนอดกลัน้ให้มาก ถ้าปราศจากความอดทนเสยีแล้ว 
คุณงามความดีต่างๆ ที่เราได้สั่งสมไว้ อาจจะพังทลายลงได้ การขาดความยั้งคิด ขาดความอดทน ไม่ได้พิจารณา
ไตร่ตรองให้ดีจะเป็นเหตุน�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง จากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เร่ืองใหญ่ก็
จะกลายเป็นเรื่องน�ามาซึ่งความเสียหายมากมายตั้งแต่ระดับประเทศและจนถึงระดับโลก การน�าหลักขันติมาใช้
ในการสร้างสันติภาพของพระพุทธรักขิตะ พบว่าความส�าเร็จของท่านในการสร้างสันติภาพซึ่งหลักขันติเป็นสิ่ง
ส�าคัญในการน�ามาซ่ึงสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม ท่านใช้แนวทางในการเรียกร้องสันติภาพโดยใช้หลักสันติวิธีคือ
หลักอหิงสานั่นคือการใช้ความรัก ความอดทน ในการเอาชนะจิตใจผู้อื่นได้เพื่อเป้าหมายคือสันติสุข หรืออีกนัย
หนึ่งคือสันติภาพในสังคม ดังนั้น การที่สังคมหรือบุคคลมีขันติประจ�าใจจะน�าประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
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พุทธเศรษฐศาสตร์: รูปแบบและกระบวนการในยุค Thailand 4.0
Buddhist Economics: Patterns and Processes in Thailand 4.0

น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีสกลุเตียว

บทคัดย่อ

การพัฒนาในประเทศให้มีศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ ไปสู่การเป็นผู้น�าในเวทีโลก 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาในประเทศในด้านสงัคมไทยในพทุธศาสนาตามรปูแบบขบวน การในยคุ Thailand 
4.0 ในแบบแผนฉบับที่ 8 เป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นการพัฒนาสังคมให้มีการ
สร้างสรรค์และได้มกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรม ให้มีความใฝ่รูใ้ห้ทนัสมัยโดยการ สร้างวสิยัทศัน์ และการศกึษาการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและศักยภาพ ตามรูปแบบและกระบวนการในยุค Thailand 4.0 และในรูปแบบต่างๆของ
การพัฒนาสังคมทางพุทธเศรษฐศาสตร์ และนโยบายทางเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย และก้าวไปสู่การพัฒนา
ในสังคมแบบดั้งเดิมและให้มีการเกิดความสมดุลทางสังคมที่มีการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้น
ต่อไป

 ดังนั้น จึงได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพุทธเศรษฐศาสตร์ตามรูปแบบและขบวนการต่างๆ ในการ
พัฒนาประเทศดังกล่าว และได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ารูปแบบ มาเป็นเครื่องมือใช้ในหลักธรรมและเป็น
แนวคิดต่างๆ ด้านพระพุทธ ศาสนามาปรับเพื่อพัฒนา คนให้มีความสุข ในสังคม ที่เตกต่างกัน โดยน�านโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ ให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมช่วยพัฒนา
คนให้มีความสุขพร้อมทั้งคุณภาพ ชีวิตที่ดีและเพื่อการพัฒนาการแบบองค์รวมในสังคมในประเทศไทยและ
นานาชาติต่อไป

ค�าส�าคัญ : พุทธเศรษฐศาสตร์, Thailand 4.0

Abstract

Domestic development has the potential to advance international competitiveness. 
To lead the world. To be consistent with the local development in Thai society in Buddhism 
in the form of a procession in Thailand 4.0. Scheme 8 is a development aimed at “People are 
the center of development” is the development of society to create and to change culture. 
To develop a vision and education to develop quality and potential. According to the pattern 
and process in Thailand 4.0 and in various forms of social development, Buddhist economics 
and the sufficiency economy policy in Thai society. This is a step in the development of tradi-
tional society and a balanced social development. To further the world peace. 

Therefore, it is the purpose of studying Buddhist economics according to the forms 
and processes in the development of such countries. The use of sufficiency economy by using 
the model as a tool used in the principles and concepts of Buddhism to adapt to development. 
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People are happy in a different society. The policy of sufficiency economy is applied to change 
and develop the economy. And the environment helps people to be happy and quality. Good 
life and holistic development in society in Thailand and in the world.

Keywords: Buddhist economics, Thailand 4.0

บทน�า

พุทธเศรษฐศาสตร์ รูปแบบและกระบวนการในยุค Thailand 4.0 ได้มีการกล่าวถึง และวิเคราะห์ใน
แง่มุมต่างๆ อย่างมากมาย อันเนื่องมาจากการเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่เป้าหมาย ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบดั่งเดิมไปสู่
เศรษฐกจิ ทีขั่บเคลือ่นด้วยนวตักรรม การทีจ่ะพฒันาตามแผนฉบบัที ่8 จะเน้นการพัฒนาทีมุ่ง่ให้ คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนให้มีความสุขพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาที่
บรูณาการแบบองค์รวม เพือ่ให้เกดิความสมดลุระหว่างการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมในทางพระพทุธ
ศาสนา ซึง่เป็นสถาบนัหลกัหนึง่ในสงัคมไทย ทีเ่ข้ามามบีทบาทต่อการพฒันาสงัคมไทย ซึง่ในอดตีพระพทุธศาสนา
จะประสบความ ส�าเร็จในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทย ท�าให้คนไทยมีลักษณะเด่นชัด คือ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในสังคมและชุมชน จึงเป็นวัฒนธรรมไทย ดังที่มีปรากฏในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ การที่
สังคมไทยได้แปรเปลี่ยน ในการพัฒนาประเทศ ได้มุ่งเน้นวัตถุตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเป็นสาเหตุท�าให้
สังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้เริ่มมีปัญหามากข้ึน จากการรับเอาความ
เจรญิแบบอย่างตะวนัตกมา เพราะทัง้นีย้งัขาดความรูแ้ละความเจรญิทางด้านต่างๆอยูม่ากท้ังทางเศรษฐกจิสงัคม 
และอตุสาหกรรมแบบตะวนัตก จงึท�าให้สงัคมไทยมีสภาพเป็นนกัวชิาการ คอื การทีป่ระเทศไทยก้าวหน้าทนัสมยั
จริง แต่ในเนื้อหาแล้วยังไม่ได้พัฒนา ให้เกิดขึ้นหรือล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา การเมือง การปกครอง 
และระบบเศรษฐกิจเป็นต้น

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การที่สังคมไทยได้รับเอา
ความเจริญแบบตะวันตกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม ท�าให้
สงัคมไทยรับเอาความเจรญิตามแบบอย่างตะวนัตกอย่างเต็มท่ี แต่การรบัเอาวัฒนธรรม ดังกล่าวนัน้ ไม่สอดคล้อง
กับกระแสกับภูมิหลังของสังคมไทยเพราะคนไทยมักจะรับเข้ามาในแง่ ของการบริโภค หรือรับเอาแต่สิ่งที่เป็น
เครื่องอ�านวยความสะดวกสบายอยู่แล้ว กับการเสพติดความสบายจากวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลาย 
เป็นความมักง่ายยิ่งขึ้น โดยขาดพื้นฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เป็นวัฒนธรรม
แห่งการใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก 

นวัตกรรม (Innovation) 

นวัตกรรม ( Innovation) คือการน�าสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรูเ้ดิมมาบรูณาการเข้าด้วยกนัจนเกดิองค์ความรูใ้หม่หรอืวธิกีารใหม่ในการสร้างผลผลติหรอืให้การบรกิาร
ที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น นายสตีฟ จ็อบส์ น�าเอาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป อินเตอร์เน็ต
ที่คนอื่นประดิษฐ์ไว้มาบูรณาการเข้าด้วยกันจนส�าเร็จออกมาเป็นไอแพค (IPad)

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สร้างนวัตกรรมใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้
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๑. นวัตกรรมด้านผลผลิต (Product Innovation) เช่น การน�าเอาองค์ความรู้ในอภิธรรมปิฎกและวิธี
ปฏิบัติกรรฐานมาบูรณาการเข้ากับจิตวิทยาตะวันตกจนเกิดสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

๒. นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) เกิดจากการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งวิท
ยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแผ่ธรรม

๓. นวตักรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) คอืการแสวงหาวธิกีารใหม่ๆเพือ่ลดขัน้ตอนใน
การผลิต เช่น วิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่มหาเปรียญโดยเทียบเคียงกับภาษาบาลี

๔. นวัตกรรมด้านการบริหาร(Management Innovation) เช่น การน�าหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการจนได้ผลจริง

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ๔.๐ นอกจากจะมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพยีงพอต่อการพฒันา
ต่อไปแล้ว ยงัจะต้องมีความพร้อมในเรือ่งภาษาต่างประเทศ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม 
และนวัตกรรมทั้งสี่ด้านดังกล่าวมา

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

ความยากจนที่อธิบายด้วยรายได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งความยากจนสัมพันธ์เป็นการอธิบายท่ีไม่ได้อยู่
บนพื้นฐานความเป็นจริง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในลักษณะ ดังกล่าวได้ ถ้าพยายามแก้ไขโดยการ
เพิ่มรายได้ ในที่สุดนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาความ ยากจนได้แล้วจะน�าไปสู่ระบบท�าลายตนเอง ถ้าใช้พุทธ
เศรษฐศาสตร์ แก้ปัญหาความยากจน จะ มกีรณเีดยีวคอื ความยากจนทีเ่กดิจากการขาดแคลนปัจจยัสี ่ซึง่สามารถ
แก้ไขได้ง่าย ถ้าหากมี วิธีบริหารจัดการที่ชาญฉลาดในที่สุดการแก้ปัญหาความยากจนหรือความทุกข์ จึงมิใช่
เป็นการ ใช้เงินหรือทรัพยากรเป็นหลัก แต่เป็นการ จัดการอย่างชาญฉลาดคือใช้ “ปัญญา” ในการ แก้ปัญหา 
นั่นเอง(อภิชัย พันธเสน,2553) ความเข้าใจอย่างชัดเจนชีวิตมนุษย์จะได้รับการมองจากแง่มุมท่ีแตกต่างออกไป
จากการเป็น ผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสมจะไม่ท�าให้ ให้เกดิการท�าลายล้างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีจ่รงิ
แล้วทรพัยากรและสิง่แวดล้อม สามารถท�าให้ดขีึน้ได้พร้อมกบัการมชีวีติอย่างมผีาสกุของประชาชน มคีวามสะอาด 
ความสงบ และสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นวิธีคิดใหม่นี้จะต้องปลุกให้ตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริง ของ
มนุษย์และกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการไม่มีอยู่ของตัวตนพร้อมกับสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่นกฎแห่ง ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง
หรอืความเปลีย่นแปลง ความไม่อยูน่ิง่และความเป็นอสิระจากการยดึติด ทีส่ร้างขึน้โดยเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั
และการด�ารงอยู่ของความชั่วร้าย 4 ประการ ได้แก่ 1)ทุนนิยม 2)อุตสาหกรรมนิยม 3) บริโภคนิยม 4) เงินตรา

พุทธเศรษฐศาสตร์ 

พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ “พุทธ” เป็นค�าย่อของพุทธธรรม กับ “เศรษฐศาสตร์” เมื่อน�าเอาค�าว่าพุทธ
ธรรมและเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงเป็น”พุทธ เศรษฐศาสตร์” ซึ่งหมายถึงการน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชา เศรษฐศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาจากอารยธรรมตะวันตก ในส่วนที่เป็นพุทธธรรมที่
จะน�ามาประยุกต์ กับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่พัฒนามาจากตะวันตก เป็นการท�า ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะความ
เป็น จริงของตัวมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ การน�าเอาวิธีอนุมานเชิงตรรกะ
เข้ามาใช้ใน วชิาเศรษฐศาสตร์ แต่ข้อสมมตุฐิานบางประการเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนษุย์กบัเศรษฐศาสตร์ กระแส
หลักใช้ยังไม่ได้รับข้อสมมุติขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักส่วนมาก จะยอมรับโดยปริยาย และนัก
เศรษฐศาสตร์ก็จะสร้างเคร่ืองมือการวิเคราะห์ขึ้นบนรากฐานที่เปาะบาง ผลที่ตามมาคือส่วนใหญ่ที่จะได้จาก
กระบวนการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถเผชญิกบัความท้าทายจากภาวะวกิฤตได้ และ เป็นเหตผุลหลัก
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ของที่เรียกว่า “ พุทธเศรษฐศาสตร์” แนวคิดนี้ค่อนข้างแตกต่างไปจาก “เศรษฐศาสตร์ส�าหรับชาวพุทธ” โดยค�า
หลังไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเพียงพอ และมักจะเป็นเพียงการตรวจสอบแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์จากมุมมองของชาวพุทธที่มีค่านิยมและความเชื่อเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นการพยายามที่จะค้นหา
และตรวจสอบแนวความคิดเชิงพุทธและเชิงเศรษฐศาสตร์ในทางลึกอย่างเพียงพอ สถานภาพของวิชาพุทธ
เศรษฐศาสตร์ นัยยะส�าคัญอีกประการหนึ่งของค�าว่า “พุทธ”ก็คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานทางปัญญาด้วยตนเอง 
เป็นผู้รู้เข้าใจสัจจะธรรม หรือความเป็นจริงแห่งชีวิตด้วยตนเองโดยมีปัญญาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ หรือพุทธเศรษฐศาสตร์ทั้งสองค�านี้ยังมีปัญหาของการท�า ความเข้าใจ เพราะมีผู้ให้ความเห็นว่าไม่ควร
เรยีกพทุธเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐศาสตร์แนวพทุธ ถงึแม้ค�าดงักล่าวจะมคีวามหมายไม่ต่างจากพทุธเศรษฐศาสตร์
มากนัก แต่ค�าดังกล่าวให้ความหมายว่าเป็นแนวหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีหลายแนวทางโดยที่เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธเป็นเพียงแนวหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ถ้าพิจารณาตามกรอบของวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็ อาจจะให้ค�า
นิยามวิชาพุทธเศรษฐศาสตร์ได้ว่า เป็นวิชาท่ีว่า ด้วยการด�าเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่จะท�าให้ปัจเจกบุคคล
และสังคมบรรลุซึ่งศานติสุขจากการมีชีวิติตอยู่ในโลกของวัตถุ ภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จ�ากัด (อภิชัย 
พันเสน,2553)

 การประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์นี้มีความต้องการเพียงให้ประชาชนตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ตามกฎ
ธรรมชาติ คือความไม่มีอยู่ของตัวตน ชีวิตมนุษย์จะได้รับการมองในแง่ที่แตกต่างออกไปจากการเป็นผู้บริโภค 
เพราะการบริโภคอย่างเหมาะสมจะไม่ให้เกิดการลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถท�าให้
ดขีึน้ได้กบัการมีชวีติอย่างผาสกุของประชาชน มคีวามสะอาด ความสงบและสร้างสรรค์การตระหนกัถงึธรรมชาติ
ท่ีแท้จริงของมนุษย์และกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการไม่มีตัวตน พร้อมทั้งสิ่งอื่นๆ เช่น กฎแห่งอนิจจังหรือความ
เปลี่ยนแปลงความไม่อยู่นิ่ง และความเป็นอิสระจากการยึดติดที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐศาสตร์ 

 ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาจากอารยธรรม ตะวันตกซึ่งใช้เรียน
และสอนกนัในสถาบนัการศกึษาส่วนใหญ่ กบัพทุธเศรษฐศาสตร์ทีป่ระยกุต์ จากพทุธธรรม โดยพจิารณาจากความ
หมายของค�าว่าเศรษฐศาสตร์ที่พัฒนาจากตะวันตก หรือ อาจจะเรียกว่า เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ที่นิยามไว้ว่า 
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการด�าเนินกิจกรรม 

อี.เอฟ.ชูมากเกอร์ (1993) ได้กล่าวถึง พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ใน หนังสือ ชื่อ 
Small is beautiful ว่าการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก�า ลังพัฒนาส่วนใหญ่ ใช้ตัวอย่างวิธีการ
จากประเทศทีพ่ฒันาแล้วเป็นแม่แบบในการพฒันาประเทศสูร่ะบบเศรษฐกจิ สมัยใหม่ โดยมไิด้พจิารณาการด�ารง
อยูต่ามวถิพีทุธ ซึง่ชมูากเกอร์ได้พดูถงึ สมัมาอาชวีะหรอื การเลีย้งชพีชอบทีป่ระกอบอยูใ่นมรรคทีม่อีงค์แปดหรอื
มัชฌิมาปฏิปทาว่าเป็นรากฐานที่ สามารถใช้วางแผนการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่แนวพุทธได้ ชู
มากเกอร์ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเน้นที่แตกต่างกันระหว่างเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ กับพุทธเศรษฐศาสตร์ในเร่ือง
บรรทัดฐานของการด�าเนินชีวิต โดยที่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เน้นตัวเลขปริมาณการบริโภคว่าเป็นตัวชี้วัด
ที่ส�าคัญของความกินดีอยู่ดีของคนในสังคม ยิ่ง บริโภคมากก็ยิ่งแสดงถึงความกินอยู่ที่บริบูรณ์มาก ในขณะที่พุทธ
เศรษฐศาสตร์นั้น เน้นการ ได้มาซึ่งการมีชีวิตที่บริบูรณ์ จากการใช้ปัจจัยเพื่อการบริโภคในการด�ารงชีวิตให้น้อย
ที่สุด
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ทฤษฎีการบริโภคในเศรษฐศาสตร์ คือ ความพยายามในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใต้ความจ�ากัด
ของรายได้ แต่ถ้าหากใช้วิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าทั้งการผลิตและการบริโภค ต่างก็
เป็นกระบวนการเดียวกัน คือมีปัจจัยน�าเช้า และปัจจัยได้ออกมา และของเสียอีกส่วนหนึ่ง การบริโภคก็คือการ
ผลิตอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจ โดยท่ีปัจจัยน�าเข้าคือสินค้าและบริการท่ีน�าเข้ามาบริโภค เมื่อผ่านการ
พิจารณาถงึการผลติมกัจะเน้นการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ คือการใช้ทรพัยากรให้น้อยท่ีสดุแต่ได้ผลผลติ
มากที่สุด และมีของเสียออกจากระบบน้อยที่สุดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกลับไม่สามารถพิจารณาภาพในการ
บริโภคได้ ทั้งๆท่ีเป็นกระบวนการเศรษฐกิจเหมือนกัน สาเหตุหลักนั้นเกิดจากประสิทธิเศรษฐศาสตร์ขาดความ
เข้าใจความหมายของทางสายกลาง ซึ่งหมายความว่าเป็นทางที่ไม่ข้องแวะหรือกระตุ้นให้เกิดกิเลส และเป็นทาง
ที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สังขารหรือร่างกาน เพราะทั้งสองไม่เป็นหนทางที่ท�าให้เกิดปัญญา

ทฤษฎีกระจายผลผลิตในทางพุทธเศรษฐศาสตร์ จะเน้นสรรพสิ่งทุกชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข เพราะการแบ่งปันผลผลิต นั้นมีความหมายเพียงการสร้างความเป็นธรรมในกรอบความคิดที่พัฒนา
จากอารยธรรมตะวันตก จึงเป็นผลให้ผู้ท่ีแข็งแรงได้รับผลตอบแทนมากกว่าความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตและผู้
อ่อนแอกจ็ะถกูขจดัออกไปตามธรรมชาต ิลกัษณะดงักล่าวไม่ควรท่ีจะเกดิขึน้ในแนวคดิแบบพทุธ พทุธเศรษฐศาสตร์
ก็คือจะต้องช่วยให้ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ โดยไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมตามกรอบ
ความคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

ทฤษฎีประยุกต์ การใช้เวลา เพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของมนุษย์และมีการกระจายค่อนข้าง
จะมีความเป็นธรรมมากที่สุด และปัญหาก็คือท�าอย่างไรจึงจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งแก่ตนเองและ
แก่สัตว์โลกท้ังหลาย รูปแบบการใช้เวลาของพระพุทธเจ้าเป็นการใช้เวลาที่เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่มวลสัตว์ที่
ร่วมสังสารวัฏ

ทฤษฎว่ีาด้วยความประหยดั มไิด้เน้นการถึงการใช้ทรพัยากรให้เกดิผลประโยชน์ทีจ่ะมีรายได้หรอืความ
สามารถในการใช้มากขึ้นในอนาคต แต่เป็นการประหยัดที่มีความคิดใกล้เคียงกับจริยธรรม อันไม่ใช่ความตระหนี่ 
แต่เป็นการสงวนใช้ทรัพยากรเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสใช้ อันเป็นเรื่องของการรู้คุณค่าของทรัพยากร ความเมตตา 
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ทฤษฎีว่าด้วยการท�างาน ทฤษฎีว่าด้วยการท�างาน คือการปฏิบัติธรรมเป็นความคิดที่เปล่ียนทัศน์คติ
ว่าการท�างานเป็นหน้าที่ธรรมชาติ เพื่อท�าให้เกิดความสุขจากการท�างาน ละมีฉันทะจากการท�างาน ซึ่งจะมีผล
ท�าให้การท�างานมีความหมายเปลี่ยนไปจากภาพการท�างานในโรงงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม งานจึงสามารถ
เป็นสิ่งที่สร้างความสุขและชีวิตที่ดี (wellbeing) ไปพร้อมด้วยกัน

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
ราชด�ารสั ชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชวิีตแก่พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิ วกิฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมือ่ภายหลังได้ทรงเน้นย�า้ แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พฒันาและบรหิารประเทศ ให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุค 
โลกาภิวัตน์ (ขุทฺทก. อ. 159. ) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่
จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง อย่างยิ่งขณะเดียวกัน จะต้อง
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เสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั นกั ทฤษฎ ีและนกัธรุกจิในทกุระดบั ให้มสี�านกึ
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบ รู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ทรงวิเคราะห์ว่าหาก ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมี
ส่วนช่วยเหลอืเสรมิสร้างประเทศชาตโิดยส่วนรวมได้ในทีส่ดุ พระราชด�ารัสทีส่ะท้อนถงึพระวสิยัทศัน์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถท�ามาหากินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ “….ในการสร้างถนน สร้าง
ชลประทานให้ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชนในทาง บุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็ง
แรงด้วยการให้การศึกษาและการรักษา อนามัยเพื่อให้ประชาชนในท้องที่สามารถท�า การเกษตรได้ และค้าขาย
ได้…” เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ท�าให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มี สิ่งจ�าเป็นที่ท�าได้โดย
ตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อันน�าไปสู่ การแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไป
จนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็น เศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ 
วิธีการเช่นน้ีจะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซ่ึงมีความผูกพันกับ “จิต
วิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดล�าดับความส�าคัญของ “คุณค่า” 
มากกว่า “มลูค่า” มลูค่านัน้ขาดจติวญิญาณเพราะเป็นเศรษฐกจิภาคการเงนิทีเ่น้นทีจ่ะตอบสนองต่อความ ต้องการ
ที่ไม่จ�ากัดซึ่งไร้ขอบเขต ถ้าไม่สามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากรอย่างท�าลายล้างจะ รวดเร็วขึ้นและปัญหาจะ
ตามมา เป็นการบรโิภคทีก่่อให้เกดิความทกุข์หรอืพาไปหาความทกุข์ และจะไม่มโีอกาสบรรลวุตัถปุระสงค์ในการ
บริโภค ที่จะก่อให้ความพอใจและความสุข ผู้บริโภคต้องใช้หลักขาดทุนคือก�าไร การบริโภคลงได้ระดับหนึ่ง แล้ว
ยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของตลาด และการพึ่งพิงกลไกของตลาด ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่สามารถจะ
ควบคุมได้ รวมทั้งได้มีส่วนใน การป้องกันการบริโภคเลียนแบบ จะไม่ท�าให้เกิดการสูญเสีย จะท�าให้ไม่เกิดการ
บริโภคเกินซึ่ง ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน ความพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความ
ว่า ทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง แต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่าง หมู่บ้าน เมือง 
และแม้กระทั่งระหว่างประเทศที่ส�าคัญคือการบริโภคนั้นจะท�าให้เกิดความรู้ที่ จะอยู่ร่วมกับระบบ รักธรรมชาติ 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหา งานท�า เพื่อหารายได้มาเพื่อการบริโภคที่ไม่เพียงพอ 
ประเทศไทยอดุมไปด้วยทรัพยากรและยงัมพีอ ส�าหรบัประชาชนไทยความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิครอบครวัที ่เข้มแขง็
อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญของระบบสังคม การผลิตจะเสียค่าใช้ จ่ายลดลงถ้ารู้จักน�าเอาสิ่งที่มีอยู่ในขบวนการ
ธรรมชาติมาปรุงแต่ง ตามแนวพระราชด�าริในเรื่อง ต่าง ๆ  ในการผลิตนั้นจะต้องท�าด้วยความรอบคอบไม่เห็นแก่
ได้ จะต้องคิดถึงปัจจัยที่มีและประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่ข้อส�าคัญที่สุด คือวัตถุดิบ ถ้า
ไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบ แทน วัตถุดิบแก่เกษตรกรที่เหมาะสม เกษตรกรรู้ดีว่าเทคโนโลยีท�าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 
และผลผลิตที่เพิ่มนั้นจะล้นตลาด ขายได้ในราคาที่ลดลง ท�าให้ขาดทุน ต้องเป็นหนี้สิน การผลิตตามทฤษฎีใหม่
สามารถเป็นต้นแบบการคิดในการผลิตที่ดีได้ ดังนี้ 

1. การผลิตนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารประจ�าวันของครอบครัว เพื่อให้มีพอเพียงในการ บริโภคตลอดปี เพื่อ
ใช้เป็นอาหารประจ�าวันและเพื่อจ�าหน่าย 

2. การผลิตต้องอาศัยปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้อง มีน�้า การจัดให้
มีและดูแหล่งน�้า จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ 

3. ปัจจัยประกอบอื่น ๆ ที่จะอ�านวยให้การผลิตด�าเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์ เชื่อมโยงที่จะไป
เสริมให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต 
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ดั้งนั้นแนวคิดดังกล่าวจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจการค้า และให้ ด�าเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกันได้ การผลิตจะต้องตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับระบบ การผลิตนั้นต้องยึด มั่นในเรื่องของคุณค่า ให้มากกว่า มูลค่า ดังพระราช
ด�ารัส ซึ่งได้น�าเสนอมาก่อนหน้านี้ที่ว่า การจัดสรรทรัพยากรมาใช้เพื่อการผลิตที่ค�านึงถึงคุณค่า มากกว่า มูลค่า 
จะก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล กับระบบ เป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ท�าลายทั้งทุนสังคมและทุน เศรษฐกิจ 
นอกจากน้ีจะต้องไม่ติดต�ารา สร้างความรู้ รัก สามัคคี และความร่วมมือร่วมแรงใจ มองกาลไกลและมีระบบ
สนับสนุนที่เป็นไปได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนวพระราชด�าริให้ประชาชนยอมรับไป ปฏิบัติ
อย่างต่อเนือ่ง โดยให้วงจรการพฒันาด�าเนนิไปตามครรลองธรรมชาติ จงึกล่าว ได้ว่าพระราชกรณย์ีกิจของพระองค์
นัน้สมควรอยา่งยิง่ทีท่วยราษฎรจกัได้เจรญิรอยตามเบือ้ง พระยคุลบาท ตามที่ทรงแนะน�า สัง่สอน อบรมและวาง
แนวทางไว้เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดย ถ้วนเช่นกัน โดยการพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับต้องสร้างพื้น
ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน จะก่อให้เกิดความ ยั่งยืนและจะน�า 
ไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม สุดท้ายเศรษฐกิจดี สังคม ไม่มีปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเอง ซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่ของประเทศ คล้ายกับเป็นการสาธิตโดยการท�า
เกษตรกรรมเชิงนิเวศน์ในไร่นาขนาดเล็กและกลุ่มออมทรัพย์ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ วิกฤตการณ์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่รูปแบบใดก็แบบหนึ่ง จากการใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จากความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ จากความไม่มั่นคงและความอ่อนไหวของระบบ
เศรษฐกิจขนาดเลก็ซ่ึงได้รบัเงนิทนุจากต่างประเทศ ธรรมชาตขิองวกิฤตการณ์ครัง้นีท้�าให้เกดิค�าถามทีจ่รงิจงัเกีย่ว
กับความยั่งยืน

บทวิเคราะห์ประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นับเนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ “การเป็น ประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) ภายในปี พ.ศ. 2575” และได้มีการจัดท�าวาระพัฒนาที่ 7 : แนวทางปฏิรูป
เศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 เสนอรัฐบาล พร้อมๆ กับรายงานวิสัยทัศน์ 
ยทุธศาสตร์การปฏริปูประเทศไทยและการปรบัเปลีย่นกลไกภาครฐั ซึง่มเีนือ้หา เกีย่วข้องกบัแนวทางการเปลีย่น
ผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกทีส่อง ไปสูป่ระเทศในโลกท่ีหนึง่ คณะกรรมาธกิารวสิามญัจดัท�าวสิยัและออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ได้น�าเสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย 
ภายใต้ตวัแบบ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ซึง่จะเป็นการพฒันาประเทศให้ก้าวสูก่ารเป็น ประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปลี่ยนจาก เศรษฐกิจที่ขับ
เคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามรายงานแนวคิด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
และมีการน�าเสนอเรื่องนี้ในหลายโอกาส น�ามาสู่การประกาศเป็น นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดย พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยปัจจุบัน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ มีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้บริหารจัดการ
กลไกส�าคัญในการผลักดันประเทศไทย 4.0 เพื่อเปลี่ยนผ่าน สู่ Value Based Economy ต่อมาจึงมีผู้น�าแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 นี ้ไปขยายความ เพือ่ประยกุต์ใช้ในขอบเขตงาน ของตนเองเองอย่างกว้างขวาง เช่น อตุสาหกรรม 
4.0 เกษตร 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ 4.0 แรงงาน 4.0 คนไทย 4.0 จังหวัด 4.0 เป็นต้น รวมทั้งการน�าไปบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท้ังน้ี ในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ
ประชาชน (ปีที่ 2 ฉบับที่ 30, 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ยังได้ ระบุถึงทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกน
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หลกั แต่จะเปลีย่นการเกษตร แบบดัง้เดมิไปสูก่ารเกษตรสมัยใหม่” สร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 
และสนับสนุน ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม 
(SMEs) ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้าง มูลค่าค่อนข้างต�่าไปสู่
การบรกิารทีส่ร้างมลูค่าสงู และการพฒันาแรงงานทกัษะต�า่ไปสูแ่รงงาน ทีม่ทีกัษะสงู ดงันัน้ หากพวกเราต้องการ
ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” -- ประเทศที่มีความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลใน 
4 มิติ (หรือ “4 Ws Model” )อันประกอบด้วย

1. มิติความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

2. มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 

3. มิติ การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข (Social Well-Beings) และ 

4. มิติการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ (Human Wisdom) 

การพัฒนาท่ีสมดุลนั้น ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส�าคัญของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า  

เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม (Fulfilled)  

เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด (Enough)  

เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน (Sharing) 

ในระดับจุลภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท�าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ มั่นคง
ทางเศรษฐกิจสังคม สร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และ การสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของคนในสงัคมตามมา ในระดบัมหภาค “การรูจ้กัเติม รูจั้กพอ รูจ้กัปัน” จะท�าให้ประเทศไทยสามารถ
รับมือกับประเด็น ท้าทายในพลวัตโลก เติมเต็มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างพลังจากการ
ผนึกก�าลัง ของทุกภาคส่วนผ่านกลไก “ประชารัฐ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็น “กระบวนทัศน์การ
พัฒนา” (Developmental Paradigm) ที่จะขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย 4.0” -- ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความ
มั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนอย่างแท้จริง จากกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทยในยุค 4.0 โดยมีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�าทาง (Guiding Philosophy) เป็นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาประเทศ แห่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 แห่งสหประชาชาติ อย่างลงตัว สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหลายประเทศทั่วโลก 
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศ ก�าลังพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทยในยุค 4.0 และ โมเดลการขับ
เคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนน�าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความ
เหลื่อมล�้า และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
กลไกประชารัฐ จนสามารถเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ในศตวรรษที่ 21เดินหน้าไปด้วยกัน (Stronger, Together) 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) หลักคิด พลังประชารัฐ ขับเคลื่อน นโยบาย สร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน (Strength from Within) เชื่อมโยงประชาคม โลก (Connect to the World) มุ่งขยาย “พื้นที่ร่วม” 
(Extending Common Ground) เพื่อบรรลุ “เป้าหมายร่วม” (Achieving Common Goal) New Social 
Architecture ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (ทศพนธ์ นรทัศน์,2552) ขับเคลื่อนโดย การเกษตร การแรงงาน การ
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พัฒนาสังคมฯ การมหาดไทย การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธกส. ธนาคารออมสิน ธอส. กองทุนหมู่บ้าน ใช้แนวคิด Area-Based Collaboration (ABC) ผ่านกลไกประชา
รัฐเชิงพื้นที่ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค�้า สภาอุตสาหกรรม ท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนผ่าน
วิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ บริษัทประชารัฐสามัคคีเป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐในระดับพื้นที่ (Area-Based 
Social Contract) เป็นการวางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี Thailand 
4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่ “ Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ“ประเทศไทย 4.0” มีการเปลี่ยนวิธีการ
ท�าที่มีลักษณะส�าคัญ คือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั่งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SME หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Ser-
vices ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ทักษะสูง เพื่อให้เกิดผลจริงที่ต้องการพัฒนา

วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา แล้ว
ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ตามเป้าหมายดังนี้

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น

4. กลุ่มดจิติอล เทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบงัคับอปุกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัวเช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–
มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น

5. กลุม่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการทีม่มีลูค่าสงู เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ ธรุกจิ
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น การพัฒนาประเทศภายใต้
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส�าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวจิยัต่างๆ ร่วมกนัระดมความคดิ ผนกึก�าลังกันขบัเคล่ือน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมอื กิจกรรม หรอื 
งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด�าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ 

กลุม่ที ่1 การยกระดบันวตักรรมและผลิตภณัฑ์การปรบัแก้กฎหมายและกลไกภาครฐั พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

กลุ่มที่ 3การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 

กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น�า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
กลุม่ที ่5 การส่งเสรมิการส่งออกและการลงทนุในต่างประเทศ รวมทัง้การส่งเสรมิกลุม่ SMEs และผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก�าลังวางระบบและก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น

ประเทศไทย 4.0 แบบผู้น�ายุคแห่งนวัตกรรม

จากสนิค้าโภคภณัฑ์ไปสูส่นิค้านวตักรรมเราจะต้องเน้น “ท�าน้อยได้มาก” เปลีย่นสนิค้าโภคภณัฑ์ธรรมดา
ให้กลายมาเป็นสินค้าแบบนวัตกรรมคือปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีแผนธุรกิจใหม่ต้องหันมาสนใจเรื่องเทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยควบคุมการผลิตคือ
ต้องรู้และเข้าใจหลักการในการบริหารการพัฒนาผลิตผลให้มีปริมาณที่มากและมีคุณภาพดีไปพร้อม ๆ กันอย่าง
นีเ้ป็นต้นโดยภาครัฐจะช่วยส่งเสริมเร่ืองของการวิจยัและพฒันาตรงส่วนนีด้้วย การขบัเคลือ่นประเทศด้วยเทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ 

บทสรุป 

พทุธธรรมทีน่�ามาประยกุต์กบัเศรษฐศาสตร์ มวีวิฒันาการมาจากอารยธรรมตะวนัตกยงัไม่อาจท�า ความ
เข้าใจและไม่สามารถ ยกระดับสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปได้ ความพึงพอใจที่เป็นปัจจัยส่งออกจากกระบวนการ บริโภคไม่ได้
มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณหรือสัดส่วนของปัจจัยการบริโภค ฉะนั้น ความ พยายามในการพัฒนาสังคม
เศรษฐกจิทีม่คีวามพร่ังพร้อมในสนิค้าและบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ มี ความหลากหลาย จงึไม่ใช่ความเจริญทีส่ามารถ
สนองเป้าหมายสุดท้ายในทางเศรษฐศาสตร์ได้ อย่างบริบูรณ์ประการทีส่อง ความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความ
ต้องการของมนุษย์ได้รบัการ ตอบสนองนัน้สามารถเลือ่นระดบัได้อย่างไม่มขีดีจ�ากดั การพฒันาเพือ่ให้เกดิประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษย์ทั้งสิ้น พุทธศาสนากับระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในเชิงที่ระบบศีลธรรมเข้าไป
สนับสนุนความส�าเร็จของการด�าเนิน ธุรกิจ เพราะธุรกิจเป็นกิจกรรมหนึ่งของสังคม ภาพลักษณ์ที่ดีมี ศีลธรรม
ของผู้บริหารและการรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ส่งผล ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อ
มั่นและให้การสนับสนุน ฉะนั้นต้องเอา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาประยุกต์ใช้ คู่กับ หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาน�าเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะมีหลักธรรมที่เป็นแนวทางส�าหรับการปฏิบัติตน
เพือ่ก�าหนด ด�าเนนิชวีติในกจิกรรมทางสงัคมทกุๆ ด้าน มรีปูแบบการพฒันาชมุชนโดยอาศยัต้นทนุทางวฒันธรรม
ท้องถิน่เป็นเครือ่งมอื ท่านได้น�าเอาหลกัธรรมทาง พทุธศาสนาสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมตามประเพณขีองชุมชน 
เพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่ คนในชุมชนท�าให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาได้เข้าไปแทรกซึมในวิถีของชุมชน ส่งผลให้
ชุมชน เกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจด้วย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุค Thailand 4.0 ก็
เช่นเดียวกัน ต้องมีความทนทาน มีภูมิคุ้มกัน สามารถรองรับความผันผวนที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ต้องมีกรอบกฎ
เกณฑ์กติกาที่จะเอื้อและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถปรับตัวได้เร็วในทุกระดับ ต้องมีการก�ากับดูแลโดยระบบ
ตลาด ที่สร้างพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ต้องมีผลิตภาพที่สูงขึ้นบนฐานของเทคโนโลยี การสร้างองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกระดับของสังคมและที่ส�าคัญ คนไทยต้องมีทักษะและวินัยที่จะเรียน
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รู้ตลอดชีวิตและมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอวัยวะของระบบเศรษฐกิจไทย
ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เพื่อรองรับการเข้าสู่โลกยุค 4.0 
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บทคัดย่อ

 ตามหลักพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน�้า
เอกในวงการพระพุทธศาสนา หลักในการด�าเนินชีวิตเพื่อเข้าถึงธรรมของอริยชน หรือที่เรียกว่า อารยธรรมวิถี 
นั้นเป็นการด�าเนินชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นหลักธรรมสายกลางในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขบนพื้น
ฐานความจริง ประพฤติปฏิบัติตนด้วยธรรม 5 ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ให้มีความเชื่อ 
ความม่ันใจต่อสังคม มีระเบียบแบบแผนส�าหรับการปฏิบัติตนเองร่วมกันในสังคม ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ท�าให้
กิเลสเบาบางลง รู้จักเสียสละหรือการให้ที่แท้จริง การให้โดยเคารพ ให้ด้วยความตั้งใจจริง มีการด�าเนินชีวิตที่ดี
งามมีความก้าวหน้าในธรรม เพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีความเจริญของสังคม ท่าน 
ป.อ.ปยุตโต ได้วางรูปแบบการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนเพ่ือให้มนุษย์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
สงัคม โดยน�าหลกัพทุธธรรมมาเป็นต้นแบบ เป็นความรูจ้ากเรือ่งธรรมชาตเิป็นหลกัความรูเ้รือ่งของชวีติ จรยิธรรม
ในพระพุทธศาสนาเป็นทางแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยความรู้ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตามเป็นจริงของชีวิต 
เป็นกระบวนการพัฒนาคนท่ีเน้นการพัฒนาระบบการด�าเนินชีวิตของคนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
ควบคูก่นัไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาสงัคมเชงิพทุธ
สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : ป.อ.ปยุตโต, อารยธรรมวิถี, การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ, เป้าหมายที่ยั่งยืน

Abstract

 The P.A. Payutto), which is regarded as a majestic diamond in Buddhism. The princi-
ple of the living for accessing the virtue of noble or civilization, is a way of life based on the 
principle of meditation. It is the middle way to live a truly happy life. Acting with the five virtues: 
Faith, morality, learned, charity and wisdom is resulting in the belief and confidence in society. 
For self-realization in the society by self-purification, one’s passion becomes weakened, and 
self-sacrifice for real. By giving respect with sincere is to live a good and progressive life in the 
Dharma. It is the result of human beings living together in society with happiness and prosper-
ity of society. P.A. Puyetto has set up a model of Buddhist social development towards a 
sustainable goal for human use as a guideline for social development through the use of 
Buddhist principles, which is knowledge of nature and knowledge of life. Ethics in Buddhism is 
a way of solving human problems with the correct knowledge in accordance with the real 
conditions of life. It is a process of developing people who focus on the development of the 
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lifestyle of people in both mental and intellectual life, along with economic, social and envi-
ronmental development. All is to maximize the benefits of Buddhist social development towards 
sustainable goals.

Keywords: P.A.Payutto / Life / Buddhism Development / Sustainable Goal

บทน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับประเทศก�าลังพัฒนาหรือ “ประเทศโลกที่สาม” โดยมีการ
พัฒนาด�าเนินการตามค�าแนะน�าและเงื่อนไขขององค์การสหประชาชาติมาโดยตลอด ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการสร้าง
โครงงานเพ่ือเสนอให้ธนาคารโลกอนุมัติกู้เงินเพื่อน�ามาพัฒนาประเทศต่อไป การพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่ง
แวดล้อม ปัญหาความยากจน ปัญหาเสื่อมโทรมด้านศีลธรรม หรือปัญหาการล่มสลายของครอบครัว ชุมชน และ
สงัคม เป็นต้น ด้วยเหตนุี ้จงึท�าให้ชาวพทุธไทยกลุม่หนึง่มองว่าปัญหาวกิฤตเหล่านีเ้กดิจากการพฒันาทีมุ่ง่เน้นแต่
เรือ่งเศรษฐกจิโดยละเลยมติทิางสงัคม ศาสนา และวฒันธรรม เพือ่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม
ปัจจุบัน รวมทั้งการตีความพุทธธรรมแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสังคมโลกยุคใหม่ ท่านสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยตฺุโต) พยายามอธบิายค�าสอนทางพระพทุธศาสนาให้มมีติทิางสงัคม โดยวางรปูแบบการพฒันา
สังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่เพียงแต่พัฒนาใน
ด้านวัตถุและเทคโนโลยี่เท่านั้น ยังจ�าเป็นต้องพัฒนาคนไปพร้อมๆกัน การพัฒนาคนเราต้องพัฒนาให้คนเป็นคน
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาดังที่ท่าน ป.อ.ปยุตโต ได้วางหลักการไว้ 

 ฉะนั้นในการศึกษารูปแบบการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนวทางท่าน ป.อ.ปยุตโต
เราควรจะต้องศกึษาการด�าเนนิชวิีตของคนไทยในสงัคมเป็นอย่างไร เปรยีบเทียบหาความสอคล้องหรอืความแตก
ต่างกับอารยธรรมวิถี การด�าเนินชีวิตตามแนวทางท่าน ป.อ.ปยุตฺโต จากหลักของพุทธธรรมที่ท่านได้วางไว้เป็น
หลักมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต เพื่อเป็นการวางหลักการและใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาสังคมเชิง
พุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต โดยในการอยู่ร่วมกันในสังคมมี 4 อย่างที่คนในสังคมพึง
ปฏิบัติ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ ปัญญา องค์ประกอบของการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ที่ท่าน
ได้ก�าหนดไว้มี 3 ระบบด้วยกัน คือ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ระบบการพัฒนา
คนและระบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต้องให้ความส�าคัญที่สุดกับเร่ืองการพัฒนาคนเป็น
หลัก เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนา ด้านพฤติกรรม การพัฒนาด้านจิตใจและด้านปัญญาได้ดีเยี่ยม

การด�าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม

วิถีชีวิตของคนไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แบ่งออกเป็น 3 
ด้านดังนี้

1. ด้านการเมืองการปกครอง ในปีพ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สทิธริาชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีอ�านาจสงูสดุ 3 อ�านาจคอือ�านาจนิตบิญัญติั 
อ�านาจตุลาการ และอ�านาจบริหาร ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมือง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีการตั้งพรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภาเกิดขึ้น
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2. ด้านเศรษฐกิจ ปีพ.ศ. 2504 รัฐบาลได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ท�าให้
มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิชีวติของคนไทย เริม่พฒันาด้านอตุสาหกรรม เศรษฐกจิเริม่มกีารขยายตวั ด้าน
การเกษตรมกีารน�าเคร่ืองจักรเข้ามาใช้งานคนต่างจงัหวดัย้ายข้ามาท�างานโรงงานมากขึน้ รฐับาลมุง่พัฒนาประเทศ
ให้เป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ ในปีพ.ศ. 2540 ได้เกดิวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ เรือ่งอตัราค่าเงนิทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่างมากท�าให้ธรุกจิหลายแห่งล้มละลาย ผูค้นตกงานเป็นจ�านวนมาก การด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
จึงออกมาเป็นทางแก้ปัญหา

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประมาณปีพ.ศ. 2501 - 2506 มีการฟื้นฟูความส�าคัญของสถาบันพระ
มหากษัตริย์ และฟื้นฟูพระราชพิธีต่าง ๆ จัดให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ จัดงานพระราช
พิธีวันฉัตรมงคล ให้ความส�าคัญแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ทหารรกัษาพระองค์ ฟ้ืนฟพูระราชพธิเีสดจ็พระราชด�าเนนิทอดผ้าพระกฐนิโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปยังต่างจังหวัดในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีแต่ละจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นการหาเงินเข้าประเทศ 
มกีารพฒันาการศึกษา ส่งเสรมิให้คนเรยีนหนงัสอืมากขึน้ท�าให้อตัราผูรู้ห้นังสอืมากขึน้ ในด้านครอบครวั ครอบครัว
มีขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว สังคมแบบเครือญาติหรือสังคมชนบทของไทยเปลี่ยนไป มีความ
เจริญทางการแพทย์ แต่ก็มีส่วนที่เป็นปัญหาสังคมเกิดตามมาคือ ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อมนุษย์ดังนี้

1. ด้านผลดี ท�าให้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไปในทางที่
ดีขึ้นเช่น การตัดถนน รถไไฟฟ้า สนามบิน ธุรกิจอื่น ๆ ท�าให้เกิดการขยายเมือง

2. ด้านผลเสยี ด้วยอตัราความเรว็ของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมไม่เท่ากนั เมือ่วัฒนธรรมทางวตัถุ
ที่เจริญก้าวหน้า แต่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความคิด ความเชื่อ วิถีการปฏิบัติยังคงเป็นแบบเดิมๆ ท�าให้เกิด
ปัญหาเรื่องการปรับตัว เช่น การขยายตัวอุตสาหกรรมย่อมต้องปรับพร้อมกับการขยายตัวทางด้านการศึกษาเพื่อ
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถตามทันหรือปรับตัวเข้ากันไม่ได้ ก็จะเกิดการหักล้างทาง
วัฒนธรรม (Culture lag) จากการปรับตัวไม่ทันนีี้ก็จะมีปัญหาตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการว่างงาน 
ปัญหาการจราจร ปัญหาที่อยู่อาศัย ความเสื่อมโทรม เป็นต้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
จึงควรเป็นไปอย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน 

การเตบิโตทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ท�าให้คณุภาพชวีติดขีึน้ สะดวกสบายขึน้ เราสามารถเดินทางโดย
รถยนต์ได้รวดเร็วขึ้น สร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆรวดเร็วใช้เวลาน้อยลง มีอุปกรณืไฟฟ้ามากมายสะดวกทัน
สมัยตอบสนองความต้องการมนุษย์ทุกอย่าง เช่น แอร์ ทีวี ตู้เย็น ท�าภารกิจต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
เทคโนโลยี่ทางด้านการแพทย์เจริญมากกว่าในอดีตอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่ในทางกลับ
กันเราต้องท�างานหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายให้กับสิ่งเหล่านี้ เพ่ือชีวิตที่สุขสบายกลายเป็นความเคยชิน เป็นวัฒณ
ธรรมประเพณีที่ทุกคนต้องท�ากันทุกวัน ถ้าใครไม่มีสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นคนแปลกของสังคม เป็นตัวบ่งบอก
สถานะของคนไปโดยปริยาย ถ้าทบทวนดแูล้วมนุษย์เรามาถกูทางจรงิหรอืไม่ ลองย้อนกลับไปหายคุสมยัทีเ่ทคโนโลยี
ยังไม่เจริญมากเท่าในปัจจุบัน เราจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องแข่งกับเวลา ไม่ต้องท�างานหนักมากเพ่ือหาเงินมาซื้อ
เทคโนโลยีสะดวกสบาย เพื่อการแสดงสถานะตนเองเทียบกับผู้อื่น ฉะนั้นเราจะเลือกด�าเนินชีวิตอย่างไรเพื่ออยู่
ในสงัคมปัจจบุนั อย่างไม่มปัีญหากบัสงัคม วฒันธรรม ประเพณ ีและค่านยิมทีส่ร้างขึน้มาเองจากคนในสงัคมตาม
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ความเจริญทางเทคโนโลยี่ สิ่งหนึ่งที่ควรจะน�ามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการด�าเนินชีวิตเพื่อความสุขทางกายและทาง
ใจคือค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ถูกถ่ายทอดต่อพระอริยสงฆ์ พระอรรถาจารย์ ด�าเนินชีวิตในทางสายกลาง มัชชิ
มาปฎิปทา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ประพฤติตนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร

อารยธรรมวิถี , การด�าเนินชีวิตตามแนวทางท่าน ป.อ.ปยุตฺโต

อารยธรรมวถีิ หมายถึง แนวทางด�าเนนิชวีติเพือ่เข้าถงึธรรมของอรยิชนหรอืวถิชีวีติของคนมอีารยธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือ “มัชเฌนธรรมเทศนา” คือ หลักธรรมสายกลาง และ
ทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”หรือ ทางสายกลาง จากความ
ท่อนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่า การด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลง หมกมุ่นปล่อยตัวไปเป็น
ทาสตามกระแสกิเลสก็ดี การหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิง ไม่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อสังคมอยู่อย่างทรมาน
ตนก็ดี นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดด้วยกันทั้งสองอย่าง ไม่สามารถให้มนุษย์ด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย
แท้จริงได้  

 ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

 ในด้านคุณธรรม ก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันว่า จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ 
เดือดร้อนเสื่อมโทรมเสียหายเป็นภัยแก่สังคมหรือแก่ใครๆ ตรงข้าม จะมีแต่พฤติกรรมที่อ�านวยประโยชน์เกื้อกูล
แก่การด�ารงอยูแ่ละด�าเนนิไปด้วยดขีองชวิีตตนและสงัคม และคณุธรรมนัน้กม็ัน่คง เพราะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปเองตาม
ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมัน คือ เพราะมีปรีชาญาณที่ให้เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับ 
เป็นวธิกีารยกเอาคณุธรรมทีเ่ป็นนามธรรมภายในตวั หรอืคณุสมบตัขิองบคุคล ออกมาประกาศ หรอืท�าให้ปรากฏ 
เพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยให้มีผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีที่สมควร  

อริยาวัฒิ หรือ อารยวัฒิ ธรรม 5 ประการ ที่เรียกรวมว่า สัมปทา บ้าง ทรัพย์ บ้าง ส�าหรับบุคคลที่ควร
จะประพฤติปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม  มีความหมายโดยย่อ ดังนี้

1. ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความมั่นใจ ชุมชนหรือสังคมนี้ ย่อมประกอบด้วยบุคคลทั้งหลาย ผู้ฝึกปรือ 
ศึกษา ซึ่งมีความสุกงอมแก่กล้าไม่เท่ากัน ก้าวหน้างอกงามอยู่ในระดับแห่งพัฒนาการต่างๆ กัน แต่มีความเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีวกนั เพราะมหีลกัการร่วมกัน คอืมธีรรมเป็นแกนร่วม มธีรรมเป็นเครือ่งวดั เป็นทีร่องรบัผลประจกัษ์ 
และเป็นที่แสดงออกของธรรมจึงเป็นชุมชนที่มีความดีงามน่าชื่นชม ควรเชิดชูรักษาและเข้าร่วม เพราะเป็นสังคม
ทีม่สีภาพเอือ้อ�านวยมากทีส่ดุแก่การทีจ่ะด�ารงธรรมให้สบืต่อไว้ในโลก เป็นแหล่งแพร่ขยายความดงีามและประโยชน์
สุขแก่โลก

2. ศีล คือ ระเบียบความประพฤติส�าหรับสังคมมนุษย์ในวงกว้าง ระเบียบความประพฤติขั้นต้นอย่าง
น้อยที่สุด หรือศีลขั้นพื้นฐานที่จะสร้างสภาพเกื้อกูลให้เกิดขึ้น ก็คือหลักที่เรียกว่าศีล 5 ซึ่งมีสาระส�าคัญ ได้แก่ 
การไม่ละเมิดต่อชีวิต ต่อทรัพย์สินต่อของรักของกันและกัน การไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนและ
มุง่ท�าลายผูอ้ืน่ และการไม่ยอมท�าลายสตสิมัปชญัญะหรือความส�านกึผดิชอบชัว่ดขีองตนด้วยการตกไปในอ�านาจ
ของสิ่งเสพติด ส่วนระเบียบความประพฤติที่ซับซ้อนไปกว่านี้ ย่อมรวมไปถึงข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียม 
และข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่างๆ ที่วางไว้เพื่อความเรียบร้อยดีงาม และเพื่อให้เกิดสภาพการด�ารงชีวิตอันเกื้อกูลแก่
การที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายจ�าเพาะของชุมชนนั้น สังคมนั้น หรือระบบการนั้นๆ ศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขัน 
เคร่งครัดหยาบ ประณีต ศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนา มีลักษณะส�าคัญ คือ
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  2.1 ท�าให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาตน เพื่อเข้าถึง
จุดหมายที่ดีงามโดยล�าดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต

  2.2 ท�าให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบเรียบร้อย สมาชิกต่างด�ารงอยู่
ด้วยดี และมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนๆ โดยสะดวก

  2.3 ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ท�าให้กิเลสเบาบางลง ด้วยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออก
ทางกายวาจา ให้เอือ้แก่สภาพความเป็นอยูท่ีเ่กือ้กลูและการอยูร่่วมกนัด้วยดีนัน้ อันเป็นข้ันต้นของการพฒันาชวิีต
ของตน ให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นพื้นฐานของสมาธิ หรือการฝึก
ปรือคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไป เฉพาะอย่างยิ่ง เน้นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม คือการอยู่ร่วม
กันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อว่า ในสภาพที่เกื้อกูลเช่นนั้น สมาชิกแต่ละคน นอกจากจะสามารถด�ารงตน
อยู่ได้ด้วยดีแล้ว ก็จะมีโอกาสกระท�าสิ่งที่ดีงาม และพัฒนาตนให้เข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกด้วย

3. สตุะ แปลว่า สิง่ทีไ่ด้สดบั หมายถงึความรู้ท่ีได้จากการได้ยินได้ฟัง ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาศลิปวิทยา
ต่างๆ เกี่ยวกับการท�ามาหาเลี้ยงชีพ และการประกอบกิจต่างๆ ในโลก

4. จาคะ แปลว่า การสละ หรอืสละให้ หมายถงึการให้ทีแ่ท้จรงิ การให้โดยเคารพ คอืให้ด้วยความตัง้ใจ
จรงิ ให้ความส�าคัญแก่ผู้รบั แก่ส่ิงของทีใ่ห้และแก่การให้นัน้ ไม่ว่าผูร้บัจะตกอยูใ่นสภาพอย่างใด ต�า่ต้อยด้อยเพยีง
ไร ก็ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่แสดงอาการดังว่าจะทิ้งเสีย หรือหน้านิ่วคิ้วขมวดร�าคาญ แต่มีเมตตากรุณา ให้ด้วย
ความเต็มใจ มุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ 

5. ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่ว หรือรู้ชัด ได้แก่ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผลแต่เมื่อกล่าวอย่างรวบ
ยอด ส�าหรับการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม หรือความก้าวหน้าในธรรม ความส�าเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ปัญญา บางคนมีสุตะ
มาก แต่ไม่รู้จักคิด ก็หาเกิดปัญญาไม่ และไม่สามารถใช้สุตะให้เป็นประโยชน์บางคนมีสุตะเพียงเล็กน้อยจนแทบ
ไม่ต้องพูดถึง แต่มีปัญญามาก รู้จักคิด ก็รู้จักด�าเนินชีวิตที่ดี แก้ปัญหาได้

สังคมปัจจุบัน ต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผล ไม่งมงาย ต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์
ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบัน ต้องการศีลธรรม คือธรรมขั้นศีล ที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วย
ความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นเคร่ืองควบคุมท่ีธ�ารงรักษาสังคมเอาไว้
ได้สังคมปัจจุบัน เจริญด้วยสุตะ เผยแพร่และปล่อยปูดข้อมูลข่าวสารกันมากมายล้นเหลือ แต่ดูเหมือนว่าสุตะ
เหล่านั้นจะท�าให้มนุษย์สับสน และกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆ มากมายยิ่งขึ้น สังคมจึงต้องการสุตะในอริย
ธรรม ที่จะมาเผยสาระ และชี้จุดคลายปม ให้ชัด ตรง และพอดี ที่จะน�าชีวิตและสังคมให้ด�าเนินไปในทางที่ถูก
ต้องแต่คุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมี 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ ปัญญา 

สังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามล�าดับ สภาพ
เช่นนีต้้องการความเสยีสละ ความไม่เหน็แก่ตวั การช่วยเหลอืแบ่งปันกนัด้วยใจบรสิทุธิ ์อย่างจรงิใจ โลกไม่มคีวาม
อุดมสมบูรณ์เพียงพอ ที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอ�านาจล้นเหลือ สามารถแสวงสุขแบบปรนเปรอบ�ารุงบ�าเรอด้วยกาม
อามิส จากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไป มนุษย์จะต้องรู้จักความสุขด้วยการให้ และสามารถอยู่ร่วมกันด้วย
ดีได้ โดยรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน และมีความสุขจากการกระท�าเช่นนั้นด้วย

สังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เจริญ
ก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆ สามารถท�าสิ่งแปลกมหัศจรรย์ เอาชนะธรรมชาติแวดล้อมได้มากมาย มนุษย์ได้
พัฒนาโลกิยปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถ จนมีอ�านาจเกินตัว และก�าลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปในจักรวาล แต่
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เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตระ เพื่อมาเป็นดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียว มวลมนุษย์ก็ก�าลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อ
แห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเอง ประสบความติดตัน ทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจ สังคมปัจจุบันก�าลัง
ต้องการอริยปัญญาเพ่ือมาแก้ปัญหาเหล่านี ้ค�าสอนและหลกัปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา ส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัสงัคม 
และสะท้อนถงึเจตนารมณ์ของพระพทุธศาสนา ในด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมได้มากท่ีสุด กคื็อ ค�าสอนและหลกั
ปฏบิตัใินขัน้ศลี เพราะศลีเป็นระบบการควบคุมชวีติด้านนอก เกีย่วด้วยการแสดงออกทางกายวาจา เป็นระเบียบ
ว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ด้วยกนั การด�าเนนิกจิการ
ต่างๆ ของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม ให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การด�ารงอยู่ด้วยดีของ
หมู่ชนนั้น และแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกทั้งปวงของหมู่ชน อันจะเอื้ออ�านวยให้ทุกคนสามารถบ�าเพ็ญกิจกรณีย์
ที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์
และความดีงามสูงสุดตามอุดมการณ์ของหมู่ชนนั้น ตลอดจนเก้ือกูลแก่การที่หมู่ชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการณ์ 
กิจการ และประโยชน์สุขความดีงามของตนให้แผ่ขยายกว้างขวางออกไป

รูปแบบการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต

การพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนวทางท่าน ป.อ.ปยุตฺโต หมายถึง กระบวนการ
พฒันาคนตามหลกัการของพระพุทธศาสนาทีเ่น้นการพฒันาระบบการด�าเนนิชวีติของคนทัง้ด้านพฤตกิรรม จติใจ 
และปัญญา เพื่อให้เป็นปัจจัยหลักในการประสานและบูรณาการระบบความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความสุขร่วมกันระหว่างบุคคลสังคม และสภาพแวดล้อมอันหมายถึงธรรมชาติให้ด�ารงอยู่ได้ด้วยดี
อย่างเกื้อกูลต่อเนื่องสม�่าเสมอเรื่อยไป  

ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ท่านได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลขาดจริยธรรมในการพัฒนา เพราะมีเหตุมาจากกิเลส 
3 อย่าง คือ ตัญหา หรือความอยากได้ มานะหรือความต้องการมีอ�านาจ และทิฏฐิ หรือความยึดมั่น ความคลั่ง
ไคล้แนวคดิ ลทัธ ิศาสนา และอดุมการณ์ต่างๆ ธรรมชาตมินุษย์มกีเิลส แต่สามารถแก้ไขได้ เพราะมนุษย์มศีกัยภาพ
ที่สามารถฝึกพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงได้  เปลี่ยนกิเลสให้เป็นคุณธรรมและปัญญา ด้วยการศึกษาและฝึกฝน
ตนเองตามกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ได้น�าหลักพุทธธรรมมาเป็นต้น
แบบ เป็นความรู้จากเรื่องธรรมชาติเป็นหลักความรู้เรื่องของชีวิต จริยธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นทางแก้ปัญหา
ของมนุษย์ด้วยความรู้ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตามเป็นจริงของชีวิต ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ได้อธิบายว่าการมี
เศรษฐกิจที่ดีและจะเจริญได้ ต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคน เป็นการพัฒนาคนทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาให้
สอดคล้องกัน ต่อมาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ได้แสดงความเห็นว่า การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน มาจากปัญหาความขัดแย้ง มีความเชื่อ
ความคิดที่ไม่ตรงกัน ยึดถืออุดมการณ์ คือ“ทิฏฐิ” ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นถือมั่นในตนเอง เมื่อมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมือนกัน การพัฒนาก็ผิดพลาดการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ราบรื่น ท�าให้เกิดความผิดพลาดทางปัญญา 
เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ คือ เห็นผิดเป็นชอบ มีความเชื่อที่ผิด ความเข้าใจผิดท�าให้การด�าเนินชีวิตผิดไปหมด มนุษย์
เชื่อหรือยึดถือความคิดว่า มนุษย์จะประสบความส�าเร็จ ชีวิตเราจะสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อมีวัตถุพรั่งพร้อม หรือมี
เศรษฐกจิมัง่คัง่ทีส่ดุ ถ้ามคีวามเชือ่หรอืมแีนวความคดิแบบน้ี กระกระแสวฒันธรรมจะไปตามน้ันทัง้กระบวน ด้วย
อิทธิพลความเช่ือน้ี มนุษย์จะมุ่งท�าการทุกอย่างเพื่อสร้างความพรั่งพร้อมทางวัตถุ กระแสความนิยมแบบนี้จะ
รุนแรงขึ้นจนกลายเป็นบริโภคนิยม  
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 ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ได้แสดงทัศนะของการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายท่ียั่งยืนว่า มนุษย์มีความ
ส�าคญัยิง่ ต่อการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนืต้องให้ความส�าคญัทีส่ดุกับเรือ่งการพัฒนาคนเป็นหลกั เป็นศนูย์กลางในการ
พัฒนา ระบบการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ซึ่งก็คือการ
ปฏิบัติตามไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  ดังนี้ด้านพฤติกรรม เป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องไปถึง
การพัฒนาด้านจิตใจและด้านปัญญาได้ดีด้วย ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ละความเคยชินที่ไม่เกื้อกูลโดยใช้วินัยและ
วัฒนธรรมเพื่อเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเอาจริง ท่านฯ ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมการหาความสุขเพราะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนามาก จึงควรการให้ คู่กับการได้ การเอาด้านจิตใจ พัฒนาจิตให้มีศักยภาพในการหาความ
สุขได้ง่ายขึ้นเสพบริโภคด้วยท่าทีมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ จนถึงขั้นมีก็ได้ ไม่มีก็ดี อย่างฉลาดและมีจุดหมายที่ นิรามิสสุข 
หมายถึงการมีความสุขเป็นอิสระโดยไม่อาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียร พยายาม ขยัน อดทน เกื้อกูล
เพ่ือนมนษุย์และสิง่แวดล้อม  ด้านปัญญา มคีวามรูเ้ข้าใจโลกและชวีติตามความเป็นจรงิของธรรมชาต ิเสพบริโภค
ด้วยรู้เข้าใจคุณค่าแท้เป็นผู้บรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย์ และเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเก้ือกูลต่อสังคมมนุษย์และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมนุษย์ที่บรรลุจุดหมายการพัฒนามนุษย์ทั้งระบบแล้ว
จะเป็นปัจจัยตัวกระท�าน�าระบบสัมพันธ์ใหญ่ให้เป็นไปในทางที่ดีเกื้อกูลแก่การด�ารงอยู่ที่ดีของมนุษย์ เป็นแกน
กลางประสานบูรณาการกับระบบองค์รวมใหญ่เรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน  

รูปแบบการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต ท�าให้เกิดหลักการที่
เป็นผลต่อการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  ดังนี้

 1. ในแง่ศักยภาพ คือ มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองในระบบเหตุปัจจัยของธรรมชาติให้ประโยชน์ของ
ทั้งสองฝ่ายประสานกลมกลืนกันได้ ท�าให้มนุษย์มีศักยภาพอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และศักยภาพนี้มีผล
สัมพัทธ์กับการพัฒนามนุษย์ ยิ่งมนุษย์พัฒนามากขึ้นธรรมชาติแวดล้อมอยูดีมากขึ้น ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
กลมกลืน

 2. ในแง่อิสรภาพ ความหมายของอิสรภาพในแนวคิดหลักการพระพุทธศาสนาเมื่อมนุษย์พัฒนาตน
แล้ว มนุษย์มีอิสรภาพจากภายในตนเกิดความโปร่งโล่งใจไม่ติดขัดคับข้องเป็นความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาจาก
วัตถุภายนอก ไม่ขึ้นต่อหรือต้องพึ่งพาวัตถุสิ่งของบ�าเรอความสะดวกสบายภายนอก

 3. ในแง่ความสขุ มนษุย์ฝึกฝนพฒันาตนแล้วจะเข้าใจว่าระดบัความสขุมขีัน้ทีล่ะเอยีดกว่าเดมิเช่นความ
สขุจากการได้การเอาจากวตัถสุิง่ของบ�าเรอความสขุจากภายนอก ทีเ่รยีกว่าสามสิสขุ เมือ่พฒันาแล้วความสขุเกดิ
ขึ้นในตนเองเรียกว่า นิรามิส แม้ว่าไม่พึ่งพาวัตถุ ภายนอกก็ยังแบ่งละเอียดเป็นนิรามิสแบบชั่วคราวกับแบบถาวร
ที่มีประจ�าอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดเวลา

 4. ภาวะของมนุษย์ ยอมรับว่าแตกต่างหลากหลายทั้งแนวตั้งคือระดับการพัฒนาและแนวนอนคือ
ระดับของความถนัดอัธยาศัย ต่างกัน แต่ไม่ยอมรับว่าไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้เมื่อได้รับการฝึกพัฒนาก็สามารถ
น�าศักยภาพมาใช้ได้ในการด�าเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นอิสรได้และอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของสังคมด้วยความ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน

 5. ความสัมพันธ์หรือฐานะเชิงปฏิบัติการ มนุษย์ที่พัฒนาตนแล้วมีปัญญาจัดการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อธรรมชาติและส่งผลดีทั้งระบบมนุษย์ สังคมธรรมชาติแวดล้อม

 องค์ประกอบของการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต มี 3 ระบบ 
คือ



830  บทความวิชาการ

 1. ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ซึ่งท่านใช้ค�าว่าพัฒนา โดยมีการน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนองความมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ 
ด้วยการด�าเนินการเชื่อมโยงกับการพัฒนามนุษย์ (HumanDevelopment)

 2. ระบบการพัฒนาคน ซึ่งท่านใช้ค�าว่า ภาวนา โดยการพัฒนาคนให้ครบทั้ง 3ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม 
ด้านจิตใจ และด้านปัญญา การน�าเอาปัญญา (wisdom) กับศีล (ethics)มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (mental 
qualities) เป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างจริยธรรม(Ethics) แต่มิใช่จริยธรรมตามความหมายตะวันตก และ
ทั้งหมดนี้เรียกว่า แดนของภาวนา 

 3. ระบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส�าคัญอันได้แก่ เรื่องประชากร ความร่อย
หรอของทรัพยากร และเรื่องมลภาวะการพัฒนาจึงต้องมีปัจจัยฝ่ายตัวมนุษย์เป็นหลัก เพราะลักษณะของมนุษย์
ที่เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ดีเยี่ยม เรียกว่า ความสามารถที่จะวิวัฒน์ (Evolvability)60มนุษย์จึงต้
องเข้าแทรกระหว่างการพฒันากบัสภาวะแวดล้อม ซึง่ท่านกล่าวว่า การพฒันาทีย่ัง่ยนืจะต้องเป็นระบบและเป็นก
ระบวนการ และเป็นการแก้ปัญหาแบบที่เรียกว่า บูรณาการ(Integrated) คือท�าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) 
หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบถ้วนเป็นบูรณาการและสัมพันธ์กันถูก
ต้องและพอดีทั่วตลอดองค์รวม และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือการมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ
การท�าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

สรุปการพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต

 การพัฒนาสังคมเชิงพุทธสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ตามแนว ท่าน ป.อ. ปยุตโต จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา
คน คนจะต้องมีจุดยืนไม่ประมาทได้ด้วยสติปัญญา ไม่ต้องหมุนไปตามแรงชักจูงของกิเลส มีการด�าเนินชีวิตที่มี
การบูรณาการและทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรค 8 กับหลักไตรสิกขาว่าด้วยการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ด้วยหลักวิธี 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักแห่งการพัฒนากระบวนการศึกษาและมีกา
รบูรณาการค�าสอนของพระพุทธเจ้า การพัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการใช้โยนิโสมนสิการในเรื่อง
ของสัปปุริสธรรม 7 ประการซึ่งหมายถึง ธรรมของผู้ดี หรือคุณสมบัติของคนดี  หลักธรรมมัตตัญุตา คือ ความ
รู้จักประมาณ การรู้จักพอดี รู้จักประมาณในการบริโภคคือ โภชเนมัตตัญุตา หลักการฝึกหรือพัฒนามนุษย์ใน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการผลิต การบริโภค การวิภาคแบ่งปันรายได้ รายจ่าย ประการต่อมาปฏิบัติต่อ
องค์ประกอบแต่ละอย่างให้ถูกต้องอันประกอบด้วย มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว
บูรณาการองค์ประกอบทั้ง 4 มัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา มัตตัญุตาและ ฉันทะ เข้าด้วยกันโดยใช้ระบบการ
พัฒนาคนเป็นแกนกลางที่จะท�าหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ส�าเร็จ การพัฒนาดังกล่าว เป็นการ
พัฒนาที่มีฐานของการพัฒนาร่วมกันของทุกองค์ในระบบแห่งชิวิต-สังคม-ธรรมชาติ โดยไม่มีการแบ่งแยกการ
พัฒนาเป็นภาค การพัฒนาในแนวคิดนี้เป็นการพัฒนาที่ด�าเนินไปอย่างกลางๆ ไม่มีการพัฒนาที่ด�าเนินไปอย่าง
สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง
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การพัฒนาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ : รูปแบบและกระบวนการของปัญญานันทะ
Human development being a true human. : Patterns 

and processes of Panyananda

วิไลวรรณ อิศรเดช

บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ให้ได้รบัความเจริญงอกงาม มีประสิทธภิาพ เป็นกระบวนการพฒันามนษุย์เพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคม 
ไมท่�าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม เพือ่เพิม่พูนสมรรถนะในการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพและเป้า
หมายการพัฒนามนุษย์นั้นเพื่อพัฒนาให้เป็นทุนทางปัญญา ที่มีค่ายิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ

ค�าส�าคัญ : พัฒนา, มนุษย์, ปัญญานันทะ

Abstract

The process of creating learning systematically. To increase Performance in the work 
of personnel in order to grow. Effective it is a process of human development to meet the 
needs of society. Do not destroy natural resources. And environment In order to increase the 
efficiency of the work, the efficiency and human development goals should be developed to 
be intellectual capital. It has great value to society and the nation

Keyword: Human, Development, Panyanatta

บทน�า

มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมปรารถนาชีวิตที่ดีและมีความสุข ประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวิต จึง
จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ ความสามารถ และสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน เพื่อ
น�ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความเจริญงอกงาม มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�างาน การอยู่ร่วมในกันสังคม มีปัญญาและคุณธรรมควบคู่ไปด้วยการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจ
คน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรแล้ว จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การพัฒนาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรของมมนุษย์ให้เป็นระบบ ตั้งแต่การคิด การพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะของคนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวบการพัฒนาคนระดับมหภาคเป็นระบบการพัฒนาคนของ
ประเทศหรือการพัฒนาคนระดับชาติ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ และระบบการพัฒนาคนระดับจุลภาค ซึ่งเป็นการพัฒนาคนในระดับองค์กร โดยมุ่งหวังการศึกษา
ให้เป็นทุนทางปัญญา ทนุทางสงัคม และทนุทางอารมณ์ ให้มพีลวัตการปรบัตัวได้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
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ของโลก จะเห็นได้จากดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย จะมีการพัฒนามนุษย์อยู่
ที่ 0.740 จากค่าอายุขัยเฉล่ียท่ี 74.6 ปี ระยะเวลาการศึกษาที่คาดหวัง 13.6 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
เฉลี่ย 7.9 ปี และมีค่า GNI ต่อหัวที่ 14,519 ดอลลาร์ หรือประมาณ 537,203 บาท จัดเป็นอันดับ 87 ดีขึ้นจาก
เดิม 6 อันดับและถูกจัดให้อยู่ในระดับการพัฒนามนุษย์สูง (High Human Development) (รายงานฉบับนี้แบ่ง
กลุ่มประเทศเป็น 4 กลุ่มได้แก่ Very High Human Development, High Human Development, Medium 
Human Development และ Low Human Development)

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 1980-2014 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดมานับตั้งแต่ 
0.502-0.726 หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ 44.6 % หรือเฉลีย่ในแต่ละปีนบัแต่ปี 1980 เป็นต้นมาไทยพัฒนามนษุย์เฉลีย่
ปีละ 1.09 % ส่วน GNI ต่อหัวเพิ่มประมาณ 277.4

ส�าหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 1990 โดยมุ่งเป้าหมายไป
ยงัการมชีวีติยัง่ยนืมากกว่า “ความม่ังค่ัง” การรายงานพฒันามนษุย์ปี 2559 ด�าเนนิการโดยค�านวณจากประชากร
กว่า 7 พนัล้านคน เพือ่แสดงให้เหน็ว่าการพฒันาคนเป็นหนทางทีจ่�าท�าให้เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การ
สหประชาชาตซ่ึิงเป็นเป้าหมายร่วมกนัของคนทัง้โลกบรรลผุลได้ประกอบด้วยหลกัการดงันี ้(มูลนธิพิฒันา, อนิเตอร์เนต็, 
2560)

1. ประการแรกการปฏิบัติงานร่วม 

 การพัฒนาประการแรก ควรจะเริ่มจากการน�าเอาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนให้เกิดทัศนคติเชิงบวกก่อน ตลอดจนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร เมื่อพิจารณาถึงหลักการพัฒนา จะมีลักษณะดังนี้ 

 1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทุก
คนสามารถพัฒนาได้ ถ้าหากมีกระบวนการหรือรูปแบบการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ

 2) ศักยภาพของคนจะแฝงอยูใ่นตวัมนษุย์ เพียงแค่ไม่ได้น�าออกมาใช้งานหรอืไม่ได้ผ่านกระบวนการ
พฒันาตามล�าดบัอย่างต่อเนือ่ง การพงึเอาศกัยภาพของคนออกมานัน้ เริม่ตัง้แต่การสร้างแรงจงูใจ การได้สนทนา 
หรอืท�ากจิกรรมร่วมกนัและการแสดงออกด้านความสามารถบ่งบอกศกัยภาพขอ กจิกรรมต่างๆ ทีก่ล่าวมากห็มาย
ถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนด้วยกิจกรรม

2. ประการที่สองพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง

 สังคมในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นอย่างมาก จึงถือว่าเป็นหัวใจ
ส�าคัญ ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยภายใต้กระบวนการด�าเนินงานตามกรอบและขั้นตอนการด�าเนินงานซึ่งต้อง
มแีนวทางการพฒันาทัง้ความรูท้กัษะ และทศันคตเิพือ่สร้างจิตส�านกึในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกนั จงึ
ต้องกระท�าการพัฒนาให้เป็นมีระบบ มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยเหตุของการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งมีลักษณะ ดังนี้ 

 1) การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง หมายถึง การพัฒนาคนให้การศึกษา มีความรับผิดชอบและเป็นคน
ที่ต้องการจะประสบกับความส�าเร็จในหน้าที่การงาน และพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
รู้ หรือความรอบรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ หรือวิธีการท�างานโดยจะต้องมีการส�ารวจ 
และประเมนิความสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา วิเคราะห์จดุแขง็จดุอ่อน ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง และแก้ไข
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จุดบกพร่องต่างๆ ขณะที่เป็นจุดแข็ง ก็จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆ และไม่ควรยึดติดกับวิธีการ
ในแบบเดิมๆ ต้องมีความเพียรพยายาม ที่จะไขว่คว้า และแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้
ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

 2) การพัฒนาหรือการฝึกฝนความอดทนอด ชีวิตในการท�างานสิ่งหนึ่งที่ทุกคน จะต้องมีให้มาก ก็
คือความอดทน ซึ่งจะต้องอดทน ทั้งในเรื่อง การพูด ความคิด การกระท�า และพฤติกรรมของคนที่ท�างาน อยู่ร่วม
กัน ตลอดจน อดทนต่อความรับผิดชอบงานในหน้าที่ อดทนต่อปัญหาในการท�างาน หรือแม้แต่กับหัวหน้างาน ผู้
บงัคบับัญชา ผู้ใต้บงัคับบัญชา และเพือ่นรว่มงาน สิง่เหลา่นี้ เป็นความอดทน ทีทุ่กคนไม่สามารถปฏเิสธได ้เพราะ
ความอดทนก็จะเป็นพลังของความส�าเร็จได้ 

 3) การพฒันาความหลากหลายความรู ้ความสามารถมากกว่าหนึง่อย่างขึน้ไป ถอืว่าเป็นสิง่ท่ีเจ้าของ
องค์กรต้องการมากที่สุด เพราะจะมีโอกาส เป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กร พัฒนาและก้าวหน้าได้ต่อไป ในอนาคต 
และก็มักจะเป็นคนที่ชอบรับอาสาท�างานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 

 4) การคิดในทางบวกเป็นสิ่งที่ท�าให้คนมองโลกในแง่ดี เกิดก�าลังใจในการท�างาน มีความสุข และ
สนุกกับงานที่ท�าอย่างไม่ท้อถอย ไม่วิตกกังวลกับงานที่รับผิดชอบ ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะท�าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเป็นประสบการณ์ที่ดี นอกจากนี้ความคิดในทางบวก จะท�าให้เกิดการแสวงหาโอกาส ที่จะท�างาน
ในเชิงรุก และช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ที่อยู่รอบๆ ตัว ท�าให้เกิดการยอมรับจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น และมักจะมี
ความคิดสร้างสรรค์แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

การพัฒนาคนตามแนวพระพุทธศาสนา

การพฒันาคนตามแนวทางพระพทุธศาสนา อาจจะมแีนวทางการพฒันามข้ีอแตกต่างจากหลกัการทาง
ตะวันตกตรงที่ทางพระพุทธศาสนาจะใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาจากจิตใจหรือภายในก่อนค่อยพัฒนา
ร่างกาย เรียกว่าจะพัฒนาคนนั้น ต้องพัฒนาจากจิตใจ เพราะจิตใจจะเป็นใหญ่ควบคุมร่างกายคนและสามารถสั่ง
การได้ตลอดเวลา พระพุทธศาสนาจึงให้ความส�าคัญอันดับแรกการเริ่มต้นการพัฒนาคน โดยหลักธรรมในการส่ง
เสริมทางความเจริญทั้งในด้านร่างกายจิตใจและวัตถุเพื่อสนองความต้องการของคนมีหลักการทั้งหมดที่จะสร้าง
เสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพื่อให้คนมีความอิสระอย่างแท้จริง

หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนานั้นมี 2 มิติ คือ

1) มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคล หมายถึง การมองว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของสังคมเรียก
ว่าทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรมีคุณค่าอย่างยิ่งและจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรนี้

2) มองมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นชีวิต คือ ทั้งกายและใจการพัฒนาในข้อน้ีเป็นการวางกรอบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมคือการมองมนุษย์ในแง่ขององค์ประกอบของชีวิต

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึง การพัฒนามนุษย์มีแหล่งใหญ่อยู่ที่มโนกรรมซึ่งเป็นต้น
ก�าเนิดแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเห็นความเชื่อเจตจานงหรือ
ทัศนคติเป็นต้นซึ่งส่งผลให้เกิดกายกรรมและวจีกรรมตามมาอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกล่าวคือ เมื่อคิด
อย่างไรก็จะท�าและพดูเช่นนัน้หรอืเมือ่ท�าและพดูอย่างไรกจ็ะสะท้อนถึงความคิดว่าเป็นอย่างไรดงันัน้ การมคีวาม
เข้าใจในมโนกรรมว่ามีความส�าคัญและส่งผลอย่างไรทั้งต่อตนเองและต่อโลกย่อมจะท�าให้เราสามารถเลือกที่จะ
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ประกอบมโนกรรมทีถู่กต้องและส่งผลดทีัง้ต่อตนและต่อโลกน่ันคอืการท�าให้เกดิการพฒันาตนและโลกไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องพร้อมกันไป(พระพรหมคุณาภรณ์, 2544, หน้า 83)

เมือ่มนุษย์เป็นผูส้ร้างอารยธรรมต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในโลกโดยมีมโนกรรมอยูเ่บือ้งหลงัซ่ึงเป็นต้นก�าเนดิของ
สิง่เหล่านี ้ดงันัน้ การพฒันามนษุย์ทีอ่าศยัมโนกรรมทีถ่กูต้องจงึมคีวามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการสร้างอารยธรรม
สร้างสงัคมท่ีมคีวามสงบสขุต่อไป และด้วยเหตทุีม่โนกรรมเป็นตวัชีว้ดัถงึทศิทางแห่งการพฒันามนษุย์ความหมาย
ของค�านี้จึงสามารถเป็นตัวบอกนัยของมโนกรรมได้ทางหนึ่ง

ดังนั้น จึงมีความหมายของคาว่า “การพัฒนามนุษย์” ตามนัยโดยทั่วไปและนัยทางพระพุทธศาสนา
ดังนี้

ค�าว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่าความเจริญมาจากบาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ 
“วัฒนะ” แปลว่า ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายขึ้นฝึกฝน ท�าให้ยืนยาวขึ้น และน�ามาใช้ในภาษาไทย ก็มี
ความหมายว่าความเจริญความงอกงามการขยับขยาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 580)

ค�าว่า “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนั้นแปลว่ารก คือ รกอย่างหนาแน่น เช่น รกหญ้าผมบน
ศีรษะรกก็เรียกว่าพัฒนา คือ เป็นความเจริญด้วยเหมือนกันถ้าบุคคลมีความประพฤติหรือการกระท�าท่ีไม่มี
ประโยชน์อะไรในโลกนี้ก็เรียกว่าคนท�าโลกให้รกรวมความค�าว่า “พัฒนา” แปลว่าท�าให้รกหรือสร้างความรกถ้า
จะให้รกไปด้วยคนดีหรือทรัพยากรมนุษย์ที่ดีแล้วจ�าเป็นต้องส่งเสริมปลูกสร้างทัศนคติ โดยต้องพัฒนาทางจิตซึ่ง
เป็นผู้น�าของกาย ถ้าจะให้รกไปด้วยปัญหายุ่งยากรกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายก็ต้องพัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่
สมบรูณ์แบบจ�าเป็นต้องพฒันาให้ครบทัง้ 2 ด้าน กล่าวคือ ควรพฒันาทัง้ทางวัตถุและทางจติใจให้ควบคูกั่บทัศนคติ 
โดยเฉพาะทศันคตเิป็นการพฒันาทางด้านจติใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกต้องดแีล้วก็จะสามารถ
ควบคมุการพฒันาทางด้านวตัถใุห้เป็นไปในทศิทางทีถู่กต้องได้และการพัฒนาจติทีถ่กูต้องก็คอืพฒันาจติให้มธีรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระท่ังพัฒนาจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นมั่นคงสะอาดสว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้ง
หลายจนเป็นจติทีค่วรแก่การทางานสามารถจะนาไปใช้ในชวีติประจาวนัได้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), 2539, 
หน้า 92)

นักปราชญ์ผู้รู้ศัพท์ศาสตร์ได้ให้ความหมายของคาว่า “มนุษย์หรือคน” เมื่อประมวลแล้วคงได้ความ
หมายเป็น 3 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2540, หน้า 62) คือ

1) ค�าว่า “มนุษย์” หมายความว่าเป็นเหล่ากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู

2) ค�าว่า “มนุษย์” หมายความว่าเป็นผู้รู้เหตุและมิใช่เหตุซึ่งได้แก่ผู้ที่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จัก
บาปบุญคุณและโทษนั่นเองผู้รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

3) ค�าว่า “มนุษย์” หมายความว่าผู้มีใจสูงสูงโดยหนาขึ้นมากขึ้นพอกพูนขึ้นก่อขึ้นสั่งสมขึ้นคือปฏิบัติ
ฝึกหัดอบรมสั่งสมขึ้นนั่นเองใจที่ประกอบด้วยมนุษยธรรมคุณธรรมมีศีลธรรมหรือใจที่คิดเป็นบุญเป็นกุศล

พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญต่อเรื่องจิตเพราะจิตเป็นผู้บงการให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้ในการ
พัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เป็นการฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบถือวาเป็นการท�าให้บุคคลได้พัฒนาคุณธรรม
และจรยิธรรมตามทีส่งัคมต้องากรผูท้ีไ่ดรบัการอบรมทางจติให้ถกูวธิจีะสามารถพฒันาจติได้คากล่าวทีไ่ด้ว่า “จติ
เป็นนายกายเป็นบ่าว” จึงเป็นความจริงเพราะเมือ่บคุคลมจีติใจสงบและคดิแต่ในสิง่ทีด่แีล้วกจ็ะมผีลท�าให้ร่างกาย
พฤตกิรรมหรอืการประพฤตปิฏบัิตเิป็นไปแต่ในสิง่ทีด่งีามการพฒันาจติตามแนวพระพทุธศาสนาน้ันบุคคลทกุคน
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จ�าเป็นที่จะต้องลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะสามารถพัฒนาจิตได้เพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะนี้เป็นการ
ฝึกจิตให้ลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตท่ีดีงามเราจะต้อง
ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนไปในระบบการด�าเนินชีวิตของเราซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมจิตใจและปัญญา
เมื่อเราฝึกฝนพัฒนามีการศึกษาก็ท�าให้การด�าเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ ไม่ฝึกเราที่เป็นมนุษย์นั้นก็
จะด�าเนินชีวิตให้ไม่ดีเลย ทั้งนี้เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2540, หน้า 30) 

การพฒันาตามความหมายของพระพทุธศาสนาก ็คอื ภาวนาหมายถึงการทาให้เป็นให้มขีึน้การฝึกอบรม
การพัฒนาซึ่งมีการพัฒนา 4 คือประกอบด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2546), หน้า 70) 

1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงามให้
อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่
เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน

3) จติภาวนา คอื การเจรญิจติ, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมัน่คงเจริญงอกงามด้วยคณุธรรม
ทั้งหลายเช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบานเป็นสุขผ่องใส เป็นต้น

4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจทั้งหลายตามเป็น
จริงรู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท�าจิตใจให้เป็นอิสระ ท�าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้น
จากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระแสหลักนั้นมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 ประการส�าคัญกล่าวคือ
ประการแรกเพือ่การพฒันาผลงาน (Performance) ให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลผลติภาพของบคุคลและองค์การ
ประการที่สองพัฒนาเพื่อให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ (Learning) สนองความต้องการของมนุษย์เองโดยที่เป้าหมาย
ทัง้สองนัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของจรยิธรรมเป้าหมายทัง้สองประการข้างต้น ท�าให้เกดิกระบวนทศัน์ในการพฒันา 
2 แบบคอืกระบวนทศัน์การพฒันาเพือ่ผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทศัน์การพฒันาเพือ่การ
เรียนรู้ (Learning Paradigm) แต่เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน์ประกอบ
ด้วย 2 กระบวนทัศน์แรกที่กล่าวถึงแล้วสาหรับอีก2กระบวนทัศน์ที่ต่อยอดขึ้นไปคือกระบวนทัศน์การพัฒนาใน
ระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม

จาก 4 กระบวนทัศน์การพัฒนาข้างต้นท�าให้สรุปได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 
3 ประการกล่าวคือ

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองความจ�าเป็นขององค์การ
มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ
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2) นอกจากพัฒนาให้เป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วยังต้องมีศีลธรรมจริยธรรมท�างานได้อย่างมีความ
สุขมีสุขภาพจิตดีเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ

3) พัฒนามนุษย์ไปสู่ระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือ สู่ระดับนิโรธหรือนิพพานซึ่งจะท�าให้มนุษย์
มีความสุขที่แท้จริงหรือมีสภาพของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง

เป้าหมายทัง้3ประการข้างต้นสือ่ถงึระดบัขัน้ของการพฒันาตามเป้าหมายด้วยกล่าวคอืหากมนษุย์หรือ
องค์การมปีระสทิธภิาพแล้วแต่ยงัขาดเป้าหมายข้อทีส่องขาดจรยิธรรมศลีธรรมกจ็ะต้องพฒันาให้เกดิขึน้หรอืหาก
บุคคลหรอืองค์การนัน้มทัีง้ข้อที ่1 และข้อที2่แล้วก็สามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายที ่3 ต่อไปอย่างไรก็ตามเป้าหมาย
การพฒันานัน้จะขึน้อยู่กบัวสิยัทศัน์ขององค์การหากองค์การมวีสิยัทศัน์ต้องการเป็นองค์การทีม่ทีรพัยากรมนษุย์
ทีม่ีความสามารถประสิทธภิาพในการทางานแต่ต้องมศีีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมดว้ยองค์การทีว่า่นีก้็พฒันา
ได้ 2 ระดับเป้าหมายยังไม่พัฒนาไปถึงเป้าหมายระดับที่สามก็ได้เช่นองค์การที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือ

องค์การในภาครฐัแต่หากเป็นองค์การทางศาสนาพทุธเช่นวดัส�านกัปฏบิตัธิรรมต่างๆ ทรพัยากรมนษุย์
ในองค์การเหล่าน้ี (เช่นพระภกิษุ) ตามพทุธธรรมแล้วกส็ละชวีติฆราวาสมาบวชกเ็พือ่การศกึษาธรรมเผยแพร่พระ
ธรรมค�าสอนและปฏิบตัธิรรมเพือ่ความหลดุพน้องคก์ารเหล่านี้เป้าหมายการพฒันาจึงขึน้สู่เป้าหมายระดบัทีส่าม
ได้

การพฒันาคนเป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัในสงัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรยีนรู้จงึต้อง
มีกลไกในการพัฒนา ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของโลกที่มีการแข่งขันสูง ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการ
ใช้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาให้มคีวามรูแ้ละมทีกัษะทีส่งูขึน้ จงึจะท�าให้คนได้รบัการพัฒนาสูค่วามเป็น
มนุษย์ทีส่มบูรณ์ จะก้าวไปสูช่ัน้แนวหน้าของการพฒันาได้อย่างยัง่ยนื(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ (ร่าง), 2554, หน้า 14) ด้วยการให้ความส�าคัญกับการศึกษากระบวนการสร้างจิตส�านึกเพื่อ
ให้เกิดความเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมบริบูรณ์ด้วยสติปัญญาและคุณธรรม (ศักดิ์ นิรัญ
ทวี, 2548.) เพราะการศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ความสามารถในทักษะพื้นฐานเพื่อตนเองเพื่อสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งความก้าวหน้าในโลกาภิวัตน์ ประกอบกับคนเมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วจึง
ได้ชือ่เป็นมนษุย์และเป็นมนุษย์คอืทรพัยากรท่ีมีคณุค่าทีส่ดุในบรรดาทรพัยากรทีมี่อยูใ่นโลกนี ้เพราะเป็นทรัพยากร
ที่มีจิตใจเป็นใหญ่ สามารถใช้สติปัญญาในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี แต่บาง
ครั้งมนุษย์ใช้สติปัญญาไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้เช่นกัน 

ในการด�าเนินชีวิตมนุษย์ต้องรู้จักข่มใจไม่กระท�าในสิ่งใดๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกระท�า การเรียนรู้
การใช้ความคิดและการประพฤติปฏิบัติต้องกระท�าในสิ่งที่เป็นความดีความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้เป็นผู้ที่
มีคุณภาพตอบสนองความหวังของการพัฒนาประเทศและยังสามารถพึ่งตนเอง และที่ส�าคัญต้องมีกระบวนการ
สร้างจิตส�านึกต่อตนเองและสังคม การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลรู้ชุมชน และรู้บุคคลเพื่อให้ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554), 
หน้า 6) เป็นการแลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกนัทีส่งัคมคาดว่าเป็นแหล่งรวมของมนษุย์หรอืของบคุคล
ที่มีการรู้ประสบการณ์ในระดับสูง สามารถสร้างความรู้เชิงวิชาการจากชีวิตหรือการปฏิบัติงานจริง เป็นกลุ่มของ
ผูน้�าพลงัแห่งความคดิท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ รวมทัง้ใช้ความรูค้วามช�านาญมาช้ีน�าสงัคมองค์ในทศิทางทีถ่กู
ต้อง (พระมหาดิลกรัศมีวุฒิยา, 2557, หน้า 1)



838  บทความวิชาการ

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการให้ความส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามากขึ้น อาจ
จะเป็นรูปแบบหรือแนวทางที่เข้าถึงจิตใจภายในของมนุษย์ ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของความรู้สึก การรับรู้อารมณ์
หรือความอ่อนไหวทางสภาวะจิตใจ หากพัฒนาเริ่มจากจิตใจ สามารถควบคุมจิตใจ พร้อมจะได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นที่แน่นอนว่าประเทศนั้นย่อมประสบผลส�าเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หาก
การน�าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับ
ปฏบิตักิารโครงสร้างการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของประเทศ เพือ่ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูต้อง ตัง้อยูใ่นศลีธรรม
อันดีงามมีหลักธรรมอยู่ในจิตใจ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะลดน้อยและในที่สุดก็หมดไป

ความจ�าเป็นที่ต้องมีการพัฒนามนุษย์

การพัฒนามนุษย์เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานของระดับการด�ารง
ชีวิตของคนให้ดีขึ้น โดยการให้ความรู้ การด�าเนินชีวิต การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพ อยู่ร่วม
กันในสังคมอย่างมีความสุขดังนี้ 

1. ช่วยให้พนักงานในองค์กรได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเชิง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่าวงเต็มท่ี มีความผาสุกและพึงพอใจในการท�างาน เกิดความก้าวหน้า สามรถ
ท�างานที่ให้ผลการด�าเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ

2. ช่วยพฒันาองค์กร พนกังานทมีคณุภาพกจ็ะด�าเนินการตามแผนปฏบิติัการตามแนวทางท่ีผู้น�าระดบั
สงูวางไว้อย่างมปีระสิทธิผล ท�าให้เกดิผลงานทีเ่ป็นเลศิทัง้ทางด้านบรกิารและการผลิตสนิค้า องค์การย่อมมคีวาม
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี

3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์การซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมี
ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดี ก็ย่อมจะส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วย

4. ช่วยในการพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นงานที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสวงหาแนวทางให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรซ่ึง
จะส่งผลให้องค์กรเกิดความเติบโต

5. ช่วยให้กจิกรรมด้านการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ และมคีวามสมัพันธ์ต่อ
เนื่องกัน เพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับการวางแผน

ความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนามนุษย์นั้น จะได้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งศักยภาพของตน เสริมจุดแข็งและ
พัฒนาจุดอ่อนโดยใช้ศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้างประสิทธิภาพมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการ
พัฒนาที่ผ่านทักษะการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ทัศนคติ ทักษะใหม่ๆ และ
พฤติกรรมให้ดีขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและดีขึ้น อาจกระท�าผ่านแผนงานที่เป็นทางการหรือ
ไม่เป็น หรือการอบรมขณะปฏิบัติงานก็ได้โดยเสริมความเข้มแข้งผ่านการปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานนี้ 
คอื กระบวนการพฒันาคนสูค่วามเป็นมนษุย์ตามแนวทางพระพทุธศาสนา ขณะทีห่ลวงปัญหาท่านกจ็ะมีแนวทาง
การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในมุมมองของท่าน แต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะเร่ืองศีล 5 ที่หลวงพ่อท่านจะ
แสดงพระธรรมเทศนาและเป็นที่สังคมควรให้ความส�าคัญช่วยกันรักษาศีล 5 จะได้ช่วยให้ปัญหาสังคมได้ลดน้อย
ลงบ้าง
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การพัฒนามนุษย์ตามแนวหลวงพ่อปัญญา

ในการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางหลวงพ่อปัญญา เวลาท่านแสดงพระธรรมเทศนา พ่อจะกล่าวเสมอ
ว่าการพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายๆ ฝ่ายให้การสนบัสนนุท้ังฝายรฐับานและฝ่ายทาง
พระพุทธศาสนา คือ วัด หรือหน่วยที่จัดการอบรม และอันดับสุดท้ายคือ ตัวเองพร้อมจะพัฒนาหรือยัง พร้อมจะ
เข้าสูก่ระบวนการหรอืยงั จงึจะสามารถด�าเนนิการได้ จะเหน็ได้ว่าและวดัและพระสงฆ์เป็นศนูย์กลางในการอบรม
ฝึกฝนให้ตนเป็นคนดีมีศีลธรรม ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข จึงนับได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทและหน้าส�าคัญที่
จะให้การอบรมและน�าสู่กระบวนการพัฒนามนุษย์ ซึ่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นพระเถระ
อีกรูปหนึ่งที่เป็นก�าลังหลับของพระพุทธศาสนา ได้ช่วยจรรโลงสังคม โดยการท�างานด้านการพัฒนาสังคมหรือ
การพัฒนามนุษย์มาช้านาน โดยการใช้หลักศีล 5 เป็นเครื่องมือการพัฒนามนุษย์ดังต่อไปนี้ 

หลักแห่งศีล 5

ศีล 5 จึงเป็นเรื่องการฝึกพฤติกรรมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล โดยหลวงพ่อปัญญาท่านได้ตั้งหมาย
ไว้ จะสร้างพฤติกรรมคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นแสดงพระธรรมเทศนาหรือการอภิปราย ก็จะพยายามเน้นให้คน
ไม่ลักขโมย ไม่ใช่วาจาประทุษร้าย โดยการรักษาศีล 5 และเห็นโทษของสิ่งเสพติด ตลอดจนการไม่เบียดเบียนกัน 
เป็นต้น

พระพรหมมงัคลาจารย์ ได้ใช้ศลีระดับต้น ได้แก่ 5 ในการสัง่สอนอบรมประชาชน ศลี 5 เป็นศลีทีม่นษุย์
ทุกคนต้องรักษา หรือต้องปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิตย์ เพราะฉะนั้น ศีล 5 นี้จึงได้ชื่อว่า นิจศีล เพราะว่าท�าให้มนุษย์
มีจิตใจสูงคือมีใจเป็นมนุษย์ ศีล 5 หรือเบญจศีล การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ดังนี้

1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต 

2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 

3. กาเมสุมิจฉา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

4. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจาการพูดเท็จ

5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มน�้าเมา

การประยกุต์การสอนในรปูแบบปาฐกถาหรือการบรรยาย ซึง่บรรยายในโอกาสต่างๆ ตวัอย่างเช่น การ
บรรยายเรื่องอานิสงของศีล 5 ที่มีต่อคนเรา สมควรที่จะน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตเพื่อให้ทุกคนได้รักษาศีล 5 จะ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยสรุปใจความส�าคัญได้ว่า

เราชาวไทยนับถือพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติขั้นต้นของพุทธศาสนาก็คือศีลห้า สอนมิให้กระท�าการ
ฆ่าสัตว์อันเป็นการกระท�าที่โหดร้ายปราศจากจากความปรานี สอนมิให้ท�าการลักขโมย อันเป็นอาการอขงบุคคล
ผูไ้ม่เคารพต่อกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิชองใครๆ สอนมใิห้ประพฤตผิิดในกาม อนัแสดงถงึความเป็นคนไม่รู้จกับังคบั
ตนเอง ในทางใจ สอนมิให้พูดค�าหยาบ ค�าโกหก ค�าเหลวไหล ค�าที่ท�าให้คนแตกแยกกัน ล้วนเป็นค�าที่ส่อแสดง
ถึงความไม่ดีของใจ ประการสุดท้าย สอนมิให้ดื่ม สูบ กิน ของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งของความประมาท ข้อปฏิบัติ
ทั้งหาประการนี้เป็นกิจชอบ ควรน�าไปปฏิบัติ จะช่วยให้ควบคุมความประพฤติตนเอง…(พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ), 2549, หน้า 128-129)



840  บทความวิชาการ

การปฏริปูหรอืการประยกุต์พธิกีรรมประเพณีทางศาสนา ให้เป็นไปเพือ่ส่งเสริมสตปัิญญาตามหลกัการ 
“เป็นระเบียบ เรียบง่าย ประหยัด ให้สมกับเหตุการณ์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง” วัดชลประทาน
รังสฤษฎ์จึงเป็นวัดที่ปราศจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เครื่องรางของขลัง การบอกใบ้หวย การเข้าทรงองค์เจ้า แต่วัด
แห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักธรรมค�าสอนและการปฏิบัติตามแก่นธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ของผูค้นให้หลุดพ้นจากกเิลสทีพ่อกพนู โดยม ี“หลวงพ่อปัญญานนัทภกิข”ุ ท�าหน้าทีเ่ป็นนกัรบแห่งกองทพัธรรม 
ขับเคลื่อนหลักธรรมค�าสอนเผยแพร่สู่สาธารณชนมาโดยล�าดับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งของหลวงพ่อปัญญา ซึ่ง
ท่านสามารถหลักการหรือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาอภิปรายเป็นแนวทางการพัฒนามนุษย์ได้เช่นกัน

บทสรุป

การพฒันาทนุมนุษย์ให้เป็นการเพิม่ศกัยภาพมนษุย์ในด้านต่างๆ ด้านขดีสมรรถนะ ความสามารถ และ
การใช้พลังสติปัญญาปรับพฤติกรรม และยังเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพใน
การเตมิเตม็ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนามนษุย์กลไกการพัฒนาทนุทาง
สังคม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี หากสามารถพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพสูงแล้ว ย่อมเป็นทรัพยากรเกื้อ
หนนุให้การพฒันาทกุอย่างส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมายการพฒันาประเทศได้นัน้ ขึน้อยูก่บัหลกัการจะพฒันามนษุย์ใน
ลักษณะไหน ถ้าหากการพัฒนาแบบบูรณาเข้าศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ก็จะได้รับการพัฒนาทั้งสองด้าน คือ 
ด้านจิตใจและด้านร่างกาย เพราะหลักการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยก�าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน คือ ความหลุดพ้น

การพฒันามนษุย์ทางพระพทุธศาสนา โดยเป้าหมายการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิพทุธ3ประการข้าง
ต้นกล่าวโดยสรุปแล้วคือการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอันประเสริฐซึ่งจะต้องใช้หลักธรรมอริยสัจ4ซ่ึงประกอบ
ด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค “มรรค” คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ซึ่งก็คือชีวิตอันประเสริฐนั่นเองอริยมรรคมี
องค์8หากกล่าวอย่างย่อก็คือหลักไตรสิกขาซ่ึงประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป้าหมายการพัฒนามนุษย์แนว
พุทธสามประการข้างต้นสามารถพัฒนาไปตามลาดับขั้นสามขั้นตอนกล่าวคือขั้นต้นเป็นการพัฒนาระดับศีลหรือ
ไตรสิกขาที่ 1ซึ่งตรงกับอริยมรรคในข้อสัมมาวาจา (การมีวาจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) และสัมมา
กมัมนัตะ (การกระทาชอบ) ซึง่ประโยชน์ทีจ่ะได้ในการพฒันาระดบันีค้อืประโยชน์เบือ้งหน้าหรอืประโยชน์เฉพาะ
หน้า (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์) ในขั้นตอนระดับกลางคือการพัฒนาที่ระดับสมาธิซึ่งเป็นไตรสิกขาที่สองตรงกับ
อริยมรรคในข้อสัมมาวายามะ (มีความเพียรชอบ) สัมมาสติ (มีสติชอบ) และมีสัมมาสมาธิ (มีสมาธิชอบ) ซึ่ง
ประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาระดับน้ีคือประโยชน์เบื้องกลางหรือประโยชน์ในระยะปานกลาง (สัมปรายิกัตถะ
ประโยชน์) การพัฒนาในระดับสูงเป็นการพัฒนาไตรสิกขาที่สามคือปัญญาตรงกับอริยมรรคข้อสัมมาทิฐิ (มีความ
คิดเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (มีแนวความคิดชอบ) ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน์เบื้อง
ปลายหรือประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะประโยชน์) ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาจะ
เป็นปัจจยัอสิระท่ีจะกาหนดกระบวนการเทคนคิวธิกีารรวมทัง้หลักธรรมคาสอนทีจ่ะใช้พฒันาสาหรบักระบวนการ
พัฒนาชีวิตอันประเสริฐ

ขณะทีห่ลวงพ่อปัญญา ท่านใช้หลกัศลีเป็นเครือ่งมอืพฒันามนษุย์ และทีส่�าคญัโดนเด่นมากทีส่ดุคอืเป็น
ผู้ริเริ่มการแสดงปาฐกถาธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ โดยได้ด�าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยวิธีท่ีท่านได้เร่ิมปฏิวัติรูปแบบการเทศนาแบบด้ังเดิมท่ีนั่งเทศนาบนธรรมาสน์ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูด
ปาฐกถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการ
ดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงแรกๆ ได้รับการต่อต้านอยู่บ้าง แต่ต่อมาภายหลัง
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การปาฐกถาธรรมแบบนีก้ลบัเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปจนถงึบดันี ้เมือ่พทุธศาสนกิชนทราบข่าวว่า หลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุจะไปปาฐกถาธรรมที่ใดก็จะติดตามไปฟังกันเป็นจ�านวนมาก จนในที่สุดหลวงพ่อได้รับอาราธนาให้เป็น
องค์แสดงปาฐกถาธรรมในสถานที่ต่างๆ และเทศนาออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ต่างๆ โดยยดึหลกัการเป็นพระทีย่นืหยดัอยูก่บัจดุยนืของพระพทุธเจ้า เทดิทนูพระรตันตรยัว่าเป็นสรณะ
ที่พึ่งแท้จริง ไม่ไขว้เขว และก็พร�่าสอนประชาชนให้ยืนอยู่จุดนี้ ปาฐกถาส่วนมากของท่านจะชี้ให้ท�าลายความโง่ 
งมงาย ยึดติดในที่พึ่งภายนอก เช่น เครื่องรางของขลัง ไม่ว่าเหรียญพระเหรียญเทพ ที่คนบ้ากันหัวปักหัวปําอยู่
ในปัจจุบันน้ี ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ตลอด ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม ท่านถือว่าหน้าท่ีของพระคือ “ช้ีทาง
สวรรค์ให้ชาวบ้าน” ทางสวรรค์ก็คือ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อยู่ในศีลในธรรม ไม่งมงายในสิ่งไร้สาระ 

การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่หลวงพ่อปัญญานันทะ อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการพัฒนาทางตะ
วัตตกน้ัน เน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองประสิทธิภาพการท�างานให้กับ
สังคม แต่ไม่ให้ความส�าคัญเรื่องสภาวะจิตใจของมนุษย์ มีสภาวะที่อ่อนไหวง่าย เพราะการพัฒนามนุษย์ให้อยู่กับ
อ�านาจของอวิชชา ไม่เข้าใจหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เมือ่ถกูแสครอบง�า กเ็ป็นไปตามกระแส ขณะทีแ่นวคดิ
ทางพระพุทธศาสนา ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจคนไทยในยุคปัจจุบันได้ หลวงปัญญานันทะท่านจะมองว่าการ
พฒันามนษุย์เพือ่ให้ได้มาซึง่อ�านาจและการครอบครองอ�านาจ หลงในอวชิชาและกระแสของกเิลส จงึท�าให้สงัคม
โน้มเอียงไปในทางแย่งชิงความเป็นใหญ่ เป็นการมองต่างมุมจากหลักการพัฒนามนุษย์ทางตะวันตก ฉะนั้นหลัก
การพฒันามนษุย์ของหลวงพ่อปัญญา จะเน้นเรือ่งพฒันาทีจ่ติใจของคนก่อนแล้วค่อยพฒันาศักยภาพทางร่างกาย
ให้สอดคล้องกับกระบวนทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาโน้มน้าวจิตใจก่อน และ
ก็จะตามด้วยเรื่องเรื่องศีล 5 เพื่อเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมไม่ให้กระท�าผิด เพื่อส�ารวมกาย วาจา และใจให้
เรียบร้อย ซึ่งจะเห็นว่าหลวงปัญญานันทะ ท่านมองภาพรวมของว่า สามารถพัฒนาได้ แต่ต้องพัฒนาภายใน คือ
จิตใจเสียก่อน จึงจะเป็นที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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การจัดการสภาพแวดล้อม และภาววิกฤตของลุ่มน้�าเจ้าพระยา
Environmental management and The Crisis of 

The Chao Phraya River Basin

พระครูไพศาลศีลวัฒน์ (ฐานจาโร) 

บทคัดย่อ

บทความนี้ พบว่าน�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและ
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
และชุมชนในลุ่มน�้า ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน�้าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับ
กาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล 
ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน�้าในปัจจุบันควร
มีกลไกส�าคัญ ได้แก่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท�างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธี
ด�าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
ในสังคม

ค�าส�าคัญ : การจัดการสภาพแวดล้อม, ภาววิกฤตของลุ่มน�้าเจ้าพระยา

Abstract

This article demonstrates that water is a natural resource for Thai people to manage 
both quantity and quality in a short and long term. Both public and private sectors. All parties 
involved and communities in the watershed. It is important to revise and improve some of the 
water management processes that are appropriate to the present tense, with the concept of 
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a policy based on reality. And can be practiced by the knowledge and wisdom of all parties 
involved in the root cause of the problem. Current water management should include: The 
participation of all parties in the work together with help to think. It helps to find the model 
and how to solve problems integrated in all dimensions. To achieve sustainable results without 
conflict in society.

Keywords: Environmental management, The Crisis of the Chao Phraya River Basin

บทน�า

เป็นท่ีทราบกันดว่ีาวกิฤตภิยัธรรมชาตมิแีนวโน้มทีก่ระทบต่อชวีติและทรพัย์สนิของมนษุย์และสิง่มชีวีติ
ต่างๆ มากข้ึนทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากการที่การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง ประกอบกบัการทีป่ระชากรของโลกเพิม่มากข้ึนท�าให้มีการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่ข้ึนเป็นอย่างมาก 
มีผลทาให้ทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างถูกท�าลายไปมาก เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า การปล่อยมลพิษสู่ช้ัน
บรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน�้า เป็นการท�าลายสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะโลกร้อน ฝนแล้ง 
น�า้ท่วม การพงัทลายของดนิ มลพษิท�าลาย คณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อม ซ่ึงในท้ายท่ีสดุแล้วกระทบต่อชีวติความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การที่จะลดผลกระทบของมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยทีเ่กิดขึ้นได้นั้นผู้ที่เกีย่วข้องในภาคส่วนและ
ระดับต่างๆ ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม การจัดการในลักษณะดัง
กล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็จากการที่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายซ่ึงประกอบด้วยชุมชนต่างๆ โดย
เฉพาะสมาชิกในระดับชุมชนได้มีการร่วมมือประสานงานกันและการบริหารจัดการที่ดีหรือเหมาะสม ในขณะ
เดียวกันได้มีความพยายามในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันมี
การพึ่งพาหรือประสานงานกับองค์กรภายนอกเท่าที่จาเป็น การลดการพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก
แล้ว ย่อมสามารถทาให้ชุมชนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติภัยดังกล่าวได้มาก

ในช่วงทีผ่่านมาแม้ว่าชมุชนหลายแห่งประสบกบัวกิฤตภิยัธรรมชาต ิโดยเฉพาะการเกดิอทุกภยัแต่ชมุชน
บางแห่งประสบความส�าเร็จ หรือได้ผลเป็นที่น่าประทับใจในการจัดการกับวิฤตการณ์ที่เกิดขึ้นท่ีอาจเป็นการ
ป้องกัน การต่อสู้หรือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเป็นการจัดการกับผลที่เกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพชุมชนให้กลับ
มาสู่สภาวะปกติให้ได้ภายในเวลาอันส้ัน หรือการน�าบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับมาก�าหนดแนวทางและ
กลยุทธ์ในการด�าเนินการป้องกัน จัดการและฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการจัดการน�า้

ส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตไิด้จดัท�า “นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2555-2559)” เพือ่มุง่เน้นให้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการวจิยัของหน่วยงานวจัิยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทศิทาง
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ�าปีตามมติคณะ
รัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การ
วิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนี้นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบู
รณาการด้านการวจิยัทีส่อดคล้องกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ควบคูก่บัการวจิยัเพือ่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส�าหรับ
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การวิจัยทางด้านการศึกษาถือเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณาถึง
วกิฤตกิารณ์ด้านการศกึษาของประเทศทีเ่กดิขึน้ ความต้องการผลงานวจิยัและความรูเ้พือ่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จงึก�าหนดการวิจัยด้านการศกึษาไว้เป็นกลุม่เรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้นในนโยบายการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) 

จากความส�าคญัด้านจดัการทรพัยากรน�า้ดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิพจิารณาแล้ว
เห็นว่าปัญหาเรื่องน�้าเป็นปัญหาส�าคัญมาจึงได้ก�าหนดไว้ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้วย และน�าปัญหาดังกล่าวนี้มาจัด
ท�าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน�้าซ่ึงก็คือเอกสารที่ก�าลังอยู่ในมือท่าน ขณะนี้ เพื่อเน้น
การสร้างงานวิจัยด้านการจัดการน�้าโดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าและพื้นที่ลุ่มน�้าของประเทศที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง
เขื่อนและฝาย การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและชลศาสตร์ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในกา
รบูรณาการระหว่างน�้าใต้ดินและ น�้าผิวดินในการจัดการน�้า

การพัฒนาด้านการจดัการน�า้

น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืชและเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลก ท่ีท�าให้เกิดส่ิงมีชีวิตขึ้นมาในโลก น�้าจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการด�ารงอยู่และ
การสิ้นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากนี้น�้ายังเป็นแหล่งที่ก่อก�าเนิดชุมชนมนุษย์และอารยธรรมอันเก่าแก่ในโลกล้วน
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับน�้าท้ังสิ้น ด้วยมนุษย์เชื่อจากการมองเห็นว่าในโลกนี้มีน�้าเป็นสสารที่มีปริมาณมากที่สุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับสสารอื่นที่มีอยู่ มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองในด้านต่าง ๆ มาก
ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้หมายรวมถึงการใช้น�้าในประเทศไทยด้วย

การพฒันาของประเทศและของโลกในช่วงเวลาสองทศวรรษทีผ่่านมามีการขยายตวัของภาคเศรษฐกจิ
และอตุสาหกรรม ท�าให้ความต้องการใช้น�า้ของมนษุย์เพิม่ปรมิาณมากขึน้เป็นทวคีณู โดยเฉพาะน�า้เพือ่การเกษตร 
และการพลังงาน ท�าให้น�้าบริสุทธิ์จะกลายเป็นสิ่งที่ล�้าค่ามากขึ้นและคาดประมาณว่าภายในพุทธศักราช 2568 
ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรโลกจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางภาวะกดดันในเรื่องน�้าทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ อีกทั้งแนวโน้มปัญหาโลกร้อนจะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนน�้ารุนแรงมากขึ้น

สภาพทีเ่ป็นอยูใ่นแต่ละปีประเทศไทยมฝีนตก คดิเป็นปรมิาณน�า้ฝน 800,000 ล้านลบ.ม. ต่อปี ปรมิาณ
น�้าท่าคงที่ ที่เป็นน�้าผิวดินเฉลี่ยปีละ 213,300 ล้าน ลบ.ม. และน�้าต้นทุนที่สามารถใช้การได้มีปริมาณอยู่อย่าง
จ�ากัด ประมาณ 52,741 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ความต้องการน�้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามจ�านวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 2559 และ 2569 คาดว่าจะมีประชากรประมาณ 68.1 และ 73.5 ล้านคน ตามล�าดับ 
ซึง่ในปี 2551 ความต้องการใช้น�า้ทกุภาคส่วนคาดว่าประมาณ 114,485 ล้าน ลบ.ม. สามารถกกัเกบ็น�า้ได้ประมาณ 
76,131 ล้าน ลบ.ม. และไม่มีการใช้น�้าอย่างประหยัด หากไม่สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บคาดว่าในปี 2569 จะ
ขาดแคลนน�้าประมาณ 61,744 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 33.50 ของปริมาณความต้องการ สภาพการขาดแคลน
น�า้เพือ่การเกษตรจะเกดิขึน้มากทีสุ่ด และส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพชืฤดแูล้ง นอกจากน้ียงัพบว่า ในสภาพทีเ่ป็น
อยูบ่างพืน้ทีโ่ดยเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีร่าบลุม่ ได้ประสบปัญหาน�า้ท่วมขงัอย่างรุนแรง ท้ังน้ีเพราะในฤดฝูนมปีรมิาณ
น�้าฝนท่ีตกถึงประมาณร้อยละ 85 ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณน�้าท่าเพียงประมาณร้อยละ 15 จึงท�าให้เกิดการ
ขาดแคลนน�้า

สภาพปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน�้าดังกล่าว อันมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าท่ี
ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น�้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาดการอนุรักษ์ การจัดการน�้าในประเทศไทยก็พบเช่น
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กันว่า ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤตน�้าได้ ทั้งที่ได้ใช้งบประมาณมากแต่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับน�้าท่วม ภัยแล้ง น�้าเน่า
เสีย เป็นปัญหาซ�้าซาก การแก้ไขปัญหาน�้าของรัฐอาจมีประสิทธิภาพ คือ ได้จัดหาแหล่งน�้า สร้างที่กักเก็บน�้าให้
ประชาชนทุกพื้นที่ได้ มีผลได้ (output) คือ การมีเขื่อน อ่างเก็บน�้า ชลประทาน ขุดลอกคลอง หากแต่ล้มเหลว
ในผลลพัธ์ คอื ขาดประสทิธภิาพในการขาดการจดัการน�า้ทีด่ ีความขดัแย้งในด้านความต้องการปรมิาณน�า้ ความ
ขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากแหล่งน�า้ และความขดัแย้งในด้านคณุภาพน�า้ ทีพ่บในสงัคมไทย ณ ปัจจบุนั 
และทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะด้วยสาเหตุหลายประการดังนี้ (1) นโยบายและแผนงานหลักด้านการ
จัดการน�้าของประเทศ ขาดความมีเอกภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความครอบคลุม ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม (2) การจัดการน�้าที่ผ่านมา รัฐได้ขาดมุมมองในมิติทางสังคมศาสตร์ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น�้า 
(3) หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการน�า้มมีากในทางปฏบิติัมกัก่อให้เกิดความซ�า้ซ้อนและเกิดปัญหาการ
ติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอ ผลการศึกษาพบว่าการจัดการน�้าของภาครัฐที่ยังคงเป็นแบบรวมศูนย์โดยองค์กร
ของรฐั ส่งผลต่อการจดัการน�า้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพทัง้ๆ ทีม่ปีรมิาณน�า้เพยีงพอ การจดัการของภาครฐัทีมุ่ง่เน้น
ปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านน�้าที่เผชิญ
อยู่ ส่วนมากรฐัจะมุง่แก้ปัญหาด้านการใช้เครือ่งมอืวศิวกรรม ทีข่าดการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ และถึงแม้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน�้าหลายฉบับ แต่การ
บริหารจัดการน�้าของไทยยังมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่ชัดเจนในการจัดสรรน�้า ทรัพยากรน�้าส่วน
ใหญ่ยงัอยูภ่ายใต้ระบบการเข้าถงึโดยเสรเีป็นระบบทีข่าดความเป็นธรรม ไม่สนบัสนนุให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ 
และไม่เอื้ออ�านวยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน�้าระหว่างประเทศพบ
ว่า ประเทศไทยยังล้าหลังประเทศอื่นในลุ่มแม่น�้าโขงด้านการจัดการน�้าจากแง่มุมทางกฎหมายและเครื่องมือการ
บริหารอุปสงค์ก็เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน�้า 

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการขาด
เทคนคิวธิกีารการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั ทัง้นีเ้พราะการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีด่�าเนนิการอยูไ่ม่มกีารบรูณาการ
ของทกุภาคส่วน ไม่ครอบคลมุประเดน็ปัญหา การวจิยัของหน่วยงานท�าการวจิยัตามความถนดั แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้เพราะไม่มีโครงสร้าง กรอบและทิศทางการวิจัยของชาติด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน�้าเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยที่เก่ียวกับพัฒนา
ระบบการศกึษา การจัดการศกึษา และรปูแบบการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงสูภ่มูปัิญญาท้องถ่ิน รวมทัง้การบรหิารจดัการ
การเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองความส�าคัญของการศึกษาถือเป็น
เครื่องมือเปลี่ยนประเทศได้ ถ้ามีการวางยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลังไปสู่การปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียน
รู”้ ของคนไทยและท�าให้การศกึษาปรบัตวัได้ทนักบักระแสโลก เพราะโลกได้เปลีย่นแปลงไปอย่างมากมายในช่วง
เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อ
สือ่สารระหว่างกนัของมนษุย์โลกและสังคมยคุใหม่มคีวามสลบัซบัซ้อนทีท้่าทายคนรุน่ใหม่มากขึน้ ตัง้แต่การเผชญิ
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจทีอ่าจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไปจนถงึการอยูร่่วมและอยูร่อดในสงัคมท่ีเตม็ไปด้วยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ�าวัน แม้กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ของคนยุคใหม่ก็
เผชญิความท้าทายมากมายภายใต้สังคมท่ีซบัซ้อนและหลากหลายข้ึนน้ี การเรียนรู้มอิาจถกูจ�ากดัอยูภ่ายใต้กรอบ
คิดของความเป็นหลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อ
ไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาลนอกต�าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ�า ไปจนถึงการ
เรียนรู้และการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) องค์กรบริหารจัดการน�้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ท�าให้ขาดองค์กร
และโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ยังไม่เป็นเอกภาพ ขาดเป้าหมายร่วมกันในการบริหาร
จัดการและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน�้ามีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง ขาดการบริหารจัดการ
ร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการที่แท้จริงและเป็นรูป
ธรรมในการก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพและมีกรอบแผนที่ชัดเจน

2) นโยบายและแผนหลกัการจดัการทรพัยากรน�า้ของรฐั แต่ละสมัยไม่มีความชดัเจน และไม่ครอบคลมุ
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน ขาดความต่อเนื่อง การจัดท�านโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรน�้าจ�ากัดอยู่ใน
วงแคบ ไม่มีการด�าเนินการแบบองค์รวมและพิจารณาอย่างครบถ้วนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน 

3) ขาดการวางแผนและการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ การพัฒนาที่ผ่านมาขาดการบูรณาการแบบ
องค์รวม ทั้งความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวม
ทัง้กลุม่จงัหวดัในแต่ละพืน้ที ่เนือ่งจากในแต่ละพืน้ท่ีค�านงึถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั พืน้ท่ีท่ีมีการพฒันา
มากกว่าย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าพื้นที่ชนบท น�้าเป็นตัวอย่างที่ส�าคัญที่
แสดงให้เหน็ว่า การใช้ประโยชน์จากน�า้ตกอยูก่บักลุม่ผูใ้ช้บางส่วน (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ, 2540) ท�าให้การพัฒนาโดยองค์รวมขาดความเชื่อมโยงและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) ปัญหาด้านฐานข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรน�า้ ได้แก่ข้อมลูทีม่อียูก่ระจดักระจาย
ในหลายหน่วยงาน และหลายครัง้มกีารขดัแย้งของข้อมลู ข้อมลูมคีวามหลากหลาย และยงัไม่มกีารจดักลุม่ข้อมลู
อย่างเป็นระบบและอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั ท�าให้ยากต่อการน�าไปใช้ การขาดความเชือ่มโยง เชือ่มต่อของข้อมลู
ทีส่มบรูณ์และทนัสมยั การขาดบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ การขาดศนูย์ระบบข้อมลูและองค์ความรูด้้านทรพัยากร
น�้าของประเทศ 

5) กระบวนการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดองค์กรหลักในการก�าหนดและ
ประสานงานเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรน�้า การจัดหาน�้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การ
แก้ปัญหาอุทกภยัและการแก้ไขปัญหาน�า้เสยีทีมี่ประสิทธภิาพ การสร้างส่ิงกดีขวางการประสานงานระหว่างหน่วย
งาน เก่ียวกบัปัญหาด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ทีผ่่านมา ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รายงานว่า ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่มีน้อย ประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า
ของแหล่งน�้าธรรมชาติและที่จัดสร้างไว้ลดลง และมีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรม ส่วนการใช้ประโยชน์จากน�้าใต้ดินยัง
ไม่เหมาะสม จงึมผีลท�าให้เกดิภาวการณ์ขาดแคลนน�า้ ความขดัแย้งระหว่างผูใ้ช้น�า้ในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
การบรกิาร และการอปุโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทัง้เพือ่การผลกัดนัน�า้เคม็ มแีนวโน้มรนุแรงขึน้ตามอตัราความ
ต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความไม่สม�่าเสมอของปริมาณน�้าในแต่ละช่วงของปี ท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วม
และวิกฤติภัยแล้ง 

6) ผูใ้ช้น�า้ในกจิกรรมต่างๆ ยงัขาดจิตส�านกึในการใช้น�า้อย่างประหยดั ขาดวนิยัของผูใ้ช้น�า้อย่างถกูต้อง 
รวมทัง้ไม่รูว้ธิกีารอนรุกัษ์น�า้ทีถ่กูวธิแีละมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นสาเหตุส�าคัญด้านหนึง่ทีท่�าให้น�า้มปีรมิาณไม่พอใช้
เช่นกัน
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7) ขาดการศกึษาวจิยัทีค่รอบคลมุ ประเดน็ปัญหาและความจ�าเป็นในเชงิพืน้ที ่บุคคลเป้าหมายทกุภาค
ส่วนและการมองอนาคตในระยะยาว

8) ปัญหาด้านการขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการด�าเนินงาน ในการจัดท�างบประมาณ
ของประเทศเป็นไปในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการพิจารณางบ
ประมาณโดยยึดพื้นฐานจากงบประมาณเดิมที่แต่ละหน่วยงานเคยได้รับในปีที่ผ่านมาและตามที่หน่วยงานเสนอ
ขอโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญหาในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน�า้ ซ่ึงมีหน่วยงาน
ด�าเนนิการอยูเ่ป็นจ�านวนมากในหลายกระทรวง ท�าให้การปฏบิตังิานเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท�าตามภารกจิ
และงบประมาณที่ได้รับมา จึงขาดการประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอย่างจริงจัง ท�าให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ในแต่ละพื้นที่ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับความสนใจแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบ
ประมาณที่จัดสรรการกระจายมากและแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ

ภาวะวิกฤต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2533 ให้ความหมายว่า วิกฤตหมายถึงเวลาหรือเหตุการณ์
ขัน้อันตรายทีอ่ยูใ่นระหว่างหวัเลีย้วหวัต่อขัน้แตกหกัจะไปทางดีหรอืทางร้ายกไ็ด้ส่วนพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
ปี2542 ได้ให้ความหมายค�า 4 ค�า ดังนี้

 การรับรู้ หมายถึง ยืนยันว่ารู้ รับว่ารู้

 ภาวะ หมายถึง ความมี ความเป็นอยู่ ความปรากฏ

 วิกฤต หมายถึง อยู่ในขั้นล่อแหลมอันตราย

 ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่

เมื่อน�า 4 ค�าดังกล่าวมารวมกัน ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรู้ จึงหมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าอยู่ในช่วง
เวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ในชีวิตที่อยู่ในขั้นล่อแหลมอันตรายต่อตนเอง

ในภาวะที่สังคมเผชิญกับ “วิกฤตการณ์สาธารณะ” (Public Crisis) ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอืเกดิจากการกระท�าของมนษุย์ เช่น สถานการณ์ก่อความไม่สงบในประเทศ อบุตัภิยัจาก
สารกัมมันตรังสี ภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่ ฯลฯ (Graber, 1988) 

ภาวะวิกฤต ิหมายถึง ภาวะที่มีกรณีหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต

และทรัพย์สิน ของประชาชน หรือของรัฐอย่างกว้างขวางรุนแรง หรือท�าให้เกิดความเสียหายต่อภาพ
ลกัษณ์และชือ่เสยีงของประเทศชาติ รฐับาลในภาพรวม หรอืบคุคลในรฐับาล รวมถงึเหตกุารณ์ทีส่่งผลต่อเสถยีรภาพ
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจอย่างรุนแรงด้วย ทั้งนี้คาร์ล เอ. สไลคิว (Slaikeu, 1984, p. 53) ได้อธิบายถึง
ลักษณะที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ก�าลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ว่ามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ทันทีทันใด แตกต่างไปจากเหตุการณ์ปกติ

2. เหตุการณ์ซึ่งมีลักษณะฉุกเฉิน มีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจจ�าเป็นที่จะต้องมร
การแก้ไขอย่างเฉียบพลันอย่างเป็นขั้นตอน
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3. เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชน อันเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นจ�านวนมาก 
จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการแก้ไข หรือด�าเนินการต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันทีท่วงที เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขึ้นจะ
ส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวของผู้เสียหายสูงหรือต�่าลงได้

4. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อผู้เสียหายในระดับสูงหรือต�่าได้

5. เป็นภาวะที่ผิดหวังรุนแรงชั่วขณะและไม่สามารถจัดระเบียบใด ๆ ได้

นอกจากน้ันภาวะวิกฤติสามารถยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามแนวคิดของอัลเมอร์ เซล
โนว์และซีเกอร์ (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007, pp. 9, 11) คือ

1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ

 1.1 การก่อการร้าย (Terrorism)

 1.2 การขัดขวางการท�างาน (Sabotage) ส่วนใหญ่เป็นวิธีเพื่อระบายความแค้น

 1.3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับลูกจ้าง (Poor Employee Relation)

 1.4 ความรุนแรงในที่ท�างาน (Workplace Violence)

 1.5 การเป็นผู้น�าที่ไร้ศีลธรรม (Unethical Leadership)

 1.6 ความเป็นเจ้าของปัจจัยวัตถุดิบโดยฝ่ายตรงข้าม (Hostile Takeover)

2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

 2.1 ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)

 2.2 การแพร่ระบาดของโรค (Disease Outbreak)

 2.3 ความขดัข้องทางด้านเทคนคิทีไ่ม่สามารถมองเหน็ (Unforeseeable Technical Interaction)

 2.4 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความผิดพลาด (Product Failure)

 2.5 ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ (Downturn in Economy)

เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขึ้น การประชาสัมพันธ์ในภาวะภาวะวิกฤตอาจแบ่งลักษณะของวิกฤตการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้เป็นสองรูปแบบดังนี้ คือ

1. เหตุการณ์ไม่รุนแรง (Low Profile) และมีอ�านาจสามารถรับมือหรือตัดสินใจได้ทันที

2. เหตุการณ์ไม่รุนแรง (Low Profile) แต่ไม่มีอ�านาจที่จะรับมือหรือไม่สามารถตัดสินใจด�าเนินการใด 
ๆ ได้

3. เหตุการณ์รุนแรง (High Profile) และมีอ�านาจสามารถรับมือหรือตัดสินใจได้ทันที ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงองค์กรต่อองค์กรนั้น ๆ

4. เหตกุารณ์รุนแรง (High Profile) แต่ไม่มอี�านาจทีจ่ะรบัมอืหรือไม่สามารถตดัสนิใจได้ซึง่เป็นเหตกุารณ์
ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงองค์กรต่อองค์กรนั้น ๆ
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ภาวะวิกฤตน้ัินถือเป็นเหตกุารณ์ในช่วงเวลาส�าคญัและเป็นประวติัศาสตร์อย่างหนึง่ขององค์หรอืสถาบนั 
ซึ่งสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์หรือไม่ตั้งใจนั้นตามแนวคิดของ

เฮอร์แมน (Hermann, 1963 อ้างใน Ulmer, Sellnow, Seeger, 2007, p. 15) ได้มีการให้นิยามไว้ 
3 ลักษณะคือ

1. สร้างความประหลาดใจ (Surprise)

 ภยัธรรมชาติไม่ว่าจะเปน็ น�้าท่วม ไฟป่า พายุ หรือแผน่ดนิไหวล้วนเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยทีเ่รา
ไม่ได้ตัง้ใจและเกดิขึน้โดยทีไ่ม่รู้ตวัก่อนหน้า นอกจากว่าเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มคีวามรุนแรงเกนิความหมาย เช่น 
เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนลามให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชน เป็นต้น ซึ่ง
เหตุการณ์จากภัยธรรมชาติต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างให้เกิดความประหลาดใจ ตกใจแก่ผู้คน

2. สร้างความตื่นกลัว (Threat)

 สภาวะวิกฤติมักจะสร้างความตื่นกลัวให้แก่ผู้คนมากกว่าปัญหาปกติทั่วไป ซึ่งความตื่นกลัวจะเป็น
สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อองค์กรหรือสถาบันในด้านทั้งความมั่นคง การเงิน ความเชื่อมั่น หรือผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับ
บริเวณองค์กรที่เกิดภาวะวิกฤติ หรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติขึ้น โดยทั้งนี้ พัชนี เชยจรรยา (2541, หน้า 
131-133) ได้กล่าวถึงสภาพความตื่นตระหนกของผู้รับข่าวสารไว้ 3 ระดับ คือ

 2.1 ความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง (High Collective Excitement) เมื่อสังคมประสบหายนะ เช่น 
เหตุการณ์น�้าท่วมไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้นสภาพการณ์เหล่านี้ท�าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก 
ตงึเครยีด และท�าให้มคีวามต้องการข้อมลูข่าวสารอยา่งมาก ทัง้อย่างทางการและไม่เป็นทางการซึง่เรยีกว่า “ข่าว
ลือ” เมื่อประชาชนมีความต้องการข้อมูลข่าวสารมาก ความเร็วของการแพร่กระจายของข่าวสารมีมาก การกลั่น
กรองข้อมูลข่าวสารจะมีน้อย

 2.2 ความตื่นตระหนกระดับกลาง (Moderate Collective Excitement) เมือ่สังคมประสบปญัหา 
เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น ก่อให้เกิดสภาพการตื่นตระหนกระดับกลาง การตัดสินใจของรัฐบาลจึงมีผลต่อ
ประชาชนซึง่สภาพดงักล่าวมผีลกระทบต่อการรบัข้อมลูข่าวสารความต้องการสาร และการกล่ันกรองสารในระดบั
ปานกลาง

 2.3 ความตื่นตระหนกในระดับต�่า (Low Collective Excitement) เป็นสภาพความตื่นตระหนก
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ�าวันทั่วไปซึ่งมีผลต่อการรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการสาร และการกลั่นกรองสาร
ในระดับต�่า

3. ความรวดเร็วในการแก้ไข้สถานการณ์

 การรับมือของภาวะวิกฤติการด�าเนินการจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อคลี่คลายความตื่นตกใจ
ของผู้คนที่ประสบปัญหา และเพื่อให้ความเสียหายน้อยที่สุดตลอดจนให้เกิดผลทางบวกเพราะในบางกรณีหากมี
ความแก้ไขล่าช้า ไม่ทันท่วงที ณ ช่วงเวลานั้นอาจท�าให้สถานการณ์ลุกลามขึ้นได้

 ในสภาวะที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤติองค์กรหรือสถาบันจ�าเป็นจะต้องหาหนทางจัดการกับภาวะ
วิกฤติทั้งนี้เพื่อคงสภาพเดิม ยับยั้ง ชะลอ เพื่อผ่อนคลายผลจากภาวะวิกฤตินั้น สิ่งส�าคัญที่สุดในการจัดการภาวะ
วกิฤต ิคอื กาควบคมุความเสยีหายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และมผีลในทางลบต่อความรู้สกึและภาพลกัษณ์ของสาธารณะ
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ชนที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน ดังนั้นงานที่ต้องกระท�าอย่างเร่งด่วน คือการแสดงให้ประชาชนประจักษ์ว่าองค์กร
หรือสถาบนัรับผดิชอบต่อภาวะวกิฤตท่ีิเกดิขึน้ทัง้หมด และมวีธิแีก้ไขภาวะวกิฤตทิีเ่กดิขึน้นัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ฉับไว (วิลัช ลภิรัตนกุล, 2549, หน้า 122-124)

 ภาวะวกิฤตนัน้เป็นทัง้สิง่ที ่เป็นอนัตรายคกุคามและเป็นโอกาส เพราะเหตกุารณ์หรอืเรือ่งราวทีเ่ป็น
ปัญหานัน้เมือ่เกิดข้ึน อาจจะเป็นหรอืไม่อันตรายส�าหรับบุคคลหน่ึง ทัง้น้ีบคุคลน้ันจะรับรู้ว่า เหตุการณ์น้ันมคีวาม
ส�าคญัต่อเขาว่าเป็นส่ิงทีค่กุคาม (Threat) หรอืท้าทาย (Challenge) และถ้าบุคคลรบัรูว่้าเป็นสิง่ทีคุ่กคาม จะวติก
กังวล หากไม่สามารถปรับตัวต่อเหตุการณ์นั้นได้อย่างถูกวิธีหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ก็จะยิ่งท�าให้เกิด
ความวิตกกังวล เกิดความเครียด ไม่สามารถจัดการกับปัญหา อาจจะน�ามาซึ่งอาการต่างๆทางจิตเวชได้

 แคบแลน (Caplan ,1964) เชื่อว่าในภาวะวิกฤต บุคคลเลือกวิธีการตอบสนองเหตุการณ์อย่างถูก
วิธีหรือไม่ถูกวิธี (Adaptive or maladaptive ways) และเชื่อว่าบุคคลสามารถถูกสอน ให้เข้าใจถึงภารกิจด้าน
จิตวิทยาในการเยียวยาผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ โดยแบ่ง เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตเป็น 4 
ระยะ โดยก่อนทีบุ่คคลจะรบัรูว่้าตนเองอยู่ในระยะวกิฤตนัน้ พิจารณาได้ว่าบคุคลสามารถด�ารงชวีติให้อยูใ่นภาวะ
สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมตนเอง สามารถคงอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามา โดย
ใช้การแก้ปัญหาและการปรับตัวตามที่ถนัดได้ จึงท�าให้ภาวะวิกฤตไม่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่เมื่อสถานการณ์หรือ
ปัญหาใหม่เข้ามาและบุคคลรับรู้พร้อมใช้การแก้ปัญหาแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหานั้นแล้วหรืออาจจะ
เป็นสถานการณ์หรอืปัญหาเดมิแต่เข้ามากระตุน้บ่อยๆ กอ็าจท�าให้บคุคลเสียความสมดุล จึงท�าให้เข้าสู่ภาวะวิกฤต
ได้ตามระยะดังนี้

 ระยะที ่1 เมือ่เกดิปัญหาทีบ่คุคลรบัรูว่้าเป็นอนัตรายคกุคามต่อภาพพจน์หรอืเป้าหมาย ในชวีติและ
ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ จึงท�าให้เกิดความวิตกกังวลและตึงเครียด 

 ระยะที ่2 เม่ือการแก้ปัญหาแบบเดมิไม่ได้ผล จงึก่อให้เกดิความตงึเครยีดมากขึน้ ท�าให้อารมณ์อ่อน
ไหวแต่ยังคงใช้ความพยายามในการจัดการกับปัญหา โดยลองผิดลองถูกแต่หากยังไม่ได้ผล ท�าให้เข้าสู่ระยะที่ 3 
ที่รู้สึกผิดหวังและสูญเสียความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง จะเก็บกดความรู้สึกไว้

 ระยะที่ 3 บุคคลจะถูกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้ ผุดขึ้นมา จะเชื่อมโยงความเจ็บปวด ใน
ปัจจุบันกับประสบการณ์ที่ขัดแย้งในอดีต และจะแสดงอาการหุนหัน ก้าวร้าว

 ระยะที่ 4 เป็นจุดที่มีความตึงเครียดมากขึ้น จนไม่สามารถทนได้ จึงเกิดอารมณ์แตกหัก(Emotion-
al breakdown) ท�าให้บุคคลสูญเสียความสามารถในการแก้ปัญหาไป ไม่สามารถแก้ปัญหา ไม่สามารถประเมิน
แยกแยะปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ จึงไม่มีเหตุผลในการไตร่ตรอง

 ในระยะวิกฤตนี้ ถ้าบุคคลได้รับการช่วยเหลือหรือสามารถจัดการกับปัญหาด้วยตนเองได้ บุคคลก็
สามารถเข้าสู่ภาวะสมดุลดังเดิม และประสบการณ์นี้จะท�าให้บุคคลสามารถจัดการ กับปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 
ระดับความเครียดจะลดลงเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 ดังนั้นการรับมือเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หากเหตุการณ์ไม่รุนแรงและมีอ�านาจก็ควรที่จะตัดสินใจและด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบการชี้แจงได้ทันที แต่ถ้าไม่มีอ�านาจที่จะรับมือหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ ก็ควรรับเรื่องและรีบ
ตรวจสอบข้อมูลหรือปรึกษาผู้มีอ�านาจในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยไม่ควรละเลยปัญหาที่ไม่รุนแรงดังกล่าว
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ภาววิกฤตของลุ่มน�้าเจ้าพระยา

สถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน (14 พฤศจิกายน 2560) มีพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด 679 อ�าเภอ 
4,885 ต�าบล 43,344 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ล�าปางล�าพูน อุตรดิตถ์ 
สโุขทยั พษิณโุลก พจิติร เพชรบูรณ์ ตาก ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อทุยัธาน ีชยันาทสงิห์บรุ ีอ่างทอง พระนครศรอียธุยา 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
อ�านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก สระแก้วปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สมุทรสาคร สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์น�า้ในลุม่น�า้เจ้าพระยา วนัที ่10 ตลุาคม 2559 มปีริมาณน�า้ไหลผ่านแม่น�า้เจ้าพระยา เหนอื
เขื่อนเจ้าพระยา 2,643 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากความจุสูงสุดที่ 3,590 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ปริมาณน�้า 
2,643 ลูกบาศก์เมตรเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ถูกผันออกสู่ฝั่งตะวันตกของผ่านประตู น�้ามะขามเฒ่า-อู่ทอง พลเทพ 
คลองเลก็ๆ และประตนู�า้บรมธาต ุ253 ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีและผนัออกสูฝ่ั่งตะวนัออก ผ่านประตนู�า้มโนรมย์ 
และมหาราช 121 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือน�้าลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยา 2,269 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ
ถูกระบายออกทั้งหมด จากปกติที่ระบายน�้าเพียงวันละ 1,700-1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ขณะที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา จุดที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณอ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
จุดบรรจบกัน ของแม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าป่าสัก ซึ่งเขื่อนป่าสักระบายน�้าลงมา 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ปรากฏว่าวันนี้บริเวณอ�าเภอบางไทร มีปริมาณน�้าไหลผ่าน เฉลี่ย 2,114 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากความจุของ
ล�าน�้า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

หากเทียบกบัเมือ่ปี 2554 ท่ีน�า้ท่วมใหญ่ ขณะน้ันอ�าเภอบางไทรมปีริมาณน�า้สงูถงึ 3,500-3,600ลกูบาศก์
เมตรต่อวินาที ท�าให้ขณะนี้สถานการณ์ที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ยังไม่
น่าเป็นห่วง แต่ที่เร่งระบายน�้าลงสู่อ่าวไทย อธิบดีกรมชลประทานบอกว่า เป็นเพราะเตรียมรับกับสถานการณ์น�้า
ทะเลหนุนในวันที่ 18-19 ตุลาคมที่จะถึงนี้และยืนยันไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน

จากภาพรวมสถานการณ์น�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา จะเห็นว่าเร่งระบายน�้าลงสู่อ่าวไทยโดยตรง และยังไม่
ผันน�้าเข้าสู่ทุ่งรับน�้า ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในทางการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทาน
ได้ขอความร่วมมือเตรียมทุ่งรับน�้าไว้แล้ว หากปริมาณในแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าสู่ภาวะวิกฤต ซ่ึงก่อนหน้านี้กลาย
เป็นข้อพิพาทว่าเกษตรกรในพื้นที่เหล่านี้ต้องเสียสละ

กรมชลประทานยืนยันว่าสถานการณ์น�้าลุ่มเจ้าพระยายังมีมวลน�้าเหนือหลากจากตอนบนแต่ยังน้อย
กว่า ปี 2554 โดยวันนี้มีไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ 2,630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยา 2,386 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการชะลอน�้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาผัน
น�้าเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกและทุ่งรับน�้า

น�้าท่วมไม่ใช่ปัญหาใหม่ของพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยการเติบโตของเมืองใน
ท่ีต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่รกร้างเดิม ความหนาแน่นของ
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และการทรุดตัวของพื้นดิน เป็นต้น ท�าให้เรื่องน�้าท่วมกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นภัยของเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องของฤดูกาลครั้งคราว 
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กรงุเทพมหานครตัง้อยูใ่นทีร่าบลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง มแีม่น�า้เจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสอง
ฝั่ง พื้นที่ลุ่มน�้าตอนล่างนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเป็นที่ราบความลาดชันต�่ามาก การไหล
ของน�้าตามธรรมชาติในช่องทางน�้าจึงช้า หากมีน�้าท่าปริมาณมากจากแม่น�้าสาขาทางตอนเหนือสะสมและไหล
บ่าลงมาหรือมีน�้าฝนตกในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ปริมาณน�้าล้นตลิ่งหรือน�้าหลากทุ่งประจ�าปีก็จะมากจนกลาย
เป็นอุทกภัยได้ แต่ถ้าปริมาณน�้าท่าและน�้าฝนก�าลังดีน�้าล้นตลิ่งในบริเวณนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องปกติดีต่อการท�านา 

จากน�้าที่มีบทบาทสนับสนุนการเติบโตของสังคม หล่อเลี้ยงผู้คนและเมือง เป็นทางสัญจร เป็นทาง
ระบายน�้า และที่ก�าจัดของเสีย น�้าที่ควบคุมไม่ได้ก็เป็นภัยเช่นกัน เช่นน�้าเสีย พาหะน�าโรค และน�้าปริมาณมาก
เกินไป ไม่ว่าจะเป็นน�้าฝนเฉพาะเหตุการณ์หรือน�้าฝนสะสมเป็นน�้าท่า ส�าหรับพื้นที่รับน�้าหลาก เช่น ทุ่งสองฝั่ง
ของลุม่น�า้การมนี�า้ท่วมขงัสงูราว 1-2 สปัดาห์ อาจเป็นเรือ่งปกตแิละน�า้จะค่อยๆ ลดลงเมือ่น�า้หลากต่อไปยงัพืน้ท่ี
ต่อเนื่องหรือช่องทางน�้าสายใกล้เคียงเพื่อออกสู่ทะเล เหตุการณ์เช่นนี้ชาวนาในท่ีราบตอนกลางเรียนรู้และปรับ
ตวัได้มาช้านาน แต่ปัจจบุนัพืน้ทีร่มิน�า้และพืน้ทีร่บัน�า้หลากต่อเนือ่งจากทุง่เหล่านีเ้ปล่ียนสภาพเป็นชมุชนพาณชิย์ 
พื้นที่ราชการ เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ออกแบบให้อยู่กับน�้าได้ ทางเลือกในการป้องกันรักษา
พื้นที่จากน�้าที่กลายเป็น “ภัย” เมื่อเข้าท่วมขังในพื้นที่อาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ ถนนหนทางต่างๆ คือ
การพยายามบังคับน�้าให้อยู่ในแม่น�้าล�าคลอง ที่กักเก็บ ที่ชลอน�้า ด้วยความรู้และวิธีการทางวิศวกรรมและการ
ชลประทาน จึงเกิดมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ในการช่วยป้องกันอุทกภัย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (พ.ศ.
2507) เขื่อนสิริกิต์ิ (พ.ศ.2514) เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (พ.ศ.2542) และ เขื่อนขุนด่านปราการชล (พ.ศ.2549) 
ประกอบกับการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน�้า ท�าให้น�้าที่เดินทางผ่านช่องทาง
น�้าส่วนใหญ่อยู่ในระบบการบริหารจัดการน�้า อย่างไรก็ตามเรายังพบว่าภัยน�้าท่วมยังคงเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่
เมืองอย่างกรุงเทพมหานครต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่พ้นในปี พ.ศ.2554 และแนวโน้มของความหวาดกลัวภัยชนิด
นี้ในสังคมก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นไปตามข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์น�้าฝนท่วมขังในพื้นที่เอง

บทสรุป

วกิฤตน�า้ท่วมในแต่ละคร้ัง ท�าให้หลายฝ่ายต่างกงัวลถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิว่าจะส่งผลต่อการเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร แต่ในสภาพข้อเท็จจริงแล้ว ผลกระทบจากน�้าท่วมที่สร้างความเสียหาย
รุนแรงอย่างกว้างขวาง อาจจะไม่ท�าให้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปล่ียนแปลงมาก
นกั และเทยีบไม่ได้เลยกบัความเสยีหาย และความยากล�าบากของพีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากน�้าท่วม
ในเขตแม่น�้าเจ้าพระยา ทั้งนี้เพราะหลังจากน�้าลดแล้ว รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากในการซ่อมแซม
ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง และเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะท�าให้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวมได้รับผลกระทบไม่มากนัก ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรค�านึงถึงนอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็
คือ ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากจากวิกฤตน�้าท่วม โดยรัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือและเยียวยา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว
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รูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา
A HAPPY MODEL OF WORK IN THE ORGANIZATION BASED 

ON BUDDHIST PSYCHOLOGY

นางชนิกา แสงทองดี 

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้น้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวเิคราะห์คณุลกัษณะความสขุในการท�างานในองค์กร เพือ่ศกึษา
สังเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาและเพ่ือศึกษารูปแบบการ
สร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ในโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาคร้ังนี ้คอื ข้าราชการต�ารวจ นกัเรียนนายร้อยต�ารวจ ลกูจ้าง
ในโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจทีม่คีวามสขุในการท�างาน เพือ่หารปูแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตาม
หลักพุทธจิตวิทยาของบุคคลเหล่านั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด�าเนินการอัดเทป จด
บันทึก สังเกตและถ่ายภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มทุกครั้ง จากนั้นจึงน�าข้อมูลมาท�าการ
เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับ

ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ให้ข้อค้นพบว่า ความสุขในการท�างานในองค์กรได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
สร้างสุขตามหลักพุทธจิตวิทยา และปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ส่วนอิทธิพลทางอ้อม พบว่า การสร้างสุขตามหลักพุทธ
จิตวิทยา ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการท�างานในองค์กรผ่านปัจจัยการสงเคราะห์เกื้อกูล สูงกว่าอิทธิพล
ทางตรง จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยการสงเคราะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปรส่งผ่านเพียงตัวเดียวที่ท�าให้บุคคลมี
ความสขุในการท�างานในองค์กรมากขึน้ และทีน่่าสนใจคอื ตวัแปรการสร้างสขุตามหลกัพทุธจติวทิยา จ�าเป็นต้อง
มปัีจจัยการสงเคราะห์เกือ้กลูเป็นตวัแปรส่งผ่านจึงจะท�าให้บุคคลมคีวามสุขในการท�างานในองค์กรสูงขึน้ ในขณะ
ที่ตัวแปร ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ สามารถส่งอิทธิพลให้บุคคลมีความสุขในการท�างานในองค์กรได้โดยไม่ต้องส่งผ่าน
ตวัแปรใดๆ จนสดุท้ายได้เป็นโมเดลรปูแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธจติวทิยาโมเดล
หนึง่ ส�าหรบัเป็นแนวทางในการปฏบัิติอันจะน�าไปสูก่ารมคีวามสขุในการท�างานในองค์กรมากขึน้หรอืมคีวามทกุข์
ในการท�างานในองค์กรลดลงนั่นเอง

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการสร้างความสุข ความสุขในการท�างาน 
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Abstract

The present study aimed at 1) study characteristics of happiness of working in the 
organization 2) To study the synthesis of the elements of happiness in working in the organi-
zation according to Buddhist psychology and 3) To study the patterns of happiness in work in 
organizations based on Buddhist psychology. The research collected field-quality data. Research 
tools Use of in-depth interview. And group discussion.

The results of this research revealed that. The joy of working in the organization is direct-
ly influenced by the creation of happiness according to Buddhist psychology. And the success 
factor. The indirect influence has been found to create happiness according to Buddhist psychol-
ogy. Influence indirectly on happiness in work in the organization through supportive factors high-
er than direct influence.

The results of the research concluded that. Supportive factors are the only variables that 
make people happier in the workplace and that is interesting. Vulnerable to Buddhist psychology. 
There is a need to have a supportive factor as a transmission variable, so that people will enjoy 
higher work in the organization. While the variable Success Factors It can influence people to 
enjoy working in the organization without having to pass variables. Finally, it is a model to create 
happiness in the work in the organization based on Buddhist psychology model. This is a guideline 
for practice that will lead to a happier working in the organization or to reduce the suffering in the 
workplace in the organization.

Keyword: A HAPPY MODEL, HAPPY AT WORK

บทน�า

ปัจจบุนักระแสการสร้างการท�างานอย่างมคีวามสุขในประเทศไทยได้เร่ิมแพร่หลายมาก จากเดมิทีง่าน
ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานของบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้อยู่รอดและอยู่ได้ ซึ่งต่อมาเริ่มให้ความส�าคัญกับการสร้างความสุขในองค์กร โดย
เริ่มจากบุคลากรก่อนก็จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาเนื่องจากบุคลากรมีความเต็มใจที่จะ
ท�างาน ก่อให้เกิดความส�าเร็จของการท�างานขององค์กร 

แนวคดิองค์กรสขุภาวะ หรอืองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภายใต้การสนับสนุนของส�านกั
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่ง
สร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า “คนท�างาน” คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร หากส่ง
เสรมิให้ทกุคนในองค์กรกลายเป็น “คนท�างานทีม่คีวามสขุ” การท�างานกจ็ะมปีระสิทธภิาพ ส่งผลให้องค์กรเตบิโต
อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกลุ่มความสุขแบ่งได้เป็น 8 มิติหรือ Happy 8 เป็นแนวทางการสร้างความสุขในองค์กร การ
บรหิารจัดการชวีติให้มคีวามสขุอย่างยัง่ยนื สร้างทศันคตบิวกต่อมมุมองในการด�าเนนิชวิีตการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ การ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานความสุข
แปดประการ อันได้แก่ สุขภาพดี Happy Body ผ่อนคลายดี Happy Relax น�้าใจดี Happy Heart สุขสงบดี 
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Happy Soul ใฝ่รู้ดี Happy Brain การเงินดี Happy Money ครอบครัวดี Happy Family และสังคมดี Happy 
Society (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2551, น.18-25)

ความสุข หมายถึง การมีชีวิตที่ดี (XinHua Zidian, 1987) มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ (Wu, 
Y., 1992) แต่ถ้าว่า ความสุขนัน้เป็นสิง่ท่ีต้องเกดิจากจติใจและเป็นอารมณ์ทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดล้อม และความ
สุขเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานขั้นต�่าที่สุดที่มนุษย์ต้องการเสมอ (Lama Dalai, H.H., 1998) การมีทรัพย์สิน มีอาชีพ
ที่มั่นคง มีต�าแหน่ง ยศ ศักดิ์ ฐานะที่เป็นที่ยอมรับของสังคม มีมิตรสหายบริวารและครอบครัวที่ดี การแบ่งความ
สุขถ้าแบ่งออกเป็นสองประเภท อย่างเห็นได้ชัด คือสุขกาย และสุขใจ การที่ร่างกายไม่มีโรคก็เป็นกายที่มีความ
สุข ส่วนสุขใจนั้น คือใจที่ไม่มีความกังวล เป็นสภาวะที่ไม่ทุกข์ จึงเป็นใจที่มีความสุข ซึ่งภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่
กายและใจมีความสมดุล ฉะนั้นความสุขก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเงิน (ว.วชิรเมธี, 2554) สุขอยู่ที่ใจ
ไม่ใช่เงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ สุขอยู่ที่การรู้จักแบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คราบน�้าตา อยากให้ทุกคนมองโลก
ในแง่บวก แล้วจะเห็นว่ามีหลายสิ่งที่ต้องค้นหา นั้นคือ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เกิดแก่เจ็บตายมันเป็น
เรื่องธรรมชาติ ต้นทุนชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากัน จนรวยพิการชราล้วนมีมากมายในสังคม ในฐานะที่เป็นเพื่อน
ร่วมงาน เป็นพนักงานที่บริษัท ฉันมีความสุขทุกครั้งที่เดินผ่านหรือเข้าไปใช้บริการ ยิ้มเข้าไว้แล้วโลกจะสดใส ยิ้ม
ให้กับตัวเอง ยิ้มให้กับคนอื่น ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอ แค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขและเราก็จะสามารถ
แบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้

พุทธศาสนาเป็นเสมือนสายโลหิตแห่งวัฒนธรรมที่อัดแน่นอยู่ในความรู้สึก และหล่อเลี้ยงจิตใจของคน
ไทยมาหลายชัว่อายุคน หลักค�าสอนของพุทธศาสนาสอนให้คนรูจ้ักความจรงิตามธรรมชาตแิละของชวีติทีเ่กดิมา 
สอนให้คนรู้จักตนเองพิจารณาแก้ไขปัญหาของตนเองและพัฒนาตนเองด้วยหลักเหตุผลโดยอาศัยค�าสอนที่เรียก
ว่า หลักธรรม หลักธรรมคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างจะน�ามาสร้างความสุขและแก้ปัญหาได้หรือไม่เป็น
ค�าถามที่ผู้วิจัยสนใจหาค�าตอบ

หลักธรรม หมายถึง ค�าสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการทดสอบแล้วจาก
การปฏบิตัใินทีน่ีท้ีเ่กีย่วข้องกบัความสขุในการท�างาน คอื หลกัอทิธบิาท 4 เป็นหลกัธรรมทีส่อนให้ผูป้ฏิบตัมีิความ
สามารถในการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในงาน การท�างานด้วยใจรักจึงท�าให้
เกิดความพึงพอใจในการท�างานและมีความสุขในงาน ทั้งนี้ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1) ฉันทะ หมายถึง ความ
พอใจ 2) วิริยะ หมายถึง ความเพียร 3) จิตตะ หมายถึง ความตั้งใจ และ 4) วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง ซึ่ง
สามารถน�าหลักธรรมค�าสอนนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานทุกประเภทและใช้ได้ในระดับบุคคล และหลักสังคหวัตถุ 4 
หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ได้แก่ 1) ทาน การให้ 2) ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ 3) อัตถจริยา 
การสงเคราะห์ และ 4) สมานัตตา ความสม�่าเสมอ

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาอบรมและด�าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย
ต�ารวจ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการต�ารวจ และการบริหารงานต�ารวจอย่างแท้จริง มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมายส�าหรับการปฏิบัติงานต�ารวจอย่างลึกซ้ึง และมีความรอบรู้ในแขนงวิชาการขั้นอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อการพัฒนาชีวิตและเอื้อต่อการน�าไปประกอบวิชาชีพต�ารวจ รวมทั้งการหล่อหลอมให้มี
คณุลกัษณะทางกายและคณุธรรมประจ�าใจ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ทางด้านร่างกาย จติใจและอารมณ์
มบีคุลกิภาพทีส่อดคล้องกับสงัคมและวัฒนธรรมอนัดงีามของไทย กล้าหาญ อดทน เชือ่มัน่ในตนเอง มวีจิารณญาณ
ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ยึดถือหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพต�ารวจเป็นแนวทางในการประพฤติตน
และปฏิบัติงานสืบทอดแบบธรรมเนียมของต�ารวจ ด้วยความส�านึกในเกียรติวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
มีความซ่ือสัตย์สุจริต พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการรักษากฎหมายและความ
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สงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ในขณะเดียวกันการท�างานในหน้าที่ของต�ารวจ มัก
จะท�างานภายใต้ภาวะกดดันจากสิ่งรอบข้าง ความคาดหวังจากประชาชน จากคนรอบข้าง ความยากของงานที่
ได้รับมอบหมาย จะต้องได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ ท�างานภายใต้ระยะเวลาที่กดดัน การแข่งขันในการท�างาน ความ
คาดหวงัเหล่านีเ้ป็นปัจจยัท�าให้ข้าราชการต�ารวจรวมทัง้ข้าราชการในโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจเกดิภาวะความเครยีด 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะท�าให้ได้ข้อมูลแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาความสุขในการ
ท�างาน ในฐานะที่ชาวไทยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชนโดยก�าเนิดควรจะน�าเอาหลัก “พุทธจิตวิทยา” 
ซึ่งเป็นหลักค�าสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาโดยองค์รวม เพราะพุทธธรรม
เสนอหลักการพัฒนาปัญญาที่มุ่งการฝึกอบรมตนให้บรรลุอิสระภาวะหลุดพ้นจากปัญหา เมื่อพุทธศาสนิกชนได้
เรยีนรู ้เข้าใจและเข้าถงึด้วยการปฏบิตัติามหลกั “พทุธจิตวทิยา” ย่อมทีจ่ะเกิดผลสมัฤทธิ ์เกิดปัญญาทีจ่ะน�าหลกั
พทุธธรรมมาปรบัประยุกต์ใช้ให้ได้กบัปัญหาทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนัโดยเฉพาะ “ปัญหาด้านการทํางาน” หากวางหลกั
การแก้ปัญหาโดยใช้หลกัธรรมเป็นเกณฑ์แล้วและน�าไปปฏบัิตย่ิอมทีจ่ะน�าความส�าเรจ็ในการแก้ปัญหาการท�างาน
ได้อย่างสมบูรณ์ทุกด้าน เพราะพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยสอนให้บุคคลเข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต และสอนให้รู้จักตนเอง พิจารณาแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยหลักเหตุผลตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่
เรียกว่า “พุทธจิตวิทยา”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กร 

2. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

3. เพื่อเสนอรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

ปัญหาที่ต้องการทราบ

1. คุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กรมีอย่างไร

2. การสงัเคราะห์รปูแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธจติวทิยามอีย่างไรบ้าง

3. น�าเสนอรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาได้อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นการวจิยัทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลู
ภาคสนามแบบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Inter-
view) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างในองค์กรโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการต�ารวจ นักเรียนนายร้อยต�ารวจ ลูกจ้างในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจที่มีความสุขใน
การท�างาน เพื่อหาวิธีการสร้างความสุขในการท�างานตามหลักพุทธธรรมของบุคคลเหล่านั้น ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด�าเนินการอัดเทป จดบันทึก สังเกตและถ่ายภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่มทุกครั้ง จากน้ันจึงน�าข้อมูลมาท�าการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และผลที่
จะได้รับ 
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ในเรื่องที่กล่าวถึงใน
กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย ด้วยการสืบค้นข้อมูล โดยอาศัยเอกสารเป็นหลัก ด้วยวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ  จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์สัททาวิเสส ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างความ
สุขในการท�างานตามหลักพุทธจิตวิทยา แนวคิดตามทฤษฎีอื่น ๆ อันประกอบไปด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา ต�ารา
วิชาการ บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่ปรากฏในหนังสือ ต�าราวิชาการ บทความ เอกสารต่าง ๆ 
จากนั้นจะน�าข้อมูลเหล่านั้นที่ได้มา น�ามาวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือหาข้อสรุปอันเป็นองค์ความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และน�ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสุขในการท�างานต่อไป

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรระดับต่างๆ ในโรงเรียนนายร้อย
ต�ารวจ ตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งนักเรียนนายร้อยต�ารวจ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของบุคลากรระดับต่างๆ ในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงผู้ปฏิบัติการรวมทั้งนักเรียนนายร้อย
ต�ารวจ ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 1,800 ราย ส�าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ผู้วิจัยก�าหนดตามแนวคิดของทาบั
ชนิค และฟีเดล ที่กล่าวว่า ในการใช้สถิติ Factor Analysis วิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ที่ประมาณ 640 ตัวอย่าง

3. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ิจยัจะเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณและคณุภาพ ในช่วงเดอืนมถินุายน 2560 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นการวจิยัทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลู
ภาคสนามแบบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Inter-
view) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีวิธีการดังนี้

1. รวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Source) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และคัมภร์ี
สัททาวิเสส

2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. หาตัวแปรความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

4. หาคุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

5. วิเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

6. ศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูรปูแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธ
จิตวิทยา

7. เรียบเรียงและน�าเสนอผลงานวิจัย
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ประโยชน์ที่ได้รับ

1. กรอบมโนทัศน์เรื่องความสุขในการท�างานในองค์กรสามารถน�าไปใช้พัฒนารูปแบบการสร้างความ
สุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา และเป็นกรอบแนวทางส�าหรับพัฒนาจิตใจอันจะน�าไปสู่ความ
สุขของบุคคลต่อไป

2. ท�าให้ทราบถึงคุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

3. ท�าให้สังคมได้ทราบถึงรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา ซึ่ง
หน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนและสังคมสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
ก�าหนดนโยบายหรือวางแนวทางในการพัฒนาคนและสังคมได้ต่อไป

4. เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธ
จิตวิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาจิตใจมนุษย์โดยอาศัยภูมิปัญญาในสังคมไทย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา ในครั้งนี้ ผู้
วิจัยสรุปผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้

1. การวิจยัเอกสารเพือ่สร้างกรอบแนวคิดและสงัเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบความสขุในการท�างาน
ในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาในเบื้องต้น

ผลการวเิคราะห์เอกสารจากข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Source) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา ปกรณ์
วิเสส และคัมภีร์สัททาวิเสส ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักวิชาการทั้งต่างประเทศและของไทย ได้ตัวแปรความสุขในการท�างานในองค์กร 16 ด้าน เมื่อน�ามาแยกเป็น
ตัวแปรย่อย สามารถสังเคราะห์ตัวแปรความสุขในการท�างานในองค์กร ได้ทั้งสิ้น 64 ตัวแปร ผู้วิจัยน�าตัวแปร
เหล่านี้มาจัดท�าเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาตัวแปรความสุขในการท�างานในองค์กร รวมทั้งสิ้น 64 ข้อ แล้วน�า
แบบสอบถามมาเป็นเครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่การศกึษาวเิคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัในขัน้ตอน
ต่อไป

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กร

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบความสขุในการท�างานในองค์กร 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ตัวแปรทั้ง 64 ตัวแปร ที่วัดมาโดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ ของ Likert มีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 3.29 - 3.62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็น เกี่ยวกับระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มี 64 รายการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ความสุขในการท�างานในองค์กร อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพอใจในร่างกายที่ปราศจากโรคภัย 
( = 3.62) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมีสุขภาพแข็งแรงท�าให้ท�างานได้มากขึ้น ( = 3.49) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีผลต่อความก้าวหน้าในการท�างาน ( = 3.49) อยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ และรายการทีม่ีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ดุ คอื การประชมุเพือ่ระดมความคิดเหน็และวางแผนการปฏบิัตงิานร่วมกนั
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เสมอ ( = 3.29) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การให้ความรู้กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ ( = 
3.29) อยู่ในระดับมากที่สุด และการพูดปกป้องเพื่อนจากความเข้าใจผิด ( = 3.30) อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะความสุขในการท�างานในองค์กร โดยภาพรวมพบว่า คุณลักษณะความสุข
ในการท�างานในองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39

3. การสังเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการ
วิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Compo-
nent Analysis : PCA) ได้องค์ประกอบความสุขในการท�างานในองค์กร 16 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 ครอบครัวดี องค์ประกอบที่ 2 ความมีน�้าใจ องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาตนเอง องค์ประกอบที่ 4 ความ
รอบคอบ องค์ประกอบที่ 5 การให้ องค์ประกอบที่ 6 ความเสมอต้นเสมอปลาย องค์ประกอบที่ 7 การปล่อยวาง 
องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบ องค์ ประกอบที่ 9 การสื่อสารที่ดี องค์ประกอบที่ 10 การเป็นแบบอย่างที่ดี 
องค์ประกอบที่ 11 วินัยทางการเงิน องค์ประกอบที่ 12 สัมพันธภาพ องค์ประกอบที่ 13 ความภาคภูมิใจ องค์
ประกอบที่ 14 ความขยัน องค์ประกอบที่ 15 คุณธรรม องค์ประกอบที่ 16 สุขภาพดี

4. รูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

การสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธจติวทิยาควรด�าเนนิการพฒันาตามองค์ประกอบ
แต่ละด้านตามที่ได้ผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ได้แนวทางทางการ
เสนอรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาตามโมเดลดังกล่าวข้างต้น

ผลงานการวิจัยน้ีมุ่งศึกษาองค์ประกอบความสุขในการท�างานในองค์กรที่จะน�าไปสู่รูปแบบการสร้าง
ความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา ที่มีปัจจัยการสงเคราะห์เกื้อกูล เป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งผู้
วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมวิธีที่รวมจุดเด่นของงานวิจยัเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ผลที่ได้จากงาน
วิจัยชิ้นนี้ให้ข้อค้นพบว่า มีปัจจัยที่น่าสนใจมากมายที่มีผลต่อความสุขในการท�างานในองค์กร ทั้งปัจจัยทางพุทธ
จิตวิทยาและปัจจัยทางจิตวิทยา เนื่องจากความสุขในการท�างานในองค์กรเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม และมีความ
หลากหลาย อีกทั้งความสุขในการท�างานในองค์กรไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของคนในองค์กร ตัวแปรที่เลือกจึงต้องมีทั้งตัวแปรบุคลิกภาพที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล เรื่องสัมพันธภาพ เรื่องการ
ท�างาน แสดงให้เห็นความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร และยังเชื่อมโยงกับเจตคติของบุคคลที่มีต่อ
ความสุขในการท�างานในองค์กรในแต่ละรูปแบบ นอกจากนั้นยังพบว่า สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธสามารถน�ามา
ใช้ ร่วมกับความสุขในการท�างานในองค์กรได้ โดยเปลี่ยนบริบทที่สนใจให้เข้ากับความสุขในการท�างานในองค์กร 
งานวิจัยน้ีให้ภาพความสุขในการท�างานในองค์กรที่สามารถเกิดจากการพัฒนาตนเองใน 4 ด้าน คือ กาย จิต 
สังคม และปัญญา ซึ่งเป็นภาพความสุขแบบปุถุชนทั่วไป มีเรื่องของคุณภาพจิตที่ดี อันจะน�าไปสู่การมีปัญญารู้คิด
ในเรื่องต่างๆ เป็นความสุขที่มาจากการท�างานในองค์กร ตลอดจนการมีศรัทธาต่อการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวน�าไปสู่การสร้างเครื่องมือในการวิจัยเพื่อน�าเสนอรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานใน
องค์กรตามหลกัพทุธจติวทิยา ท่ีมีตวัแปรปัจจยัการสงเคราะห์เกือ้กลู เป็นตวัแปรส่งผ่าน เพือ่ตรวจสอบความตรง
ของโมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น และตรวจสอบอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของตัวแปรต่างๆ ในโมเดลที่มีผล
ต่อความสุขในการท�างานในองค์กร ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า โมเดล ท้ัง 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และความสุขในการท�างานในองค์กรได้รับอิทธิพลทางตรงจากการสร้างสุขตามหลักพุทธจิตวิทยา และ
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ส่วนอิทธิพลทางอ้อม พบว่า การสร้างสุขตามหลักพุทธจิตวิทยา ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
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สุขในการท�างานในองค์กรผ่านปัจจัยการสงเคราะห์เก้ือกูล สูงกว่าอิทธิพลทางตรง จากผลการวิจัยสรุปได้ ว่า 
ปัจจัยการสงเคราะห์เก้ือกูลเป็นตัวแปรส่งผ่านเพียงตัวเดียวที่ท�าให้บุคคลมีความสุขในการท�างานในองค์กรมาก
ขึ้น และที่น่าสนใจคือ ตัวแปรทางพุทธจิตวิทยา (การสร้างสุขตามหลักพุทธจิตวิทยา) จ�าเป็นต้องมีปัจจัยการ
สงเคราะห์เกื้อกูลเป็นตัวแปรส่งผ่านจึงจะท�าให้บุคคลมีความสุขในการท�างานในองค์กรสูงข้ึน ในขณะท่ีตัวแปร
ทางพุทธจิตวิทยา (ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ) สามารถส่งอิทธิพลให้บุคคลมีความสุขในการท�างานในองค์กรได้โดยไม่
ต้องส่งผ่านตัวแปรใดๆ จนสุดท้ายได้เป็นโมเดลรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธ
จิตวิทยาโมเดลหนึ่ง ส�าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะน�าไปสู่การมีความสุขในการท�างานในองค์กรมากขึ้น
หรือมีความทุกข์ในการท�างานในองค์กรลดลงนั่นเอง

โมเดลรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความสุขในการท�างานในองค์กร ให้มี
ภารกจิหลกัในการก�าหนดนโยบาย แนวทางและกรอบแนวคดิในการจัดท�ายทุธศาสตร์การพฒันาความสขุในการ
ท�างานในองค์กร ก�ากบัการจดัท�ายทุธศาสตร์ ก�ากบัดแูลการศกึษาวจิยัและการพฒันาตวัชีว้ดั ผลกัดนัยทุธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ และก�ากับดูแลการติดตามประเมินผล 
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 2) โรงเรียนนายร้อยต�ารวจในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบผลิตนายต�ารวจชั้นสัญญา
บัตรให้แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น และเพิ่มรายวิชา
จริยธรรมต�ารวจ จากเดิมที่มี 1 รายวิชา เป็น 4 รายวิชา โดยให้นักเรียนนายร้อยต�ารวจเรียนทุกปีการศึกษา และ
เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ เพื่อผลิตนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตรให้มีคุณธรรมน�าความรู้ สามารถแข่งขันได้ใน
โลกปัจจุบัน เป็นต�ารวจที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท�างาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนด้วย

 3) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตคิวรน�ากระบวนการของการจดัการความรูห้รอืเกลยีวความรู ้(Knowl-
edge Spiral หรือ SECI Model) มาด�าเนินการเพื่อดึงความรู้และภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวของต�ารวจแต่ละคน 
(Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้และภูมิปัญญาท่ีเปิดเผยท่ีเป็นเหตุเป็นผล (Explicit Knowledge) ที่
ต�ารวจทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อต�ารวจจะได้น�าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้โรงเรียนนายร้อยต�ารวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการ และน�าผลของการจัดการ
ความรู้นี้มาจัดท�าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของต�ารวจ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1) ควรมกีารศกึษารปูแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธจติวทิยา ในส่วน
องค์กรอื่น ๆ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อน�าข้อค้นพบมาพัฒนาปรับปรุงเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในภาพรวม

 2) ควรมีการศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธ
จิตวิทยาในเชิงปริมาณ

 3) ควรมีการศึกษากระบวนการสร้างความสุขในการท�างานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาโดย
การท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 4) ควรมกีารศกึษาวธิกีารน�ารูปแบบการสร้างความสขุในการท�างานในองค์กรตามหลกัพทุธจิตวทิยา
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และจะด�าเนิน
การอย่างไร

 5) จากข้อค้นพบของการวิจัย ที่พบว่า รูปแบบองค์ประกอบความสุขในการท�างานในองค์กรที่ได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถอธิบายรูปแบบการสร้างความสุขในการท�างานใน
องค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี รูปแบบองค์ประกอบความสุขในการท�างานในองค์กรและตัวชี้วัด
เหล่านี้จึงสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาและวัดระดับความสุขในการท�างานในองค์กรของกลุ่มหรือองค์กรอื่นๆ ได้
ต่อไป
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การพัฒนาผู้น�าชุมชน ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4
THE DEVELOPMENT COMMUNITY LEADER 

ACCORDING TO FOUR SUBLIME STATE OF MIND

พระครูประโชติภัทรคุณ

บทคัดย่อ

การพัฒนาผู้น�าชุมชน สังคมไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนเป็นอย่างสูง เพราะคนเป็นผู้
ที่จะให้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา การพัฒนาผู้น�าต้องพัฒนา ในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ 
ร่ายกาย ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง การสร้างระบบบรหิารจดัการทีด่ใีนชมุชน 
ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้น�าและปฏบิัตติามเงือ่นไขตา่งๆ อย่างเคร่งครดัและรกัษาไวซ้ึ่งคุณภาพของชุมชน 
มุง่มัน่ในการพฒันาการบรหิารรวมทัง้แสวงหาช่องทางทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ให้แก่ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง และจดัระบบ
เพือ่ให้คนในสงัคมสามารถเสนอแนะ หรอืแสดงความคดิเห็นในเรือ่งต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเรว็ และมกีารด�าเนิน
การอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หลักธรรมที่ผู้น�าชุมชนจะต้องยึดถือปฏิบัติ
คือพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นหลักแห่ง ความรัก ความสงสาร ความ
เบิกบาน ความวางเฉย มีใจเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ผู้น�าชุมชนควรตระหนักเป็นอย่างมาก เพื่อให้
ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาคน, พรหมวิหาร 4

Abstract

In Thai society, Community Development attaches great importance to the develop-
ment of human quality. Those who benefit and affect development are people in the com-
munity. The lleadership development must be developed in all dimensions, the mind, body, 
knowledge and skills continue. Creating a Good Community Management System Establish 
quality standards for leaders and follow the conditions. Strictly maintain and maintain the 
quality of the community. Commitment to the development of the management, as well as 
seeking to increase the benefits to the community. The system allows people in the society 
to suggest. Or to express opinions in various matters quickly. Is best to do it. In order for peo-
ple in the community to respond quickly. The principle that community leaders must adhere 
to is the four Sublime State of Mind: kindness, pleasant, sympathetic, Inaction. The main thing 
of love, compassion, joy, equanimity, impartiality, and equality. Community leaders should be 
very aware. To make the community sustainable 

 

Keywords: Human development / Four Sublime State of Mind 
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บทน�า

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (2550-2554) (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) มุ่งเน้นพัฒนา“คน” และ “คุณภาพของคน” โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย จึงให้ความส�าคัญล�าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน 
เนือ่งจากคนเป็นท้ังเป้าหมายสดุท้ายทีจ่ะให้ได้รบัผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา จงึจ�าเป็นต้องพฒันา
คณุภาพคน ในทกุมติอิย่างสมดลุ ทัง้จติใจ ร่ายกาย ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (2555-2559) (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ, 2556) ซึ่งเป็นแผนที่อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาเป็นปรชัญา น�าทางการพฒันาและบรหิารประเทศ เป็นแผนยทุธศาสตร์ทีช่ีก้รอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย บริบทของสังคมไทยและองค์กรไทยที่
หล่อหลอมด้วยพุทธศาสนาก็เชื่อว่า ความเมตตาก็เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงที่ช่วยเอื้อต่อการบริหาร การมีจิตใจที่
กว้างขวางยอมรับในความแตกต่างและข้อบกพร่องของบุคคลและหาทางช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปรับปรุงต้องให้
โอกาสและมอบหมายงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ สนับสนุนการพัฒนาที่ช่วยยกระดับศักยภาพ 
และในยคุสงัคมและเศรษฐกจิบนพืน้ฐานความรู ้ผูน้�าและตนในชมุชนควรได้รบัโอกาสในการพัฒนาคณุภาพคนใน
ทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่ายกาย ความรู้และทักษะความสามารถ โดยเฉพาะผู้ที่จะมาเป็นผู้น�าชุมชนจะต้อง
มีหลักธรรมในการด�าเนินชีวิต หลักธรรมนั้นคือ พรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ซึ่งเป็นหลักแห่ง ความรัก ความสงสาร ความเบิกบาน ความวางเฉย มีใจเป็นกลางให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย จาก
ข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่คนเราอยู่ ร่วมกันเป็นชุมชนหมู่คณะจะต้องให้ความส�าคัญถึงหลักธรรมนี้ 
โดยเฉพาะผู้น�าชุมชนควรตระหนักถึงหลักธรรมนี้ เพื่อให้การบริหารงานชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการ
เรียนรู้โดยชุมชนต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลองผิดลองถูกของคนที่พยายามมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
งาน โดยไม่ต�าหนิหรือลงโทษให้เสียก�าลังใจ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองที่มีความรักความเข้าใจให้
คนในชุมชนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ยังต้องขจัดวัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวก 
การแสวงหาประโยชน์ให้พวกพ้องโดยมิชอบธ�ารง รักษาความเป็นธรรมในการให้คุณให้โทษคนบนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว่าการพัฒนาคน เพื่อสร้างคน ถือเป็นการสร้างชาติ

หลักธรรมพรหมวิหาร 4

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังต่อไปนี้

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช (เจรญิ สวุฑฒฺโน) (สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 
(เจริญ สุวฑฺฒโน), 2543) ทรงเรียบเรียงหนังสือชุดรวมธรรมะ ตอนที่ว่าด้วยพรหมวิหาร 4 สามารถสรุปความได้
ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมส�าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรมเป็นที่
อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุขโดยให้ผู้ปฏิบัติน�าไปใช้ดังนี้ ข้ันแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเก้ือกูลแผ่ออกไปในสัตว์
บคุคลทัง้หลาย คอื เมตตาซึง่มอีาการเป็นความคดิเกือ้กลู ต่อจากนัน้เมือ่ได้เห็นหรือได้ยนิหรือได้คดิว่าเขามคีวาม
ทกุข์เดอืดร้อนกป็ฏบัิติช่วยบ�าบดัทุกข์ให้ คือ กรณุาซึง่มอีาการช่วยบ�าบดัทกุข์ จากนัน้ ครัน้ใด้เหน็เขามสีขุไม่ทกุข์
ก็พลอยยินดีบันเทิงใจคือ มุทิตาซึ่งมีอาการพลอยยินดี และเมื่อไม่มีกิจที่ควรจะท�าต่อไป ก็อุเบกขา คือ ดูอยู่เฉยๆ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตต์ ปยุตฺโต)พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2551) ได้กล่าวถึง พรหม
วิหารธรรม หมายถึง คุณธรรมส�าหรับผู้ใหญ่ นักปกครองหรือผู้บริหาร 4 ประการ ได้แก่  
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1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่
มนุษย์ทั่วหน้า  

2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือด
ร้อนของปวงสัตว์  

3. มุทิตา คือ ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีใจผ่องใสบันเทิงประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบาน
อยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด�ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเข้าได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณากรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท�า
แล้วอนัควรได้รบัทัง้ผลดแีละชัว่สมควรแก่เหตอุนัตนประกอบ พร้อมทีว่นิจิฉยัและปฏบัิตไิปตามธรรม รวมทัง้รูจั้ก
วางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท�า

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต, 2539) ได้กล่าวถึง พรหมวิหาร 
4 ซึ่งสามารถสรุปความได้ว่านักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม คือ ธรรมส�าหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ เพราะเมตตา
จะท�าให้นักบริหารรู้จักมองแง่ดีของเพื่อนร่วมงานและจดจ�าไว้เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา 
กรุณาจะท�าให้นักบริหารเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอ่ืน มุทิตาท�าให้นักบริหารส่งเสริมคนท�างานมีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถจนได้เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นและอุเบกขาจะท�าให้ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการให้
รางวัลและโทษ โดยรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน

ปัญญานันทภิกขุ (ปั่น ปฺญานนฺโท) (ปัญญานันทภิกขุ (ปั่น ปฺญานนฺโท), 2541) กล่าวถึง พรหม
วิหาร ว่าเป็นหลักใจ ได้แก่ ผู้ใหญ่ที่ดีย่อมด�ารงตนมั่นคงอยู่ในพรหมาวิหาร 4 ประการเป็นประจ�าในผู้น้อยเป็น
นิจ คือ มีเมตตารักใคร่ ปรารถนาให้ผู้น้อยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน 1 กรุณาสงสารช่วยเหลือผู้ที่น้อย
ที่ทุกข์ยากจนเต็มความสามารถ 1 มุทิตา พลอยยินดีที่มีความเจริญขึ้น แม้จะได้รับยกย่องดีกว่าตนก็ไม่คิดริษยา 
1 อุเบกขาวางตน

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าพรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรม
ประจ�าใจอนัประเสรฐิ หลกัความประพฤตทีิป่ระเสริฐบริสุทธิ ์ธรรมท่ีต้องมไีว้เป็นหลักใจและก�ากับความประพฤติ 
จึงจะชื่อว่าด�าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย โดยชอบ มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการคือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

เมตตา ความรัก ปรารถนาอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์และ
สัตว์ทั่วหน้า 

กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใส่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ปวงสัตว์ 

มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ 
ต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ด�ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบ
ตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยความรักและความชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท�าแล้ว อัน
ควรได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวาง



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  867

เฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท�า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควร
ได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

การพัฒนาผู้น�าชุมชน ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4

 พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนาบุคคลและสังคมในทุกมิติ นับ
ตั้งแต่การมีชีวิตอยู่ การด�ารงอยู่ด้วยความดีงาม เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสร้างสรรค์สังคมที่
ดีงามร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขใน 3 ประการ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร , ดร., 2558) คือ

1. การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่แท้ มนุษย์ผู้ที่ได้เกิดมาชื่อว่าจะประเสริฐได้ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝน
พฒันาตนอย่างถกูต้อง มนษุย์สามารถฝึกหดัขดัเกลาได้และมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัการฝึกหดัขัดเกลา
เพื่อให้ตนเองนั้นให้มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมและต่อโลก 

2. การสร้างดุลยภาพทางสังคม สามารถอ�านวยความสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่สังคมอีกด้วย เมื่อ
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแล้ว มนุษย์จะต้องเกื้อกูล แบ่งปัน ต่อกัน เพื่อให้สังคมมีดุลยภาพ ให้มีการสร้าง
ความเสมอภาคและความยตุธิรรมต่อกนั หากสังคมใดปราศจากความเสมอภาค ความยุตธิรรมของบคุคลในสงัคม
แล้ว สังคมย่อมจะเกิดความวุ่นวาย มีความขัดแย้งระหว่างบุคคล ดังนั้น 

3. การตระหนกัรูแ้ละปฏบัิติเพือ่ความยัง่ยนืของสรรพสิง่ สรรพสิง่ล้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หากบุคคลได้ตระหนักรู้ในเหตุปัจจัยดังกล่าว ย่อมจะเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์และ
สรรพสิ่ง มีการปฏิบัติต่อกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความประหยัด รู้จักการบริโภคอย่างมีสติ ไม่โลภ ไม่หลงจน
เกนิไป รูจ้กัในการบรโิภคและใช้สอยทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม พอเพียงเพ่ือให้เกดิความ
สมดุล 

มีผู้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาผู้น�าชุมชน ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไว้หลายท่าน ซึ่งมีทัศนะที่เกิดขึ้น
จากประสบการณใ์นการเป็นผูน้�ามาและผลจากการศึกษาและวิจยัของนักวชิาการทั้งของไทยและตา่งประเทศ สุ
พล เครือมโนรมณ์ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของบุคลากร กล่าวว่านักบริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้

ก.  เมตตา
 1. มีการเสียสละอย่างปราศจากการเห็นแก่ตัว
 2. เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี
 3. มีความจริงใจ 
 4. มีความรอบรู้ในวิชาการ
 5. มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน
 6. เป็นผู้น�าที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่อุทิศตนและเวลาให้สถานศึกษาอย่างเต็มที่
 7. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเคารพในสิทธิ์และศักดิ์ศรี

ข. ด้านกรุณา
 1. มปีระสบการณ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประสบการณ์ทีเ่กีย่วกับการทีเ่คยถกูปกครองบงัคบับญัชา

จากหัวหน้าแบบต่างๆ เพื่อที่ได้ทัศนะในการปกครองบังคับบัญชาผู้อื่น   
 2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
 3. เปิดโอกาสให้บุคคลจ�านวนมาก หรือบุคคลหลายๆ คน เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท�าโดยไม่

ท�างานตามล�าพัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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 4. เป็นผู้ท�าหน้าที่ประสานผลประโยชน์ บริการแก่ผู้อ่ืนทุกๆคนในการที่จะช่วยให้เข้าด�าเนินงาน
ต่างๆ ในการให้การศึกษาได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  5. เป็นผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนและเพื่อให้สังคมดีขึ้น
 6. เป็นผู้มีความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการท�างานเป็นทีม
 7. เป็นผู้ศึกษาความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การแนะแนว การวดัผล และประเมนิผล ตลอดจนสามารถจดัระบบการนเิทศศกึษาภายในได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ค. ด้านมุทิตา
 1. มีความกระตือรือร้น เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี
 2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่น
 3. ต้องรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ร่วมงานที่ท�าความดีตามความเหมาะสม
 4. เผยแพร่ผลงานที่ดีของผู้ร่วมงานทุกคน
 5. ชื่นชมผลงานการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 6.เป็นก�าลังใจให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นประสบความส�าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

ง. ด้านอุเบกขา
 1. มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบทันคน
 2. มีความสามารถรอบด้าน
 3. มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่โลเล
 4. มีก�าลังกายและพลังประสาทมั่นคง
 5. มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ
 6. มีความยุติธรรม มีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม�่าเสมอ
 7. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน และผู้อื่น

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการน�าเอาหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมส�าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจ
แห่งพรหม อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน คุณธรรม
ส�าหรับผู้ใหญ่ นักปกครองหรือผู้บริหาร นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม คือ ธรรมส�าหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ 
เป็นหลักใจ ได้แก่ ผู้ใหญ่ที่ดีย่อมด�ารงตนมั่นคงอยู่ในพรหมาวิหาร 4 ประการเป็นประจ�าในผู้น้อยเป็นนิจ

สรุป

เป้าหมายของการพัฒนาสังคมอีกนัยหนึ่งคือ “การพัฒนาความรู้และสติปัญญาของบุคคล” เพื่อให้
บุคคลเป็น “ศูนย์กลางของการพัฒนา” หากบุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้และสติปัญญาในการด�าเนินชีวิต การพัฒนา
สังคมย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย การพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ทัศนคติ และแนว
ปฏิบัติที่ดีย่อมจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีงดงาม การที่บุคคลจะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม มีความสุจริตทางกาย วาจาและจิตใจ เป็นพ้ืนฐานนั้น บุคคลจะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน มีจิตใจที่
ประกอบด้วยความรัก ความเมตตา ฉะนั้นการพัฒนาผู้น�าชุมชน จะต้องมีหลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ 1.มีความ
เมตตา ความรกั ปรารถนาอยากให้เขามคีวามสขุ 2.มคีวามกรณุา ความสงสาร คดิช่วยให้พ้นทกุข์ 3.มคีวามมทุติา 
ความยินดี ในเมือ่ผูอ้ืน่อยูด่มีสีขุ 4.มคีวามอเุบกขา ความวางใจเป็นกลาง เพือ่พฒันาไปสูค่วามเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์
และสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามร่วมกัน
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870  บทความวิชาการ

การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ
The Buddhist Psychology for Educational Management in 

Buddhist Schools

สมชาย บุญสุ่น

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ” โรงเรียนวิถีพุทธ คือ 
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น�าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้
เรยีนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพฒันาตามหลกัไตรสกิขาอย่างบรูณาการ ผูเ้รยีนได้เรยีนรูไ้ด้พฒันาการ
กนิ อยู ่ด ูฟัง ให้เป็นโดยผ่านกระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา และมวีฒันธรรมเมตตา เป็นฐานการด�าเนนิ
ชีวิต พุทธจิตวิทยาเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางตะวันตกและศาสตร์ทางตะวันออกมาอธิบายปรากฏการณ์ทาง
จติและกระบวนการทางจิตใจของมนษุย์เพือ่ให้มนษุย์ตืน่รูต่้อความเป็นจรงิหรอืสจัธรรมของโลกและจกัรวาลโดย
การปรับความคิดของบุคคลในการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตาม
แนวพุทธจิตวิทยาของบุคคลให้เป็นองค์รวมตามแนว “ไตรสิกขา” เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยที่ยั่งยืนต่อ
ไป

ค�าส�าคัญ : จิตวิทยา, การจัดการศึกษา, โรงเรียนวิถีพุทธ

Abstract

This paper “The Buddhist Psychology for Educational Management in Buddhist Schools” 
is a general school system that uses the principles of Buddhism. Or apply in administration. 
And the overall development of the learner. Focus on the integrated development framework 
of the Sikhs. The learner has learned to develop, eat, listen, and be through the cultural pro-
cess. And a merciful culture. It is a lifestyle. Buddhist psychology is the integration of Western 
and Eastern sciences to explain the human psychic and mental processes in order to awaken 
people to the truth or the truth of the world and the universe by adjusting the minds of indi-
viduals. Living in harmony with nature. And develop a system of education management according to the 
Buddhist psychology of the person to be holistic. “The Tisikkha” for the sustainable development of Thai 
society and society.

Keywords: Psychology, the Buddhist Psychology, Buddhist Schools
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บทน�า

การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่นาํผูเ้รยีนไปสูก่ารเป็นเดก็ด ีมีความรู ้คูค่วามสขุ ตามกลยทุธ์และจดุเน้น 
ของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (สมนึก ศูนย์กลาง, 2546, หน้า 19) โดยการที่จะ
ทําให้ผู้เรียน ไปสู่จุดหมายดังกล่าวนั้น ได้มุ่งเน้นให้ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องรู้จักหลักการ เพื่อพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ประการ คือการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง 
สร้างความเข้าใจในหลกัสตูรทีป่รบัปรงุ ตดิตามประเมินผลการใช้หลกัสูตรและสร้างระบบการช่วยเหลือการพฒันา 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษา การพัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการบรูณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดระบบการดูแลนักเรียน โดยการสานสายใยครูและผู้เรียน จัด
ระบบการช่วยเหลอืปกป้องและคุม้ครองผูเ้รยีน การส่งเสรมิกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน และการ
ประกนัคณุภาพ การศกึษา โดยการเร่งรดัยกระดบัมาตรฐานคณุภาพของสถานศกึษา จากกลยทุธ์และจุดเน้นของ
สาํนกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ดงักล่าว จะเห็นได้ว่า มาตรการทีส่าํคญัยิง่ต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก็คือ มาตรการด้านกระบวนการเรียนเพื่อพัฒนาครู ซึ่งเป็นภารกิจหลักของครู ที่นอกจากจะมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ยังต้องพัฒนา ตนเองให้มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการจัดกระบวน การเรียนรู้ในชั้นเรียน อันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิผล

โรงเรยีนวิถีพทุธเป็นหนึง่ในโรงเรยีนรูปแบบใหม่ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เดก็และเยาวชนไทยสามารถพฒันา
ตามศกัยภาพเป็นคนด ีคนเก่งของสงัคม สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสขุโรงเรยีนวิถพีทุธจะน�าหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา กระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนต้องเลือกก�าหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรม
และวิธีการเรียนรู้ ให้คิดเอง ปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพความต้องการ ความสนใจและความถนัดแต่ละคน ซึ่งการจัดการศึกษา ในลักษณะดังกล่าวนี้จะประสบ
ความส�าเร็จไม่ได้เลยถ้านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ เพราะนักเรียนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น
มักเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มักคิดอะไรโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลางหรือเป็นที่ตั้ง 
ไม่ชอบช่วยเหลือหรือแบกภาระ ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น คิดถึงแต่ความต้องการและความสนใจของตัวเอง (ประ
ดินันท์ อุปรมัย, 2537, หน้า 501) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ที่มุ่งการแสวงหาความรู้โดยการท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

การศกึษาจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัและมคีวามจ�าเป็นอย่างมากในการทีจ่ะพฒันาให้มนษุย์มปีระสทิธภิาพและ
ศักยภาพสงูสดุ ซึง่ต้องมีการพฒันาโดยต้องค�านึงถงึทรพัยากรท่ีมีคณุภาพและสิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืทรพัยากรบคุคล
ที่มีคุณภาพ ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคม
ต้องปฏบิตั ิเพราะจะท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ วนิยัจงึเป็นคณุธรรมทีค่วรสร้างและปลกูฝังให้ทกุคนใช้
เป็นแนวทางส�าหรบับงัคบัพฤตกิรรมของตนเอง ท�าให้บรรลตุามจดุหมายของชีวิตและประสบความส�าเรจ็ในชีวติ 
ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะท�าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไป
ในทางที่ดีงาม ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมี
คุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้
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เป็นพืน้ฐาน ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัและมคีวามจ�าเป็นอย่างมากในการทีจ่ะพฒันาให้มนษุย์มปีระสทิธภิาพ
และศักยภาพสูงสุด

จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
ค�านึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู จ�าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อจะได้
เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการ

ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา

โดยทั่ว ๆ ไปเราจะค�านึงถึงว่าจิตวิทยาการศึกษาเป็นจิตวิทยาประยุกต์ ซึ่งหมายถึงการน�าหลกัการทาง
จติวทิยาไปใช้ในการศกึษา แต่จาก Dictionary of Psychological and Psychoanalytical terms (1970) ได้ให้ความ
หมายไว้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ

1) จิตวิทยาการศึกษาเป็นการประยุกต์จิตวิทยาไปใช้ในการศึกษา ซึ่งความคิดนี้ขณะนี้ล้าสมัยเสียแล้ว

2) จิตวิทยาการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยา ซึ่งศึกษาส�ารวจปัญหาการศึกษาโดยใช้วิธีการและ
หลักการทาจิตวิทยา ส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตามความคิดเดิมมองเห็น
ว่า งานของจิตวทิยาการศกึษานั้นเป็นเพียงการน�าผลของการค้นพบทางจิตวิทยาซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาไปใช้ 
แต่ส�าหรับความคิดใหม่ จะมองเห็นว่างานของจิตวิทยาการศึกษานั้นมิใช่เป็นเพียงการน�าผลของการค้นพบทาง
จิตวิทยาซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาไปใช้เท่านัน้ แต่ยงัได้สร้างหลกัการทางจติวทิยาเพือ่ศึกษาส�ารวจปัญหาทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า จิตวิทยาการศึกษามีระบบระเบียบวิธีการของตนเองมิใช่เป็น
เพียงจิตวิทยาประยุกต์เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา

Goodwin and Klausmeier (1975) ได้ก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษาว่ามีอยู่ 2 
ประการ คือ

1) เป็นการให้ความรู้เกีย่วกบัการเรยีนรูข้องคน ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ และจดัรวบรวมอย่างมรีะบบเข้าเป็น
ทฤษฎี หลักการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะนี้จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioral Science) ซึง่จะศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนในสภาพของการจดัการเรยีนการสอน
จิตวิทยาการศึกษาจะเป็น ดังเช่นศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์อ่ืน ๆ โดยทั่ว ๆ ไป คือจะมีทั้งเนื้อหาและ
ระเบียบวิธีการ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้และพัฒนาการ เนื้อหาที่เด็ก
จะเรียน ผลของการเรียน สภาวะของเด็ก และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนการวัดผล อีกแง่หนึ่งคือ ให้ความ
สนใจอย่างยิ่งว่าเด็กจะเรียนอะไรและอย่างไร ในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นระเบียบวิธีการ จะรวมถึงการวิจัยต่าง ๆ 
และพัฒนาการซึ่งท�าในห้องทดลองกับเด็กวัยเรียน หรือน�าไปใช้ในโรงเรียนโดยตรง

2) เป็นการน�าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้และเกี่ยวกับนักเรียนมาจัดเป็นรูปแบบ เพื่อให้ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถน�ามาใช้ได้ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาต่าง ๆ มิใช่จะน�ามาใช้ได้โดยตรง แต่
จะต้องน�ามาหาความเชื่อม่ันภายในโรงเรียนเสียก่อนอีกแง่หนึ่งคือ นักจิตวิทยาการศึกษาจะเป็นผู้ส�ารวจว่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการสอน หลักการสอน และกิจกรรมของนักเรียนจะช่วยเด็กในการเรียนได้อย่างไร เพราะว่าในการ
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ปรับปรุงการศึกษานั้นต้องการทั้งวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการใหม่ ๆ ดังนั้นในการปรับปรุงการศึกษา นัก
จิตวิทยาการศึกษาจะต้องท�างานกับครูพร้อม ๆ ไปกับการค�านึงถึงเนื้อหา

ครูซึง่มหีลกัทางจติวิทยาดีย่อมจะสามารถสร้างสิง่แวดล้อมทีด่กีว่าเพือ่น�าไปสูก่ารเรยีนรู ้Lesser (1971) 
เป็นผู้หนึ่งในหลาย ๆ คนที่มองเห็นว่า ความก้าวหน้าในการสอนจะเกิดขึ้นด้วยการจัดให้ครูได้รับความรู้ หรือได้
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และการน�าไปใช้ในชั้นเรียน ดังนั้น การให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทางจิตวิทยา และสามารถน�าไปใช้ได้ เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน

จะเห็นว่าจิตวิทยาและการศึกษามีความสัมพันธ์กัน และต่างก็มีผลซึ่งกันและกันสภาพการเรียนการ
สอนจะเปิดโอกาสให้นักจิตวิทยาการศึกษาได้ทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้เพื่อที่จะสามารถน�าผลไปปรับใช้ต่อไป 
และจิตวิทยาจะช่วยให้ความกระจ่างในการตั้งเป้าหมายในการศึกษาและได้ให้หลักการในการทอสอบหลักการ
สอน

ในหนังสือจิตวิทยาการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป จะน�าจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษามาอภิปรายในแง่
ต่าง ๆ กัน บางเล่มก็กล่าวถึงเพียงทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนหรือบางเล่มกล่าวเพียงสภาพ
ของห้องเรียนซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางความคิดส�าหรับหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ศกึษาหลายสาขาด้วยกนั โดยอาศยัการแบ่งของ Eson (1972) ซึง่ได้จ�าแนกจติวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาโดย
ค�านึงถึงเป้าหมายของการศึกษาและปัญหาการเรียนการสอนออกเป็น 6 สาขาด้วยกัน คือ

1) จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality)

2) จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)

3) จิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดหรือความรู้ความเข้าใจ (Psychology of Thinking or Cognition)

4) จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

5) จติวทิยาว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบคุคล (Psychology of Individual Differences)

6) จิตวิทยาสังคม (social Psychology)

ความส�าคัญของจิตวิทยาการศึกษา

ความส�าคญัของวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและบทเรียน นกัจิตวิทยาการศกึษาได้เน้นความส�าคญัของ
ความชัดเจนของการระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วยการเรียนเนื่องจากวัตถุประสงค์
จะเป็นตัวก�าหนดการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ครูจะต้องมีความ
รู้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่
ก�าลังศึกษาในโรงเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ 
แล้ว ครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจัยที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่าง
บคุคลเป็นตัวแปรทีส่�าคญัในการเลอืกวธิสีอนและในการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎกีาร
เรียนรู้จะช่วยนกัเรยีนให้เรยีนรู้และจดจ�าอย่างมปีระสทิธิภาพได้อย่างไรแล้วยงัสนใจองค์ประกอบเก่ียวกับตวัของ
ผู้เรียน เช่นแรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างไร ความรู้เหล่านี้ก็มีความส�าคัญต่อการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็นผู้น�าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอน 
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ซ่ึงมคีวามส�าคญัและมปีระโยชน์เท่าเทยีมกบัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาการในการช่วยครเูกีย่วกบัการเรียนการ
สอน ส�าหรับเทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครูได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน หลักการสอนและวิธีสอน 
นักจิตวิทยาการศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่านยึดถือ เช่น หลัก
การสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม หลักการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยให้ครูทราบว่า การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ หรือผู้เรียนได้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรือหน่วยเรียนหรือไม่ เพราะถ้าผู้เรียนมีสัมฤ
ทธิผลสูง ก็จะเป็นผลสะท้อนว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เพื่อเอื้อ
การเรยีนรูแ้ละช่วยเสรมิสร้างบคุลกิภาพของนกัเรยีน ความส�าคญัของจติวิทยาการศกึษาต่ออาชีพครมูคีวามส�าคญั
ในเรื่องต่อไปนี้

1) ช่วยให้ครูรู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียนที่ครูต้องสอนโดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม

2) ช่วยให้ครูมีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อัตมโนทัศน์ ว่าเกิด
ขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่ช่วยนักเรียนให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร

3) ช่วยครใูห้มคีวามเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือ่จะได้ช่วยนกัเรยีนเป็นรายบุคคลให้พฒันา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

4) ชว่ยใหค้รูรู้วธิีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรยีนใหเ้หมาะสมแกว้ัยและขัน้พฒันาการของนักเรยีนเพื่อ
จูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและมีความที่อยากจะเรียนรู้

5) ช่วยให้ครทูราบถงึตวัแปรต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่นแรงจงูใจอตัมโนทศัน์ และ
การตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน

6) ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียนเพื่อท�าให้การสอนมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้
นักเรียนทุกคนเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยค�านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้

 6.1 ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยค�านึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่างระหว่าง
บคุคลของนกัเรยีนทีจ่ะต้องสอนและสามารถทีจ่ะเขยีนวตัถปุระสงค์ให้นกัเรยีนเข้าใจว่าสิง่คาดหวงัให้นกัเรยีนรู้มี
อะไรบ้างโดยถอืว่าวตัถปุระสงค์ของบทเรียนคอืสิง่ทีจ่ะช่วยให้นกัเรยีนทราบ เมือ่จบบทเรยีนแล้วนกัเรยีนสามารถ
ท�าอะไรได้บ้าง

 6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม โดยค�านึงลักษณะนิสัยของนักเรียน
และวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

 6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่านั้นแต่ใช้ประเมิน
ความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างที่ท�าการสอนเพื่อทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาใน
การเรียนรู้อะไรบ้าง

7) ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นัก ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี เช่น การเรียนจาก
การสังเกตหรือการเลียนแบบ
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8) ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งพฤติกรรมของครูที่มีการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่นการใช้ค�าถาม การให้แรงเสริม และการท�าตนเป็นต้นแบบ

9) ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่
มอีงค์ประกอบอืน่ ๆ  เช่น แรงจงูใจ ทศันคตหิรอือตัมโนทศัน์ของนกัเรยีนและความคาดหวงัของครทูีม่ต่ีอนกัเรยีน

10) ช่วยครใูนการปกครองชัน้และการสร้างบรรยากาศของห้องเรยีนให้เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้าง
บุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกันนักเรียน ต่างก็ช่วยเหลือกันและกัน 
ทาให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน อยากมาโรงเรียน

เนือ่งจากการศกึษามบีทบาทส�าคญัในการช่วยให้เยาวชนพฒันาการท้ังทางด้านเชาวน์ปัญญา และทาง
บคุลิกภาพ เพือ่ช่วยให้เยาวชนมคีวามส�าเรจ็ในชวีติ ทกุประเทศจงึหาทางส่งเสรมิการศกึษาให้มคีณุภาพ มมีาตรฐาน
ความเป็นเลศิ ความรูเ้กีย่วกบัจติวทิยาการศกึษาจึงส�าคญัในการช่วยทัง้ครแูละนกัเรยีนผูม้คีวามรับผดิชอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่มีคนสนใจมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณก่อนคริสต์กาล มีนักปรัชญาชื่อพลาโต 
(Plato 427–347 ก่อนคริสต์กาล) อริสโตเติล (Aristotle 384–322 ก่อนคริสต์กาล) ได้กล่าวถึงธรรมชาติและ
พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงปรัชญามากกว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็นแบบเก้าอี้โต๊ะกลม
หรือเรียกว่า Arm Chair Method เรียกจิตวิทยาในยุคนั้นว่า จิตวิทยายุคเก่าเพราะนักจิตวิทยานั่งศึกษาอยู่กับ
โต๊ะท�างาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีการทดลอง ไม่มีการวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมา
อริสโตเติลได้สนใจจิตวิทยาได้ท�าการศึกษาและได้เขียนต�าราเล่มแรกของโลกเป็นตาราที่ว่าด้วยเรื่อง วิญญาณชื่อ 
De Anima แปลว่า ชีวิต เขากล่าวว่า วิญญาณเป็นต้นเหตุให้คนต้องการเรียนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณจึงศึกษา
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณจะสิงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อคน
สิ้นชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณ และวิญญาณออกจากร่างล่องลอยไปชั่วระยะหนึ่งแล้วอาจจะกลับ
สู่ร่างกายคืนอีกได้และเมื่อนั้นคน ๆ  นั้นก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกชาวกรีกจึงมีการคิดค้นวิธีการป้องกันศพไม่ให้เน่า
เปื่อยที่เรียกว่า มัมมี่ เพื่อคอยการกลับมาของวิญญาณต่อมาประมาณศตวรรษที่ 11-12 ได้เกิดลัทธิความจริง 
(Realism) เป็นลทัธิทีเ่ชือ่สภาพความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ และลทัธคิวามคดิรวบยอด (Conceptualism) ท่ีกล่าว
ถึงความคิดที่เกิดหลังจากได้วิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆ ถี่ถ้วนแล้วจากลัทธิทั้งสองนี้เองท�าให้ผู้คนมีความคิดมาก
ขึ้นมกีารคิด วิเคราะห ์ไตร่ตรอง จึงเป็นเหตุให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในทางวิทยาศาสตร์ และจึงเริ่มมาสนใจในเรื่อง
จติวทิยาในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึน้ในขณะเดยีวกนักย็งัสนใจศกึษาเรือ่งจติมากขึน้ด้วย รวมทัง้ให้ความสนใจศกึษา
เกี่ยวกับเรื่องจิตส�านึก (Conscious) อันได้แก่ การมีสมาธิ การมีสติสัมปชัญญะ และเชื่อว่าจะเป็นมนุษย์ได้จะ
ต้องประกอบไปด้วย ร่างกายกับจิตใจ จึงมีค�าพูดติดปากว่า “A Sound mind is in a sound body” จิตที่
ผ่องใสอยูใ่นร่างกายทีส่มบรูณ์ความสนใจเรือ่งจติจงึมมีากขึน้ตามล�าดบั นอกจากนีย้งัเชือ่ว่า จติ แบ่งสามารถเป็น
ส่วนๆ ได้แก่ ความคิด (Idea) จินตนาการ (Imagine) ความจ�า (Memory) การรับรู้ (Concept) ส่วนที่ส�าคัญ
ทีส่ดุเรยีกว่า Faculty of will เป็นส่วนหนึง่ของจติทีส่ามารถสัง่การเคลือ่นไหวต่างๆ ของร่างกายต่อมา Norman 
L. Mumm มีความสนใจเรื่องจิต เขากล่าวว่า จิตวิทยา คือการศึกษาเรื่องจิต ในปี ค.ศ. 1590 คาว่า Psycholo-
gy จึงเป็นที่รู้จักและสนใจของคนทั่วไป
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วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาการศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลาย ๆ วิธีการมาผสมผสานและท�าการวิเคราะห์
บนสมมุติฐาน นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่นการตรวจสอบตนเอง การสังเกต การศึกษาบุคคล
เป็นรายกรณี การสัมภาษณ์ การทดสอบ ดังจะอธิบายเรียงตามล�าดับต่อไปนี้

1) การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีการให้บุคคลส�ารวจ ตรวจสอบตนเองด้วยการ
ย้อนทบทวนการกระท�าและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ที่ผ่านมา แล้วบอกความรู้สึกออกมา โดยการ
อธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระท�าในเรื่องต่าง ๆ เช่นต้องการทราบว่าท�าไมเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึงชอบพูด
ปดเสมอ ๆ  กใ็ห้เล่าเหตหุรือเหตกุารณ์ในอดตี ทีเ่ป็นสาเหตใุห้มพีฤตกิรรมเช่นนัน้กจ็ะท�าให้ทราบท่ีมาของพฤตกิรรม
และได้แนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้

การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ เพราะผู้รายงานที่มี
ประสบการณ์และอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ  แต่หากผู้รายงานจดจ�าเหตุการณ์ได้แม่นย�าและมีความจริงใจในการ
รายงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริง แต่หากผู้รายงานจ�าเหตุการณ์หรือเรื่องราวไม่ได้หรือไม่
ต้องการรายงานข้อมูลที่แท้จริงให้ทราบก็จะท�าให้การตีความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ผิดพลาด
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

2) การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เป็นจริง อย่างมีจุดมุ่ง
หมาย โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว การสังเกตแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

 2.1 การสังเกตอย่างมีแบบแผน ( Formal Observation) หมายถึง การสังเกตที่มีการเตรียมการ
ล่วงหน้า มีการวางแผน มีก�าหนดเวลา สถานการณ์ สถานที่ พฤติกรรมและบุคคลที่จะสังเกต ไว้เรียบร้อยเมื่อถึง
เวลาที่นักจิตวิทยาวางแผนก็จะเริ่มทาการสังเกตพฤติกรรมตามที่ก�าหนดและผู้สังเกตพฤติกรรมจะจดพฤติกรรม
ทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา

 2.2 การสังเกตอย่างไม่มีแบบแผน (Informal Observation) หมายถึง การสังเกตโดยไม่ต้องมี
การเตรียมการล่วงหน้าหรือวางแผนล่วงหน้าแต่สังเกตตามความสะดวกของผู้สังเกตคือจะสังเกตช่วงเวลาใดก็ได้
แล้วทาการจดบันทึกพฤติกรรมที่ตนเห็นอย่างตรงไปตรงมา

 การสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลละเอยีด ชดัเจนและตรงไปตรงมา เช่นการสงัเกต อารมณ์ ความรูส้กึ ของ
บุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  จะท�าให้เห็นพฤติกรรมได้ชัดเจนกว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ  แต่การสังเกตที่
ดมีคีณุภาพมส่ีวนประกอบหลายอย่าง เช่นผูส้งัเกตจะต้องมใีจเป็นกลางไม่อคตหิรอืล�าเอยีงอย่างหนึง่อย่างใด และ
สังเกตได้ทั่วถึงครอบคลุม สังเกตหลายๆ สถานการณ์หลายๆ หรือหลายๆ พฤติกรรม และใช้เวลาในการสังเกต 
ตลอดจนการจดบนัทกึการสงัเกตอย่างตรงไปตรงมาและแยกการบนัทกึพฤตกิรรมจากการตคีวามไม่ปะปนกนั ก็
จะทาให้การสังเกตได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและนามาใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย

3) การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) หมายถึงการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ  ที่ส�าคัญของ
บุคคล แต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้
เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือลักษณะพิเศษที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ ทั้งน้ีเพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข 
ปรบัปรงุ ตลอดจนส่งเสรมิพฤตกิรรมให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ทีส่�าคญัของบคุคลแต่ต้องใช้เวลาศกึษาตดิต่อกัน
เป็นระยะหนึ่งแล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือลักษณะ
พิเศษที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็น
ไปในทางสร้างสรรค์
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4) การสัมภาษณ ์(Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่ง
หมาย ซึ่งการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย เช่นการสัมภาษณ์เพื่อความคุ้นเคย สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางาน สมัภาษณ์เพือ่คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาต่อตลอดจนสัมภาษณ์เพ่ือการแนะแนวและการให้ค�าปรกึษา เป็นต้น 
แต่ทั้งการสัมภาษณ์ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

 การสัมภาษณ์ที่ดี จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า วางแผน ก�าหนดสถานที่ เวลาและเตรียม
หวัข้อหรือค�าถามในการสมัภาษณ์ และนอกจากนัน้ในขณะสมัภาษณ์ผูส้มัภาษณ์ควรจะใช้เทคนคิอืน่ ๆ  ประกอบ
ด้วยก็ยิ่งจะได้ผลดี เช่นการสังเกต การฟัง การใช้ค�าถาม การพูด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์
และผู้สัมภาษณ์ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ด�าเนินไปด้วยดี

5) การทดสอบ (Testing) หมายถึง การใช้เครื่องมือที่มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะของพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง หรือหลาย ๆ  พฤติกรรม โดยให้ผู้รับการทดสอบเป็นผู้ตอบสนองต่อแบบทดสอบซึ่งอาจเป็นแบบ
ทดสอบภาษาและแบบปฏบิตักิารหรอืลงมอืท�า ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลนัน้ตามจดุมุ่งหมายทีผู้่ทดสอบ
วางไว้แบบทดสอบท่ีน�ามาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความสนใจ 
เป็นต้น

 การทดสอบก็มีสิ่งที่ควรค�านึงถึงเพ่ือผลของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งแบบทดสอบที่น�ามาใช้ควรเป็นแบบ
ทดสอบที่เชื่อถือได้เป็นมาตรฐาน ตลอดจนการแปรผลได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

6) การทดสอบ (Experiment) หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีล�าดับขั้นตอนดังนี้ ตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การ
แปลความหมายและรายงานผล ตลอดจนการน�าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมต่อไป การทดลองจึง
เป็นการจัดสภาพการณ์ขึ้นมาเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหรือสถานการณ์ คือ 

 6.1 กลุ่มทดลอง (Experiment Group) คือ กลุ่มที่ได้รับการจัดสภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษาผล
ที่ปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนด้วยเทคนิคระดมพลังสมอง จะท�าให้กลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ 

 6.2 กลุ่มควบคุม (Control Group) คือกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดสภาพการณ์ใดๆ ทุกอย่างถูกควบคุม
ให้คงภาพเดิม ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง สิ่งที่ผู้ทดลองต้องการศึกษาเรียกว่า ตัวแปร ซึ่งมีตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรต้น (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable)

จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)

เป้าหมายของการศึกษาไม่ว่ายุคใดสมัยใด คือการถ่ายทอดความรู้ และมุ่งพัฒนาการทางสติปัญญา 
ความสามารถ ให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ จิตวิทยาการเรียนรู้จะช่วย
ให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรทฤษฎีการเรียนรู้ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คือ

1) S-R Theories นกัทฤษฎใีหม่ในกลุม่น้ีพยายามทีจ่ะชีแ้นะให้คนเหน็ว่า การเรียนรู้ทัง้หลายในห้องเรียน
นั้น จะสามารถอธิบายได้ในแง่ของ Stimulus-Response

2) Cognitive Theory นักทฤษฎีในกลุ่มนี้ก็พยายามชี้แนะให้เห็นว่า การเรียนรู้ทั้งหลายจะเกิดขึ้นต้อง
อาศัยหลักการของกลุ่ม Cognitive
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ฉะนั้น เราผู้ซึ่งเป็นครูควรที่จะต้องรู้ทั้ง 2 ทฤษฎี และตัดสินเอาเองว่า ในสถานการณ์ใดจะใช้ทฤษฎี
ไหนจึงจะเหมาะ

ในปัจจบุนั แนวความคดิของนกัจติวทิยากลุม่มนษุยนยิม (Humanistic Psychology) ก�าลงัได้รบัความ
สนใจจากวงการการศึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันมีจิตวิทยาการเรียนรู้อยู่ 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้จะหมาย
ถึงกลุ่ม Humanistic Education ซึ่งแนวความคิดของกลุ่มนี้มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับแนวความคิดของกลุ่ม 
Cognitive-field แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีกลุ่มมนุษยนิยมจะเน้นเกี่ยวกับความส�าคัญของอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้เรียน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

พุทธจิตวิทยา

พุทธจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตและกระบวนการท�างานของจิตที่พระพุทธศาสนาถือว่าจิต
นั้นมีพลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างนั้นจิตก็ไม่ได้เป็นเอกเทศจากกายเพราะจิตกับกายจะต้องท�างานแบบอิง
อาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่อภิธรรมจิตมนุษย์หรือสัตว์มีความละเอียดอ่อนสามารถจ�าแนกประเภทได้อย่างหลาก
หลาย เมื่อน�าแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องจิตวิทยาตะวันตกก็จะพบว่า 
จิตวิทยาตะวันตกศึกษาจิตและกระบวนการท�างานของจิตในแง่ของพฤติกรรมภายนอกด้วยการพิสูจน์ทดลอง
โดยหลกัวิทยาศาสตร์ แต่พทุธจติวทิยานัน้ ศกึษาจติและกระบวนการท�างานของจติในแง่ของการปฏบิติัเพือ่ฝึกฝน
จิตด้วยการปฏิบัติธรรมท้ังในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยมุ่งท�าให้จิตมีศักยภาพที่จะสามารถเอาชนะ
หรอืควบคมุกเิลสได้ ธรรมชาตขิองชวีติมนษุย์ คอื เป็นสตัว์ทีต้่องฝึกและฝึกได้ การทีม่นษุย์ต้องมชีวีติทีด่งีาม ต้อง
ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไปในระบบการด�าเนินชีวิตซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมจิตใจ และปัญญา เมื่อ
ฝึกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ท�าให้การด�าเนินชีวิตดีขึ้น แต่ถ้าไม่เรียนรู้ไม่ฝึก การเป็นมนุษย์นั้นก็จะด�าเนินชีวิตไม่
ดีไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2540, 
หน้า 30)

จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา (พุทธจิตวิทยา) กล่าวถึงตัวจิตโดยตรงว่าเป็นตัวการที่มีความส�าคัญมากที่
ท�าให้คนเรา และสัตว์โลกทั้งหลายสุขหรือทุกข์ เสื่อมหรือเจริญ และกล่าวไว้ทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาก 
และจิตวิทยาตะวันตกนั้น ยังไม่ยุติ คือยังคงค้นคว้า และพบทฤษฎีใหม่ๆ เพิ่มเติมกันอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่
จิตวทิยาทางพระพทุธศาสนานัน้เป็นการค้นพบทีส่ิน้สดุยตุลิงแล้ว จากการตรสัรูข้องพระพทุธองค์ไม่มทีฤษฎใีหม่
อันใดที่ใครจะค้นพบข้ึนมาให้นอกเหนือไปจากท่ีกล่าวไว้ใน พระอภิธรรมน้ีแล้ว ถ้าใครจะค้น พบทฤษฎีใหม่ให้
นอกเหนือขึ้นไปกว่านี้ ก็แสดงว่านั่น ไม่ใช่จิตวิทยา ในพระพุทธศาสนา (พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 
2543, หน้า 12)

พทุธจติวทิยาเป็นการน�าศาสตร์ทีศ่กึษาถงึจติและกระบวนการทางจติใจคอืจติวทิยามาอธบิายกระบวนการ
เกิดทุกข์และการพ้นทุกข์ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2547, หน้า 1) การศึกษาวิเคราะห์จิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ปัญหา คอืทกุข ์เพือ่ให้เข้าใจสภาพทีแ่ทจ้ริงของชวีติ เข้าถงึสาเหตุของปัญหา เขา้ใจถงึเป้าหมายที่แท้จรงิของชีวติ 
รู้วิธีการและรู้วิธีปฏิบัติเพื่อเผชิญปัญหา ไม่ถูกบีบคั้นโดยปัญหา ไม่ท�าให้เกิดความหดหู่ ท้อแท้ แต่กระตุ้นให้สู้
และเผชิญกับปัญหาคือทุกข์ อย่างองอาจและทระนง

ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็นศาสนาที่ถือก�าเนิดมากว่า 2500 ปี แม้จะไม่มีการบัญญัติค�า
ว่าจติวทิยามาใช้เป็นการเฉพาะเหมอืนกบัชาวตะวนัตก แต่เรากจ็ะพบว่าเมือ่พจิารณาเนือ้หาของหลกัค�าสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาททั้งหมดก็จะพบว่า พระพุทธองค์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ทรงเป็นนักจิตวิทยาและ
สอนเรื่องจิตวิทยาโดยส่วนเดียวเนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนธรรมเพื่อรักษาปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของมนุษย์อันเนื่องมาจากกาประสบปัญหาทางจิตเพราะถูกกิเลสครอบง�าท�าให้เกิดโรคประเภทหน่ึง
เรียกว่าโรคจิต ดังนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาแทบทั้งสิ้นเพราะพระพุทธองค์
นั้นทรงสอนหลักธรรมเพื่อรักษาโรคจิตเพื่อให้เหล่าสาวกสามารถฝึกฝนจิตเพื่อให้บรรลุธรรมได้ 

จิตวิทยาแนวพุทธ เป็นแนวคิดที่วางรากฐานอยู่บนแก่นค�าสอนของพุทธธรรม หลักธรรมเหล่านี้ล้วน
มุง่หมายทีจ่ะสอนให้บคุคลเข้าใจถงึความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพส่ิง โดยครอบคลุมค�าสอนของพระพทุธเจ้า
ว่าด้วยสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจิตใจมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน จิตวิทยาแนวพุทธ จึง
เป็นการศึกษาธรรมชาติของจิตใจมนุษย์จากหลักพุทธธรรมอันเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ การวิเคราะห์จิตใจของ
มนุษย์ไว้อย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลสามารถจัดการกับชีวิตท่ีด�าเนินอยู่ในแต่ละวันในโลกใบนี้
ได้ สาระส�าคญัของจติวทิยาแนวพทุธจงึอยูท่ีก่ารเสนอถงึหลกัการตามธรรมชาติของกระบวนการเกดิและดับทุกข์ 
พร้อมทั้งน�าเสนอถึงวิธีการปฏิบัติหรือวิธีด�าเนินชีวิตให้บรรลุถึงการดับทุกข์หรือปัญหาในจิตใจที่เกิดขึ้นให้หมด
สิ้นไป

การจัดการศึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาในโรงเรียนวิถีพุทธ

ในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทย มีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดาและ
ผู้ใหญ่ทั้งหลาย แต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับ
แก่คนส่วนใหญ่ แต่กมิ็ได้น�าเอาพทุธธรรมมาเป็นฐานของการศกึษา แต่น�าระบบและองค์ความรูต้ามโลกนยิม โดย
มีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษา ท�าให้พุทธธรรมเองเริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทย
ยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล�้าค่าของพุทธธรรม จาการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทย
มาแต่อดีตด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาท่ีชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้
เรียนทุกวัย ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด 
จากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปรียบเทียบกับสังคมโลก 49 ประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540-
2544 พบว่า ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ถูกจัดไว้อันดับที่ 31 ปี พ.ศ. 2541 ได้อันดับที่ 41 ปี พ.ศ. 2542 ได้
อันดับที่ 36 ปี พ.ศ.2543 ได้อันดับที่ 35 และปี พ.ศ.2544 ได้อันดับที่ 38 โดยเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 10 
ประเทศสดุท้ายเกอืบทกุปี (คณะกรรมการศกึษาแห่งชาต,ิ ความสามารถในการแข่งขนัทางการศกึษาของประเทศ. 
2544)

โรงเรยีนวถีิพทุธจงึถอืเป็นหนึง่ในโรงเรยีนรปูแบบใหม่ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เดก็เยาวชนไทยสามารถพฒันา
ตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการ จงึได้น�า
ความเห็นของทีป่ระชมุมาหารอืต่ออกีหลายครัง้ อกีทัง้ ดร.สริิกร มณรีนิทร์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร และ
คณะได้ไปกราบขอค�าแนะน�าเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ จากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูง ได้ไปกราบขอค�าแนะน�าในเรือ่งเดยีวกนันีจ้าก
พระเทพโสภณ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิด
ในการประชุมระดมความคิดครั้งแรก ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 เป็นการประชุมหารือเรื่องโรงเรียน
วิถีพุทธเป็นครั้งแรก มีพระภิกษุและฆราวาส ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุม ประมาณ 30 รูป/คน ได้ข้อสรุปเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับหลักส�าคัญ ของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ และในวันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ.2546 เป็นการประชุมหารือ
ครั้งที่ 2 มีพระภิกษุและฆราวาสร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมก�าหนดแนวการด�าเนินการต่อจากหลักการที่ได้ข้อ
สรุปไว้แล้วประมาณ 50 รูป/คน จากการประชุมใหญ่ 2 ครั้ง ท�าให้ได้ข้อสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องส�าคัญคือ 
กรอบความคิดแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และแนวทางการด�า เนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงมี
แนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้สถานศึกษาน�าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถาน
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ศกึษาปัจจบุนั ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ตามท่ีพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ ก�าหนด
ให้คุณสมบัติของการเป็นคนดีเก่งมีความสุขอย่างแท้จริง (คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 132)

พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลัก เป็นระบบการศึกษา 3 ประการเรียกว่า ไตรสิกขา คือ อธิศีลสิขา อธิ
จติสกิขา และอธปัิญญาสขิา ทีเ่รยีกสัน้ ๆ  ว่า ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นการฝึกหดัอบรมเพือ่พฒันากาย ความประพฤติ
จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขา นี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด�าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกมีความง่ายยาก
ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้น ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อน ที่อยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 5)

การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธนั้นมิใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดกันอยู่
โดยทั่วไปจนกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา การ
นมินต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาหรือมาสอนวชิาพระพทุธศาสนา การมห้ีองจรยิธรรมมพีระพทุธรปูประจ�า
โรงเรยีน การฝึกให้นักเรยีนนัง่สมาธ ิการจัดให้นกัเรยีนสอบธรรมศกึษา การจดักจิกรรมค่ายคณุธรรมเท่านัน้เพราะ
โรงเรียนวิถีพุทธ ต้องท�ามากกว่านั้น คือ นอกจากจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีเป็นวัฒนธรรมโรงเรียนดังกล่าวแล้ว
โรงเรียนวิถีพุทธยังได้น�า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบด้วย 
คอื ทัง้ด้านการบรหิารจัดการ การจดัการเรยีนรู้การจดัสภาพแวดล้อม ท้ังทางกายภาพและสงัคม การจดักจิกรรม
ต่างๆ รวมตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกบับ้าน วดั และชมุชน (เมตตา ภริมย์ภกัดิ.์ 2547, หน้า 66)

หลกัธรรมตามแนวพทุธจติวทิยาในโรงเรยีนวิถพีทุธท่ีเป็นหวัใจส�าคัญท่ีจะท�าให้มนุษย์เข้าใจถงึ โรงเรยีน
วถิพีทุธ คอืโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัค�าสอนของพระพุทธเจ้าโดยด�าเนนิตามมรรค ซึง่เป็นวถิแีห่งการด�าเนนิ
ชีวิตในพระพุทธศาสนา ที่แปลว่าทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ พัฒนาตามหลักไตรสิกขา สรุปว่าโรงเรียนวิถี
พุทธคือโรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้กิน อยู่ ดู ฟัง 
เป็น ค�าว่า เป็น ในกรณีนี้หมายถึงกิน อยู่ ดู และฟังตามหลักไตรสิกขาคือให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม (ศีล) เกิด
ความมั่นคงในอารมณ์ (สมาธิ) เกิดความรอบรู้เท่าทัน (ปัญญา) ประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 
และสามารถบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับรายวิชาอื่นๆ คือสอดแทรกวิถีแห่งความเป็นพุทธลงในทุกรายวิชา 
ที่ท�าการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข มีวิถีแห่งการด�าเนินชีวิตที่ชัดเจน
น่ันคอืหลกัของมรรคมอีงค์ 8 ประการ โรงเรยีนระบบปกติท่ัวไปทีน่�าหลกัธรรมพระพทุธศาสนามาใช้ หรอืประยกุต์
ใช้ในการบรหิารและการพฒันาผูเ้รยีนโดยรวมของสถานศกึษา ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้และพฒันาชีวติโดยผ่านกระบวนการ
ทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานการด�าเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตแท้จริงสามารถ
ด�าเนนิชวีติได้อย่างถกูต้องเหมาะสม โดยอาศยัระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 3 ประการ คือไตรสิกขา ได้แก่ 
ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการด�าเนินชีวิตทุกด้าน สู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ได้ โรงเรียนที่
จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขานี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา 4 คือ พัฒนาการทางกาย 
สังคม จิตใจ และปัญญา กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธต้องบูรณาการไตรสิกขาเข้ากับกลุ่มสาระ
และกจิกรรมต่าง ๆ  ในหลกัสตูรนัน้คือ มศีลี สมาธ ิปัญญา เป็นเหมือนเส้นด้ายท่ีร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม
เข้าด้วยกัน

บทสรุป

การจดัการศกึษาตามแนวพทุธจติวทิยาในโรงเรยีนวถีิพทุธน้ัน ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะท�าการศกึษาและ
พัฒนา เพื่อให้เกิดการด�าเนินการเป็นวงกว้างและเพิ่มจ�านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จึงมีความจ�าเป็น
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ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้งในเรื่องความรู้ เจตคติที่ดี และความพร้อมที่จะด�าเนิน
งานตามวิถีพุทธ และพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนรวมถึงการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนและ
ชมุชน เพราะฉะนัน้โรงเรยีนจงึควรมกีจิกรรมกลุ่มทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กัควบคุมอารมณ์ ระบายความคับข้องใจ
ในทางสร้างสรรค์ ลดการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา และให้รู้จักพูดคุยกันด้วยเหตุผล ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองมีการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นซึง่กนัและกนั จะท�าให้นักเรยีนได้รบัรูค้วามคิดเหน็ทีห่ลากหลายเพิม่มากขึน้ ซ่ึงจะช่วยให้เกดิความรูค้วาม
เข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง อันจะเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้นักเรียนน�าพฤติกรรมก้าวร้าว
เหล่านี้ไปใช้เมื่อตนต้องเผชิญกับความโกรธหรืออยู่กับสังคมภายนอก ฝึกอบรมผู้เรียนให้กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ค�าว่า 
เป็น ในกรณีนี้หมายถึงกิน อยู่ ดู และฟังตามหลักไตรสิกขาคือให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม (ศีล) เกิดความมั่นคง
ในอารมณ์ (สมาธิ) เกิดความรอบรู้เท่าทัน (ปัญญา) ประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และสามา
รถบูรณาการหลกัธรรมให้เข้ากบัรายวชิาอืน่ๆ คอืสอดแทรกวถิแีห่งความเป็นพทุธลงในทกุรายวชิา ทีท่�าการเรยีน
การสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข
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บทคัดย่อ

บทความวจิยัเรือ่ง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจังหวดัสระแก้ว” พบ
ว่า 1. บทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว พบว่า มีการพัฒนาคนให้มคุีณธรรมและยอมรบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรย์ิ
เป็นประมุข มีการพัฒนาด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เน้นการงานพื้นฐาน
อาชีพเพ่ือความมั่นคงของสังคมไทยในชนบท และ พัฒนาคนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีความซื่อสัตย์ มี
ความเสยีสละ มคีวามยตุธิรรมมสีจัจะในการออมฝากเงนิให้สม�า่เสมอ มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในการออมเงนิ
ให้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายลง มีวินัย และมีความรับผิดชอบจัดเก็บออมทรัพย์เป็นรายเดือนทุกเดือน 2. เปรียบเทียบ
บทบาทของกลุม่สัจจะสะสมทรพัย์ในการปัญหาหนีส้นิของชมุชนบ้านท่าเกวยีน อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหา
หนีข้องกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ในจงัหวดัสระแก้ว โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 ขณะ
ท่ีประชาชนท่ีมเีพศและสถานภาพ ต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนีข้องกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์
ในจังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.08) รองลงมา คือด้านการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
3.05 และด้านการปฏิบัติตามหลักโภควิภาค 3.01 ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ : กระบวนการ, ปัญหาหนี้สิน, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

Abstract

 This research article entitled “The Process of Dept-Problems Solution of the Truth 
Saving Group in Sakaeo Province.” It has been found that: 1. As for the roles of the Truth Sav-
ing Group in the debt-problems solution of Ban Thakwian community, Watthananakhon District, 
Sakaeo Province, it has been found that there is a process to develop people’s morality and 
make them accept democracy with the monarchy as the supreme head of the country; addi-
tionally, there are also development of psychological, economic, social, political, cultural and 
environmental aspects in community, focusing on basic occupations for the security of rural 
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society and develop people to have completed health, be honest, sacrifice, justice, sincere to 
make a regular deposit, increase saving money, decreasing expenses, and responsible to save 
monthly. 2. As for comparison of the roles of the Truth Saving Group in the debt-problems 
solution of Ban Thakwian community, Watthananakhon District, Sakaeo Province, it has been 
found that people with different age, level of education and income had different opinions 
with statistical significance at 0.05 levels. Meanwhile, people with different gender and status 
had no different opinions on the process of debt-problems solution the Truth Saving Group in 
Ban Thakwian community, Watthananakhon District, Sakaeo Province with statistical significance 
at 0.05 levels. 3. Overall aspects relating the process of debt-problems solution of the Truth 
Saving Group in Ban Thakwian community, Watthananakhon District, Sakaeo Province according 
to the Buddhist economics, it has been found in medium level at 3.24, having considered each 
aspect, the aspect of the Truth Saving Group’s way in debt-problems solution has been found 
in level of 3.08, the aspect of practicing Ditthadhammikattha’s principle in 3.05, and the aspect 
of Bhogavibhaga’s principles in 3.01, respectively.

Keywords: the process, Dept-Problems, the Truth Saving Group

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมกีารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ด้วยผลจากมาตรการของ
รฐับาลในการกระตุน้ให้ประชาชนโดยเฉพาะในครัวเรือนชนบทมกีารบริโภคสูงขึน้ อย่างมากจึงท�าให้เหน็ตัวเลข
การขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง โดยมอัีตราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 
5.3 ในปี 2545 ร้อยละ 7.1 ในปี 2546 ร้อยละ 6.3 ในปี 2548 ร้อยละ 4.5 ในปี 2548 และร้อยละ 2.9 ในไตรมาส
ที ่3 ของปี 2558 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ]ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://
www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx ]29 มกราคม 2559]) โดยทีอ่ตัรา เงนิเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัทีค่วบคมุ
ได้คอืร้อยละ 0.7 ในปี 2545 ร้อยละ 1.8 ในปี 2546 ร้อยละ 2.7 ในปี 2547 ร้อยละ 4.5 ในปี 2548 อย่างไรกต็าม 
สถานการณ์ล่าสดุ ปี 2558 มอัีตราเงนิเฟ้ออยูท่ี่ 2.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, [ออนไลน[์ แหล่งที่มา: https://

www.bot.or.th/Thai/Pages/ default.aspx ]29 มกราคม 2559[) ถงึแม้ว่าตวัเลขเศรษฐกิจดงักล่าวได้สะท้อนให้เหน็
ว่าเป็นความส�าเรจ็ของรฐับาลในความพยายามทีจ่ะฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิอย่างมนียัส�าคญั แต่กม็คี�าถามต่อมาว่าการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิจากผลของการกระตุน้การบรโิภคของรากหญ้าด้วยมาตรการประชานยิมของรฐับาลดงักล่า
วนัน้ จะส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกจิไทยในระยะต่อไปอย่างไร

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานั้น ภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ  GDP ของ
ประเทศไทยได้เปลีย่นไปจากเดมิทีอ่ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิขึน้กับการลงทนุเป็นส�าคัญ มาสูภ่าพของการ
บรโิภค (Consumption) เป็นส�าคญั โดยตวัเลขในปี 2558 ประเทศไทยมีการ ใช้จ่ายด้านอปุโภคบรโิภคของภาค
เอกชน (Private Consumption) สงูถึง 56.7% ของ GDP เหตผุลหนึง่มาจากการท่ีทรพัยากรในการใช้จ่ายของ
ผูบ้รโิภคครวัเรือนเพิม่สงูข้ึนมาก ทรพัยากรในการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคครวัเรอืนประกอบด้วยรายได้ในปัจจุบนัของ
ครวัเรอืนและรายได้ในอนาคตทีน่�ามาใช้ก่อน หรอืหนีส้นิครวัเรอืน โดยทีม่อีตัราการขยายตวัอย่างก้าวกระโดดของ
หนีส้นิครวัเรือนจากระดับ 52,000 บาท ต่อครวัเรือน ในปี 2539 และจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจในช่วง 1 ทศวรรษ
ทีผ่่านมา ส่งผลให้ภาคครวัเรอืนมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ซึง่จะเหน็ได้จากข้อมลูการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและ
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สงัคมของครวัเรอืน ของส�านักงานสถิตแิห่งชาติ พบว่า ครวัเรอืนมรีะดบัรายได้ และมค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนสงูขึน้
อย่างต่อเนือ่ง จากท่ีมรีายได้เฉล่ีย 12,150 บาท ต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ในปี 2543 เพิม่เป็น 23,236 บาท ต่อเดอืน
ต่อครัวเรือน ในปี 2554 ซึง่หมายถงึอ�านาจการซือ้สนิค้าอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนสงูตามไปด้วยจากทีม่ค่ีาใช้จ่าย
ในการอปุโภคบรโิภคเฉลีย่ 9,848 บาท ต่อเดอืน ในปี 2543 เพิม่เป็น 17,403 บาท ต่อเดือนต่อครวัเรือน ในปี 
2554 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ]ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ citizen/
news/news_58.jsp ]29 มกราคม 2559]) 

เมือ่วันท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ศนูย์วจิยักสิกรไทย รายงานภาวะหนีค้รวัเรอืนไทยล่าสดุ ณ สิน้ไตรมาส 
3/2558 ทีร่ายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัคงปรบัเพิม่ขึน้ โดยแตะทีร่ะดบั 10.84 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
116,000 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า หากพิจารณาในมติิสัดส่วนต่อจดีีพแีล้วพบว่า หนีค้รวัเรอืนไทยต่อจดีพีี 
ณ สิน้ไตรมาส 3/2558 อยูท่ี่ระดบั 81.1% ต่อจดีพี ี เทยีบกบัระดบั 80.7% ต่อจดีีพ ี ในไตรมาส 2/2558 และ 
79.8% ต่อจดีพี ีในสิน้ปี 2557 โดยการเพ่ิมขึน้ของหนีค้รัวเรอืนในไตรมาส 3/2558 ท่ีผ่านมา เป็นผลจากการขยาย
สนิเชือ่ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ น�าโดยสินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกั รองลงมาคือกลุม่สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
ซึง่กลบัมาเร่งปล่อยสินเช่ือมากขึน้หลังมีความชดัเจนเกีย่วกับนโยบายจากภาครฐั ส่วนแนวโน้มหนีค้รวัเรือนไทยใน
ไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 คาดว่ามแีนวโน้มปรบัเพิม่ข้ึนต่อ โดยแตะระดบั 82% ต่อจดีพี ี (บนสมมตฐิานจดีพีี
ขยายตวั 2.8%) หรอืโต 5.4% เทยีบกบัสิน้ปี 2557 โดยได้รับแรงหนนุจากการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของครวัเรอืนตาม
มาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์ของภาครฐั ท�าให้สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเตบิโตสงูขึน้ โดยเฉพาะในธนาคารพาณชิย์
และสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ นอกจากน้ัน สนิเชือ่เพือ่การอปุโภคและบรโิภค เช่น สนิเชือ่บตัรเครดติและสนิเชือ่
ส่วนบคุคล ตลอดจนสนิเชือ่อเนกประสงค์ น่าจะมทีศิทางเร่งตวัขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อนหน้าจากการเข้าสู่
ฤดกูาลจบัจ่ายใช้สอยในช่วงท้ายปีด้วยเช่นกนั (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ]ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://thaipublica.
org/2015/12/household-debt-2558/ ]29 มกราคม 2559]) 

ขณะท่ีระดบัรายได้ของภาคครวัเรอืนเองนัน้เพิม่ไม่มากนักจากระดับ 10,780 บาท ต่อเดือน ในปี 2539 
มาอยูท่ี่ระดบั 14,965 บาทต่อเดอืน ในปี 2547 และ 25,194 บาท ในปี 2556 ในขณะทีจ่งัหวดัสระแก้วอยูท่ี่ระดบั 
24,805 บาท ต่อเดอืน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึง่พอจะสรปุได้ว่า ส�าหรบัหนีส้นิของครัวเรอืนทีเ่พ่ิมขึน้นี้ 
เปรยีบเสมอืนการเพิม่เม็ดเงินหรือทรัพยากรในการใช้จ่ายให้กบัผู้บริโภคเพือ่ให้เกดิการใช้จ่าย ทีไ่ปช่วยกระตุน้ให้เกดิ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจซึง่มนียัส�าคญัมากกว่าการเพิม่ขึน้ของระดบัรายได้ ดงันัน้ จงึมคี�าถามส�าคญัว่ามาตรการ 
กระตุน้การบรโิภคจากนโยบายประชานยิมของรัฐบาลท่ีส่งผลให้ประชาชนมกีารก่อหนีม้ากข้ึน โดยผ่านโครงการ
ประชานยิมดงักล่าวนัน้ การใช้จ่ายเงนิจากการก่อหนีด้งักล่าวเป็นการใช้จ่ายเพ่ือให้เกดิผลตอบแทนทีส่งูขึน้ ท�าให้มี
ความสามารถในการผลติท่ีเพิม่ข้ึน และท�าให้มีโอกาสทีจ่ะมรีายได้เพิม่มากขึน้หรอืไม่ หรอืเป็นการใช้จ่ายเพือ่การ
บรโิภคทีห่มดเปลอืงไป และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกจิ อีกทัง้ในสงัคมชนบทน้ัน พบว่าปัจจบัุนมกีาร
เปลีย่นแปลงค่านยิมการเป็นหนีท่ี้เหน็ว่าการ ก่อหนีเ้ป็นเรือ่งปกติเป็นแฟชัน่ ค่านยิมดงักล่าวนีไ้ด้รบัอทิธพิลมาจาก
นโยบายประชานิยมโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านฯ หรอืไม่และสดุท้ายการก่อหนีม้คีวามสมัพนัธ์กบัความสขุของครวั
เรอืนชนบทหรือไม่ ท้ังน้ี เพือ่จะได้มแีนวทางเสนอแนะท่ีเหมาะสมในอนัทีจ่ะปรับปรงุนโยบายของรฐับาลในการก
ระตุน้เพือ่ให้เกิดการบรโิภคของประชาชนในระดบัรากหญ้า ในอนัทีจ่ะสามารถส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิอย่าง
ยัง่ยนืต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัด
สระแก้ว โดยเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงสภาพหนี้สิน
และความเป็นอยู่ของชุมชนในจังหวัดสระแก้ว และเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะ
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สะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ในการเกิดความเข้าใจและน�าไปใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และป้องกนัผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะตามมา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการที่จะช่วยกันป้องกัน แก้ไข และเข้าใจปัญหา และเพื่อน�าผลการศึกษาในครั้งนี้
น�าเสนอให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน�าไปก�าหนดนโยบายหรือวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการการ
พัฒนาสังคมและประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน 
อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่า
เกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3) เพือ่ศกึษากระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์บ้านท่าเกวยีน อ�าเภอวฒันานคร 
จังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์

การด�าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย

 การวจัิยครัง้นี ้เป็นการศกึษาเกีย่วกับกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนีสิ้นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใน
จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qual-
itative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว รวมทัง้เปรยีบเทยีบบทบาทของกลุม่สัจจะสะสมทรพัย์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบ้านท่าเกวียน 
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สนิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัยบ้์านท่าเกวยีน อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ตาม
หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยจึงใช้แบบผสานวิธีซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามจ�านวน 
251 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับคณะกรรมการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่า
เกวียน จ�านวน 9 คน และพระสงฆ์ จ�านวน 1 รูป รวมทั้งสิ้น จ�านวน 10 รูป/คน เพื่อน�ามาวิเคราะห์และอธิบาย
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาแล้วน�าสู่การอภิปรายผลสืบต่อไป ดังนั้น การด�าเนินงานวิจัยจึงแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่

 1.1 รูปแบบการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน กับวิถีชีวิตของประชาชน การก่อเกิดและพัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งหลักพุทธเศรษฐศาสตร์
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 1.2 รูปแบบการส�ารวจข้อมูล (Survey Research) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามจ�านวน 251 ชุด กับประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยบ์้านท่าเกวียน หมู่ที่ 14 อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 
251 คน
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 1.3 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับคณะกรรมการของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์บ้านท่าเกวียน และพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป/คน

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยบ์้านท่าเกวียน หมู่ที่ 14 อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 251 คน

 และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยบ์้านท่าเกวียน หมู่ที่ 14 อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 251 คน เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการก�าหนดแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามจ�านวน 251 ชุด และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน และพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป/คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี
ล�าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้

 3.1 ส�ารวจและรวบรวมข้อมลูเอกสารทีเ่กีย่วข้องชัน้ปฐมภูมโิดยศกึษาจากคมัภีร์พระไตรปิฎกอรรถ
ภา ฎกีา ต�าราและหนงัสือของนกัวชิาการ และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบักระบวนการแก้ป้ญหาหนีส้นิและหลกัธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกระบวนการส�าหรับแก้ปัญหาหนี้สิน

 3.2 ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ชั้นทุติยภูมิโดยศึกษาจากหนังสือของนัก
วิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาและวิเคราะห์หลักธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา รวบรวมเรียบ
เรียงข้อมูลและน�าเสนอผลงานวิจัย

 3.3 ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการแก้ป้ญหาหนี้สินตามกรอบ
ปัจจัยที่ก�าหนดไว้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ (ธานินทร์ 
ศิลป์จาร,ุ 2551, หน้า 49)

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการแก้ป้ญหาหนีข้องกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ในจงัหวดั
สระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ต (Rating Scale) จะแบ่งระดับในการวัดออก
เป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 คะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด

 คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
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 คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง

 คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย

 คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับวัดค่าตัวแปรทั้งหมด โดยได้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค�าถามที่
เป็นข้อค�าถามเชิงบวก (Positive) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยก�าหนดการวัดค่าตัวแปร ซึ่งเป็นการแปลความหมายค่า
เฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ 0.51 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจ�านวนเต็ม เกณฑ์ที่ใช้เป็นดังนี้

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมาก

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับน้อย

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการแก้ป้ญหา
หน้ีสนิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจังหวดัสระแก้ว มลีกัษณะเป็นค�าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ 

 3.4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ดังต่อไปนี้

  3.4.1 ขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์และผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบเครือ่งมอืทีส่ร้างไว้

  3.4.2 น�าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ไปให้คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

  3.4.3 น�าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) มาแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแนะน�า เพื่อน�าไปสัมภาษณ์ต่อไป

 3.5 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

  ผู้วิจัยจะด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามล�าดับ ดังนี้

  3.5.1 ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3.5.2 น�าผลการศึกษาจากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จากนั้นน�าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจ�านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีได้
นิยามไว้ในแต่ละตอน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (CVI : Content Validity Index)

  3.5.3 น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาท�าการตรวจวิจารณ์ 
แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
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  3.5.4 น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจ
สอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นน�าไป
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Content Validity Index: CVI) 

  ผู้เชี่ยวชาญทดสอบหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  1 = เมื่อค�าถามไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้

  2 = เมื่อค�าถามสอดคล้องบางส่วนกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้

  3 = เมื่อค�าถามค่อนข้างสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้

  4 = เมื่อค�าถามมีความสอดคล้องมากกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว้

  จากน้ันน�าแบบสอบถามไปหาการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา CVI (Content Validity 
Index)โดยให้น�าเฉพาะข้อที่ได้รับประเมิน 3 และ 4 เท่านั้นที่ถือว่ามีความสอดคล้องและน�าไปหาความตรงเชิง
เนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity for Scale (S-CVI))

  โดยค่าความตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั Content Validity for Scale (S-CVI) ควรมค่ีาตัง่แต่ 0.80 
ขึ้นไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับที่ 0.97

  3.5.5 น�าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบความเช่ือถือ โดยทดลองใช้ 
(Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน จากนั้น วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

  3.5.6 จากนัน้ จงึจะจดัพมิพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเชือ่ม่ันแล้ว เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ แล้วน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 4.1 ท�าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากโครงการหลกัสตูรพุทธศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาต
เข้าท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

 4.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ�านวน 251 ฉบับ 

 4.3 น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

 ในส่วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การโดยการเข้าพบกบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัเพือ่ท�าการสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์บ้าน
ท่าเกวียน และพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป/คน 
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 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึได้วเิคราะห์โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หาประกอบบริบท (Con-
tent Analysis Technique) ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีล�าดับขั้นตอนและวิธีดังต่อ
ไปนี้

 1) น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ

 2) น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึกมาจ�าแนกประเด็น และเรียบเรียงเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

 3) วเิคราะห์ค�าให้สมัภาษณ์ของผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัตามวตัถปุระสงค์การวจิยั โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้

 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม

  5.1.1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)

  5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

  แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น มาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น น้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

  5.1.3 ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีสองตัวแปร และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยวิธีผลต่างนัยส�าคัญที่น้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) 

  5.1.4 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ น�าเสนอผลการวิจัยต่อไป
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 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์

  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีการดังนี้ 

  5.2.1 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 

  5.2.2 น�าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ�าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

  5.2.3 วิเคราะห์ค�าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

  5.2.4 สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน�าเสนอต่อไป

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยมากเป็นเพศหญิง จ�านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี จ�านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 มีสถานภาพสมรส จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 86.1 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีรายได้ระหว่าง 9,001 - 12,000 บาท จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 

2. กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ 

 กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวยีน อ�าเภอวฒันานคร จังหวดั
สระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (3.24) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.08) รองลงมา คือ
ด้านการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 3.05 และด้านการปฏิบัติตามหลักโภควิภาค 3.01 ตามล�าดับ 
กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตาม
หลกัพทุธเศรษฐศาสตร์ ด้านการปฏบิตัติามหลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 3.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านรู้จักและเข้าใจหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ว่าเป็น
ธรรมทีเ่หมาะสมกบัการแก้ปัญหาหนีส้นิ 3.13 การปฏบิตัติามหลกัอารกัขสมัปทาเป็นธรรมทีป่ระโยชน์เหมาะสม
กบัการแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ และการปฏบิตัติามหลกักลัยาณมติตตาเป็นธรรมทีม่ปีระโยชน์
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหนี้สิน 3.07 การปฏิบัติตามหลักสมชีวิตาเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาหนีส้นิ 3.05 และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คือ การปฏบิตัติามหลกัอฏุฐานสมัปทาเป็นธรรมทีเ่ป็นประโยชน์
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหนี้สิน 2.93 ขณะท่ีกระบวนการแก้ปัญหาหน้ีสินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่า
เกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ ด้านการปฏิบัติตามหลักโภควิภาค โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 3.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติตาม
หลักโภควิภาค (แบ่งเงินที่หามาได้ออกเป็นส่วนต่างๆ) เป็นประโยชน์ท�าให้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได ้3.14 ท่าน
รูจ้กัและเข้าใจหลกัโภควภิาคว่าเป็นธรรมทีเ่หมาะสมกบัการแก้ปัญหาหนีส้นิ 3.09 การรูจั้กแบ่งเงนิทีห่ามาได้ออก
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เป็นส่วนต่างๆ เป็นประโยชน์ท�าให้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได ้ และการการจัดท�าบัญชีครัวเรือนอย่างสม�่าเสมอ 
เป็นประโยชน์ท�าให้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได ้ 2.96 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การปฏิบัติตามหลักสมชีวิ
ตาเป็นธรรมที่ประโยชน์เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหนี้สินได้ 2.95 ส่วนกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ ด้านแนวทาง
การแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 3.08 เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสุขกับการได้ใช้ความรู้และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 3.19 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ปฏิบัติงานในองค์กร ท�าให้ท่านมีโอกาสประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตของตนเอง 3.13 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์น�าความรู้และประสบการณ์ของตนมาใช้อย่างผู้ที่คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และดับทุกข์ตนเองได้ 3.12 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยไ์ด้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 3.03 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์น�าความรู้และประสบการณ์ 
ของตนมาใช้อย่างผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และดับทุกข์ตนเองได้ 2.97

3. เปรียบเทียบบทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่า
เกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เพื่อการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว 
ต่างกนั จงึท�าการเปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปร 2 ตวั โดยใช้การทดสอบค่าท ี(t-test) ส่วนการเปรยีบเทยีบระหว่าง
ตัวแปร ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3.2 ประชาชนทีม่อีาย ุ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของกลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย์ในจงัหวดัสระแก้ว โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจงัหวดั
สระแก้ว ด้านด้านท่ี 1 การปฏิบัตติามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน ์ด้านที่ 2 การปฏิบัติตามหลักโภควิภาค และ
ด้านที่ 3 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่ม
สจัจะสะสมทรพัย์ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่
สัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นในทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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3.5 ประชาชนที่มรีายไดต้่อเดือน ตา่งกนั มีความคดิเหน็ต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะ
สะสมทรพัย์ในจงัหวดัสระแก้ว โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคดิเหน็ต่อกระบวนการแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่
สจัจะสะสมทรพัย์ในจงัหวดัสระแก้ว ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. บทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บทบาทของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key 
Informants) ซึง่เป็นสมาชกิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์บ้านท่าเกวียน โดยประกอบด้วย ประธานกลุม่ เลขานกุาร 
และกรรมการ รวมทัง้พระสงฆ์ จ�านวน 10 รปู/คน พบว่า กลุม่สจัจะสะสมทรพัย์บ้านท่าเกวยีนได้มบีทบาทส�าคญั
ในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านท่าเกวียนได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการในการแก้ปัญหาต่อไปนี้ คือ 

4.1 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าเกวียน จังหวัดสระแก้ว มีความเห็นว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ก่อตั้ง
ขึน้ โดยมีจดุประสงค์ในการพัฒนาคนให้มคีณุธรรมและยอมรบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข มีการพัฒนาด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เน้นการงาน
พื้นฐานอาชีพเพื่อความมั่นคงของสังคมไทยในชนบท และ พัฒนาคนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรค
ภัยไข้เจ็บทุกชนิด เน้นอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และประชาชนในชุมชนท่าเกวียนก็เห็นชอบใน
การน้ี มีความเสียสละมีสัจจะในการออมเพ่ือระดมทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายรวม
กิจกรรมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เราต้องใช้แบบพอเพียง มีความเสียสละในกลุ่มงานของเรา และมีความรับผิด
ชอบหน้าที่เราต้องมีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีความยุติธรรมมีสัจจะในการออมฝากเงินให้สม�่าเสมอ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการออมเงินให้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายลงมีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบจัดเก็บออมทรัพย์
เป็นรายเดือนทุกเดือน ด้วยความสัตย์ซื่อมีความรับผิดชอบมีวินัยในการแก้ปัญหาของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใน
กระบวนการที่เราตั้งไว้วิธีการท�าหนังสือสัญญาเราต้องเสียสละและมีความซื่อสัตย์ในกลุ่มของเราและมีความรับ
ผิดชอบ

4.2 แนวทางการแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจงัหวดัสระแก้ว ตามหลกัพทุธธรรม พบ
ว่า เมื่อมีปัญหา ก็แก้ไขหาทางออกในกลุ่มและรวมกลุ่มและมีความเสียสละ สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม
ต่อหมูบ้่านและกรรมการเสยีสละให้กับสงัคมประกอบอาชพีให้มรีายได้แก่ตนและครอบครัวเราต้องมกีารเกบ็และ
ออม รูจ้กัใช้ รูจ้กัเกบ็เราต้องรูจ้กัการใช้จ่ายแบบประหยดั พอเพยีงเราจงึจะไม่มหีนีส้นิเพิม่ การลดรายจ่ายในครวั
เรือน ใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพิ่มการออมเงินเพื่อสะสมไว้เป็นทุน ต้องกินอยู่แบบพอเพียง มีความอดทนและเสีย
สละกจ็ะผดัผ่อนไปตามวธิกีารและกรรมการจะต้องเสยีสละเป็นผูอ้อกให้ก่อน เราต้องมคีวามเป็นอยูแ่บบพอเพยีง
ไปตามทวงหนี้และต้องมีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มสัจจะของตน เราต้องมีการออมและประหยัด
ในการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

4.3 การแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว ตามหลกัทฏิฐธัมมกัิตถประโยชน์ 
แบบพุทธบูรณาการ พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง มีการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย อยู่แบบพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจเพื่อมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต ท�าให้มีพอกินพอใช้ ไม่ต้องไปกู้ ต้องรู้จักใช้จ่ายแบบประหยัด ใช้จ่าย
ให้ถูกต้อง สิ่งที่ไม่จ�าเป็นก็ไม่ต้องใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือย การใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอ
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เพียง ลดการซื้อ เพิ่มการออมเงิน ต้องกินอยู่แบบประหยัด แต่ต้องประหยัดออมให้ได้ทุกเดือน อย่างน้อยให้ได้
เดือนละ 100 บาท จะต้องประหยัดออมตามอย่างพ่อหลวง ต้องใช้จ่ายแบบประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย จะมีความขยัน
หมั่นเพียรต่อหน้าที่และอยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ต้องประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ในการใช้จ่ายตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 การแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว โดยการประยุกต์หลักทิฏฐธัมมิ
กัตถประโยชน์ พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เคารพกฎระเบียบของหมู่บ้าน ผู้น�าชุมชนต้องเข้มแข็ง รักษา
ทรัพย์คบคนดีมีความสามัคคีรักใคร่เอื้อเฟื้อต่อกัน ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เคารพกฎระเบียบของ
หมู่บ้าน ผู้น�าชุมชน ความเข้มแข็ง รู้จักคบคนดี รู้จักใช้ ท�าให้อยู่อย่างสบายใจ การที่รู้จักคบคนดีมีคุณธรรม มี
สัจจะ มคีวามเมตตา กรุณา กจ็ะส่งผลให้มีความคดิทีด่ีๆ  ทกุสิง่ทกุอย่างแล้วชวีติกจ็ะมคีวามสขุ ต้องมวีนิยัส�าหรบั
ตนเองในการออมเงินเพื่อไว้เป็นทุน ลดการกู้ยืมทุกประเภท มีเพื่อนดี คิดดี ท�าดี ก็จะมีความสุข จัดกลุ่มต้องมี
หัวหน้าที่เข้มแข็ง กลุ่มจึงจะอยู่รอดพาลูกกลุ่มมั่นคงถาวร ควรมีความขยันหมั่นเพียรและรู้จักคบคนดีแล้วจะไม่
เสียทรัพย์ ควรคบคนดี มีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มสัจจะของตนเอง เพื่อจะรักษาทรัพย์ให้คงทนถาวร ถ้ารู้จักคบคน
ดีจะท�าให้ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต 

4.5 การแก้ปัญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจังหวดัสระแก้ว โดยการประยกุต์หลักโภควภิาค 
พบว่า สมาชกิกลุ่มสจัจะสะสมทรพัย์รูจ้กัพึง่พาตนเอง เป็นผูเ้สยีสละ รูจั้กใช้จ่ายแบบประหยดั วถิชีวีติพ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี เสียสละความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ประหยัดแล้วรู้จักออมใช้ จ่ายให้
น้อยลง รู้จักเก็บและออม รู้จักใช้ท�างาน ต้องมีความรับผิดชอบ การเก็บออมเงินก็จะดีแก่อนาคตของลูกหลาน 
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ก็จะมีเงินเก็บต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ มีวินัย เก็บออมทุก
เดือน มีน้อยเก็บน้อย มีมากก็เก็บมาก หัวหน้ากลุ่มจะต้องท�าให้ลูกกลุ่มทั้งหมู่บ้านไปถึงจุดหมายปลายทางด้วย
ความสุจริตใจและจะไม่ข่มเหงรังเกลูกทีม จะต้องเดินไปด้วยกันเสมอ ไม่ข่มเหงผู้อื่น และเลี้ยงชีพอย่างสุจริต จึง
จะมเีงนิเหลือและเกบ็ออมและใช้จ่ายอย่างพอเพยีง ควรเลีย้งชพีอย่างสจุรติ เกบ็ออมเงนิหรอืใช้จ่ายอย่างประหยัด
ไม่ข่มเหงรังแกสมาชิกในกลุ่มของตนเอง ถ้ารู้จักการออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็จะเกิดความสุขและทรัพย์สินที่หา
มาได้จะเหลือใช้ได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะการวิจัย

การศกึษาเรือ่งกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสมทรพัย์ในจงัหวดัสระแก้ว มข้ีอเสนอ
แนะดังต่อไปนี้

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1) ควรมีการก�าหนดแผนยทุธศาสตร์เกีย่วกบักระบวนการแก้ไขป้ญหาหนีส้นิของกลุม่สจัจะสะสม
ทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1.2) ควรมีการวางมาตรการในการควบคุมดูแลในขั้นตอนกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นรูปธรรม

 1.3) ควรมีการวางนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่นเยาว์ควบคู่กับคณะกรรมการท�างาน
ก�ากับดูแลกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนสืบต่อไป 
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2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 2.1) ควรมีการน�ารูปแบบกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัด
สระแก้ว เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 2.2) ควรให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ป้ญหาไขหนี้สินของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว มากยิ่งขึ้น

 2.3) ควรให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ในจังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยตั้งเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป

3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 3.1) ควรศึกษาต่อในประเด็นกระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในชุมชน
ในท้องถิ่นจังหวัดอื่นๆ แบบบูรณาการหลักพุทธธรรมอื่นๆ

 3.2) ควรศกึษาประเดน็กระบวนการแก้ไขป้ญหาหนีสิ้นของกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ในจงัหวัดสระแก้ว 
แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม

 3.3) ควรศึกษาประเด็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขป้ญหาหนี้สินของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใน
ชุมชนแบบยั่งยืน โดยศึกษากับท้องถิ่นชุมชนอื่น ๆ
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บทคัดย่อ

การพัฒนาสังคมสิ่งส�าคญัการมีสว่นร่วมจะท�าใหก้ารพฒันาไปสู่เปา้หมายแตบุ่คคลที่เป็นสว่นหนึ่งของ
การมีส่วนร่วมก็ต้องมีคุณธรรม เพราะสังคมมีความหลากหลายทางความคิดการพัฒนาสังคมจะไม่ประสบความ
ส�าเร็จถ้าบุคคลยังขาดคุณธรรม การมองคนที่มีคุณธรรมหรือไม่สิ่งส�าคัญคือการมองที่พฤติกรรมและการกระท�า 
การท�าให้คนเป็นคนมคุีณธรรมสิง่ส�าคัญต้องฝึกการสร้างทีจ่ติใจให้เข้าใจในธรรมชาตขิองมนษุย์และของตวัเราเอง
ก่อน การพฒันาจติใจจึงเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะพฒันามนษุย์ให้อยูคู่ก่บัธรรมชาตไิด้อย่างสมดลุไม่ท�าลายซึง่กนัและกนั 
และผูน้�าต้องเป็นคนมคีณุธรรมเป็นหลกัเพือ่จะเป็นแบบอย่างให้กับผูต้าม การสร้างหลกัการพฒันาจิตใจจะท�าให้
เราได้ผู้น�าที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือตัวบุคคล การพัฒนาสังคมเพื่อไป
สู่เป้าหมายที่ยั่งยืนก็ต้องอาศัยคนที่มีคุณธรรม คนท่ีมีคุณธรรมก็คือคนท่ีมีจิตใจไปในทางท่ีดีมีเหตุผลมองเห็น
ปัญหาได้ชัดเจน ท�าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน การเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณา
การควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมจะท�าให้การพัฒนาทางสังคมเอื้อกูลกันมากขึ้นความช่วยเหลือแบ่งปั่นจะมีมาก
ขึ้นมีน�้าใจต่อกัน ท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น ถ้ามนุษย์เราเข้าใจในธรรมชาติมีสติอยู่ตลอดเวลาความเป็น
คนมีเหตุผลและความผิดพลาดย่อมจะไม่เกิดข้ึน การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่พัฒนาไปสู่ค�าว่า “ความสุข
แบบยัง่ยนื” ท�าให้สงัคมนัน้อยูร่่วมกนัแบบมคีวามสุขโดยไม่ต้องอาศัยวตัถภุายนอกแต่มคีวามสุขจากชมุชนสังคม
รู้จักแบ่งปั่น ส่วนในรูปแบบตัวอย่างด้านการพัฒนาด้านจิตใจของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็น
แบบอย่างที่ดีที่สังคมควรเข้าไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง ท่านใช้หลักโอวาท ๓ คือ ท�าดี ละชั่ว ท�าจิตใจ
ให้ผ่องใส และได้น�าเอาหลักสติปัฏฐาน ๔ และอนุสติ ๑๐ ในการพัฒนาจิตใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแยกเขาเรา 
เมือ่คนเราเกดิสตขิึน้อยูก่บัตวัเองตลอดเวลาจะท�าให้เกดิความผดิพลาดในการท�ากจิการต่าง ๆ  ได้น้อย เมือ่ปฏบิตัิ
อยู่เนื่อง ๆ จนมีปัญญาเข้าใจรู้หลักธรรมอริยสัจ ๔ 

Abstract

Social development is important. Participation will lead to the development of the 
goal, but the person who is part of the participation must be moral. Because society is multi-
faceted, the development of society will not succeed if the person is lacking in morality. It is 
important to look at the behavior and the actions. To make people virtuous, it is important to 
train mind-building in the nature of man and ourselves. The development of the mind is im-
portant to human development in harmony with nature, not destroy each other. And the 
leader must be moral to be a role model. Creating a mental development principle will give 
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us a leader who will be a good role model. Development of objects or individuals. Social de-
velopment towards a sustainable goal requires a moral person. The people who are virtuous 
are the ones who have the mind in a good way. To benefit more than one part. Taking the 
principles of Buddhism together with the development of society will make social development 
more and more popular, the help will be more blended with each other. Do for more public 
benefit. If mankind is understood in nature, consciousness is at all times rational and erroneous, 
it will not happen. The development of the mind is important to the development of the 
word. “Sustainable happiness” makes the society live together happily, without the external 
object, but happy from the social community. In the example of the mental development of 
Phra Singha Burakara (Charan Thitthammo) is a good example that society should learn to 
develop their own mind. The main thing to do is to do good. And we have taken the mindset 
4 and 10 in the development of the mind does not hold fast to separate us. When people are 
conscious, depending on themselves at all times will cause mistakes in doing little business 
when the practice is so thorough understanding of the Four Noble Truths.

บทน�า

ปัญหาสงัคมไทยส่วนใหญ่คือความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม ส่วนหน่ึงมาจากการบริหาร
จัดการภาครัฐประสิทธิภาพต�่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ขาด
ความต่อเนื่อง ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ และกฎระเบียบ ต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้น�าและสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดความสุขที่เกิดจากใจโดยความ
เอื้ออาทรต่อกันมีจิตสาธารณะมากขึ้น ความโลภ โกรธ หลง เป็นปัญหาส�าคัญต่อการพัฒนาเพราะคนที่มีจิตใจ
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มากก็ท�าให้สังคมที่ต้องการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นไปได้ยาก เพราะทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ากดั ถ้ามแีข่งขนัแย่งทรพัยากรกนัมากกว่าเพือ่ประโยชน์ตนกจ็ะท�าให้สงัคมนัน้ ๆ  เดอืดร้อนในวนัข้างหน้า 
การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู่ ความย่ังยืนอย่างแท้จริงเพราะคนรู้จักการอยู่กับธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบาย แผนการปฏิรูปพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goal : SDGs) (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ) การจะพัฒนาในกระบวนการต่าง ๆ สิ่งส�าคัญคือระดับผู้น�าและผู้ปฏิบัติต้องมีศรัทธาเชื่อมั่น
และส่วนรว่มในการพัฒนาไปด้วยกัน จึงจะไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย ส�าหรับการจะมุง่ไปสู่ความยัง่ยืนสังคม
ต้องมกีารพฒันาด้านจติใจเป็นส�าคญั การสร้างวตัถเุพือ่ให้เกดิความเจรญิแบบยัง่ยนืเป็นไปได้ยาก สงัคมไทยส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา การน�าเอาหลักค�าสอนเพื่อมาบูรณาการในการพัฒนาจิตใจควบคู่กับพัฒนาในยุค 
๔.๐ หรอืรปูแบบอืน่ ๆ  กจ็ะท�าให้เกดิความสขุทีย่ัง่ยนือย่างแท้จรงิ เพราะการใช้ทรพัยากรมากจนวนัข้างหน้าอาจ
จะแกร่งแย่งแข่งขันกันเพราะความโลภ โกรธ หลง ของมนุษย์ยิ่งเป็นอันตรายต่อสังคม 

ดังนั้น การพัฒนาจิตใจ คือ การพัฒนาให้มีความฉลาดมีเหตุมีผล รอบคอบในสิ่งดีและชั่วทั้งหลายย่อม
จะด�าเนินกิจการต่างๆ ไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาด ผิดกับจิตท่ีไม่ได้รับการอบรมการพัฒนาย่อม
จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย การพัฒนาจิตก็เท่ากับการส่งเสริมความฉลาด รอบคอบในกิจการต่าง ๆ ให้ดียิ่งข้ึน 
ความเจรญิทางจติใจทีไ่ด้รบัการอบรมการพฒันาย่อมเป็นผลดกีว่าความเจรญิทางด้านวตัถุท่ีไม่ได้พฒันาจติ เพราะ
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ความสุข ทุกข์ ก็อยู่ที่ความเข้าใจในสัจธรรมและธรรมชาติ ส�าหรับการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ คือ การน�าเอาหลัก
ธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการใช้ในการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข กรณีการใช้สติปัฏฐาน ๔ ในการท�า
หน้าที่ของตนเองในทุก ๆ  วันก็จะท�าให้สามารถมีความสุขทางจิตใจได้เพราะเรารู้เท่าทันธรรมชาติของจิตมากขึ้น

การพัฒนาจิตใจกับการพัฒนาสังคม คือ การพัฒนาคนให้เป็นมีคุณธรรมก่อนที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนา
สังคมโดยส่วนรวม เมื่อใดที่สังคมมุ่งแต่พัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจด้านจิตใจก็จะหาความสุขแบบ
ยั่งยืนได้ยาก แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมมาบูรณาการเข้าร่วมด้วยเพื่อพัฒนาจิตใจก็จะท�าให้เกิดความสมดุล การฝึก
สติให้ตัวเองอย่างต่อเน่ือง หรือการฝึกระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายและจิตในปัจจุบัน แต่ละขณะๆด้วยความ
ต่อเนื่อง การเจริญสติอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากพอ จะท�าให้เกิดผลดีหลายอย่าง ต่อสุขภาพกายและจิต 
สามารถช่วยป้องกนัและรกัษาโรคทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทางจติและทางกายได้หลายอย่าง เนือ่งจากเกดิการเปลีย่นแปลง
และพัฒนาของจิต ท�าให้ผู้เจริญสติมีจิตที่มีความสงบสุข เยือกเย็น อิ่มเอิบ และแจ่มใส ส่งผลดีต่อร่างกาย ท�าให้
การท�างานของสมองเป็นระเบียบ ระบบประสาทผ่อนคลายและลดความตึงเครียด มีการปรับตัวของระบบต่างๆ 
ภายในร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และมีการเปลี่ยนแปลงการ ท�างานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย 
โดยเฉพาะเซลล์ในระบบภมูคิุม้กนั ท�าให้มภีมูคิุม้กนัสงูข้ึน การเจบ็ป่วยทางกายเกดิน้อย และเมือ่เจบ็ป่วย ร่างกาย
จะฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว เมื่อคนเรามีสุขภาพกายใจดีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาในสังคม

การพัฒนาจิตใจ

การพัฒนาจิตใจ คือ การท�าจิตให้ปฏิบัติถูกต้อง เดินถูกทาง ความก้าวหน้าในการพัฒนางานก็จะดีขึ้น 
สภาพจิตที่ดีงามเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ได้ผล ลักษณะของจิตที่เดินถูกทางนั้น ที่ควรสังเกตมี ๕ อย่าง 
ซึ่งเป็นปัจจัยส่งทอดต่อกันตามล�าดับ คือ 

๑) ปราโมทย์ ได้แก่ ความแช่มชื่น ร่าเริง เบิกบานใจ 

๒) ปีติ ได้แก่ ความอิ่มใจ ความปลาบปลื้มใจ ใจฟูขึ้น 

๓) ปัสสัทธิ ได้แก่ ความรู้สึกผ่อนคลายกายใจ ใจเรียบรื่นระงับลง เย็นสบาย 

๔) สุข ได้แก่ ความสุข ความคล่องใจ โปร่งใจ ไม่มีความติดขัด บีบคั้น 

๕) สมาธิ ได้แก่ ความมีใจตั้งมั่น สงบ อยู่ตัว อยู่กับงานที่ท�าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน 
พอสมาธิเกดิขึน้ จติใจกม็สีภาพเหมาะสมแก่งาน ท่ีท่านเรยีกว่าเป็น กัมมนย์ี พร้อมท่ีจะเอาไปใช้สร้างสรรค์พัฒนา 
คดิการ และเป็นทีท่�างานของปัญญา อย่างได้ผลด ีและสมาธกิอ็าศยัองค์ธรรม ๔ อย่างแรกนัน่แหละช่วยเกือ้หนนุ
และท�าให้เกิดขึ้น สภาพจิต ๕ อย่างนี้ เป็นทั้งคุณสมบัติที่ดีงามโดยตัวของมันเอง และเป็นเครื่องหมายของความ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม จึงควรพยายามท�าให้เกิดขึ้น และการท�าสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ก็เป็นการปฏิบัติ
ธรรมอยู่ในตัว เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอ

การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ

การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ คือ การน�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการท�าหน้าที่
ของเราในแต่ละวนัให้เราเป็นคนมสีตอิยูก่บัตวัเองตลอดเวลา การทีเ่ราท�าหน้าทีเ่หมอืนกบัการปฏบิตัธิรรมทีค่วบคู่
กันไป การปฏิบัติธรรมก็คือ ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเหมาะสม 
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หลักพระพุทธศาสนา หลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือที่
เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้า โอวาท ๓ คือ การไม่ท�าความชั่ว การท�าความดี และการท�า
จติให้สะอาดบรสิทุธิ ์จดุเร่ิมต้นของการน�าจติเราให้ออกจากความอยากหรอืตวัตณัหาทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้กบั
ใจเราจะท�าให้เราเข้าใจกับธรรมชาติพร้อมที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่คือการมีศีล 
เมื่อเรามีศีลการพัฒนาจิตใจในทางพระพุทธศาสนาศาสนานั้นคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หรือการท�าสมาธิ
เพื่อให้เกิดปัญหามีเหตุผลมองเห็นปัญหาอย่างถูกต้อง หลักธรรมที่จะเข้าสู่สมาธิ คือ สติปัฏฐาน ๔ ค�าว่า “สติปัฏ
ฐาน ๔” แปลว่า การตั้งสติก�าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมัน
ไม่ใช่ตามความคิดปรุงแต่งของเรา ที่คิดให้มันเป็นหรืออยากให้มันเป็น หลักสติปัฏฐานนี้ ก็คือ การเอาสติ มาเป็น
ตัวน�า เป็นตัวเด่น เป็นตัวท�างาน โดยก�ากับจิตตั้งต้นแต่การรับรู้ให้อยู่กับสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่จริง ในขณะ
นั้น ๆ ที่เรียกว่า อยู่กับขณะปัจจุบัน ไม่เลื่อนไหลล่องลอยไปในอดีต และอนาคต ที่เป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่ง 
และให้สตินั้นเป็นตัวสร้างโอกาสแก่ปัญญาโดยจับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในขณะนั้น ๆ ให้ปัญญารู้เข้าใจตรงไปตรงมา 
สติปัฏฐานท�างานกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตของเราตลอดเวลานี้เอง ท่านจึงจัดแยกสติปัฏฐาน คือ 

๑) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพทางร่างกาย 

๒) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือไม่สุข ไม่ทุกข์
ที่เกิดขึ้น 

๓) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพจิตใจ 

๔) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องราวทั้งหลาย ที่รู้ที่คิดที่เกิดขึ้นใน
ใจ และควรระลึกธรรมอนุสติ ๑๐ มีระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ศีล ทาน ความตายเป็นต้น ในการวิปัสสนา
กรรมฐาน แม้ผู้บ�าเพ็ญจะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ชื่อว่ามีอุปนิสัยติดต่อไปในภพหน้าที่ได้ชื่อว่าบ�าเพ็ญฝ่ายกุศล จะ
ท�าให้เรามีปัญญามีเหตุผลมีความเห็นถูกเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ

๑) ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

๒) สมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิด 

๓) นิโรธ คือ ความดับทุกข์ 

๔) มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

หลักธรรมที่กล่าวมานี้เมื่อเราสามารถปฏิบัติได้และปฏิบัติเป็นประจ�าจนติดนิสัยจะท�าให้เป็นคนมี
คุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจอยู่เสมอ เพราะอริยสัจสี่ครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
หลัก “เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์” หลัก “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”หลัก “เราบัญญัติแต่ทุกข์และความ
ดับทุกข์” หรือหลัก “อิปัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับ นิพพาน”ทุกหลักรวมอยู่ในหลักอริยสัจสี่ ทั้งนั้นขอย�้าว่า 
“อรยิสจัสี”่ คอืหลกัทีโ่ยงความจรงิในธรรมชาตมิาสูก่ารใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เพราะล�าพงักฎธรรมชาตเิอง ตาม
ธรรมดาถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติ ไม่รู้จุดเริ่มต้น ไม่รู้ล�าดับ เราก็สับสนพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราได้ประโยชน์จาก
กฎธรรมชาติโดยสะดวก จึงน�ามาจัดรูป ตั้งแบบ วางระบบไว้ให้ เรียกว่า อริยสัจสี่ โดยล�าดับให้เห็นชัดเจน เป็น
ทั้งวิธีสอน วิธีแก้ปัญหา และวิธีลงมือท�า เมื่อท�าตามหลักอริยสัจสี่ ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลยง่ายไปหมด 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๒) 
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รูปแบบการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development ) เป็นการสื่อถึงคนเรายุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป
ในอนาคตด้วย เป็นการพัฒนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ( Globalization ) ที่ก้าวไปกับระบบเทคโนโลยีและ
กลไกของการตลาด อันก่อเกิดการแสวงหาอ�านาจเพื่อครอบง�าผลประโยชน์ของอีกฝ่ายในการแข่งขัน ไม่ว่าจะ
เป็นประชาสังคม ( Civil Society ) หรือ รัฐประชาชาติ ( Nation State ) ก็ตาม แต่การเข้ามามีอิทธิพลนั้นชาว
โลกก็ยงัต้องการระบบบรหิารแบบ Good Governance อยูด่ ีการด�าเนนิชวิีตของคนเราต้องมกีารพฒันาร่างกาย
และสติปัญญาควบคู่กันไปพร้อมสรรพ ศาสนามีหลักธรรมค�าสอนให้ก่อเกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ พระพุทธ
ศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจคนเราเพื่อเป้าหมายคือความสงบสุข

รูปแบบการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธสู่การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน กรณีตัวอย่างของพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ท่านได้เป็นต้นแบบในการน�าเอาหลักธรรมมาบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตใจให้สังคมมีความสงบสุข
ท่านไม่ได้เน้นให้หลงงมงายในเรื่องของสร้างถาวรวัตถุเป็นหลักแม้แต่วัดของท่านก็ไม่เน้นการสร้างเช่นกันแต่จะ
มุ่งเน้นเผยแผ่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านที่ได้ร�่าเรียนมาในทางปฏิบัติกับพระอาจารย์
หลาย ๆ ท่าน เพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจไม่ได้ให้ทุกคนต้องวิ่งตามกระสังคมโลกจนเกิดความทุกข์ใจแม้มี
เงินทองมากมายบางคนก็ไม่เกิดความสุข เพราะความอยากไม่มีทางสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักค�าว่าพอ ท่านจึงสอน
แนะน�าให้ผู้คนทุกคน โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา ศิษยานุศิษย์ท่านจึงมีทั้งนับถือศาสนาพุทธ 
คริสต์ และอิสลาม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่านตั้งปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างคน แทนการสร้างวัตถุ จึงทุ่มเท
ชีวิตทั้งก�าลังกายก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญาให้กับ การเผยแพร่วิปัสสนากรรมฐานมากว่า ๔๐ ปี โดยท�างานอย่าง
หนักทั้งกลางวัน กลางคืน เพื่อพัฒนาจิตของบุคคลทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้อธิฐาน
จิต (หลังจากอุบัติเหตุ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑) ไว้ว่า “จะใช้หนี้โลกมนุษย์ ด้วยการเผยแพร่พระธรรมค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า จะไม่ขอสร้างวัตถุอีกต่อไป” โดยท่านได้ใช้หลักธรรมสติปัฏฐาน ๔ และอนุสติ ๑๐ แนวยุบพองใน

การปฏิบัติ จนน�าไปสู่การรู้หลักธรรมอริยสัจ ๔ (ประวัติหลวงพ่อจรัญ, ๒๕๖๐) การสอนวิปัสสนากรรมฐานแนว
พองยุบยังค้นไม่พบหลักฐานที่มาในพระไตรปิฏก อรรถกถา แต่อาการพองอาการยุบเทียบในมหาสติปัฏฐานสูตร
และในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจัดเป็น “ลมในท้องในวาโยธาตุภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มีความพัด

ไปมา” (พระพุทธโฆสเถระ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา

เถร),  ๒๕๔๖) เพื่อให้เข้าใจในหลักอริยสัจ ๔ ที่เป็นหนทางในการหลุดพ้นจากทุกข์ โดยท่านมุ่งสอนให้ทุกคนเชื่อ
กฎแห่งกรรม เมื่อท�าดีจิตย่อมไม่เศร้าหมองแต่ถ้าท�าสิ่งไม่ดีจิตใจย่อมเศร้าหมอง แนวความคิดในการพัฒนาโลก
ให้ยัง่ยนืกับวธิกีารแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมขององค์การสหประชาชาตนิัน้ ไม่เพยีงพอกบัการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ 
ซึ่งท่านเจ้าคุณฯ มีความเห็นว่า พระพุทธศาสนา บัญญัติแนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแท้จริง ลึกซึ้ง ตรงตาม
เหตุท่ีเกิดของปัญหา และสามารถท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มั่นคงไปกว่านั้น เพราะเหตุว่า การที่
มนุษย์ประนีประนอมกับธรรมชาติหมายถึง การพัฒนาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ด้านเดียว และยังเป็นไปอย่างที่
มนุษย์ต้องฝืนใจ ไม่สุขจริง ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนและขณะที่มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๐ มิได้แก้ไข
ปรบัปรุงพฒันาความคดิจติใจของตน เคยอยูภ่ายใต้อ�านาจครอบง�าของกเิลส คอื โลภะ โทสะ โมหะ ตณัหา มานะ 

ทิฏฐิอย่างไร และตราบใดที่มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังคงอยูภ่ายใต้อ�านาจครอบง�าของกิเลส (พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๔) 

การพฒันาจติใจแบบยัง่ยนื ถ้าเราได้ศกึษาวิปัสสนาภาวนา ศกึษาวิธีท่ีจะใช้ปัญญามาก�าจดัตณัหาความ
อยากต่างๆ พอเราใช้เป็นแล้ว เราก็จะสามารถระงับตณัหาความอยากต่างๆ ได้ทนัทีเช่นเวลาเราอยากได้อะไร เรา
ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันน�าไปสู่ความทุกข์ไม่ได้น�าไปสู่ความสุขในบั้นปลาย และในเบื้องต้นมันจะน�าไป
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สู่ความสุขก่อน แต่พอความสุขที่ได้มานั้นมันเสื่อมไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นเวลาที่เราอยากได้ทรัพย์ได้
ลาภ เวลาเราได้ลาภมาเราก็ดีอกดีใจกัน มีความสุขกัน แต่พอเราใช้เงินทองที่เราหามาได้หมดไปแล้ว ทีนี้ความสุข
นั้นก็จะหมดไป แล้วความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา เพราะเราจะไม่มีเงินทองใช้สอยอีกต่อไปเราก็ต้องทุกข์กับการ
ไปหาเงินทองกันใหม่ แล้วพอเราได้มาเราก็สุขกับมันไปสุขกับมันจากการที่เราได้มา สุขจากการที่ได้ใช้มัน พอได้
มาใช้มนัไปเดีย๋วมนักห็มดอกี พอมนัหมดอกีกท็กุข์อกี แต่ถ้าเราเหน็ด้วยปัญญาว่านีไ่ม่ใช่เป็นวธิทีีจ่ะไปสร้างความ
สุขกันวิธีที่จะสร้างความสุขก็คือต้องไม่ไปอยากหาลาภยศสรรเสริญสุขกัน ให้เราอยู่เฉยๆ กัน ให้เราหยุดความ
อยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ท�าตามความอยากได้ใจเราก็จะกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุข ที่เป็น
ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญแล้วก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนเราสามารถก�าจัดความอยาก
ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ต่อไปใจของเราก็จะไม่มอีะไรมาท�าลายความสขุที ่เกดิจากความสงบ ความสขุทีเ่กดิจาก
การไม่มีความอยากต่างๆไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจถ้าได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าได้ถึงขั้นของพระอรหันต์ ได้
ขัน้พระนิพพาน ได้ขัน้ทีถ่าวรเตม็รอ้ยถ้าไดข้ัน้ทีห่นึง่กจ็ะได้เพยีงหนึง่ในสี ่ถ้าได้ขัน้ทีส่องกจ็ะได้สองในสี่ขัน้ทีส่าม
ก็จะได้สามในส่ีขั้นที่ส่ีก็จะได้เต็มร้อยคือได้พัฒนาอย่างเต็มร้อยได้ความสุขอย่างเต็มร้อยแล้วก็ ไม่ต้องท�าการ
พัฒนาอีกต่อไปการพัฒนาแบบยั่งยืนน้ี มีวันสิ้นสุดลง งานทางด้านจิตใจนี้มีวันจบ แต่งานทางด้านลาภยศ
สรรเสรญิ ทางด้านความสขุทางตาหจูมกูลิน้กายนีไ้ม่มวีนัจบ ต่อให้พัฒนาไปมากน้อยเพยีงไรได้มามากน้อยเพยีง
ไร ก็ยังต้องพัฒนากันต่อไป หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องคอยรักษาสิ่งที่พัฒนาให้อยู่ต่อไป ต่อให้รักษาดีขนาดไหน มันก็
จะต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดี.

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น เป็นความคิดเห็นที่มาจากกา
รน�าหลักพุทธธรรม อันเป็นระบบความรู้เรื่องธรรมชาติหมดทั้งส้ินนับว่าเป็นหลักความรู้เรื่องของชีวิต และโลก
เป็นรากฐานของหลักประพฤติปฏิบัติหรือจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งชี้ทางแก้ปัญหาของมนุษยด์้วยความรู้ที่
ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตามเป็นจริงของชีวิตและโลก ระบบความรู้นี้เริ่มต้นที่ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอัน
เป็นความรู้ในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง9 นอกจากการมีเศรษฐกิจเจริญได้และธรรมชาติก็อยู่ดีคู่กันไปนั้น ต้องเริ่ม
มาจากการพฒันาคน และต้องพัฒนาแบบองค์รวม ซึง่เป็นการพฒันาทางพฤตกิรรม จิตใจ และปัญญาให้ประสาน
เกื้อหนุนสอดคล้องกัน จึงเป็นหนทางที่ท�าให้การพัฒนาถูกต้องและยั่งยืนน�าไปสู่อารยธรรมที่ยั่งยืน10

วิเคราะห์การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธสู่รูปแบบการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

จากบทความสามารถวิเคราะห์ถึงการพฒันาจติใจเชิงพทุธสูร่ปูแบบการพฒันาสังคมสู่ความยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัยอาจท�าให้บางส่วนในสังคมก้าวไปไม่ทันจนเกิดความไม่เท่า
เทียมกันในสังคมและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาแต่เมื่อใดที่ผู้น�าและผู้ตามได้น�าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธ
ศาสนามาบรูณาการควบคู่ไปกับการพฒันาทางสงัคมจะท�าให้การพฒันาจะเอือ้กลูกนัมากขึน้ความช่วยเหลอืแบ่ง
ปั่นจะมีมากขึ้น ท�าประโยชน์สาธารณะมากขึ้นเพราะเมื่อใดที่มนุษย์เข้าใจในกฏธรรมชาติของชีวิต มีสติอยู่ตลอด
เวลาความมีเหตุผลและความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ยาก การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่พัฒนาไปสู่ค�าว่า “ความ
สุขแบบยั่งยืน” จะท�าให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขมากข้ึน ยิ่งสังคมไทยที่จะมีแผนการพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจของผู้น�าในกลุ่มต่าง ๆ  หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติเพราะการ
มุ่งจะพัฒนามุ่งสู่ความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวแต่ขาดหลักคุณธรรมก็ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่ท�างานอย่างเดียว

9  ศาสตราจารย์ระวี ภาวิไล, อภิธรรมส�าหรับคนรุ่นใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส�านัก

พิมพ์พุทธธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๓,๕,๙.

10  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๕,

(กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๖๒.
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แต่ไม่มีชีวิตจิตใจ การจะพัฒนาทางสังคมสู่ความสุขที่ย่ังยืนจ�าเป็นอย่างย่ิงการพัฒนาจิตใจจึงต้องมาอันดับแรก
เพื่อจะน�าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ส�าหรับรูปแบบการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธของพระธรรมสิงห
บุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ท่านได้น�าหลักธรรมออกเผยแผ่เพื่อพัฒนาจิตใจบุคลลชุมชนสังคมให้เข้าใจในกฏของ
ธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ควรท�าลายให้เข้าใจในกฏแห่งกรรม โดยน�าเอาไตรสิกขา สติปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในอริยสัจ ๔ การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธในทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านมอง
ว่าระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ควรพัฒนาด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา และหลักมัตตัญุตา ที่
เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการด�าเนินชีวิตของคนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการ มีตัวชี้
วดัทีเ่ป็นรปูธรรมเรยีกว่า สุขภาวะองค์รวมท�าให้เกิดความสขุทีไ่ม่เบียดเบียนธรรมชาตแิวดล้อม แต่กิเลส ได้แก่ตณัหา 
มานะ และมิจฉาทฎิฐยิงัเป็นอุปสรรคทีค่นต้องแก้ไขเพือ่ประโยชน์อนัอ�านวยสนัตสิขุแก่มนษุย์และธรรมชาตต่ิอไป

การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรน�ามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมา
สงัคมไทยพัฒนาไปในแนวทางวทิยาศาสตร์มากเกดิไป ท�าให้เกดิการแข่งขนัจนน�าไปสูก่ารท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ 
เพราะเกิดจากความโลภ โกรธ หลง ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจากบทบาทของพระสงฆ์จะมีส่วนส�าคัญต่อ
การพัฒนาในด้านจิตใจแต่ผู้น�ารัฐบาล ข้าราชการ และผู้น�าทางสังคม และองค์กรเอกชนที่จะเป็นตัวน�าพาสังคม
ก็ต้องให้ความส�าคัญกับแนวทางนี้ด้วย เพราะถ้าภาครัฐ เอกชนหรือองค์กรต่าง ๆ ถ้ามีคุณธรรมคนในสังคมย่อม
มีคุณภาพที่ดีความเห็นแก่ตัวจะไม่มีให้เห็นแต่คนที่จะมีคุณธรรมต้องเริ่มที่พัฒนาที่จิตใจ แต่สังคมทุกวันนี้มองที่
ประโยชน์ตนเองเป็นหลัก ขาดหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยยุค ๔.๐ ที่จะ
ต้องพัฒนาเชิงพุทธที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจและวัตถุควบคู่กันไปเพื่อมุ่งไปสู่ค�าว่า มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

สรุป

การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธสู่รูปแบบการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรมองผ่าน
เพราะการปฏิรูปสังคมไทยในรูปแบบยุค ๔.๐ โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นแนวทางในการ
พฒันายิง่ต้องท�าให้บคุคลสงัคมมองเหน็หลกัของการอยูคู่กั่บธรรมชาตใิห้ได้อย่างสมดลุ ถ้าสงัคมไทยขาดคณุธรรม
หรือคนที่มีจิตใจดีงามแล้วสังคมจะมีแต่ความแข่งขันมากกว่าท่ีจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน เพราะการพัฒนาที่จะ
น�าไปสู่ความยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม ถ้าสังคมมีจิตใจที่ดีมีคุณธรรมการมองเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็จะท�าให้สังคมน้ันมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยหลักการพัฒนาจิตใจ
เชิงพุทธเป็นการน�าเอาธรรมหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนามาอบรมจติใจเพือ่พฒันาจติใจให้เข้าใจในกฏธรรมชาติ
มากขึ้น โดยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันการท�าหน้าที่ของแต่ละคนก็จะเป็นคนมีเหตุผล มีความเห็นถูก และใช้ปัญญา
พิจารณาข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมีพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นแบบอย่าง โดยน�าเอาหลักสติปัฏฐาน ๔ และอนุสติ ๑๐ เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาจิตใจท่านไม่ให้ยึดหมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ  ปล่อยวางบ้างสอนให้ทุกคนรู้จักกฏแห่งกรรมเมื่อคนเราท�าสิ่งไม่
ดี เมื่อฝึกวิปัสสนาจนมีปัญญาสามารถล่วงรู้ในสิ่งต่างๆ จนรู้อริยสัจ ๔ ที่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ปล่อยวาง
ในสิ่งต่างๆ 



902  บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก� ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฏกฉบบัภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙.

พระพุทธโฆสเถระ รจนา. คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). 
พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ากัด, ๒๕๔๖.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ส�านัก
พิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔.

______. ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓.

______. การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก. ๒๕๔๒.

ศาสตราจารย์ระวีภาวิไล. อภิธรรมส�าหรับคนรุ่นใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์พุทธธรรม, 
๒๕๔๘.

การพัฒนาชุมชน. (ออนไลท์). แหล่งที่มา : http://www.orthodoxnet.org/tag/ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ประวัติหลวงพ่อจรัญ. ออนไลท์. แหล่งที่มา : https://www.amphawan.net/ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๐).

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ.(ออนไลท์).แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=develop_issue (๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๐)



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  903

ดัชนีชี้วัดความสุข : รูปแบบกระบวนการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูฎาน
Goss Nation Happiness

ปาณิศา วารีวนิช

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

ภูฎานเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีผู้น�าเคร่งครัดและยึดม่ันในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา นับแต่ลามะ 
ครุกบาลี้ภัยมาจากธิเบต ในปี พ.ศ.2173 ภูฎานพยายามอยู่อย่างสันโดษ เคร่งครัดในวัฒนธรรมของตน ชี้น�าให้
ประชาชนมีจิตส�านึก ยึดถือและปฏิบัติต่อความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเคร่งครัด ภูฎานอาจเป็นประเทศเดยีวในโลก
ทีป่ฏเิสธความสุขด้านวตัถทีุว่ดัค่ากันด้วย GNP (Goss National Product) แต่มุง่เน้นการพฒันาทีใ่ห้ความสขุมวลรวมของ
คนในชาตทิีเ่รยีกว่า GNH (Goss National Happiness) ซึ่งเป็นความสุขอันแท้จริง ได้น�าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวค�าสอนแห่งพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาประเทศเพื่อเป้าหมายให้เกิดความสุขแก่
ประชากรในชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของประเทศภูฎาน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : ภูฎาน/การพัฒนาที่ยั่งยืน

Abstract

Bhutan is a small country the Puritan leaders and adherence to the principles of 
Buddhism Since Lama Krupp Spa Refugees from Tibetan in the year 2173 Bhutan is trying to 
Ridge characterized strictly in its culture Directed to the public Conscience and adhere to the 
practice of beauty is Bhutan is probably the only country in the world the reject material hap-
piness the measure with the GNP (Goss National Product) Instead focus on the development 
of the gross national happiness (GNH) this is true happiness. Has adapted the principle of sus-
tainable development based on the teachings of Buddhism Mainly operating in developing 
countries the goal for the happiness of the population in Chartres. And a measure Gross Hap-
piness Bhutan. According to Sustainable Development

บทน�า

ประเทศภูฎาน (Bhutan) หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรภูฎาน เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
มีขนาดเล็กและมีเทือกเขาเป็นจ�านวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน มีชื่อ
ในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Vul แปลว่า ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)

ประเทศภูฎานมีประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ภฎูานได้รบัอทิธพิลของศาสนาพุทธจากประเทศธเิบต 
ซึ่งธิเบตก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ภูฎานมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพุทธศาสนา โดยหลักฐานชิ้น
แรกที่อ้างอิงได้ คือ เหตุการณ์ในสมัยของกษัตริย์สตรองเสน แกมโบ (Strongtsan Gampo) แห่งธิเบต ผู้ซึ่ง
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ประกาศเอาศาสนาพทุธมาเป็นศาสนาประจ�าชาตขิองธเิบตและสร้างวดัวาอาราม ทัง้ในธเิบตและดนิแดนอนัใกล้
เคียง 2 แห่งในภูฎานคือ คิชู (Kyichu) ในหุบเขา บัมทัง (Bumthong)

อิทธิพลของธิเบตมีมากต่อภูฎานในศตวรรษที่ 9 เมื่อกองทหารของธิเบตได้บุกเข้าไปในภูฎานตามค�า
เชื้อเชิญของชาวภูฎาน เพื่อให้ไปขับไล่ผู้บุกรุกจากอินเดีย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ชาวธิเบตก็ ไม่ยอมกลับประเทศ 
เพราะติดใจในภูฎานและมีการอพยพเข้ามาในภูฎานมากขึ้น จนกระทั่งศตวรรษที่ 17 เมื่อ Ngawang Nangyal 
ขึ้นปกครองภูฎาน ท�าให้อิทธิพลและการอพยพของชาวธิเบตลดน้อยลง ในเวลานี้ได้มีการเคลื่อนไหวของลามะ
จากธิเบต ส่วนใหญ่เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธในบริเวณตะวันตกและภูฎานตอนกลาง

การใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพล บริเวณภูฎาน เนปาล และสิกขิมของนิกายต่างๆ 
อย่างมากมาย เพื่อการสร้างความเป็นใหญ่ ท�าให้ภูฎานต้องมีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานหลายยุค รวมถึงการแย่งชิงอ�านาจในหมู่คณะปกครองที่มีระบบการปกครองแบบ Deba 
Rajas ในปี 1697 ภูฎานถูกโจมตี 3 ด้านจาก Zhazang Khen หัวหน้าเผ่ามองโกลของธิเบตตอนกลาง 3 ด้าน
คือ Paro, Bumthong และ Tashigang สุดท้ายมองโกลถูกตีพ่ายไปใน ค.ศ.1730 เกิดสงครามล้างผลาญระหว่าง
ภูฎานกับธิเบต ท�าให้ธิเบตยึดครองดินแดนบางส่วนของภูฎานไว้ นอกจากนั้นภูฎานยังมีความขัดแย้งกับรัฐบาล
อินเดีย สืบเนื่องมาจากแต่ละฝ่ายอ้างสิทธิเหนือดินแดนตามชายแดน ซึ่งขึ้นอยู่กับแคว้นเบงกอล รวมถึงความขัด
แย้งกบัประเทศองักฤษ กษตัรย์ิทกุพระองค์ของภูฎานทกุพระองค์มอีดุมการณ์สงู ใฝ่ฝันทีจ่ะเปลีย่นแปลงประเทศ
ของพระองค์ให้เป็นประเทศประชาธิปไตย และพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนสู่ประวัติศาสตร์ในยุคราชวงศ์วังซุก 
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคาเชอร์ นัมเกล วังซุก เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ภูฎาน ล�าดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วังซุก 
มพีระราชด�ารใินการเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระองค์ได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเป็นกษัตริย์เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 อย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังในกรุงทัมพู ภูฎานได้มีการจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มีนาคม 
2551 กษัตริย์ทุกพระองค์มีความเป็นผู้น�าที่เคร่งครัดในศาสนา มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น

แต่สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีความขัดแย้งทั้งในประเทศและเกือบทุกๆ ประเทศที่มีการพัฒนา 
ท�าให้เกิดการเอาเปรียบ เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ด้วยอ�านาจทางวิทยาศาสตร์และความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นเส้นทางของการพฒันาตามแนววตัถนุยิมในยคุโลกาภวิตัน์ ด้วยอ�านาจการแข่งขนัและการท�าลายรวมถงึเป็น
สิ่งที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน เอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว ท�าให้ปัญหาต่างๆ 
ได้เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนี้

ซึง่การพฒันาตามแนวหลกัของระบบทนุนยิมเสรทีีท่ัว่โลกก�าลงัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอยูน่ัน้ตาม
หลักของแนวพุทธศาสนาเห็นว่า มีความเห็นแก่ตัว เกิดการท�าลายทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ที่ไม่ยั่งยืน เพราะคนใช้ความเจริญทางด้านวัตถุมาวัดค่าของความส�าเร็จ GNP (Gross National Product) โดย
ไม่ค�านึงถึงคุณภาพทางด้านจิตใจ คุณธรรม วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงาม

ดังนั้นแนวทางที่ผู้น�าประเทศภูฎานเห็นว่าการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสุขกับประชากรของตน ซึ่งเรียกว่า ความสุขมวลรวม (GNH) = 
Gross National Happiness ของประเทศ เกิดเป็นแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศตามหลักวิถีพุทธ



การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  905

ตัวชี้วัดความสุขที่เกิดขึ้นนั้น อาศัยกระบวนการและแนวคิด

1. แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมของประชาชาติ (Gross National Happiness) ที่ใช้หลักพระพุทธ
ศาสนามาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเพ่ือคุณภาพของประชากร โดยเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต ประจ�าวันอย่าง
เคร่งครัด

2. แนวคดิกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความสขุ เป็นระบบท่ีเกดิขึน้ในระบบคิด การกระท�า และประสบการณ์ 
ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัความเข้าใจ รบัรู ้วเิคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เป็นกระบวน การทีม่คีวามต่อเนือ่ง สามารถ
งอกงามและเปลี่ยนแปลงได้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นกระบวนการประกอบการท�างานใน 3 
ระบบ (พระธรรมปิฎก ปอ.ปยุตโต)

 1) เป็นระบบปัจจยาการของชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงของชีวิต คือ ด้าน
พฤติกรรม (กาย) ด้านคุณธรรม จริยธรรม สมรรถภาพทางด้านจิตใจ (จิต) รวมทั้งด้านความ สัมพันธ์กับสังคม ได้
ด้วยความสามารถในการขยับเขยื้อนพฤติกรรม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ (ปัญญา) และความคิดที่ต้องท�างานสัมพันธ์
กันไปตลอด

 2) เป็นระบบสือ่สารสมัพนัธ์กบัโลกทางอนิทรย์ี 6 กล่าวคือ ความสามารถท่ีพฒันามาจากกระบวนการ
เสพ สู่กระบวนการศึกษาและเรียนรู้ผ่านอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งอินทรีย์ของมนุษย์ท�าหน้าที่
รู้สึกและเสพ น�าไปสู่การรู้และการศึกษา หล่อหลอมเป็นประสบการณ์ เมื่อบุคคลตระหนักและใช้อินทรีย์ทั้ง 6 ก็
จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะน�าไปสู่ปัญญา

 3) เป็นระบบสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอก กระบวนการเรียนรู้ต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เสียง สิ่งเร้าภายนอก (ปรโตโฆสะ) และปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) รู้จักคิด รู้จักมอง 
รู้จักพิจารณาอย่างถูกวิธี

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่บุคคลใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง คนก็จะเกิด
การพัฒนาขึ้น การศึกษาก็เริ่มขึ้น เกิดการพัฒนาความต้องการใหม่ เพื่อรู้จักการเรียนรู้และเกิดความรู้ใหม่ ให้รู้
และตอบสนองความต้องการได้ก็เกิดความสุข

การพัฒนาคณุภาพประชากร จ�าเป็นต้องอาศยักระบวนการเรยีนรูเ้ป็นส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
วิธีคิด การตีความ การให้คุณค่าและประยุกต์ความรู้ น�าไปสู่การพัฒนาเพื่อสร้างความสุขมวลรวมของประเทศ
ชาติ การที่ภูฎานได้อาศัยแนวคิดเรื่องความสุข ซึ่งในบริบท (contest) แล้ว การตีความเรื่องความสุขอยู่บนพื้น
ฐานความเชือ่ทางพุทธศาสนา (แบบวชริยาน) นัน่คอื การมองถงึความดบัทกุข์ แก้ข้อผกูมดัของอตัตา ทีเ่หน็ความ
สุขภายในเป็นเป้าหมายสูงสุด ความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นรากฐานค่านิยม (values) ของชาวภูฎานที่ตีความจาก
การมองจากมุมของศาสนาเป็นหลัก เป้าหมายความสุขจึงครอบคลุมอยู่เหนือทุกรูปการของชีวิต ทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งไม่ใช่ความต้องการทางวัตถุที่เพิ่มทวีขึ้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่เป็นการท�าให้
มนุษย์มีคุณธรรมมากย่ิงขึ้น ดังน้ันพระพุทธศาสนาในภูฎานจึงมีอิทธิพลต่อวิธีคิด และก�าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาที่ถูกจัดการโดยอาศัยกระบวนแนวคิดดังกล่าว

รูปแบบการพัฒนาและเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศภูฎาน มีหลัก 4 ประการ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (social economic) อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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3. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามของชาวภูฎาน

4. ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Good governance)

หลกัการดงักล่าว ผูน้�าประเทศเห็นว่าจะเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเกิดความสขุกับชาวภฎูาน โดยมอง
ว่า GNP และ GDP คือ ภาพลวงตา ไม่สามารถสะท้อนความจริงที่ปรากฏและเป็นเพียงตัวเลข มียอดซื้อและยอด
ขายของผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็นการท�าลายความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในสังคม ท�าลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูฎาน ที่ก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของประเทศ มีอยู่ 4 
ประการ

1. ความสุขภาคการเกษตรกรรม ชาวภูฎานเป็นผู้ด�ารงตนในวิถีแห่งพุทธศาสนามหายาน เคารพใน
ธรรมชาติและการเกษตร ลดการเบียดเบียน เข่นฆ่าชีวิตสัตว์อื่น นโยบายด้านการเกษตรจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 
เผยแพร่กระบวนการเรยีนรู ้เปรยีบเหมอืนการแลกเปลีย่นความคิดระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐักบัประชาชน ขณะเดียวกัน
กระบวนการสร้างความสุขมวลรวมของประชาชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ประชากรภูฎานมีความ
เชื่อว่า ภูเขา แม่น�้า ล�าคลอง พื้นดิน ล้วนมีเจ้าชีวิต (spirit) ครอบครองและอาศัยอยู่ หากท�าลายสิ่งเหล่านั้นแล้ว
จะเป็นการท�าลายชีวิตที่ประจ�าอยู่ในทรัพยากรเหล่านั้น ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศที่ดีได้น�า
สูม่ติขิองการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิประกอบกบัความเชือ่ในหลกัพระพทุธศาสนาเกีย่วกบัการฆ่าสตัว์ตัดชวีติ เกษตรกร
จึงไม่นิยมฆ่าแมลง นับเป็นความสุขมวลรวมที่ส่งผ่านระหว่างคนและสัตว์บนพื้นฐานความเชื่อทางพุทธศาสนา

2. ความสุขที่ผ่านการจัดการด้านการท่องเที่ยว ตอบสนองความส�าคัญของความสุขมวลรวม ด้วยวิธี
การจ�ากัดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ โดยการต้ังกฎกติกาไว้อย่างเข้มงวด เพ่ือมุ่งสร้างความสุขให้กับ
ประชาชน เพือ่ต้องการรกัษาสภาวะแวดล้อมไม่ให้ถกูท�าลาย และส่งผลกระทบต่อธรรมชาตใินรปูแบบเชงิอนรุกัษ์
นิยม

3. ความสุขที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นการศึกษาที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1) การศึกษาในวัด (Monastic Education) สร้างการมุ่งมั่นในการสร้างอัตลักษณ์ และยึดถือ
ประเพณี วัฒนธรรมของภูฎานอย่างแท้จริง

 2) การศกึษาสมยัใหม่ (Modern Education) เป็นการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกทีเ่ข้ามามบีทบาท 
สร้างการศึกษาแบบโรงเรียน ซึ่งยึดถือเอาระบบการศึกษาของยุโรปผ่านทางอินเดียที่มีอิทธิพลต่อภูฎาน

 3) การศึกษาของชุมชน เพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาจาก 2 ระบบได้ ซึ่งการศึกษารัฐปลูกฝัง
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง

4. ความสุขที่ผ่านกลไกทางกฎหมาย ภูฎานเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศห้ามการสูบบุหรี่ เพื่อ
สร้างความสุขมวลรวมของประชาชาติ ผ่านกลไกทางกฎหมายโดยใช้วิธีบังคับด้วยการสร้างความสุขผ่านสุขภาพ
ของประชาชน แนวคดิในการพฒันาทีม่อีงค์ประกอบ 4 ประการ เพือ่ให้เกดิ GNH - Gross National Happiness 
เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูฎาน และ ชี้วัดดัชนีความสุขของประชาชาติ
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วิเคราะห์

ภูฎานอาจเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้แนวทางตามหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาบริหารจัดการที่ไม่
ต้องการความมัน่คงทางวัตถแุต่ต้องการให้ประชาชนมคีวามสุข ซึง่ความสุขของประชาชาตสัิงเกตจากรอยยิม้ของ
คนในชาติ จะเห็นว่าผู้น�าประเทศไม่มุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุ ถึงแม้ประเทศจะพัฒนาไปทีละน้อยแต่ก็ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งความสงบสุข

แต่ท้ังนี้นับวันโลกมีการพัฒนาและวิวัฒนาการอันกว้างไกล กระแสแนวทางการพัฒนาของภูฎานจะ
ยดึถอืแนวทาง วฒันธรรม ประเพณดีัง้เดมิไว้ เพือ่เป็นเป้าหมายส�าคญัในการพฒันาคณุภาพประชากร เพือ่ให้เกดิ
ความสุขทางกายและจิต ซึ่งเป็นเป้าหมายทางประชากรของประเทศภูฎาน อันหมายถึงการส่งเสริมความสุขให้
กับประชาชนบนรากฐานทางอัตลักษณ์ของภูฎาน (Maximizing of Happiness based on Bhutan’s identi-
ties) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกและกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาพร้อมกับทุนนิยมเสรี อัตลักษณ์
ของภูฎานจะด�ารงอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และความแน่วแน่ต่อหลักการของ
การพัฒนาประเทศ

สรุป

นับแต่ก่อตั้งประเทศภูฎานมาตั้งแต่ พ.ศ.2173 ผู้น�าของประเทศภูฎาน ได้ยึดถือแนวทางการบริหาร
และการพัฒนาประเทศโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแกนปฏิบัติ ส่งเสริมหลักคุณธรรมให้ประชาชน 
ประพฤตปิฏบิตัเิป็นตวัอย่างอนัดงีามให้ประชาชนได้เหน็ ส่งเสรมิคณุธรรมและวัฒนธรรมรกัษาไว้ ซึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม รักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ด�ารงค์อยู่ให้ยาวนาน ไม่นิยมวัตถุในโลกแห่ง
ทุนนิยม เพราะเป็นความสุขที่เกิดมาเพื่อท�าลายความดี ความงาม และท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กษัตริย์
ทุกพระองค์ของภูฎานปฏิบัติตนอย่างสมถะ เป็นตัวอย่างให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม เพื่อให้ประชาชาติมีความ
สุข จึงยึดหลักในการพัฒนาประเทศ ที่เรียกว่า Gross National Happiness ตามวิถีพุทธของภูฎาน และเชื่อว่า
โลกจะมีแต่ความสงบสุข และสันติภาพ
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บทคัดย่่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมโลก ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสงบสุข 
ร่มเย็น และสันติภาพ แด่มวลมนุษยชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ ความหมายคุณธรรม หลักการคุณธรรม
สากล องค์ประกอบคณุธรรมสากล คุณธรรมสากลในมติทิางพทุธศาสนา การศกึษาและปลกูฝังคณุธรรมอนัดงีาม
จงึเป็นส่ิงส�าคญัในการหล่อหลอมขดัเกลาจิตใจของมนษุย์ให้ดยีิง่ขึน้ เพ่ือจะเป็นความหวงัอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันา
ประชาคมโลกในอนาคต

 ในสงัคมโลกทีเ่ตม็ไปด้วยการแข่งขนั ท�าให้บางครัง้ผูค้นเกดิความเหน็แก่ตวั เหน็แก่ได้ เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนตน จนขาดความยับยัง้ชั่งใจ กระท�าในสิง่ที่ผิด ไม่ค�านงึถงึคุณธรรม น�าไปสูห่ายนะของมติรประเทศ การปลกู
ฝังคุณธรรมจึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมโลกสงบสุข สันติภาพจึงเกิดขึ้น

 การปลูกฝังคุณธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ครูอาจารย์ สังคม 
รวมถึงประเทศชาติ และนานาประเทศ ร่วมปลูกฝัง และขัดเกลาจิตใจ ให้มวลมนุษยชาติสามารถพัฒนาด้าน
คุณธรรมได้ด้วยตนเองสามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของสงัคมโลก ทัง้ในสภาพการณ์ปกตแิละเมือ่เผชญิปัญหาหรอืขดัแย้งโลกใบนีเ้ปรยีบดงัเรอืล�าใหญ่ ต้องอาศัยลกู
เรือที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นคนดี มีคุณค่าในสังคม เพื่อน�าพาโลกให้มุ่งสู่จุดหมายอันมั่นคงมนุษย์ซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคญัของทัว่โลก จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการปลกูฝัง จากทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครวั ตลอดจนสถาบนัชาติ 
นานามติรประเทศ ชว่ยขดัเกลาจิตใจหลอ่หลอมให้เป็นมนษุย์มคีณุธรรมสากล อนัเปน็หลกัธรรมส�าคญัใหอ้ยูร่ว่ม
กันในสังคมอย่างมีความสุข

ค�าส�าคัญ คุณธรรมสากล / หลักสากล / มิติทางพุทธศาสนา

Abstract

 This article is intended to create economic and social development, together with 
love, peace and peace unto all mankind is divided into 4 parts: by means of the universal 
moral principles, moral virtue, virtue, universal, universal elements in Buddhism. Education and 
the moral of it is important to adopt refined human mind better. To be a hope will lead to 
the development of the global community in the future.
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 In a world filled with competition. Sometimes people see selfishness caused old 
selfish personal interests, until the lack of inhibitions. Acting on what went wrong. Regardless 
of the moral destruction of friendly countries leads Cultivate virtue, therefore, play an import-
ant role in the development, which is what allows the world peace society of peace was born.

 Cultivate virtue requires cooperation from family members. Friends. Teachers, society, 
including national and international countries. Joint implants and eesa that mankind can de-
velop virtues manually can control their conduct within the frame of the social world of de-
sirable behaviour. Both in normal circumstances and when facing a problem or conflict in this 
world it big ship. This requires a quality crew, honesty is valuable in a society to lead the world 
towards a destination, an important force of man worldwide needs to be cultivated from all 
levels, whether it be a friendly international as well as national institutions, family-level coun-
try. Help the eesa adopt human integrity is an important principle, universal, living together 
happily in society. 

The keyword : The universal moral / universal / Buddhist dimension 

 บทน�า 

 ปัจจุบันสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสยุคโลกแห่งอนาคต ๔ . o ที่ก�าลังก้าวเข้า
มาพร้อมกับปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเป็นสาเหตุให้มนุษย์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป 
ทั้งด้านจิตใจและการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ฉะนั้นการปลูกฝังคุณธรรมสากล แก่ มวลมนุษย์ชาติ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ขั้นพื้นฐานที่นานาชาติทั่วโลกควรร่วมมือกันปลูกฝังให้พลเมืองของตนมี คุณธรรม เพื่อให้มีจิตใจที่สูงส่ง มีความ
รัก เอื้ออาทร ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อ ชาติ ศาสนา สีผิว ชนชั้นหรือวรรณะ ถ้าโลกนี้
อยู่ร่วมกันแบบไม่มีคุณธรรม สงครามคงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นบรรดาพวกมนุษย์ชาวโลกทั้งหลาย จึงต้องร่วม
มือ ร่วมแรง และร่วมใจ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่ง ใจเดียวกันเพื่อปกป้อง ดูแล รักษาโลกนี้ไว้
ให้ยั่งยืนตลอดไป 

 คุณธรรม

 คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ในทางศีลธรรม สามารถปฏิบัติ ประพฤต
ตนเป็นคนดีมีสติ รับผิดชอบ มีจิตใจสูงส่ง มีจิตส�านึก และเจตนาที่งดงามตามครรลองคลองธรรม ลักษณะของ
คุณธรรมเป็นความละเอียดอ่อนที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละคน ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยจิตใจ 
คุณสมบัติของคนดี ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งพร้อมที่จะกระท�าพฤติกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น

 ความเสมอภาค 

 ความเสมอภาค (Equality) เป็นมโนทัศน์พื้นฐานที่สุดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะกล่าวในมิติทางการเมืองหรือ
ในทางเศรษฐกจิ คนทัว่ไปมกัสบัสนค�าว่า “เสมอภาค” กบั “เหมอืนกนั” (sameness) กล่าวคอื คดิว่าการรบัรอง
ความเสมอภาคของมนุษย์เท่ากับการท�าให้มนุษย์ทุกคนเท่ากัน จนมักโต้แย้งว่าความเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปได้ 
จงึควรท�าความเข้าใจเบ้ืองต้นว่าหลกัการของความเสมอภาค ไม่ได้และไม่เคยเรยีกร้องให้มนษุย์ทกุคนต้องเหมอืน
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กันหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมชาติทั้งโดยชาติ พันธุ์ รูปร่าง ผิวพรรณ เพศสภาพ บุคลิก ความ
เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และอื่นๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลท�าให้มนุษย์ต้องไม่เสมอภาคกัน เพราะ
ความเสมอภาค (Equality) ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค (Inequality) ไม่ได้ตรงข้ามกับค�าว่าความแตกต่าง 
(Difference) อย่างที่หลายคนทึกทัก นั่นหมายความว่า มนุษย์เราแตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและ
ควรเท่าเทียมกันได้ (different but Equal) ดังนั้นเมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน จึงไม่ได้หมายความว่าคนเหมือน
กันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูล หน้าตา ความสามารถ สติปัญญา แต่การที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมาย
ว่า มนุษย์เท่าเทียมกันทั้งในความเป็นมนุษย์ และตามกฎหมายของรัฐ (Kurian, 2011: 515)]1] ดังที่มีวลีส�าคัญ
ที่สะท้อน ความเสมอภาคคือ “Equality Before the Law” ซึ่งหมายความว่าบุคคลทุกผู้ทุกนามย่อมมีสิทธิได้
รับ ความคุ้มครองตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม หรือความเสมอภาคกันในทางการเมืองคือ พลเมือง
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดย่อมสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน ในบางกรณี ที่ความเสมอ
ภาคยึดโยงเข้ากับหลักความเป็นธรรม (Justice) จะน�าไปสู่การปฏิบัติต่อผู้คนที่แตกต่างกัน ด้วยมาตรการเฉพาะ
เพื่อช่วยให้ความแตกต่างกันโดยธรรมชาติได้รับการแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้น เช่น มาตรการช่วยเหลือ
คนด้อยโอกาส คนทุพพลภาพ เพื่อบรรลุความเสมอภาคในสังคม ดังนั้น การ มองอย่างฉาบฉวยว่าการเรียกร้อง
ให้คนเท่ากันหมายถึงการเรียกร้องให้คนเหมือนกันนั้น จึงเป็นความ เข้าใจผิดในประเด็นพื้นฐาน

 ความยุติธรรม

“ความยุติธรรม” เป็นค�าหนึ่งที่ค้นหาความหมายที่เป็นรูปธรรมได้ยากพอสมควร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ได้ให้ความหมายไว้เป็นแนวทางว่า ความยุติธรรม หมายถึง

1 ความเที่ยงธรรม หมายถึง การไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

2 ความชอบธรรม หมายถึง ชอบด้วยนิตินัย หรือชอบด้วยธรรมมะ

3 ความชอบด้วยเหตุผล ซึ่งแล้วแต่มุมมองของใคร สังคมใดจะเห็นว่าชอบด้วยเหตุผลหรือไม่

 นอกจากนี้ยังมีนักคิดทั้งหลายได้พยายามน�าเสนอความหมายไว้ที่ส�าคัญๆได้แก่ 

เพลโต (Plato) ได้ให้ค�านิยามของความยุติธรรมว่าหมายถึง “การท�ากรรมดีหรือการท�าสิ่งที่ถูกต้อง” 
โดยเขามองความยุติธรรมเป็นเสมือนองค์รวมของคุณธรรม ซึ่งถือเป็นคุณธรรมส�าคัญที่สุดยิ่งกว่าคุณธรรม อื่นใด 
และโดยทั่วไปแล้วความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหรือสัจธรรมที่บุคคลผู้มีปัญญาเท่านั้นจะค้นพบได้

อริสโตเตลิ (Aristotle) มองความยุติธรรมว่าเป็นคุณธรรมเฉพาะเรื่อง หรือคุณธรรมทางสังคมประการ
หนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณธรรมนี้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อ มนุษย์ได้
ปลดปล่อยตัวเขาเองจากแรงผลักดันของความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่ง อริสโตเติลได้แบ่งความยุติธรรมออกเป็น 2 
ประเภทคือ

1 ความยตุธิรรมโดยธรรมชาต ิหมายถงึ ความยตุธิรรมทีม่ลีกัษณะเป็นสากล ใช้ได้ต่อมนษุย์ ทกุคนไม่มี
ขอบเขตจ�ากัด และอาจค้นพบได้โดย “เหตุผลบริสุทธิ์” ของมนุษย์

2 ความยุติธรรมตามแบบแผน หมายถึง ความยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง ที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและความเหมาะสม เป็นต้น 
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 สันติ หรือ สันติภาพหมายถึง ความสงบ ความหมายของสันติภาพที่ให้ไวโดย ราชบัณฑิตเป็นความ
หมายในเชิงลบเพราะเมื่อพูดว่า “สงบ” ย่อมบ่งนัยว่าสงบจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คือ ปราศจากสิ่งที่ตรงข้ามกับ
สันติภาพ เช่น เมื่อพูดว่าทะเลสงบ ย่อมหมายถึง สงบจากคลื่น ดังนั้น เมื่อกล่าวว่าสันติภาพ คือความสงบ ย่อม
หมายถงึสงบจากสิง่ทีไ่ม่ใช่สนัตภิาพ นอกจากความหมายในเชงิลบนีแ้ล้วยงัมคีวามหมายในเชงิบวกด้วย คอืหมาย
ถงึ ความสขุ (รุง่ธรรม ศจุธิรรมรกัษ,2์545: 19) เม่ือน�าความหมายเชิงลบและเชิงบวกของสนัตภิาพมารวมเข้าด้วย
ก้นทา ให้ความหมายของส้นติภาพใหม่คือความสงบสุข ค�าว่า สันติภาพตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า peace ตาม
พจนานุกรมฉบับ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary (2005: 1114) ให้ความหมายไว้ 3 นัย ไดแก่ 1) 
สันติภาพ หมายถึง สถานการณ์หรือช่วงเวลาที่ประเทศหรือพื้นที่หนึ่ง ๆ ไม่มีสงครามหรือความรุนแรง (a situ-
ation or a period of time in which there is no war or violence in a country or an area) 2) ภาวะ
แห่งความสงบเงียบ (th state of being calm or quiet)และ 3) ภาวะแห่งการด�ารงชีวิตอย่างมีมิตรภาพโดย
ปราศจากข้อโต้แย้ง(the state of living in friendship with somebody without arguing)พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 189) ให้ความหมายว่า” 

คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความด”ี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2538 : 

189)

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) (2540: 14) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่
เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

1. ความขยัน คือ ผู้มีความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. ประหยัด คือ ผู้ที่ด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อน
ซื้อ เก็บออม ไม่ ฟุ่มเฟือย 

3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ 4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติ
ตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคมและประเทศ 5. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความแตกต่าง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิด 

8. มีน�้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ให้
แก่ผู้อื่น 

 สากล Universal / นานาชาต ิInternational 

 หมายถึง สิ่งที่นานาชาติทั่วโลกยอมรับ เห็นพ้องต้องกัน อยู่ในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเต็มใจเป็น
เสมือนสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติทั่วไป นานาชาติ (International) บ่งบอกความแตกต่างหลากหลายและระดับ ส่วนค�า
ว่าสากล (Universal) บ่งบอกการรับรู้และการยอมรับร่วมกันเช่นกติกาสากล ในขณะที่ค�าว่าสากลสื่อถึงการมีตัว
ร่วมที่เหมือนหรือตรงกันหรือยอมรับร่วมกัน ค�าว่าโลกและนานาชาติสื่อถึงภาพรวม การรวม การรับรู้ และการ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ในงานวิจัยและการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองโดยทั่วไป เราพบการใช้ค�าว่า
พลโลก และความเป็นพลเมืองโลก แต่ไม่พบการใช้ค�าว่าพลเมือง
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สากลหรือความเป็นพลเมืองสากล โดยนัยนี้ สิทธิมนุษยชนเรายอมรับและใช้เป็นหลักสากล ไม่ใช้หลัก
โลก เรามีศาลโลก ไม่มีศาลสากล แต่ค�าตัดสินของศาลโลกถือเป็นกติกาสากล

 กล่าวโดยสรปุ คณุธรรมสากล หมายถงึ คณุงามความดท่ีีเกดิขึน้ภายในจิตใจ จากการเป็นผูมี้ศลีธรรม 
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อืน่ คณุธรรมเป็นสภาวะทีบ่คุคลมอียูใ่นตนโดยก�าเนดิและโดยการขดัเกลา
ทางสังคม เป็นบรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นแล้วน�าไปใช้กับบุคคล เป็นแนวทางที่คนในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
ความดคีวามงาม เป็นสิง่ที่ท�าแลว้เกดิประโยชน์ มคีวามสขุสงบเกดิขึน้แกค่นทีอ่ยูร่่วมกนัเป็นหมูค่ณะ โดยมคีวาม
ยุติธรรม ความเสมอภาค และสันติภาพ เป็นองค์รวมซึ่งสัมพันธ์กัน และเป็นสิ่งที่นานาชาติทั่วโลกเห็นพ้องต้อง
กัน และยอมรับและอยู่ในทิศทางเดียวกัน ด้วยความยินดีละเต็มใจ เป็นเสมือนสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติทั่วไป เพื่อความ
สุข สงบ ของโลกใบนี้ต่อไป

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรม

 แนวคิด หลักการ ทฤษฏี หลักค�าสอน หลักปรัชญา แนวคิดของนักปราชญ์ทั้งในอดีตกาล และแนว
ใหม่ ทั้งของทางตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งของไทยดังนี้ 

 Socrates โสเครติส กล่าวถึงคุณธรรมว่า คุณธรรมคือความรู้ (virtue is knowledge) การแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คือการแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู้ที่แท้จริง ถ้าบุคคลรู้และ
เข้าใจถึงธรรมชาติของความดีจริงๆ แล้ว เขาจะไม่พลาดจากการประกอบความดีละเว้นความชั่ว 

 คุณธรรมที่ท�าให้คนเป็นมนุษย์มี 5 ประการ 

1. ปัญญา หรือความรู้ (wisdom) หมายถึง รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี 2. การปฏิบัติหน้าท่ีทางศาสนา 
(duty) คือ การท�าความดี การเคารพยกย่องสิ่งที่ควรเคารพ เช่นพระผู้เป็นเจ้า พระธรรม การปฏิบัติตามค�าสอน
ของศาสนา 3. ความกล้าหาญ (courage) คอืกล้าในสิง่ควรกล้าและกลวัในสิง่ควรกลวั 4.การควบคุมตนเอง (self 
control หรอื temperance) คอื การใช้ปัญญาควบคมุอารมณ์ ความรูส้กึ5.ยตุธิรรม (justice) คอืการปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ 
และต่อตนเองอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 Plato เพลโต กล่าวว่า คุณธรรม คือ การปฏิบัติที่ดีตามหน้าทีของวิญญาณ และคุณธรรมไม่สารถเกิด
ขึน้ได้โดยบงัเอญิ เพราะมนษุย์จะต้องรู้ว่าเขาก�าลงัท�าอะไร เพ่ืออะไร และท�าอย่างไร คณุธรรมจงึเกิดข้ึนจากความ
รู้ ไม่ใช่ความรู้ทฤษฏี แต่เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติจริง

คณุธรรมตามแนวคดิของเพลโต ม ี4 ประการ 1. ปัญญาหรอืความรู ้(wisdom) คอืการหยัง่รูว่้าอะไรถกู 
อะไรผิด อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรประพฤติหรือไม่ควรประพฤติ 2. ประมาณ (temperance) คือ การรู้จัก
ควบคมุตวัเองให้อยูใ่นขอบเขตของจดุมุง่หมายชวีติ มคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเอง 3. กล้าหาญ 
(courage) คอื กล้าเสีย่งต่อความยากล�าบาก อนัตราย เพือ่อดุมการณ์ของตนเอง หรอืด้วยความมัน่ใจว่าได้กระท�า
ดีที่สุดแล้ว 4. ยุติธรรม (justice) คือการให้แก่ทุกคนอย่างเหมาะสม เช่น การให้แก่ตนเอง ครอบครัว มิตรสหาย 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีเหตุผลอันควร 

คุณธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. คณุธรรมทางสติปัญญา เป็นเร่ืองของความรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิเป็นส่วนหน่ึงของวญิญาณ
ที่มีเหตุผล และหน้าที่ของวิญญาณคือการรู้และค้นหาความจริงนั่นเอง 
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2. คณุธรรมทางศลีธรรม เป็นส่วนหน่ึงของวญิญาณ อยูใ่นรูปค�าสอน ละมุง่เพือ่ความดงีาม คนมคุีณธรรม
ก็คือคนที่มีความพอดี ท�าด้วยเจตนาดี มีเหตุผล เห็นแก่ส่วนรวม อริสโตเติลเสนอคุณธรรมพิเศษไว้ 4 ประการ 
คือ มิตรภาพ ประมาณ กล้าหาญ และยุติธรรม

คุณธรรม ในมิติพุทธศาสนา

 สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วน�ามาเผยแผ่เพื่อสั่งสอนแก่ประชาชนนั้น ถือว่าเป็นหลักความจริงที่
แน่นอน เป็นสากลและเป็นหลกัปฏิบัตทิีเ่ป็นสายกลาง ซึง่ลกัษณะส�าคญัของค�าสอนก็จะมหีลกัความจรงิทีเ่ปรยีบ
ได้กับภาคทฤษฎี อันเป็นหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมที่ชาติหรือเรียกว่า มัชเฌนธรรม และภาคปฏิบัติ ที่
เป็นหลักปฏิบัติตามทางสายกลางตามสภาพชีวิตของแต่ละบุคคลหรือที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา

ทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลในพระพุทธศาสนา

 พระพทุธศาสนา มีหลกัค�าสัง่สอนที่ถือว่าเป็นหลกัความจริงทีส่ามารถใช้ไดก้บับคุคลทกุชาต ิทกุภาษา
และทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะค�าสอนที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เมื่อพูดว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ก็ย่อมดีและไม่ดีส�าหรับ
ทุกคน ทุกกาลเทศะ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นสากล1 ทั้งความคิดและการปฏิบัติ เช่น ความคิดเรื่องสัจธรรมว่า ฆ่าสัตว์
บาปใครท�าก็บาป ท�าใครก็บาป ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ใครปฏิบัติศีล 5 ได้ก็เกิดความสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ใคร อยู่ที่ไหน เหล่านี้คือทฤษฎีและความเป็นสากล ซึ่งหลักค�าสอนที่ถือว่าเป็นทฤษฏีและวิธีการที่เป็นสากลใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่

 1. การสอนเรื่องเบญจขันธ์หรือขันธ์ 5 อันเป็นหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติที่ประกอบ
ด้วย

  1.1 รูป คือ ส่วนประกอบของรูปธรรมทั้งหมดที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายและพฤติกรรมทุกอย่าง
ครบถ้วน

  1.2 เวทนา คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งสุข ทั้งทุกข์หรือเฉย ๆ จากการสัมผัสทางประสาททั้ง 6 
( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) 

  1.3 สัญญา คือ ความจ�าได้หรือหมายรู้ ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแล้วผูกพันธ์เชื่อมโยงไปถึงครั้ง
ต่อไป เช่น ครูแนะน�าให้ เด็กชายจักร รู้จักกับ นายกานต์ ที่โรงเรียน ต่อมาเมื่อสองคนนี้ พบกันที่ตลาดก็ยังจ�ากัน
ได้ แล้วทักทายกัน ลักษณะ เช่นนี้เรียกว่า สัญญา

  1.4 สังขาร คือ การปรุงแต่งจิต ให้คิดทางที่ดีและไม่ดี แปลการนึกคิดในใจแล้วแสดงออกมาทาง
วาจาให้เป็นไปต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการกระท�า

  1.5 วิญญาณ คือ การรับรู้ด้วย อายตนะ มี ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ด้วยการเห็น การได้ยินการ
ได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจ 

 จากหลักค�าสอนเร่ืองเบญจขนัธ์หรอืขนัธ์ 5 จะเหน็ได้ว่าสาระของความจรงิทีเ่ป็นสากล เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ทุกคน ถ้าทุกคนรู้ เข้าใจแล้วปฏิบัติตนได้ดี ถูกต้องก็จะเกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

 2. ค�าสอน ที่สอนให้เป็นคนมีเหตุผลไม่งมงาย เช่นเรื่องการล้างบาปในแม่น�้าคงคาที่ถือว่าเป็นแม่น�้า
ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะพ้น จากบาปกรรมนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลงมงาย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง 
สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในแม่น�้านั้น ก็คงจะพ้นบาป แล้วได้ไปสวรรค์กันหมด นอกจากนั้นน�้าสามารถช�าระล้างได้แต่
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ร่างกายเท่านั้นไม่สามารถช�าระล้างจิตใจ ได้ การพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเท่านั้น ที่จะท�าให้บุคคลไม่
งมงายแล้วได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 3. การสอนไม่ให้ถือ ชาติ ชั้น วรรณะ แต่ให้ถือเอาความประพฤติ เป็นหลัก ซึ่งพระพุทธองค์กล่าว
ไว้ว่า “คนเราจะดีหรือชั่ว มิใช่เพราะเชื้อชาติ วรรณะเป็นตัวก�าหนด การกระท�าของคนต่างหากเป็นตัวก�าหนด” 
เช่น คนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี คนประเสริฐ ก็เพราะการกระท�าไม่ใช่เพราะการเกิดในตระกูลสูงหรือมี
วรรณะสูงหรือมีทรัพย์ มาก เพราะบุคคลเหล่านี้ถ้าประพฤติตน ไม่ดีชอบลักขโมย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
คิดเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เรียกว่าเป็นคนดีหรือเป็นผู้ประเสริฐ

 4. การสอนให้พึ่งตนเอง โดยพระพุทธเจ้าเน้นว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่ควรอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วง
ไปแล้วและไม่เพ้อฝันสิ่งที่อยู่ภายหน้า ควรเร่งลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นปัจจุบันด้วยความขยันหมั่นเพียร การรอคอย
ความหวังจากการอ้อนวอนถือว่า เป็นเรื่องเหลวไหล ไม่ควรกระท�า

 5. การสอนเรื่อง อริยสัจหรือหลักความจริง 4 ประการคือ

  5.1 ทุกข์หรือปัญหา คือ บอกว่าชีวิตของทุกคนในโลกนี้มีปัญหาทั้งปัญหาทั่วไปและปัญหาสากล 
เช่นปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาปากท้อง ปัญหาการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ปัญหาการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ปัญหาการ
พลัดพรากจากของรักและความไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ผู้ใดติดยึดก็จะ 

  5.2 สมุทัย คือ การสอนว่าปัญหาเกิดมาจากสาเหตุหรือปัจจัย มิได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ จึง อย่าหวัง
แต่ร้องขอและอ้อนวอนหรือรอโชคลาภ เช่น นักเรียนสอบได้เกรดน้อย ต้องมีสาเหตุว่าเรียนไม่เก่งหรือขี้เกียจ
เป็นต้น พระพทุธเจ้าเน้นว่าปัญหาทกุอย่างมสีาเหตุ การแก้ปัญหาต้องหาสาเหตุให้ตรงและชดัเจนจงึจะแก้ปัญหา
ได้ มิฉะนั้นปัญหาก็จะยิ่งมากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

  5.3 นิโรธ คือ การสอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพราะในทางพุทธศาสนา สอนว่า 
มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ คือ สัตว์ที่สอนได้ ฝึกอบรมได้ ดังนั้นมนุษย์จึงมีความสามารถ ที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นผู้
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ โดยไม่ต้องอาศัยอ�านาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ มาดลบันดาลให้เป็นไป

  5.4 มรรค คือ การสอนว่า มนุษย์จะแก้ปัญหาได้นั้นต้องใช้ปัญญาและความเพียรควบคู่กันไปจะ
ขาดอย่าง หนึ่งอย่างใดไม่ได้ โดยต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าปัญหา คืออะไร สาเหตุมาจากไหน มีทางแก้ไขได้หรือ
ไม่ จะมีวิธีอย่างไร เมื่อรู้แล้ว ต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องในการแก้ไข ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการแก้
ปัญหานั้นปัญญากับความเพียรจะต้องผสมผสาน กันจึงสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้

การศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสนิความดใีนปรชัญาของ เพลโตกบัพทุธปรชัญาเถรวาท มคีวามเหมอืน
กันและความแตกต่างกันของปรัชญาทั้งสอง

เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต พิจารณาโดยหลักส�าคัญของจริยธรรมที่วางอยู่บนพื้นฐาน
ของ “สัจภาพของมนุษย์” ทั้งใน “มิติปัจเจกภาพ” และ “มิติความเป็นสมาชิกของมนุษยชาติ” ตามหลักสิทธิ 
เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม อย่างเท่าเทียมกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยเหตุผลและสติ
ปัญญาที่ส�าคัญ 

คุณธรรมของเพลโตที่มีความกลมกลืนกัน ๔ ประเภท 

๑) คุณธรรมทางปัญญา 
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๒) คุณธรรมทางความกล้าหาญ 

๓) คุณธรรมทางความรู้จักประมาณ 

๔) คุณธรรมทางความยุติธรรม 

คุณธรรมทั้ง ๔ ของเพลโต ถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะปกครองทางสังคมและปัจเจกชนที่แสวงหาความ 
ยุติธรรมทางคุณธรรม ทางสังคมที่ท�าให้จิตใจขัดเกลาด้วยความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และอยู่ ร่วมกันโดย
สันติ มีกฎเกณฑ์ และมีกติกา ในสังคม

ส่วนเกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท มีหลักการด�าเนินชีวิตในสังคม ที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด 
ที่ เป็นอุดมคติของชีวิตในเกณฑ์ตัดสินว่า “การกระท�าใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร” เพื่อให้บุคคลมีชีวิตที่ ดีช่วย

เหลือเกื้อกูลกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ในการด�าเนินชีวิตที่ดี (พระสมปอง มนฺตชาโต (วงษ์สอาด)) 

พุทธปรัชญาเถรวาทจึงจัดระบบของเกณฑ์ตัดสินความดีไว้ ๓ ระดับ 

๑) ระดับศีล ๕ 

๒) ระดับกุศลกรรมบถ ๑๐ 

๓) ระดับมรรค ๘ 

เกณฑ์ตดัสนิความดขีองเพลโตกับพทุธปรชัญาเถรวาทจงึเน้นในการพจิารณาความถกูต้องของการกระ
ท�าที่ มีเหตุผลและปัญญา

อารมณ์หรือความรู้สึกทางกาย ทางใจ และทางอุดมคติ แบ่งได้ ๓ ระดับ 

๑) ระดับศีลธรรม 

๒) ระดับคุณธรรม 

๓.) ระดับจริยธรรม 

เกณฑ์ตัดสินความดี สรุปได้ ๕ ประการ 

๑) เรื่องเจตนาและเหตุผลเป็นเป็นองค์ประกอบหลักเกณฑ์ตัดสินความดี 

๒) เรื่องกฎแห่งเสรีภาพของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓) เรื่องคุณธรรมของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท 

๔) เรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีกับแรงจูงใจของเพลโตกับ พุทธปรัชญาเถรวาท 

๕) เรื่องความเป็นสากลและคุณค่าของมนุษย์ของเพลโตกับ พุทธปรัชญาเถรวาท อย่างไรก็ตาม ยังมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของเจตนาและเหตุผลหรือปัญญา ในการตัดสินการกระท�าของมนุษย์ว่า อะไรดี ชั่ว ถูก 
ผิด ตามทัศนะของปรัชญาทั้งสอง

 เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท ต่างกันก็คือความสุข ในทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาทมีการละกิเลสตัณหาที่ท�าให้จิตของมนุษย์เศร้าหมอง แต่ในปรัชญาของเพลโตน้ัน ไม่ได้ละกิเลส
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ตัณหาอย่างเด็ดขาด หมายถึง มีคุณธรรมฝ่ายสูง คอยควบคุมความปรารถนาในคุณธรรมฝ่ายต�่า ให้เป็นไปในทาง
ที่ถูกที่ควรเท่านั้น ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการละกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เพลโตถือว่า แบบหรือ
มโนคติที่เป็นความดีสูงสุดของเพลโตสามารถบรรลุได้ก็ต่อเมื่อต้องตายลงเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่สามารถท�าได้
เพียงเป็นผู้รับความรู้เท่านั้น ซ่ึงต่างกับพุทธปรัชญาเถรวาทที่บุคคลสามารถบรรลุได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลัง
ตายไปแล้วในภพหน้าส่วนเพลโตถือว่า แบบหรือมโนคติของเขานั้นเป็นโลก ๆ  หนึ่งที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเป็น
ที่อยู่ของแบบหรือมโนคติ ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า อริยมรรค ๘ ประการ เป็นทางด�าเนินไปสู่พระนิพพาน 
ได้แก่ ความเห็นชอบ, ความด�าริชอบ, การพูดชอบ, การกระท�าชอบ, การเลี้ยงชีพชอบ, ความเพียรชอบ, ความ
ระลึกชอบ, ความตั้งใจมั่นชอบ โดยองค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้ จะต้องด�าเนินไปร่วมกัน และสอดคล้องกัน จึง
จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานหรือความดีสูงสุดได้ ส่วนเพลโตถือว่า แบบหรือมโนคติ จะต้องพัฒนาความดีของ
ตนให้เกิดขึ้นตั้งแตค่วามดรีะดับต�่าจนไต่ขึน้ไปสูร่ะดับของความดีสูงสุดได้ เป็นความดีที่มอียู่ในรา่งกายและความ
สวยงามของทุกสิ่งทุกอย่าง จนเห็นความดีงามของจิตวิญญาณและสภาวะที่มีอยู่จริง ที่เป็นศูนย์รวมของแบบทุก
ชนิดเป็นการช�าระจิตของตนจนบริสุทธิ์ เม่ือตายไปวิญญาณส่วนน้ีก็จะได้เข้าเป็นหน่ึงเดียวกันแบบหรือมโนคติ
สูงสุดนั้นเอง

 วิเคราะห์ 

การสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมโลก ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสงบสุข ร่มเย็น และมีสันติภาพร่วม
กนันัน้ จะเกดิขึน้ได้ ถ้ามวลมนษุยชาติ มคีณุธรรม หมายถงึสภาพคณุงามความด”ี ดงัท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ยตุ
โต ) (2540: 14) ไดก้ล่าวว่าคณุธรรมเป็น ภาพของจิตใจกลา่วคือคณุสมบัตทิีเ่สรมิสร้างจิตใจให้ดงีาม ให้เป็นจติใจ
ที่สูง ประณีตและประเสริฐ แปดประการ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สามัคคี มีน�้าใจ ความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี ในทางศีลธรรม สามารถปฏิบัติ ประพฤตตนเป็นคนดีมีสติ รับผิดชอบ มีจิตใจสูงส่ง มีจิตส�านึก และเจตนา
ที่งดงามตามครรลองคลองธรรม และมีความยุติธรรม ไม่เอนเอียง ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ยุติธรรม ตามหลัก
การของอรสิโตเตลิได้แบ่งความยติุธรรมออกเป็นสองส่วนคอื ความยตุธิรรมโดยธรรมชาต ิหมายถงึ ความยตุธิรรม
ที่มีลักษณะเป็นสากล ใช้ได้ต่อมนุษย์ ทุกคนไม่มีขอบเขตจ�ากัด และอาจค้นพบได้โดย “เหตุผลบริสุทธิ์” ของ
มนุษย์ และความยุติธรรมตามแบบแผน หมายถึง ความยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง ที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและความเหมาะสม และมีความเสมอภาคถ้วนทั่วทุกตัวตนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ทางกฎหมาย ตราบนั้นสันติภาพและความสงบสุขจะบังเกิดข้ึน ดัง Socrates โสเครติส กล่าวว่าคุณธรรมว่า 
คุณธรรมคือความรู้ (virtue is knowledge) การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คือการแสวงหา
คุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู้ที่แท้จริง ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของความดีจริงๆ แล้ว เขาจะไม่
พลาดจากการประกอบความดีละเว้นความชั่ว และ Plato เพลโต กล่าวว่า คุณธรรม คือ การปฏิบัติที่ดีตามหน้า
ทีของวิญญาณ และคุณธรรมไม่สารถเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ เพราะมนุษย์จะต้องรู้ว่าเขาก�าลังท�าอะไร เพื่ออะไร 
และท�าอย่างไร คุณธรรมจึงเกิดขึ้นจากความรู้ ไม่ใช่ความรู้ทฤษฏี แต่เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติจริง อีกทั้ง 
พุทธปรัชญาเถรวาท มีหลักการด�าเนินชีวิตในสังคม ที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด ที่ เป็นอุดมคติของชีวิตในเกณฑ์ตัดสิน
ว่า “การกระท�าใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร” เพื่อให้บุคคลมีชีวิตที่ ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมได้เป็นอย่าง
ด ีในการด�าเนนิชวีติทีด่ ีอกีทัง้พระพทุธศาสนา มหีลกัค�าสัง่สอนทีถ่อืว่าเป็นหลกัความจรงิทีส่ามารถใช้ได้กบับคุคล
ทุกชาติ ทุกภาษาและทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะค�าสอนที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เมื่อพูดว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ก็ย่อม
ดีและไม่ดีส�าหรับทุกคน ทุกกาลเทศะ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นสากล1 ทั้งความคิดและการปฏิบัติ เช่น ความคิดเรื่อง
สัจธรรมว่า ฆ่าสัตว์บาปใครท�าก็บาป ท�าใครก็บาป ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ใครปฏิบัติศีล 5 ได้ก็เกิดความสุข
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน เหล่านี้คือทฤษฎีและความเป็นสากล ซึ่งหลักค�าสอนที่ถือว่าเป็นทฤษฏีและวิธี
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การที่เป็นสากลในพระพุทธศาสนา ส่วนความคิดเห็นของผู้เขียนเอง มีความเห็นด้วยเป็นอย่ายิ่งกับหลักทั้งหลาย
ที่กล่าวมาข้างต้น เพราะมีความเชื่อโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่าคุณธรรมค�้าจุนโลก สามารถท�าให้โลกนี้มี รอยยิ้ม เสียง
หัวเราะ ความรัก ความเอื้ออาทร สันติสุข และสันติภาพ

 สรุป 

มนุษย์เป็นสตัว์สงัคมทีต้่องอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ เป็นสงัคม เพราะมนษุย์ไม่อาจจะอยู ่โดดเดีย่วได้ มนษุย์

จะต้องมกีารพบปะพดูคยุกนั และต้องท�ากจิกรรมร่วมกัน จะต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (สมพร สทัุศนย์ี, 2548) 
เมื่อมนุษยม์าอยูร่วมกันในสงัคมเป็นจานวนมาก และไม่รู้จกัควบคุมตนเองไดแ้ละเหน็แก่ตวั มุ่งแต่ ประโยชนข์อง
ตนโดยไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของผู้อ่ืน เพราะฉะนั้นปัญหาที่ส�าคัญที่พยายามจะแก้ไขปัญหา อันมีรากฐานมา

จากจรยิธรรมภายในของมนุษยว์า่ อยา่งไหนถูกหรอืผดิ ควรหรือไม่ควร (สมภาร พรมทา, 2548) ทางจรยิ ศาสตร์ 
พยายามหาค�าตอบ และ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ 1) ปัญหาเร่ืองความมีอยู่ของคุณค่าของความดี นักปรัชญา
พยายามตอบว่า ความดีคืออะไร 2) ปัญหาเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดี 3) ปัญหาเรื่องอุดมคติของ ชีวิต ในการดา

เนินชีวิตแบบใดดีที่สุด (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2550) เพลโต (Plato) นักปรัชญากรีกโบราณ 
แนวความคิดของท่านมีอิทธิพลต่อนักปรัชญาตะวันตก เพลโตถือว่า ความดีถูกผูกมัดกับทฤษฏีที่เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ ในจักรวาล ความดีจึงจุดหมายอยู่ในตัวเองเราท�า ความดีเพื่อความดี มิใช่เพื่อจุดประสงค์อย่างอ่ืน 

ความชั่ว ก็เช่นเดียวกัน เราท�าความชั่วย่อมได้รับผลชั่ว (เบนจามิน โจเวตต์, 2543, หน้า 2) เพลโตถือว่า โลกแห่ง
ประสาทสัมผัสเป็นของไม่ จีรังยั่งยืน เปลี่ยนแปลงได้ นี้แหละคือความดี มนุษย์สามารถรู้จักโลกที่แท้จริงได้ด้วย

เหตุผล เพราะว่าเหตุผลเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์ (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2550, หน้า 93)

 ในสงัคมโลกทีเ่ตม็ไปด้วยการแข่งขนั ท�าให้บางครัง้ผูค้นเกดิความเหน็แก่ตวั เหน็แก่ได้ เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนตน จนขาดความยับยั้งชั่งใจ กระท�าในสิ่งที่ผิด ไม่ค�านึงถึงคุณธรรม น�าไปสู่หายนะของมิตร ประเทศ การ
ปลูกฝังคุณธรรมจึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมโลกสงบสุข สันติภาพ จึงเกิดขึ้น การ
ปลูกฝังคุณธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ครูอาจารย์ สังคม รวมถึงประเทศ
ชาติ และนานาประเทศ ร่วมปลูกฝัง และขัดเกลาจิตใจ ให้มวลมนุษยชาติสามารถพัฒนาด้าน คุณธรรมได้ด้วย
ตนเองสามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ของสังคมโลก 
ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง 

 โลกใบนี้เปรยีบดังเรอืล�าใหญ่ ต้องอาศัยลกูเรอืทีม่คีณุภาพ มีคุณธรรม เป็นคนด ีมคีณุคา่ใน สงัคม เพือ่
น�าพา โลกให้มุ่งสู่จุดหมายอันมั่นคงมนุษย์ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของทั่วโลก จึงจ�าเป็นต้องได้รับการ ปลูกฝัง จากทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ตลอดจนสถาบันชาติ นานามิตรประเทศ ช่วยขัดเกลาจิตใจ หล่อหลอมให้
เป็น มนุษย์มีคุณธรรมสากล อันเป็นหลักธรรมส�าคัญให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

เอกสารอ้างอิง 

วิถีธรรมวิถีไทย:อาจารย์อมร สังข์นาค, วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา วิทย์ วิศทวทย์ 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก.อักษรเจริญทัศน์, 2553 
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เว็บไซต์ที่ควรเยี่ยมชมเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนาความเป็นสากลในด้าน เชิง
แผนยุทธศาสตร์ การแสดงภาพลักษณ์ของความเป็นนานาชาติ ฯลฯ
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