
ราฬนานสฟบเนฟ่ธน (Proceedings) 
การประชภมทผชาการด้านการอัฒนาชภมชนและน าเสนธผลนานทผจัฬ 
ระดับบัณฑผตถพกษาแห่นชาตผ  ประจ าปฝ การถพกษา 2557 

       เรื่อง 

“ศาสตร์การพฒันาชุมชนในเวทีปฏริูปแห่งชาติ” 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้ธน TU THEATRE ช้ัน 2 หธสมุดป๋ทฬ ธึ้นภากรณ์  
มหาทิทฬาลัฬธรรมถาสตร์ ถูนฬ์รันสิต  

ภาควิชาการพัฒนาชมุชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

จัดโดย 



รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) 
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 
 

เรื่อง 
“ศาสตร์การพัฒนาชุมชนในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ” 

 
 
 
 
 

วันที่ 11 กรกรฏาคม พ.ศ.2558 
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
 
 
 
 
 

จัดโดย 
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ร่วมกับ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



(1) 

 “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนในเวทีปฏิรปูแห่งชาติ” 
 

กองบรรณาธิการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 อาจารย์ สุเชาวน์  มีหนองหว้า ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) 
 อาจารย์ ปิยนาถ  อ่ิมดี ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) 
 อาจารย์ รณรงค์  จันใด บรรณาธิการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ ฝ่ายจัดการและประสานงาน 
 นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ 

 
ฝ่ายจัดการและประสานงาน 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ  ค าหอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์ สายันต์  ไพรชาญจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ปธานวนิช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง ข้าราชการบ านาญ 
 รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ  วลัยเสถียร ข้าราชการบ านาญ 
 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า 
 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต์ ข้าราชการบ านาญ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



(2) 

 อาจารย์ ดร.กิติรัตน์  สีหบัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 อาจารย์ ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.นราเขต  ยิ้มสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.ปรีดี  โชติช่วง ข้าราชการบ านาญ 
 อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

ค าน า 

 ด้วยภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558  ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา นักวิชาการได้น าเสนอผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะเพื่อน า          
ไปปรั บใ ช้ ในการปฏิ บั ติ งาน  ภายใต้ หั วข้ อหลั ก “ศาสตร์การพัฒนาชุ มชนในเวที ปฏิ รูปแห่ งชาติ ” ทั้ ง นี้                          
เพื่อเน้นย้ าความส าคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามนุษย์และ
สังคมอย่างครอบคลุม และน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับในการส่งบทความเพื่อน าเสนอเป็นอย่างดีจากนิสิต นักศึกษา และนักวิชาชีพ
จากหลากหลายสถาบัน ที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวคือ มีผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ส่งผลงานร่วม
น าเสนอระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง และระดับมหาบัณฑิตจ านวนทั้งสิ้น 36 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม        
การปฏิรูป ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และการพัฒนามนุษย์ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ หนังสือรวม
บทคัดย่อฉบับนี้ รวบรวมบทคัดย่อของบทความที่ผ่านการพิจาณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการฯ โดยบทความฉบับเต็มจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องหลักการประชุมฯ (Proceedings) ในล าดับถัดไป 
 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า          
การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จะน าประโยชน์ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
 
    คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน 
       และน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
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ค ากล่าวรายงาน 
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวจิยั 

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

ณ ห้อง TU THEATRE ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

กราบเรียน  ท่านรักษาการคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์  
นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน  

 
 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในครั้งนี้ เป็นความมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โปรแกรมวิ ชาการพัฒนาชุมชน                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้บัณฑิต ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนามนุษย์ ได้น าเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยในการประชุมวิชาการในครั้งนี้          
มีผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่ส่งผลงานร่วมน าเสนอ จ านวนทั้งสิ้น  36  เรื่อง และระดับดุษฎี
บัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 2 เรื่อง  
 ส าหรับการประชุมในวันน้ี ภาคเช้าประกอบด้วย (1) การบรรยายพิเศษให้หัวข้อ “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนใน
เวทีปฏิรูปแห่งชาติ” โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (2) เวทีอภิปราย หัวข้อ 
“เปลี่ยนชุมชน สังคม ท้องถิ่น ด้วยงานวิจัยได้อย่างไร”โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร  ประธานมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ  รองศาสตราจารย์  ดร .วรรณธรรม กาญจนสุ วรรณ จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมการ
อภิปรายในหัวข้อดังกล่าว และ (3) การน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 ท่าน และใน
ส าหรับช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1              
การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน กลุ่มที่ 2 วัฒนธรรมชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกลุ่มที่ 3 วิถีชุมชนเมือง
และความเป็นเมือง ซึ่งถือเป็นเวทีให้บัณฑิตได้น าเสนอผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าสูป่ระชาคมที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี  
 ในโอกาสนี้ ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรักษาการคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัย  ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ด้วย ขอเรียนเชิญค่ะ   

 
 
 

 



(5) 

ค ากล่าวเปิด 
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวจิยั 

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557  
โดย อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โครตบึงแก   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

ณ ห้อง TU THEATRE ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 

กราบเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน  
 
 วันนี้ ดิ ฉันมีความยินดี เป็นอย่ างยิ่ ง  ที่ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสั งคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเครือข่ายด้านการพัฒนา ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและ
น าเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนในเวที
ปฏิรูปแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวาระส าคัญที่บัณฑิตจะได้น าเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณค่า ผ่านกระบวนการบ่มเพาะความรู้ 
พัฒนาหัวข้อ และการด าเนินการศึกษาวิจัยจนส าเร็จได้ผลการศึกษาอันจะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และ       
การเสนอแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านการพัฒนาชุมชนในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป  
 ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ”ตามหัวข้อดังกล่าวนั้น เป็นค าที่มี
ความหมายส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนด้านการพัฒนาชุมชนในฐานะ “ศาสตร์หรือ       
องค์ความรู้” ที่จะท าให้สังคมไทยเกิดการปฏิรูปและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น การพัฒนาชุมชนจึงถือว่าเป็นศาสตร์องค์รวมทาง
ความคิดและศาสตร์เชิงบูรณาการทางการปฏิบัติ ท่ีมุ่งเสริมสร้างพลังอ านาจของประชาชนในฐานะพลเมืองเพื่อการจัดการ
ตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การผสานพลังร่วมของกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ ายที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  สาระส าคัญของการประชุมวิชาการในครั้งน้ี ท้ังในภาคเช้าและภาคบ่าย ดิฉันเช่ือว่าจะสะท้อนให้เห็นการพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกิดขึ้น และในส่วนของการบรรยายพิเศษ เรื่องศาสตร์
การพัฒนาชุมชนในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ ของรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ          
เวทีอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “เปลี่ยนชุมชน สังคม ท้องถิ่น ด้วยงานวิจัยได้อย่างไร” ดิฉันเช่ือว่าจะเป็นโอกาสที่
ส าคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในห้องนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้มุมมองที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้
มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้  
 สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณสถาบันเครือข่ายด้านการพัฒนาทุกสถาบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น และที่ส าคัญคือขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้และให้
เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการในครั้งน้ีอีกด้วย  
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันในฐานะตัวแทนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และสถาบันเครือข่ายด้านการพัฒนา ขอเปิดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ บัดนี้  

 
 
 



(6) 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวจิยั 

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2557 
เร่ือง “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ” 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

*********************** 
ภาคเช้า  ณ ห้อง TU THEATRE ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-9.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา   
  โดย  คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง    
9.30-10.30 น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในเวทีปฏิรูปแห่งชาติ” 
  โดย  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.30-12.00 น.      เวทีอภิปราย “เปลี่ยนชมุชน สังคม ท้องถิ่น ด้วยงานวิจัยได้อย่างไร” 
  โดย  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ศัลยก าธร  ประธานมลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

       รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
       รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ด าเนินการอภิปรายโดย  อาจารย์ รณรงค์  จันใด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

12.00-12.30 น. การน าเสนอผลงานวิชาการระดับดุษฏีบัณฑิต 
  ผู้น าเสนอ 

- การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  โดย  นายวสันต์  ลิ่มรตันภัทรกลุ 
- ทิศทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านรองรับประชาคมอาเซียน 
  โดย  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ 

  ด าเนินการอภิปรายโดย  อาจารยส์ุเชาวน์   มีหนองหว้า   
                               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  ชั้น  3  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
13.30-16.00 น. การน าเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  
 ห้องย่อยที่ 1  การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน ณ ห้อง สค.301   

ผู้ด าเนินรายการ  อาจารย์ปยินาถ  อิ่มดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ห้องย่อยที่ 2  วัฒนธรรมชุมชนและการเปลีย่นแปลงทางสังคม ณ ห้อง สค.302  

ผู้ด าเนินรายการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณเ์ลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
 ห้องย่อยที่ 3  วิถีชุมชนเมืองและความเป็นเมือง  ณ ห้อง สค.303   

ผู้ด าเนินรายการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจา่ง คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์   
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

16.00-16.15 น. พิธีมอบประกาศนียบตัรส าหรับผูน้ าเสนอผลงานวิชาการ 

 



(7) 

สารบัญ 

 
 หน้า 
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการพิจารณาบทความวิชาการ (1) 
  
ค าน า (3) 
  
ค ากล่าวรายงาน (4) 
  
ค ากล่าวเปิด (5) 
  
ก าหนดการ (6) 
  
บทความวิชาการ  
การน าเสนอผลงานวชิาการระดับดุษฎีบัณฑิต  
 การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3 
  นายวสันต์  ลิม่รตันภัทรกลุ 
 ทิศทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมูบ่้าน  

รองรับประชาคมอาเซียน 
15 

  นายรัฐพล  ธุระพันธ ์
  
การเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน  ณ ห้อง สค.301  
 พัฒนาการ และปัจจัยที่มผีลต่อการพัฒนาเครือข่าย กรณีศึกษาเครือข่ายกลุ่มเปา่แก้ว 29 
  นายวีรพล  ศรีกระจ่าง 
 ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนในเขตนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพระพุทธบาท  

จังหวัดสระบุร ี
37 

  นางสาวสุนิษา  ฝึกฝน 
 ก้าวไปอย่างช้าๆ แบบชาวธนาคารต้นไม ้ 46 
  นายพรหมธรีะ  พรหมสถิต 
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง

เกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุร ี

55 

  นายกิติการณุย์  ก้อนกลีบ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงงานน้ าตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา:  

บ้านแจงงาม จังหวัดสุพรรณบรุ ี
69 

  นายพศวีร์  นาคประสิทธ์ิ 



(8) 

 การพึ่งตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพอิสระในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์  

80 

  นางสาวจุฑารตัน์  ไผ่ประเสริฐ 
 การวิจัยโดยใช้กระบวนการเรยีนรูร้่วมกันเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้าน

พลง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
87 

  นางสาวทิพย์พาพรรณ   สันตระกลู 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการปลูกป่า ของ กฟผ. 

กรณีศึกษา : บ้านน้ าปูน อ าเภอแม่จริม จังหวัดนา่น 
94 

  นางสาววราภรณ์  ศรีวิเศษ 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านต้นลาน หมู่ที่ 5  

ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
The Apply social capital with process strong Community 

                                                                                         
                    วสันต์ ลิ่มรัตนภทัรกุล 1   

 
Abstract 

 
 This Article is part of the research of “The application of social capital to promote civil political 
participation” and aims to study lesson learned on the performance of ideal community organization 
council which apply social capital to promote civil politics including establish local community 
sustainability and able to synthesis the results to create a model of civil awareness so that it can 
effectively apply to other communities. The research is qualitative research which conducts information 
through Participation approach and use Nhong Saraisub-district community organization council, Phanom 
Thuan district, Kanchanaburi province as a case study. According to the research results found that the 
studied area has applied external and internal social capital to support their group work. The group has 
been established according to community people needs and problem, later on has been developed as a 
community organization council. The community core leader has played as a key role to drive the group 
work by using community trust and faith to link community people to work together. Despite of there has 
been some problems during work but it can pass through those problems without using violent. 
Moreover, the approach of relatives invitation and persuade to join to a group also create good 
cooperation, work monitoring and information exchanges among group members. However, the group 
activities have been used local wisdom to promote and support the activities in term of income problem, 
quality of life and living conditions through community public stage or sub-district council. The sub-district 
council consists of accepted community representative people from each group or each village and has 
developed to be as community organization council. After developing to be a community organization 
council, the council has increased the trust and the accepted from government and private agency 
therefore the sub-district has been continually developed including community has been able to keep 
community living style which based on love, trust and intimately relationship.  
 
Keywords: Social capital, Community Organization Councils, Strong Community 
 

บทคัดย่อ 
 

   บทความนี้เป็นสวนหนึ่งของวิทยานิพนธแเรื่อง “รูปแบบการประยุกตแใชทุนทางสังคม เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองภาคพลเมือง” มีวัตถุประสงคแเพื่อถอดบทเรียนการทํางานของสภาองคแกรชุมชนตนแบบ ที่ใชทุนทางสังคมเป็น
เครื่องมือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นไดอยางไร เพื่อสังเคราะหแเป็นกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและ
สามารถนําไปประยุกตแใชกับชุมชนอื่น ๆ ได โดยใชพื้นที่สภาองคแกรชุมชนตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษาโดยการวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเนนการมสีวนรวมของชุมชน นําเสนอปรากฏการณแที่เกิดขึ้น
จริงจากประสบการณแของชาวบานในพื้นที่ วิเคราะหแใหเห็นถึงปรากฏการณแดังกลาววามีจุดเริ่มตนจากสาเห ตุอะไร                

                                                           
1  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดุษฏีบณัฑติ สาขาพัฒนศกึษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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มีกระบวนการอาศัยทุนทางสังคมสงเสริมความเขมแข็งใหชุมชนอยางไร จากนั้นสังเคราะหแเป็นรูปแบบเฉพาะที่แสดงถึง              
อัตลักษณแกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน จากผลการวิจัยพบวา มีการนําทุนทางสังคมทั้งจากที่มีอยูภายในและ
ภายนอก เขามาสนับสนุนการทํางาน โดยมีสาเหตุที่เกิดจากปใญหาและความตองการของคนในชุมชนเป็นจุดเริ่มตน โดยที่  
แกนนําชุมชนไดอาศัยความเช่ือมั่นและความศรัทธาในตนเอง ในกันและกันของคนในชุมชนเป็นตัวเช่ือมโยงใหเกิดการรวมตัว
ทํางานรวมกันได แกไขปใญหาเหลานั้นไดอยางเป็นขั้นเป็นตอน โดยการชักชวนสมาชิกของกลุมและการขยายกลุม การทํางาน
ไดอาศัยความสัมพันธแภายในครอบครัวและความสัมพันธแทางเครือญาติเป็นตัวเช่ือมโยงทําใหเกิดการติดตามงาน ประสานงานกัน 
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดเป็นอยางดี ในขณะที่กิจกรรมก็อาศัยทุนทางภูมิปใญญาของคนพื้นที่ มาชวยสงเสริมใน           
การทํางานหรือประกอบกิจกรรม ทําใหเกิดการแกไขปใญหาเรื่องรายได คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูของคนในตําบล โดย
อาศัยเวทีการประชุมของกลุมที่เรียกวาสภาตําบล เป็นสถานท่ีสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 
ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม, สภาองคแกรชุมชน, ชุมชนเขมแข็ง 
 
บทน า 
 กวา 50 ปีแลวที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูภาวะความทันสมัย ตามแบบอยางประเทศ
ตะวันตกทําใหรูปแบบการดํารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง แตกตางจากในอดีตเป็นอยางมากเนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
เป็นการดํารงชีวิตที่ อยูรวมกับธรรมชาติ คือ มีลักษณะพึ่งพาธรรมชาติ โดยมีความผูกพันกันระหวาง คนกับธรรมชาติ และ      
คนกับคน กลาวคือ ปใจจัย 4 ไดแก อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย ท่ีจําเป็นตอการดํารงชีพลวนไดมาจาก
ธรรมชาติที่กวางใหญนั้นเอง ทําใหมนุษยแที่ตองอาศัยอยูรวมกันตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน ชวยเหลือกันทําใหเป็นบอเกิดของ
ความสัมพันธแระหวางกัน กอใหเกิดความเป็นครอบครัว เกิดความเป็นชุมชน เป็นสังคมระดับทองถิ่น สังคมระดับชาติ          
เป็นปรากฏการณแที่แสดงใหเห็นถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ความเคารพ ความเชื่อในความดี ความรัก และความไววางใจกันตั้งแต
ในอดีตของคนในชุมชนไทย ที่หยั่งรากลึกอยูในความเป็นไทย จนกระทั่งกาลเวลาผานไป ปรากฏการณแดังกลาวท่ีเรียกไดวาเป็น 
“ทุนทางสังคม” ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกัน ระหวางคนกับธรรมชาติ และคนกับคน ลวนคอย ๆ หมดความสําคัญลง กลับไปให
ความสําคัญกับเรื่องของวัตถุที่จะตอบสนองความตองการไดดวยเงินเพียงอยางเดียว ในขณะที่ภาระของการดูแลชีวิต สุขภาพ 
ความปลอดภัยและทรัพยแสิน หรือการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ลวนถูกปลูกฝใ่งวาเป็นภาระของหนวยงานภาครัฐหรือตัวแทน
ที่มาจากการเลือกตั้งทําใหชุมชนทองถิ่นกลับออนแอลงมากยิ่งขึ้นและยิ่งกาวเขาสูการพัฒนาตามภาวะความทันสมัยมากเทาไหร 
ชุมชนกลับยิ่งออนแอลงกวาในกาลกอน กลับกลายเป็นวาชุมชนถูกยัดเยียดความออนแอมาอยางตอเนื่อง จนเป็นปรากฏการณแที่
หนวยงานของรัฐเรียกวาเป็นปใญหาระดับชาติที่ตองไดรับการแกไข ผานวาทะกรรมที่เรียกว า “การสรางชุมชนเขมแข็ง”              
ในขณะที่การแกไขปใญหาโดยการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมักจะเป็นเหมือนโครงการที่เริ่มตนมาจากรัฐเป็นผูกําหนด และ
มักจะขาดความตอเนื่อง ทําใหปใจจุบันเราจึงยังคงไดยินคําวา “ชุมชนออนแอ” ไมสามารถพึ่งพิงตนเองได ซึ่งขัดกับความเป็นจริง
ตามประวัติศาสตรแ ซึ่งมีขอเท็จจริง ช้ีชัดวาชุมชนในอดีตมีความเขมแข็งมายาวนานหลายพันปีจึงทําใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
ดํารงอยูไดแมจะไมมีหนวยงานของรัฐเหมือนอยางในปใจจุบัน จนเริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งเกิดจากชุมชน 
เพื่อชุมชน และโดยชุมชนเอง เนื่องจากชุมชนเล็ก ๆ เหลานี้ จัดเป็นหนวยเริ่มตนทางการปกครองอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีสามารถกอ
รูปขึ้นมาเป็นชุมชนที่เขมแข็งได โดยอาศัยความหลากหลายของมิติตาง ๆ ท้ังทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กอใหเกิด 
ผูนําชุมชนที่มีคุณธรรม เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ผูตามที่มีความสัมพันธแอันดีกับคนรอบขางในชุมชน เนื่องจาก
ความใกลชิดทางสายเลือด หรือปฏิสัมพันธแระหวางกัน การถอยทีถอยอาศัยเอื้อเฟื้อกัน เกิดเป็นความไววางใจที่ยึดโยงคนใน
ชุมชนเล็ก ๆ ใหเกิดความแนนแฟูนสามัคคี รักในชุมชนฐานถ่ินเกิดของตนเอง กลับกลายเป็นความเขมแข็งที่เป็นฐานรากของ 
สังคมและประเทศชาติสืบตอกันมายาวนาน ซึ่งถาจะศึกษาใหเฉพาะเจาะจงลงไป ก็จะพบวา สิ่งที่เป็นปใจจัยเกื้อหนุนใหเกิด  
ความเขมแข็งของชุมชนนั้นจริง ๆ แลว ก็คือทุนทางสังคมที่มีอยูอยางหลากหลาย เชน การปกครองโดยผู นําชุมชนที่ไดรับ            
การยอมรับจากคนในชุมชน ไมไดมีการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูจบการศึกษาสูงเหมือนในสมัยปใจจุบัน แตกลับมองเรื่องของ
คุณธรรม คุณงามความดี ที่ปรากฏเกิดขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทําใหผูนําที่ไดรับการยอมรับนี้ สามารถที่จะทํา
หนาที่เป็นตัวแทนของชุมชน ตัดสินคดีความ ระงับขอพิพาท ความขัดแยงของคนในชุมชน หรือสามารถตัดสินใจแทนอันเป็น
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ขอสรุปของคนในชุมชนไดโดยไมตองมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของ แตอาศัยกฎของหมูบานของชุมชนที่ชาวบานรวมกันกําหนด
กันเอง เป็นเครื่องตัดสิน การประนีประนอมยอมความระหวางกัน โดยอาศัยความสัมพันธแทางเครือญาติ และครอบครัวท่ีมาจาก
สายเลือดเดียวกัน การอาศัยอยูรวมกัน และการประกอบพิธีกรรมในสถาบันทาง โดยใชวัดเป็นศูนยแกลางที่รวมประชุมทํา
กิจกรรม เพื่อชุมชน หรือจะกลาววาเป็นกุศโลบายในการใหคนในชุมชนทําความดีก็ได โดยมีพระเป็นศูนยแรวมจิตใจเป็นประธาน
ในการประชุม คอยระดับเหตุหรือความขัดแยงทางความคิดของคนในชุมชนไดเป็นอยางดี การแกไขปใญหาของชุมชนโดยใช          
ภูมิปใญญาทองถิ่น โดยไมตองอาศัยการแกปใญหาจากหนวยงานภายนอก เชน การทํานาขาวแบบขั้นบันได ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยท่ีชวยชะลอนํ้าที่ไหลมาจากท่ีสูง ใชพื้นท่ีเพราะปลูกไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และแสดงใหถึงการปรับตัวอยู
รวมกับธรรมชาติไดเป็นอยางดี แตผลสะทอนที่เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมพรอมกันกับกิจกรรมตาง ๆ ก็คือเกิดเป็นความสามัคคี
รวมกันของคนในชุมชนทองถิ่น เมื่อคนในชุมชนทองถิ่น มีศีล มีธรรมความรมเย็นก็ยอมจะเกิดขึ้นในชุมชนไดอยางยั่งยืน              
เมื่อเกิดปใญหาคนในชุมชนทองถิ่นก็สามารถแกกันเองไดทําใหเกิดเป็นรูปแบบการปกครองที่ตองอิงอาศัยกันโดยมุงไปที่
ผลประโยชนแสวนรวมเป็นที่ตั้งกลาวไดวา “ทุนทางสังคม” ดังกลาวเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงใหชุมชนสามารถดํารงอยูได 
ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศหลายทาน เชน Putnam, Robert D. (1993) ก็ไดใหความหมายของคําวา “ทุนทางสังคม” วาเป็น
เรื่องของระบบคุณคาทางสังคม เชน เรื่องของความไวเนื้อเช่ือใจไววางใจซึ่งกันและกัน การเช่ือมโยงเป็นเครือขายและเรื่องของ
องคแกรทางกลาวถึงทุนทางสังคมแตกตางกันเล็กนอยตรงที่เช่ือมโยงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเขาไปดวย เนื่องจากมองวา 
ครอบครัว  ความเป็นญาติ และความสัมพันธแกันสามารถที่จะยึดโยงและกอใหเกิดเป็นพลังอยางหนึ่งได และทุนทางสังคม               
อันนี้เอง ท่ีสามารถจะสนับสนุนและสรางระบบการเมืองในลักษณะที่เป็นธรรมชาติเสมือนเป็นวิถีการดํารงชีวิตของชาวบานได 
นั่นหมายความวาหากจะสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจําเป็นจะตองอาศัยทุนทางสังคม เป็นเครื่องมือชวยสนับสนุนนั่นเอง               
แตการจะขับเคลื่อนใหเกิดเป็นรูปธรรมไดนั้น James S. Coleman (2009) กลาววาตองอาศัย การทํางานเป็นทีม และ
สิ่งแวดลอมทางสังคมเป็นเหตุผลสนับสนุนอยางสําคัญผานการสื่อสารระหวางกันอยางเปิดเผย มีการกระทําอยางตอเนื่องเป็น
เรื่องปกติ ซึ่งก็ตรงกันแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยของ ประเวศ วะสี ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานรากของชุมชนใหมี              
ความเขมแข็งเสียกอน โดย ประเวศ วะสี (2551, น. 34) ไดเปรียบเทียบโครงสรางทางสังคมเหมือนกับ เจดียแ ท่ีจะตั้งอยูไดตองมี
ฐานที่กวางแข็งแรง เหมือนประชาชนท่ีเป็นพลเมืองสวนใหญในประเทศท่ีตองเขมแข็งเสียกอน แลวจึงจะพัฒนาไปสูยอดปลาย
แหลมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐหรือผูมีอํานาจ เพราะหากรากฐานไมมั่นคงสวนยอดก็ไมสามารถดํารงอยูไดนาน ในขณะที่ 
อเนก เหลาธรรมทัศนแ (2553, น. 77) เล็งเห็นถึงความสําคญัของปใญหาชนช้ันนํา นักการเมือง ขาราชการ ท่ีมักมองวา ประชาชน
เป็นผูมีปใญหา ออนแอ ตองใหการชวยเหลืออยูตลอดเวลา การมองแบบน้ีทําใหประชาชนไมมีศักดิ์ศรี เป็นคนต่ําตอย นอยหนา 
ไมพรอมจะปกครองตนเอง ซึ่งตรงกันขามกับความเป็นจริง และจากการศึกษาของ ประภาส ปิ่นตบแตง (คํานิยม, 2552, น. 13) 
กลับใชคําที่รุนแรงกวานั้น โดยกลาววานักการเมืองและขาราชการ พยายามที่จะกีดกันเอาประชาชนท่ีอยูในชุมชน ออกจาก
กระบวนการใชอํานาจในการจัดการชีวิตสาธารณะ โดยอางวาให ทองถิ่น และทองที่เป็นตัวแทนจัดการแทน ทําใหการตอบสนอง
ไมตรงกับความตองการของชุมชน ซึ่งปรากฏการณแดังกลาวก็ตรงกับการศึกษาวิจัยทั้งของนักวิชาการในเมืองไทยและ
ตางประเทศ เชน จากการวิจัยของ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา (2557) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของชุมชนที่มี
ลักษณะของการพึ่งพาตนเองและพึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงออกถึงลักษณะของความเขมแข็งของชุมชนที่อาศัยทุนทางสังคม อันเป็น
สิ่งที่แสดงออกถึงความสัมพันธแระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ สะทอนออกมาทางวิถีการดํารงชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม ที่ตางตองพึ่งพิงอาศัยกันและกันกอนการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางที่เรียกวา รัฐ เสี ยอีก ซึ่งปรากฏการณแเหลานี้ 
สามารถจะเรียกไดวาเป็นการเมืองของภาคพลเมืองอยางหนึ่ง นักวิชาการตางประเทศหลายทาน เชน เดวิท แมทธิวสแ และ              
มากาเร็ต มี๊ด (2552, น. 151) ชาวอเมริกันไดกลาวไวในผลงานช่ือวา Politic by another name ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ 
ปรากฏการณแที่ชาวอเมริกันสวนหนึ่ง เขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ ของชุมชน เชน รวมกันแสดงความคิดเห็น 
รวมกันประกอบกิจกรรมสาธารณะในสถานท่ีตาง ๆ ดวยความยินดี กอใหเกิดเป็นพลังอยางสําคัญในการขับเคลื่อนและแกไข
ปใญหาสังคม โดยที่จะไมพยายามเรียกกิจกรรมเหลานี้วาเป็น การเมือง (Politics that is not called Politics) และจากแนวคิด 
เรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย ของ เสกสรร ประเสริฐกุล (อางถึงใน ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, 2557,              
น. 175) ก็สามารถสรุปไดใกลเคียงกันวา การรวมกลุมของประชาชนโดยอิสระเพื่อทํากิจกรรมสาธารณะ เพื่อดูแลชีวิตของตนเอง 
เป็นความหวังของระบอบประชาธิปไตยของไทย ทั้งเป็นการจํากัดขอบเขตอํานาจรัฐ ประชาชนรวมกันรับผิดชอบตอชีวิตของ
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ตนเองมากขึ้น เพราะปราศจากการครอบงําแตเกิดจากจิตสํานึกของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ถิ่ นฐานของตนเองโดยมุงไปที่
ผลประโยชนแสวนรวมเป็นเรื่องสําคัญ  
 การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงท่ีจะศึกษา พัฒนาการ กระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นผาน องคแกรชุมชน
ทั้งที่ไมเป็นทางการ และสภาองคแกรชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาองคแกรชุมชน ปี 2551 ซึ่งมุงเนนความเขมแข็งจากชุมชน
ฐานรากโดยใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นมาสนับสนุนการทํางานของกลุม  จนสามารถสรางเป็นชุมชนที่เขมแข็ง           
โดยดึงชุมชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ยกระดับจากความเป็นประชาชนทั่วไปที่รอการพึ่งพิงจากภาครัฐเป็นพึ่งพิง
ตนเองแทน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของชุมชน ตั้งแต การจัดตั้งและการดําเนินกิจกรรมของสภาองคแกรชุมชนตําบลตนแบบ 
รวมทั้งปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกตแใชทุนทางสังคม ในกระบวนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 3. เพื่อวิเคราะหแและสังเคราะหแรูปแบบกระบวนการประยุกตแใชทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
วิธีการวิจัย (Methods and Instruments) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของ สภาองคแกรชุมชนตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาจากการไดรับการรับรองจากสภาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) ในความเป็นสภาองคแกร
ชุมชนตนแบบ อีกทั้งการรับรองและรางวัลจากภาครัฐและองคแกรเอกชน อีกมากมาย โดยไดจัดแบงกลุมผูใหขอมูลหลัก         
(Key informant) เป็น 3 กลุม คือ 1) สมาชิกสภาองคแกรชุมชน ไมต่ํากวา 10 ทาน หรือ จนกวาขอมูลอิ่มตัว 2) กลุมแกนนํา
ชุมชน ไมต่ํากวา 5 ทานหรือ จนกวาขอมูลอิ่มตัว 3) ผูชํานาญการดาน ประชาธิปไตยชุมชน การเมืองภาคพลเมือง ที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 7 ทาน เพื่อรับรองรูปแบบที่สังเคราะหแจากการวิจัย โดยการเก็บขอมูลงานวิจัยไดใชเครื่องมือสําคัญ คือ  
 1. การศึกษาเชิงเอกสาร จาก แนวคิดทฤษฏี บทความทางวิชาการและ งานวิจัยที่เกี่ยวของจากทั้งในและ
ตางประเทศ เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางคําถามแบบไมเนนรูปแบบ เพ่ือเปิดกวางสําหรับการใหขอมูลจากแหลงขอมูล 
 2. การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth interview) โดยกําหนดประเด็นสัมภาษณแที่เกี่ยวของกับพัฒนาการความเป็นมา
ของชุมชน จุดเริ่มตนของการจัดตั้งกลุมหรือการรวมตัวของชุมชน กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การจัดการตนเองของ
ชุมชน การดําเนินกิจกรรมของกลุม  บทบาทของสมาชิกและแกนนําตอกิจกรรม เพื่ออธิบายกระบวนการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 3. การสัมภาษณแเชิงกลุม (group interview) โดยอาศัยการนําเสนอผลการวิจัยขอมูลในแตละชวงเวลาใหกับที่
ประชุมสภาองคแกรชุมชนในวาระการประชุมประจําเดือน เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับของขอมูลจากสมาชิกสภาทุกกลุม เพื่อให
เกิดความสมบูรณแของขอมูลและถูกตองมากที่สุด 
 4. การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยจะลงไปในพื้นที่เพื่อสังเกตการทํางาน
ของสภาองคแกรชุมชน โดยเขาไปศึกษาพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมในแตละกลุม รวมแสดงความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสม และ
สังเกตการเขารวมประชุมของสมาชิกสภาองคแกรชุมชนในแตละเดือนโดยมีการแลกเปลี่ยนสนทนากับผูเขารวมประชุมใน             
แตละครั้ง เพื่อศึกษารูปแบบการทํางานของสภาองคแกรชุมชนและแตละกลุมอยางเป็นรูปธรรม 
 5. การสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวม (non-participant Observation) เป็นการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณแทํางาน
ของแตละกลุมโดยเขาไปสังเกตการณแเพียงอยางเดียว เพื่อใหเห็นวิธีการทํางานและการปรับตัวของแตละกลุมกิจกรรม  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และขอมูลจากภาคสนามโดยถอดเทปการสัมภาษณแและ        
การประชุม จัดหมวดหมูขอมูลแลวนํามาวิเคราะหแ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content 
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Analysis) มาจัดระเบียบเรียงขอมูลตามวัตถุประสงคแที่วางไว รวมทั้งรวบรวมโดยการสัมภาษณแบุคคล ตามวัตถุประสงคแที่
ตองการศึกษา โดยใชการอธิบายเชิงประวัติศาสตรแ หรือการอธิบายขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามลําดับขั้นของชวงเวลา และแสดงให
เห็นความสัมพันธแของปรากฏการณแ และใชวิธีการสรางรูปแบบขอสรุปจากขอมูลที่เป็นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณแที่เกิดขึ้น
จริงในชุมชน (Analysis Induction) บนฐานของการใชแนวคิดตาง ๆ ประกอบในการวิเคราะหแ และนําผลการศึกษามาหา
ขอสรุปจากนั้นทําการวิเคราะหแ นําเสนอขอมูลคืนใหกับชุมชนโดยการจัดสัมภาษณแกลุม (group interview) เพื่อใหภาค
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรับรองความถูกตองและความสมบูรณแของขอมูล โดยใชเทคนิคเครื่องมือแบบโยงสามเสา  
(Triangulation) เมื่อไดขอสรุปจากการสัมภาษณแกลุม แลวจึงสังเคราะหแเป็นรูปแบบการสรางจิตสํานึกความเป็นพลเมือง 
(Grounded Theory Study) และนําเสนอตอผูชํานาญการทั้ง 7 ทาน เพื่อรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบใหสมบูรณแมากยิ่งข้ึน  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบวาชุมชนตนแบบ สามารถนําทุนทางสังคมไปปรับใชสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอยางมี
ศักยภาพ โดยมีจุดเริ่มจากเหตุตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาไปสูความทันสมัย เชน ภาวะหนี้สิน ปใญหาภาวะรายจาย
มากกวารายได ปใญหาสิ่งแวดลอม เป็นตน สงผลกระทบและกระตุนใหเกิดกระบวนการการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถิ่นไดอยางเป็นข้ันเป็นตอน โดยสามารถท่ีจะสรุปเป็นรูปแบบของกระบวนการหรือข้ันตอนในการใชทุนทางสังคมเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นได ซึ่งสามารถสรุปปใจจัยที่สงผลกระตุนใหเกิดการรวมกลุมและกระบวนการในการสราง   
ความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น ดังนี้ 
 ปใจจัยกระตุนที่กอใหเกิดกระบวนการการทํางานรวมกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสามารถสรุปออกมาใน             
2 ลักษณะ คือ  
 1. ปัจจัยท่ีมาจากภายนอก  
  การพยายามปรับตัวใหเป็นไปในแบบที่นโยบายของรัฐไดกําหนด เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามภาวะความทันสมัย ที่
เนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เป็นสําคัญ ทําใหหนวยงานของรัฐก็ไดดําเนินตามแผนการทํางานอยางเป็นลําดับ
ขั้นตอน ตามโครงสรางของหนวยงานรัฐ เชน การกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบทชุมชน ซึ่งในแตละตําบลไดสงตัวแทนเขา
รวมอบรมเพื่อการจัดทําแผนการดําเนินงานโดยชุมชนเองเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยแผนงานที่มุงหวังให
เกิดกระบวนการเรียนรูกับคนในระดับชุมชน สามารถทํางาน และบริหารจัดการตนเองได โดยรัฐเป็นผูเกื้อหนุนและสงเสริมให
เกิดกระบวนการดังกลาวเริ่มจากการจัดทําแผนแมบทชุมชนกอน โดยแผนงานดังกลาวนี้เองที่ ทางสถาบันองคแกรชุมชน 
(องคแการมหาชน) หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา พอช. ไดเป็นหนวยงานตัวกลางที่ทําหนาที่ ในการประสานงานและทํางานรวมกับ
แกนนําในตําบลตาง ๆ ที่มีศักยภาพและเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน จากการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาตําบลของ
ตนเองและไดดําเนินการทํางานอยางจริงจัง จนไดผลในระดับหนึ่ง เกิดเป็นกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในระดับ
บุคคล ระดับกลุม และระดับเครือขาย กระนั้นก็ตาม แนวทางในการทํางานดังกลาวสามารถกลาวไดวา เป็นแรงกระตุนผลักดัน
ใหเกิดการทํางานของชุมชนอยางตอเนื่องโดยได ปใจจัยสนับสนุนจากองคแกรภายนอกชุมชนเหลานี้ ซึ่งเป็นการตอบสนอง
นโยบายจากรัฐโดยตรง ซึ่งนับไดวาเป็นประโยชนแที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝุาย คือ หนวยงานตนสังกัด และชุมชนเอง ในขณะที่
ปใจจัยสวนท่ีสองคือปใจจัยท่ีเป็นแรงกระตุนจากภายในเอง 
 2. ปัจจัยท่ีเกิดจากภายใน 
  แรงกระตุนที่สามารถกลาวไดวา สรางจูงใจใหกับชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ตําบลตนแบบ เขามามีสวนรวมใน           
การทํางานของสภาองคแกรชุมชน หรือพัฒนาตําบลของตนเองนั้น มาจากปใญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว กอนเป็นจุดเริ่มตน 
จากนั้นปใญหาภายในครอบครัวไดขยายตัวสงผลกระทบออกไปเป็นวงกวาง ทําใหชาวตําบลไดรับผลกระทบกันอยางกวางขวาง 
เชน ปใญหาภาระหนี้สินนอกระบบ ซึ่งนอกจากจะไมสามารถแสวงหารายไดใหเพียงพอกับการใชจายในชีวิตประจําวันและ
คาใชจายภายในครอบครัวไดแลวนั้น ยังสรางภาระหนี้สินจากการกูหนี้สินนอกระบบ มาใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกวา พืชผลทางการเกษตรมักจะขายไมไดราคา จึงไมเพียงพอหรือคุมกับทุนที่ ลงแรงไป ทําใหหนี้สินกับ
เพิ่มพูนทบตนทบดอกไมสามารถใชไดหมดสิ้น การรวมตัวเพื่อแสดงหาอาชีพเสริมจึงเป็นทางออกหนึ่งที่กลุมชาวบานในพื้นที่ 
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พยายามทําเพื่อหาทางดิ้นรนที่จะหนีใหพนจากปใญหาที่สั่งสมมาอยางตอเนื่องประการหนึ่ง ในประการตอมาที่สําคัญก็คือ 
จิตสํานึกรักถิ่นเกิดอยากจะอนุรักษแภูมิปใญญาดั้งเดิมของตนเองเอาไวไมใหหายสาบสูญไป โดยนําไปตอยอดกับเรื่องของอาชีพ
เพื่อการสรางรายไดเพิ่มเติม โดยดึงเอาภูมิปใญญาดั้งเดิมกลับมาใชเป็นเป็นประโยชนแอีกครั้งซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษแภูมิ
ปใญญาดั้งเดิมไดเป็นอยางดีแลว ยังสามารถสงผลถึงการรักษาสุขภาพอีกดวย เชน กระบวนการทําเกษตรโดยไมใชสารเคมีแต
ใชปุยอินทรียแและปุยชีวภาพที่จัดทําข้ึนภายในตําบลเองที่ปราศจากการใชสารเคมีที่สงผลเป็นพิษตกคางในรางกายของมนุษยแ 
เป็นตน พื้นที่ที่ทําการวิจัยไดอาศัยทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธแทางเครือญาติ ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในกันและกัน                 
เกิดความไววางใจใหทําหนาท่ีเป็นตัวแทนของกลุมหรือชาวบานในพื้นที่ได ประกอบกับภาวะผูนําท่ีเกิดขึ้นในตัวของแกนนําเอง
ก็สามารถสรางความไววางใจไดเป็นอยางดี จนก็ใหเกิดเครือขายการเรียนรูที่สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดเป็น
อยางดี ซึ่งก็พอจะสรุปไดวาเป็นปใจจัยที่คอยกระตุนใหเกิดกระบวนการที่เรียกวา การประยุกตแใชทุนทางสังคมที่กลาวมาแลวนี้
เป็นตัวขับเคลื่อนในเกิดกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นในพื้นที่น้ันเอง 
 ดังท่ีไดนําเสนอมาจะพบวา พื้นที่กรณีศึกษามีเรื่องหลักที่เป็นปใจจัยกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางความเขมแข็งใน
ตําบลหนองสาหราย คือ  
 1. เรื่องของปใญหาทางดานเศรษฐกิจ และรายได ซึ่งเป็นผลกระทบหลังจากที่ประเทศไทยเขาสูภาวะเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ท่ีทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชน เนนเรื่องการสรางวัตถุ เนนเรื่อง
การแสวงหาเงินเป็นใหญ เพราะทุกอยางสามารถบันดาลไดดวยเงิน ทําใหเกิดการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบชาวบาน 
โดยเฉพาะจากนายทุนในพื้นที่ และตางพื้นที่ สรางภาระหนี้สิน ความลําบากใหกับชาวบาน จนกลายเป็นภาระหนี้สะสม           
ไมสามารถแกได การรวมตัวของชาวบานเพื่อจะแกไขปใญหาจึงมีจุดมุงหมายไปที่การสร างรายไดเพิ่มเติมจากรายไดประจํา
นั้นเอง 
 2. เรื่องการรวมกลุมเพื่อสรางกลุมพลัง ที่มีอํานาจในการตอรองกับ หนวยงานรัฐ และภาคเอกชน  เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีมักจะเป็นผูที่ถูกกระทํา กลาวคือตองปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือ การประกอบธุรกิจของเอกชนที่เขามาเอา
รัดเอาเปรียบ ทําใหการสรางกลุมพลังเป็นการเปิดโอกาสให ชาวบานสามารถสรางอํานาจในการตอรองกับกลุมตางๆ เหลานี้ได 
เชน การกําหนดนโยบายขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินนโยบายเรือ่งใด ๆ ตองไดรับการยอมรับจากชาวบานในเขต
พื้นที่น้ัน ๆ ดวย มิฉะนั้น การเลือกตั้งในสมัยตอไปอาจจะไมไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีอีก 
 3. เรื่องจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนในการอนุรักษแและรักษาไวซึ่ง ภูมิปใญญาดั้งเดิม  วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถิ่นที่มีความสําคัญมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ แตถูกลดความสําคัญลง โดยมีเทคโนโลยี ความทันสมัยเขามาแทนที่  กอใหเกิด
เป็นความรักและความสามัคคีที่มีพลังในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 จากขอสรุปดังกลาวทําใหทราบไดวา กระบวนการการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นไดอยางเป็นข้ันเป็นตอน 
โดยสามารถที่จะสรุปเป็นรูปแบบ ของกระบวนการหรือขั้นตอนการใชทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมขน
ทองถิ่นที่เรียกวา รูปแบบ KAPPE Model ซึ่งสามารถขยายความไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  K (Knowledge) ขั้นตอนจากการที่ ชุมชนตนแบบ ไดใชการประชุมของสภาองคแกรชุมชนตําบล เป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูปใญหารวมกันนําเพื่อแสวงหาองคแความรูในการหาทางออกรวมกัน โดยผูนําและกลุมแกนนําของ           
แตละชุมชนซึ่งนับวาเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญเป็นอันดับตน ๆ การเรียนรูจักตนเองและชุมชนเพื่อคนหาทุนทางสังคมของ
ตนเอง และการไดเริ่มแสวงหาความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับตนเองและกลุม เชน การเขาอบรมจัดทําแผนแมบทชุมชนจาก 
หนวยงานของสถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (พอช.) เขาอบรมความรู เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองตามแนวพระราชดําริ โดยในขั้นตอนที่ 1 มักจะเริ่มตนจากตัวผูนําและกลุมแกนนํากอนจากนั้นก็คอย ๆ อาศัย
ความสัมพันธแในครอบครัวและระดับเครือญาติขยายแนวความคิด ไปสูกลุมสมาชิกใหสามารถเขาใจการทํางานท่ีถูกตองอยางมี
หลักการ และเป็นระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้น ทําใหถึงแมตัวของผูนําหรือแกนนําหลักซึ่งโดยมากมักจะเป็นผูหลักผูใหญของ
ชุมชน เป็นครู เป็นอดีตพระ หรือแมจนกระทั่งเป็นขาราชการเกา ไมอยูในพื้นที่ ภารกิจหรืองานของชุมชนก็สามารถดําเนิน
ตอไปได เรียกไดวา อาศัยการมีสวนรวมที่เป็นทุนทางสังคมของชาวชุมชนนําไปสูความสําเร็จได โดยตลอดระยะเวลาใน          
การทํางาน ก็อาศัยการชักชวน กลุมญาติ ครอบครัว เพื่อนพองที่มีความสนิทใกลชิดและมีความเช่ือใจซึ่งกันและกันกอน 
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จากนั้น คอย ๆ ขยับขยายเป็นบุคคลที่สนใจ และเครือขายในท่ีสุด ซึ่งกระบวนการการแสวงหาความรูดังกลาวนําไปสูการปรับ
ทัศนคติใหถูกตองตรงกัน เป็นลําดับตอไป 
 ขั้นตอนที่ 2  A (Attitude) การปรับทัศนคติ นับไดวาเป็นขั้นตอนที่สําคัญ ที่จะสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอ
ชุมชนของตนเอง โดยอาศัยความสัมพันธแในทุกระดับ ไมวาจะเป็นภายในครอบครัว ระหวางครอบครัว สถานศึกษาในพื้นที่   
ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีอยูแลวในชุมชน ผานเวทีการประชุมของสภาองคแกรชุมชนระดับตําบลเป็นประจําทุกเดือนเป็นสถานที่
ปรับทัศนคติใหตรงกัน ถึงแมชาวบานจะมีความความสัมพันธแที่ดีตอกันมากอนก็ตาม แตในการทํางาน การปรับทัศนคติของ
สมาชิกใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป็นเรื่องสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากกลุมที่มีการจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงคแที่จะสราง  
ความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับชุมชนอยางยั่งยืน ดังนั้น การปรับทัศนคติของคนที่เป็นสมาชิกใหสามารถมองเห็นเปูาหมายและ
ภาพรวมของกิจกรรมที่จะกระทํารวมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันตองการอาศัยการปรับกันในทุกระดับของชุมชน เพราะหาก
ไมมีการปรับทัศนคติใหตรงกัน การทํางานใหเกิดการสอดประสาน และการเช่ือมโยงงานระหวางกันในขณะประกอบกิจกรรม 
อาจจะกอใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันได ซึ่งในขั้นตอนที่  2 นี่เองสามารถจะสะทอนออกมาจากการะทํางานรวมกันใน
ขั้นตอนแรกคือ การวางแผนรวมกันน่ันเอง 
 ขั้นตอนท่ี 3 P (Planning) กระบวนการมีสวนรวมของกลุมชุมชนในพื้นที่ เริ่มเป็นรูปธรรมมากข้ึนจากการจัดประชุม
รวมกัน โดยทุกสวนมีสิทธิเสมอภาคในการรวมแสดงความคิดเห็น ถึงการวางแผนการทํางานของกลุมรวมกัน โดยเป็นการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปิดกวาง ไดมีโอกาสใชหลักการที่เกิดจากการไปอบรมจัดทําแผนแมบทชุมชนมาใชรวมกัน  ซึ่งจุดเริ่มตน         
ก็เริ่มจากการกําหนดเปูาหมาย มีวัตถุประสงคแที่ชัดเจน กําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการ แบงภาระหนาที่ใน          
การทํางานรวมกันตามความถนัด มีการนําทุนทางสังคมที่มีอยูในพื้นที่มาใชใหเป็นประโยชนแ ไมวาจะเป็นเรื่องของทุนดาน            
ภูมิปใญญา ทุนดานกําลังคน ทุนความอบอุนภายในครอบครัว ทุนดานชาติพันธุแเดียวกัน ทุนสนับสนุนจากภายนอก ไมวาจ ะ
เป็นเรื่องเงินทุน ทุนดานอุปกรณแและเครื่องมือ ทุนดานบุคลากรที่ทรงคุณคาชํานาญการ และทุนดานการบริหารจัดการ           
อยางเป็นระบบ มีการกําหนดจัดสรรแบงปในผลประโยชนแที่เกิดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะการประสานงานเพื่อเช่ือม
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอยาง องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูที่จะพัฒนาตําบลของตนโดยตรง              
เมื่อมีการวางแผนการทํางานอยางชัดเจนแลว ก็กาวเขาสูขั้นตอนตอไป คือ การลงมือปฏิบัติรวมกัน 
 ขั้นตอนท่ี 4 P (Playing) การลงมือปฏิบัติ มักจะเป็นขั้นตอนที่สมาชิกมีโอกาสเขารวมไดมากที่สุด เนื่องจากการจัด
ประชุมอยางเป็นทางการ ในกรณีพื้นที่ท่ีทําการศึกษาจะพบวา มักจะเป็นตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ในชุมชน และที่ปรึกษา ทําให
ตัวของชาวบานทั่วไปที่ไมไดเขารวมเนื่องจากมีจํานวนมาก ไมชอบเขารวมแสดงความคิดเห็น ไมมีโอกาสเนื่องจากติดภารกิจ
งาน ถนัดแตจะลงมือทํางานไดโดยตรงเทานั้น โดยดําเนินการตามแผนงานท่ีประชุมสภาองคแกรชุมชนตําบลไดรวมประชุมกันไว 
เพื่อท่ีการลงมือปฏิบัติจะไดมีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน ซึ่งในการลงมือปฏิบัติเอง ก็มีโอกาสทั้งจะกอใหความความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคแที่ สภาองคแกรชุมชนระดับตําบลไดประชุมรวมกันไดตกลงกันเอาไว เมื่อแผนเกิดมีปใญหาไมสามารถดําเนินการตาง
อยางที่ไดตกลงทําแผนการดําเนินงานกันเอาไว ก็จะอาศัยการประเมินผลการดาํเนินงานมาเป็นตัวช้ีวัดที่จะนําไปสูการปรบัปรุง 
แผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 5 E (Evaluation) ขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงาน นับวามีความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง        
ที่สภาองคแกรชุมชนตําบลแตละแหงไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดในการทํางานกันอยางชัดเจน เชน ในตําบลหนองสาหรายตัวช้ีวัดที่
แสดงออกถึงความเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของคนในตําบลทําใหสมาชิกคนนั้น สามารถที่จะนําความดีนั้นมาเป็นหลักในการค้ํา
ประกันการกูเงินจากสถาบันการเงินของตําบลได การกําหนดตัวช้ีวัดที่จะสรางความเขมแข็งใหกับคนในตําบล เป็นตน 
เนื่องจากการที่จะทราบหรือไมวา แผนงานท่ีไดวางไวสามารถเป็นไปตามเปูาหมายและจะบรรลุวัตถุประสงคแหรือไม นอกจาก
จะเป็นเพื่อติดตามการทํางานของสมาชิกวาดําเนินการเป็นอยางไรแลว ยังทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางานอีกดวย เพื่อจะนําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาแผนการดําเนินงานและพัฒนาการทํางานให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให
บรรลุเปูาหมาย และวัตถุประสงคแตามที่ชุมชนตองการนั้นเอง 
 ผลลัพธแที่เกิดขึ้นจากการประยุกตแใชทุนทางสังคมกับการสรางเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นสิ่งที่ปรากฏและเรียกไดวา
เป็นความสําเร็จของตําบลตนแบบ ก็คือ 
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 1. การที่ชุมชนสามารถท่ีจะรักษาผลประโยชนแของตนเองและชุมชน เอาไวไดอยางมั่นคง เนื่องจากเปูาหมายหลักที่
ทําใหเกิดการรวมตัวของคนในชุมชน ก็เนื่องจากปใญหาที่สําคัญก็คือ เรื่องของรายไดและผลประโยชนแของชุมชน ไดรับ
ผลกระทบจากภายนอกจนสรางความเดือนรอนใหกับคนในชุมชน เชน การไหลบามาของกระแสการพัฒนาตามกระแสเสรี
นิยมรุกล้ําเขามาแสดงหาผลประโยชนแในพื้นที่ ทําใหชุมชนไมสามารถรักษาผลประโยชนแของตนเองเอาไวได คอย ๆ ถูกกระแส
ของการพัฒนา เอารัดเอาเปรียบจนทําให วิถีชีวิตความเป็นอยูเปลี่ยนแปลงไป จากการประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีวิต กลายเป็น
ดํารงชีพเพื่อการคาหรือขาย  ในทุกระดับตั้งแตในระดับครัวเรือน ชุมชน จนกระทั้งถึงในระดับตําบล ชุมชนไมสามารถที่จะทํา
การพึ่งพาตนเองได พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลับตองอาศัยและพึ่งพาจากหนวยงานของรัฐ และนายทุนมาตลอดจนทําให
ชุมชนเสพติดการพึ่งพา จากการที่ชุมชนสามารถอาศัยการรวมตัวกัน และเขามามีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จัดระบบการทํางานรวมกันโดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู ไมวาจะเป็นเรื่องของความศรัทธาเชื่อมั่นใน
การและกันของคนในชุมชน ทุนดานมนุษยแ ดานทรัพยากร หรือดานวัฒนธรรมประเพณี เป็นตน ทําใหคนในชุมชนสามารถ
สรางการปฏิสัมพันธแรวมกัน เช่ือมโยงกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกัน กอใหเกิดศักดิ์ศรีความมนุษยแ           
ความเป็นอัตลักษณแตัวตนที่มีมาตั้งแตครั้ง บรรพชนที่กําลังจะสูญหายไป กลับมาทรงคุณคาอีกครั้งหนึ่ง และที่สําคัญชุมชน
สามารถรักษาผลประโยชนแท้ังของตนเองและชุมชนเอาไวได โดยอาศัยทุนทางสังคมและการมีสวนรวมของชาวชุมชนทั้งหมด 
 2. อํานาจในการตอรองกับผูมีอํานาจทั้งในรัฐสวนกลาง ทองถิ่น ทองที่และเอกชน ที่เขามาแสวงหาผลประโยชนแใน
พื้นที่ บทเรียนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบานเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ทําใหสามารถกําหนดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เชน การที่ทองถิ่นจะกําหนดแผนในการพัฒนาตําบล 3 ปี เมื่อกลุมชาวบาน หรือตัวแทนไดเขา
ไปเป็นสวนหนึ่งของการประชุมในระดับสภาตําบล เนื่องจากสมาชิกสภาไดถูกกําหนดโดยตัวของชาวบานโดยตรงทําใหการ
ทํางานของทองถิ่น ทองที่ จึงสอดคลองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เป็นนโยบายที่สะทอนถึงผลประโยชนแและความ
ตองการของชาวบานเป็นหลัก ไมไดมาจากนโยบายหรือความตองการของทองถิ่นเพียงอยางเดียว เมื่อแนวนโยบายในการ
พัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการเช่ือมโยง จากในระดับครัวเรือน ระดับหมูบาน ระดับชุมชน และระดับตําบล 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดเป็นกลุมพลังท่ีสามารถทํางานควบคูกันไปได ระหวางรัฐกับภาคประชาชน ซึ่งก็เป็นเครื่อง
สะทอนถึงการเมืองภาคเมืองอยางแทจริงเพราะการกําหนดนโยบายมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง   
 
ผลสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง 
 ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นชัดเจนกับ ชุมชนตนแบบซึ่งเป็นผลพวงทีเ่กิดจากการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบล
ของตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมในพื้นที่ใหเป็นประโยชนแ ก็คือ  
 1. ความเขมแข็งของตําบลตนแบบ การยกระดับของชุมชนขึ้นเป็นตําบลตัวอยางที่ไดรับการยอมรับจากทั้ง 
หนวยงานราชการ ทองถิ่น ทองที่ถึงความสําคัญที่จะทํางานใหเกิดความสอดคลองกันระหวางภาคพลเมืองกับ ภาครัฐ                
ที่จะตองเป็นไปในทิศทางเดียวกันถึงจะเรียกวาการพัฒนาไดอยางสมบูรณแ โดยความเขมแข็งนั้นเกิดจากการปลูกสรางจิตสํานึก
ใหคนในตําบลเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง จนสามารถสรางความเขมแข็งใหกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได และสามารถพัฒนาเป็นศูนยแเรียนรูในการทํางานใหกับหนวยงานอื่น หรือชุมชนอื่นไดเป็นอยางดี 
 2. สามารถสรางรายไดอยางมั่นคงและมีการตอยอดเพิ่มเติม ในกระบวนการทํางานของกลุมชุมชนในพื้นที่ หลังจาก
ที่สามารถสรางรายไดเพิ่มเติมใหเกิดขึ้นกับคนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาไดจาก ตําบลหนองสาหราย อัตรา
ความเป็นหนี้นอยลงไปจนเกือบหมด การปลอยกูหนี้นอกระบบคอย ๆ หมดไปจากตําบล และชุมชนมีเงินเก็บเขากลุมสัจจะ
ออมทรัพยแ ธนาคารชุมชน กลุมสวัสดิการชุมชนของตําบล และการสรางตัวช้ีวัดที่ไมไดเนนที่ตัวเงินแตเนนที่ความเป็นคนดีมี
ศีลธรรม กอใหเกิดการพัฒนาตําบลของตนเองอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความเขมแข็งทางการเงินของ
ชาวตําบลหนองสาหรายไดเป็นอยางดี 
 3. เกิดการตอยอดองคแความรู ของคนในตําบล เพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ไหลบาเขา
มาอยางรุนแรง ไมสามารถที่จะหยุดยั้งได แตเป็นการปรับเพื่อใหเกิดความเขมแข็งทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน เชื่อมโยงกับองคแกรภายนอกที่จะเขามามีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับ งานของชุมชนเพิ่มมากข้ึน  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนกอใหเกิด การสรางความเขมแข็งใหกับทุนทางสังคมคือความสัมพันธแรวมกัน
ของคนในชุมชน และเช่ือมโยงกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกัน กอใหเกิดการเห็นคุณคาเช่ือมั่นในกันและ
กัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ มีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะของชุมชน และที่สําคัญชุมชนสามารถรักษาผลประโยชนแทั้งของ
ตนเองและชุมชนเอาไวได โดยอาศัยทุนทางสังคมและการมีสวนรวมของชาวชุมชนทั้งหมดไดจริง 
 2. การตองเขาสูระบบทุนนิยมตามกระแสโลกที่เนนการพัฒนาที่สามารถนําไปสูการพัฒนาประเทศใหเกิด              
ความทันสมัยทางดานวัตถุ ทําใหชาวบานในทองถิ่นไดรับผลกระทบอยางไมอาจจะหลีกเลี่ยงได ทําใหเกิดการรวมตัวของ
ชาวบานตองการเขามามีสวนรวมในการแกไขปใญหาและทํางานรวมกัน ทําใหสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทองที่ของ
ตนเองโดยไมตองรอการเช่ือเหลือจากรัฐเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการเช่ือมโยง จากในระดับครัวเรือน ระดับหมูบาน ระดับ
ชุมชน และระดับตําบล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากทุนทางสังคมที่มีอยู นอกจากจะกอใหเ กิดเป็นกลุมพลังของ
ชาวบานที่สามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนาตําบลผานทางสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลได เนื่องจากทุนมนุษยแ  
คือ นักการเมืองทองถิ่นก็เป็นคนในชุมชนดั้งเดิมที่มีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนของตนเองเชนเดียวกัน ทําใหการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 3 ปี หรือ แผนยุทธศาสตรแ 5 ปี ลวนเป็นผลสะทอนจากความตองการของคนในชุมชนทองที่ไมไดเกิดจาก
ความตองการของนักการเมืองทองถิ่นเพียงอยางเดียว  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยมีขอคนพบท่ีควรอภิปรายไว คือ จากประวัติความเป็นมาของชุมชนสะทอนใหเห็นปรากฏการณแที่ชุมชน
สามารถดํารงอยูไดดวยไมจําเป็นตองอาศัยปใจจัยจากภายนอกคือ รัฐมากนักและมีลักษณะเป็นการพึ่งพิงตนเองมากกวา โดย
อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยูแลวตัวของชุมชนเองอาจจะไมไดคํานึงถึงสิ่งที่เรียกวา “ทุนทางสังคม” แตเป็นวิถีชีวิตที่เป็นปกติอยู
แลว ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดทุนทางสังคมของนักวิชาการดานทุนทางสังคมทุกทาน เชน เดวิท แมทธิวสแ  (2552); Bourdieu, 
Pierre (1985b, 1980); Putnam, Robert D. (1993); James S.Coleman (2009) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมแม
จะมีความแตกตางกันบางในบางประเด็นแตก็มีขอวินิจฉัยตรงกันตรงที่ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีอยูแลวแตถูกมองขามไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการพัฒนาไปสูความทันสมัย คําวา 
“ทุนทางสังคม”จึงคอย ๆ หมดความสําคัญลงไป แตผูชํานาญการเหลานั้น กลับไมไดมองเรื่องของการใชทุนทางสังคมไป
ขับเคลื่อนเรื่องการเมืองในระดับทองถิ่น เพียงมองวาคําวา “การเมือง”เป็นคําที่มีความหมายกวางขวาง การแสดงออกของ
ชุมชนที่ตองการแสดงถึงจิตสํานึกสาธารณะของตนเองก็สามารถที่จะเรียกวาการเมืองไดเชนเดียวกัน สอดคลองกับ
แนวความคิดของ Putnam D.  Robert (1995) และมากาเร็ต มี๊ต (ม.ป.ป.) ที่นําเสนอแนวความคิดในการแสดงออกของ
ชุมชนตอจิตสํานึกสาธารณะวา “การเมืองในช่ืออื่น” ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุที่สําคัญจากการที่ชุมชนไดรับผลกระทบจน          
ไมสามารถจะหาทางออกไดจากการพึ่งพาจากรัฐ ทําใหชุมชนเริ่มหันกับมาพิจารณาตนเองอีกครั้ง ซึ่งเป็นเป็นปรากฏการณแที่
สะทอนวาการที่ชุมชนสามารถรวมตัวและเขามามีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เนื่องจากความตองการที่จะ
รักษาผลประโยชนแของตนเองและชุมชน หรือไมก็เป็นเพราะไดรับผลกระทบจากกระแสของการพัฒนาตามภาวะทันสมัยที่ยิ่ง
พัฒนามากเทาใดชุมชน ยิ่งไมสามารถรักษาผลประโยชนแของตนเองเอาไวได คอย ๆ ถูกกระแสของการพัฒนา เอารัดเอา
เปรียบจนทําให วิถีชีวิตความเป็นอยูเปลี่ยนแปลงไป จากการประกอบอาชีพเพื่ อดํารงชีวิต กลายเป็นดํารงชีพเพื่อการคา        
หรือขาย  ในทุกระดับตั้งแตในระดับครัวเรือน ชุมชน จนกระทั่งถึงในระดับตําบล ชุมชนไมสามารถที่จะทําการพึ่งพาตนเอง   
ไมสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลับตองอาศัยพึ่งพาจากหนวยงานของรัฐ และนายทุนมาตลอด จนทําใหชุมชนเสพติด
การพึ่งพาทําใหเกิดการตื่นรูที่จะกลับมาพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองโดยการใชทุนทางสังคมในพื้นที่ของตนเองเป็นตัวชวย
หรือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนสรางความเขมแข็งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ตรงกับที่ ประภาส ปิ่นตบแตง ไดกลาวถึงการพยายาม
ผลักคนในชุมชนออกการการใชอํานาจในการผลักดันนโยบายสาธารณะและการจัดการตนเองมุงหวังแตเพียงการพึ่งพาเพียง
อยางเดียว แตจะอยางไรก็ตาม การที่จะปรับเปลี่ยนจากแนวคิดพึ่งพาดังกลาวคงไม ใชเป็นเรื่องกระทําไดงาย เนื่องจาก
โครงสรางฐานอํานาจของนักการเมืองอาชีพหรือขาราชการทองที่ยังคงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนในทองถิ่นอยูมาก 
อาจจะสืบเนื่องจากรูปแบบการดํารงวิถีชีวิตที่อยูกับระบบอุปถัมภแมานาน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความตื่นตัวของจิตสํานึกพลเมือง
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ชา เมื่อไมสามารถปรับเปลี่ยนในระบบโครงสรางทั้งหมดได รูปแบบของการเมืองภาคพลเมืองที่เริ่มจากชุมชนทองถิ่นในระดับ
ตําบลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษาของ เฉลิมศักดิ์ บุญนํา (2553) 
ที่มีการนําทุนทางสังคมในพื้นที่สามารถทําใหชาวควนรู จังหวัดสงขลามาสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนผานกระบวนการ
เรียนรูรวมกันระหวางสภาองคแกรชุมชน ทองที่ และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น กลายเป็นรูปแบบการแสดงออกของพลเมือง
แบบ “พหุนิยม” ที่มีการนําทุนมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ แตกระนั้นก็ตามยังไมควรที่จะหันหลังใหกับหนวยงานของรัฐเสีย
ทีเดียว เนื่องจากหนวยงานของรัฐในทองถิ่นเอง ก็เป็นสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่นเหมือนกัน เนื่องจากสถานะของเจาหนาที่
ทองถิ่นเองก็คือชาวบานที่สวมหมวกหลายใบน้ันเอง แตตองเปิดกวางในการรับรูถึงขอมูลขาวสารใหมากขึ้น เพื่อความโปรงใส
ในการทํางาน ถึงแมทุนทางสังคมในแตพ้ืนท่ีอาจจะแตกตางกันบางในแตละบริบท ไมวาจะเป็นสวนท่ีดีหรือสงผลกระทบก็ตาม 
ลวนสามารถปรับใหเป็นประโยชนแตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นไดเชนเดียวกัน นั่นหมายถึงวา ทุนทางสังคม
ดังกลาว ไมไดมีความหมายตายตัวถึง แคทุนมนุษยแ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือจนกระทั่งทุนทางดาน
เศรษฐกิจ แบบที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เทานั้น ตรงกับที่นักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศหลายทานไดกลาวเอาไว โดยขอเท็จจริงสามารถยืนยันไดจากการที่ชุมชนสามารถอาศัยการรวมตัวกัน และเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จัดระบบการทํางานรวมกันโดยอาศัยทุนทางสังคมที่มี
อยู ไมวาจะเป็นเรื่องของความศรัทธาเช่ือมั่นในการและกันของคนในชุมชน ทุนดานมนุษยแ เนื่องจากความเขมแข็งของชุมชน
เปรียบเสมือนเป็นฐานรากของสังคมและประเทศชาติที่สําคัญ หากชุมชนที่เป็นรากฐานของประเทศเขมแข็งก็สามารถมั่นใจ          
ไดวา ประเทศยอมจะดํารงสถาพรสืบไปอีกนานเทานาน สอดคลองกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2550, 2551) และอเนก  
เหลาธรรมทัศนแ (2550, 2551, 2553) ที่ไดกลาวถึงประชาธิปไตยชุมชนท่ีเป็นฐานรากที่สําคญัของประเทศท่ีหากชุมชนฐานราก
มีความเขมแข็งไมจําเป็นตองพึ่งพิงหรือพ่ึงพาหนวยงานภาครัฐมากจนเกินไปความเขมแข็งยอมจะเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศตอไปไดเป็นอยางดีแนนอน ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบไดวาผลของการศึกษาสอดคลองและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกรอบแนวคิดในการวิจัยตั้งแตเริ่มแรกท่ีไดกําหนดไววา การที่ชุมชนจะเกิดความเขมแข็งไดตองอาศัยปใจจัยที่สําคัญคือ
ทุนทางสังคม ผานทางเครื่องมือคือการกระบวนการการมีสวนรวมของในชุมชนอยางแข็งขัน จนนําไปสูเปูาหมายสุดทายก็คือ 
การสรางชุมชนเขมแข็งนั้นเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การใชทุนทางสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ที่สําคัญคือ
กระบวนการในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น แตที่ผานมากระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว ยังขาด
ความตอเนื่องทําใหการดํารงชีวิตของชุมชนตาง ๆ กลับยึดถือหนวยงานของรัฐเป็นที่พึ่งพา ทําใหเกิดเป็นความออนแอของ
ชุมชนสั่งสมกันมานาน ดังนั้น การแกไขปใญหาดังกลาวจึงควรมีการปรับปรงุแกไขแนวทางพัฒนาเสียใหมโดยจะขอนําเสนอเป็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพัฒนาหรือการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในปใจจุบันยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอยางจริงจัง 
พิจารณาไดจากผลการวิจัยที่หนวยงานของรัฐมักจะสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมแตขาดความตอเนื่อง และไมมีสวนรวมใน          
การประกอบกิจกรรมกับชุมชนอยางจริงจัง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา และการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนอยางเป็นรูปธรรม หนวยงานของรัฐหรือตัวแทนของรัฐทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลางควรใหความสําคัญและนําทุน
ทางสังคมที่มีอยูแลว ในพ้ืนท่ีมาตอยอดในการพัฒนาตอไป จะเป็นเหตุทําใหการพัฒนาเป็นไปไดอยางรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ไมใช
จบสิ้นไปพรอมกับการสนับสนุนในรายกิจกรรมเทานั้น 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 เนื่องจากผลการวิจัยทําใหทราบไดวา พื้นที่ตนแบบมีความสําเร็จไดนอกจากจะเป็นการอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยูใน
พื้นที่แลว สิ่งที่มีความสําคัญเป็นอยางยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การสรางเครือขายชุมชนไมไดหยุดนิ่งเพียงแคการสรางความ
เขมแข็งใหกับเฉพาะชุมชนของตนเองเทานั้น แตไดมีการขยายแนวคิดในการพัฒนาหรือการพึ่งตนเองไปสูชุมชนใกลเคียงและ
หนวยงานทองถิ่นซึ่งกลาวไดวาเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญอยางหนึ่งในพื้นที่เชนกัน ทําใหเกิดเป็นเครือขายชุมชนที่ทํางาน



 13 

ประสานกับทองถิ่นอยางเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นแตก็อาจจะติดขอจํากัดหลาย  ๆ อยาง โดยดูไดจากการประสานงานและ             
การทํางานรวมกันยังไมปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมอยางเดนชัดเทาไหรเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจเสียมากกวา ดังนั้น               
เพื่อเป็นการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนควรจะมีการขยายเครือขาย ใหมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดเป็น
การพัฒนาอยางยั่งยืนได เพราะเป็นสรางและรักษาความสมดุลใหเกิดขึ้น ระหวางชุมชน ทองถิ่นและรัฐสวนกลาง เชน สถาบัน
การเงินชุมชน ซึ่งทองถิ่นควรจะมีบทบาทนําเงินที่เป็นรายไดเขารวมกับสถาบันการเงินชุมชน นําไปขยายการลงทุนเพิ่มเติม 
นอกจากจะเป็นการสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพใหกับสถาบันการเงินของชุมชนแลว ทองถิ่นยังไดประโยชนแจากผล
ประกอบการของสถาบันการเงินชุมชนอีกดวยเรียกวาเป็นความรวมมือระหวางชุมชนกันทองถิ่นที่เป็นตัวแทนจากรัฐ เป็นตน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยูที่ระยะเวลาและพื้นที่ที่ทําการวิจัย เป็นเพียงการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง คือ 
เป็นการวิจัยเฉพาะพื้นที่ ในโซนภาคกลางตะวันตกเทานั้น ทําใหผลหรือรูปแบบของการวิจัย อาจจะสะทอนลักษณะของ
ขอเท็จจริงที่ยังไมครอบคลุมถึงโซนภาคอื่น ๆ ดวย เนื่องจากบริบทของแตละภาคแตและพื้นที่มีความแตกตางกันไป มีทั้งที่
คลายคลึงและแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยโดยการกําหนดพื้นท่ีใหครอบคลุมทั้ง 
4 ภาค เพื่อจะไดรูปแบบท่ีสมบูรณแยิ่งข้ึน 
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ทิศทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  
รองรับประชาคมอาเซียน 

The appropriate directions of future village chief and village headman  
in developing the strength of villages to support  

Southeast Asian Nations Community (ASEAN) 
    นายรัฐพล   ธุระพันธ์ 2 

Abstract 
 
 The purpose was aimed to study the roles , authorities and status of village chief and village 
headman in developing the strength of villages to support ASEAN Community. 
 Results 
 1. Roles : As far as role and duty were concerned, it was found that all aspects of the leaders’ 
performance was at moderate level, whereas the lower level was how they handle social and economic 
development. It was, hence, concluded that all results of the leaders’ performance had lower means 
compared to people’s expectation. People had high expectation on the role of their leaders in liaison 
with local administration organization, at the same time, people had put lower expectation on social and 
economic development. People viewed all aspects of the role and duty of their leaders at “high” level. 
People viewed the liaison with local administration organization as most crucial while least crucial was 
social and economic development. 
 2. Authority and duty: When authority and duty were separately viewed, it was discovered that 
the result was at moderate level. In addition, the result with high level was village administration, 
however, the lowest was the registration. It was, therefore, concluded that the overall results had lower 
means than people expectation. People had high expectation in administration authority as people 
viewed each authority and duty as high. People viewed administration  as very high. 
 3. Status: It was also found in the study that the suitable status of future village leaders were of 
the followings respectively; 1. As the leader or representative 2. Government official 3.Government 
employee 4.Politician 5. Volunteer 6. Local administration organization officer 7. Local administration 
organization employee. 
 
Keywords : The regional administration, Asean Community 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาที่สําคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่และสถานภาพของกํานัน
ผูใหญบานเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของหมูบานรองรับประชาคมอาเซียน  
 ผลการวิจัยท่ีพบ  
 1. ดานบทบาท เมื่อพิจารณาบทบาทเป็นรายดานพบวา ผลการปฏิบัติทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่ผล
การปฏิบัติสูงสุด คือ การประสานงานกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น สวนดานท่ีมีผลการปฏิบัติต่ําสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ

                                                           
2 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑติ สาขายุทธศาสตรแการพัฒนาภูมิภาค  
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
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และสังคม ซึ่งผลของบทบาททุกดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวา ความคาดหวังของประชาชน โดยดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังสูงที่สุด 
คือ การประสานงานกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น สวนดานท่ีประชาชนมีความคาดหวังต่ําที่สุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และประชาชนเห็นวาบทบาททุกดานมีความจําเป็นในระดับมาก ซึ่งดานท่ีมีความจําเป็นสูงท่ีสุด คือ การประสานงานกับ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น สวนดานท่ีมีความจําเป็นนอยท่ีสุด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 2. ดานอํานาจหนาท่ี เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่เป็นรายดาน  พบวา ผลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ทุกดานอยู
ในระดับปานกลาง  โดยดานที่มีผลการปฏิบัติหนาที่สูงสุด คือ อํานาจหนาที่ในการปกครองราษฎร สวนดานที่มีผลการปฏิบัติ
หนาที่ต่ําสุด คือ  อํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียน  ซึ่งผลการปฏิบัติหนาที่ทุกดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวาความคาดหวังของ
ประชาชน  โดยดานที่ประชาชนมีความคาดหวังสูงที่สุด คืออํานาจหนาท่ีในการปกครองราษฎร  และประชาชนเห็นวาอํานาจ
หนาท่ีในแตละดานสวนใหญมีความจําเป็นในระดับมาก  โดยดานที่มีความจําเป็นมากที่สุด คือ อํานาจหนาที่ในการปกครอง
ราษฎร และจําเป็นนอยท่ีสุดคืออํานาจหนาที่ดานการจัดทําทะเบียน 
 3. ดานสถานะ จากผลการวิจัยสถานภาพท่ีเหมาะสมของกํานันและผูใหญบานในอนาคต ในการศึกษาครั้งนี้ มีผูเห็น
ดวยตามลําดับ คือ 1) ผูนําหรือตัวแทนของราษฎร 2) ขาราชการ 3) ลูกจางของรัฐ 4) นักการเมือง 5) อาสาสมัคร 6) พนักงาน
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 7)  ลูกจางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ค าส าคัญ: การปกครองทองที่, ประชาคมอาเซียน 
 
บทน า 
 จากปใจจุบันน้ีกระแส การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนเพื่อเขารวมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ในปี พ.ศ. 2558  ดูคึกคักเป็นอยางมากจากขาวสารทางสื่อสารมวลชนทั้งทางทีวี หนังสือพิมพแ นิตยสารตาง  ๆ รวมทั้งการ
ประชุม สัมมนาของหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุงเนนในการเตรียมตัวและเตรียมองคแกรเขาสูการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการเนนใหมีความรวมมือพัฒนาในดานหลัก ๆ 3 ดาน คือ ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
วัฒนธรรม หรือที่เรียกวา 3 เสาหลักของอาเซียนนั่นเอง  เมื่อพูดถึงการพัฒนาในดานดังกลาวแลว ลวนแตมีปใจจัยสําคัญมา
จาก “คน” ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดในยุคสมัยปใจจุบัน ไมวาจะอยูในองคแกรระดับใด ภาครัฐ
หรือเอกชน ไมเวนแมแตในระดับหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากองคแกรทุกประเภทและทุกขนาด ตางก็มีเปูาหมายและวัตถุประสงคแ
ที่จะทําใหงาน ภาระหนาที่ตางๆขององคแกรบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว ซึ่งก็หนีไมพนที่จะตองอาศัย “บุคคล”เป็นพื้นฐานในการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด จึงเห็นไดวาในปใจจุบันการใหความสําคัญตอคนทํางาน ไดพัฒนาไปสูระดับที่สูงขึ้น โดยมองวา
คนทํางานคือ “ทุนมนุษยแ” (Human Capital) เป็นทุนสําคัญที่สุดในการสรางความแตกตางระหวางองคแกร หนวยงาน ชุมชน
ที่สําเร็จกับท่ีลมเหลว 
 ดังนั้น การพัฒนาทุกระดับ โดยเฉพาะหมูบาน ซึ่งถือเป็นหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดของสังคมไทย เป็นจุดแตกหัก
ในการพัฒนาประเทศชาติ จะตองเริ่มตนท่ีคนซึ่งในที่น่ีหมายถึง ผูนําหมูบาน คือตําแหนง “ผูใหญบาน” หรือ “กํานัน” จะตอง
มีการพัฒนาเสียกอน โดยใหมีความคิด ความเขาใจ ที่ถูกตองในบทบาทอํานาจหนาที่และวิสัยทัศนแของหมูบานของตนเอง 
เพราะถึงแมวาจะมีการวางระบบ การจัดโครงสรางและวางกรอบในการพัฒนาไวดีเพียงใด แตถาหากผูใหญบานซึ่งเป็นกลไก
สําคัญขาดความรู ความคิดที่ถูกตอง แนวทางและระบบดีๆที่สรางไวก็ไมสามารถทําใหการพัฒนาหมูบานมีประสิทธิภาพขึ้นได 
โดยเฉพาะในระดับหมูบาน ซึ่งถือเป็นระดับรากหญา  อันหมายถึงเป็นระดับรากฐานที่สําคัญของประเทศ จะตองมีความ
เขมแข็งมั่นคง เพราะถาหากรากฐานดี มีความแข็งแกรง ก็จะสงผลใหภาพรวมซึ่งคือระดับประเทศมีความเจริญกาวหนาและ
มั่นคงตามไปดวย หมูบานตัวอยางการพัฒนาที่เขมแข็งตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว ก็ลวนแตไดรับความสําเร็จอันเกิดขึ้นที่มีลักษณะ
ตรงกันจากปใจจัยในเรื่องของคน คือ ผูนํา ตําแหนง “ผูใหญบาน” หรือ “กํานัน” ทั้งสิ้น 
 ฉะนั้น กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งถือวาเป็นผูนําสูงสุดจะตองนําพาหมูบาน/ชุมชน ของตัวเองใหมีการพัฒนาความเขมแข็ง
ของหมูบานใหมีความยั่งยืนตลอดไป เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการที่จะตองกาวไปสูการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย อันจะสงผลกระทบตอประชาชนทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในแตละภาคสวนที่เกี่ ยวของ 
จะตองเตรียมความพรอมที่จะเขาสูการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  นี้ โดยเฉพาะบุคลากรที่จะเขามามีบทบาทใน
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การขับเคลื่อนกระบวนงาน  กิจกรรม และนโยบายตางๆที่จะตามมา ดังนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตน
สังกัดของกํานัน ผูใหญบาน จะตองเรงรัดพัฒนาศักยภาพ บทบาท อํานาจหนาที่ และสถานะของกํานัน ผูใหญบาน ใหมี
ความรูความสามารถและสมรรถนะในการนําพาการพัฒนาหมูบานใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ที่พรอมตอการกาวไปสู
การเป็นประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2558 น้ี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแสําคัญๆ ใน 2 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะหแบทบาท อํานาจหนาท่ี  และสถานะของกํานัน ผูใหญบานในปใจจุบันและอนาคต  
 2. เพื่อศึกษาทิศทางความเหมาะสมของ บทบาท อํานาจหนาที่  และสถานะของกํานัน ผูใหญบาน ในการพัฒนา
ความเขมแข็งของหมูบาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AC)   
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 บทบาท อํานาจหนาที่และสถานะ ของกํานัน ผูใหญบานในอนาคต ที่เหมาะสมกับการพัฒนา ความเขมแข็งของ
หมูบาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 ควรมีลักษณะอยางใด 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ด้านเนื้อหา   
  การวิจัยในครั้งน้ี มุงศึกษาเพื่อหาความเหมาะสม และทิศทางของกํานัน ผูใหญบานในอนาคต  เพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งหมูบาน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ของสังคมไทย โดยจะศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่และสถานะของกํานัน 
ผูใหญบาน จากอดีต ปใจจุบัน จนถึงอนาคต  ซึ่งบทบาทนั้นจะศึกษาในประเด็น 1) บทบาทในการปฏิบัติและเช่ือมประสานกับ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 2) บทบาทในการดําเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3) บทบาทในการเป็นผูนําใน
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 4) บทบาทในการรักษาความสงบเรียบรอย 5) บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคม 6) บทบาทในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน  สวนอํานาจหนาที่  จะศึกษาในประเด็น 1)หนาที่ในการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่ 2) หนาที่ในการปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3) หนาที่เป็นเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 4) หนาที่วาดวยการใหเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  5) หนาที่ในการปกปูองคุมครองทรัพยากรปุาไม       
6)หนาที่ในการสงวนและคุมครองสัตวแปุา 7) หนาที่ในการปูองกันโรครายและโรคติดตอ 8) หนาที่ในการดูแลที่สาธารณะ
ประโยชนแ  และสถานะจะศึกษาประเด็น  1) สถานะเป็นขาราชการ 2) สถานะผูนําหรือตัวแทนของราษฎร 3) สถานะ
นักการเมือง  4) สถานะเป็นอาสาสมัคร  5) สถานะเป็นลูกจางของรัฐ  6) สถานะเป็นพนักงานองคแกรปกครองสวนทองถิ่น      
7) สถานะเป็นลูกจางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น    
 2. ด้านพื้นที่  
  การวิจัยครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางพื้นที่ ตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรแ คือ 1)  จังหวัดและอําเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คืออําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2) จังหวัดและอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
คืออําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  3) จังหวัดและอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง คืออําเภอราษีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ (คัดเลือกเอาจังหวัดละ  1 อําเภอ)  
 3. ด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง   
  ผูวิจัยจึงกําหนดประชากรที่จะศึกษาไว 8  กลุม คือ 1) กลุมขาราชการ  2) กลุม นักการเมืองทองถิ่น              
3) กลุมครูผูสอนในถาบันการศึกษา 4) กลุมกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  แพทยแประจําตําบล  สารวัตรกํานัน             
5) กลุมเกษตรกร  6) กลุมพอคา นักธุรกิจ  7) กลุมรับจาง 8) กลุมอื่นๆ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
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 1. แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตอบทบาท อํานาจ หนาที่ 
และสถานะของกํานัน ผูใหญบานใน 4 สวนคือ  
  1) สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน  5 ขอ  
  2) สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็น ความคาดหวัง และความจําเป็น ตอผลการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานใน
ปใจจุบัน 29 ขอ 
  3) สวนท่ี 3  ความเห็นเรื่องความเหมาะสมกับสถานะของกํานัน ผูใหญบานในอนาคต 7 สถานะ 
  4)  สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตอบทบาท อํานาจ หนาที่ และสถานะของกํานัน ผูใหญบานในอนาคต (แบบ
ปลายเปิด) 
 2. การจัดทําระดมสมองกลุม (Fogus  Group) เพื่อใหแสดงความคิดเห็นตอบทบาท อํานาจหนาที่ และสถานะของ
กํานัน ผูใหญบานในปใจจุบันและอนาคต 
 3. การสัมภาษณแบุคคล (Deptinterview) เพื่อใหแสดงความคิดเห็นตอบทบาท อํานาจหนาท่ี และสถานะของกํานัน 
ผูใหญบานในปใจจุบันและอนาคต 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามจากการรวบรวมขอมูลและนําขอมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมูและบันทึกคะแนนแต
ละขอในรูปแบบรหัส(Coding Form) หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหแดวยคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติการวิเคราะหแ 
ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage) และคาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .5 (Level of Significant .05 )จากนั้นจึงไดนําขอมูลสูการวิเคราะหแเนื้อหา
และสรุปผลเชิงพรรณนา  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ด้านบทบาท 
  1.1บทบาทของกํานัน ผูใหญบานในปใจจุบันจากการวิจัยพบวาดานการประสานงานกับองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวาบทบาท
หนาท่ีของกํานันผูใหญในดานการประสานงานกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคตยังมีความจําเป็นในระดับมาก 
  1.2 การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลการวิจัยในดานการดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาท่ีประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็น
วาบทบาทหนาท่ีของกํานันผูใหญในดานการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในอนาคตยังมีความจําเป็นใน
ระดับมาก 
  1.3 การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนประกอบดวย  ผลการวิจัยในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวาบทบาทหนาที่ของกํานัน
ผูใหญในดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมีความจําเป็นในระดับมาก   
  1.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ผลการวิจัยการปฏิบัติหนาที่ดานบทบาทในดานการ การรักษาความสงบ
เรียบรอย โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวาบทบาท
หนาท่ีของกํานันผูใหญในดานการสรางความเขม แข็งใหกับชุมชนมีความจําเป็นในระดับมาก   
  1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัยการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของกํานันและผูใหญบานใน
ดานการ  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  และประชาชนมีความคาดหวังผลการปฏิบัติ
หนาที่ในดานนี้ในระดับปานกลางเชนกัน  โดยประชาชนเห็นวา บทบาทหนาที่ของกํานันผูใหญในดาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมีความจําเป็นในระดับมาก  
 1.6 การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน ผลการวิจัยการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของกํานันและ
ผูใหญบานในดาน การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนโดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวัง
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ซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวา บทบาทหนาที่ของกํานันผู ใหญในดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน  มี
ความจําเป็นในระดับมาก   
 สรุปผลการวิจัยการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของกํานันและผูใหญบานโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง      
ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวาบทบาทหนาที่ของกํานันผูใหญในอนาคตโดยภาพรวมมี
ความจําเป็นในระดับมาก 
 2. ด้านอ านาจหน้าท่ี 
                ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยอํานาจหนาที่ในดานตางๆ คือ อํานาจหนาที่ในการปก ครอง ราษฎร อํานาจ
หนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานราชการ อํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียน อํานาจหนาที่เกี่ ยวกับกิจการ
สาธารณประโยชนแ และอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ทัศนะของประชาชนท่ีมีตออํานาจหนาท่ีของกํานัน และผูใหญบานดังกลาว 
ประกอบดวย ความคิดเห็นท่ีมีตอผลการปฏิบัตหินาท่ีตามอํานาจหนาที่ ความคาดหวังตอผลการปฏิบัตหินาท่ีตามอํานาจหนาที่ 
และความจําเป็นของอํานาจหนาท่ี ผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
   2.1 ผลการวิจัยการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานในดาน การปกครองราษฎรโดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวา อํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญใน
ดานการปกครองราษฎร มีความจําเป็นในระดับมาก  
  2.2 อํานาจหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานราชการผลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกํานันและ
ผูใหญบานในดานการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง   ต่ํากวาท่ีประชาชนคาดหวังซึ่งอยู
ในระดับมาก โดยประชาชนเห็นวา อํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญในดานการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ มีความจําเป็นใน
ระดับมาก   
  2.3 อํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียน ผลการวิจัยการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน       
ในดานการจัดทําทะเบียน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งอยูในระดับเดี ยวกันกับที่ประชาชนคาดหวังคือระดับ        
ปานกลาง โดยประชาชนเห็นวา อํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญในดานการจัดทําทะเบียน  มีความจําเป็นในระดับปานกลาง   
  2.4 อํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณประโยชนแ ผลการการวิจัยการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกํานัน
และผูใหญบานในดาน กิจการสาธารณประโยชนแ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ต่ํากวาความคาดหวังของประชาชนซึ่งอยู
ในระดับมาก  โดยประชาชนเห็นวา อํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญในดาน กิจการสาธารณประโยชนแ มีความจําเป็นในระดับ
มาก   
  2.5 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ทัศนะของประชาชนที่มีตออํานาจหนาที่ของกํานัน และผูใหญบาน ผลการวิจัย
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของกํานันและผูใหญบานในดานกฎหมาย โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งอยูในระดับ
เดียวกันกับท่ีประชาชนใหความคาดหวังคืออยูในระดับปานกลาง  โดยประชาชนเห็นวา อํานาจหนาที่ของกํานันผูใหญในดาน
กฎหมาย มีความจําเป็นในปานกลาง   
  สรุปวาผลการวิจัยการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
ดวยคาเฉลี่ย 2.285 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนเห็นวาอํานาจหนา
ของกํานันผูใหญบานในอนาคต ยังมีความจําเป็นในระดับมาก 
 3. ด้านสถานะ 
  จากผลการวิจัยสถานภาพที่เหมาะสมของกํานันและผูใหญบานในอนาคต ในการศึกษาครั้งนี้  ตามลําดับ คือ          
1) ผูนําหรือตัวแทนของราษฎร 2) ขาราชการ 3) ลูกจางของรัฐ 4) นักการเมือง 5) อาสาสมัคร 6) พนักงานองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น  7) ลูกจางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
การอภิปรายผลทั่วไป 
 1. ดานบทบาท มีความเห็นสวนใหญวาควรใหกํานัน ผูใหญบานมีตําแหนงใดๆก็ตามในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อมิใหสังคมหมูบานเกิดการแขงขันกันสูงและนํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทกันทําใหสังคมหมูบานแตกแยกไมเกิดการพัฒนา
อยางที่ควรจะเป็น เนื่องจากการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในสวนของกํานัน ผูใหญบาน และนายกองคแ กรปกครองสวนทองถิ่น
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หรือสมาชิกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ลวนมีที่มาจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชน/ตําบลทั้งสิ้น ทําใหประชาชนมีความ
คิดเห็นท่ีจะสนับสนุนบุคคลที่ใกลชิด หรือบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือท่ีบุคคลที่ตนเองช่ืนชอบ ที่ตางกัน จึงนําไปสูการแตกแยก
กัน ซึ่งภาพในชนบทอาจจะอาจจะมีสภาพดังเชน เมื่อตําแหนงผูใหญบานหมดวาระลงและจะตองมีการเลือกตั้ง ทําใหบุคคลใน
หมูบานนั้น ๆ จะตองผิดใจกันไปเพราะเชียรแคนละคนและนําไปสูมีผูแพและผูชนะ เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง(ประมาณ 2-3 ปี) 
คนในหมูบาน/ชุมชนกําลังจะดีกัน ตําแหนงทางองคแกรปกครองสวนทองถิ่นก็หมดวาระลงอีกแลว และสังคมหมูบานนั้นก็
จะตองเลือกกันอีกตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คนในหมูบาน/ชุมชนก็จะเริ่มแตกแยก ผิดใจกันอีกครั้ง เพราะการ
เชียรแหรือสนับสนุนบุคคลที่ตัวเองช่ืนชอบนั่นเอง ในสังคมหมูบานจะเป็นวงจรเชนนี้ไป เรื่อยๆ ประกอบกับเห็นวาองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นมาหลังจากการมีกํานัน ผูใหญบานในสังคม ตําบลหมูบานกอนแลว เมื่อมีองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกิดขึ้น จึงตองใหกํานัน ผูใหญบานเขาไปเป็นสมาชิกในสภาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดวย หรือบางทีหากบางแหง
กํานัน ผูใหญบานกับทีมผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชกลุมหรือฐานคะแนนเดียวกันก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะ
แวงกัน ใสรายปูายสีกันไปตลอด ผูที่รับผลแหงการกระทําดังกลาวก็คือประชาชนในพ้ืนท่ีนั่นเอง แตหากวาใหกํานัน ผูใหญบาน 
มีตําแหนงอยูในสภาทองถิ่นไดดวยนั้น ความขัดแยงอาจจะลดลงได สอดคลองกับไพโรจนแ  พรหมสาสแน  (2557, น. 86)              
ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางการปฎิรูปองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแนวโนมวาจะยกฐานะองคแการบริหารสวนตําบลทุก
แหงเป็นเทศบาล หากทําไดก็จะทําใหสมาชิกสภาเทศบาลลดลงเหลือเพียงแหงละ 12 คน จึงสมควรอยางยิ่งที่จะใหกํานัน 
ผูใหญบานเขาไปเป็นสมาชิกในสภาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว แตผลการวิจัยนี้ขัดกับหลักการของพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคแการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (หมวด 2 มาตรา 44) ที่กําหนดใหสมาชิกสภาองคแการ
บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีจํานวนหมูบานละ 2 คน ในกรณีที่ในเขตองคแการบริหารสวนตําบลมี
จํานวน 1 หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลได 6 คนสวนในกรณีที่เขตองคแการบริหารสวนตําบลมีจํานวน 2 
หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลได 6 คน และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(หมวด 2 มาตรา 15) กําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและกําหนดใหสภาเทศบาล
ตําบลมีสมาชิกจํานวน 12 คน สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจํานวน 18 คน และสภาเทศบาลนคร มีสมาชิกจํานวน 24 คน และ
สอดคลองกับแนวคิดของชัชพงศแ  เอมะสุวรรณ (2557) ความคิดเห็นตอแนวคิดตามรางพระราชบัญญัติจังหวัดบริหารปกครอง
ตนเอง) ที่เห็นวาแมปใจจุบันจะมีการกระจายอํานาจ มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ แมจะมีผลดีคือบานเมือง
เจริญ เกิดการพัฒนา แตผลกระทบทางลบคือสังคมทองถิ่นที่เคยอยูสงบสุข ถูกกลไกการเมืองสรางใหเกิดความแตกแยกของ
คนในพื้นที่ เป็นฝุายคาน ฝุายแคน ตัดสินปใญหาดวยความรุนแรง หรือผูมีอิทธิพลเขามามีอํานาจควบคุมสังคม ก็ยังแกไขกัน
ไมไดและกลายเป็นปใญหาใหฝุายปกครองตองเขามารวมแกไขปใญหาในหลาย ๆ เรื่อง 
        2. ดานอํานาจหนาที่ มีความเห็นสวนใหญวาการทําหนาที่ในปใจจุบันนี้ดีแลว แต ผลการวิจัยที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลมานั้นพบกํานัน ผูใหญบานทําหนาที่ไดต่ํากวาความคาดหวังของประชาชนซึ่งคาดหวังไวสูงนั้นอาจเป็นเพราะวา กํานัน 
ผูใหญบานมีงานที่ทําอยูอยางปใจจุบันนี้มากเกินไปหรือไม จึงทําไดไมดีตามความคาดหวังที่ตั้งไวสูง หรืออาจจะเป็นเพราะวา
การเกิดองคแการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนี้ไมสามารถตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนไดเลยหรือไดนอยไปหรือไม 
ทําใหประชาชนจึงยังมีความคาดหวังอยากใหอํานาจหนาที่เหลานั้นเป็นของกํานัน ผูใหญบาน สอดคลองกับแนวคิดของ สา
รัตถ: ลูกเทศา (2557, น. 28) ที่มี่ความคิดวาขณะนี้บานเมืองกําลังเจริญเติบโต ปใญหามีมากขึ้น เชนแรงงานอพยพ แรงงาน
ตางดาว สิ่งแวดลอม ยาเสพติด ปใญหาสังคม ปใญหาอาชญากรรม ในขณะที่บุคลากรฝุายปกครองทองที่ทุกคน กําลังทํางาน 
ดวยความตั้งใจ ปใญหาก็ไดรับการแกไข นอกจากนี้ยังมีเสียงที่เห็นตางวา ควรกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจนคือลดลงกวา
ปใจจุบัน เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน ทําหนาท่ีใหไดดีที่สุด โดยกําหนดหนาที่ไวเพียงดานการรักษาความสงบเรียบรอย  การสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและการประสานงานกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3. การไดมาของกํานันนั้น ผลวิจัยเห็นดวยท่ีจะใหกํานัน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งแตกตางอยาง
สิ้นเชิงกับปใจจุบันที่กําหนดใหตําแหนงกํานันตองมาจากการเลือกตั้งของผูใหญบานในตําบลนั้นๆ เพียงไมกี่คน (พรบ.ลักษณะ
ปกครองทองที่ 2457 มาตรา 30) กําหนดใหนายอําเภอประชุมและเสนอช่ือเลือกผูใหญบานในตําบลนั้นมาเป็นกํานัน 1 คน 
เพราะการเลือกลักษณะดังกลาวนี้ขาดความยึดโยงกับประชาชนที่ตนเองปกครองทั้งตําบล ผิดหลักเจตนาที่ตองการใหกํานัน
เป็นหัวหนาราษฎรในตําบลนั้นๆ ทําใหเกิดชองวางในการทํางาน ขาดความสนิทสนม มักคุนกัน แตกํานันในอดีตที่ไดรับเลือก
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มาจากประชาชนทั้งตําบล จะมีความรูสึกภาคภูมิใจมาก และเป็นเกียรติศักดิ์ศรี ความรักความศรัทธา ที่พี่นองประชาชนได
เลือกตั้งตนเองเป็นสวนใหญของตําบล ทําใหความเป็นหัวหนาราษฎรของตําบลมีเกียรติบารมีกวา 
 4. การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาใหกําหนดคุณสมบัติเพื่อรับสมัครบุคคลที่จะเขามาเป็นกํานัน ผูใหญบานใหมีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นกวาปใจจุบัน ซึ่งแตกตางอยางสิ้นเชิงกับปใจจุบัน(พรบ.ลักษณะปกครองทองที่ 2457 มาตรา 12(14)) ที่ระบุวา
จะตองเป็นผูที่มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับซึ่งอาจจะแตกตางกันของแตละยุค กลาวคือจะมีชวงอายุที่การศึกษา
ภาคบังคับใหจบเพียงช้ันป.4 / ป.6 /ป 7 / ม.3 นั้น ไมสอดคลองกับความเห็นตามผลการวิจัยที่เห็นควรใหกําหนดเพิ่มกวาเดิม
อีกขั้นหนึ่งโดยไมถึงขั้นระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากมองวากํานัน ผูใหญบานตองใชประสบการณแคือความสามารถ 
มากกวาจะใชความรูตามระบบการศึกษา ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาเป็นบุคคลที่อยูในพื้นที่ยอมที่จะรับทราบบริบทของหมูบานได
ทั้งหมดอยูแลว และมีความเห็นวาทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยควรกําหนดกรอบแนวทางในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพใหเขาใจบทบาทหนาที่ของกํานันผูใหญบานอยางจริงจังเพื่อนําไปสู 3 ภูมิคือ ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 5. อํานาจหนาที่ดานการอํานวยความยุติธรรมในหมูบาน การแกไขปใญหาขอพิพาทหรือการไกลเกลี่ยประนีประนอม 
นั้นมองวากํานันผูใหญบานทําไดดีกวาองคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรแยกออกใหชัดเจนเป็นหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานและ
หนาท่ีในการสงเสริมอาชีพและการบํารุงและดูแลที่สาธารณะ ควรจะใหเป็นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่นี้จึง
จะไมเกี่ยงกัน 
 6. การมีสถานะของกํานัน ผูใหญบานในสังคม ทุกคนเห็นดวยและวาเหมาะสมแลว ที่จะใหมีสถานะเป็นตัวแทนของ
ราษฎรอยางเชนปใจจุบัน โดยไมสนใจที่จะใหเป็นราชการ เพราะหากเป็นเชนนั้นก็ยอมจะถูกกีดกันดวยการเอาวุฒิการศึกษามา
เป็นกําแพงขวางกั้นเพราะตองกําหนดคุณวุฒิปริญญา ลําดับตางๆมาเป็นคุณสมบัติหนึ่ง หรือการใหเป็นแบบนักการเมืองก็จะ
ทําใหกํานันผูใหญบานไปเป็นลูกนองนักการเมือง แลวผูบังคับบัญชาอยางนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดจะใชงานใครใหเป็น
แขน เป็นขาเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานได แบบอาสาสมัคร อปพร.หรือ อสม.ก็ไมสามารถเป็นได เพราะไมมีคาตอบแทนหรือมีก็
นอย ซึ่งจะสวนกระแสกับการใชจายคาครองชีพและคาสังคมของกํานัน ผูใหญบานที่นับวันจะมากข้ึนๆ 
 7. อุดมคติหรือการสรางอุดมการณแ เนื่องจากการกําหนดสถานะของกํานัน ผูใหญบานใหอยูตรงกลางระหวางภาค
ราชการกับประชาชนทําใหสถานะกอนเป็นผูใหญบานกับหลังการไดรับการคัดเลือกจะแตกตางกัน คือกอนการเลือกตั้ง
ผูใหญบานมักจะบอกวา “เมื่อไดเป็นแลวตนเองจะทํางานรับใชประชาชน” แตเมื่อไดรับเลือกไปแลวกลับตองไปทํางานรับใช
ผูบังคับบัญชาเชนนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ จึงควรปรับทัศนคติตรงนี้ทั้งของนายอําเภอปลัดอําเภอและผูใหญบานวา  
เปูาหมายการทํางานของทุกๆคนเป็นเปูาหมายเดียวกันคือ “ประชาชนท่ีอยูในหมูบานนั่นเอง” 
 8. การใหมีสถาบันหรือตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ใหคงมีอยูในสังคมไทยตอไปเพื่อใหเป็นไปตามพระราชประสงคแ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่มีพระประสงคแและกําเนิดตําแหนงกํานัน ผูใหญบานในสังคมไทย 
ซึ่งท่ีประชุมในการระดมความคิดเห็นวาแมวาจะปฏิรูปไปยังไงก็ตองมีดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบานไวตอไปซึ่งสอดคลองกับ
(พรบ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 มาตรา 3 การยุบเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยแ
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน จะกระทําไมได) 
 9. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผูนําของกํานัน ผูใหญบานใหมีความนาเช่ือถือและเกรงขาม นาศรัทธา เกิดการ
ยอมรับของประชาชนท่ัวไป หมายถึงการแตงกาย เสื้อผาอาภรณแ ทรงผม รองเทา หมายถึงการพัฒนาทางกาย อันจะสงผลตอ
การทํางานใหราบรื่นดวย 
 10. ศักดิ์ศรีและความมั่นคงในอาชีพของกํานัน ผูใหญบานกับนายกฯและสมาชิกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เห็น
วาศักดิ์ศรีใกลเคียงกัน แตความมั่นคงนั้น กํานัน ผูใหญบาน จะมีความมั่นคงในอาชีพมากกวา ซึ่งมีสถิติจากการที่เมื่อมีการรับ
สมัครเลือกผูใหญบาน สมาชิกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะลาออกไปสมัครอยูเป็นเนืองๆ 
 11. บทบาททางสังคมนั้น กํานัน ผูใหญบานจะมีบทบาททางการปกครองและความยําเกรงจากสังคมมากกวาทาง
ผูบริหารหรือสมาชิกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะความเป็นกํานัน ผูใหญบานหากจะคิดโครงการเพื่อพัฒนาหมูบานแลว 
ไมมีเงินก็ทําไดดวยการระดมขอความรวมมือจากราษฎรในปกครองของตน ชาวบานนับถือเกรงอก เกรงใจ แตวาการเป็น
ประธานเปิดงานตางๆแลวสังคมมักจะใหผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา และมองวากํานัน ผูใหญบานคือหัวใจ
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สําคัญของความเจริญเติบโต การอยูดีกินดีของประชาชนในหมูบาน เพราะเป็นผูที่รับหนาท่ีมากจากทุกกระทรวง ทบวง กรมที่
จะลงมาทํางานในหมูบานเหลานั้นดวย 
 12. สถานะ(Status) ของกํานัน ผูใหญบานในอนาคต การวิจัยตามขอมูลที่ไดไปจัดเก็บมาจากพื้นที่และประชากร
สรุปเป็น ดังนี้คือ 1) เป็นผูนําหรือตัวแทนของราษฎรดังปใจจุบัน (52.2%) 2) เป็นขาราชการ (22.2%) 3) นักการเมือง (6.3%)  
4)4.อาสาสมัคร (5.4%)  5)5.ลูกจางของรัฐ และพนักงานองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เทากัน คือ (4.5%)  6) ลูกจางองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น (2%)  
 
การเตรียมหมู่บ้านของไทยในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการศึกษาวาหมูบาน /ชุมชน ของไทยมีความพรอมที่จะเขารวมเป็นประชาคมอาเซียน
(Association of South East Asian Nations or ASEAN) ในปี 2558 ตามที่ประกาศไวหรือไม เนื่องจากวามีหลายคนมองวา
คงจะเป็นโอกาสดีหลายอยางของไทยแนแท ซึ่งก็คงจะเป็นความเขาใจที่ไมคลาดเคลื่อนนัก แตทุกอยางเป็นเหรียญสองดาน
เสมอ ในขณะที่มีโอกาสดีจากการเขารวมประชาคมอาเซียนนี้ แตในทางกลับกันปใญหาที่เกิดจากความไมพรอมภายในของไทย
เรานั้นซึ่งรวมมาตั้งแตสังคมเล็กๆเชนหมูบาน ก็กลับทําใหลดระดับและบั่นทอนศักยภาพที่มีอยูใหลดความนาเช่ือถือลงไป 
เพราะปใญหาดานลบก็มีอยูไมนอย   
 กํานัน ผูใหญบานในฐานะที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมี         
การปรับตัวเพื่อรองรับตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยกรมการปกครองตนสังกัด ซึ่งจะมีทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของหลักและ  
สวนราชการที่เกี่ยวของในลําดับรองลงไป แตอยางไรก็ตามในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจําเป็นที่จะตองมีการ
วิเคราะหแและขับเคลื่อนพรอมกันอยางเป็นระบบ ดังน้ันกรมการปกครองในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบดานความมั่นคงภายใน 
จึงไดรับผลกระทบในหลายมิติทั้งประเด็นเรื่องความมั่นคงภายใน การบริหารจัดการพื้นที่ การสื่อสารและการสรางความรู
ความเขาใจใหประชาชนในพื้นที่ จึงตองมีการปรับตัวตอภารกิจของกรมการปกครองซึ่งหมายถึงกํานัน ผูใหญบานในระดับ
ทองที่น่ันเอง ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวโนมที่จะเกิดปใญหาเพื่อหาทางปูองกันและแกไข 7 ดาน ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
กํานัน ผูใหญบานดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ 
 1. การจัดการความขัดแยงและการอํานวยความเป็นธรรม 
 2. การประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. การบริหารการทะเบียนราษฎร 
 4. การคาขายและการติดตอตามแนวชายแดน 
 5. การสงเสริมความเสมอภาคและมาตรฐานเดียวกัน 
 6. การสรางความเขาใจใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 7. ปใญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
 
1. การจัดการความขัดแย้งและการอ านวยความเป็นธรรม 
 บทเรียนจากการพัฒนาในอดีต การพัฒนาทางเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอสังคมในดานตางๆไมวาจะเป็นดาน
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิตชุมชน ทําใหโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอาจไดรับแรงตอตานจากประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบในพื้นที่
กอนการกอสราง หรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบภายหลังจากโครงการที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ เชน จากโรงงานหรือ
สถานประกอบการ เป็นตน ดังนั้น กลไกการจัดการความขัดแยงระหวางภาครัฐ/ภาคเอกชน กับประชาชน หรือระหวาง
ประชาชนกับประชาชนดวยกันเอง จึงตองมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณแที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น การกําหนดแนว
ทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางมีสวนรวม จึงเป็นสิ่งที่ควรคํานึงและ
เตรียมการ ซึ่งเป็นภารกิจของฝุายปกครองดวย ขณะเดียวกันยังตองใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแยง 
และการอํานวยความเป็นธรรมใหแกชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย เชน ระบบรองเรียนหรือรองทุกขแ ระบบการไกล
เกลี่ยและประนีประนอมความขัดแยงระหวางบริษัทตางชาติกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการที่มีมาตรฐาน
ในระดับสากล 
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2. การประกอบอาชีพของประชาชน 
 ภายใตสภาพแวดลอมทางการคา การลงทุน การบริการ และการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพเสรียอมเป็นทั้งโอกาส
และผลกระทบสําหรับประชากรวัยแรงงานของไทยในพ้ืนท่ี กลาวคือ หากประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพ และ
มีความพรอมในการปรับตัวก็จะทําใหประชาชานไดรับประโยชนแจากโอกาสในการประกอบอาชีพที่เปิดกวางจากการสามารถ
ทํางานในตางประเทศ หรือการจางงานอันเกิดจากการขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศซึ่งยอมเป็นการยกระดับชีวิต
ความเป็นอยูของตนได 
 ในทางตรงกันขาม การสูญเสียความสามารถในการแขงขันในภาคการผลิต เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
บางสาขา จะกอใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการผลิต สินคาภายในประเทศจะถูกตีตลาด รวมทั้งการไมสามารถผลิตประชากรวัย
แรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดยอมทําใหสงผลตอการวางงานของประชาชนได โดยสินคาของประเทศอื่นในกลุม
สมาชิกอาเซียนอาจเขามาในตลาดภายในของประเทศไทยมากขึ้นในราคาที่ต่ํากวา หรือคุณภาพดีกวา เชน สินคาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเลียม (จากมาเลเซียและพมา) สินคาเคมีภัณฑแ ยาง พลาสติก น้ํามันปาลแม (จากมาเลเซีย) ขาว กาแฟ  (จากเวียดนาม) 
น้ํามันปาลแม ชา (จากอินโดนีเซีย) และมะพราว จากฟิลิปปินสแ เป็นตน ผลกระทบเชิงทางลบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยอมกอใหเกิด
ความตึงเครียด และปใญหาสังคมอื่นๆตามมาได เชน การะประทวงของเกษตรกร การสูญเสียรายได การถูกเลิกจางหรือเปลี่ยน
อาชีพใหม ซึ่งกํานัน ผูใหญบาน หรือฝุายปกครองในระดับอื่นๆของเราก็จะตองเขาไปจัดการปใญหาในพื้นที่ดวย ดังน้ัน เพื่อเป็น
การเสริมสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรแของกรมการปกครองแลว กํานัน ผูใหญบาน จึงตองเขาไป
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของประชาชนในเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา
และปูองกันปใญหาการวางงานท่ีอาจเกิดขึ้นอีกดวย 
 
3.การบริหารงานทะเบียนราษฎร  
 แมประชาคมอาเซียน จะมีการทําขอตกลงใหมีการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพอยางเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ คือ แพทยแ 
ทันตแพทยแ พยาบาล วิศวกรรม สถาปใตยกรรม บัญชี และการสํารวจ อยางไรก็ดีในระยะเฉพาะหนา การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศตางๆรวมทั้งไทยจะสงผลใหเกิดการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญจากภาครัฐ
และเอกชน เชน ถนน ทาเรือ โรงงาน สถานประกอบการ เป็นตน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานตาง
ดาวทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายจากประเทศอื่นๆ เขามาทํางานรับจางเป็นแรงงานใหกับผูประกอบการภายในประเทศมากขึ้น 
ขณะเดียวกันการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพเสรี ในปี 2558 ยังจะกอใหเกิดการยายถิ่นฐานของผูประกอบอาชีพตามขอตกลง 
เชน แพทยแ วิศวกร ท่ีสามารถเขามาทํางานและพํานักในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น งานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงมาหาดไทย จึงไดรับผลกระทบในแงการบังคับใชใหเป็นไปตามกฎหมาย และปูองกันมิใหมีการ
แสวงหาประโยชนแจากระบบทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนกํานัน ผูใหญบานจะตองตรวจตรา สอดสองมิใหปใญหา
เหลานี้เกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเด็ดขาด อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติดวย หรือความปลอดภัยของราษฎรใน
ปกครองของตนเองดวย 
 
4. การค้าขายและการติดต่อตามแนวชายแดน 
 ประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิดการขยายตัวของระบบการคาชายแดนขนาดใหญ เนื่องจากการจัดภาษีนําเขาระหวาง
ประเทศสมาชิก ทําใหเกิดการขนถาย นําเขาวัตถุดิบ/สินคาจากประเทศอ่ืนท่ีมีตนทุนถูกกวา ดังนั้น พื้นที่ชายแดนของหมูบาน
ที่มีการคาอยูแลวในปใจจุบันจึงมีแนวโนมที่จะไดรับการสงเสริมการคาขายกับประเทศเพื่อนบานในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะที่
พื้นที่ตําบล หมูบาน ที่มีพื้นที่ติดชายแดนที่ยังไมไดมีการเปิดเป็นดานการคาหรือจุดผานแดน ก็มีแนวโนมที่จะไดรับการ
สนับสนุนใหมีการยกระดับมากขึ้นดวยเชนกัน กรมการปกครองตองมีการเขาไปจัดระเบียบสังคมและความสงบเรียบรอย 
พรอมทั้งเรงพัฒนาระบบการใหบริการใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นโดยการมอบบทบาทนี้ใหกับกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งเป็นผูนํา
หมูบาน /ชุมชน ในการปูองกันและแกไขปใญหาดังกลาว แตจะตองมีหนวยในการกํากับดูแล เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมการ
ทํางานหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
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5. การส่งเสริมความเสมอภาคและมาตรฐานเดียวกัน 
 ภายใตความเป็นประชาคมอาเซียนเดียวกัน ประเทศตางๆ ยอมตองการการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ปฏิบัติตอกันระหวางประชาชน ไมวาจะเป็นประชาชนของประเทศอาเซียนหรือประเทศนอกภูมิภาค เชนนักลงทุน พนักงาน
บริษัท หรือประชาชนท่ัวไป ดังน้ัน เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดกวางตอการเคลื่อนไหวของผูคนท่ีมากขึ้น ยอมตองทําใหอาเซียน
ปรับตัวใหเขากับมาตรฐานอ่ืนๆที่เป็นสากลในลักษณะกฎเกณฑแ ระเบียบ กฎหมาย และรวมทั้งคานิยมดวย ในปใจจุบันคานิยม
สําคัญที่แตละประเทศตองเคารพและยึดถือ ไดแก หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของ
รัฐบาล หนวยงานราชการ และกํานัน ผูใหญบานจะตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวดวย โดยในบางสถานการณแก็อาจมีความ
ขัดแยงกันได อาทิ ผูอพยพยายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่อาศัยอยูในประเทศไทยก็จะตองไดรับการปฏิบัติขั้นตอนตางๆตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากลดวย เชน สิทธิเด็ก สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา ดังนั้น กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งเป็นผูนําตําบล 
หมูบาน/ชุมชน ซึ่งเป็นหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของจึงตองปฏิบัติตามแนวทางในการบริหารจัดการความเหลื่อมล้ํานี้อย าง
เหมาะสม มิฉะนั้นแลว อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอภาพลักษณแของประเทศได 
 
6.การเสริมสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 เนื่องดวยกรมการปกครอง ซึ่งมีกํานัน ผูใหญบานเป็นหนวยงานหลักที่มีการทํางานในเชิงพื้นที่และเขาถึงประชาชน 
จัดเป็นจุดเดนของฝุายปกครองอยางหนึ่ง ประเด็นนี้จึงมีความสําคัญมากที่จะตองจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องดวยการประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญที่สุด ก็คือ 
การสรางความตระหนักรูใหประชาชนถึงผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการเขาเป็นประชาคมอาเซียนรวมถึงการกระทํา
ในลักษณะเป็นมิตรและตระหนักในความเป็นหนึ่งวิสัยทัศนแ หนึ่งเอกลักษณแ  หน่ึงประชาคม ตามคําขวัญของประชาคมอาเซยีน 
ดวย  
 
7.ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security Issues) 
 การเป็นประชาคมอาเซียนจะสงผลกระทบทางออมใหเกิดปใญหาความมั่นคงรูปแบบใหม(Non-traditional 
Security Issues) เชนปใญหายาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ  การลักลอบนําเขาหรือการเคลื่อนยายสินคาผิดกฎหมาย       
เป็นตน ซึ่งปใญหาเหลานี้เป็นปใญหาที่สามารถแอบแฝงมากับการลงทุนหรือการทําการคากับตางประเทศ 
 กํานัน ผูใหญบาน มีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวย
ความเป็นธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ไดรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน แนวโนมโอกาสและผลกระทบตอราษฎร ในบริบทงานของ
กรมการปกครองไดแก ปใญหาความมั่นคงรูปแบบใหม(Non-traditional Security Issues) การบริหารงานทะเบียน การคา
ชายแดน การจัดการความขัดแยง การประกอบอาชีพของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
การพัฒนาภาษาตางประเทศ การสรางความสัมพันธแระหวางประเทศ และการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นตน 
ซึ่งขณะนี้ทางกรมการปกครองไดจัดทํา แผนแมบทกรมการปกครองตอประชาคมอาเซียน (DOPA s Master Plan on 
ASEAN Community) จะเป็นจุดเริ่มตนสําคัญในการกําหนดทิศทางของกํานัน ผูใหญบาน ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ปรับบทบาทภารกิจตางๆใหมีความสอดคลองตอบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  
 
ก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องเตรียมตัวและมีความรอบรู้ในหมู่บ้าน /ชุมชนของตนเองใน 2 ด้าน 
 1. ดานภูมิศาสตรแของหมูบาน / ชุมชน ของตนเอง ไดแก ศักยภาพเชิงพื้นที่ จุดออน จุดแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ถนนสายหลัก สายรอง เสนทางคมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐาน จุดลอแหลมตอ
ปใญหาดานความมั่นคง เป็นตน 
 2. ดานภูมิสังคมของหมูบาน/ ชุมชนของตัวเอง ไดแกการเขาถึงพี่นองประชาชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเขาใจ
เขาถึงสภาพปใญหาทางสังคม เชน ปใญหายาเสพติด แหลงอาชญากรรม ปใญหาสังคม ปใญหาการศึกษา ความยากจน เป็นตน 
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 นอกจากนี้ยังตองสามารถดําเนินการบูรณาการความรวมมือของเครือขายในการทํางานระดับพื้นที่ทั้งหนวยทหาร  
ตํารวจ  สวนราชการในพื้นที่ และเครือขายฝุายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีพลังเพื่อสามารถ
แกไขปใญหาและพัฒนาพื้นที่ไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. การปฏิบัติงานดานบทบาท อํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯในปใจจุบัน ผลออกมาที่ประชาชนมองเห็น
เป็นปานกลาง ทั้งๆที่ความคาดหวังของสังคมมีมาก และก็ยังมองวาในอนาคตงานเหลานั้นยังมีความจําเป็นอยูมาก ในสังคม มี
ความหมายวา ความมุงหวังของคนในสังคมไทยนั้นตองการเห็นอํานาจหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯไดขับเคลื่อนงานตางๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 2457 และ(ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปใจจุบัน) รวมทั้งระเบียบ
และขอสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ เพราะมองวาอํานาจหนาท่ีเหลานั้นสามารถขับเคลื่อนงานท่ียังมีความจําตอการพัฒนาสังคมไทย
ในอนาคตได เป็นอยางมาก เพราะการที่สังคมมีความคาดหวังสูงมากแตการปฏิบัติในการใชอํานาจหนาที่ ที่ผลออกมาแคปาน
กลางนั้น ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในการกระตุนเตือนใหกํานัน ผูใหญบานตองทํางานใหมากขึ้นสมกับที่สังคมตอ งการ อันหมายถึง
สังคมไทยยังยอมที่จะรับและใหมสีถาบันกํานัน ผูใหญบานฯลฯตอไปดวย ซึ่งกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยตนสังกัด
จะตองไปวิเคราะหแเรื่องการสงเสรมิบทบาทของกํานัน ผูใหญบานอยางไรใหไปสูจุดหมายการปฏิบัตจินเป็นท่ีพอใจในระดบัมาก
แกประชาชนผูรับบริการนั้นดวย 
 2. การปฏิบัติงานดานบทบาท อํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯในปใจจุบันออกมาเป็นปานกลาง ซึ่งความ
คาดหวังของสังคมก็มีเพียง ปานกลาง และก็ยังมองวางานเหลานั้นในอนาคตยังมีความจําเป็นอยู่มากในสังคม มีความหมายวา 
ความมุงหวังของคนในสังคมไทยนั้นตองการเห็นกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯใชอํานาจหนาที่ไดขับเคลื่อนงานตางๆตามที่กฎหมาย
กําหนดไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 2457 และ(ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปใจจุบัน) รวมทั้งระเบียบและขอสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวของ เพราะมองวาหากใชอํานาจหนาที่เหลานั้นจะสามารถขับเคลื่อนงานที่ยังมีความจําตอการพัฒนาสังคมไทยใน
อนาคตได เป็นอยางมาก เพราะการที่สังคมมีความคาดหวังปานกลาง และการใชอํานาจหนาที่ ที่ผลออกมา ปานกลาง เทาที่
คาดไว ก็แสดงวา กํานัน ผูใหญบานใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานทําไดตามเปูาหมาย ที่ถูกคาดหวังจากสังคม  แตอยางไรก็
ตามการใชอํานาจหนาที่ในดานเหลานี้ ยังมีความจําเป็นอยางมาก ตอสังคมไทยในอนาคต เพราะการที่สังคมมีความคาดหวัง
ปานกลาง และผลการใชอํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานทําไดตามเปูาหมายคือปานกลางนั้น ก็จะเป็นสิ่งกระตุนใหตอง
ทํางานใหมากขึ้นสมกับที่สังคมตองการในอนาคตดวย โดยกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยตนสังกัดจะตองไป
วิเคราะหแเรื่องการสงเสริมบทบาทของกํานัน ผูใหญบานอยางไรใหไปสูจุดหมายการปฏิบัติจนเป็นที่พอใจในระดับมากแก
ประชาชนผูไปรับบริการนั้นดวย 
 3. การปฏิบัติงานดานบทบาท อํานาจหนาที่ของกํานัน ผู ใหญบาน ฯลฯในปใจจุบันออกมาเป็นปานกลาง ซึ่งความ
คาดหวังของสังคมก็มีเพียงระดับ ปานกลาง แตก็ยังมองวาในอนาคตงานเหลานั้นยังมีความจําเป็นอยูระดับปานกลาง  มี
ความหมายวา คนในสังคมไทยนั้นไดเห็นกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯใชอํานาจหนาที่ขับเคลื่อนงานตางๆตามที่กฎหมายกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 2457 และ(ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปใจจุบัน) รวมทั้งระเบียบและขอสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวของ ไดเพียงระดับปานกลางเทานั้น และก็มีความคาดหวังเพียงเทาที่เห็นคือปานกลางเชนกัน นั่นคือทําไดเต็มที่ตามที่
คาดหวัง และยังมองวาหากใชอํานาจหนาที่เหลานั้นแลวจะสามารถขับเคลื่อนงานท่ียังมีความจําเป็นตอการพัฒนาสังคมไทยใน
อนาคตได พอสมควรคือปานกลางอีก นั่นก็แสดงว่าในอนาคตอ านาจหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้จะมีอีกหรือไม่ก็ได้ 
สามารถมองเป็นสองสวนคือ 1) หากจะไมใหมีอยูกับกํานัน ผูใหญบานแลว จะใหเป็นหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 
หรือจะเป็นหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหากจะยังใหอยูเป็นการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของกํานัน 
ผูใหญบานเหมือนเดิม แลวนั้นกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยตนสังกัดจะตองไปวิเคราะหแเรื่องการส งเสริมบทบาท
ของกํานัน ผูใหญบานอยางไรใหไปสูจุดหมายการปฏิบัติจนนําไปสูความพึงพอใจของประชาชนผูอยูในปกครองดวย 
 4. การปฏิบัติงานดานบทบาท อํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯในปใจจุบันออกมาเป็นระดับ มาก ซึ่งความ
คาดหวังของสังคมก็สูงระดับ มาก  และยังมองวาในอนาคตงานเหลานั้นยังมีความจําเป็นอยูระดับมาก   มีความหมายวา คน
ในสังคมไทยนั้นไดเห็นกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯในปใจจุบันใชอํานาจหนาที่ขับเคลื่อนงานตางๆตามที่กฎหมายกําหนดไวใน
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 2457 และ(ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปใจจุบัน) รวมทั้งระเ บียบและขอสั่งการอื่นๆที่
เกี่ยวของ ไดมาก และก็มีความคาดหวังไวมากเชนกัน คือทําไดเต็มที่ตามที่คาดหวัง และยังมองวาหากใชอํานาจหนาที่เหลานั้น
แลวจะสามารถขับเคลื่อนงานที่ยังมีความจําเป็นตอการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตได ในระดับมากอีกดวย นั่นก็แสดงวาใน
อนาคตอํานาจหนาที่เหลานี้จะตองมีและคงไวและตองรักษามาตรฐานการใชอํานาจหนาที่นี้ใหอยูในระดับปใจจุบันดวย 
กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยตนสังกัดจะตองสงเสริมบทบาทของกํานัน ผูใหญบานฯลฯ ใหปฏิบัติใหเป็นที่พอใจ
ของสังคม ดังเชนปใจจุบันตอไป เพื่อนําไปสูความพึงพอใจของประชาชนผูอยูในปกครองตลอดไป  
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พัฒนาการ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเครือข่าย กรณีศึกษาเครือข่ายกลุ่มเปุาแก้ว 
Network Development and Factors Affecting the Network Development 

a Case Study of Blowing Glass' Network 
 

วิรพล ศรีกระจ่าง3 
 

Abstract 
 

 Network, a one of tools in organization development, is currently more important in business 
organization. Because network can make the organization stronger, the small business organization can 
exist by network's support. Blowing Glass' Network is one of essential tools for glass blower. This network 
founded for ten years ago by aggregation of some organizations of glass blowers. The network's 
characteristic is the member must have ability to create cultural product. The common purpose of           
this network is existence of glass blower in Thailand. The network has been working for a long time, so 
there are some members always in and out. Same as other networks, the old member can fail and quit 
or the newbie can join the network. The main network's activity is sharing, such as sharing guidelines, 
marketing suggestions, product orders, techniques, innovations etc. There are 7 factors that support the 
development of Blowing Glass's Network, understanding the common purpose to be the basic factor for 
development, knowing their strengths and weaknesses to get the best advantage, having solid relationship 
that affect directly to the network, having good communication to the relation and the whole operation, 
having resources of each network's member or the existence, having leaders that considerate of members 
to share benefits equally, and supporting from government sectors for the supplement. Moreover, the 
network hopes their can be expand to AEC member countries. 
 
Keyword :  Network 

 
บทคัดย่อ 

  
 เครือขายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีสวนชวยในการพัฒนาองคแกรตาง ๆ โดยเฉพาะองคแกรในภาคธุรกิจที่ในปใจจุบันหันมา
ทํางานแบบความรวมมือในลักษณะของเครือขายมากข้ึน เนื่องจากการรวมตัวเป็นเครือขายขององคแกรภาคธุรกิจ จะชวยเสริม
ความแข็งแกรงใหกับองคแกรสมาชิก องคแกรธุรกิจเล็ก ๆ หลายองคแกรก็สามารถดํารงอยูไดโดยมีเครือขายของตนชวยสนับสนุน 
เครือขายกลุมเปุาแกวก็เป็นเครื่องมือสําคัญของกลุมคนทําแกวเปุา เครือขายนี้เกิดจากรวมตัวกันของกลุมคนทําแกวเปุาเมื่อ
กวาสิบปีท่ีแลว และมีลักษณะเฉพาะคือเปน็กลุมคนทําแกวเปุาที่แสดงถึงเอกลักษณแดานวัฒนธรรม โดยมีจุดประสงคแรวมกันคือ
การทําใหวงการแกวเปุาสามารถอยูรอดไดในประเทศไทย เครือขายดําเนินมาอยางยาวนานจนถึงปใจจุบัน  มีสมาชิกใหมมาเขา
รวมอยูเสมอ เชนเดียวกันกับมีสมาชิกเกาออกไปบาง ตามประสาองคแกรภาคธุรกิจที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป กิจกรรม
ของเครือขายจะเนนไปท่ีเรื่องของการแบงปใน ทั้งในเรื่องของคําแนะนํา การปรึกษาหารือเรื่องการตลาด การแบงปในคําสั่งซื้อ 
รวมไปถึงการแบงปในเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมในการเปุาแกว การที่เครือขายกลุมเปุาแกวสามารถพัฒนามาไดถึงจุดนี้นั้น
มีปใจจัยสําคัญ ไดแก การที่สมาชิกรูและเขาใจถึงจุดประสงคแของเครือขาย อันเป็นปใจจัยพื้นฐานที่สุดในการดําเนินงาน

                                                           
3 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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เครือขาย การที่สมาชิกรูถึงจุดแข็ง - จุดออนของตน ทําใหสมาชิกใชประโยชนแจากเครือขายไดอยางถูกจุด ความสัมพันธแอันดี
ระหวางสมาชิก ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานเครือขายโดยตรง รวมถึงการติดตอสื่อสารที่ดี ชัดเจน ก็จะสงผลตอความสัมพันธแ
และการดําเนินงานทั้งหมดของเครือขาย การมีทุนของสมาชิกแตละกลุม หรือการคงอยูของกลุม การมีกลุมแกนนําที่เห็น
ประโยชนแของเครือขายเป็นสําคัญ จะทําใหสมาชิกเครือขายไดประโยชนแอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน สุดทายคือการสนับสนุน
จากภาครัฐ ที่จะคอยชวยเหลือในสิ่งท่ีเครือขายไมสามารถดําเนินการเพียงลําพังได นอกจากนี้เครือขายกลุมเปุาแกวยังมองไป
ถึงการขยายเครือขายสูประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย 
 
ค าส าคัญ : เครือขาย 
 
ค าน า 
 คํากลาวที่วา "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม" หมายความวา ตามธรรมชาติแลว มนุษยแจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดหาก
ปราศจากการปฏิสัมพันธแกับมนุษยแคนอื่น โดยอยูภายใตกฎเกณฑแ ระเบียบ แบบแผน ปทัสถาน ซึ่งมีการตกลงรวมกันเพื่อ  
ความเป็นระเบียบเรียบรอย อาจเป็นทางการหรือไมเป็นทางการก็ได ทั้งนี้เป็นไปเพื่อจุดประสงคแบางประการ เชน เพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เพื่อการดํารงชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา -วัฒนธรรม หรือ
เพื่อรวมสรางสรรคแสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาใหม  เป็นตน 
 การรวมกลุมของคน หรือกลุมคนที่กลาวไปขางตนนั้น อาจเรียกไดวาเป็นเครือขาย ถาคนหรือกลุมเหลานี้ไดเขามา
ประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร แมวาอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมี                  
การวางรากฐานเอาไว (เปรียบเสมือนมีการตอสายโทรศัพทแเอาไว) เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือ
หรือขอความรวมมือจากกลุมอื่น ๆ เพื่อแกปใญหา ก็สามารถติดตอไปได ในการเขารวมเป็นองคแกรเครือขาย และแมวาสมาชิก
เครือขายเหลานี้จะมีบางสิ่งบางอยางรวมกัน เชน มีเปูาหมายรวมกัน มีประโยชนแรวมกัน แตสมาชิกเหลานี้ ก็ยังคงความเป็น
เอกเทศอยู เพราะการเขารวมเป็นเครือขายเป็นการเขารวมเพียงบางสวนขององคแกรเทาน้ัน (กาญจนา แกวเทพ, 2538, น. 35) 
 เครือขายที่ดีนั้น จะตองมีคุณลักษณะการทํางานแบบดาวกระจาย ไมรวมศูนยแ แตศูนยแกลางคือผูประสานงาน 
องคแกรสมาชิกมีความเทาเทียมกัน มีความไววางใจกัน มีการสื่อสารหลายทาง มีกิจกรรมรวมกันที่ตอเนื่อง เป็นประโยชนแโดย
ความรวมมือจากสมาชิก มีการประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน และมีแกนกลางที่มีประสิทธิภาพ (เลอพงศแ สวนสังขแ, 
2549, น. 31) ซึ่งหากมีเครือขายที่ดีก็จะเป็นประโยชนแตอสมาชิกเครือขายเป็นอยางมาก เพราะสิ่งที่เครือขายจะตอบแทนเรา
นั้นมีตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร ซึ่งอาจหมายถึงขอมูลจําพวกสถิติที่บอกแนวโนมในเรื่องตาง ๆ เชน การตลาด หรือโอกาสตาง 
ๆ เป็นตน ขอมูลเหลานี้จะชวยใหสมาชิกเครือขายสามารถวางแผนตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้นขึ้น และการไดรับขอมูลขาวสารที่ดีนั้น 
สมาชิกจะสามารถคาดเอาปใญหาที่จะเกิดขึ้นได นั่นหมายความวาจะทําใหสมาชิกรับมือกับปใญหาไดดียิ่งขึ้น สิ่งที่สองที่
เครือขายจะใหกับสมาชิกก็คือการพัฒนา โดยอาจจะมาในรูปแบของการอบรม ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง หรือครูฝึก            
เป็นตน การสนับสนุนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะไดจากเครือขาย ซึ่งอาจเป็นท้ังคําแนะนํา หรือการชวยเหลือที่เป็นกิจจะลักษณะ
ก็ได สิ่งสุดทายก็คืออิทธิพล ท่ีเครือขายจะมีสวนชวยช้ีชองทางใหสมาชิกไดเขาถึงแหลงทรัพยากร รวมถึงเสนสายในการทํางาน
ดวย (ธารา จินดา, วัลยา ธรรมเกียรติ, แบน บารมี, และ เภตรา อิสรา, บรรณาธิการ, 2539, น. 14-16) 
 ในปใจจุบัน หลายภาคสวนมักนิยมใชเครือขายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทํางาน ไมวาจะเป็น เครือขายดานสุขภาพ 
เครือขายอาสาสมัคร และภาคธุรกิจเองก็เป็นภาคสวนหนึ่งที่นิยมใชเครือข ายเป็นเครื่องมือในการทํางาน เชน เครือขาย         
การผลิตช้ินสวนรถยนตแระหวางประเทศของบรรษัทรถยนตแขามชาติญี่ปุุนในอาเซียน (พิสิษฐแ เจริญศิริวัฒนแ, 2544,                     
น. บทคัดยอ) ที่มีการรวมตัวกันของบรรษัทรถยนตแขามชาติญี่ปุุนโดยการเช่ือมโยงนโยบายการผลิตเขาดวยกัน ใหแตละฐาน
การผลิตไดผลิตช้ินสวนขึ้นมา (ภายใตหลักการของความไดเปรียบ) และนําช้ินสวนเหลานี้มาแลกเปลี่ยนกันระหวางฐาน             
การผลิตในแตละประเทศ หรือเครือขายแมคาหาบเร แผงลอยชาวอีสานท่ีอาศัยอยูในชุมชนนางเลิ้ง (ปณิธี สุขสมบูรณแ, 2545, 
น. 181-189) มีการชวยเหลือแนะนําในการทําอาชีพแมคาหาบเรแผงลอย ชวยเหลือในเรื่องอุปกรณแทํามาคาขาย               
การแลกเปลี่ยนทุนทางปใญญา นอกจากนี้ยังมีการชวยจัดเตรียมของ รวมถึงการรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องทําเลคาขายดวย 
เป็นตน ซึ่งจะเห็นไดวาในภาคธุรกิจนั้น การสรางเครือขายนั้นมีความจําเป็นตอทั้งธุรกิจใหญ ๆ อยางบรรษัทขามชาติไปจนถึง
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ธุรกิจเล็ก ๆ อยางแมคาหาบเร แผงลอย กลาวคือเครือขายจะเป็นการกอใหเกิดกลุม หรือสังคมใหมขึ้นมา ที่ดําเนินกิจการไป
ภายใตความเอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกันของแตละองคแกรหรือแตละหนวยธุรกิจ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ
บรรเทาปใญหาในการดําเนินงานของแตละองคแกรหรือหนวยธุรกิจนั้น ๆ 
 ดังนั้น การสรางเครือขายจึงไมเพียงแตสําคัญตอภาคธุรกิจกระแสหลัก แตธุรกิจชุมชนเองก็จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมี
เครือขายในการดําเนินงาน เชน  เครือขายเศรษฐกิจชุมชนโซนบูรพา กรุงเทพมหานคร (พงศแธร จันทรัศมี, 2546, บทที่ 4)  ที่
มีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจขึ้นมาเพื่อชวยเหลือสมาชิก อาทิ กิจกรรมการออมทรัพยแ เพื่อบรรเทาปใญหาเรื่องเงินทุน หรือ
กิจกรรมศูนยแกระจายสินคา เพื่อใหสมาชิกไดมีแหลงในการทํามาคาขายนอกเหนือจากการตระเวนขายสินคา เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (นิวัตร ธาตุอินจันทรแ, 2554) มีการรวมตัวกันแลวแบง
ฝุายกันทํางาน ไดแก ฝุายจัดหาทุน ฝุายจัดหาวัตถุดิบ ฝุายควบคุมคุณภาพ และฝุายการตลาด ทั้ งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกภายในเครือขาย เป็นตน 
 นอกจานี้แลวยังมีเครือขายกลุมธุรกิจชุมชนกลุมหนึ่งที่มีสมาชิกจํานวนไมนอยกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ
ไทย เป็นเครือขายที่สมาชิกมีความสัมพันธแอันดีตอกัน มีปฏิสัมพันธแกันมาอยางตอเนื่อง และเกิดขึ้นมามากกวาสิบแลว ธุรกิจ
ของพวกเขาก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะไมโดดเดนนัก แตมีความมั่นคง นั่นคือเครือขายกลุมเปุาแกว 
 เครือขายกลุมเปุาแกว เป็นเครือขายของกลุมคนทําแกวเปุาในประเทศไทย มีสมาชิกมากกวาหกสิบกลุมจากทั่ว
ประเทศ เกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการเกิดขึ้นของแกวเปุาในประเทศไทย โดยที่เอกลักษณแเฉพาะตัวของเครือขายนี้ก็คือสมาชิก
เครือขายจะตองมีความสามารถในการผลิตสินคาที่แสดงออกดานวัฒนธรรมได แตจะผลิตเป็นสินคาหลักของกลุมหรือไมก็ได 
กิจกรรมของเครือขายนี้เนนไปที่เรื่องของการแบงปใน ทั้งแบงปในความรู แบงปในทรัพยากร และแบงปในคําสั่งซื้อ ที่ชวยให
สมาชิกเครือขายดํารงอยูไดทามกลางปใญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นหลายครั้ง 
 แมวาจะเป็นเครือขายไมเป็นทางการ มีสมาชิกเขาออก อยูเสมอ แตความสัมพันธแของสมาชิกนั้นมีความเหนียวแนน
มาก เพราะบางก็เป็นญาติพีน่องกัน เป็นอดีตเพื่อนรวมงานกัน หรือแยกตัวออกมาจากกลุมเดียวกัน การดําเนินงานเครือขาย
จึงเป็นไปไดอยางราบรื่น มีอะไรก็สามารถคุยหรือปรึกษาหารือกันไดโดยไมขัดเขิน เป็นปใจจัยสําคัญที่ทําใหเครือขายพัฒนามา
จนถึงปใจจุบัน 
 ความเขมแข็งของเครือขายและการใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน คอยชวยเหลือประคับประคองกันและกัน ให
กําลังใจกัน ทําใหสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวหลายกลุมสามารถกาวข้ึนมายืน ณ จุดนี้ได อาจจะไมใชจุดสูงสุดของอาชีพ แตก็
เป็นจุดที่มั่นคง ทั้งในดานรายได ทั้งศักยภาพของบุคคลากร เชื่อไดวาเครือขายกลุมเปุาแกวจะสามารถยนืหยัดคูสังคมไทยไปได
อีกนาน  
 ดวยเหตุผลดังที่กลาวไปขางตน ในเรื่องของการดําเนินเครือขายกลุมเปุาแกวที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องและเห็นผล
ชัดเจนวากอใหเกิดผลดีกับกลุมอาชีพเปุาแกว ทําใหผูศึกษาเลือกที่จะศึกษาเครือขายกลุมเปุาแกวโดยมีคําถามวิจัยในครั้งนี้คือ 
พัฒนาการของเครือขายกลุมเปุาแกวเป็นอยางไร และมีปใจจัยใดบางที่มีผลตอการพัฒนาเครือขายกลุมเปุาแกว                     
สวนวัตถุประสงคแของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการเครือขายกลุมเปุาแกว และศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
เครือขายกลุมเปุาแกว โดยมีขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่เป็นเครือขายกลุมเปุาแกว และขอบเขตดานแนวคิดคือแนวคิดเรื่อง
เครือขาย 
 แนวคิดเรื่องเครือขายนั้นใหความหมายของเครือขายไววา เป็นกลุมของคนหรือกลุม หรือองคแกรที่มีความสมัครใจใน
การเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณแระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธแระหวาง
กันในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และอื่น ๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเป็นกลไกขับเคลื่อนเช่ือมโยง
กิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความตระหนักรวมกันในเปูาหมายและแผนงานที่จะทํา 
(สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2547, น. 6) โดยเครือขายจะตองมีองคแประกอบที่
สําคัญคือ สมาชิก และจุดประสงคแรวม (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2548, น. 48-50) 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2548, น. 121-144) ยังไดแบงพัฒนาการของเครือขายออกเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ         
ขั้นกอตัวของเครือขาย เป็นการศึกษาสถานการณแ หาแนวรวม รวมไปถึงการสรางความสัมพันธแ ขั้นที่สองเป็นขั้นการบริหาร
เครือขาย มีการกําหนดวัตถุประสงคแรวมกัน กําหนดบทบาทหนาท่ี การติดตามประเมินผล การจัดระบบการติดตอสื่อสาร และ
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การรักษาความสัมพันธแ ขั้นตอมาเป็นขั้นพัฒนาความสัมพันธแ เป็นการสรุปบทเรียน การเสริมสรางความสามารถของสมาชิก 
การขยายกิจกรรม การสรางองคแความรูใหม การสรางวัฒนธรรมเครือขายเพื่อขจัดความขัดแยง รวมถึงการสร าง                    
ความนาเช่ือถือและระบบการตรวจสอบแบบมีสวนรวม และขั้นสุดทาย ขั้นรักษาความตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง 
รักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางสมาชิก การบริหารงานท่ีตอเนื่อง และที่สําคัญคือการสรางผูนํารุนใหม 
 สวนปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครือขายนั้น ปาริชาติ วลัยเสถียร (2548, น. 149) ไดแบงออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ปใจจัยภายใน ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิก จิตสํานึกตอสวนรวมของสมาชิก การมีผูนําหรือแกนนําเครือขายที่
มีความรู ความสามารถ การมีระบบการบริหารจัดการในเครือขายที่เป็นระบบ หรือมีกลไกท่ีเหมาะสมกับเครือขาย การมีระบบ
สารสนเทศ ขอมูล ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีพันธกรณีที่สรางความสัมพันธแที่ดีระหวางกัน การจัดการและ           
การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง การเสริมสรางภูมิความรูและขบวนการทางปใญญา และการมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง 
 2. ปใจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แหลงทุน สถาบันวิชาการ หนวยงานวิจัย และ
กองทุนสนับสนุนตาง ๆ การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม และสถานท่ีที่กอใหเกิดการรวมพลังเครือขาย 
 นอกจากน้ียังมีแนวคิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ีมีความแตกตางจากแนวคิดเรื่องเครือขายที่การมาปฏิสัมพันธแกันนั้น
จะทําใหบุคคล หรือกลุมบุคคล สูญเสียอิสรภาพ หรือตองปรับเปลี่ยนกลยุทธแการดําเนินงานไปบางสวน เพื่อใหสอดคลองกับ
เปูาหมายของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือเปูาหมายรวมของเครือขายที่ทุกฝุายไดวางไวรวมกัน 

 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการเก็บขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธแ งานวิจัย ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นพ้ืนฐานกอนการลงพื้นที่สัมภาษณแ และมีการคนควาเพิ่มเติมหลังการลงพื้นที่เพื่อความชัดเจนและ
ถูกตองของขอมูล นอกจากน้ียังใชการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล รวมไปถึง
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และจดบันทึกรวมดวย 
 ผูศึกษาเริ่มตนดวยการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใหขอมูล เพื่อใหผูใหขอมูลเกิดความไวใจและ
ใหความรวมมือในการแบงปในขอมูล ทั้งนี้ทั้งนั้น จะตองคํานึงถึงจริยธรรมในการศึกษา คํานึงถึงความรูสึก ความสมัครใจ                  
ในการใหขอมูลของผูถูกสัมภาษณแ เปิดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแไดพูด ไดแสดงความคิดเห็นโดยไมพูดแทรก หากจะเปลี่ยน
ประเด็น จะตองสรุปความ ทวนความประเด็นกอนหนา เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ และผูศึกษาตอง
สังเกตพฤติกรรม น้ําเสียง สีหนา ทาทางของผูใหขอมูลอยูเสมอ เพื่อประกอบการวิเคราะหแขอมูลที่ไดรับ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสัมภาษณแที่มีโครงสรางปานกลาง ( Semi-Structural Interview)                  
ที่ผูสัมภาษณแจะมีประเด็นคําถามเฉพาะที่ผูสัมภาษณแตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง แตก็เปิดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแมีอิสระใน
การใหขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวของได โดยที่แบบสัมภาษณแสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวจะแบงออกเป็น 3 สวน 
คือ สวนขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล สวนขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย การดําเนินงานเครือขาย และปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
เครือขาย สุดทายคือสวนของขอเสนอแนะที่มีตอเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 สวนกลุมผูใหขอมูลนั้นเป็นตัวแทนกลุมของสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวที่เป็นสมาชิกมาตั้งแต 5 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
สมาชิกกลุมนี้จะมีความรูความเขาใจ มีประสบการณแทํางานเครือขายมากกวาสมาชิกรุนใหม โดยเลือกมาจํานวน 6 คน จาก 5 
กลุม 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวาเครือขายกลุมเปุาแกวเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 พรอม ๆ กับการเกิดขึ้นของ              
การเปุาแกวในประเทศไทย เครือขายกลุมเปุาแกวเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกันของกลุมคนทําอาชีพ         
เปุาแกวในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมคนที่ไดเรียนวิชาเปุาแกวจากบริษัทตางชาติที่จะเขามาเปิด
บริษัทในประเทศไทย และอีกกลุมคือกลุมคนที่ทําแกวเปุาเป็นอยูแลว โดยมีจุดประสงคแรวมกันของเครือขายคือเพื่อความอยู
รอดของแตละคน แตละกลุม รวมถึงความอยูรอดของกลุมคนทําแกวเปุาในประเทศไทยดวย โดยมีวิธีการดําเนินงานตั้งแต              
การใหคําแนะนํา คําปรึกษาในดานตาง ๆ เชน ดานการผลิต การตลาด การจัดหาวัสดุอุปกรณแ เป็นตน รวมไปถึงการแบงปใน
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คําสั่งซื้อ แบงปในทรัพยากรตาง ๆ ที่เหลือใช หรือสามารถใชรวมกันได ภายใตเง่ือนไขขอตกลงที่ตางฝุายตางทํารวมกัน หรือ
ตามขอตกลงของเครือขาย แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพิงพึ่งพากัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผตอกัน และความสัมพันธแอันดีของสมาชิก
เครือขายกลุมเปุาแกว อันเป็นปใจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเครือขาย 
 เครือขายกลุมแกวเปุายังมีลักษณะรวมของสมาชิกเครือขาย นั่นก็คือสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวจะตองมี
ความสามารถในการผลิตสินคาท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณแวัฒนธรรม โดยจะมีสินคาทางวัฒนธรรมเป็นสินคาหลักหรือสินคารอง
ก็ได 
 เครือขายกลุมเปุาแกวนี้เป็นเครือขายอยางไมเป็นทางการ มีโครงสรางเป็นแบบแนวราบ สมาชิกทุกกลุมมีสิทธิ               
เทาเทียมกัน เครือขายนี้ไมมีจํานวนสมาชิกที่แนนอน มีสมาชิกเกาที่ออกไป มีสมาชิกใหมที่เขามาใหมอยูเสมอ เพราะเป็น
เครือขายเชิงธุรกิจ จึงมีกลุมที่ลมไปบาง มีกลุมที่เกิดขึ้นมาใหมบาง แตก็ยังคงมีหลายกลุมที่ดํารงคงอยูมาอยางยาวนาน ตามวัฎ
จักรขององคแกรธุรกิจทั่วไป 
 เครือขายกลุมเปุาแกวยังมีการขยายเครือขาย ขยายกลุม ในรูปแบบของการชักชวนญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือคนใน
ชุมชนเขามารวมทํางานในแวดวงนี้อีกดวย รวมถึงการแตกหนอของกลุมเปุาแกว ที่สมาชิกของกลุมใด ๆ แยกตัวออกไปจัดตั้ง
กลุมใหมขึ้นมา เพื่อจะไดบริหารงานกลุมเองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะยิ่งตอกย้ําในเรื่องความสัมพันธแอันดีตอกันระหวางสมาชิก
เครือขายกลุมเปุาแกว เพราะตางก็เป็นเพื่อน เป็นญาติพี่นอง เป็นคนคุนเคยกันแทบทั้งสิ้น ทําใหการพูดคุย การประสารงาน 
การติดตอสื่อสารเป็นไปอยางราบรื่นและงายดายมากข้ึน  
 สิ่งที่เครือขายกลุมเปุาแกวยังคงดําเนินตอเนื่องยาวนานมาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน และเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ
การแบงปในทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการแบงปในคําสั่งซื้อจากผูซื้อ ซึ่งการแบงปในในสวนนี้ทําใหกลุมเปุาแกวเล็ก ๆ 
หรือกลุมที่เปุาแกวเป็นอาชีพเสริมหลายกลุมอยูไดมาจนถึงทุกวันนี้ สวนกลุมใหญ ๆ กลุมที่เปุาแกวเป็นอาชีพหลักก็ได
ประโยชนแคือสามารถผลิตสินคาไดตามจํานวนที่สั่งซื้อภายในเวลาที่ผูซื้อกําหนดมา แตหากไมมีกลุมเล็ก ๆ เหลานี้มาชวยแบง
เบา กลุมใหญ ๆ ก็จะเสียเครดิต เสียชื่อเสียงจากการทําผลิตภัณฑแแกวเปุาไมทันเวลา หรือไมไดจํานวนที่ผูสั่งซื้อตองการ และ
จะมีผลตอการตัดสินใจของผูซื้อในการสั่งซื้อผลิตภัณฑแแกวเปุาจากกลุมนั้น ๆ ตอไปในอนาคตอีกดวย  ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นใน
เครือขายนี้จึงเป็นลักษณะของการที่สมาชิกตางคนตางได ไมมีสมาชิกกลุมใดเสียประโยชนแ 
 จะเห็นไดวาสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวนั้นไมไดมีแคกลุมที่ประกอบเป็นอาชีพหลักอยางเดียว แตมีกลุมที่เปุาแกว
เป็นอาชีพเสริมอีกดวย กลุมที่ประกอบเป็นอาชีพหลักนั้นจะบริหารจัดการงานของกลุมเองอยางเต็มรูปแบบ สวนกลุมที่
ประกอบเป็นอาชีพเสริมนั้นมักจะเป็นลูกขายของกลุมที่เป็นอาชีพหลัก กลาวคือ มักจะดําเนินงานแคภาคการผลิต สวนในดาน
การตลาดนั้นจะพึ่งพิงอิงกับกลุมที่ทําเป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้แลวยังมีกลุมแกวเปุาอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือกลุมที่ประกอบ
เป็นอาชีพหลัก แตไมเนนการออกงาน ไมเนนการหาตลาด มีรายไดหลักจากการแบงคําสั่งซื้อมาจากสมาชิกกลุมอื่น เรียกไดวา
เป็นกลุมประเภทที่อยูตรงกลางระหวางกลุมที่เป็นอาชีพหลักกับกลุมที่เป็นอาชีพเสริม 
 อีกหนึ่งอยางที่ทําใหเครือขายกลุมเปุาแกวยังยืดหยัดอยูในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการติดตอสื่อสาร ที่ยังคงดําเนินมา
อยางยาวนาน และเป็นสิ่งพื้นฐานที่ขาดไมไดสําหรับการดําเนินงานเครือขาย เครือขายกลุมเปุาแกวใชการติดตอสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการดําเนินงานเครือขายตั้งแตการเดินทางไปมาหาสูกัน มาจนถึงยุคปใจจุบันที่มีใชการโทรศัพทแ และพูดคุยกันผาน
โซเชียลเน็ทเวิรแค ท่ีประหยัดเงินและเวลากวาในอดีตมาก เรียกไดวาเป็นการปรับตัวใหเขากับยุคสมัยที่เกิดประโยชนแตอสมาชิก
เครือขายไมนอยเลยทีเดียว  
 นอกจากน้ี การติดตอสื่อสารยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่สมาชิกเครือขายใชในการติดตอพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือ
เรื่องตาง ๆ รวมกันหาทางออกของปใญหา แลกเปลี่ยนความรู ความคิดของสมาชิกแตละกลุม รวมถึงประเมินสถานการณแ
ปใจจุบันเพื่อคาดการณแปใญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 
 ปใจจุบันเครือขายกลุมเปุาแกวดําเนินมายาวนานกวาสิบปี มีสมาชิกหลายสิบกลุม แสดงใหเห็นถึงการเป็นเครือขายที่
มีคุณภาพ มีกลุมเปุาแกวหลายกลุมพอใจที่จะเขารวม มีความสามารถในการดําเนินงานเครือขายเพื่อพัฒนาเครือขายตนเอง 
รวมถึงพัฒนาความสามารถของสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวดวย สมาชิกเครือขายหลายกลุมก็สามารถยึดเอาการเปุาแกวหา
เลี้ยงครอบครัวมาไดยาวนานหลายปี และยังคงเป็นสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวอยูจนทุกวันนี้ จึงอาจกลาวไดวา การมีอยูของ
เครือขายกลุมเปุาแกวเป็นหนึ่งในปใจจัยที่ชวยใหคนทําแกวเปุาที่เป็นสมาชิกเครือขายสามารถอยูไดมาจนถึงทุกวันน้ี 
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 สวนแนวโนมของเครือขายกลุมเปุาแกวในอนาคตนั้น สมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวเห็นถึงความสําคัญของการเป็น
เครือขายอยางเป็นทางการ โดยมองไปถึงการจัดตั้งเครอืขายอยางเป็นทางการ ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยอาจเริ่มตน
จากการเป็นเครือขายระดับภาค หรือครึ่งภาค เมื่อประสบความสําเร็จแลวจึงคอยขยายตัวไปสูการเป็นเครือขายระดับประเทศ 
และขยายเครือขายเป็นเครือขายระหวางประเทศในที่สุด โดยอาจจะเริ่มตนจากประเทศเพื่อนบานหรือประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอน ซึ่งมีความเป็นไปไดและสอดคลองกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ 
 ปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครือขายกลุมเปุาแกว สามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท ไดแก 
 1. ปใจจัยภายนอก: การสนับสนุนจากภาครัฐในดานการจัดหาตลาด การฝึกอบรม การสนับสนุนดานทรัพยากร 
รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เครือขายกลุมเปุาแกวไมสามารถดําเนินงานไดเพียงลําพัง เพราะรัฐมีพลังอํานาจและทรัพยากรมากกวา
เครือขายกลุมเปุาแกว รัฐจึงสามารถตอบสนองบางสิ่งบางอยางที่เครือขายกลุมเปุาแกวตองการแตไมสามารถจัดการเองเพียง
ลําพังได 
 2. ปใจจัยภายใน: ไดแก การที่สมาชิกมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคแรวมของเครือขายอยางชัดแจง รวมไปถึง
ความรูความเขาใจในจุดแข็งและจุดออนของกลุมตนเอง เพื่อที่จะไดดึงจุดแข็งออกมาใชในการพัฒนาเครือขาย และใชพลัง
เครือขายในการลบจุดออนของกลุม ตอมาคือความสัมพันธแอันดีตอกันระหวางสมาชิกเครือขาย ความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกัน              
และกัน ที่จะแสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ การแบงปในซึ่งกันและกัน ปใจจัยภายในยังรวมถึงทุนของสมาชิกแตละกลุมที่
จะทําใหกลุมนั้น ๆ ยังคงดํารงอยูได ซึ่งหมายความรวมทั้งทุนทรัพยแ ทุนความรู และทุนมนุษยแ เป็นปใจจัยที่ทําใหกลุมอยูได 
และเมื่อกลุมอยูได เครือขายก็อยูได การติดตอสื่อสารที่มีประสทิธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งปใจจัยพื้นฐานท่ีสาํคัญ ทําใหการดําเนินงาน
เครือขายสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น เขาใจตรงกัน ทําใหการดําเนินงานเครือขายมีความตอเนื่องในกรณีที่ไมมี            
การดําเนินงานใด ๆ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งยังสงผลตอเรื่องของความสัมพันธแอันดีของกลุมสมาชิกอีกดวย และทายสุดก็คือการมี
กลุมแกนนําที่เห็นประโยชนแของสวนรวมมากอนประโยชนแสวนตน เห็นความสําคัญของการมีเครือขาย ดําเนินงานเครือขาย
อยางมีคุณธรรม ไมใชเครือขายเพื่อกอบโกยประโยชนแสวนตน และมีความพยายามที่จะพัฒนาเครือขายใหกาวทันตอยุคสมัย 
ทันตอปใญหาอยูเสมอ ไมย่ําอยูกับที่ จะทําใหเครือขายกลุมเปุาแกวมีประโยชนแตอสมาชิกเป็นอยางมาก 
 
สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 สิ่งที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ก็คือไดทราบถึงพัฒนาการและปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครือขายกลุมเปุาแกว 
พัฒนาการของเครือขายกลุมเปุาแกวที่ดําเนินไปอยางเรียบงาย ไมหวือหวา แตก็ดําเนินมาไดอยางตอเนื่องยาวนานกวาสิบปี มี
จํานวนสมาชิกมากกวา 60 กลุม แสดงใหเห็นถึงการประสบความสําเร็จของเครือขาย ที่สามารถตอบสนองความตองการของ
สมาชิกเครือขายหรือจุดประสงคแรวมได กลายเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการเขารวมหรือคงอยูในเครือขาย สิ่งเหลานี้ เป็นผลมา
จากการรักษาความสัมพันธแอันดีระหวางสมาชิก โดยมีเครื่องมือที่สําคัญก็คือการติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพและเป็นไปอยาง
สม่ําเสมอ การกาวทันเทคโนโลยีและรูจักใชประโยชนแจากมัน ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกเป็นไปโดยงายดายมากข้ึน 
ขอนี้แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีไมไดเลวรายเสมอไป มักจะมีคนบอกวาเทคโนโลยีนั้นบอนทําลายความเป็นมนุษยแ แตจริง ๆ 
แลวหากเรารูจักใชมัน อยูกับมันใหเป็น เทคโนโลยีก็จะใหคุณกับเราไดมากมายอยางคาดไมถึงก็ได 
 และอีกสวนหนึ่งที่สงเสริมความสัมพันธแอันดีของสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวก็คือการเป็นเครือขายที่มีพื้นฐาน
ความสัมพันธแเป็นรูปแบบของเครือญาติ หรือรูปแบบของเพื่อน ทําใหการปิดบังขอมูลตาง ๆ เกิดขึ้นนอย มีความไวเนื้อเช่ือใจ
กันมาก การประสานงานหรือดําเนินงานตาง ๆ ก็จะเป็นไปอยางราบรื่น 
 เครือขายสามารถชวยใหกลุมเปุาแกวสามารถดํารงอยูไดผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนตาง ๆ ในขณะเดียวกัน กลุม
เปุาแกวก็ทําใหเครือขายกลุมเปุาแกวอยูไดเชนเดียวกัน เพราะหากไมมีสมาชิกเครือขาย เครือขายก็ไมใชเครือขายอีกตอไป 
ปใจจัยที่ทําใหสมาชิกเครือขายยังคงดํารงอยูไดนั้น นอกจากการมีเครือขายคอยสนับสนุนแลว อีกหนึ่งปใจจัยก็คือทุน การมีทุน
ของสมาชิกแตละคน ท้ังทุนความรู ทุนแรงงาน ทุนทรัพยากร จะทําใหสมาชิกแตละกลุมสามารถดํารงอยูได การมีทุนอาจจะ
สะทอนถึงการที่สินคาของกลุมนั้นสามารถขายไดนั่นเอง หากขายไมได ก็ไมมีเงินไปตอทุน กลุมก็ลมในที่สุด ทุนจึงเป็นอีก
ปใจจัยที่สําคัญตอทั้งสมาชิกเครือขายและตัวเครือขายเอง 
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 สิ่งสําคัญพื้นฐานที่สุดก็คือการเขาใจถึงความสําคัญของการมีเครือขาย ทําไมตองมีเครือขาย รวมไปถึงการเขาใจใน
จุดประสงคแรวมของเครือขาย ทําใหสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวตระหนักถึงความสําคัญของการมีเครือขาย และจะทําให
สมาชิกไมเห็นแกตัว แตจะเห็นแกสวนรวมมมากข้ึน เพราะพวกเขายอมรูดีวาการทําเพื่อเครือขายนั้น สุดทายประโยชนแก็จะตก
อยูกับพวกเขาเอง และที่สําคัญกวาการรูจักเครือขายก็คือการที่สมาชิกรูจักตนเอง รูจักจุดแข็ง จุดออนของตน สามารถนําเอา
จุดแข็งมาชวยพัฒนาเครือขาย และใชประโยชนแจากเครือขายมาชวยกลบจุดออนของตนได และสิ่งที่จะชวยดึงดูดใหสมาชิก
เครือขายใหความสําคัญกับเครือขายมากขึ้นก็คือผลประโยชนแ กลาวคือ หากสมาชิกไดรับประโยชนแจากการมีเครือขายอยาง
แทจริง การทํางานเพื่อเครือขาย ก็เหมือนการทํางานเพื่อตัวเองในทางออมนั่นเอง 
 เครือขายกลุมเปุาแกว เป็นเครือขายภาคธุรกิจที่ใชวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ นั่นคือการนําวัฒนธรรมมาแปรรูปเป็น
สินคาเพื่อจําหนายหารายได และยังเป็นรูปแบบการเผยแพรวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นหากมองในอีกมุม เครือขาย                 
กลุมเปุาแกวก็ยังเป็นเครือขายดานวัฒนธรรม หรือเครือขายศิลปินที่ใชธุรกิจเป็นเครื่องมือในการเผยแพรวัฒนธรรมสูโลก
ภายนอกอีกดวย ท้ังยังเป็นการชวยอนุรักษแวัฒรธรรมในอีกทางหนึ่ง 
 การที่เครือขายกลุมเปุาแกวสามารถดําเนินมาไดเป็นเวลาหลายปีจนถึงทุกวันนี้ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและ          
ความพรอมในการดําเนินงานเครือขาย จึงมีขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติการคือ หากเครือขายกลุมเปุาแกวยกระดับตัวเองขึ้น
เป็นเครือขายทางการ อาจจะทําใหเกิดผลดีกับเครือขายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินงานกับภาครัฐ ที่ปใจจุบัน เป็นไปใน
ลักษณะของตางกลุมตางทํา พลังอํานาจที่แสดงออกมาจึงมีไมมาก แตหากมีการจัดตั้งเครือขายอยางเป็นทางการเมื่อไร            
การขอรับการสนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นดวย อีกทั้งยังเป็นผลดีตอภาครัฐ ที่จะมีความสะดวกมากขึ้น
ในการทํางานกับกลุมอาชีพเปุาแกวดวยเชนกัน และเมื่อเป็นเครื่องขายทางการแลว ก็จะมีแรงดึงดูดใหกลุมเปุาแกวทั่วประเทศ
ตองการจะมาเขารวมกับเครือขายกลุมเปุาแกวนี้ เมื่อถึงเวลานั้น เครือขายกลุมเปุาแกวก็จะเป็นเครือขายขนาดใหญ
ระดับประเทศ ทําใหลดภาระการพึ่งพิงภาครัฐในการสนับสนุนในดานตาง ๆ ได โดยเฉพาะดานการตลาด เครือขายจะสามารถ
สรางตลาดขึ้นเองได ดวยความที่เป็นแหลงรวมคนทําแกวเปุาที่เยอะที่สุดในประเทศ กลุมลูกคาก็จะวิ่งเขามาหาเอง ทําใหลด
ปใญหาดานการหาตลาดลงไปได 
 ในดานการผลิต หากมีการรวมปรึกษาหารือ เพื่อสรางเรื่องราว สรางที่มาท่ีไปของช้ินงาน แลวใสลงไปในช้ินงานดวย
ดวย อาจจะใสไปในสวนของบรรจุภัณฑแ ก็จะชวยใหตัวช้ินงานมีความนาสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะสรางความดึงดูด
ลูกคากลุมใหม ๆ 
 นอกจากนี้ การที่เครือขายกลุมเปุาแกวมักจะมีสมาชิกออกจากกลุม และมีสมาชิกหนาใหมมาเขารวมอยูเสมอ     
การถอดบทเรียนเรื่องการทําแกวเปุาออกมาเป็นรูปเลม หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว ทั้งเรื่องพื้นฐานการเปุาแกว เทคนิควิธีการ
ตาง ๆ ไปจนถึงการตลาด จะเป็นประโยชนแกับสมาชิกใหมอยางมาก อีกทั้งสมาชิกเครือขายกลุมเปุาแกวเดิมก็จะ ไดทบทวน
พื้นฐาน เทคนิคตาง ๆ ในการเปุาแกวไปในตัวอีกดวย 
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ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนในเขตนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 

Food Security at Household Level in the Self-Help Land Settlements  
of Phra Phutthabat District, Saraburi Province 

 
สุนิษา ฝึกฝน4 

 
Abstract 

 
 The study on Food Security at Household Level in Self-Help Land Settlements of                        
Phra Phutthabat District, Saraburi Province, aims to investigate the characteristics of the food security at a 
household level in Self-Help Land Settlements of Phra Phutthabat District, Saraburi Province, in terms of 
availability, accessibility, stability, utilization, and conditional factors concerning the food security at the 
household level. 
 The results revealed that not only does the food security rely on vegetables, fruits, and livestock 
but it also relies on the accessibility to food, financial resources and land, as well as the availability of 
nutritious foods. However, it is also revealed that even though the two studied household groups have 
lands on which they can grow their own foods; it does not mean that they will have food security.                 
The supportive factors that lead to food security are freedom from debts, good health, and sufficient 
nutrition. In addition, the study on food security at the household level in Self-Development Zone of 
Phra Phutthabat District, Saraburi Province leads to the discovery that there is no food security at the 
household level. Even though each  of the farmers owns 4 hectares of land, the land is mainly used for 
planting animal fed corn whilst only 1% of which is used for growing rice due to poor quality of soil and 
annual draught. Rice is considered to be the major food for all Thais; it is also the main component of 
meals. Without rice and water, food crises may arise. 
 
Keywords : Food Security , Self-Development, Self-Help Land Settlements 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ในเขตนิคมสรางตนเอง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหารระดบัครัวเรือน ในเขตนิคมสรางตนเอง อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี ในประเด็น การมีอาหารเพียงพอ (Availability) การเขาถึงอาหาร (Accessibility) การมีอาหารสม่ําเสมอ 
มีเสถียรภาพ (stability) และ การใชประโยชนแ (utilization) และเง่ือนไขปใจจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารระดับ
ครัวเรือน  
 ผลการศึกษา พบวา ความมั่นคงทางอาหารไมไดขึ้นอยูกับการปลูกผัก ผลไม เลี้ยงสัตวแ เพียงอยางเดียว แต                
ความมั่นคงทางอาหารนั้น ทุกคนจะตองเขาถึงอาหาร มีตนทุนเงิน ตนทุนที่ดิน และไดรับอาหารที่มีประโยชนแมากกวา              
จึงจะมั่นคงทางอาหาร และจากผลการศึกษาที่พบจะเห็นไดวา ถึงแมครัวเรือนทั้ง 2 กลุม จะมีการปลูกอยูปลูกกิน แตก็ไมได
หมายความวาจะมั่นคงทางอาหาร เพราะ ปใจจัยที่หนุนเสริมความมั่นคงทางอาหารนั้น จะตองไมมีภาวะหนี้สิน มีสุขภาพ

                                                           
4 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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แข็งแรง และไดรับสารอาหารที่ประโยชนแตอรางกาย เป็นตน และ สําหรับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนในเขตนิคม
สรางตนเอง พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบวา ไม่มีความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน เพราะถึงแมวาเกษตรกรทุกคน
จะมีที่ดิน จํานวน 25 ไร แตพื้นที่สวนใหญจะถูกใชไปกับการปลูกพืชไร คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ เป็นหลัก ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูก
ขาวเพียง 1% เนื่องจาก ทรัพยากรดินที่ไมสามารถเอื้อตอการปลูกขาวได และ เกิดภาวะภัยแลงจากทรัพยากรน้ําทุกปี         
โดยขาวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยและทุกครัวเรือน อาหารนั้นจะตองมีขาวเป็นปใจจัยหลัก เพราะหากขาดขาวและขาดน้ํา
แลว ก็ทําใหเกิดวิกฤตทางอาหาร 
 
ค าส าคัญ :  ความมั่นคงทางอาหาร, การพึ่งตนเอง, นิคมสรางตนเอง 
 
ค าน า 
 จุดเริ่มตนของแนวคิดความมั่นคงทางอาหารสามารถยอนหลังกลับไปไดตั้งแตชวงระหวาง  พ.ศ. 2513-2522 ซึ่ง
ขณะนั้นท่ัวโลกกําลังประสบปใญหาการขาดแคลนธัญพืช สงผลใหเกิดวิกฤตดานราคาอาหารพรอมๆ กับภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน 
คําวา "ความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งมีการใชคํานี้อยางเป็นทางการครั้งแรกเกิดขึ้นในการประชุมอาหารโลกปี พ.ศ. 2517 โดยที่
ประชุมมองความมั่นคงทางอาหารวาเป็นปใญหาที่เกิดมาจากความ “ไม่พอเพียงทางด้านอุปทาน” ของประเทศหรือภูมิภาค
หนึ่ง ๆ (“การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความมั่นคงทางอาหาร,” ออนไลนแ, 2555) 
 และสําหรับสถานการณแความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย กลาวไดวา ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สงออก
อาหารโดยสุทธิของโลก (net food exporter) ซึ่งหมายถึง ประเทศท่ีสงออกอาหารมากกวานําเขา โดยเป็นประเทศผูสงออก
รายใหญของโลก เป็นลําดับที่ 10 สามารถสงออกอาหารไดมากกวา 50% ของผลิตผลดานอาหารที่ผลิตไดในระดับเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อารแเจนตินา ออสเตรเลีย เป็นตน ประเทศไทยสามารถสงออก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา เป็น
อันดับหนึ่งของโลกติดตอกันมาหลายปี ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เชน กุง ไก สับปะรด ก็ติดอยูในอันดับตน ๆ ของโลก
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ยังมีคนไทยอีกจํานวนหลายแสนคนที่ขาดแคลนอาหาร เกษตรกรไทยนับลานๆ คน ยากจนนับสิบ
ลานคนท่ีเป็นหนี้สิน สูญเสียที่ดินทํากิน คนจํานวนมากประสบกับพิษภัยจากสารเคมีการเกษตร และที่ปนเปื้อนในสารอาหาร 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรตกต่ําจนแทบไมมีครอบครัวเกษตรกรครอบครัวใดที่ประสงคแใหลูกหลานของพวกเขาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเชนเดียวกัน (มูลนิธิชีววิถี , 2553 , น. 8) 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะความมั่นคงทางอาหารของชุมชนระดับครัวเรือน โดยมีประเด็น
การศึกษาอยู 4 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี (1) การมีอาหารเพียงพอ (availability) ซึ่งถือเป็นการผลิตและการใชอาหาร บทบาท
ของอาหารที่นําเขา เป็นตน ประเด็นที่ (2) การเขาถึงอาหาร (accessibility) ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชุมชน โดยมีการเขาถึง
อาหารที่มีโภชนาการและสมดุล การเขาถึงอาหารของกลุมเสี่ยง บทบาทของตลาดและรานคาปลีกขนาดใหญ หรือ มาตรการ
รัฐเพื่อประกันการเขาถึงอาหาร เป็นตน ประเด็นที่ (3) การใชประโยชนแ (utilization) โดยมีความสําคัญมากตอสถานการณแ
ความปลอดภัยของอาหาร การรณรงคแความปลอดภัยในอาหาร หรือขวนการเกษตรอินทรียแ และ ประเด็นที่ (4) การมีอาหาร
สม่ําเสมอ มีเสถียรภาพ (stability) ถือวามีความสําคัญและสอดคลองกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ                     
การเปลี่ยนแปลงลักษณะผูผลิตอาหาร การฟื้นคืนความยั่งยืนโดยกลุม/องคแกรชุมชน เป็นตน ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นนี้ เป็น
คุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหารที่เป็นรูปธรรม และมีความสอดคลองเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอันนําไปสูความมั่นคงทาง
อาหารของครอบครัวและชุมชน โดยจะแยกศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งไมได ดังนั้นการจะทําความเขาใจถึงคุณลักษณะของ
ความมั่นคงทางอาหารที่ปรากฏขึ้นภายในชุมชนจึงจําเป็นตองศึกษาทั้ง 4 ประเด็น อยางเชื่อมโยงกัน 
 ผูศึกษามีความมุงหมายที่จะศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของชุมชนเป็นเครื่องมือ (mean) ใน
การที่จะทําใหครัวเรือน ชุมชน เกิดการเรียนรูรวมกับผูศึกษา เกิดการตระหนักถึงความจําเป็นของอาหาร โดยใหคนในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการเก็บขอมูลทรัพยากรอาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางชาวบานกับผูศึกษา และนําผลการศึกษา
ที่ไดสะทอนกลับไปสูครัวเรือนของชุมชน ใหครัวเรือนรวมกันวิเคราะหแขอมูลกับผูศึกษา เพื่อประโยชนแในการเรียนรูและทํา
ความเขาใจในสถานการณแปใญหาความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนรวมกัน รวมถึงสะทอนใหเห็นถึงปใจจัยที่เกี่ยวของกับ
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ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน และปใจจัยเง่ือนไขหรืออุปสรรคตอความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน อันจะนําไปสู
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขตลอดจนเป็นแนวทางใหแกครัวเรือนระดับชุมชน 
 ในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาคุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ในเขตนิคมสราง
ตนเอง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในประเด็น การมีอาหารเพียงพอ (availability) การเขาถึงอาหาร (accessibility) 
การมีอาหารสม่ําเสมอ มีเสถียรภาพ (stability) และ การใชประโยชนแ (utilization) และเง่ือนไขปใจจัยที่เกี่ยวของกับ               
ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 
 โดยมีการใชแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด 2 แนวคิด เพื่ออธิบาย คือ (1) แนวคิดการจัดการ 
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) โดย องคแการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดแบงและใหความหมาย
ของความมั่นคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติยอย ไดแก5 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจไดมาจากการผลิต
ภายในประเทศหรือการนําเขา รวมถึงความชวยเหลือดานอาหาร 
 การเข้าถึง หมายถึง การเขาถึงทรัพยากรอยางพอเพียง (สิทธิ์ท่ีพึงได) ของบุคคลเพื่อไดมาซึ่งอาหารที่เหมาะสม และ
มีคุณคาทางโภชนาการ สิทธิ์ท่ีพึงไดขางตน หมายความถึง กลุมสินทรัพยแจํานวนหนึ่งที่บุคคลมีอํานาจควบคุมไดภายใตบริบท
การจัดการทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู (รวมถึงสิทธิตามประเพณี เชน การเขาถึง
ทรัพยากรสวนรวม) 
 การใช้ประโยชน์ หมายถึง การใชประโยชนแจากอาหารผานการมีอาหารที่เพียงพอ มีน้ําสะอาด การรักษาสุขอนามัย 
และดูแลสุขภาพเพื่อบรรลุสถานภาพความเป็นอยูที่ดีในทางโภชนาการ การที่จะตอบสนองตอความตองการทางกายภาพ
ทั้งหมด โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางอาหารจึงสัมพันธแกับปใจจัยอื่นๆ ท่ีไมใชอาหาร 
 เสถียรภาพ หมายถึง การที่ประชาชน ครัวเรือน และบุคคลไดเขาถึงอาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไมตองเสี่ยงกับ              
การเขาไมถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน (เชน วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ) หรือ
เหตุการณแที่เป็นไปตามวงจร (เชน ความไมมั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล) ในความหมายนี้ เสถียรภาพจึงครอบคลุมถึงทั้งมิติ
ความพอเพียง และการเขาถึงอาหาร 
 และ (2) แนวคิดการพึ่งตนเองระดับครัวเรือน โดยความหมายของการพึ่งตนเอง กาญจนา แกวเทพ และ กนกศักดิ์ 
แกวเทพ (2530, น. 34) ไดใหความหมายไวแบงเป็น 2 ลักษณะคือ 
 (1) ในเชิงปใจเจกบุคคล : การพึ่งตนเอง หมายถึงกิจกรรมทั้งหลายที่กระทําโดยปใจเจกชนและครัวเรือนเพื่อบรรลุถึง
การมีหลักประกันของการดํารงชีพของเขา 
 (2) ในลักษณะกลุม : การพึ่งตนเองหมายถึง สังคม (กลุม) ที่มีการจัดระบบเพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการ
ตอบสนองความตองการของตน (Self Fulfillment) ดวยวิธีการชวยเหลือตนเอง ดวยความรวมมือกับผูอื่นที่อยูในสถานการณแ
เดียวกัน ทั้งนี้การพึ่งตนเองอยางแทจริงตองกินความรวมถึงวากลุมชนนั้นมีอิสระในการตั้งเปูาหมาย และมีอิสระในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปูาหมาย โดยอาศัยความพยายามและกําลังของตน 
 และขอบเขตของการพึ่งตนเอง (ประเวศ วะสี และคณะ, 2531, น. 109) คือ 
 (1) การพึ่งตนเองทางการกายภาพ ไดแก การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและการปกครองตลอดจนถึงการจัด
ความสัมพันธแทางสังคม แบบแผนของตนเอง ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลัก โดยสัมพันธแกับสวนท่ีสองคือ 
 (2) การพึ่งตนเองทางวัฒนธรรม ความเช่ือ สติปใญญา และอํานาจการตัดสินใจ ซึ่งมีผลตอกันและกันทั้งสองดาน ใน
การพึ่งตนเองดังกลาวมิใชการปิดตัวเองและโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมทั่วไป หากแตเมื่อกลาวถึงหมูบานพึ่งตนเอง ก็จะ
หมายความวาเป็นสังคมที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรมและการผลิตแบบของตัวเอง มีการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก มีศักยภาพที่
ดําเนินไปตามรากฐานแหงวัฒนธรรมของตัวเองสูง ขณะเดียวกันก็มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เสริมไปดวยทั้งภายใน
หมูบานกับภายนอกหมูบานในความเป็นตัวของตัวเอง ท่ีสืบทอดวิถีแหงการพึ่งตนเองไวท้ังสองดาน 

                                                           
5 ศจินทร์ ประชาสันติ์, ความมั่นคงทางอาหาร : แนวคิด และตัวช้ีวัด, 2555,น. 21) 



 40 

 โดยสรุปเง่ือนไขที่จะทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหารไดนั้น จะตองทําใหครอบครัว /ชุมชนสามรถพึ่งตนเองได
เสียกอนอันดับแรก ผูศึกษาใหความหมายของการพึ่งตนเองทางอาหารวาหมายถึง ครัวเรือนที่มีการจัดระบบการดําเนินการ
และทํากิจกรรมที่ตอบสนองความตองการอาหารของตนเอง (Food Fulfillment) อยางเพียงพอ (Food Suffices ) ดวย
วิธีการชวยเหลือตนเอง หรือรวมมือกับผูอื่น โดยใชภูมิปใญญาความสามารถและเครื่องมือที่ตนมีอยู และผูศึกษาใหความหมาย
ของการพึ่งตนเองทางอาหารไดวา หมายถึง ครัวเรือนที่เนนการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก มีแบบแผนทางวัฒนธรรมและ            
การผลิตของตนเอง โดยจะตองใชความพยายามและความสามารถของตนเองในการจัดการอาหารบนพื้นฐานของการมี              
สวนรวมและทุกคนในครัวเรือนตองมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน และตองสามารถพึ่งพาฐานทรัพยากรที่มี
ภายในชุมชนของตนเองกอน เพื่อตอบสนองความตองการทางอาหารไดอยางอิสระโดยไมถูกครอบงําจากกลไกตลาดภายนอก 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ที่มีหนวยวิเคราะหแเป็นครอบครัว (Unit of Analysis) โดย
ครอบครัวเกษตรกร ท้ังหมด 10 ครอบครัว ในชุมชนนิคมสรางตนเอง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จากกรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้  มุงศึกษาประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ การมีอาหารเพียงพอ (availability) การเขาถึงอาหาร 
(accessibility) การมีอาหารสม่ําเสมอ มีเสถียรภาพ (stability) และ การใชประโยชนแ (utilization) โดยวิเคราะหแจากการ
ผลิตทรัพยากรอาหาร การมีอาหารและน้ําดื่มบริโภคตลอดทั้งปี บทบาทของอาหารนําเขา ตลอดจน สิทธิการเขาถึงระบบ
อาหารของชุมชน การเขาถึงอาหารของกลุมเสี่ยง บทบาทของตลาดและรานคาปลีกขนาดใหญ มาตรการรัฐเพื่อประกันการ
เขาถึงอาหาร หรือศักยภาพของครัวเรือนในการมีอาหารสํารอง มีแหลงผลิตอาหาร รวมทั้ง การรณรงคแความปลอดภัยใน
อาหารและการลดการใชสารเคมี หันมาใชการเกษตรอินทรียแ เพื่อสรางความปลอดภัยดานอาหาร ดังนั้นขอมูลประชากรที่
ศึกษาจึงประกอบดวยครอบครัวเกษตรกรรม 2 กลุม คือ (1) ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พึ่งตนเองได และ (2) ครอบครัว
เกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได โดยผูศึกษาใชเกณฑแที่ครัวเรือนเกษตรกรเป็นผูกําหนดและเห็นดวย ดังน้ี  
 1. ครอบครัวเกษตรกรเข้มข้นที่พึ่งตนเองได้  หมายถึง เป็นครอบครัวที่มีฐานะคอนขางปานกลางถึงระดับดี โดยมี
สถานะทางการเงินที่ดี ไมขัดสนเรื่องเงินทอง มีรายไดที่เป็นตัวเงินจํานวนมากพอที่จะใชจายในครัวเรือนอยางสม่ําเสมอจาก
การทํางานหรืออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว เมื่อหมดชวงการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ไมตองออกไปรับจาง เพราะมีเงิน
เก็บออม รวมถึงมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงมีขาวของเครื่องใชที่ทันสมัย เชน หมอหุงขาวไฟฟูา เตาไมโครเวฟ 
เตาอบ เตาแก฿ส ตูเย็น ฯลฯ เป็นตน และมีเครื่องมืออุปกรณแทางการเกษตร เชน รถแทรกเตอรแ รถปลูกขาวโพด รถเก็บเกี่ยว
ขาวโพด ฯลฯ เป็นตน นอกจากนี้ ยังมียานพาหนะหลายคัน เชน รถเกเง รถมอเตอรแไชตแ รถปิคอัพ รถตู รถจักรยาน เป็นตน 
รวมทั้ง มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเองไมตองเชาที่ดินเพื่อทํากินและทําการเพาะปลูก หรือบางครั้งมีที่ดินเหลือที่จะใหคนอื่นเชา 
มีการปลูกพืชผักสวนครัวไวรอบบาน ลดภาวะการพึ่งพิงสารเคมีทางการเกษตรจํานวนนอย หันมาใชขบวนการเกษตรอินทรียแ 
สามารถเขาถึงแหลงอาหารของชุมชนได และมีภาวะหนี้สินจํานวนนอยไมเกิน 100,000 บาท เป็นตน และจากการศึกษา            
ผูศึกษาจึงไดทําการคัดเลือกครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พ่ึงตนเองไดมาจํานวน 5 ครอบครัว  
 2. ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไม่ได้ หมายถึง ครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะคอนขางปานกลางถึงยากจน มี
สถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองจะมีความลําบากเรื่องอาหาร ที่จะตองซื้อทุกอยาง ทุกมื้อ บางครอบครัวมีภาระหนี้สินทั้งกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแ (ธกส.) หรือการหยิบยืมเงินจากเพื่อนบานมาใช ปใญหาจากพืชผลจากการผลิตที่ไมไดราคา
เทาที่ควร มีการเพิ่มปใจจัยการผลิตโดยการใชปุยเคมีทางการเกษตรทุกอยาง ไมมีการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร การเป็น
หนี้เนื่องจากไปกูเงินมาซื้อเมล็ดพันธุแทางการเกษตร หรือบางรายไมมีรายไดหลัก เนื่องจากครอบครัวไมมีใครเป็นเสาหลัก ทํา
ใหไมมีแรงงานในการหารายได บางครอบครัวมีผูสูงอายุทําอาชีพการเกษตรทําใหเกิดโรคจากการใชสารเคมีทางการเกษตร
ตามมา เชน หายใจไมออก โรคหัวใจ ตาพรามัว ฯลฯ เป็นตน เพราะลูกหลานออกไปทํางานตางจังหวัด จึงตองทิ้งใหผูสูงอายุ
อยูกับหลานแลวทําการเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพ บางรายอาจตองเชาท่ีดินทํากิน ภายในบริเวณบานจะปลูกแตพืชเศรษฐกิจ
อยางเดียว ไมมีการปลูกพืชผักสวนครัว หรือหากปลูกจะมีการปลูกในปริมาณที่นอยมาก อีกทั้งไมมีขาวของเครื่องใชอํานวย
ความสะดวกมากนัก และไมมียานพาหนะ เชน รถยนตแ รถเกเง รถปิคอัพ เป็นตน หรือหากมีก็จะมีแตมอเตอรแไซตแ รวมทั้ง ไมมี
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รถที่ใชทางการเกษตร เชน รถแทรกเตอรแ รถเก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ สวนมากจะเป็นหนี้สินจากการจางแรงงานในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอีกดวย และจากการศึกษา ผูศึกษาจึงไดทําการคัดเลือกครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมไดมาจํานวน 5 ครอบครัว 
 และเครื่องมือท่ีใชศึกษาในการเก็บรวมรวบขอมูล ไดแก  
 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปรายครัวเรือน  ซึ่งเป็นบันทึกรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะทําใหทราบถึง
ขอมูลสวนตัวของครัวเรือน ในประเด็นตางๆ เชน การถือครองที่ดิน การตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ชนิดใดที่ทํารายไดหลักใหกับครอบครัว ภาวะหนี้สินของครัวเรือน รายรับ-รายจาย ครัวเรือน และการลงทุนกับปใจจัยการผลิต 
 2) แบบสัมภาษณ์คุณลักษณะความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ทางอาหารของครัวเรือน ซึ่งเป็นบันทึกรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะทําใหทราบถึงขอมูลในประเด็นตาง  ๆ เชน  
การมีอาหารเพียงพอ การเขาถึงอาหาร การมีอาหารสม่ําเสมอและมีเสถียรภาพ  และการใชประโยชนแจากอาหาร โดยประเด็น
ทั้ง 4 ประเด็นนี้จะทําใหทราบถึงแหลงที่มาของอาหารตาง ๆ ภาวะการมีอาหาร และเง่ือนไขปใจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ             
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นตน 
 3) แบบสัมภาษณ์แหล่งที่มาของอาหารและสัดส่วนของอาหารที่บริโภค ซึ่งเป็นบันทึกรายละเอียดการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการใหครัวเรือนนึกยอนกลับไปถึงเมนูอาหารอะไรก็ได ในหนึ่งอาทิตยแที่ผานมา และนํามาเป็นตัวอยาง              
3 เมนู จากนั้นระบุรายละเอียดของวัตถุดิบและแหลงที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งจะทําใหทราบวาแหลงที่มาของวัตถุดิบนั้น มาจาก
การซื้อ (ไดจากตลาด รถเร หางสรรพสินคา ฯลฯ) การผลิต (ปลูกเอง เลี้ยงเอง) หาจากแหลงธรรมชาติ (หาในปุา ลําคลอง 
สวน ทุงนา) หรือ ประเพณีวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยน แบงปใน ขอขางบาน เพื่อนบานใหมา) 
 4) แบบสัมภาษณ์ระบุทรัพยากรทางอาหารของครัวเรือน เป็นตน เพื่อทําใหไดขอมูลเชิงลึกและทราบถึงขอมูลใน
เรื่องจํานวนชนิดของทรัพยากรอาหารของครัวเรือน แหลงอาหาร วิธีการไดมาซึ่งอาหาร การเขาถึงอาหาร สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรและแรงงานของครัวเรือน รวมถึงความรู ทักษะ และทัศนคติที่มีตออาหารประเภทตางๆ การใชตารางระบุรายการนี้
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเก็บขอมูลและงายตอการสรุปผลและนํามาวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพไดรวดเร็วข้ึน 
 
ผลการศึกษา 
 ผูศึกษาจะแบงการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคแ 2 ประเด็น คือ (1) คุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหาร
ระดับครัวเรือน และ (2) เงื่อนไขปใจจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 

1. คุณลักษณะของความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 
  ในสวนนี้จะนําเสนอผลการศึกษาผาน 4 ประเด็น ไดแก การมีอาหารเพียงพอ (availability) การเขาถึงอาหาร 
(accessibility) การมีอาหารสม่ําเสมอ มีเสถียรภาพ (stability)และ การใชประโยชนแ (utilization)  
  1.1 การมีอาหารเพียงพอ (availability) 
    1.1.1 กลุมที่ 1 ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พ่ึงตนเองได 
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 1 จะมีอาหารพอเพียง ในภาพรวมระดับ มาก เนื่องจาก มีการปลูกผักไวกิน
เอง มีน้ําดื่มที่เพียงพอตลอดทั้งปี มีรายการอาหารที่มีความหลากหลายในแตละมื้อ แตไมมีการหาแหลงอาหารจากธรรมชาติ 
เนื่องจาก น้ําแหงตลอดทั้งปี ทําใหไมพบแหลงอาหารทางธรรมชาติ นอกจากนี้ สมาชิกในครัวเรือนยังสามารถเข าถึงแหลง
อาหารจากตลาดไดเป็นอยางดี เพราะแหลงตลาดจะอยูใกลกับชุมชนที่อาศัย เป็นตน 
    1.1.2 กลุมที่ 2 ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได   
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 2 จะมีอาหารพอเพียง ในภาพรวมระดับปานกลาง เนื่องจาก บางครัวเรือนจะ
มีภาวะฟืดเคืองจากเศรษฐกิจซึ่งสงผลตอการซื้ออาหารเพื่อบริโภค อีกทั้งตองทุมเทเวลาสวนมากใหกับการทําเกษตรกรรมพืช
ไร นอกจากนี้ สมาชิกในครัวเรือนในกลุมที่ 2 สามารถเขาถึงแหลงอาหารทางธรรมชาติได เพราะ ตองหาอาหารตามแหลง
ธรรมชาติเพื่อลดคาใชจาย อีกทั้งสมาชิกในครัวเรือนยังสามารถเขาถึงแหลงอาหารจากตลาดไดเป็นอยางดี เพราะ แหลงตลาด
จะอยูใกลกับชุมชนที่อาศัย เป็นตน  
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  1.2 การเข้าถึงอาหาร (accessibility) 
    1.2.1 กลุมที่ 1 ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พ่ึงตนเองได 
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 1 มีสิทธิและการเขาถึงระบบอาหารในภาพรวม ระดับ ดีมาก เนื่องจาก 
ครัวเรือนมีการเพาะพันธุแเมล็ดพันธุแพืชและเพาะพันธุแสัตวแ ไวดวยระบบภูมิปใญญาของตนเอง มีที่ดินเพียงพอตอการผลิตพืชผล
ตาง ๆ มีแหลงน้ําเป็นของตนเองภายในครัวเรือน มีความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ แตไมสามารถหา
อาหารจากแหลงธรรมชาติได เนื่องจาก พ้ืนท่ีนิคมฯ สวนใหญจะเป็นพ้ืนท่ีในการปลูกพืชไรและเป็นท่ีราบสูง และภายในชุมชน
จะมีแหลงตลาดหลากหลายเพื่อใหครัวเรือนไดจับจายใชสอย เชน ตลาดนัด ตลาดสด รถเร เป็นตน แตสําหรับการกระจาย
ผลผลิตนั้นไมสามารถรวมกลุมกันได ตองมีการซื้อขายจากพอคาคนกลางอยางสม่ําเสมอ 
    1.2.2 กลุมที่ 2 ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได   
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 2 มีสิทธิ์และการเขาถึงระบบอาหารในภาพรวม ระดับปานกลาง เนื่องจาก 
ครัวเรือนไมมีการเพาะพันธุแเมล็ดพันธุแพืชหรือพันธุแสัตวแ แตจะอาศัยจากการซื้อเมล็ดพันธุแเหลานี้จากตลาดสดหรือจากเฒาแก
เป็นหลัก มีที่ดินไมเพียงพอตอการทําการเกษตรและการปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทาน แตมีความสามารถในการเขาถึง
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ แต ไมสามารถหาอาหารจากแหลงธรรมชาติได เนื่องจาก พื้นที่นิคมฯ สวนใหญจะเป็นพื้นที่ในการ
ปลูกพืชไรและเป็นที่ราบสูง และภายในชุมชนจะมีแหลงตลาดหลากหลายเพื่อใหครัวเรือนไดจับจายใชสอย เชน ตลาดนัด 
ตลาดสด รถเร เป็นตน แตสําหรับการกระจายผลผลิตนั้นไมสามารถรวมกลุมกันได ตองมีการซื้อขายจากพอคาคนกลางอยาง
สม่ําเสมอ 
  1.3 การมีอาหารสม่ าเสมอ มีเสถียรภาพ (stability) 
    1.3.1 กลุมที่ 1 ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พ่ึงตนเองได 
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 1 มีอาหารสม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพ ภาพรวมในระดับ มาก เนื่องจาก คิดวา
ปใญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเมือง ความขัดแยงในประเทศ การกอตั้งโรงงานจะสงผลกระทบตอพื้นที่ทางการเกษตร
ของนิคมฯ โดยมีความกังวลตอสถานการณแเหลานี้ เพราะวาสงผลกระทบตอที่ดินที่ทํากิน สงผลกระทบตอแหลงน้ําที่ใชใน
การเกษตรกรรม รวมทั้งสงผลกระทบตอราคาพืชผลทางเศรษฐกิจ อีกดวย 
    1.3.2 กลุมที่ 2 ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได  
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 2 มีอาหารสม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพ ภาพรวมในระดับ ปานกลาง เนื่องจาก 
คิดวาการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมจะสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับพื้นที่นิคมฯ ทําใหเกิดความหลากหลายทางอาชีพ 
และทําใหสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
  1.4 การใช้ประโยชน์ (utilization) 
    1.4.1 กลุมที่ 1 ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่พ่ึงตนเองได 
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 1 มีศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนตอความมั่นคงทางอาหารของทองถิ่น  
ในภาพรวมระดับ มากที่สุด เนื่องจาก ครัวเรือนจะมีการสํารองอาหารที่มาจากภูมิปใญญาทองถิ่นไวรับประทานเอ เชน           
การปลูกผัก ผลไม การคิดพืชงอกตาง ๆ การถนอมอาหารดวยวิธีการตากแหง วิธีการกวนผลไม เป็นตน นอกจากนี้ ยังมี          
การแลกเปลี่ยนอาหารผานระบบเครือญาติ เพื่อนบาน ใหแกกันและกัน ถือเป็นการจัดการอาหารของชุมชน ไดเป็นอยางดี 
    1.4.2 กลุมที่ 2 ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได  
      สําหรับเกษตรกรกลุมที่ 2 มีศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนตอความมั่นคงทางอาหารของทองถิ่น ใน
ภาพรวมระดับ ปานกลาง เนื่องจาก ไมมีแนวคิดที่จะสํารองอาหารไวในกรณีฉุกเฉิน เพราะวา จะเนนท่ีการซื้อกินเป็นสวนใหญ 
เพราะคิดวาการซื้อกินคือการสํารองอาหารไวแลว นอกจากนี้ ไมคอยมีการแลกเปลี่ยนอาหารระหวางเครือญาติหรือเพื่อนบาน 
เพราะตองทําแคพอกินเทานั้น ไมทําเผื่อเหลือ 
 2. เง่ือนไขปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน  
  เง่ือนไขปใจจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน โดยภาพรวมพบวา เกษตรกรจะทําอาชีพ 
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ โดยไมตองไปเรียนรูจากเกษตรอําเภอ หรือจาก
หนวยงานราชการอื่น ๆ แตจะเป็นการสอนจากรุนสูรุน โดยกลุมตัวอยางเกษตรกรที่สมัภาษณแนั้นจะเกิดและอาศัยที่นี่ตัง้แตเกดิ 
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เมื่อมีอายุประมาณ 10 ขวบ ก็จะเริ่มเรียนรูการทําอาชีพเกษตรกรรมจากพอแมเป็นหลัก โดยสาเหตุที่ตองทําอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทําขาวโพดเลี้ยงสัตวแนั้น เพราะวา ดวยสภาพพื้นที่ของนิคมสรางตนเอง พระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เป็นพื้นที่ราบสูงที่ถูกแผวถางตั้งแตรุนที่มาจับจองสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อทําการเกษตรไดเพียงอาชีพเดียว 
โดยสวนใหญจะตองเป็นพืชไรเทานั้น เพราะเป็นที่ราบสูง คาของดินเป็นดินเหนียวและดินทรายปนแหง ซึ่งดินประเภทนี้จะ
เหมาะกับการปลูกพืชไร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ออย มันสําปะหลัง เป็นตน เพราะดินลักษณะนี้จะไมตองการน้ํามากนัก            
แตหากใชเป็นที่ปลูกขาวแลวจะทําใหไมไดผลผลิต เพราะสภาพของดินไมเอื้ออํานวยตอการปลูกขาว จึงทําใหพื้นที่นิคมฯ 
ปรากฏพื้นที่ปลูกขาวไดเพียง 1% จาก 100% เทานั้น  
 รวมทั้ง ทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่นิคมฯ เป็นปใญหาที่สงผลกระทบใหกับเกษตรกรเป็นอยางมาก เพราะกรมทรัพยากร 
เคยมาศึกษาพ้ืนท่ีเพื่อทําการขุดเจาะน้ําแตไมมีเพราะพื้นที่แหงแลงจนเกินไป และอางเก็บน้ําของชุมชนที่มีอยูก็มีน้ําแหงขอด 
ไมสามารถนํามาสูบใชเพื่อทําการเกษตรได จึงทําใหทุกครัวเรือนจะตองมีการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใชทางการเกษตรเอง 
เพราะหากรอน้ําจากฤดูฝน พืชไรก็จะไดรับความเสียหายเป็นอยางมาก สําหรับน้ําที่ใชในการบริโภคนั้น มี 2 แบบ คือ                
1) ซื้อน้ําดื่มเป็นถังหรือเป็นลัง ราคาตอถังละ 10 บาท ยี่หอทานตะวัน และ 2) รองน้ําฝนไวในโองเพื่อใชในการดื่มกิน ดังนั้น
สําหรับปริมาณน้ําของพื้นที่นิคมฯ นั้น สรุปไดวา น้ําสําหรับใชเพื่อการเกษตรกรรมไมเพียงพอ แตน้ําสําหรับดื่มกินนั้นเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี
 นอกจากนี้ ไมมีการรวมกลุมทางการเกษตรเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพราะพื้นที่นิคมฯ เคยรวมกลุม
มาแลวครั้งหนึ่ง แตก็ไมประสบผลสําเร็จ มาจากสาเหตุ 1) ภาวะผูนําไมเขมแข็ง ยังไมมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนตัว
มากกวาประโยชนแสวนรวม 2) การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางพืชไรมีชวงจังหวะไมตรงกัน ทําใหแตละคนเกิดความไมไววางใจตอ 
การนําไปขาย 3) ความไมเช่ือใจคนในชุมชนดวยกันเอง เป็นตน จึงเป็นสาเหตุใหเกษตรกรแตละรายจะตองขายผานพอคาคน
กลางภายในนิคมฯ หรือพอคาคนกลางจากจังหวัดใกลเคียง 
 สําหรับเง่ือนไขที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของกลุมที่ 1 ครอบครัวเกษตรกรเขมขนที่
พึ่งตนเองได เนื่องจาก 
 1. การถือครองทรัพยากรทีดินจํานวนมาก ทําใหไมสงผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจ ทําใหสามารถผลิตพืชไร
ทางการเกษตรกรรม เพื่อนําเงินที่ไดจากพืชไรมาเป็นปใจจัยหลักในการเขาถึงอาหาร 
 2. มีภาวะความเปราะปรางทางอาหารคอนขางนอย เนื่องจาก มีตนทุนทางความรูในเรื่องการทําเกษตรกรรม เชน   
มีความรูในเรื่องการเพาะพันธุแเมล็ดพันธุแ เชน ตนมะละกอ มะนาว กลวย หนอไผ ฯลฯ เป็นตน เพื่อสรางอาหารใหกับครัวเรือน
ของตนเอง 
 3. มีภาวะหนี้สินที่คอนขางนอย เนื่องจาก รายรับมากกวารายจาย ทําใหมีเงินเหลือเก็บที่จะหาอาหารมาสํารองไว 
และไมเกิดภาวะหนี้สินท่ีตองหาเงินมาใชหนี้อยางเดียว 
 สําหรับเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหารระดบัครัวเรือนของกลุมที่ 2 ครอบครัวเกษตรกรที่พ่ึงตนเองไมได 
เนื่องจาก 
 1. การเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตรกรรมขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุ
สําคัญในการเชาท่ีดินของเกษตรกรเกิดจาก การมุงผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวแใหไดปริมาณมาก เพื่อความตองการของระบบตลาด 
และ บางรายไดขายที่ดินเกือบหมด จึงจําเป็นจะตองเชาท่ีดินเพื่อทําการเกษตร   
 2. การมีหนี้สินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธกส.) เนื่องจาก เกษตรกรเกือบทุกรายมีความ
จําเป็นตองกูยืมเงินจาก ธกส. เพื่อมาซื้อหรือมาลงทุนกับปใจจัยการผลิตตาง ๆ ในทางการเกษตร โดยเป็นหนี้สะสมที่เรื้อรังมา
นาน เนื่องจากบางปีเกษตรกรไมสามารถชําระหนี้ได เพราะวาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ําแหง เป็นตน ทําใหเกษตรกรตองไปกูเงินมาเพิ่ม เพื่อนําเงินไปลงทุนในครั้งตอไป จึงจะไดกําไร 
และการมีรายจายที่มากกวารายได เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ท่ีทําใหเกษตรกรตองมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ การเช่ือเงินใน
การซื้อเมล็ดพันธุแขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ทําใหเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เพราะจะตองมีการเสียดอกเบี้ยใหกับรานที่ขายเมล็ดพันธุแดวย 
 3. การมีปใญหาสุขภาพที่ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรมีสุขภาพไมแข็งแรง              
ไมสามารถทําการเกษตรไดนานๆ เป็นผลทําใหไมไดดูแลเอาใจใสกับผลผลิตที่มีการดําเนินเอง 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ทําใหผูศึกษา พบวา ความมั่นคงทางอาหารไมไดขึ้นอยูกับการปลูกผัก ผลไม เลี้ยงสัตวแ เพียงอยาง
เดียว แตความมั่นคงทางอาหารนั้น ทุกคนจะตองเขาถึงอาหาร มีตนทุนเงิน ตนทุนท่ีดิน และไดรับอาหารที่มีประโยชนแมากกวา 
จึงจะมั่นคงทางอาหาร และจากผลการศึกษาที่พบจะเห็นไดวา ถึงแมครัวเรือนทั้ง 2 กลุม จะมีการปลูกอยูปลูกกิน แตก็ไมได
หมายความวาจะมั่นคงทางอาหาร เพราะ ปใจจัยที่หนุนเสริมความมั่นคงทางอาหารนั้น จะตองไมมีภาวะหนี้สิน มีสุขภาพ
แข็งแรง และไดรับสารอาหารที่ประโยชนแตอรางกาย เป็นตน และ สําหรับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนในเขตนิคม
สรางตนเอง พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบวา ไม่มีความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน เพราะ ถึงแมวาเกษตรกรทุกคน
จะมีที่ดิน จํานวน 25 ไร แตพื้นที่สวนใหญจะถูกใชไปกับการปลูกพืชไร คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ เป็นหลัก ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูก
ขาวเพียง 1% เนื่องจาก ทรัพยากรดินที่ไมสามารถเอื้อตอการปลูกขาวได และ เกิดภาวะภัยแลงจากทรัพยากรน้ําทุกปี โดย
ขาวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยและทุกครัวเรือน อาหารนั้นจะตองมีขาวเป็นปใจจัยหลัก เพราะหากขาดขาวและขาดน้ําแลว 
ก็ทําใหเกิดวิกฤตทางอาหาร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ต่อชุมชน 
  (1) เกษตรกร ควรจะมีการรวมกลุมกันเพ่ือกําหนดราคากลางของขาวโพดเลี้ยงสัตวแ โดยไมผานพอคาคนกลาง 
  (2) เกษตรกร ควรมีการตรวจสุขภาพประจาํปี เพื่อคนหาสารเคมีในเลือด ซึ่งหากสุขภาพดีก็จะทําใหไมมีโรคภัยไข
เจ็บจากการทําอาชีพการเกษตร  
  (3) เกษตรกร ควรมีการพัฒนาความรูทางการเกษตรอยูเสมอ เพื่อสรางมูลคาทางสินคาการเกษตร 
  (4) เกษตรกร ควรรูเทาทันเหตุการณแสถานการณแความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนและชุมชนอยูตลอดเวลา 
เพื่อใหสามารถรับมือไดทับบริบทใหมที่เปลี่ยนไปของชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  (1) จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษามีขอเสนอแนะตอ สํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งมีความใกลชิดกับ เกษตรกร
ภาคเกษตรกรรม ควรจะมีการสนับสนุนใหความรูกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการเพาะพันธุแเมล็ดพันธุแ เพราะจะทําใหเป็นการ
ลดตนทุนของปใจจัยทางการผลิตได และควรมีการใหความรูเรื่องทรัพยากรดินในพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรไดทราบวาควรจะปลูก
พืชชนิดใด ประเภทใด นอกจากนี้ ควรมีการใหความรูเรื่องการปลูกพืชชนิดใหม ๆ แกเกษตรกรอยูอยางสม่ําเสมอ 
  (2) จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษามีขอเสนอแนะตอ กรมทรัพยากรน้ําในพื้นที่ ซึ่งมีความรับผิดชอบในพื้นที่ 
ควรจะหาวิธีการในการแกไขปใญหาภาวะน้ําขาดแคลน เพื่อหาพื้นที่ในการขุดเจาะน้ํา ใหเกษตรกรไดนําไปใชทางการ
เกษตรกรรมอยางเพียงพอ 
  (3) จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษามีขอเสนอแนะตอ สํานักงานประปาสวนภูมิภาค ควรมีการแกไขปใญหา
คราบหินปูนที่เกาะตามทอสงน้ํา เพราะที่ผานมาในนิคมสรางตนเองพระพุทธบาท น้ําประปามี แตไมสามารถจายน้ําได 
เนื่องจากทอเต็มไปดวยคราบหินปูน ดังนั้น สํานักงานประปา ควรสอดสองดูแลเรื่องการจายน้ํา ระบบประปาที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดปใญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  (1) ควรศึกษาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในอําเภอพระพุทธบาท เพื่อเปรียบเทียบเป็นรายชุมชนวา ชุมชน
ไหนจะมีความมั่นคงทางอาหารมากกวากัน เพราะจากสภาพภูมิศาสตรแที่คลายคลึงกันจะสงผลหรือไม 
  (2) ควรศึกษาแนวโนมความมั่นคงทางอาหารในอนาคตเพื่อเป็นกลไกและสรางภูมคิุมกันใหแกระดับครวัเรอืนและ
ระดับชุมชน 
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ก้าวไปอย่างช้าๆ แบบชาวธนาคารต้นไม้  
Slow Movement with Tree Bank 

 
นายพรหมธีระ  พรหมสถิตย์6 

 
บทคัดย่อ 

 
 สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ตามกระแสของการพัฒนาประเทศสูความทันสมัย ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายลงเพื่อตอบสนองการบริโภคที่รวดเร็ว และเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เกษตรกรไทยเปลี่ยนวิถีการผลิตและสวนใหญลมเหลว
จากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว แทบทั้งหมดเป็นหนี้ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหลานั้น แนวคิด "การกาวไปอยางชา ๆ" 
(Slow Movement) ถูกกลาวถึงและสรางแรงกระเพื่อมในสังคมชนช้ันกลางของไทย หากแตยังมีคนไทยนอยคนนักที่จะรูจัก
กลุมนวชีวัน และชาวธนาคารตนไม ที่มีความคิดยอนแยงหามรรควิธีแกปใญหาที่รุมเราสังคม โดยวิถีการอยูรวมกันระหวาง             
คนกับตนไม ดวยฐานคิด "พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เช่ือมโยงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เขาดวยกัน สรางสมดุลแกระบบนิเวศนแโดยปลูกตนไมควบคูไปกับการทําเกษตรกรรมยั่งยืน และดําเนินชีวิตตา ม                      
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูวิถีชนบทและภูมิปใญญาไทยในอดีตที่รูจักใชชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางเอื้ออาทร     
เรียบงาย และมีสมดุลแหงจังหวะชีวิตที่ชวยใหชนบทไทยสามารถพ่ึงตนเองได  
 บทความนี้นําเสนอผลการศึกษารูปแบบการปลูกตนไม และการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารตนไม
สาขาบากแดง ต.วังตะกอ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถพึ่งตนเองได สงผลตอการพัฒนา
ชุมชนสูการเป็นชุมชนเขมแข็งไดในท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ชุมชนเขมแข็ง, ธนาคารตนไม, เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
ค าน า (Introduction) 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปใจจุบัน ชีวิตคนเมืองที่อาศัยอยูทาทกลางกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมอยาง                
บาคลั่งผูคนรีบเรงทํางานเพื่อใหไดเงินตอบแทนเพียงพอตอรายจายที่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา จากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเฮิรแตฟอรแดเชียรแ (University of Hertfordshire) ประเทศอังกฤษ ("เปิดโลกสื่อพลัง," 2553) พบวา ในรอบ 20 
ปีที่ผานมา คนเมืองใชชีวิตเรงรีบมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ อาจเป็นเหตุมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีตาง  ๆ เชน 
โทรศัพทแมือถือ อินเทอรแเน็ต สงผลใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน ทามกลางความเรงรีบของสังคมเมือง คนเมืองกําลังเสี่ยงตอ
โรค Hurry Sickness Syndrome ซึ่งเป็นอาการของคนที่ใชชีวิตอยางเรงรีบเกินไปจนรูสึกหายใจไมทัน หอบ หัวใจเตนเร็ว 
สงผลใหแขนขาหมดแรง ใจหวิว และทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ตามมา ความเรงรีบดังกลาวไมเพียงสงผลกระทบตอ
สุขภาพของคนเมืองเทานั้น แตยังสงผลรายแรงตอผูคน สัตวแ พืช และสิ่งแวดลอม 
 ในขณะที่อิทธิพลของระบบทุนนิยมปลุกเราใหคน "อยากบริโภค" เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ความตองการของผูบริโภคไมมี
ที่สิ้นสุด แมหลายอยางจะเป็นสิ่งฟุุมเฟือย หรือเมื่อบริโภคแลวจะสงผลเสียตอสุขภาพ แตพฤติกรรมดังกลาวกลับยิ่งทวี          
ความรุนแรง และเป็นเหตุใหภาคการผลิตซึ่งอยูในชนบทจะตองเรงขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความอยากของผูบริโภค 
เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Agriculture) เป็นการผลิตพืชเชิงเดี่ยว 
(Monoculture) เพิ่มพื้นที่การผลิต และใชสารเคมีทางการเกษตรจํานวนมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ 
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็ตองเรงใชพลังงานและสารเคมี ในการเพิ่มอัตราการผลิต รวมถึงการใชพลังงานในการกระจาย
สินคาสูมือผูบริโภคใหเพียงพอและสะดวกสบาย 

                                                           
6 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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 กระแสทุนนิยมแบบโลกาภิวัตนแ สงผลใหตัวเลขคาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีตัวเลขที่สูงขึ้น           
แตในทางตรงกันขามทรัพยากรธรรมชาติกลับถูกทําลายลงอยางประเมินคาไมได รัฐไทยนําเอาระบบเศรษฐกิจแบบจักรวรรดิ
นิยมมากระทํากับชาวชนบทของตน สงผลใหเกิดการลมสลายของสังคมชุมชนชนบทที่เคยอยูกันมานานนับรอยนับพันปี และมี
ระบบของการอยูรวมกัน มีศูนยแกลางทางการเรียนรู และศูนยแกลางทางวัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความดี ความง าม และจิต
วิญญาณที่เป็นกุศล ก็ตองถูกการพัฒนาทําลายลง ทั้งยังทําลายฐานทางเศรษฐกิจหรือวิถีการทํามาหากินของชาวบาน ซึ่งเดิม
เคยทําเกษตรแบบผสมผสานพออยูพอกิน และอางวา "ผูบริโภคเป็นผูไดประโยชนแจากความกาวหนาของการเกษตรของ
ประเทศไทย" (วิทูร เลี่ยนจํารูญ และคณะ, 2551, น. 158-161) 
 ทามกลางความเรงรีบที่กอปใญหาตาง ๆ คนเมืองเริ่มพูดถึงแนวคิด "การกาวไปอยางชา ๆ" (Slow Movement) หรือ 
Slow Life ที่ถูกจุดประกายขึ้นโดยคารแโล เปรตินี่ (Carlo Petrini) ชาวอิตาลี เพื่อเรียกรองใหคนเมืองดวยกันหันกลับมามอง
คุณคาและการใชชีวิตอยางสมดุล รวมถึงเรียกรองใหผูประกอบการ เชน บริษัทผลิตอาหารยักษแใหญ (Fast Food) เลือกใช
วัตถุดิบจากทองถิ่น (Good) หรือผลผลิตตามแนวเกษตรอินทรียแ ไมใชสารเคมีในการผลิต (Clean) และลดการใชพลังงานใน
ระบบขนสง เป็นธรรมตอสรรพชีวิตและสิ่งแวดลอม (Fair) เพื่อใหเป็น "Slow Food" (Good-Clean-Fair) ไมใชหวังเพียงกําไร
สูงสุดเทาน้ัน แตดูเหมือนวาบริษัทเหลานั้นกลับดําเนินการในทางตรงกันขาม 
 หากพิจารณาแนวคิดการกาวไปอยางชา ๆ อยางถวนถ่ี จะเห็นไดวา แนวคิดดังกลาวไมไดปฏิเสธการพัฒนา หยุดทุก
สิ่งทุกอยางแลวเดินถอยหลังแตอยางใด แตเป็นการสรางสมดุลภาพระหวางมนุษยแกับสรรพชีวิต ซึ่งมิใชสิ่งใหมในสังคมไทยแต
ฝใงรากอยูในวิถีดั้งเดิมของชนบทไทยท่ีมนุษยแอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางพึ่งพา เอื้ออาทร และเคารพตอกัน บทความนี้เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการศึกษาเรื่อง "บทบาทของธนาคารตนไมตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน: กรณีศึกษา ธนาคารตนไม
สาขาบากแดง ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร" โดยกลาวถึงวิถีการอยูรวมกันระหวางคนกับตนไมตามแนวคิดของธนาคาร
ตนไม ที่ไมไดมองเรื่องการสงเสริมการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติแยกสวนออกจากระบบสังคม เศรษฐกิจ และการผลิต             
แตเช่ือมโยงเรื่องตาง ๆ ไวดวยกัน เกิดเป็นวิถีชีวิตที่เอื้ออาทรตอสรรพสิ่ง และพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนไปพรอม  ๆ 
กัน โดยใชมุมมองของการพัฒนาชุมชน อธิบายรูปแบบการปลูกตนไม และการเกษตรแบบเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตและ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเห็นภาพการปรับเปลี่ยนระบบความคิด และ              
วิถีชีวิตสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน และเกิดสมดุลยภาพกับทุกสิ่ง 

 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา (Methods and Instruments) 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
(Document Study) และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) ซึ่งผูศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูล โดยใชวิธีการสนทนา           
การสัมภาษณแเชิงลึกทั้งที่เป็นการสัมภาษณแแบบเป็นทางการ และไมเป็นทางการ รวมกับวิธีการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม 
และไมมีสวนรวม โดยใช ตัวผูศึกษาเอง เอกสารหรือขอมูลมือสองที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แนวคําถามประกอบการ
สัมภาษณแ และอุปกรณแที่ชวยในการบันทึกขอมูล เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี แกนนําเครือขายธนาคารตนไม 
สมาชิกธนาคารตนไมสาขาบากแดง กลุมผูนําชุมชน และชาวบานชุมชนวังตะกอ เป็นกลุมผูใหขอมูลหลัก ทั้งนี้ ผูศึกษาเลือก
ชุมชนวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งไดช่ือวาเป็นหนึ่งในชุมชนเขมแข็ง เป็นชุมชนตนแบบของจังหวัดชุมพร และ
ภาคใต ชุมชนวังตะกอไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2551 จากการเป็นตนแบบสรางความรวมมือในการสรางพื้นที่
สีเขียว และดําเนินกิจกรรม ธนาคารตนไมสาขาบากแดง ซึ่งเป็นหน่ึงในธนาคารตนไม ที่เริ่มดําเนินโครงการในพื้นที่ลุมน้ําหลัง
สวนเป็นพ้ืนท่ีแรก กอนจะขยายพื้นท่ีออกไปท่ัวประเทศ 
 
ผลการศึกษา 
 โยนิโสมนสกิาร: วังตะกอ ภาพซ้ า วังวน การพัฒนาชนบทไทย 
 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศไทย จังหวะ
กาวเดินของคนไทยในสังคมเมืองเพิ่มความเรงรีบขึ้นทุกขณะ สังคมชนบทไทยท่ีคนเมืองมองวาลาหลัง ไมวาลักษณะการใชชีวิต
จะดูเหมือนวาไมไดเรงรีบเทากับสังคมเมือง แตลักษณะการกาวกระโดดทางการพัฒนาก็สงผลใหสังคมไทยในชนบทเกิด            
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ความเปลี่ยนแปลง นโยบายการปกครองแบบรวมศูนยแของรัฐไทย ดึงทรัพยากรจากชนบทเพื่อตอบสนองความตองการของ          
คนเมืองแทบตลอดเวลา ไมเพียงแตทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ของ
คนในชนบทก็ถูกทําลายลงไปดวยแบบเป็นเงาตามตัว 
 บนเสนทางรอยตอระหวางเขตอ.หลังสวน กับ อ.พะโต฿ะ จ.ชุมพร ที่ตั้งของชุมชนวังตะกอ ชุมชนริมแมน้ําหลังสวนที่
อดีตเคยเป็นชุมชนอูขาวอูน้ําของเมืองหลังสวน อาศัยพื้นที่ปุาในการดํารงชีพ โดยการถางปุาเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยและทํา
การเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน กอนจะเปลี่ยนแปลงเป็นการทําเกษตรเชิงเดี่ยว โดยทําสวนปาลแมน้ํามัน ยางพารา            
สวนผลไม เชน ทุเรียนมังคุด ลองกอง ความตองการครอบครองที่ดินเพื่อทําการเกษตรก็เพิ่มขึ้น ชาวบานเริ่มบุกรุกพื้นที่ปุา            
ที่ตอมากลายเป็นพื้นที่อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว และใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอบสนองความ
ตองการของตลาด โดยเช่ือวายิ่งทํามากก็จะยิ่งไดเงินมาก ยิ่งไดเงินมากชีวิตก็จะยิ่งมีความสุข แตในโลกความเป็นจริงยิ่ง
ชาวบานทํามากขึ้นเพียงใด หนี้ที่เกิดจากการการทําเกษตรกลับยิ่งทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่ราคาผลผลิตกลับตกต่ํา
เนื่องจากชาวบานไมสามารถควบคุมราคาได คนที่รวยกลับกลายเป็นพอค าที่เขามารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ในขณะที่
เจาหนาท่ีของรัฐที่เขามาสงเสริมก็กลับออกไปจากชุมชน ประกอบกับชุมชนตองประสบปใญหาอุทกภัยจากพายุใตฝุุนซีตาในปี
พ.ศ. 2540 ที่นอกจากจะกวาดตอนตลิ่งและสวนของชาวบานไปกับกระแสน้ํา ยังทําใหชุมชนวังตะกอตองจมอยูใตน้ําเป็นเวลา
กวาเดือน เมื่อน้ําลดก็ท้ิงไวเพียงซากตนไมในสวนท่ีไรราคา กับหนี้สิน และความเสียหายที่ชาวบานแทบมองไมเห็นหนทางเดิน 
 ชวงเวลาดังกลาวเป็นชวงที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการลอยคาเงินบาท ชุมชนวังตะกอไม
อาจหวังพึ่งรัฐไดอีก ผูนําชุมชน คณะผูนําและแกนนําหมูบาน รวมกับชาวชุนชนวังตะกอ จัดทําเวทีประชุมยอยหมุนเวียนไป
ตามหมูบานเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน อยางตอเนื่อง จํานวน 225 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนา เป็นแนวทางในการกําหนดแผนแมบทชุมชนและยุทธศาสตรแการพัฒนาตําบลวังตะกอแบบบูรณา
การ บนฐานแนวคิด "ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนยแกลาง ชาวบานเป็นเจาของ" และประกาศใชเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 
2546 
 กระบวนการทําแผนแมบทชุมชนของชาววังตะกอ ชวยใหชุมชนไดรูจักรากเหงา รูอดีต รูจักตนเอง รูจักโลกภายนอก 
รูจักชุมชนของตนเอง และมองเปูาหมายในอนาคต วิเคราะหแศักยภาพ ประเมินสถานภาพการพัฒนา โดยอาศัยศึกษาดูงาน
จากชุมชนตนแบบ และการเขารวมเวทีแผนชีวิตชุมชนในงานมหกรรมแผนชีวิตชุมชนภาคใต ตลอดจนภูมิปใญญาทองถิ่นใน
ชุมชน ชาววังตะกอนําวิธีการคิดแบบ โยนิโสมนสิการ มาปรับใชอยางเกิดประโยชนแตอชุมชนอยางแทจริง 
 ในขณะที่ชุมชนวังตะกอเริ่มกระบวนการจัดการตนเองตามแผนแมบทชุมชน ชุมชนไดเขารวมเครือขายประชาชน
แหงลุมน้ําหลังสวน ชวงปีพ.ศ. 2549 หลังจากการจัดเวทีปลูกตนไมในใจคนตามโครงการปลูกตนไมใชหนี้ นายจินดา บุญจันทรแ 
1 ใน 50 สมาชิกสภาผูนําชุมชนแหงชาติ ผสานความคิดกับ นายพงศา  ชูแนม แกนนําเครือขายประชาชนแหงลุมน้ําหลังสวน 
และ วาที่ ร.ต.ไสว  แสงสวาง ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหลังสวน (ขณะนั้น) ได
เสนอตอที่ประชุมเครือขายประชาชนลุมน้ําหลังสวน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ปรับโครงการปลูกตนไมใชหนี้ มาเป็น 
ธนาคารตนไม เพื่อเปิดโอกาสใหคนทุกคนไมวาจะเป็นผูที่มีหนี้สิน และคนท่ัวไป ไดรวมกันปลูกตนไมในแผนดิน 
 เมื่อผูนําชุมชนนําแนวคิดธนาคารตนไมมาเผยแพรในชุมชนบากแดง และไดรับเสียงตอบรับที่ดี จึงไดรวมกลุมกัน
ประสานแกนนําธนาคารตนไม และขอจัดตั้งเป็นธนาคารตนไม สาขาบากแดง เป็นผลสําเร็จ และทําพิธีเปิดธนาคารตนไม 
สาขาบากแดง ในปีพ.ศ. 2550 เป็นสาขาท่ี 2 ตอจากธนาคารตนไม สาขาคลองเรือ ที่ทําการเปิดอยางเป็นทางการ โดยในระยะ
เริ่มตนสมาชิกสวนใหญเป็นชาวบานบากแดง หมู 12 ต.วังคะกอ ตอมาจึงมีสมาชิกขยายออกไปในหมูอื่น ๆ รวมถึงตําบล
ใกลเคียง ปใจจุบันธนาคารตนไม สาขาบากแดง มีสมาชิกทั้งสิน จํานวน 250 คน มีตนไมที่ข้ึนทะเบียนไวกวา 100,000 ตน 
 ธนาคารต้นไม้: แนวทางการปลูกต้นไม้ยุคพระศรีอารย์ 
 นายพงศา  ชูแนม นักอนุรักษแแหงตนน้ําพะโต฿ะ จดุประกายความคดิที่วา "ตนไมควรมีมลูคาขณะที่มีชีวิต" โดยมองวา 
ประชาชนควรจะปลูกตนไมในท่ีดนิของตนไดอยางเสรี ปลูกอยางมศีักดิ์ศรี และปลูกอยางมีคุณคา ในขณะเดยีวกันรัฐก็ควรมี
แรงจูงใจในการใหประชาชนปลูกตนไม โดยการรับรองมูลคาตนไมขณะมีชีวิตใหเป็นทรัพยแ ประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นกําลัง
ดําเนินโครงการปลูกตนไมใชหนี้ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีหนีส้ินลนพนตัว ชวงปีพ.ศ. 2549 โดยความรวมมือของ
คณะกรรมการสภาผูนาํชุมชนแหงชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) และเครือขายประชาชนลุมน้ํา
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หลังสวนและลุมน้ําอื่น ๆ ของจังหวัดชุมพร จึงไดปรับโครงการปลูกตนไมใชหนี้ มาเป็น ธนาคารตนไม (Tree Bank) ภายใตคาํ
ขวัญที่วา "พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 
 ธนาคารตนไม เริ่มขับเคลื่อนโครงการ โดยการจัดเวทีปลูกตนไมในใจคนในพื้นที่ตาง ๆ พรอมทั้งจัดตั้งธนาคารตนไม
สาขาตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและใกลเคียง เพื่อเป็นฐานตั้งตนการปลูกตนไมบนแผนดินโดยประชาชน โดยใชงบประมาณ
ภายใตโครงการปลูกตนไมใชหนี้ของรัฐบาลผานเครือขายลุมน้ําหลังสวน โดยทําการเปิดธนาคารตนไม สาขาคลองเรือ ตําบล
ปากทรง อําเภอพะโต฿ะ จังหวัดชุมพร เป็นสาขาแรกอยางเป็นทางการ ในปีพ.ศ. 2550 และในปีเดียวกัน ธนาคารตนไม สาขา
บากแดง ก็เปิดอยางเป็นทางการเป็นลําดับท่ีสองตอจากสาขาคลองเรือ 
 หากจะกลาวถึงความหมายของธนาคารตนไม อาจกลาวไดวา ธนาคารตนไมเป็นองคแกรภาคประชาชน ที่สงเสริมให
คนทุกคนปลูกตนไม โดยปลูกตนไมเสริมในที่ดินทํากินลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศปุาธรรมชาติ ทั้งในที่ดินของตนเองและ
ที่ดินสวนรวม จัดทําทะเบียนขอมูลเพื่อประเมินมูลคาเป็นหลักทรัพยแขณะตนไมมีชีวิต โดยบันทึกไวในรูปแบบบัญชีธนาคาร  
เพื่อใชกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือหลักประกันตาง ๆ ที่จะตองทําระหวางรัฐกับประชาชน สงเสริมการสรางจิตสํานึกอนุรักษแ 
สรางเครือขายสังคม กลุมคนที่ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแผนดิน และมุงแกปใญหาโลกรอน สรางความพอเพียง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนใหกับมนุษยแและสิ่งแวดลอม การดํารงวิถีการเกษตรที่มุงเอาภูมิปใญญาการทําเกษตรใหเกิดความหลากหลายในพ้ืนท่ี และ
สรางสมดุลแกระบบนิเวศนแ 
 รูปแบบการปลูกตนไมของธนาคารตนไมจึงมีความแตกตางจากการปลูกตนไม ที่รัฐและองคแกรตาง  ๆ สงเสริมใหมี
การปลูกมาอยางตอเนื่อง แตกตางจากการทําสวนปุา และแตกตางจากโครงการปลูกตนไมใชหนี้ที่อาจจะเป็นตนธารของ
ธนาคารตนไม โดยที่ธนาคารตนไมเนนใหคนปลูกตนไมใหเป็นปุา พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขากับภูมิสังคม 
วัฒนธรรมและภูมินิเวศนั้น ๆ โดยใชการมีสวนรวมของชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน 
 ยักษแไมมีจริงในโลก แปลวาเป็นปริศนาธรรม พูดถึงอํานาจและความโลภทั้งหลาย สามารถทําอะไรก็ไดทั้งหมด ยักษแ
ก็คือทุนนิยม มวนแผนดินโลก ตรงนี้นาสนใจ ไมใชวาโลกแบน แตโลกท้ังโลกถูกทําใหเป็นทรัพยแ ใหเป็นกระดาษ ใหมันมวนได 
แลวมันมวนจริง ๆ เหมือนโฉลด มันก็เอาไปไวที่เมืองยักษแ เมืองยักษแก็คือธนาคารที่เก็บโลกทั้งโลก รอนถึงพระนารายณแ              
ถาแปลงเป็นครุฑ เป็นสิงหแอาจจะเทกวา แตแปลงเป็นหมูปุา ซึ่งเป็นสัตวแที่ต่ําสุด ใหมาพลิกฟ้ืนผืนแผนดิน หมูปุาเอาเศษเนื้อให
มันกิน มันก็มาเป็นเนื้อใหเรากินได ก็แปลวาคือความธรรมดาสามัญ ถาตองพึ่งราชการก็อาจจะเป็นชาง แตเป็นหมูปุาคือ
ชาวบานที่ใชชีวิตธรรมดาสามัญ ลุกขึ้นสูโดยตนไม ใชเครื่องมือทางธรรมชาติสูเพื่อเอาผืนดินคืนมา (พงศา  ชูแนม, น. 179) 
ปใจจุบันมนุษยแใช เงิน ทองคํา ท่ีดิน เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน และตีคุณคาสิ่งของ ซึ่งลวนเป็นสิ่งไมจริง เป็นเครื่องมือที่
ไมประเสริฐ หากแตมนุษยแจะใช ธรรม ที่หมายถึงการไมเบียดเบียนผูอื่น และไมใหผูอื่นเบียดเบียนเป็นแกนหลัก ไมละเมิด
ลวงเกินวิถีธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใชตนไมเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรแแนวใหม เปูาหมายของธนาคารตนไมคือใหมนุษยแอยู
รวมกับธรรมชาติอยางสมดุลในระบบนิเวศ อยูกับธรรมชาติที่หอมลอมมนุษยแในทุกทิศทาง ธรรมชาติและมนุษยแเกื้อกูลใหคุณ
กันอยางปกติสุข เป็นดั่งภาพวาดแหงยุคพระศรีอารยแที่มีตนไมอยูสี่ทิศทางรอบตัวมนุษยแ 
 สุตมยปัญญา, จินตามยปัญญา, ภาวนามยปัญญา: คิดและสร้างปัญญาแบบชาวธนาคารต้นไม้ 
 แนวคิดของธนาคารตนไมเป็นแนวคิดการสงเสริมใหคนทุกคนปลูกตนไม โดยปลูกตนไมเสริมในที่ดินทํากินลักษณะ
เลียนแบบระบบนิเวศปุาธรรมชาติ ทั้งในที่ดินของตนเองและที่ดินสวนรวม และรับรองสิทธิตนไมที่ปลูก และรับรองสิทธิใน
ที่ดินท่ีประชาชนไดปลูกตนไม สรางมูลคาตนไมเป็นทรัพยแ เพื่อใชกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือหลักประกันตางๆ ที่จะตองทํา
ระหวางรัฐกับประชาชน สงเสริมการสรางจิตสํานึกอนุรักษแ สรางเครือขายสังคม กลุมคนที่ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให
แผนดิน และมุงแกปใญหาโลกรอนดวยแนวคิด "สรางโลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว" มีแนวคิดในการสรางความพอเพียง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนใหกับมนุษยแและสิ่งแวดลอม การดํารงวิถีการเกษตรที่มุงเอาภูมิปใญญาการทําเกษตรใหเกิดความหลากหลายในพ้ืนท่ี และ
สรางสมดุลแกระบบนิเวศนแตามแนวทาง "ปุา 3 อยาง ประโยชนแ 4 อยาง"  
 ดวยแนวคิดที่หลากหลายของธนาคารตนไม สงผลใหธนาคารตนไมมีรูปแบบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการ
ดําเนินการที่เป็นลักษณะการบูรณาการ ใชกระบวนการตางๆ เพื่อใหสมาชิกเกิดกระบวนการเรียนรูที่ยั่งยืน เกิดปใญญาในการ
ดํารงชีวิต โดยมุงใหสมาชิกเกิด ปใญญา 3 ไดแก สุตมยปใญญา คือ ปใญญาที่เกิดจากการไดยิน การมอง การเห็น,                  
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จินตามยปใญญา คือ ปใญญาที่เกิดจากการขบคิดวิเคราะหแ และภาวนามยปใญญา คือ ปใญญาแหงการสํารวมและประจักรูดวย
ตนเอง  
 กําหนดใหผูสนใจเขาเป็นสมาชิกธนาคารตนไม จะตองขยายวงแนวความคิด รวบรวมกลุมผู สนใจระดับหนึ่งขึ้นมา
กอน แลวจึงแจงความประสงคแไปยังธนาคารตนไมสํานักงานใหญเพื่อดําเนินการจัดเวทีปลูกตนไมในใจคน ซึ่งธนาคารตนไม
กําหนดกฎเกณฑแไววาสมาชิกทุกคนจะตองผานเวทีดังกลาวถึงจะมีสิทธิเป็นสมาชิกได เป็นเสมือนหัวใจของกระบวนการ
ดําเนินการธนาคารตนไม หลังจากผานเวทีปลูกตนไมในใจคนแลว ผูสนใจแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารตนไมสาขาขึ้น และ
รวมกันคัดเลือกพันธุแไมเพื่อใชสงเสรมิใหสมาชิกปลูกและประเมินมลูคาขึ้นทะเบียนแตละสาขา โดยคัดเลือกจากพันธุแไมที่เนื้อไม
มีมูลคาที่ธนาคารตนไมกําหนดไวใหเหมาะสมกับภูมินิเวศของสาขานั้นๆ กอนจะรวบรวมรายช่ือสมาชิก คณะกรรมการ และ
พันธุแไมที่คัดเลือกแลว สงไปยังธนาคารตนไมสํานักงานใหญเพื่อขอดําเนินการจัดตั้งเป็น "ธนาคารตนไมสาขา...." ตอไป 
ภายหลังจากตั้งเป็นธนาคารตนไมสาขาแลว คณะกรรมการมีหนาที่จัดหาพันธุแกลาไมเพื่อแจกจายใหสมาชิกปลูก โดยทําการ
จัดตั้งโรงเพาะชํากลาไมขึ้นในพ้ืนท่ี หรือใชวิธีการแลกเปลี่ยนพันธุแไมกับธนาคารตนไมสาขาอื่นๆ ทั้งนี้สมาชิกทุกคนจะตองทํา
การสํารวจและประเมินมูลคาตนไม ปลูกตนไม รวมประชุม ดําเนินกิจกรรมของธนาคารตนไม เขารับการอบรม แลกเปลี่ย น
ความรูประสบการณแระหวางเครือขาย รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตร การดําเนินชีวิต และการสรางเครือขายตาม
แนวทางที่ธนาคารตนไมกําหนดอีกดวย 
 เวทีปลูกตนไมในใจคน การรวมประชุม อบรม แลกเปลี่ยนความรูประสบการณแ ตลอดจนศึกษาดูงานในเครือขาย  
กอใหเกิดความเขาใจและมองเห็นเปูาหมายรวมกัน กระตุนใหสมาชิกเกิดการพัฒนาศักยภาพ เกิดสุตมยปใญญา ในขณะที่การ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน สมาชิกไดพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เป็นกระตุนใหสมาชิกเกิดจินตามยปใญญา และพัฒนา
ไปสูภาวนามยปใญญา เพื่อมุงสูเปูาหมาย 4 ประการ ท่ีธนาคารตนไมตั้งไว ไดแก 
 ประการที่ 1 เปูาหมายดานเศรษฐกิจ - มุงแกปใญหาหนี้สินของประชาชน โดยใชมูลคาตนไมเป็นทรัพยแ, สราง
รูปธรรมพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สรางการออมทรัพยแ, วางรากฐานเศรษฐกิจพ่ึงตนเองในระยะยาว 
 ประการที่ 2 เปูาหมายทางสังคม - รักษาสภาพชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง, แกปใญหาการวางงาน, ผูกโครงสรางสังคม
คนในลุมน้ําใหสัมพันธแกัน, ธํารงวิถีชีวิตที่มีการพึ่งพิงธรรมชาติ 
 ประการที่ 3 เปูาหมายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - พัฒนาพื้นฐานของการเกษตร โดย           
การสรางฐานทรัพยากรปุาไมบนที่ดินทํากินของเกษตรกร, เพิ่มปริมาณตนไม เพิ่มพื้นที่ปุาไมของชาติ, ลดปใญหาภาวะโลกรอน           
ภัยแลง อุทกภัย และปใญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ, ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวใหเกิดการผสมผสานหลากหลาย, ยกระดับน้ําใต
ดินดวยพ้ืนท่ีเกษตรที่มีสภาพใกลเคียงกับปุา 
 ประการที่ 4 เปูาหมายทางการเมือง - ธนาคารตนไมมีเปูาหมายผลักดันใหเกิดผลทางการเมืองการปกครอง โดยการ
เสนอราง พ.ร.บ. ธนาคารตนไม เป็น พ.ร.บ. วาดวยสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นนโยบายของรัฐตอไป   
 มรรควิธี: รูปแบบการปลูกต้นไม้ การท าเกษตรกรรม และการด าเนินชีวิตของชาวธนาคารต้นไม้ 
 ธนาคารตนไมมิไดสงเสริมใหประชาชนเพียงแตปลูกตนไมในแผนดิน โดยไมสนใจภูมินิเวศ และขาดการดูแล หากแต
เชื่อมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไวดวยกันอยางสมดุล โดยปลูกตนไมเป็นสังคมพืชที่อยูรวมกับตนไมเดิมในพื้นที ่
ตามแนวพระราชดําริ "ปุา 3 อยาง ประโยชนแ 4 อยาง" ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่เนนการผสมผสานความตองการใน                  
การอนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม ควบคูไปกับเศรษฐกิจและสังคม ปลูกตนไมแทรกในแปลงเกษตรของสมาชิก ลักษณะเปน็ 
"รูปแบบเกษตร 4 ช้ัน เพื่อสรางโลก 5 ใบ" ที่มุงเอาภูมิปใญญาของชาติไทยในการทําเกษตรดั้งเดิม ท่ีเลียนแบบ เคารพ และเอื้อ
อาทรตอธรรมชาติ ในการจัดระบบตนไมใหหลากหลาย กลมกลืนในพ้ืนที่หนึ่งใหคลายกับสภาพปุา ผนวกกับแนวพระราชดําริ 
"การปลูกปุาแบบ ไมตองปลูก" เพื่อการเติบโตของตนไมโดยไมรบกวนและทําลายโดยรูเทาไมถึงการณแ 
 เมื่อสมาชิกสวนใหญของธนาคารตนไมเป็นเกษตรกร หรือมีอาชีพรองเป็นเกษตรกร การปลูกตนไมควบคูไปกับการ
ทําเกษตรจึงมีความจําเป็นเป็นอยางยิ่ง จากแนวทางการปลูกตนไมใหเป็นสังคมพืชที่หลากหลาย การทําเกษตรกรรมยั่งยืนจึง
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแนวทางการปลูกตนไมของธนาคารตนไม  
 รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีพบในพื้นที่ชุมชนวังตะกอ ไดแก รูปแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
รูปแบบการทําเกษตรแบบดั้งเดิมของชุมชน คือ การทําเกษตรแบบสวนสมรม ซึ่งเป็นสวนแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอหลังสวน 
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จังหวัดชุมพร เป็นลักษณะของการปลูกตนไมปะปนกันอยางไมเป็นแถวเป็นแนว มองคลายขึ้นเองตามธรรมชาติ แตตนไม
ทั้งหมดลวนแตปลูกโดยเกษตรกรชาวสวนโดยความรูความชํานาญที่เรียนรูสืบเนื่องมาจากอดีต ทําใหเกิดสวนที่มีความมั่นคง
ยั่งยืนคลายปุาไมตามธรรมชาติที่ไมตองการการดูแลมากนัก แตเกื้อกูลกันไดดวยตัวเอง และใหผลผลิตตามฤดูกาลเป็นปกติทุก
ปี นอกจากนี้ยังผสมผสานรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนครบวงจรที่พัฒนาขึ้นในชุมชนวังตะกอ ที่เรียกวา "วังตะกอโมเดล" โดยได
แนวความคิดจากการปลูกปุาของทานพุทธทาส (พระธรรมโกศาจารยแ) โดยทําการเกษตรแบบเอื้ออาทรตอธรรมชาติแวดลอม 
จัดการบริหารน้ําในแปลงเกษตร ควบคูกับการเลี้ยงสัตวแ เชื่อมโยงเป็นประโยชนแ ใหธรรมชาติพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรของสมาชิก นับวามีความสําคัญอยางมาก ชวยใหใหสมาชิกสามารถจัดการ
ตนเอง และพึ่งตนเองได โดยใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการ "พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยเช่ือวาหากเกิด 
"ความพอเพียง" ข้ึนเมื่อไหร สมาชิกก็จะเกิด "ความมั่งคั่ง" ขึ้นทันที คลานกับการเกิด นิพพาน ที่แปลวา เย็น ทันทีที่หยุดรอน
ความเย็นก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดความเย็นขึ้นเป็นเวลานาน ก็เกิดเป็น ปรินิพพาน ขึ้น และเมื่อสมาชิกเกิด "ความพอเพียง"               
เป็นเวลานาน ก็ยอมเกิด "ความยั่งยืน" ข้ึนได  
 นิโรธวิถ:ี วิถีชีวิตของชาวธนาคารต้นไม้ 
 เราปลูกตนไมใหได 4 พอ ก็อยูได 4 พอ ที่วานี้ก็คือ พอรมเย็น, พออยู, พอกิน, พอใช ที่เป็นหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงน่ันแหละ 
 1. พอรมเย็น คือ ตนไมใหรมเงา ชวยใหเรารมเย็น โลกรมเย็น 
 2. พออยู คือ ตัดไมมาทําบานพัก ท่ีอยูอาศัย 
 3. พอกิน คือ ในปุานอกจากตนไมใชทําบาน ยังมีไมกินได ผักปุา ผักเหลียง ผักหวาน เม็ดชุน พวกนี้เป็นผักอมตะ 
คือ อายุยืน ไมตองคอยปลูกใหมเหมือนผักไร ผักออเกนิคสแ ผักปุามีกินตลอด 
 4. พอใช คือ เมื่อเรามี 3 พอ แลวเราก็พอใช (ประวิทยแ  ภูมิระวิ, สัมภาษณแ, 15 พฤษภาคม 2558) 
 จากตัวอยางแปลงปลูกของ นายสุรัตนแ  ไชยวัฒนแ ขนาด 10 ไร เดิมปลูกเป็นสวนมังคุด ปลูกตนมังคุด จํานวน 200 
ตน ระยะปลูกประมาณ 6x3 เมตร ภายหลังจึงปลูกมะพราวเพิ่ม จํานวน 100 ตน หมากรอบชายแดนที่ จํานวน 600 ตน 
ทุเรียนและปาลแม จํานวน 30 ตน ตอมาเริ่มปลูกจําปาทอง มะฮอกกานี ตะเคียนทอง ลักษณะการปลูกมังคุดกับตนไม ปลูกใน
ระหวางอก เริ่มปลูกตั้งแตปีพ.ศ. 2550 ปใจจุบันอายุ 8 ปี (ปี 2558) การดูแลรักษาโดยการใชปุยชีวภาพ ใส 2 ครั้ง/ปี กําจัด
วัชพืชโดยการตัดหญา และปลูกพืชอื่นเสริม เชน มันหอม พริกไทย หวาย กลอย เป็นตน นอกจากนั้นยังเลี้ยงมดแดงบนตน
มะฮอกกานี เพื่อชวยกําจัดหนอนบนตนไม ชวยใหเราเห็นภาพการปลูกตนไมตามแนวทางของธนาคารตนไมไดชัดเจนมากขึ้น 
"ไมไดปลูกตนไมอยางเดียวนะ สวนเราก็ยังทํา แตตรงไหนมีที่วางเราก็เอาตนไมไปปลูกไว ยิ่งปลูกหลายชนิดยิ่งดี ตนไมมันจะไม
กินใบตัวเอง มันกินใบเพื่อน (หมายถึงปุยหมักจากใบไม) ยิ่งปลูกหลายชนิดตนไม เขายิ่งโตไว" (สุรัตนแ ไชยวัฒนแ, สัมภาษณแ,            
30 เมษายน 2558)  
 แนวทางการปลูกตนไม ควบคูไปกับการทําเกษตรกรรม และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธนาคารตนไม 
นอกจากไมกอใหเกิดความลําบากกับสมาชิก ยังชวยใหสมาชิกเกิดความสะดวกสบายในการทําเกษตร "ปลูกตนไมแบบนี้เราไม
ตองดูแล ใหเทวดาเขาดูแล ก็คือใหตนไมโตไปเองตามธรรมชาติ เขาก็ไมตายแตโตเร็วแลวยั่งยืน" (กิตติ  อนันตแแดง, สัมภาษณแ, 
23 มีนาคม 2558) โดยใหสมาชิกคอยๆ ปรับรูปแบบการเกษตรแบบไมเรงรีบ และเรงเราใหปรับเปลี่ยน แตใชวิธีการ "ทําใหดู 
อยูใหเห็น" ของแกนนํา เป็นสวนกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน 
 ทําแรกๆ เขาหาวาบา (หัวเราะ) เขาวาไมในสวนรกรุงรัง ปลอยไวทําไม แตก็ไมเป็นไร ก็ตนไมอื่นมันยังใหญ พวกเรา

ก็ทํากันไป ทําเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรกรรมธรรมชาติ ไมบังคับใหเขาทําเลย ไมรีบรอนคอย ๆ ปรับไป บางคนก็
ยังมีใชเคมีบางแตก็ลดลง บางคนนี่ไมใชเลย (สุรัตนแ ไชยวัฒนแ, สัมภาษณแ, 22 เมษายน 2558) 

  ไมไดปลูกตนไมไวรอวันขายจนไมทําอะไร ไอท่ีทําอยูก็ทําตอ ไมเป็นตัวเสริม เป็นหลักประกันวา ถาหมดหนทางยัง
มีไมใหขาย ไมที่จะชวยชีวิตเรา เราก็อยูกับเขา ทําอยูทํากิน เมื่อกอนเราทํามาแลวคอยหามากิน แตตอนนี้เราทําอยูมี
กินไมตองเดือนรอนไปซื้อเขากินอยางเดียว พอเรามาทําแบบน้ีรายจายเราลด เงินก็เหลือเพิ่มข้ึน เอาไปจายหนี้เขาได 
ไมเดือดรอนดวย สุดทายเราก็หมดหนี้ (สมาชิกธนาคารตนไม, 25 เมษายน 2558) 
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 ไมเพียงแตแกปใญหาทางเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย ความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน แตเพียงเทานั้น ธนาคารตนไมยังเป็นสวนใหชาวบานมองถงึอนาคต ชวยใหเกิดการ
กําหนดเปูาหมายชีวิต ซึ่งสวนใหญมองวา ตนไมจะเป็นเหมือนบํานาญชีวิตเมื่ออายุมากข้ึน 

คนท่ีจะปลูกตนไมเอง เต็มใจท่ีจะปลูกเขาจะเห็นคณุคาของตนไม เขาก็จะปลูกจนตนไมมันงาม แตถาเขาไมเต็มใจ 
ตนไมก็จะตาย พอเราปลูกตนไมใวในใจเขาไดแลว ทีน้ีไมตองไปสั่งใหเขาดูแล มีแตเขาจะถามเราวาจะทําแบบไหน
ตนไมถึงจะยิ่งงาม ก็เหมือนกับชุมชน (ประวิทยแ  ภูมิระว,ิ สัมภาษณแ, 15 พฤษภาคม 2558) 
 ธนาคารตนไมมสีวนเสริมพลังใจใหกับคนในชุมชน เสรมิสรางศักยภาพของคนในชุมชน สรางจิตสาํนึกของคนใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนแสุขตอสวนรวม การปลูกตนไมจึงมิใชเพียงการจัดการปใญหาทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชนอยาง
ยั่งยืน แตเป็นการสงเสริมการทําความดี ยกระดับจติใจของคนในชุมชน เพื่อประโยชนแสุขของชุมชน และสังคมไป
พรอมกันดวย โดยแสดงใหเห็นเปน็รูปธรรมผานการปลูกตนไม และการชวยกันดูแลรักษาปุาในชุมชน 

 ก้าวไปกับธนาคารต้นไม้ 
 จากการสงเสริมใหคนในชุมชนปลูกตนไมตั้งแตปีพ.ศ. 2539 ตามโครงการปลูกปุาคืนชีวิตใหแผนดิน เรื่อยมาจนถึง
การเปิดธนาคารตนไมสาขาบากแดงในปีพ.ศ. 2550 ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ชาวบานปลูกตนไมในที่ดินของตนเอง 
ชาวบานไดใชประโยชนแจากตนไมที่ไดปลูกเองแลว ทั้งการใชมูลคาตนไมเพื่อค้ําประกันหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระยะแรก จนถึงการใชผลิตผลที่เกิดจากตนไม เชน ใบ กิ่งกาน เป็นปุยหมักในแปลงเกษตร           
ใชกิ่งกาน ของตนไมทําฟืน น้ําสมควั่นไม ใชลําตนเป็นที่เกาะยึดกับไมเลื้อย เชน พริกไทย ตลอดจนใชเนื้อไมทําเฟอรแนิเจอรแ 
และ "หนํา" หรือกระทอมในแปลงเกษตร 
 ปลูกตนไมเพื่อใชหนี้เป็นเพียงกุศโลบายที่ทําใหคนมารวมตัวกันปลูกตนไมเทานั้น คนที่จะเป็นสมาชิกธนาคารตนไม 
จะตองเปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) จากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว จากทุนนิยม สูสังคมวนเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
คนกับตนไม คนกับปุา คนกับธรรมชาติรอบกาย คนกับชุมชนสังคม อยูรวมกันอยางเอื้ออาทรตอกัน พึ่งพาและเกื้อกูลกัน ทุก
คนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมของกลุม รวมกันเรียนรู ตรวจสอบ ประเมิน และสรรหาสมาชิกเพิ่มเติม ด วยวิธีการนี้จะ
ชวยใหสมาชิกเกิดความไววางใจกัน เกิดความเช่ือมั่น อีกทั้งยังเกิดการพึ่งพาเกื้อกูลกัน ไมเพียงแตกับสมาชิกธนาคารตนไม
สาขาบากแดง แตยังรวมถึงสมาชิกชุมชนวังตะกอ และเครือขาย 
 นอกจากประโยชนแทางตรงที่เกิดจากตนไมที่ปลูกแลว ประโยชนแทางออม ไดแก การฟื้นฟูปุา น้ําและดิน ซึ่งมี
ความสําคัญตอการทําเกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ดินดี ชวยใหการประกอบอาชีพของคนในชุมชนไดผลดี 
การสงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง ชาวชุมชนสามารถจัดการตนเอง ลดรายจายจากการเกษตร และ
การอุปโภคบริโภคลง ความปลอดภัยจากสารเคมีที่ใชทางการเกษตร ตลอดจนการไดรับอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภค ที่เกิด
จากการปลูกผักกินเองในสวนสมรมขางบาน 
 เหนืออื่นใดการฟื้นฟูความสัมพันธแระบบเครือญาติ ภูมิปใญญาทองถิ่น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน           
ทําใหเกิดทุนชุมชน ชุมชนเกิดความสามัคคี คนในชุมชนเกิดความเอื้ออาทรตอกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกันชวยกันดูแลซึ่งกัน
และกัน เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน ชวยใหคนในชุมชนดํารงชีวิตอยางเป็นสุข 
 จะเห็นไดวา จากฐานคิดแบบองคแรวมของธนาคารตนไม สูกระบวนการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน ชวยใหสมาชิกธนาคารตนไมดํารงชีวิตรวมกับธรรมชาติอยางเอื้อ
อาทร เรียบงาย และมีสมดุลแหงจังหวะชีวิต 
 ธนาคารตนไมมันเป็นเพียงกลยุทธ เปูาหมายคือใหคนปลูกตนไม (ประวิทยแ  ภูมิระวิ , สัมภาษณแ, 15 พฤษภาคม 
2558) 
 แมธนาคารตนไมมุงหวังใหเกิดพื้นที่สีเขียวบนแผนดินใหมากท่ีสุด แตก็มิไดตองการใหสมาชิกหยุดทําทุกอยางแลวหัน
มาปลูกตนไมแตเพียงอยางเดียว ธนาคารตนไมไมไดปฏิเสธการพัฒนาตามประแสทุนนิยมโดยทันที แตใหสมาชิกคอย ๆ เรียนรู
จากกระบวน กิจกรรมตาง ๆ ที่ทํารวมกัน ใชปใญญาพินิจพิจารณา ใชเหตุผล ใชภูมิคุมกันตามคําสอนของทานพุทธทาสภิกขุ
ที่วา 
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 "ยิ่งเจริญดวยวัตถุ (ก็) ยิ่งเจริญดวยกิเลส, ยิ่งเจริญดวยกิเลส (ก็) ยิ่งเห็นแกตัว" (พงศา  ชูแนม และคณะ, 2557,           
น. 29) 
 ปใจจุบันชาวธนาคารตนไมเรียกรองตอรัฐบาลใหพิจารณา "ราง พ.ร.บ.ธนาคารตนไม" ที่จะชวยสรางแรงจูงใจใหคน
ปลูกตนไม และรูสึกถึงความเป็นเจาของตนไม เกิดเป็นองคแกรภาคประชาชนผูปลูกตนไมที่เขมแข็งที่จะชวยปลูกและดูแลรักษา
ตนไม ตลอดจนปูองกันและดูแลรักษาปุา ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแกประเทศ สรางสมดุลนิเวศ ลดภาวะโลกรอน ทั้งยังเป็น
สวัสดิการแกสังคม สรางความมั่นคงในท่ีดินทํากิน ความมั่นคงทางอาหาร จากแนวคิด วิธีการ และผลจากการดําเนินโครงการ
ธนาคารตนไม ที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน รัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการขับเค ลื่อนในวงกวาง 
ตลอดจนพิจารณาขอเรียกรองอยางจริงใจในการแกปใญหาของประชาชน คํานึงถึงความตองการของประชาชน และประโยชนแ
สูงสุดตอประเทศ 
 Slow Movement แบบชาวธนาคารต้นไม้ 
 ทามกลางความเรงรีบของสังคมเมืองในปใจจุบัน เมืองคะเกะกะวะ จังหวัดชิสุโอกะ ของประเทศญี่ปุุน ที่ประกาศตัว
ชัดเจนวาเป็น Slow Life City โดยใชบัญญัติ 8 ประการ ไดแก Slow Pace ทําจังหวะชีวิตใหชาลง ลดการใชพลังงาน สงเสริม
การเดินเพื่อสุขภาพ, Slow Wear รณรงคแใหประชาชนใชผาพื้นเมืองที่ทําจากวัสดุในทองถิ่น เพื่อไมตองเสียคาขนสง ชวย
กระจายรายไดสูชุมชน, Slow Food รับประทานอาหารญี่ปุุนที่ปรุงดวยวัตถุดิบตามฤดูกาล ปฏิเสธอาหารจานดวนที่กอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ และตองขนสงมาจากที่ไกล ๆ, Slow House อยูบานแบบญี่ปุุนโบราณ ที่ใกลชิดธรรมชาติ และไมกอใหเกิด
มลพิษ, Slow Industryรณรงคแใหประชาชนดูแลทรัพยากรธรรมชาติ หากจะทําฟารแม หรืออุตสาหกรรมก็ตองไมสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม, Slow Education ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบญี่ปุุน เนนพัฒนา
ความสัมพันธแระหวางผูคนในสังคมมากกวาความเป็นเลิศทางการศึกษา, Slow Aging มุงสูการมีชีวิตยืนยาวดวยวิถีธรรมชาติ 
และ Slow Life ดําเนินชีวิตตามวิธีที่กลาวมาทั้งหมด เพื่อวิถีที่ดีขึ้นของสังคม กําลังไดรับการกลาวถึง และอาจเป็นแมแบบกับ
ชุมชนเมืองใหญตาง ๆ ทั่วโลก 
 หากพิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวธนาคารตนไม ที่อาศัยภูมิปใญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของพวกเขา ควบคู ไปกับการปลูกตนไม ให เกิดระบบนิ เวศที่พึ่ งพากันอย าง เอื้ ออาทร (Positive 
Interdependence) ระหวางมนุษยแดวยกัน มนุษยแกับธรรมชาติสรรพสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) ที่ใชฐานคิดแบบองคแรวม (Holistic) มองเห็นความเช่ือมโยงระหวางเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนความหลากหลาย (Diversity) ทั้งความหมากหลายทางความคิด ความ
หมากหลายทางชีวภาพ ความเอื้ออาทรตอธรรมชาติแวดลอม (Ecosystem) สรางความเป็นเอนกประสงคแ (Multipurpose) 
ใหสามารถพึ่งตนเอง (Self Reliance) ได โดยอาศัยการเปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) สรางจิตสํานึกสาธารณะ 
(Public Mind) มุงสูความเป็นประชาสังคม (Civil Society) บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Right) บูรณาการ 
(Integration) ทุกอยางไวดวยกันอยางสมดุล (Equilibrium) บางทีการใชชีวิตแบบ Slow Life ตาม แนวคิด “การกาวไปอยาง
ชา ๆ” (Slow Movement) ตามวิถีชีวิตของคนไทยโบราณในชนบท อาจคือคําตอบที่คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยไรสังคมเมือง
กําลังถามหาอยูก็เป็นได 
 การใหคนทุกคนเป็นสมาชิกธนาคารตนไม คงไมใชคําตอบที่ถูกตองในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล                    
แตการเสริมสรางความเขาใจ และขยายผลแนวคิดการอยูรวมกันระหวางคนกับตนไมตามแนวทางธนาคารตนไม อาจเป็น
คําตอบในการชวยแกปใญหาของประเทศ และเป็นหนทางในการชวยแกวิกฤติของโลกในปใจจุบัน ใหคนทุกคนหันมามองถึง
ความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับสรรพสิ่งอยางเอื้ออาทรตอกัน เขาใจถึงความหลากหลาย และพึ่งพิงกันอยางสมดุล เพราะที่สุด
แลวเราทุกคนตางก็เป็นประชากรของโลกเชนเดียวกัน ดังคํากลาวของทานพุทธทาสที่วา 
 "คนทุกคนในโลก คือคน ๆ เดียวกัน" 
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การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 
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Sustainable Community Based Agro Tourism Management : A Case Study of Raks Khaobaisri 
Community Enterprise and Agro Tourism at Khaobaisri Sub District , Tha Mai District, Chanthaburi 

 
กิติการุณย์ ก้อนกลีบ7                                                                                                     

 
Abstract 

 
 This is a study of Sustainable Community Based Agro Tourism Management : A Case Study of 
Raks Khaobaisri Community Enterprise and Agro Tourism at Khaobaisri Sub District, Tha Mai District, 
Chanthaburi is a research for information and can take this research for case study of community based 
tourism. For another community and whoever interested for make a new choice in the solve and 
developing the community by community based tourism management. 
 The purpose of this research were 1.) study the pattern of community based agro tourism 
management and sustainable improvement. 2.) study the way of developing community based agro 
tourism to success. For case study to community development. 
 Result of the study revealed that the Raks Khaobaisri community enterprise and agro tourism can 
used community based tourism as a tool for developing community. People and leader groups approach 
the community capital by learning process. And participate of people to community based tourism 
management has a guideline to work and participate management can made a format for developing 
community. Therefore this is a key to success for community based tourism management by Raks 
Khaobaisri community enterprise and agro tourism                 
 
Keywords : Community Management, Community Enterprise, Community Based Agro Tourism,  
   Self Reliance Sustainable 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เป็นการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เป็น
ประโยชนแและสามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอยางในเรื่องของการจัดการทองเที่ยวชุมชน ใหกับชุมชนอื่นหรือผูที่สนใจในเรื่องของ
การจัดการทองเที่ยวชุมชน เพื่อสรางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแกไขปใญหาและพัฒนาชุมชนผานการจัดการทองเที่ยวชุมชน                                                                  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนที่สามารถ
สรางประโยชนแและแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอยางยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิง
เกษตรโดยชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีสามารถเป็นตัวอยางในการพัฒนาได                                                                                                                                                  
 ผลการศึกษาพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีสามารถใชการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยที่ชุมชนสามารถนําตนทุนที่ชุมชนมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนแโดยผานกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวมของคนในชุมชนทําใหการจัดการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนเขาบายศรีมีแนวทางการทํางาน และ

                                                           
7 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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รูปแบบการจัดการที่เกิดจากการรวมกันกําหนดโดยคนในชุมชนเพื่อสรางใหเกิดประโยชนแกับชุมชนอยางแทจริง ซึ่งสิ่งนี้จึงเป็น
สวนหน่ึงที่ทําใหการจัดการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนเขาบายศรีประสบความสําเร็จในเรื่องของการรูปแบบจัดการโดยชุมชน                                                          
 
ค าส าคัญ : การจดัการชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, ทองเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร, การพึ่งตนเองอยางยั่งยืน   

 
บทน า 
 ชุมชนเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนเกาแกที่ชาวบานในชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรทําสวนผลไม
เป็นหลักมาแตสมัยบรรพบุรุษ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเขาบายศรีจะเป็นแบบสังคมไทยในชนบท ที่อยูกันแบบพี่แบบนอง 
ชาวบานสวนใหญจะรูจักคุนเคยกันภายในหมูบาน มีการไปมาหาสูกันอยูเสมอ และดวยการที่คนในชุมชนมีอาชีพสวนใหญเป็น
เกษตรกรชาวสวนดวยกัน ก็ยิ่งทําใหความสัมพันธแระหวางชาวบานแตละคนเกิดความใกลชิดกันมาก ชุมชนเขาบายศรีมี
ช่ือเสียงในเรื่องของการทําสวนผลไมและกลายเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณแในเรื่องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปใญญาของการเป็น
ชาวสวน  
 ตอมาเมื่อสังคมไทยเริ่มเขาสูการพัฒนาท่ีนําไปสูความทันสมัยและยุคโลกาภิวัตนแ ความเจริญเริ่มเขามามีบทบาทกับ
ชุมชนเขาบายศรี ชาวบานในชุมชนเริ่มตองการมีชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหมเริ่มเขามาทดแทนภูมิ
ปใญญาดั่งเดิมของชุมชนทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตประจําวันและการทําการเกษตร การคาแบบทุนนิยมไดเขามามีบทบาทภายใน
ชุมชนทําใหเกษตรกรเริ่มประสบปใญหาความยากจน หนี้สิน ทําใหเกษตรกรหลายรายตองขายที่ดินในการทําสวนแลวไป
ประกอบอาชีพอยางอ่ืน 
 จากปใญหาที่เกิดขึ้นทําใหชุมชนเริ่มเรียนรูที่จะพึ่งตนเองแทนท่ีจะรอรับการชวยเหลือจากภายนอก ชุมชนถูกกระตุน
ใหเกิดการเรียนรูจากปใญหาที่เกิดขึ้น ทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการแกไขปใญหาโดยผานการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน ตอมาไดมีการทําวิจัยชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อจะรวมกันหาแนวทางการแกไขปใญหา ซึ่งจากกระบวนการเรียนรู
รวมกันของคนในชุมชนผานการทําวิจัยชุมชนนั้นทําใหชุมชนเรียนรูวา ภายในชุมชนนั้นมีทุนทางสังคมมากมายที่จะสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนแในการแกไขปใญหาตางๆและการพัฒนาชุมชนได และประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวการทองเที่ยว
กําลังเป็นกิจกรรมที่นาสนในและเป็นที่นิยม สามารถสรางรายไดใหเกิดกับผูประกอบการไดทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะนํา
การทองเที่ยวมาใชใหเกิดประโยชนแภายในชุมชน เพราะจากการศึกษาชุมชนพบวาภายในชุมชนเขาบายศรีนั้นมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแและสวยงามเหมาะแกการเป็นแหลงทองเที่ยว และการที่ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่มี
เอกลักษณแในเรื่องของวิถีชีวิต ภูมิปใญญา วัฒนธรรมในเรื่องของการทําสวนมาอยางยาวนาน ทําใหชุมชนสามารถนําสิ่งเหลานี้
มาใชในการจัดการทองเที่ยว 
 นอกจากนี้ชุมชนก็ยังตระหนักถึงผลกระทบของการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนถาหากเป็นการทองเที่ยว
กระแสหลักที่เนนแตการหากําไรจากการทองเที่ยวโดยไมคํานึงถึงปใจจัยและผลกระทบตาง  ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่                
การทองเที่ยว ซึ่งอาจทําใหชุมชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการและดูแลควบคุมอยางมีประสิทธิภาพได จึงไดมี           
การนําเอาแนวคิดในเรื่องของการทองเที่ยวชุมชนมาใชในการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชน ที่คนในชุมชนสามารถเป็นผูจัดการ
และควบคุมดูการกิจการทองเที่ยวภายในชุมชนเพื่อสรางใหเกิดประโยชนแอยางแทจริงกับชุมชนของตนเอง 
 ตอมาคนในชุมชนจึงรวมกันวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานรวมกัน ซึ่ง
กระบวนการบริหารจัดการตาง ๆ  ชุมชนจะเป็นคิดคนและกําหนดขึ้นมาเองเพื่อใหชุมชนสามารถเป็นผูขับเคลื่อนการทํางานได
เองอยางมีประสิทธิภาพและเป็นการใชการทองเที่ยวชุมชน สรางใหเกิดการพัฒนาชุมชน จนเกิดมาเป็นการทองเที่ยวชุมชน
ของชุมชนเขาบายศรีที่มีหลักการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ที่ประสบความสําเร็จมาจนทุกวันนี้ ที่ทําใหผูศึกษามี               
ความประสงคแที่จะเขาไปเรียนรูถึงรูปแบบการจัดการและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนที่ประสบความสําเร็จของ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี 
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 โดยผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนเป็นหลักในการทํางาน ไมวาจะเป็นกระบวนการ 
ผลกระทบ หรือหลักการทํางานทองเที่ยวชุมชนที่ วีระพล ทองมา (2547) ไดกลาวไววา การจัดการทองเที่ยวชุมชนเป็นเหมือน
งานพัฒนาชุมชนอยางหนึ่ง ที่มีความทาทายอยางมากกับชุมชน เพราะในการจัดการทองเที่ยวชุมชนนั้น ชุมชนจะตองอาศัย
การมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริงจึงจะผลักดันใหการทองเที่ยวเกิดขึ้นมาได ไมวาจะเป็นการวางแผนรวมกัน กําหนด
ความตองการรวมกัน แนวทางการทํางาน รวมไปถึงกฎระเบียบกติกา เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการใชแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมและพูดถึงกันมากในปใจจุบัน เพราะที่ผานมาการมุงเนนความเจริญทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวนํามา
ซึ่งผลกระทบอยางรุนแรงตอคนและสิ่งแวดลอม (จิรพรรณ นฤภัทร, 2556) และแนวคิดการพึ่งตนเองที่ โกวิทยแ พวงงาม 
(2553) ไดกลาววา การพึ่งพาตนเองคือการที่คนสามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเป็นภาระของคนอื่นมากเกินไปในทุกดาน 
โดยมีความสมดุลความพอดีในชีวิต และตองสอดคลองกันระหวางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้นการพึ่งพาตนเองเป็นการเสริมสรางแรงงานใหดํารงชีวิตไดดวยตนเอง เป็นการจัดการกับชีวิตใหเหมาะสมกับ
สิ่งตาง ๆ เชน คน สังคม ธรรมชาติ เหลานี้คือแนวคิดทฤษฎีที่ผูศึกษาไดนํามาใชประกอบกับการศึกษาและเป็นแนวทางใน
การศึกษา 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 เนื่องจากชุมชนเขาบายศรีไดมีการจัดการทองเที่ ยวชุมชนในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่ประสบ
ความสําเร็จและมีช่ือเสียงมีนักทองเที่ยวทองเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาทองเที่ยวในแตละปี โดยทางกลุมวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีไดเรียนรูที่จะนําเอาเอกลักษณแภายในชุมชนของตนเอง การทําสวนผลไม วัฒนธรรม 
ภูมิปใญญา วิถีชีวิตมาใชใหเกิดประโยชนแผานการทองเที่ยวโดยเป็นการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เป็นการทองเที่ยวที่
เนนการสรางใหเกิดการเรียนรูแกนักทองเที่ยวและคนในชุมชนรวมถึงเป็นการทองเที่ยวที่คํานึงการอนุรักษแ สิ่งดีงามและ
เอกลักษณแภายในชุมชนใหยังคงมีอยูตอไป 
 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอยางยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงปรากฏการณแตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนักวิจัยเป็นผูสังเกตการณแแบบมีสวนรวม (participant observation) ใชวิธีการเก็บ
ขอมูลหลายวิธีเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึก เชน การสังเกต การสัมภาษณแแบบสนทนาเจาะลึกและการสัมมนากลุม 
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โดยมากนักวิจัยจะติดตออยูกับกลุมคน หรือพ้ืนท่ีศึกษานาน ตอเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนสมบูรณแใน
การตอบโจทยแคําถามการวิจัย และการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาการ 
(Development Research) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนและตัวของเกษตรกร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุมตัวอยางที่เลือกมาอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบง
ออกเป็น 2 กลุมไดแก กลุมเกษตรกรชาวสวน ที่เขารวมเป็นสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน               
รักษแเขาบายศรี และ ชาวบาน หรือเกษตรกรชาวสวน ที่อาศัยอยูในชุมชนเขาบายศรีแตไมไดเป็นสมาชิกภายในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครึ่งนี้ คือ แบบสัมภาษณแที่ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) และ แบบ
สัมภาษณแกึ่งมีโครงสราง (Semi–structured Interview) ที่สรางมาจากการลงพื้นที่สังเกตการในชุมชน การทบทวน
วรรณกรรมและศกึษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ที่ ซึ่งจะแบงเป็น 2 แบบ ไดแก แบบสัมภาษณแเกษตรกร หรือชาวบานที่อาศัยอยู
ในชุมชนเขาบายศรีที่ไมไดเขารวมเป็นสมาชิกกับกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีจํานวน  2 คน
และแบบสอบถามเกษตรกรที่เขารวมเป็นสมาชิกกับกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีจํานวน 3 คน 
ที่ไดแบงออกเป็น 3 สวน คือ (1) ขอมูลทั่วไปของชุมชนเขาบายศรี (2) ขอมูลและแนวทางการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี  (3) รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนรักษแเขาบายศรี 
 ในการศึกษาและเก็บขอมูลจะใชแนวทางการสัมภาษณแแบบเปิดกวาง ซึ่งจะทําใหผูศึกษาไดรับขอมูลที่หลากหลาย           
ผูศึกษาจะเนนการดําเนินการสัมภาษณแไปในรูปแบบของ การสนทนา ที่ไมเป็นทางการ ไมเครงครัดในคําถามที่ใชถามมาก
จนเกินไป ผูศึกษาและประชากรที่ไดจากการเก็บขอมูลมีอิสระในการใหความสําคัญกับขอมูลที่คิดวาจะเป็นประโยชนแ 
 ในสวนการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษานั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาไปปรึกษากับอาจารยแที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความครอบคลุมถึงวัตถุประสงคแของการศึกษา รวมถึงขอเสนอแนะอื่น ๆ และนํามา
ปรับปรุงแบบสัมภาษณแที่สรางขึ้น กอนจะลงพื้นไปเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษา 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative data) วิธีการจัดเก็บขอมูล 
และรวบรวมขอมูลมีดังนี้ การเก็บขอมูลการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธแ และการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ การสัมภาษณแกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) โดยใชแบบสัมภาษณแเชิงลึก เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลอันเป็นประโยชนแกับการศึกษา โดยใชการจดบันทึก การสังเกตการณแ เป็นสิ่งที่ชวยในการสัมภาษณแ และจะตองสราง
ความสัมพันธแอันดีใหขึ้นระหวางผูศึกษากับผูใหขอมูล รวมถึงการคํานึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญและการเขารวม
สังเกตการณแอยางมีสวนรวมแบบคนนอก (Participant-as-Observer) เพื่อใหสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อบันทึก
ขอมูลในภาพรวมตามลําดับ 
 การวิเคราะหแและนําเสนอผลการศึกษา ผูศึกษาเริ่มวิเคราะหแขอมูลนับตั้งแตเริ่มเก็บขอมูลทางเอกสาร ขณะเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณแ และวิเคราะหแขอมูลหลงัการสมัภาษณแ ทําการจําแนกหมวดหมูของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแใหเป็น
ระบบ และนํามาเช่ือมโยงกับขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดนําเสนอใน
รูปแบบของการบรรยายและพรรณนา โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในสวนของขอจํากัดในการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเรื่องการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
จะตองทําการลงพื้นที่เก็บขอมูล ซึ่งพื้นที่การเก็บขอมูลนั้นอยูตางจังหวัดทําใหไมสามารถเดินทางไดสะดวก บางครั้งจึงใชวิธี
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแโดยใชโทรศัพทแ และในชวงที่เดินทางไปลงพื้นที่จะตรงกับชวงฤดูกาลทองเที่ยวพอดี ทําใหมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเป็นจํานวนมาก ทําใหการเก็บขอมูล และการสัมภาษณแมีความไมตอเนื่อง 
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ผลการศึกษา 
 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนโบราณมีอายุกวา 100 ปี สวนมากคนในชุมชนประกอบอาชีพเป็นชาวสวนผลไม ซึ่งอาชีพ
ชาวสวนผลไมนั้นเป็นอาชีพท่ีชาวบานในชุมชนเขาบายศรียึดเป็นอาชีพหลักมาตัง้แตครั้งบรรพบุรุษ จึงเกิดการสืบทอดตอกันมา
ทีละรุน ๆ เป็นเวลารวมรอยปี ชุมชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปใญญามากมายของการเป็น
ชาวสวนซึ่งถือเป็นเอกลักษณแของชุมชน ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนชาวสวนที่มีอายุนับรอยปีจึงเป็นที่สั่งสมของภูมิปใญญา
ทองถิ่น ที่มีการเรียนรูกันมาแตอดีตในการทําผลไม เชน การขุดอุโมงคแน้ําใตดินเพื่อกักเก็บน้ําไว ใชไดตลอดทั้งปี และแตละ
อุโมงคแยังเช่ือมตอถึงกันทําใหมีน้ําใชอยางทั่วพื้นที่ของสวนผลไม การใชสมุนไพรตนหัวตะเพียดซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบานใชใน
การทําสารปูองกันและกําจัดศัตรูพืช วิธีการผสมเกสรของพันธุแไมที่มีความใกลเคียงกันเพื่อใหไดมาซึ่งพันธุแไมที่ให ผลผลิตดี 
รสชาติอรอย เป็นตน 
 ลักษณะท่ีต้ัง 
 ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอทาใหม และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทําการ
เทศบาลตําบลเขาบายศรี   ตั้งอยูถนนรุจิรวงคแ หมูที่ 10  บานยางระหง  ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  
หางจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากอําเภอทาใหม ประมาณ               
15 กิโลเมตร  และหางจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร 
 เนื้อที ่  
 ตําบลเขาบายศรี  มีเนื้อที่โดยประมาณ 66.7 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 41,688 ไร สวนพื้นที่ ที่อยูในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขาบายศรี  มีเนื้อที่โดยประมาณ 62.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,938 ไร 
 อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลสองพี่นอง, ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฎ 
จงัหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี, ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ทิศใต ติดตอ เทศบาลตําบลทาใหม, เทศบาลตําบลเนินสูง, ตําบลเขาวัว, ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ   
 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญเป็นสวนบางสวนเป็นเทือกเขาและที่ราบบางสวน ตําบลเขาบายศรี  มีพื้นที่อุดม
สมบูรณแมาก  เหมาะแกการเพาะปลูกผลไมหลายชนิด เชน เงาะทุเรียน  มังคุด  ลางสาด ระกํา สละ เป็นตน  นอกจากนี้ยังมี
ลํารางคลองเล็กคลองนอยหลายสายไหลผานหมูบานในตําบลอีกดวย 
 ลักษณะภูมิอากาศ   
 - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธแ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดย อากาศจะรอน
มากในชวงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเฉลี่ยฝนจะตกมาก
ในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนกุมภาพันธแ ระยะเวลาประมาณ 3 โดยอากาศจะหนาวมาก
ในชวงปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม 
 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
 ที่ต้ัง  หมู 4 ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 22120 
 สภาพทั่วไป หมู 4 ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  การคมนาคมและการสื่อสาร ลักษณะภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ บาน เขาบายศรี หมูที่ 4 เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินแดงชุดทาใหม พื้นที่อุดมสมบูรณแ  เหมาะแก              
การเพาะปลูก ในหมูบานมีเนินเขาเตี้ย ๆ เรียกเขาบายศรี มีตาน้ําผุด บริเวณเขตติดตอกับเทศบาลทาใหม มีลําคลองเล็ก ๆ  
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คนในหมูบานเรียก วาคลองฝใ่งธน ในหมูบานมีพื้นท่ีปุาชุมชน พ้ืนท่ี 10 ไร เป็นหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ มีบานโบราณอายุ
กวารอยปี มังคุด 100 ปี ทุเรียน 100 ปี บานเขาบายศรี หมูที่ 4 ต.เขาบายศรี มีพื้นที่อยูในเขตปกครองของเทศบาลตําบล          
เขาบายศรี  
 
ตางรางที่ 1 จํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือน   

ชวงอายุประชากร จํานวนเพศชาย จํานวนเพศหญิง จํานวนรวม 
นอยกวา 1   ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม-2 ป ี
3 ปีเต็ม-5 ป ี
6 ปีเต็ม-11 ป ี
12 ปีเต็ม-14 ป ี
15 ปีเต็ม-17 ปี  
18 ปีเต็ม-25 ป ี
26 ปีเต็ม-49 ป ี
50 ปีเต็ม-60 ป ี
มากกวา 60 ปีเต็มขึ้นไป 

- 
- 
- 
2 
- 
2 
1 
12 
4 
9 

- 
- 
- 
5 
2 
- 
2 
9 
7 
13 

- 
- 
- 
7 
2 
2 
3 
21 
11 
23 

                        รวมทั้งหมด 29 38 66 
ที่มา ขอมูล จปฐ. 2557 
 
 การคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค  
 บานเขาบายศรี หมูที่ 4 มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตสายภายในหมูบาน ยาว 2 กิโลเมตร ถนนลูกรังและหินคลกุ  
ยาว 450 เมตร เสนทางที่สะดวกที่สุดถึงอําเภอ 1 เสนทาง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5 นาที ประชาชนมีไฟฟูาใช
ครบทุกหลังคาเรือน และโทรศัพทแพื้นฐาน น้ําใชจากบอบาดาล หรือบอน้ําตื้นสวนตัว    
 สภาพทางสังคม  
 ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะความเป็นอยูระดับปานกลาง ประชาชนในหมูบานมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อ
เผือแผเพราะสวนใหญจะเป็นเครือญาติกัน  มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สําหรับเรื่องการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับประถมศึกษา โดยจากการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ปี 2557 เมื่อนําขอมูลดานการศึกษามาพิจารณาปรากฏวามีผูที่เรียนใน
ระดับประถมศึกษาถึงรอยละ 49.25 ของจํานวนประชากรทั้งหมด    
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ตารางที่  ขอมูลรายได 
 ประชาชนบานเขาบายศรี หมูที่ 4 สวนใหญประกอบอาชีพหลัก ทําสวนผลไม สวนพริกไทย อาชีพรอง คาขาย  
รับจาง จากการเก็บขอมูล จปฐ. ปี 2557 บานเขาบายศรี หมูที่ 4 มีรายไดเฉลี่ย 91,532 บาท ตอคน ตอปี มีรายไดรวมทั้ง
หมูบานทั้งสิ้น 6,132,642 บาท โดยมีที่มาของรายได ดังนี้   
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ที ่ แหลงรายไดของครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอคน/ป ี
(บาท) 

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน/ป ี
(บาท) 

รายไดรวมของหมูบาน/
ชุมชน (บาท) 

1 อาชีพหลัก: ทําสวน 63,830 164,486 4,276,642 
2 อาชีพรอง: OTOP,  

แปรรูปผลไม, รับจาง 
17,881 46,077 1,198,000 

3 รายไดอื่น 6,119 15,769 410,000 
4 ทํา-หาเอง 3,701 9,538 248,000 

  รวม 91,532 235,871 6,132,642 
ที่มา จากขอมูล จปฐ. ป2ี557 
 
 สถานที่ส าคัญของหมู่บ้านและบริการสาธารณะของหมู่บ้าน 
 - ศาลปูุเจาเขาบายศรี  
 - ศูนยแสาธารณสุขชุมชน  
 ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน 
 ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีความเช่ือและถือปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมของศาสนาพุทธ ลักษณะ
ความสัมพันธแกันฉันทแเครือญาติ และประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไมมีครัวตกเกณฑแ จปฐ. ในสวนของรายได
วัฒนธรรม ความเช่ือ และประเพณี ของชุมชนที่สืบทอดกันอยางตอเนื่อง 
 - ทําบุญขึ้นปีใหม 
 - ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานตแ 
 - วันเขาพรรษา (ทําบุญ/แหเทียนพรรษา) 
 - ตักบาตรเทโว 
 - ประเพณีลอยกระทง 
 วิถีชีวิตของคนในชุมชนเขาบายศรีจะเป็นแบบสังคมไทยในชนบท ที่อยูกันแบบพี่แบบนอง ชาวบานสวนใหญจะรูจัก
คุนเคยกันภายในหมูบาน มีการไปมาหาสูกันอยูเสมอ และดวยการที่คนในชุมชนมีอาชีพสวนใหญเป็นเกษตรกรชาวสวนดวยกนั 
ก็ยิ่งทําใหความสัมพันธแระหวางชาวบานแตละคนเกิดความใกลชิดกันมากกวาเดมิ เพราะวา ชาวบานที่ทําสวนจะมีการรวมกลุม
กันในการทํากิจกรรมรวมกัน เชน กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรแปรรูปผลไม กลุม OTOP หรือการรวมตัวกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตร เป็นตน ซึ่งการมีวิถีชีวิตแบบนี้ก็จะยิ่งทําใหชาวบานเกิดความสนิท กลมเกลียวกัน
มากขึ้น จะสามารถสังเกตไดจากการไปลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูศึกษา ชาวบานที่เดินทางผานไปมา จะมีการพูดทักทายกันอยู
เป็นประจํา และสถานท่ี ท่ีผูศึกษาไดไปอาศัยอยูจะเป็นท่ีทําการของศูนยแทองเที่ยวเชิงเกษตรและยังเป็นรานคาชุมชน จึงทําให
ในเวลาเชาและเย็นจะมีชาวบานบางกลุมมานั่งรวมตัวกันพูดคุยกันในเรื่องตาง ๆ เป็นประจํา ชาวบานภายในชุมชนจึงมีวิถีชีวิต
แบบสังคมชนบทของไทย ที่สวนใหญประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและอยูรวมกันแบบท่ีแบบนอง สามารถพึ่งพาและชวยเหลือ
กันไดตามแตเวลา และความสามารถของแตละคน 
 ข้อมูลและรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
 ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบานจํานวนหนึ่งที่
อาศัยอยูภายในชุมชน สาเหตุของการรวมตัวกันครั้งน้ีเนื่องจากชาวบานที่อาศัยอยูภายในชุมชนเขาบายศรีซึ่งมีทั้งหมด 12 หมู
สวนใหญจะประกอบอาชีพเป็นชาวสวนผลไม ซึ่งอาชีพชาวสวนผลไมนั้นเป็นอาชีพที่ชาวบานในชุมชนเขาบายศรียึดเป็นอาชีพ
หลักมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ จึงเกิดการสืบทอดตอกันมาทีละรุน  ๆ เป็นเวลารวมรอยปี ชุมชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปใญญามากมายของการเป็นชาวสวน รูปแบบของการทําสวนผลไมของชาวสวนในชุมชน
เขาบายศรีจะมีรูปแบบการปลูกตนไมแบบผสมผสานคลายกับระบบนิเวศนแในปุา 
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 ตอมาเมื่อความเจริญและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มเขามา ทําใหวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนเขาบายศรี
เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งชาวสวนผลไมดวยเชนกัน เริ่มมีการใชสารเคมีในการทําสวน การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเขามาแทนที่การปลูก
พืชแบบผสมผสานที่เคยปฏิบัติกันมา ทําใหพันธุแไมพื้นเมืองเริ่มที่จะสูญพันธุแไปจากชุมชนเพราะ ชาวสวนจะทําการปลูกพืช
เฉพาะสายพันธุแที่เป็นท่ีตองการของตลาดเทาน้ัน ระบบนิเวศนแเริ่มเปลี่ยนแปลง และเสื่อมโทรมลง เมื่อมีการใชสารเคมีในการ
ทําสวนยอมหมายถึงตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นแตผลผลิตที่ขายไดกลับมีราคาที่ต่ํากวาเดิมนํามาซึ่งปใญหาหนี้สินของเกษตรกร 
ชุมชนไมสามารถที่จะพึ่งตนเองไดจึงตองเรียกรองความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานตาง  ๆ แตการชวยเหลือจาก
ภายนอกก็ไมสามารถแกไขปใญหาที่ชุมชนเผชิญอยูไดทั้งหมด ชาวบานยังคงประสบปใญหาความยากจนและการเป็นหนี้อยูอยาง
ตอเนื่อง 
 หลังจากชุมชนไดประสบกับปใญหาตางๆ เชน ความยากจน ผลผลิตราคาตกต่ํา ผลผลิตเสียหาย ตนทุนในการทําสวน
สูงขึ้น เป็นตน และการชวยเหลือจากภายนอกไมสามารถแกไขใหปใญหาที่เกิดขึ้นหมดไปได จึงทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะ
เริ่มคิดที่จะตองแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง ชาวบานในชุมชนจึงไดรวมตัวกันทําวิจัยชุมชนเพื่อคนหาปใญหาที่มีอยูในชุมชน 
รวมทั้งสาเหตุของปใญหาและแนวทางการแกไขปใญหารวมกัน จนทําใหทราบวาชาวบานและชุมชนนั้นจําเป็น จะตองพึ่งพา
ปใจจัยและสิ่งตาง ๆ จากภายนอกชุมชนมากจนเกินไป ทําใหเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ชุมชนจึงไดรับผลกระทบได
ดวยเมื่อทราบถึงสาเหตุของปใญหาชุมชนจึงเริ่มตระหนัก และเรียนรูที่จะแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นโดยการใชวิธีการจัดการที่คนใน
ชุมชนเป็นผูกําหนดเอง จนกลายมาเป็นการรวมกลุมของคนในชุมชนบางสวนท่ีมีความคิดวาการทองเที่ยวนาจะเป็นอีกชองทาง
หนึ่งในการชวยแกไขปใญหาและพัฒนาชุมชนไดในปี 2548 ชุมชนจึงเริ่มดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการทองเที่ยวชุมชนและใน
ปี 2550 จึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีในปใจจุบัน ผลจากการ
ดําเนินงานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนรักษแเขาบายศรีไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องและประสบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่องเรื่อยมา จึงทําใหกลุมไดรับรางวัลจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยครั้งที่ 9 (รางวัล
กินรี) และไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพของโฮมสเตยแ (Home Stay Standard) รวมไปถึงการไดรับเลือกเป็นประธาน 
กลุมการทองเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรี 
 วัตถุประสงค์การด าเนินงานของกลุ่ม 
 วัตถุประสงคแของการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี เริ่มแรกคือเป็นการรวมตัว
กันของชาวบานในชุมชนเขาบายศรีที่ไดรับผลกระทบจากปใญหาความยากจน และไดนําเอาการทองเที่ยวเชิงเกษตรเขามาเป็น
เครื่องมือในการแกไขปใญหาความยากจน เพื่อตองการทําใหสมาชิกมีรายไดเสริมจากการจัดการทองเที่ยวควบคูไปกับการทํา
สวนผลไม โดยผานการทํางานรวมกันของสมาชิกที่เป็นชาวบานในชุมชน ควบคุม ดูแล บริหารโดยชุมชน 
 ตอมาการทองเที่ยวชุมชนเริ่มไดรับความนิยม ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยงเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี ก็ได
เรียนรูผานการทํางานรวมกันในเรื่องของการจัดการทงเที่ยวภายในชุมชนของตนเอง และนอกจากจะมีวัตถุประสงคแที่จะแกไข
ปใญหาความยากจนของสมาชิกในกลุมแลวนั้น ทางกลุมก็ไดเรียนรูที่จะทําใหตนเองสามารถพึ่งตนเองไดโดยใชการทองเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง  
 วิธีด าเนินงานของกลุ่ม 
 วิธีดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี จะเป็นในรูปแบบของการทองเที่ยว
ชุมชนที่มีคนในชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุมเป็นผูขับเคลื่อนและทํางานรวมกันภายในกลุม ซึ่งจะเป็นการทองเที่ยวชุมชนใน
รูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อตองการใชการทองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยแบง
ระยะการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
 1. ในระยะเริ่มตน สมาชิกมีการรวมกลุมกันเพื่อรวมกําหนดแนวทางในการทํางาน รวมสํารวจและศึกษาชุมชน และ
ขอมูลการทําการทองเที่ยวชุมชนรวมกัน ในการดําเนินงานของกลุมจะอาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในกลุมเพื่อสราง
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และคํานึงถึงประโยชนแของสวนรวมเป็นสําคัญ จนเกิดการเรียนรูที่จะนําเอาเอกลักษณแ และ
สิ่งที่มีคุณคาภายในชุมชน ไมวาจะเป็นวัฒนธรรม ภูมิปใญญา สวนผลไม เป็นตนมาใชใหเกิดประโยชนแกับตนเองและชุมชนผาน
การจัดการทองเที่ยว 
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 2. ระยะเปิดทําการของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี การทํางานของกลุม จะเป็น
รูปแบบของการคอย ๆ เป็นคอย ๆ ไป เนนการสรางการเรียนรูรวมกันภายในกลุมและชุมชนในเรื่องของการจัดการทองเที่ยว 
เรียนรูผานการทํางานจริงแลวจึงคอยปรับปรุงพัฒนาการทํางานมาเรื่อยๆ เพื่อใหผลการทํางานเป็นไปตามเปูาหมายที่                
กลุมกําหนดรวมกันเอง รูปแบบและวิธีการดําเนินงานของกลุมไมมีรูปแบบที่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
ตามแตเวลาและความเหมาะสม 
 3. กลุมมีการยกระดับคุณภาพของการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการจัดการทองเที่ยวชุมชนของ
กลุมนั้นสามารถสรางใหเกิดประโยชนแ และเป็นไปตามแนวทางที่กลุมรวมกันกําหนดเอาไว เชน การเรียนรูที่จะกําหนดและ
ควบคุมมาตรฐานในการใหบริการแกนักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวมีความมั่นใจในการคุณภาพการทํางานของกลุมและสราง
ใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยว การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมโดยการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนภายใน
จังหวัดเพื่อสรางความมั่นคงใหกับกลุม และการประสานประโยชนแรวมกันระหวางเครือขาย 
 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 การทํางานของสมาชิกภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี นั้นจากการสังเกตและ
สอบถามถึงบทบาทของแตละคนทําใหทราบวา บทบาทหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมนั้นจะไมมีการกําหนดตายตัว เพราะ             
ทุกคนภายในกลุมสามารถทํางานทดแทนกันไดทุกตําแหนง  
 “กลุมของเราคอนขางมีความยืดหยุนสูงในการทํางาน สมาชิกกลุมสามารถทํางานทดแทนกันไดภายในกลุมหรือ
แมกระทั่งคนในชุมชนที่ไมไดเป็นสมาชิกกลุมก็สามารถเขามาทํางานทดแทนกันได เพราะวา สมาชิกทุกคนตางตองมี
ภาระหนาที่ในชีวิตประจําวันกันอยูแลว ทําใหเวลาวางของแตละคนมักจะไมตรงกัน เราจึงไมสามารถกําหนดใหใครทําหนาที่
ประจําได จะตองขึ้นอยูกับชวงเวลาและความเหมาะสม” คุณนงลักษณแ ประธานกลุมกลาว 
 การมีแนวทางและหลักการทํางานท่ีกลุมและชุมชนเป็นผูรวมกันกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกลุม โดยใหทุก
คนในกลุมไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและทํางานรวมกัน ทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขา
บายศรีมีวิธีการดําเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ ที่สมาชิกเป็นผูกําหนดและสรางระบบการจัดการขึ้นโดย             
กลุมเอง ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในกลุมจนเกิดเป็นชุดขององคแความรูที่คนในกลุมและชุมชนไดรวมกัน
สรางขึ้นมา ซึ่งเป็นการเรียนรูที่ทุกคนมีความเขาใจในแตละบทบาทหนาท่ี จึงทําใหสมาชิกสามารถทํางานไดในทุกตําแหนง 
 กิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีไดมีการจัดการทองเที่ยวชุมชนในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีวัตถุประสงคแหลักของการจัดการทองเที่ยวก็เพื่อใชการทองเที่ยวเป็นเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชน และสามารถทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได โดยกิจกรรมสวนใหญของกลุมจะเนนในเรื่องของการนําสิ่งที่เป็น
เอกลักษณแภายในชุมชนมานําเสนอเพื่อใหเกิดประโยชนแตอการทองเที่ยวไมว าจะเป็น วิถีชีวิต ทรัพยากร วัฒนธรรมชุมชน          
ภูมิปใญญาในการทําสวน เป็นตน ซึ่งสิ่งตางๆที่ทางกลุมไดนําเสนอแกนักทองเที่ยวนอกจากจะสรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยวแลว ทางกลุมยังตองการสรางประโยชนแและทําใหเกิดการเรียนรูของนักทองเที่ยวระหวางกา รทองเที่ยวดวย            
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลทําใหทราบวากิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขา
บายศรี มีดังน้ี 
 1. รับประทานผลไม การเดินทางมารับประทานผลไมถึงในสวน ถือเป็นกิจกรรมที่กําลังไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเป็นอยางยิ่ง ชุมชนเขาบายศรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวหลาย ๆ คนที่มีความตองการเดินทางมา
เพื่อรับประทานผลไมสด ๆ จากสวน โดยที่ทางกลุมคิดคาบริการในราคาอิ่มละ 199 บาท 
 2. เดินเที่ยวชมสวนผลไม เรียนรูวิถีชาวสวน นอกจากการรับประทานผลไมแลวนั้น อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกลุมมีไว
บริการนักทองเที่ยวและเป็นกิจกรรมที่ไดรับความนิยมเชนกัน ก็คือการเดินเที่ยวชมสวนผลไม และการเรียนรูวิถีชีวิตของ
ชาวสวน ซึ่งนอกจากจะสรางความเพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยวเพราะไดเดินชมภายในสวนผลไมที่มีบรรยากาศที่รมรื่นแลว
นั้น นักทองเที่ยวยังสามารถเรียนรูวิธีการทําสวน หรือวิถีชีวิตของชาวสวนรวมถึงเคล็ดลับตาง  ๆ ที่เป็นภูมิปใญญาของคนใน
พื้นที่จากมัคคุเทศกแนําทางที่เป็นชาวสวนตัวจริงอีกดวย 
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 3. รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี จะมี              
ความยินดีอยางยิ่งถาหากไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับนักทองเที่ยว  ไมวาจะเป็นคําติชม ขอเสนอแนะใน
การทํางาน นอกจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธแอันดีใหแกนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่เป็นประโยชนแระหวางกัน ซึ่งทางกลุมจะมีความยินดีอยางยิ่งถาหากมีโอกาสไดใหขอมูลที่เป็น
ประโยชนแกับนักทองเที่ยวและจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน 
 4. นําเที่ยวไปยังสถานที่ทองเที่ยวชุมชนที่เป็นเครือขาย และสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงในจังหวัด นอกจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวที่ทางกลุมไดมีไวรองรับนักทองเที่ยวแลวนั้น กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขา
บายศรียังมีเครือขายการทองเที่ยวชุมชน กับชุมชนอื่น ๆ ทั่วจังหวัดจันทบุรีที่สามารถแนะนําขอมูลหรือเป็นมัคคุเทศกแพา
นักทองเที่ยวเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวชุมชนที่เป็นเครือขายระหวางกันตามแตที่นักทองเที่ยวตองการอีกดวย 
 แนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขา
บายศรี 
 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ที่ท างานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์ เขาบายศรี 
 จากการเรียนรูและพัฒนาการ การทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีทําให
กลุมเกิดการเรียนรูที่จะเสริมสรางความเขมแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการทํางานโดยไดมีการสรางเครือขายและทํางานรวมกับ
ชุมชนที่มีการจัดการทองเที่ยวชุมชนกลุมอื่น ๆ ที่ตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้น 5 กลุม ไดแก ชุมชนเขาสอยดาวใต ชุมชน
ทุงเพล ชุมชนเกาะสาน ชุมชนทาแฉลบ และชุมชนตะบอน  โดยมีวัตถุประสงคแในการทํางานรวมกันก็เพื่อ การสรางเครือขาย
การทองเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดจันทบุรีใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน และยังเป็นการรวมกันสรางประโยชนแซึ่งกันและกันผาน
ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ความรูระหวางกัน การกระจายนักทองเที่ยวไปยังกลุมเครือขาย ชวยประชาสัมพันธแและ          
เชิญชวนใหเดินทางไปเที่ยวยังกลุมเครือขาย อีกทั้งการสรางเครือขายระหวางชุมชนที่มีการจัดการทองเที่ยวชุมชนยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการทํางานใหกับกลุม ทําใหกลุมมีอํานาจตอรองและตอสูกับปใญหาและอุปสรรคมากขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือ            
แตละกลุมในเครือขายจะคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอยางดี 
 การเตรียมความพร้อมของกลุ่มในการจัดการท่องเท่ียวชุมชนและรองรับนักท่องเท่ียว 
 จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและศึกษาการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแ
เขาบายศรี ผูศึกษาไดทําการรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลการเตรียมความพรอมในการทํางานของกลุมออกมา ดังนี ้
 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีมีการตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแก
นักทองเที่ยวทั้งกอนและหลังการบริการ คือ กลุมมีการเตรียมความพรอมในการจั ดการทองเที่ยวที่จะตองใหเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ทางกลุมกําหนดเอาไว มีการตรวจสอบและเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องของบุคคลากรที่จะตองมีความพรอม               
มีตรวจคุณภาพของผลไมและสวนผลไมจะตองมีความพรอมกอนใหบริการ หองพักที่จะตองสะอาด ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 2. กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีมีการรวมกันวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในเรื่องของการดําเนินงานเพื่อใหได
รูปแบบการทํางานที่เหมาะสมกับทางกลุมมากที่สุด โดยเนนการสรางประโยชนแใหเกิดแกทุกฝุายทั้ง กลุม นักทองเที่ยว และ
ชุมชน 
 3. การนําขอผิดพลาดจากการทํางานมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานใหมีความพรอมในครั้งตอไป กลุมมี
การนําขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีผานมานําไปปรับปรุงแกไข และเรียนรูกับสิ่งที่ผิดพลาดจากนั้นจึงรวมกันหาทางแกไขเพื่อ
ไมใหขอผิดพลาดหรือปใญหาตาง ๆ เกิดขึ้นมาอีก 
 การควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มฯที่น าไปสู่การประสบความส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
 ในการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี นั้นทางกลุมไดมีการกําหนดและ
ควบคุมมาตรฐานในการทํางานของกลุมไวอยางชัดเจน ซึ่งการกําหนดและควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานนี้มีสวนทําให
กิจการทองเที่ยวชุมชนของกลุมประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวชุมชนและสามารถดําเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ 
ซึ่งทําใหทั้งนักทองเที่ยวและสมาชิกกลุม รวมถึงชุมชนไดรับประโยชนแจากการจัดการทองเที่ยวชุมชนนี้ดวยกันทั้งหมด               



 65 

การควบคุมและกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานท่ีทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีสามารถ
ประสบความสําเร็จไดมีดังนี้ 
 1. นักทองเที่ยวจะตองไดรับประทานผลไมที่สด สะอาด และรสชาติอรอย ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเป็นสิ่งที่ทางกลุม
คํานึงถึงเป็นอยางมาก เพราะ ทางกลุมเป็นการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เชิญชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางมารับประทาน
ผลไมถึงภายในสวน กลุมจึงตองมีการแสดงใหนักทองเที่ยวเห็นวาผลไมที่นํามาใหรับประทานนั้น มีความสด สะอาด รสชาติ
อรอย อยางแทจริง 
 2. กลุมสงเสริมใหนักทองเที่ยวเกิดการเรียนรูในระหวางการทองเที่ยว การสงเสริมใหนักทองเที่ยวเกิดการเรียนรูใน
ระหวางการทองเที่ยวนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุมใหความสําคัญเป็นอยางมาก เพราะกลุมตองการที่จะนําเสนอเอกลักษณแ              
ความเป็นชุมชนที่มีท้ังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปใญญา วิถีชีวิต ของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณคาและคุณประโยชนแ
ที่เหมาะแกการเรียนรูและสามารถนําไปปรับประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแตอไปได 
 3. นักทองเที่ยวจะตองไดพักบานพักโฮมสเตยแ ท่ีสะอาด ปลอดภัยไดมาตรฐาน ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีก็ไดมีการจัดบานพักโฮมสเตยแไวคอยรับรองแกนักทองเที่ยวท่ีประสงคแจะเดินทางมาพักคางคืนดวย
เชนกัน ซึ่งบานพักโฮมสเตยแของทางกลุมนั้นไดรับการรับรองจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหเป็น สถานที่ทองเที่ยวที่มี
มาตรฐานโฮมสเตยแไทย (Home Stay Standard) ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทุกปี  
 4. การบริการที่เป็นกันเอง เนนการสรางความสัมพันธแที่ดีตอกัน ในการทํางานรวมกับนักทองเที่ยวทางวิสาหกิจ
ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี จะเนนในเรื่องของการบริการที่เป็นกันเอง เพื่อสรางความสัมพันธแที่ดีตอกัน
ระหวางนักทองเที่ยวและการบริการแบบชาวบาน ๆ ก็เป็นเสนหแอยางหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ เพราะ            
การจัดการทองเที่ยวชุมชนของทางกลุม และดวยวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ที่ทําใหคนในชุมชนมีความเป็นกันเอง 
ออนนอม และมีการบริการแบบวิถีคนไทยดั่งเดิม ท่ีจะตอนรับกันอยางอบอุน แบบญาติมิตร ซึ่งสิ่งนี้เองทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความประทับใจ 
 5. กลุมรูจักการนําเอาเอกลักษณแที่มีอยูในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชนแกับการทองเที่ยว  การที่มีสวนผลไมเป็น
จํานวนมาก และการยึดอาชีพทําสวนผลไมมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษทําใหคนในชุมชนมีความผูกพันกับการทําสวน จนกลายเป็น
วิถีชีวิตชาวสวนท่ีมี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภูมิปใญญาของชุมชน ท่ีเป็นชุมชนชาวสวน ซึ่งเหลานี้ลวนเป็นเอกลักษณแที่มีอยู
ในชุมชนมาอยางชานาน จนทางกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญขอ
เอกลักษณแตาง ๆ เหลานี้ท่ีสามารถจะนํามาใชในการทองเที่ยวชุมชนได จึงไดมีการนําเอาเอกลักษณแที่มีอยูในชุมชน นํามาเป็น
เครื่องชวยประชาสัมพันธแใหกับการทองเที่ยวชุมชน 
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานของกลุ่ม  
 จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูศึกษาถึงกระบวนการทํางานตาง ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนรักษแเขาบายศรี ทําใหทราบวาในการดําเนินงานทองเที่ยวชุมชนนั้น กวาจะประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงไดตองพบ
เจอกับปใญหามากมาย ทางกลุมก็จะตองเรียนรูและคอยชวยกันแกไขปใญหา นําเอาปใญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวมาเป็นบทเรียน
ในการทํางานครั้งตอ ๆ ไป ซึ่งปใญหาที่พบบอยมี ดังนี้ 
 1. ปใญหาที่พบในชวงฤดูกาลทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมาก ทําใหสมาชิกภายในกลุมตองทํางาน
กันอยางหนักในการตอนรับนักทองเที่ยวและจัดกิจกรรมตาง ๆ จนทําใหสมาชิกไมมีเวลาไปดูแลสวนผลไมของตนเอง ทําใหผล
ผลิตที่กําลังเริ่มออกในชวงเวลาดังกลาวเกิดความเสียหายและดอยคุณภาพ และเนื่องจากจะตองคอยตอนรับนักทองเที่ยว
ตลอดทั้งวนัทําใหสมาชิกมีเวลาพักผอนนอย 
 2. อีกหนึ่งปใญหาที่พบในชวงฤดูกาลทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมากนั้นก็คือ นักทองเที่ยวเดินทาง
มาไมตรงกับเวลาที่ไดทําการนัดหมายเอาไวในเบื้องตน ซึ่งจะทําใหกลุมไมสามารถทํางานไดอยางที่วางแผนเอาไว และยังทําให
เกิดความลาชาในการทํางานอีกดวย นอกจากนี้ปใญหาดังกลาวยังทําใหกลุมสูญเสียรายไดและนักทองเที่ยวขาจรที่เดินทางผาน
มาและจะขอเขาเที่ยวชม ทางกลุมก็ไมสารถรับไวไดเพราะตองรอกลุมนักทองเที่ยวที่นัดเวลาเอาไว  อีกทั้งยังประสบปใญหา            
นักทองที่มาลาชาจนทําใหเลยเวลาเขาไปในชวงเวลาของนักทองเที่ยวกลุมอื่นท่ีทําการจองในชวงเวลาถัดมา 
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 3. นักทองเที่ยวบางกลุมยังไมเขาใจคําวาการทองเที่ยวชุมชน นักทองเที่ยวบางกลุมที่เดินทางเขามายังไมเขาใจถึง
การทองเที่ยวชุมชนเป็นอยางไร อาจเป็นเพราะคุนชินกับการทองเที่ยวกระแสหลักและเป็นทีแนนอนอยูแลวที่การจัด               
การทองเที่ยวโดยชุมชนจะไมสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเสียทุกอยางเหมือนกับการทองเที่ยวกระแสหลัก 
จึงทําใหเกิดปใญหานักทองเที่ยวไมคอยพอใจกับการบริการ หรือวิธีการจัดการทองเที่ยวของกลุม 
 
บทเรียนส าคัญจากการศึกษา/การอภิปรายผลการศึกษา 
 การจัดการทองเที่ยวชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี เป็นการจัดการ
ทองเที่ยวท่ีใชการทองเที่ยวเป็นเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สามารถทําใหกลุมและสมาชิกภายในกลุมพึ่งตนเองได
ในระดับหนึ่ง อีกทั้งทางกลุมยังรูจักการนําเอาสิ่งที่มีอยูภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนแในการพัฒนา เชน สวนผลไม วิถีชีวิต
แบบชาวสวน วัฒนธรรม ภูมิปใญญา ผลไม เป็นตน ซึ่งนอกจากจะมีจุดประสงคแเพื่อสรางการทองเที่ยวภายในชุมชนแลวนั้น 
ทางกลุมยังมุงเนนใหเกิดการเรียนรูแกนักทองเที่ยวในระหวางการทองเที่ยวรวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น        
ตาง ๆ ระหวางทางกลุมกับนักทองเที่ยว อันจะนํามาซึ่งประโยชนแของชุมชนและนักทองเที่ยว 
 โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีไดมีการกําหนดวัตถุประสงคแของการทํางานรวมกัน
เพื่อใชการทองเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนทําใหสมาชิก และคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง เพื่อให
การดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแ เขาบายศรีไดสรางใหเกิดกระบวนการ เรียนรูตาง ๆ 
ใหกับสมาชิกและชุมชน 
 วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี จะเนนการสรางกระบวนการมี  
สวนรวมของกลุมสมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนระหวางกัน ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
วิธีการดําเนินงานทุกข้ันตอนจึงเป็นไปในบริบทท่ีเหมาะสมกับชุมชนและกลุมเพราะผานการวางแผน และกําหนดแนวทางการ
ทํางานรวมกันของสมาชิกในกลุมเพื่อสรางใหเกิดประโยชนแอยางแทจริงกับชุมชน สวนในการทํางานของกลุมจะเป็นในรูปแบบ
ของการเรียนรูรวมกันระหวางการทํางาน คอย ๆ เป็น คอย ๆ ไป พัฒนารูปแบบการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงประโยชนแของกลุมและชุมชนเป็นที่ตั้ง 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 
 จากการเรียนรูและพัฒนาการ การทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีทําให
กลุมเกิดการเรียนรูที่จะเสริมสรางความเขมแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการทํางานโดยไดมีการสรางเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคแ
ในการทํางานรวมกันก็เพื่อ การสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดจันทบุรีใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น การสราง
เครือขายทองเที่ยวชุมชนระหวางกลุมตาง ๆ จะชวยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเครือขาย สรางความ
มั่นคงเกิดอํานาจในการตอรองและทําใหการจัดการกับปใญหางายขึ้น 
 การเตรียมความพร้อมของกลุ่มในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
 การเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีในการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวชุมชน เพราะกลุมไดทําการศึกษาและสร าง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน ถึงความพรอมในดานตางๆของชุมชนที่เหมาะสมตอการจัดการทองเที่ยว กลุมเรียนรูวาชุมชนมี
ทรัพยากร สภาพทางภูมิศาสตรแ วัฒนธรรม ภูมิปใญญาที่เพียบพรอมและสามารถดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชนได และ  
กลุมยังมีการเตรียมความพรอมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของคนทั้งชุมชน เปิดรับฟใงความ
คิดเห็นและขอมูลตาง ๆ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาใชเป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการจัดการทองเที่ยวชุมชนเพื่อใหเกิด
ความพรอมมากที่สุดและเกิดประโยชนแกับทุกฝุายทั้งชุมชน กลุมและนักทองเที่ยว 
 การควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มฯที่น าไปสู่การประสบความส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
 การจัดการทองเที่ยวชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี ไดมีการนําเอาสิ่งเป็น
เอกลักษณแของชุมชนตนเอง มาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธแการทองเที่ยว กลุมจึงไดเห็นถึงความสําคัญที่จะตองมี              
การคบคุมมาตรฐานของการดําเนินงาน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว และใหรูปแบบการดําเนินงานเป็นไปตาม
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แนวทางและเปูาหมายที่กลุมไดรวมกันกําหนดเอาไว การควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานจึงถือเป็นความรับผิดชอบที่กลุมให
ความสําคัญและเป็นสิ่งท่ีทําใหกลุมประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวชุมชน 

 
สรุป/สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
 การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในชุมชนผานการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และองคแความรูระหวางกันชุมชน ชุมชนเขาบายศรีไดรวมกันเรียนรูและเห็นวาภายในชุมชนของตนเองนั้นเต็มไปดวยทรัพยากร 
วัฒนธรรม ภูมิปใญญา วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณแซึ่งเป็นตนทุนที่มีอยูแลวภายในชุมชน ซึ่งทุนเหลานี้สามารถเอื้อประโยชนแตอ 
การสรางการจัดการทองเที่ยวชุมชน จากน้ันคนในชุมชนไดมีการกําหนดแนวทางรวมกันที่จะใชการทองเที่ยวชุมชนเป็นเครื่อง
ในการพัฒนาชุมชนตอไป 
 ชุมชนบริหารจัดการท่องเท่ียวด้วยตนเอง 
 การจัดการทองเที่ยวชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี มีลักษณะเป็น            
การเรียนรูรวมกันของชุมชน ชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันในการบริหารจัดการดวยตนเองโดยอาศัยการมีสวนรวมของกลุมและ
ชุมชน มีการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดวัตถุประสงคแและเปูาหมายของการทํางานรวมกันเพื่อใหการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนสามารถสรางประโยชนแใหกับชุมชนไดอยางแทจริง และใหเกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตอยอดไป
ไดในอนาคต 
 กิจกรรมการท่องเท่ียวที่เอื้อต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 ในกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแ เขาบายศรี ทางกลุมไดมี
การกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเนนการสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกนักทองเที่ยวในระหวางที่ดําเนินกิจกรรม เพื่อให
เป็นไปตามวัตถุประสงคแของการทองเที่ยวชุมชนที่จะตองเอื้อใหเกิดการสรางการเรียนรู นอกจากนี้ชุมชนยังไดใหความสําคัญ
และนําเอารูปแบบของวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนในชุมชน ทั้งวัฒนธรรม ภูมิปใญญา รวมไปถึงทรัพยากรตางๆที่มีเอกลักษณแ
ภายในชุมชน มานําเสนอในกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อสรางใหนักทองเที่ยวเกิดการ เรียนรูถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนใน
ชุมชน สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวและสรางใหเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนทองทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาของกลุมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทางกลุม ทําใหกลุมมีศักยภาพในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นโดยผานการสรางกระบวนการเรียนรู
และการทํางานของสมาชิกในกลุมและคนในชุมชนรวมกันเพื่อใหกลุมและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได นอกจากนี้ทางกลุมยังมี
พัฒนาการในการเพิ่มความเขมแข็งใหกับกลุมโดยการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดจันทบุรี เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานของกลุมใหเขมแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นสรางใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายที่
เป็นประโยชนแตอการทํางาน 
 ศักยภาพในการจัดการกับปัญหา 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนทองทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี เป็นกลุมที่ใชกระบวนการเรียนรูในการจัดการกับ
ปใญหาที่เกิดขึ้น ปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นสิ่งที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูของกลุมและชุมชนที่มีความตองการจะจัดการ
กับปใญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น โดยมีการใชวิธีการจัดการกับปใญหาในแบบของชุมชนเป็นผูคิดคน วางแผน และดําเนินการเองเพื่อ
สงเสริมใหคนในชุมชนเรียนรูที่จะแกไขปใญหาดวยตนเอง จนนําไปสูการพึ่งตนเองในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. องคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญและเขามาทํางานรวมกับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี ในรูปแบบของการชวยเหลือ สนับสนุนใหกลุมเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเป็นการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนกับชุมชนและกลุม 
 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องของการกําหนดนโยบายควรเขามาสงเสรมิและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ชุมชนใหเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยเหลือประชาสัมพันธแในเรื่องของการสรางความเขาใจทองเที่ยวชุมชนแกสื่อ และ
สาธารณะไดรับรู 
 ข้อเสนอแนะต่อนักวิชาการ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวชุมชนวามีความเขาใจมากนอย
เพียงใด เพื่อนํามาเป็นฐานขอมูลในการจัดการกับปใญหานักทองเที่ยวไมเขาใจคําวาการทองเที่ยวชุมชน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการทํางานของเครือขายทองเที่ยวชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชสรางใหเกิด            
การทํางานรวมกันและสรางประโยชนแรวมกันระหวางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหเครือขายทองเที่ยวชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรีควรจัดทําสื่อในการประชาสัมพันธแการทองเที่ยว
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหความรูและสรางความเขาใจแกนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาหรือแกผูสนใจ ในเรื่องของ
การทองเที่ยวชุมชนนอกจากน้ีควรบอกถึงประโยชนแและสิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการทองเที่ยวชุมชน ซึ่งมีความแตกตาง
จากการทองเที่ยวกระแสหลัก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธแ เชิญชวนนักทองเที่ยวไดเห็นถึงคุณคาและประโยชนแของ            
การทองเที่ยวชุมชน   
 2. กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษแเขาบายศรี ควรมีการจัดทํากลุมออมทรัพยแและสวัสดิการขึ้น
ภายในกลุมและชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสรางความมั่นคงใหแกสมาชิกและคนในชุมชน อีกทั้งยังสรางใหเกิดนิสัยของ
การออมเพราะผูศึกษามีความคิดเห็นวาการออมสามารถทําใหเราเกิดการเรียนรูในเรื่องของการใชชีวิตที่มีระเบียบ และรูจัก
การวางแผนการใชชีวิต 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงงานน้ าตาลมิตรผลในการพัฒนาชมุชน 
กรณีศึกษา: บ้านแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี 

The participation of community with a Mitr Phol Sugar Factory in community development:  
The Case of Ban Chaeng Ngam, Suphan Buri Province. 

 
พศวีร์ นาคประสิทธิ์8  

 
Abstract 

 
 The purpose of this research is to study the participation of people in the community with the 
Mitr Phol Sugar Factory in community development of Ban Chaeng Ngam, Suphan Buri province.                   
The strengthening of community based on the participation of the community. The community has 
developed into a strong sense of community in various dimensions such as Economic dimension, Natural 
resources, Social and Cultural etc. The strengthening community might be development in some 
dimension. According to the conditions and processes that contribute to the strengthening of each 
dimension of the different in each community. 
 The results of this research, reveal that “Participation” is the key of community development of 
Ban Chaeng Ngam. Participation bring about to the power of all parties to decision making and share the 
rewards of working together. And the results bring about to sustainable development. Participation also 
contributes to the operational support of all parties. In particular the need to listen and accept civil rights 
in the community. Participation also shares information and a major part of building consensus, makes it 
easy to work together. The collaboration sets plan, project, and appropriate activities and complies with 
local knowledge. To relate and strengthen the community is doing well even better or to decline 
limitation and resolve the solutions in various fields of the community. An important aspect of the 
community development of Ban Chaeng Ngam is a strong community and be sustainable is                     
“The involvement of the community”. Especially people in the community making the decision, 
monitoring and evaluating together. Benefit of this result cause to learning problems by working together. 
 
Keywords :  Participation, Process Management, Sustainable. 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน              
บานแจงงาม ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชน มิติทางดาน
เศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสังคม และดานวัฒนธรรม เป็นตน การสรางความเขมแข็งของชุมชนอาจพัฒนาได
เพียงบางมิติเทานั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน 

                                                           
8 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาชุมชนบานแจงงามมีหัวใจสําคัญคือ “การมีสวนรวม” การมีสวนรวมกอใหเกิดพลังของ
ทุกฝุายในการรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมรับผลตอบแทนจากการไดทํางานรวมกัน และผลที่ไดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การมีสวนรวมยังกอใหเกิดการสนับสนุนการปฏิบัตงิานของทุกฝุาย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรับฟใงและยอมรบัสิทธิของประชาชน
ในชุมชน การมีสวนรวมยังเป็นการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน และที่สําคัญการมีสวนรวมเป็นการสรางฉันทามติ ทําใหงายตอ
การปฏิบัติงานรวมกัน การรวมมือกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อ
สานตอและเสริมสรางสิ่งที่ชุมชนทําไดดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น หรือเพื่อบรรเทาขอจํากัดและแกไขปใญหาในดานตาง ๆ ของชุมชน 
สิ่งสําคัญของการพัฒนาชุมชนบานแจงงามใหเป็นชุมชนที่เขมแข็งและเกิดความยั่งยืน คือ “การมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน” โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชุมชนไดรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชนบานแจง
งาม กอใหเกิดการเรียนรูและแกไขปใญหาจากการทํางานรวมกันของประชาชนในชุมชน  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการมีสวนรวม การบริหารจัดการ ความยั่งยืน 
 
บทน า 
 สังคมยุคปใจจุบันมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การแกไขปใญหาจําเป็นตองมีความรอบคอบ  โดย
คํานึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน ตองมีความรอบรู และตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝุาย  จะตองสรางการเรียนรู
รวมกัน ตั้งแตกระบวนการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันสรุปบทเรียน จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน             
การรวมตัวของประชาชนที่หลากหลายทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด  องคแความรู และเช่ือมตอประสบการณแอยาง
กวางขวาง เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สรางโอกาสใหทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
ยังตองสรางการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนฐานราก ใหชุมชนทองถิ่นมีสิทธิ หนาที่ และบทบาทใน
การจัดการทรัพยากรสาธารณะมากข้ึน ทําใหทองถิ่นเขมแข็ง เกิดการประสานงานงบประมาณระหวางองคแกรตาง ๆ 
 การพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนใหเกิดความเช่ือมั่น ชวยเหลือตนเอง เพื่อบาน และชุมชน                
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีมาตรฐานความเป็นอยูที่ดีขึ้น โดยความรวมมือของราษฎรและภาครัฐ การปรับปรุงสภาพตาง ๆ 
ของชุมชน รวมทั้งมาตรฐานความเป็นอยูใหดีขึ้น เพื่อนํามาซึ้งความเจริญดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง              
ตามแนวทางที่ชุมชนตองการโดยความคิดริเริ่ม การพึ่งพาตนเอง และความรวมมือกันของชุมชน และระหวางรัฐกับราษฎร          
ถาจําเป็นก็อาจขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน  
 ประเวศ วะสี (2541, น. 35-36) ใหความหมายของชุมชนวา การที่คนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงคแรวมกัน มีความเอื้อ
อาทรตอกัน มีความพยายามในการกระทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทําและรวมถึงมีการติดตอสื่อสาร 
(Communicate) รวมกัน 
 การสรางความเจริญใหเกิดขึ้นแกชุมชนในทุกดาน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนและผูเกี่ยวของ 
โดยมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน ใหดําเนินการพัฒนาและแกไขปใญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยใชทรัพยากร
ในชุมชนที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนแมากท่ีสุด 
 การทํางานพัฒนาชุมชนเปูาหมายสูงสุดคือ ตองการใหชุมชนเขมแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใหไดมาซึ่งเปูาหมายนั้นตองใชกลยุทธแหลากหลายเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคแ  การสรางพลัง
ชุมชน โดยใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ยังเป็นกลยุทธแที่ตอบโจทยแในการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนมาทุกยุค     
ทุกสมัย เมื่อแกนนําหรือกลุมคนในชุมชนไดรับหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จะตองทํา
รวมกับคนในชุมชนในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ทั้งดานงานบริหารการพัฒนาชุมชน ซึ่งรวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองตอไปไดอยางตอเนื่อง 
 กลุมมิตรผลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยเนนการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโดยใช
พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนยแกลาง ชาวบานเป็นเจาของ ใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนเกษตรกรชาวไรออย ใหอยูเย็นเป็นสุข 
โดยการลดความเหลื่อมล้ําดานรายได รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวม การปรับทัศนคติความคิด และการสรางผูนํา                  
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นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูการสรางความยั่งยืนรวมกับชุมชน ดวยกระบวนการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” ในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน อาทิ 
 1. โครงการสงเสริมการศึกษาโดยใหนักเรียนที่เรียนดี แตฐานะทางบานยากจน หรือเกษตรกรชาวไรออยที่มีบุตร
หลานที่เรียนดีสามารถเขาขอรับทุนการศึกษาตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสําเร็จการศึกษาช้ันอุดมศึกษาและกลับมาเป็น
บุคลากรกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลไดหลังจากศึกษาจบช้ันอุดมศึกษา                                                  
 2. โครงการน้ําเพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่ชวยเพิ่มผลผลิตทางออยใหดีขึ้น การกระจายน้ําไปสูเกษตรกร          
อยางทั่วถึง และลดรายจายจากการใชเช้ือเพลิงในการสูบน้ําในแตละรอบปีในการทําการเกษตรเพาะปลูกออย ทําใหพี่นอง  
ชาวเกษตรกรสามารถลดทุนการผลิตไดอยางมาก 
 3. โครงการเพาะเห็ด เป็นโครงการที่สนับสนุนใหคนในชุมชนที่วางจากการทําไรออยไดมีรายไดเสริมโดยเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนจะนําวิทยากรดานการเพาะเห็ดมาแนะนําวิธีการทําหัวเช้ือเห็ด และการเลี้ยงเห็ด เพื่อใหคนในชุมชนสามารถ
เพาะเห็ดเองไดภายในครัวเรือน 
 4. โครงการแก฿สชีวมวลในครัวเรือน เป็นการสงเสริมใหคนในชุมชนลดรายจายภายในครัวเรือน โดยการสรางบอเก็บ
แก฿สชีวมวลในระดับครัวเรือน ดวยการนําเศษอาหาร มูลสัตวแที่มีภายในครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุดและสามารถลด
รายจายจากการซื้อแก฿ส LPG ไดในระดับหนึ่ง 
 5. โครงการปลูกอยูปลูกกิน จากการวิเคราะหแชุมชนทั้งการทําบัญชีครัวเรือนที่ผานมาทําใหคนในชุมชนรับทราบถึง
รายจายที่เกิดจากการซื้อผัก อาหาร มารับประทานภายในครอบครัว และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนช้ีใหคนในชุมชนเห็นวา              
เราสามารถลดรายจายดานนี้ได โดยการใชพื้นที่หนาบานแตละครัวเรือน ปลูกผั กสวนครัวที่คนในครัวเรือนนั้นซื้อมา
รับประทานเป็นประจํา อาทิ พริก กะเพรา มะเขือ ดอกแค เป็นตน ผลการดําเนินโครงการเป็นไปไดดวยดีไดรับการตอบรับ
จากคนในชุมชนอยางมาก อีกท้ังโรงงานน้ําตาลมิตรผลไดสนับสนุนตนกลาใหชาวบานนําไปปลูกหนาบานแตละครัวเรือน 
 และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ งานกฐิน เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุมมิตรผลและพนักงานรวมกันบริจาคและหาทุน
ทรัพยแเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งการศึกษาในใหเด็กในชุมชน โดยในแตละปีกลุมมิตรผลจะจัดสรรเงินบริจาค
จํานวนหนึ่งและไดรับการสนับสนุนจากคูคา ลูกคา รวมทั้งชุมชนและครอบครัวพนักงานอีกจํานวนหนึ่ง โดยเงินบริจาคจะถูก
แบงเป็น 2 สวน สวนหนึ่งจะถวายใหกับวัดในพื้นที่รอบโรงงานเพื่อนําไปใชในกิจกรรมทางศาสนา (75%) เชน การกอสราง
หรือบูรณะวัด และอีกสวนหนึ่งจะมอบใหแกโรงเรียนหรือศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําไปใชเป็นทุนก ารศึกษาและพัฒนา                
การเรียนรูของเยาวชนท่ีดอยโอกาส รวมทั้งการทํานุบํารุงสถานศึกษา (25%) กิจกรรมดังกลาวไดรับการสืบสานตอเนื่องมากวา  
10 ปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหวางกลุมมิตรผลและชุมชนใกลเคียง 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, น. 140) กลาวถึง การมีสวนรวมตามขั้นตอนในการพัฒนา  ซึ่งเป็นการวัด 
เชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการคนหาปใญหา
และสาเหตุของปใญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนใน                
การจัดลําดับความสําคัญของความตองการดวย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  
และวัตถุประสงคแของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากร           
ที่จะใช 
 ขั้นตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนแโดย
การสนับสนุนทรัพยแ วัสดุอุปกรณแและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจาก
ภายนอก 
 ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นการรับผลประโยชนแจากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนแท่ีพึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนแอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเขารวมประเมินวา การพัฒนาที่ได
กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคแเพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย (Formative 
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Evaluation) เป็นการประเมินผลกาวหนาเป็นระยะ หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)   
ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด 
 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยในแตละชุมชนจะมี
การพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสังคม และ                
ดานวัฒนธรรม ซึ่งในการสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาไดเพียงบางมิติเทานั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการ
ที่นําไปสู ความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน 
 ภารณ วงศแจันทรแ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่องความรับผิดชอบของภาคธุรกิจดานสังคมและสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษา เครือ
ซีเมนตแไทยจากการศึกษา พบวาเครือซีเมนตแไทยมีแนวการดําเนินงานดานความรับผิดชอบดานสังคมและสิ่งแวดลอมในช่ือวา 
“การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน” ซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจควบคูกับการเสริมสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหกับชุมชน ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) สรุปไดตามประเด็นหลัก 6 ประเด็น คือ การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเป็นธรรม การรวมพัฒนา
ชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแครอบคลุมตอ            
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคแกร นั่นคือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเป็นธรรม และ 
การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเป็นธรรม นั้นเป็นการ การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลความปลอดภัย ทุกขแ
สุข ความกาวหนาของพนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายในกิจกรรมขององคแกร เชน ผูถือหุน พนักงาน และแรงงานภายใน
องคแกร ในขณะเดียวกัน การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการสรางนวัตกรรมดาน              
ความรับผิดชอบตอสังคมเปิดเผยสูสาธารณะ ก็เป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคแกร          
นั่นคือเป็นการดูแลรักษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมตางๆขององคแกร และ
สรางประโยชนแตอองคแกรอื่น ๆ ในการเป็นแบบอยางในการปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน  ตําบลแจงงาม อําเภอ
หนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะเป็นขอมูลที่เป็นประโยชนแตอชุมชน โรงงานน้ําตาลมิตรผล (อําเภอ
ดานชาง) และผูที่เกี่ยวของ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน บานแจงงาม ตําบลแจงงาม อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา “การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา: 
บานแจงงาม ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อศึกษาวิเคราะหแถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและการบรกิารจัดการชุมชนบานแจงงาน โดยศึกษารวบรวมขอมูล
จากเอกาสารและการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  มีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้
 1. กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 2. การศึกษาวิเคราะหแเอกาสาร รวบรวมขอมูลจากการคนควาหนังสือ บทความ เอกสาร วิทยานิพนธแ และงานวิจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากทางอินเตอรแเน็ต เพื่อนํามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย 
 3. สัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คนในชุมชนโดยการสุมสัมภาษณแสมาชิกที่อาศัยอยูในชุมชน              
แกนนําชุมชนบานแจงงาม และเจาหนาพัฒนาชุมชน ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด การสัมภาษณแเจาะลึกเป็นรายบุคคล 
(In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) โดยแบงกลุมผูใหขอมูลออกเป็น 2 กลุมหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 กลุมผูนําไดแก ผูนําชุมชน อดีตผูนําชุมชน หัวหนาคุม หัวหนากลุมอาชีพ 
  3.2 กลุมตัวแทนสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกในชุมชนบานแจงงาม 
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 การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) มีขั้นตอนตามลําดับ 2 ขั้นตอน ดังนี้ คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัย ศึกษาเอกสาร วิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธแ รายงานการวิจัย  ขอมูลจากอินเตอรแเน็ต 
แผนพัฒนาชุมชน และ หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมทั้ง มิติทางเศรษฐกิจ 
มิติทางสังคมวัฒนธรรม และมิติทางการเมือง เพื่อนําไปเป็นขอมูลในการพิจารณาสัมภาษณแแบบเจาะลึก  (In-Depth 
Interview)  
 ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อไดรายชื่อบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับกิจกรรม และการรวมกลุมตาง ๆ อันแสดงถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน บานแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยจึงทํา                  
การสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เนื่องจากผูใหขอมูลในงานวิจัยควรจะมีความเขาใจอยางเพียงพอและลึกซึ้ง 
เพื่อใหสามารถใหขอมูลและอธิบายเรื่องราวการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน บานแจงงาม 
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดอยางชัดเจนและถูกตอง เพื่อเป็นประโยชนแกับงานวิจัยมากท่ีสุด  
 โดยผูวิจัยมีเหตุผลในการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญดังนี้  
 1. ผูนําชุมชน จํานวน 9 คน ซึ่งเป็นผูมีบทบาทสําคัญในการเป็นแกนนําการพัฒนาชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนทุกกิจกรรมใน บานแจงงาม  
 2. อดีตผูนําชุมชน จํานวน 1 คน ซึ่งเป็นผูที่เคยมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนแตาง ๆ และเป็น
แกนนําในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถใหขอมูล บอกเลาเรื่องราว ความเป็นมาของการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาล
มิตรผลในการพัฒนาชุมชน บานแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี   
 3. หัวหนาคุมในชุมชนบานแจงงาม จํานวน 6 คน  
  แกนนําและสมาชิกในชุมชนสามารถใหขอมูลที่สําคัญ บอกเลาเรื่องราว  และอธิบายความเป็นมา รวมถึง
กระบวนการทํางาน ปใญหาและอุปสรรค ที่จะเป็นประโยชนแตองานวิจัยในครั้งนี้อยางมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงศึกษาถึง การมีสวนรวมของชุมชนกับ
โรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชนบานแจงงาม ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาดวย
การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแผูนําชุมชน (ผูนําชุมชนอยางเป็นทางการ และผูนําชุมชนตามธรรมชาติ) ผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับโครงการ กิจกรรมทางการพัฒนาชุมชน บานแจงงาม และขอมูลจากเว็บไซตแตาง ๆ  
 2. ขอบเขตดานประเภทผูใหขอมูล ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลภายในชุมชนบานแจงงาม ตําบลแจงงาม 
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุงศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนในมิติดานสังคม  
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชนบาน
แจงงาม ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนการเขามาดําเนินโครงการ กิจกรรมของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนของโรงงานน้ําตาลมิตรผลรวมกับคนในชุมชนบานแจงงาม 
 
ผลการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนบานแจงงาม เกิดจากการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนที่มีความตองการพัฒนา
ชุมชนของตนเองใหมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง  ๆ จะทําควบคูไปพรอมเพียงกัน การมีสวนรวม
ระหวางชุมชนและโรงงาน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชนบานแจงงามในท่ีนี้คือ 
  1.1 การรวมแรงรวมใจ คือ สมาชิกในชุมชนบานแจงและเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนจากโรงงาน น้ําตาลมิตรผล ทุกคน
ร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เป็นประโยชนแตอชุมชนบานแจงงาม การพัฒนาชุมชนบานแจงงามสมาชิกในชุมชนได
รวมกันกําหนดแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาชุมชน โดยมุงเนนให คนในชุมชนตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและ
แผนการพัฒนาชุมชนอยางเป็นรูปธรรม โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาที่มีชัดเจน อาทิ โครงการสุขภาพดี อนามัยดี วิถีชีวิต
พอเพียง โครงการพึ่งตนเองโดยใชพลังงานทดแทนโครงการสรางจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โครงการปลูกอยูปลูกกิน เป็นตน 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88
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เป็นการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชนในรูปกลุม (Groups Approach) ตลอดจนสรางเครือขายชุมชนและกิจกรรมใหมีการ
เชื่อมโยงในกระบวนการการเรียนรูและองคแความรูตางๆ ใหแกคนในชุมชนบานแจงงาม 
  1.2 การรวมลงทุน คือ โรงงานน้ําตาลมิตรผลชวยเรื่องทุนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ               
การพัฒนาชุมชนบานแจง ซึ่งโรงงานน้ําตาลมิตรผลจะมอบทุนเริ่มตน 80 เปอรแเซ็นตแ และชุมชนรวมทุนอีก 20 เปอรแเซ็นตแ 
ทั้งนี้การรวมทุนดังกลาวเป็นการสรางการมีสวนรวมใหเกิดระหวางชุมชนและโรงงานน้ําตาลมิตรผล อีกท้ังทําใหชุมชนรูสึกเป็น
เจาของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เป็นการกระตุนการทํางานเพื่อชุมชนบานแจงงามใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมบางอยาง ซึ่งอาจใหทุนในการดําเนินงานเป็นจํานวนมากฝุายโรงงานน้ําตาลมิตร
ผลจะพิจารณามอบทุนเต็มจํานวน 100 เปอรแเซ็นตแ เพื่อเอื้ออํานวยใหชุมชนบานแจงสามารถการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนบานแจงงามไดอยางรวดเร็ว นอกเหนือจากการรวมลงทุนที่เป็นเม็ดเงินแลว โรงงานน้ําตาลมิตรผลจะ
สนับสนุนเป็นอุปกรณแ เครื่องมือ หรืออื่น ๆ อาทิ อุปกรณแกีฬา อุปกรณแไอที อุปกรณแทางการศึกษา เครื่องสังฆภัณฑแ หนังสือ
สําหรับการเรียนรูของสมาชิก ในชุมชน เมล็ดพันธุแผักสวนครัว ตนผักสวนครัว เป็นตน นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนจะรวมนํา
อุปกรณแตาง ๆ ที่มีอยูในแตละครัวเรือนหรือที่มีอยูแลวในชุมชน นํามารวมสนับสนุนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลตามกํา ลัง
ความสามารถของชุมชนเอง กอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทางการพัฒนาชุมชนบานแจงงาม 
  การมีสวนรวมในขางตนกอใหเกิดความรูสึกเป็นเจาของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เป็นการกระตุนสมาชิกใน
ชุมชนบานแจงงาม นําไปสูการเช่ือมประสานใหคนในชุมชนเกิดความตื่นตัว และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง            
ซึ่งเป็น การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการรวมกลุมพลัง เพื่อสนองตอสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน 
เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทําใหชุมชนสามารถรวมตัวกันทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งและ
สามารถระดมทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชนหรือทรัพยากรบุคคล เสริมการพัฒนาชุมชน สิ่ งแวดลอม คุณภาพชีวิต                           
ในการดําเนินการพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของชุมชน 
 2. การสรางแกนนําชุมชนบานแจงงามที่มาจากคนในชุมชนไดแก สมาชิกในชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล เป็นตน การสรางแกนนําชุมชนโดยใหแกนนําชุมชนไดเรียนรูจากการเขารวมอบรมตาม
หลักสูตรตาง ๆ ซึ่งทางโรงงานน้ําตาลมิตรผลสนับสนุนงบประมาณใหแกนนําชุมชนไดเขารวมอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อสราง
พื้นฐานการเป็นผูนําและเพิ่มเติมองคแความรูในการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งทําใหการพัฒนาชุมชนบานแจงงามสามารถ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขาไปมีสวนรวมกับแกนนําชุมชนในการกําหนด
ทิศทาง การดําเนินตามโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ เนนการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมจากคนในชุมชนเป็นหลัก 
 3. การพัฒนาชุมชนบานแจงงามหัวใจสําคัญของการทํางานพัฒนาชุมชนคือ การใชหลักการมีสวนรวมการมีสวนรวม
กอใหเกิดพลังของทุกฝุายในการรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผลตอบแทนจากการที่ไดทํางานรวมกัน และนําไปสู           
การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีสวนรวมยังกอใหเกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝุาย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรับฟใงและ
ยอมรับสิทธิของคนในชุมชน การมีสวนรวมยังเป็นการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ยังกอใหเกิดความสามัคคีและการมีสวนรวม
เป็นการสรางฉันทามติ 
  การรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่นและ กลยุทธแที่วาง
ไวเพื่อสานตอและเสริมสรางสิ่งที่ชุมชนทําไดดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น หรือเพื่อบรรเทาขอจํากัดหรือแกไขปใญหาในดานตาง ๆ ของ
ชุมชน แนวทางดําเนินงาน คือ 
  3.1 ตรวจสอบกิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการอยูมีอะไรบางที่คนในชุมชนและองคแกรชุมชนทําอยู และเป็น
ประโยชนแ นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนแและเปูาหมายการพัฒนาชุมชน และสอดคลองกับกลยุทธแการพัฒนาของชุมชน  
  3.2 พิจารณากิจกรรมหรือโครงการตางๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
หรือไม และยังมีกิจกรรมหรือโครงการใดอีกหรือไมที่ควรทําเพื่อชวยแกไขปใญหาของชุมชน  โดยกิจกรรมหรือโครงการที่ทํา
เพิ่มเติมนั้น ควรจะสอดคลองกับศักยภาพของชุมชนหรือเป็นไปเพื่อมุงแกไขจุดออนและขอจํากัดในการพัฒนาชุมชนบานแจงงาม  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนาชุมชน  ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี กับฝุายพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ของโรงงานน้ําตาลมิตรผล อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ชุมชน
บานแจงงาม หมู 4 ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การวิจัยครั้งนี้พบวา การมีสวนรวมของคนในชุมชนบานแจงงาม เกิดจากการรวมกลุมของคนในชุมชนที่มี                
ความตองการพัฒนาชุมชนของตนเองใหมีความเป็นอยูท่ีดีขึ้น ตัวแทนจากโรงงานน้ําตาลมิตรผลคือ “เจาหนาที่พัฒนาชุมชน” 
เขามามีบทบาทรวมกับคนในชุมชน และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ จะทําควบคูไปพรอมกัน จึงกอใหเกิดการสรางกลุมผูนํา
ชุมชนบานแจงงามที่มาจากคนในชุมชนไดแก ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล สมาชิกในชุมชน 
เป็นตน เขามาเป็นคณะทํางานหรือแกนนําในชวงเริ่มตนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน 
 การสรางแกนนําชุมชนโดยใหแกนนําชุมชนไดเรียนรูจากการเขารวมอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งทางโรงงานน้ําตาล
มิตรผลสนับสนุนงบประมาณใหแกนนําชุมชนไดเขารวมอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อสรางพื้นฐานการเป็นผูนําและเพิ่มเติมองคแ
ความรูในการบริหารจัดการชุมชน  ซึ่งทําใหการพัฒนาชุมชนบานแจงงามสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขาไปมีสวนรวมกับแกนนําชุมชนในการกําหนดทิศทาง การดําเนินตามโครงการ
พัฒนาชุมชนตาง ๆ เนนการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมจากคนในชุมชนเป็นหลัก 
 การพัฒนาชุมชนระหวางชุมชนและโรงงานน้ําตาลมิตรผลเริ่มตนในปี พ.ศ. 2555 ไดมีการวางแผนการพัฒนาชุมชน
รวมกันระหวางชุมชนและโรงงานน้ําตาลมิตร ซึ่งเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจากโรงงานน้ําตาลมิตรผล ในชวงแรกเริ่มจะทําหนาที่
รวบรวมเก็บขอมูลจากองคแการบริหารสวนตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ และการสัมภาษณแ พูดคุย กับคนในชุมชน           
ผูนําชุมชน เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เป็นตน และนําขอมูลมาวิเคราะหแใหไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ เชน รายรับ 
รายจาย หนี้สิน สภาพชุมชน สภาพสิ่งแวดลอม เป็นตน ทําใหคนในชุมชนตระหนักถึงปใญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งคนใน
ชุมชนมีความเห็นรวมกันในการพัฒนาชุมชนใหมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการมีสวนรวมของคนในชุมชนและ
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ของโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการวางแผนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 การพัฒนาชุมชนเปูาหมายสูงสุดคือ ตองการใหชุมชนชนเขมแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตดี มีความสุข การใหไดมาซึ่งเปูาหมายนั้นตองใชกลยุทธแที่หลากหลายเพื่อนําไปสูเปูาหมาย การสรางพลังชุมชนใช
พลังชุมชน  การพัฒนาชุมชนจําเป็นตองใชกลยุทธแที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทยแในการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน  
 เมื่อแกนนําหรือกลุมคนในชุมชนไดรับหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จะตองทํา
รวมกับคนในชุมชนในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ทั้งดานงานบริหารจัดการชุมชน ซึ่งรวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองตอไปไดอยางตอเนื่อง เมื่อเจาหนาที่พัฒนาชุมชนของ
โรงงานน้ําตาลมิตรผลถอยออกมาจากชุมชน ชุมชนจะตองสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตอไปไดดวยคนในชุมชนเอง  การสราง
ศักยภาพแกผูนําชุมชนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็น เพราะผูนําชุมชนที่มีศักยภาพจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ
ชุมชนในอนาคต และเป็นแกนนําในการสื่อสารใหคนในชุมชนไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนรวมกัน เพื่อใหเกิดกระบวนกลุมการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนาชุมชนบานแจงงาม สิ่งสําคัญของการพัฒนา
ชุมชนบานแจงงามใหเป็นชุมชนที่เขมแข็งและเกิดความยั่งยืนคือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนใน
ชุมชนไดรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันติดตามและประเมินผลในการพัฒนาชุมชนบานแจงงาม กอใหเกิดการเรียนรูและแกไข
ปใญหาจากการทํางานรวมกันของประชาชนในชุมชน  
 บทบาทของเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ฝุายพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนชวยผลักดันและสงเสริมใหคนในชุมชนไดเรียนรูการ
จัดการตนเอง สงเสริมการลดรายจาย เพิ่มรายไดใหแตละครัวเรือน โดยการทําบัญชีครัวเรือนและนํามาวิเคราะหแรายจายที่
สามารถลดได จึงเป็นที่มาของการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กลุมทําสบูและแชมพู กลุมเห็ด กลุมวิสาหกิจน้ําเพื่อการทํา
การเกษตร ปลูกผักสวนครัวหนาบาน การทําเตาเผาถานสําหรับผลิตน้ําสมควันไม การทําบอแก฿สชีวมวลในครัวเรือนจากเศษ
อาหารและมูลสัตวแ เป็นตน  การทํางานพัฒนาชุมชนโดยเนนเฉพาะการชวยเหลือในลักษณะการสงเคราะหแอยางเดียวนั้นไมใช
การพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง แตจะตองใหชุมชนนั้นมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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 การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของบานแจงงามเป็นการรวมกันพัฒนาไปพรอมเพียงกัน พยายามดึงคนในชุมชนใหมี
สวนรวมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปพรอมกับเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ฝุายพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ของโรงงานน้ําตาลมิตรผล 
หากแกนนําสามารถดึงเอาคนในชุมชนมารวมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน จะทําใหการพัฒนาชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนไปไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งแกนนําในชุมชนรับฟใงปใญหาของแตละคนไมวาปใญหาเหลานั้นจะมี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด และพยายามสอบถามปใญหา และความตองการของคนในชุมชนใหทั่วถึง  การรับฟใงเสียงจาก
สมาชิกในชุมชนจะทําใหเห็นมุมมองใหม ๆ และกอใหเกิดความหลากหลายทางความคิด เพราะหากรับฟใงเสียงจากคนไมกี่คน 
การพัฒนาชุมชนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสิ่งเหลานั้นไมไดมาจากความตองการของคนสวนใหญ และไมเกิดการมี
สวนรวมหรือรูสึกเป็นเจาของ 
 การเรียนรูแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง ในการรวมกันคิด รวมกันทํา และพัฒนาชุมชน กอใหเกิดพลัง
การจัดการที่ดี สมาชิกชุมชนบานแจงงามเป็นผูบริหารจัดการชุมชนกันเอง จึงเกิดการแสดงพลังชุมชน เป็นศูนยแกลาง               
การประสานงาน ทั้งภายในชุมชน และเครือขายภายนอกชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ตอเนื่องและยั่งยืน การสรางพลังชุมชน
ใหเขมแข็ง และการเตรียมสมาชิกคนในชุมชนใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง และสานตอเป็นเครือขายของความรวมมือ 
 การกระตุนสมาชิกในชุมชนบานแจงงามคือ การเช่ือมประสานใหคนในชุมชนเกิดความตื่นตัว และมีสวนรวมใน           
การพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการรวมกลุมพลัง เพื่อสนองตอสภาพปใญหาและ
ความตองการของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทําใหชุมชนสามารถรวมตัวกันทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี               
เป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งและสามารถระดมทรัพยากรบุคคล เสริมการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต              
ในการดําเนินการพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาชุมชนของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนกับคนในชุมชนบานแจงงาม เนนใหคนในชุมชนมีสวนรวม
(Participation) การที่คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในโครงการตาง ๆ จะกอใหเกิดความรูสึกเป็นเจาของความผูกพันตอ
โครงการตาง ๆ อีกทั้งเนนย้ําใหเกิดความรูสึกวาโครงการนั้นเป็นความรับผิดชอบ และเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของคนในชุมชนเอง 
ซึ่งในกระบวนการพัฒนาชุมชนประชาชนจะมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ การมีสวนรวมในการคิดคนหาปใญหาและศึกษาสาเหตุ
ของปใญหา ขั้นตอนนี้ถึงเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญมาก เพราะบางครั้งปใญหาตาง ๆ ของชาวบาน เป็นสิ่งที่ชาวบานตอง
พบสัมผัสอยูทุกวันจนเกิดความเคยชินไมคิดวาสิ่งนั้นเป็นปใญหา จึงไมกระตือรืนรนที่จะหาทางแกไขปใญหาหรือมีสวนรวมใน
การวางแผนดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติ คําวาทุนในที่นี้อาจไมไดหมายถึงเฉพาะเงินทุนเทานั้น     
แตชาวบานยังมีทรัพยากรที่อาจหามาไดเอง เชน ทรัพยากรธรรมชาติ (ทราย หิน  ไม ฯลฯ) หรือวัสดุตามธรรมชาติในหมูบาน 
และรวมถึงแรงงานของชาวบานเอง สวนในการปฏิบัตินั้นก็เชนกัน ชาวบานสามารถที่จะเขารวมดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ 
ได สิ่งเหลานี้จะสงผลใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม เป็นเจาของและเห็นคุณคา พรอมที่จะดูแลรักษา รวมทั้งการไดเรียนรู           
การทํางานในกิจกรรมนั้นดวย  
 แกนนําและคนในชุมชนบานแจงงามไดตั้งเปูาหมายสูงสุดของชุมชน โดยการระดมความคิดเพื่อนําไปสูชุมชนบาน
แจงงามในฝใน คือ รวมพัฒนาบานแจงงามใหเป็นชุมชนที่ยั่งยืน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา ทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
สุขภาพ และจิตใจ ทุกแผนงานทุกคนตองรวมมือกันขับเคลื่อน และมอบหมายใหผูประสานงานเป็นผูรวมคน รวมกันคิ ด 
รวมกันทํา เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเป็นแผนงานตอไป ดังโครงการตอไปนี้ 
 1. โครงการสุขภาพดี อนามัยดี วิถีชีวิตพอเพียง เป็นโครงการสงเสริมสุขภาวะของชุมชน บนวิถีการพึ่งตนเอง 
สมาชิกในชุมชนจะเขารับการเจาะหาสารเคมีในเลือด พบวาสมาชิกปนเปื้อนในเลือดคอนขางสูง จึงเป็นที่มาของการดําเนิน
โครงการ โดยใหสมาชิกในชุมชนเริ่มตนการดูแลตนเองอยางปลอดภัยดวยการปลูกผักกินเองโดยไมใชสารเคมี ออกกําลังกาย
เป็นประจํา ทําตามคําแนะนําท่ีคุณหมอบอก เป็นตน เพื่อมุงไปสูชุมชนสุขภาพดี อนามัยดี วิถีชีวิตพอเพียง 
 2. โครงการพึ่งตนเองโดยใชพลังงานทดแทน จากผลวิเคราะหแขอมูลการใชพลังงานตําบลแจงงามพบวา มีอัตราสูงถึง 
50,846,242 บาท จากรายจาย 233,335,955 บาท คิดเป็น รอยละ 21.79 บาท (สํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2557) 
ทําใหคณะกรรมการชุมชนบานแจงงามตระหนักและหาแนวทางแกไขปใญหา จึงดําเนินโครงการพึ่งตนเองโดยใชพลังงาน
ทดแทน โดยอบรมใหความรูการใชพลังงานทางเลือก อาทิ การสรางบอก฿าซชีวภาพที่สมาชิกชุมชนสามารถผลิตไดเอง           
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มีวัตถุดิบที่นํามาจาก เศษอาหาร มูลสัตวแ  จากการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและปศุสัตวแในทุกหลังคาเรือนอยูแลว และ
พลังงานแสงอาทิตยแสูบน้ําเพื่อการเกษตร กระตุนการตื่นตัวในการใชโซลาเซลลแ เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยแมาใชทดแทนน้ํามัน            
เป็นตน ซึ่งพลังงานที่ผลิตเองไดในทุกครัวเรือนนี้จะเป็นสวนหนึ่งในการลดภาระคาใชจายในครัวเรือน กระตุนใหเกิดการมี        
สวนรวมภายในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในทองถิ่น  
 3. โครงการสรางจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนที่เขารวมโครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนที่มีจิตอาสา
และเสียสละในสิ่งที่ตนเองมี แมกระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อใหกับสวนรวม โดยเป็นแกนนําพาสมาชิกในชุมชนไมใหหลงกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในยุคสมัยวัตถุนิยม โดยใชหลักวัฒนธรรมหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขามาใชในการพัฒนา และมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาสอดแทรกไปกับงานพัฒนา อาทิ การสวดมนตแในวันพระงานบุญปลอดเหลา และกิจกรรมการสวดมนตแขามปี เป็นตน 
เพื่อใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงคุณธรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเช่ือวาผูที่มีคุณธรรมในใจจะทําใหสถาบัน
ครอบครัวหรือชุมชนมีความสุขไดอยางยั่งยืน 
 4. โครงการปลูกอยูปลูกกิน จากการวิเคราะหแชุมชนทั้งการทําบัญชีครัวเรือนที่ผานมาทําใหคนในชุมชนรับทราบถึง
รายจายที่เกิดจากการซื้อผัก อาหาร มารับประทานภายในครอบครัว และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนช้ีใหคนในชุมชนเห็นวา เรา
สามารถลดรายจายดานนี้ได โดยการใชพื้นที่หนาบานแตละครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวที่คนในครัวเรือนนั้นซื้อมารับประทาน
เป็นประจํา อาทิ พริก กะเพรา มะเขือ ดอกแค เป็นตน ผลการดําเนินโครงการเป็นไปไดดวยดีไดรับการตอบรับจากคนใน
ชุมชนอยางมาก อีกท้ังโรงงานน้ําตาลมิตรผลไดสนับสนุนตนกลาใหชาวบานนําไปปลูกหนาบานแตละครัวเรือน สมาชิกชุมชน
ในแตละครัวเรือจัดสรรพื้นที่หนาบาน หรือพื้นที่ที่สามารถปลูกผักสวนครัวโดยไมใชสารเคมี เพื่อการบริโภคในครัวเรือนของ
ตนเองและแบงปในกันระหวางสมาชิกในชุมชนเอง นําไปสูการลดรายจายในครัวเรือน การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
ความสัมพันธแของสมาชิกในชุมชนจากการแบงปในผักสวนครัวใหซึ่งกันและกัน 
 นอกเหนือจากนั้นแกนนําชุมชนยังใหความสําคัญในการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนา
ชุมชนรุนตอ ๆ ไป เพื่อความตอเนื่องของการบริหารชุมชนในอนาคต  เพราะปใจจุบันแกนนําสวนใหญเริม่มีอายมุากขึ้นและไมมี
คนรุนใหมขึ้นมาสานตองานพัฒนาชุมชนบานแจงงาม เมื่อถึงจุดหนึ่งหากยังขาดแกนนําขึ้นมาทดแทน อาจสงผลใหการพัฒนา
ชุมชนหยุดขับเคลื่อนไปช่ัวขณะหรือขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องได  การเสริมสรางรากฐานการจัดการชุมชนอยางเป็นระบบ
เพื่อคนรุนหลัง เป็นการวางรากฐานอนาคตของคนในชุมชน เพื่อรุนลูกรุนหลานของคนในชุมชนตอไปในอนาคต 
 เมื่อโครงการหรือการพัฒนาชุมชนบานแจงงามเริ่มมีความมั่นคงแลว เจาหนาที่พัฒนาชุนจะคอยถอยออกมาจาก
ชุมชน พยายามทําใหแกนนําในชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหรือดําเนินโครงการเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและฝุายพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ไดวางรากฐานไว และเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนก็จะดําเนินการพัฒนาชุมชนตอไปเรื่อย ๆ แตไมทิ้งใหแกนนําใน
ชุมชนดําเนินโครงการอยางโดดเดียว แตเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจะลงพื้นที่มาสอบถามหรือใหคําปรึกษาเป็นระยะ เพื่อให
โครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและมั่นคง 
 ตัวชีวัดขอหนึ่งของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนของการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงงานน้ําตาลมิตรผลในการพัฒนา
ชุมชน คือ เกิดแกนนําชุมชนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนแบบองคแรวมในชุมชน จากเปูาหมายดังกลาวทําให
เกิดแนวปฏิบัติรวมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยใชกระบวนการเรียนรู และสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา อาทิ หลักสูตรการอบรมบทบาทและการเป็นแกนนําชุมชน การมีจิตอาสาในการทํางาน หลักสูตรอบรม         
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน การเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอในที่สาธารณะ ตลอดจนการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนถึงผลการดําเนินงาน การสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่ผานมา การเรียนรูรวนกันในการวางแผนการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาและแกไขปใญหาชุมชน เป็นตน เพื่อกอใหเกิดแกนนําที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อันเป็นปใจจัยสําคัญของการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใชศักยภาพของสมาชิกในชุมชนตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 



 78 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนไปพรอมเพียงกัน พยายามดึงคนในชุมชนใหมีสวนรวมกัน มากขึ้น 
พรอมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปพรอมกับเจาหนาท่ีพัฒนาชุม จากฝุายพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ของโรงงานน้ําตาลมิตรผล 
จะสามารถทําใหการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนไปไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เสริมสรางเยาวชนรุนใหมเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนรุนตอ ๆ ไป เพื่อความตอเนื่องของการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต และการสรางรากฐานการจัดการชุมชนอยางเป็นระบบเพื่อคนรุนหลัง เพราะการพัฒนาไมไดพัฒนาเพื่อ
อนาคตของคนในชุมชนไมกี่ปีขางหนา แตเป็นการวางรากฐานเพื่อรุนลูก รุนหลานของคนในชุมชนตอไปในอีกสิบปีขางหนา 
 3. สงเสริมศูนยแ เรียนรู ชุมชนให เป็นศูนยแ เรียนรู ชุมชนอยางแทจริ ง อาทิ  การเรียนรู วัฒนธรรมชุมชน             
อนุรักษแขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนเอาไว หองสมุดชุมชน แหลงคนควาขอมูล ( ICT) เป็นตน          
เพื่อเป็นแหลงเรียนรูใหเยาวชนในชุมชนไดเขามาศึกษาหาขอมูลที่เป็นประโยชนแตอตนเองและครอบครัว เพื่อเพิ่มศักยภาพใน             
การเรียนรูของเยาวชนในอนาคตขางหนา และลดปใญหาเยาวชนติดยาเสพติด หรือมั่วสุมกับอบายมุข  เพราะการเปลี่ยนแปลง
ในปใจจุบันมีความรุนแรงและกลืนกลิ่นสิ่งที่ดีงามของชุมชนไปหมด หากเราไมอนุรักษแสิ่งดีงามที่มีอยูในชุมชนไวแลวนั้น 
ลูกหลานของเราในอนาคตขางหนาคงไมมีความรักในชุมชนของตน 
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การพ่ึงตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายท่ีกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ 

ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

จุฑารัตน์  ไผ่ประเสริฐ 9 
 

บทคัดย่อ 
 
 ความพิการที่เกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งยอมมีผลกระทบตอสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
ดานผลกระทบทางดานอารมณแและจิตใจ ภาระหนาที่ของครอบครัวที่จะตองรับผิดชอบเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีผลตอเนื่องถึง
ปใญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะฐานะทางเศรษฐกิจเป็นปใจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ที่ทําใหครอบครัวสามารถดําเนินไป
อยางราบรื่นและสุขสงบ ความพิการถือเป็นความเจ็บปุวยเรื้อรังอยางหนึ่ง ซึ่งตองเสียคาใชจายในการดูแลบําบัด รักษาและ
ฟื้นฟูอยางไมสิ้นสุด (อัมพล สูอําพัน และ วาสนา ศรมณี, 2528, น. 579)  
 โดยเฉพาะในปใจจุบันประเทศที่เป็นอารยะที่จะใหความสําคัญและการตื่นตัวในเรื่องของการใหความสําคัญกับ            
คนพิการ และมีความพยายามที่จะใหคนพิการเป็นสวนหนึ่งของสังคม ประเทศไทยจึงใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2551 ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระในเรื่องของ               
การสงเสริมคุมครองและประกันใหคนพิการวา ตองมีสิทธิมนุษยแชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานทั้งปวงอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
และสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแตกําเนิด การขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ การเขาถึงและการใชประโยชนแ
ไดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมกันของคนพิการ
ในทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาลการมีสวนรวมทางการเมืองและการมีงานทําอยาง
เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งถือวาเป็นประโยชนแอยางยิ่งตอคนพิการ (อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ, 2552, อางถึงใน รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณแ โครงการสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ, 2556, น. 1) 
 สิทธิประโยชนแของคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 
แกไข พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 20 ซึ่งเป็นรายละเอียดสิทธิเขาถึงและการใชประโยชนแจากสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ 
สวัสดิการและความชวยเหลืออื่น ๆ จากรัฐอันไดแก การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยแ การให
การศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังค ม เศรษฐกิจและการเมือง           
การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบายและ กิจกรรมการพัฒนาและบริการสาธารณะ การชวยเหลือทางกฎหมายและทนายความ         
การใหบริการขอมูลขาวสารสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร การบริการลามภาษามือ การใหบริการอุปกรณแนําทาง   
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศยั ซึ่งนับจากท่ีเริ่มประกาศใชการสงเสริมโอกาสและสทิธิ
ของคนพิการ  
 ปใญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในสถานประกอบการ ในเรื่องของการจํากัดสิทธิของคนพิการนั้น (วิริยะ นามศิริพงษแ 
และคณะ, 2546, น. 22) เรื่อง การแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : กรณีศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบที่กําจัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ (http://lawreform.go.th, 2556) ไดสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปใญหา
การกําจัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพจากสาเหตุดังตอไปนี้  
 1. การกําหนดลักษณะของงานหรือกําหนดอาชีพเพื่อใหคนพิการทํา ซึ่งการกําหนดโดยเฉพาะเจาะจงวาคนพิการ
สามารถทํางานหรือประกอบอาชีพใดไดบาง คนพิการมักถูกปฏิเสธไมใหทํางานนอกเหนือจากที่กําหนด การกําหนดหลักเกณฑแ
ในกฎหมายใหคนพิการสามารถทําตามลักษณะของงานหรือในอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดได จึงเป็นการขัดตอหลัก 

                                                           
9 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

http://lawreform.go.th/
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ความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ท่ีมีแตสงเสริมใหคนพิการทํางานท่ีแปลกใหม หรืองานที่ทาทายความสามารถของคนพิการ 
นอกจากน้ีก็ยังมีเรื่องของระบบสัดสวนการจางงาน การสงวนอาชีพ เพราะอาชีพท่ีสงวนมักมีรายไดคอนขางนอย 
 2. การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพไวในบทบัญญัติของกฎหมาย เชน กายพิการ 
กายทุพพลภาพ ไมสมประกอบ หูหนวก เป็นใบ ซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได มี
กายหรือจิตไมเหมาะสมที่จะเป็นขาราชการ เป็นตน ซึ่งถอยคําดังกลาวทําใหเกิดการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรม
อยางชัดแจง  
 3. การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสใหมีการใชดุลพินิจเพื่อพิจารณาคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามของบุคคลไดนั้น อาจกอใหเกิดการกีดกันคนพิการในการประกอบอาชีพได เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามไวดวยถอยคําดังกลาวนั้น ตองขึ้นอยูกับดุลพินิจโดยแทของผูบังคับใชกฎหมาย  
 ผูศึกษาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของคนพิการในการประกอบอาชีพอิสระ โดยที่คนพิการสามารถทํางาน
เองโดยไมตองเขาระบบการจางจากภาครัฐหรือเอกชน ที่มีกฎเกณฑแและขอจํากัดในรับเขาทํางาน 
 
ค าส าคัญ : การพึ่งตนเอง, คนพิการ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการพึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจและจิตใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายที่กูยืม
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพอิสระ 
 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายที่
กูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพอิสระในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ จังหวัด
เพชรบูรณแ เนื่องจากเป็นกลุมประเภทความพิการที่มีจํานวนมากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณแ  และบุคคลปกติทั่วไปมีโอกาสที่จะ
เป็นคนพิการในกลุมนี้มากที่สุด         
 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความสามารถในการพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพอิสระของ          
คนพิการ โดยศึกษา 2 รูปแบบ คือ  
 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร (documentary Study) จากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 2. ศึกษาภาคสนาม (Field study) โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการและการใช
แบบสอบถาม 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายท่ีประกอบอาชีพอิสระและไดกูยืมเงินกองทุน
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ 
จํานวน 10 ราย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือในการศึกษา แนวคําถามการสัมภาษณแ โดยสัมภาษณแคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายที่ประกอบ
อาชีพอิสระและไดกูยืมเงินกองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ สภาพโดยทั่วไป รูปแบบ 
วิธีการ และการติดตามหลังการกูยืมเงินกองทุนฯ ลักษณะความเป็นมาของการอาชีพอิสระทั้งกอนและหลังการกูยืมเงิน และ
ความสามารถในการพึ่งตนเองดานปใจจัย 4    
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การสนทนาพูดคุยแบบไมเป็นทางการ และการสัมภาษณแเจาะลึกกลุมตัวอยาง โดยมีแนวคําถามประกอบการ
สัมภาษณแ ประกอบดวย 
  - สภาพโดยทั่วไปของผูพิการที่มีประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ 
ไดแก อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ ระยะเวลาที่พิการ สาเหตุความพิการ สถานภาพ จํานวนสมาชิก 
สภาพที่อยูอาศัย  
  - รูปแบบ วิธีการ และการติดตามการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
  - ลักษณะความเป็นมาของการอาชีพอิสระทั้งกอนและหลังการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและการพึ่งตนเองดานปใจจัย 4   
 2. การใชเครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณแ 
 3. การสังเกตรวม กับการสัมภาษณแเชิงลึก โดยผูวิจัยสัมภาษณแดวยตนเองโดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป 
รูปแบบ วิธีการ และการติดตามการกูยืมเงินกองทุนฯ ตลอดจนแรงบันดาลใจและกําลังใจในการประกอบอาชีพอิสระ จาก         
คนพิการที่กูยืมเงินกองทุนฯ เพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ โดยเก็บขอมูลภาคสนาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายรูปแบบ วิธีการ และการติดตามการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ความเป็นมาของการอาชีพอิสระทั้งกอนและหลังการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต          
คนพิการและนําไปสูการพึ่งตนเองดานปใจจัย 4 โดยวิเคราะหแเปรียบเทียบกับแนวคิดและผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของ และนําเสนอ
ขอมูลดวยการเขียนเชิงพรรณนา  
 
ผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาพบวาคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ จังหวัดเพชรบูรณแ มี
สาเหตุความพิการมาจากความพิการมาแตกําเนิด  พิการจากการประสบอุบัติเหตุ และความพิการอันเกิดจากโรคปใจจุบัน           
แตคนพิการทุกคนยังคงตองไดรับความคุมครองสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยูที่พอเพียง และ
สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถพ่ึงพาตนเองไดจากปใจจัยในการดํารงชีพพื้นฐาน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดแบงประเด็นที่สําคัญ
สําหรับนําเสนอ ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย 
 สวนท่ี 2 วัตถุประสงคแของการกูเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 สวนท่ี 3 การพึ่งตนเองในการดํารงชีพจากการประกอบอาชีพอิสระ 
 การศึกษาแบงออกเป็น 3 สวนดวยกัน เริ่มจากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย               
การปรับตัวกอนและหลังจากเกิดความพิการ แนวคิด สาเหตุการขอกูเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิประโยชนแของคนพิการ องคแประกอบในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ วิธีคิดในการพึ่งตนเอง โดยแตละ
สวนจะแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายใหสามารถอยูไดภายใตความบกพรองของ
รางกายและความเสียเปรียบทางสังคมทั้งดานทัศนะ การเรียนรู การพัฒนาตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
 ประเทศไทยมีประชากรทั่วราชอาณาจักรประมาณ 65 ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มา: กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) และมีผูพิการอยูประมาณ 1.6 ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่มา: กรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) โดยมีผูพิการในจังหวัดเพชรบูรณแ จํานวน 26,048 คน ทั้งนี้สวนใหญเป็นเป็นผูพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือรางกาย จํานวน 13,488 คน ซึ่งสามารถทราบขอมูลในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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 1.1 ดานการศึกษา 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญไดรับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา แมวารับจะจัดสวัสดิการใหเรียนฟรีถึง 15 ปี แตคนกลุมนี้เลือกที่จะไมไปเขารับการศึกษาตามระบบที่รัฐจัดให 
โดยมีสาเหตุที่แตกตางกัน ประการแรกผูปกครองหรือผูดูแลไมสนับสนุนใหไดรับการศึกษา และใหเหตุผลกับคนพิการฯวาเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวไมสามารถประกอบอาชีพไดเพราะไมมีบริษัท หางรานหรือนายจางรับคนพิการเขาทํางาน ประการที่สอง 
การเดินทางไปโรงเรียนไมสะดวกเนื่องจากระยะทางจากบานไปยังโรงเรียนมั ธยมอยูหางไกลไมสามารถเดินเทาหรือใช
รถจักรยาน ตองเดินทางโดยใชรถจักรยายนตแซึ่งจะตองมีผูไปรับสงทําใหเสียเวลาจากการประกอบอาชีพหลักของผูปกครอง
หรือผูดูแล หรือการเลือกโดยสารรถยนตแซึ่งตองเสียคาใชจายในการเดินทางเป็นการเพิ่มภาระทางรายจายใหกับครอบครัวที่มี
รายไดนอย ประการที่สาม คนพิการไมทราบถึงสิทธิและรับสวัสดิการที่รัฐจัดหาใหเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิคนพิการ  
   ในสวนคนพิการฯที่ไดรับการศึกษาในระดับสูง(ตั้งแตระดับมัธยมปลายหรือประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)          
ขึ้นไปเนื่องจากมีครอบครัวที่พอแมมีการศึกษาสูงและใหความสําคัญกับการศึกษาตองการสงเสริมใหคนพิการฯ ไดเขาสูสังคม
และเรียนรูจากประสบการณแจากเพื่อนรวมช้ันเรียนและเรียนรูดานวิชาการ ซึ่งพอแมผูปกครองจะมีฐานะอยูในเกณฑแดี หรือ 
ไดรับการศึกษากอนเกิดความพิการ 
 1.2 ดานที่อยูอาศัย 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญอาศัยอยูในบานของพอแมหรือ
บานของตนเองที่ไดรับมรดกตกทอดมาถึงตน ซึ่งมีทั้งบานเดี่ยวช้ันเดียว บานเดี่ยว 2 ช้ัน บางสวนแยกออกมาอยูบานสวนตัว 
ไมรวมกับครอบครัวใหญเนื่องจากมีแตงงานมีครอบครัว และบางสวนอยูบานเชาเนื่องใกลแหลงทํามาหากิน  
 1.3 ดานรายได 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญมีรายไดสวนตัวแตไมมากนัก
โดยมากจากเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท และรายไดจากการรับจางเล็กนอย โดยมีครอบครัวดูแลรับผิดชอบเรื่อง
อาหารและเสื้อผาเทาท่ีจําเป็น หากผูพิการตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสิ่งของอื่นตองหารายไดเอง รายไดแตละบุคคล
จะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพความพิการ ความรู ประสบการณแ การรับรูขอมูลขาวสารและความสามารถของคนพิการ 
แตรายไดจะอยูระหวาง 3,000 ถึง 7,000 บาท 
 1.4 ดานครอบครัว 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญอยูกับครอบครัวที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต 3 คน ถึง 7 คน ซึ่งประกอบดวย พอ แม พี่ นอง ลูก สามี ภรรยา ปูุ ยา ตา ยาย ซึ่งทุกคนในครอบครัวไมมี
ความรูสึกวาเป็นภาระหรือเป็นขอบกพรองทางสังคมของครอบครัว แตจะใหความเห็นใจและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง
สมาชิกภายในบาน ตลอดจนคนพิการจะชวยงานบานทุกอยางเทาที่จะทําไดเพื่อเป็นการแบงเบาภาระในการดูแลของสมาชิก
ในครอบครัว   
 1.5 ดานภาระหนี้สิน 
   คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญมีภาระหนี้สินมาจากการกูยืม
เงินในสถาบันการเงินของรัฐ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร  เนื่องจากมีความไววางใจและมีหลักทรัพยแใน
การค้ําประกันสัญญาเงินกู โดยการกูเงินมาเพื่อประกอบการทํานา เป็นคาเมล็ดพันธุแ คาปุย คายาฆาแมลง คาจางแรงงาน และ
คารถเกี่ยวขาว ผลผลิตที่ไดจะแบงออกเป็น 2 สวน สวนแรกนําไปบริโภคในครัวเรือน สวนที่สองขาวใหแกโรงสีเพื่อนํารายได
จากสวนนี้ไปใชหนี้ใหกับธนาคาร ซึ่งจะชําระหนี้ปีละครั้ง แตหากปีใดเกิดภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม โรคระบาดในพืช 
ทําใหผลผลิตเสียหาย คนพิการฯเลือกที่จะไปเจรจาขอลดดอกเบี้ยหรือพักชําระหนี้กับธนาคารและบางสวนเลือกท่ีจะกูเงินจาก
สถาบันการเงินอ่ืน ยืมเงินจากเพื่อนบาน ญาติและกูเงินนอกระบบ เพื่อมาชําระหนี้ธนาคารตามสัญญา 
   นอกจากนั้นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ สวนใหญยังกูเงินเพื่อ           
ผอนรถยนตแโดยใหเหตุผลวาการเดินทางไปติดตอราชการ ธุระสวนตัวหรือไปพบแพทยแ ไมสะดวกในการเดินทางเนื่องจาก 
ความบกพรองทางรางการ การมีรถยนตแสวนตัวชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางและแสดงใหเห็นวามีฐานะทางสังคม 
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แมวาจะมีภาระคาใชจายที่มากขึ้นแตก็มีความจําเป็นมากกวา จึงยอมที่จะประหยัดและอดออมในสวนอื่นและหารายไดเพิ่ม
ใหกับตนเองเพื่อนํามาเป็นเงินสําหรับชําระคางวดรถรายเดือน 
 ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกู้เงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ไดวางระเบียบ 
การกูยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการกําหนดหลักเกณฑแ วิธีการและเง่ือนไขการใหกูเงินแกคนพิการ         
เพื่อวัตถุประสงคแใหคนพิการกูเงินจากกองทุนฯนําไปประกอบอาชีพหรือเพื่อขยายกิจการ โดยคนพิการที่จะกูยืมเงินจาก
กองทุนจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นคนพิการที่จดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปีและไมเกินเจ็ดสิบปี บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา 
หรือผูปกครองกอน แตหากคนพิการที่มีอายุต่ํากวากําหนดอาจมีสิทธิกูยืมเงินกองทุนไดเมื่อคณะอนุกรรมการเห็นวาเพื่อความ
เหมาะสมแกการดํารงชีพ หรือการประกอบอาชีพ 
 (3) ตองมีชื่อในทะเบียนบานอยูในทองที่ท่ียื่นขอกู กรณีที่ไมมีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองที่น้ัน ตองไดรับการรับรอง
จากองคแกรทองถิ่น หรือองคแกรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล วาคนพิการที่ไดรับรองนี้เป็นบุคคลอยูในทองถิ่นตามคํารับรอง 
หรือมีหนังสือรับรองการเชาบานหรือการเขาพักอาศัยจากเจาของบานเชา ซึ่งเชามาแลวไมนอยกวาหกเดือน 
 (4) ไมเป็นผูที่คางชําระหนี้เงินกองทุนยกเวนเป็นการกูเพื่อขยายกิจการ  ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงิน 40,000.-บาท               
(สี่หมื่นบาทถวน) โดยตองชําระหนี้คืนตามสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปี เวนแตคณะอนุกรรมการจะมีความเห็นเป็น
อยางอื่น 
 ทั้งนี้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณแ  ใหเหตุผลในการขอกูยืมเงินจากกองทุนฯ 
ดังนี ้
 2.1 กลุมคนพิการที่กูเงินจากกองทุนฯเพื่อนําประกอบอาชีพอิสระ 
   อาชีพอิสระที่คนพิการฯเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก คาขาย เกษตรกรรม ซอมรถจักรยานยนตแหรือ
เครื่องใชไฟฟูา 
   2.1.1 กลุมคนพิการที่เลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพคาขาย โดยใหเหตุผลวาเป็นอาชีพที่มีการลงทุน          
ไมสูงสามารถใชเงินจากการกูยืมเงินกองทุนฯมาเป็นทุนตั้งตนไดอยางเพียงพอ ประกอบกับไมตองเดินทางไปทํางานซึ่ง               
สวนใหญขายของอยูกับบานท่ีเป็นที่พักอาศัย   แมจะมีกําไรจากการคาขายไมมากนักแตก็พอเป็นคาใชจายในแตละวันไดอยาง
ไมลําบากมากนัก โดยอาชีพคาขายที่นิยม เชน ขายของชํา ขายอาหารตามสั่ง ขายขนมโตเกียว  ขายของเกา  เป็นตน มีรายได
วันละ 200 ถึง 300 บาท 
   2.1.2 กลุมคนพิการที่เลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ ของ
ตนเอง  ที่สําคัญคือเป็นอาชีพที่มีการถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณแมาจากบรรพบุรุษ ทําใหมีความชํานาญและ              
ไมตองเริ่มตนในการเรียนรูใหมประกอบกับมีสามารถจําหนายผลผลิตจากการเกษตรไดงาย  อีกทั้งยังไดสิทธิในการเขากลุม
เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธกส.) ซึ่งสามารถกูยืมเงินจากธนาคารฯไดอีกดวย ตัวอยางอาชีพ
เกษตรกรรมที่คนพิการฯเลือกเป็นอาชีพอิสระ เชน การทํานา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงจิ้งหรีด  เป็นตน  รายไดเฉลี่ยปีละ 100,000 ถึง 
170,000 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลผลิตที่ไดกับพื้นที่ในการทําการเกษตร 
   2.1.3 กลุมคนพิการที่เลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพรถจักรยานยนตแหรือเครื่องใชไฟฟูา เนื่องจาก
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของการเพิ่มขึ้นของจํานวนจักรยายนตแภายในหมูบานและหารานซอมไดยาก ซึ่งอาการของ
จักรยานยนตแที่นํามาซอมบอยครั้ง เชน ยางรั่ว เติมลมยาง  เป็นตน ประกอบกับคนพิการฯไดรับการฝึกอาชีพการซอมรถจักร
ยายนตแจากศูนยแฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ เปิดโอกาสใหคนพิการเขามาเรียนรูจากวิทยากรที่มีความรูความชํานาญถายทอด
ความรูและเทคโนโลยแีกคนพิการ ทําใหมีความรูความสามารถในการซอมรถจักรยานยนตแไดซึ่งมีตนทุนในการดําเนินการต่ําแต
ไดกําไรสูง   ท้ังนี้จะไดกําไรมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณรถที่เขามาซอมและอาการของรถจักรยานยนตแ ซึ่งโดยเฉลี่ยมีรายได
ประมาณวันละ 300 ถึง 500 บาท 
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 2.2 กลุมคนพิการที่กูเงินจากกองทุนฯเพื่อนําไปขยายกิจการเดิม 
   กลุมคนพิการที่เลือกนําเงินกูที่ไดรับจากกองทุนฯไปเพื่อขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู เนื่องจากมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจและศักยภาพของตนเอง หรืออาจจะมาจากสาเหตุที่มีรายจายเพิ่มขึ้น เชน ลูกเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากระดับ
ประถมศึกษาเป็นมัธยมศึกษา  จึงตองหารายไดเพิ่มจากธุรกิจเดิมที่มีอยู เชน การเพิ่มจํานวนรถขายขนมโตเกียวจาก 1 คันเป็น 
2 คัน เพิ่มปริมาณวัตถุดิบใหมากข้ึน จากเดิมที่ชวยกันขายกัน 2 คนสามีกับภรรยา เป็นการแยกกันขายคนละคัน ขายกันคนละ
สถานท่ี  หรือบางรายขยายธุรกิจของครอบครัว เชน เดิมเลี้ยงหมูพอพันธุแแมพันธุแเพื่อนําลูกหมูไปขาย แตเมื่อไดรับเงินกูแลวก็
เพิ่มจํานวนหมูขุนมาเลี้ยงทําใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้น สวนราคาหรือกําไรขึ้นอยูกับปใจจัยหลายอยาง เชน ราคาอาหารสัตวแ
ที่ปรับตัวข้ึนลงไมแนนอน สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอการกินอาหารของหมูสงผลใหนํ้าหนักของหมูไดนอยในระยะเวลาเดียวกัน 
ทําใหไดผลผลิตนอยไมคุมกับตนทุนท่ีลงไป   
 ส่วนที่ 3 การพ่ึงตนเองในการด ารงชีพจากการประกอบอาชีพอิสระ 
 การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเป็นมนุษยแและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
ตลอดจนมีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนแได            
โดยการสงเสริม สรางโอกาสใหคนพิการสามารถพึ่งตนเองไดใหเกิดรายไดจากการประกอบอาชีพอิสระ เปลี่ยนมุมมองของ           
คนทั่วไปที่มองวาคนพิการเป็นภาระใหกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งคนพิการสามารถพัฒนาตนเองและสามารถพึ่งพาตนเอง            
ในหลายครอบครัวคนพิการเป็นหัวหนาครอบครัว เป็นผูหารายไดหลักเพื่อมาเป็นคาใชจายของครอบครัวแมวาคนพิการจะ
อุปสรรคทางรางกายแตสามารถ 
 
ผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
 ส่วนเสริมที่ส่งผลให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายพ่ึงตนเอง 
 ทางด้านเศรษฐกิจ 
 - การที่รัฐหรือสวนราชการมีการสนับสนุนแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนยแ ใหบริการขอมูลขาวสารและสิทธิ
ประโยชนแของคนพิการ 
 - ผูใชบริการหรือสินคาของผูพิการใหความสนใจกับสินคาของคนพิการมากกวาสินคาหรือบริการจากผูจําหนายที่
เป็นคนปกติ ผูพิการฯมีความคิดและความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในอนาคต และดําเนินการใชชีวิตอยาง
พอเพียงกับรายไดที่ตนเองไดรับ ตลอดจนทางรายไดหรือชองทางธุรกิจอื่นเสริม 
 ทางด้านจิตใจ 
 - ผูพิการเลือกที่จะปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาโดยมีความเช่ือวาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดจากวิบาก
กรรมในชาติกอน จึงเลือกท่ีจะรักษาศีล 5 และเขาวัดฟใงธรรมจากพระสงฆแ ณ วัดภายในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง 
 - สมาชิกในครอบครัวใหความรักและความอบอุน ทําใหคนพิการฯไมรูสึกวาตนเองเป็นภาระกับสมาชิกภายใน
ครอบครัว 
 - เมื่อคนพิการสามารถสรางรายไดดวยตนเอง จนเกิดความรูสึกวาตนเองสามารถชวยเหลือครอบครัวได เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 - คนพิการฯเลือกที่จะปรึกษาปใญหาดานตางๆ กับสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อหาแนวทางการแกไขปใญหารวมกัน 
 ข้อค้นพบในการศึกษา 
 1. การใหความรูสึกท่ีดีตอตนพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกภายในครอบครัวมีสวนชวยใหคนพิการเกิดแรงผลักดัน
ในทางบวก 
 2. คนพิการฯสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได  หากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนขอมูลขาวสารและแหลงทุน
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 3. การสงเสริมใหคนพิการสามารถสรางรายไดดวยตนเอง โดยการอยูกับสมาชิกภายในครอบครัวจะชวยลดปใญหา
ความรุนแรงและการกระทําตอคนพิการลง 
 4. คนพิการฯ ตองการใหภาครัฐสนับสนุนเงินทุนและมีหนวยงานในการดูแลดานสุขภาพและใหขอมูลทางธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาเฉพาะผูพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายท่ีเลือกประกอบอาชีพอิสระโดย
การกูยืมเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการถึงสาเหตุการกูยืมเงินจากกองทุนฯจนสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและ
จิตใจไดในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึงผูพิการประเภทอ่ืน  ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเป็นประเด็นท่ีนาสนใจท่ีเป็นประโยชนแตอการ
เลือกใชเทคนิคและวิธีการในการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหเหมาะสมกับผูพิการทุกประเภท 
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การวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านพลง 
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

Group learning process research for Banplong enterprise group community, 
Map Thaput Sub-district, Mueang, Rayong province’s potentiality study and analysis 

 
ทิพย์พาพรรณ สันตระกูล10 

 
Abstract 

 
 These purposes of the study are to study and analyze the capacity of Banplong Enterprise Group 
Community, Map Thaput Sub-district, Mueang, Rayong. The learning process aims the cooperation and 
creation process between the group leader, member and public relation team of Gas Separation Plant, 
Rayong Province. It found that the study and unite reflected the capacity and limited information.                
The type of study apply by qualitative research. The data collection aims to study through interviewing, 
interchanged forum, participant observation, study through the documents, paper and concerned text.          
It is described in literature, it found that the learning process is important key to analyze the data of the 
Banplong Enterprise Group Community, furthermore the capacity and limitation of data were applied for 
strengthening the promotion of developing the group. The participation of the member and concerned 
shown that the cooperation, comments are the chance for the community to practice the skills and 
innovative of knowledge. It is the starting point of personnel development and group development in the 
next research.  
 
Keywords :  Learning Process, Community Enterprise, Group Empowerment 

  
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง กลุมผูนําชุมชน 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและทีมงานมวลชนสัมพันธแโรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง ใหไดศึกษาและทําเขาใจรวมกัน มองเห็น
ศักยภาพและขอจํากัดของกลุมวิสาหกิจไปในแนวทางเดียวกัน โดยการวิ จัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา คือ การสัมภาษณแ การจัดเวทีสานเสวนา การสังเกตการณแอยางมีสวนรวม การศึกษาเอกสาร 
ขอมูล และหนังสือตาง ๆ หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลดังกลาวมานําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา
เพื่อบอกเลาผลการศึกษา ซึ่งพบวา การใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหแศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง 
นอกจากการไดทราบขอมูลที่เป็นผลจากการวิเคราะหแในเรื่องศักยภาพและขอจํากัดของกลุมแลว ยังสามารถสงเสริม           
การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมได โดยเป็นการสรางการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดเรียนรูรวมกัน 
รวมกันแสดงความคิดเห็น เป็นการเปิดโอกาสใหชุมชนไดฝึกทักษะการคิด การวิเคราะหแ ทักษะการแสดงออกและทักษะ              
การสรางความรูใหม ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นจุดเริ่มตนที่ดีไปสูการพัฒนาบุคคลและพัฒนากลุมในโอกาสตอไป 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนรู, วิสาหกิจชุมชน, การเสริมสรางพลังกลุม 
 
 
 

                                                           
10 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 มาบตาพุดหนึ่งในพื้นที่สําคัญของจังหวัดระยอง อดีตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนมีอาชีพทําสวน ทําไรและประมง
ชายฝใ่ง ชุมชนมีลักษณะสังคมแบบเครือญาติ มีความใกลชิด ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปใจจุบันถูกกําหนดใหเป็นพื้นที่ใน
โครงการพัฒนาชายฝใ่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 5 ที่ตองการกระจายความเจริญจากเมืองหลวงสูภูมิภาค ทําใหเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก 
จนเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมตางๆมากมาย อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอารแ ไอ แอล นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก เป็นตน ซึ่งประกอบไปดวยอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี เหล็ก โรงงานไฟฟูา โรงงานกลั่นน้ํามัน ท่ีลวนแลวแตเป็น
อุตสาหกรรมหนัก ที่กอใหเกิดมลพิษและของเสียที่ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดปใญหาทางดาน
สุขภาพของชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จึงสงผลกระทบโดยตรงตอการลดระดับคุณภาพชีวิตของผูคน กลุมโรงงาน 
ตาง ๆ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางโอกาส  
การดําเนินธุรกิจใหเติบโตและสังคมที่ยั่งยืน จึงมีการสงเสริมการทํางานดาน CSR มากขึ้น 
 หลายบริษัทในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
องคแกร ซึ่งคือการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับไกลและ
ใกล อันนําไปสูการพัฒนา ซึ่งในแตละบริษัทจะมีนโยบายและแผนงานแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวิสัยทัศนแของผูบริหารในบริษัท
นั้น ๆ การกําหนดแผนนโยบายนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม  เนื่องจากชุมชนในเขตพื้นที่
มาบตาพุดเป็นสังคมที่มีความหลากหลายเพราะเป็นชุมชนที่มีการผสมผสานระหวาง สังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรม สังคม
เกษตรกรรมหรือชนบทในพื้นที่เดียวกัน (วันชัย วัฒนศัพทแ, 2547) การเป็นสังคมที่หลากหลายนี้สงผลใหในเขตพื้นที่มาบตาพุด
มีปใญหาขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนแระหวางชุมชน การแยงชิงทรัพยากรและการเขาถึงสิทธิตาง ๆ อันมีสาเหตุหนึ่งจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากรแฝง จากการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR ของโรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ผานมานั้น เป็นการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามนโยบายหลัก 4 ดานของผูบริหาร คือ                 
สรางความสัมพันธแที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก สงเสริมดานการศึกษาและเยาวชน ดูแลสิ่งแวดลอมและ                  
ความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสงเสริมชุมชนจากภายนอก ใชการศึกษาบริบทชุมชนจากการวิเคราะหแผูมีสวนไดสวนเสียใน                
การวางแผนกลยุทธแการดําเนินงาน โดยไมผานการวิเคราะหแปใญหาหรือปใจจัยภายในของชุมชนทําใหการดําเนินหลายครั้งเป็น
การใหทุนเปลา ไมสามารถพัฒนาหรือสงเสริมใหชุมชนมีความสารมารถในการพัฒนาไดอยางยั่งยืน สงผลใหการทํางานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมไมสามารถตอบโจทยแชุมชนไดอยางแทจริง 
 ชุมชนบานพลง เป็นชุมชนที่อยูหางจากโรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง ในเขตรัศมี 1-5 กิโลเมตร หรือเรียกไดวาเป็น
ชุมชนที่อยูรอบรั้วโรงงาน จึงเป็นกลุมเปูาหมายสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนทั้งในดานของการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการคํานึงถึงผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม ซึ่งชุมชนบานพลงเป็นชุมชนที่มีประธานและคณะกรรมการชุมชนที่คอนขาง
เข็มแข็ง สามารถรวมกลุมสมาชิกในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไดและมีแนวโนมที่จะมีการสงเสริมการพัฒนากลุมวิสาหกิจนี้อยาง
จริงจัง นอกจากนี้แลวจากการรับฟใงจากบุคคลภายนอกจะพบวา มีขอไดเปรียบในการสงเสริมการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน 
ในเรื่องของพลังชุมชนในการรวมกลุมที่แนนแฟูนมีอํานาจในการตอรองกับโรงงานอุตสาหกรรม มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง สมาชิกมี
ความเชื่อมั่นในกลุมพรอมท่ีจะรวมมือในการพัฒนากระบวนการผลิต และมีเครือขายจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่พรอม
จะยื่นมือมารวมสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน           
บานพลง จึงเลือกเป็นพื้นที่กรณีศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน ในการวิเคราะหแศักยภาพของกลุม 
เพื่อใหสมาชิกของกลุมและผูนําในการขับเคลือ่นกลุมวิสาหกิจไดมองเห็นถึงศักยภาพและขอจํากัดของตนเอง เพื่อพัฒนากลุมให
มีความเจริญกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง กลุมผูนําชุมชน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและโรงแยกก฿าซ
ธรรมชาติระยอง 
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 3. เพื่อศึกษาบริบทและปใจจัยภายในของกลุมวิสาหกิจชุมชนในการวางแผนและสงเสริมการพัฒนา ของกลุม
วิสาหกิจชุมชนได 
 
ค าถามการวิจัย 

การใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหแศักยภาพกลุม สามารถสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมได
หรือไมอยางไร 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหแ ศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ขอบเขตทางดานเนื้อหานั้น            
ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนของพื้นที่ที่จะศึกษา รวมทั้งศึกษาเทคนิควิธีการเก็บขอมูลและการวิเคราะหแ
ชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน กอนที่จะลงพื้นที่เก็บขอมูลจริง ในสวนของดานพื้นที่ ผูศึกษาเลือกกลุมเปูาหมายใน
งานวิจัยนี้ แบงออกเป็น 3 กลุม คือ กลุมผูนําชุมชนบานพลง สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง และหนวยงานกิจการเพื่อ
ชุมชนโรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง รวมประมาณทั้งสิ้น 20-30 คน ระยะเวลาการทําวิจัยตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 1. แนวคิดในการศึกษาชุมชน 
  จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540, น. 4) ไดกลาวไวในเอกสารเกี่ยวกับ “การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา”                    
วาหมายถึง การที่นักพัฒนาซึ่งเป็นคนภายนอกชุมชนหรือผูมีอาชีพอ่ืน เขาไปเรียนรูเรื่องราวของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจวาชุมชนมีองคแประกอบใดบาง มีโครงสราง มีคุณลักษณะทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง การเรียนรู อยางไร มีสถานการณแใดเกิดขึ้นในชุมชนบาง มีประวัติความเป็นมาอยางไร คนในชุมชนมีความเป็นอยู
อยางไร มีความตองการที่จะแกไขปรับปรุงหรือไม มีศักยภาพชุมชนอะไรบาง 
  การศึกษาชุมชน เป็นการมองปรากฏการณแทางสังคม กลาวคือเป็นการมองขอมูลชุดหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยใช
แนวความคิด ทฤษฎี เป็นเครื่องมือนําทางในการมองหาขอมูลที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณแทางสังคมนั้น ๆ ได เพื่อ
ตองการหาเหตุและผลที่จะสามารถอธิบายเงื่อนไขของกลไกในการเปลี่ยนแปลงนั้น   
 2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน 
  การวิเคราะหแชุมชน เพื่อตองการทราบวาปใญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชนคืออะไร สาเหตุของปใญหา
และความตองการเป็นอยางไร จึงจะสามารถวางแผนดําเนินการแกไขปใญหาในขั้นตอไป สิ่งท่ีสําคัญที่สุดในการวิเคราะหแชุมชน  
ก็คือ ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหแเพราะชุมชนคือ ผูที่รูขอเท็จจริงมากที่สุด อีกท้ังยังเป็นผูที่ไดรับประโยชนแจาก
การวเิคราะหแนี้มากท่ีสุด สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ ธนพรรณ ธานี (2540, น. 50) กลาวถึง ขั้นตอนของการวิเคราะหแชุมชนมีอยู  
4 ประการดังตอไปนี้ 
  1. ศึกษาสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน  
  2. ศึกษาสาเหตุของปใญหา เป็นการคนหาเหตุที่ทําใหเกิดปใญหา  
  3. ศึกษาความสามารถในการแกไขปใญหา  
  4. ศึกษาลูทางในการแกไขปใญหา มีการวางแผนการดําเนินการตาง ๆ  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
  Erwin (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, น. 6) ไตใหความหมายเกี่ยวกับการมี สวนรวมไววา คือ กระบวนการให
บุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไขปใญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของ
อยางแข็งขันของ บุคคล แกไขปใญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคแการและ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
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 การทํางานพัฒนาจะไมสัมฤทธิ์ผลหากขาดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญในการพัฒนา การศึกษาและ
วิเคราะหแศักยภาพชุมชนก็เชนกัน การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม รวมกันคิดวิเคราะหแ รวมกันแสดงความคิดเห็น 
รวมกันสังเกต รวมกันอธิบายปรากฏการณแ จะทําใหนักพัฒนาเขาถึงขอมูลที่แทจริงและมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งการนํา
กระบวนการมีสวนรวมนี้มาใชในกิจกรรมทําใหเราไดขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง เพราะการวิเคราะหแชุมชนยอมไมมีใคร
เขาใจไดดีไปกวาตัวชุมชนเอง นอกจากนี้แลวยังสงเสริมใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูกันเองภายใตกระบวนการมีสวนรวมนี้ ซึ่งใน
ปใจจุบันกระบวนการมีสวนรวมคือหัวใจสําคัญของการทํางานพัฒนา เนื่องจากเปิดโอกาสใหชุมชนไดพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการพัฒนาความรู สติปใญญาและความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตดวยตนเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ (Means) และเปูาหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2548, น. 195)  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
  กระบวนการเรียนรู เกิดจากความเช่ือที่วา มนุษยแมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาความคิด สติปใญญาใหดีขึ้นไดดวย
การเรียนรู จากการไดรับแรงกระตุน การพัฒนาสังคมจะรอดพนจากวิกฤตได  ตองมุงเนนที่การพัฒนาคน เมื่อคนไดรับ              
การพัฒนาใหมีสติปใญญา มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองไดแลวนั้น จะนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งยิ่งข้ึนได 
  พรพิไล เลิศวิชา (2532, น. 7) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูไววา กระบวนการเรียนรูเป็นสวนที่สําคัญที่ทําให
มนุษยแ ไดมีศักยภาพในการพัฒนา สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได กระบวนการเรียนรู ก็คือ 
กระบวนการอันมีรากฐาน อยูที่ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งไมไดแยกระหว างการเรียนรู กับวิถีชีวิต การเรียนรูและ              
การปฏิบัติ เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การวิจัยโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ตําบลมาบ
ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผูศึกษาไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตนจากการสัมภาษณแผูนํากลุมวิสาหกิจ              
ในเรื่องของความเป็นมาของกลุม สินคา และการบริหารจัดการกลุม จากน้ันทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อสรางกรอบใน
การวิเคราะหแและศึกษาชุมชน โดยใชการเช่ือมโยงกับองคแประกอบสําคัญ 4 สวน ที่มีความสัมพันธแกัน ไดแก แบบแผนการผลิต 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธแ และ อุดมการณแความเช่ือ โดยใชมิติทางประวัติศาสตรแ พลวัตการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อไดกรอบการวิเคราะหแชุมชนแลว ผูศึกษาไดกําหนดกลุมเปูาหมายในการเขารวมศึกษาวิเคราะหแชุมชนไวดังนี้ 
คือ 1) สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง 2) ประธานและคณะกรรมการชุมชนบานพลง และ 3) ทีมงานมวลชนสัมพันธแ          
โรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง จากนั้นผูศึกษาจึงดําเนินการจัดการสานเสวนาขึ้น เพื่อเป็นเวทีใหกลุมเปูาหมายซึ่งเป็นผูให                 
ขอมูลหลัก ในการเขารวมศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยใช
กรอบการวิเคราะหแที่ผูศึกษากําหนดขึ้น โดยขั้นตอนนี้ผูศึกษาเป็นผูดําเนินการเพื่อกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น พรอม
ทั้งใชวิธีการสังเกตปรากฏการณแที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหแผลการศึกษา โดยเอาขอมูลที่ไดทั้งหมด
มาวิเคราะหแรวมกับการคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการอธิบายถึงผล
การศึกษาครั้งน้ี ซึ่งจะนําเสนอออกมาในรูปแบบของการพรรณนาโดยใชหลักเหตุผลตามแนวคิดทฤษฎีที่ไดนําเสนอไว 
 
ผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาตามกรอบการวิเคราะหแชุมชนพบวา ศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง มีทั้งหมด 4 ดาน 
คือ พลังของกลุม เกิดจากการรวมกลุมที่แนนแฟูน มีวัตถุประสงคแรวมกันในการสรางรายไดในฐานะองคแกรธุรกิจชุมชน สมาชิก
มีความเช่ือมั่นและภักดีตอกลุม สะทอนไดจากความเขมแข็งของกลุมที่สามารถรวมตัวกันไดอยางสม่ําเสมอแตกตางจากชุมชน
ใกลเคียงที่มีการกอตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนของตนเชนกัน แตไมนานกลุมตาง ๆ เหลานี้ก็คอย ๆ ลมสลายไปทีละกลุม ซึ่งความ
เขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลงนี้เป็นการเสริมสรางพลังกลุมใหมีอํานาจตอรองจากแรงกระตุนภายนอกได กลาวคือ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลงมีอํานาจในการตอรองและตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกได ใน
ขณะเดียวกันพลังของกลุมก็เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจใหหนวยงานตาง ๆ อยากเขาไปศึกษาดูงาน หรือทําโครงการตางๆรวมกับ
ชุมชนบานพลง ดานตอมาคือ ผูนําชุมชน การมีผูนําท่ีเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน สมาชิกมีความเช่ือมั่นและศรทัธาในตัวผูนาํ 
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เป็นผูนําที่มีวิสัยทัศนแกาวไกล มุงมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงใหกับคนในชุมชนใน
การรองเรียนเมื่อเกิดปใญหาทางดานมลพิษและสิ่งแวดลอม ดานที่ 3 คือ ทุนทางสังคม ระบบความสัมพันธแอันเกิดจากการ
รวมกลุมกันของคนในชุมชน จากการวิเคราะหแความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบานพลงจะพบวา ในยุคปใจจุบันโครงสราง
ความสัมพันธแนั้นปรับเปลี่ยนจากลกัษณะความสมัพันธแแบบเครอืญาตเิป็นความสัมพันธแในระดับปใจเจก แตกลุมสมาชิกวิสาหกจิ
ชุมชนบานพลงสามารถกอตั้งกลุมขึ้นมาโดยมีเปูาหมายและวัตถุประสงคแรวมกัน สรางระบบความสัมพันธแของคนในชุมชนให
แนนแฟูนยิ่งขึ้น ถึงแมวาสมาชิกบางคนจะเป็นคนตางถิ่นที่เขามาอาศัยในชุมชนก็ตาม แตความสัมพันธแที่เกิดขึ้นเป็นการสราง
สายใยเชื่อมโยงสมาชิกใหมีความรูสึกเสมือนเป็นญาติพี่นองกัน มีความปรารถนาดีตอกัน ดานสุดทาย คือ เครือขาย ในปใจจุบัน
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลงไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงานตาง  ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิเชน            
การไดเขารวมโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาปใญหาภัยแลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการ
ของ คสช. นอกจากน้ียังไดรับการสงเสริมไมวาจะเป็นเงินทุน การสนับสนุนอุปกรณแหรือแมแตการฝึกอบรมดานการพัฒนาชีพ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งมีเครือขายในการเป็นชองทางการจําหนายสินคา ไมวาจะเป็นการฝากวางขาย
สินคาในหองขายของที่ระลึกและออกรานในกิจกรรมตลาดนัดของสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จ.ระยอง เป็นประจําทุกเดือน และการออกรานในโรงงานอุตสาหกรรมในโอกาสตาง ๆ  
 จากการวิเคราะหแผานกระบวนการเรียนรูรวมกันนี้ นอกจากจะมองเห็นถึงขอมูลดานศักยภาพแลว ยังสามารถคัด
แยกขอมูลในดานของขอจํากัดที่เกิดขึ้น ที่อาจเป็นอุปสรรคตอการพัฒนากลุมได คือ ชองทางการจําหนายสินคา และ สินคา
ไมไดรับรองมาตรฐานสากล เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนไมมีชองทางการจําหนายที่แนนอน อาศัยการจัดบู฿ธ การออกขายตาม
ตลาดนัดและการรับทําตามการสั่งซื้อเพียงเทานั้น จึงเป็นการปิดโอกาสในการเขาถึงสินคาของผูบริโภคทั่วไป อีกทั้งยังขาด
ชองทางการตลาดในการประชาสัมพันธแสินคา เป็นขอจํากัดในการสรางรายไดของกลุมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกําลังการผลิต 
กลาวคือ จํานวนการผลิตขึ้นอยูกับการสั่งซื้อสินคาหรือการออกบู฿ธ การผลิตสินคาปริมาณมากไปจะทําใหเกิดการสต฿อกสินคา
เพราะไมมีการชองทางจําหนายอื่น ๆ  
 นอกจากผลของขอมูลที่ไดรับจาการวิเคราะหแแลว การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน สามารถสรางการมีสวนรวม
ของสมาชิกกลุม เปิดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและวิเคราะหแสาเหตุของปใญหา               
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันผานการจัดเวทีสานเสวนา ทําใหผูเขารวมศึกษาทุกคนมีความรูและความเขาใจในทิศทาง
เดียวกนั กลุมวิสาหกิจเขาใจและเรียนรูตนเองมากขึ้น มีขอมูลที่ชัดเจนในการหาแนวทางแกไขปใญหาและมองเห็นจุดแข็งที่จะ
สงเสริมการพัฒนากลุมตอไป นอกจากน้ีแลวยังเป็นการเสริมสรางทักษะผูนําชุมชน ใหฝึกการคิดวิเคราะหแ เห็นความสําคัญของ
การวิเคราะหแตนเองโดยใชการเรียนรูรวมกัน  และ ยังมองเห็นชองทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปิดโอกาส
ใหกับกลุมวิสาหกิจไดพัฒนาตอไป 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีวัตถุประสงคแเพื่อดึงผูมีสวนเกี่ยวของตอ
การเสริมสรางการพัฒนากลุมทุกฝุาย ไมวาจะเป็นผูนําชุมชน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลงและทีมงานหนวยงานกิจการ
เพื่อชุมชน โรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง มารวมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อรวมกันเรียนรูและสรางความเขาใจใน
บริบทของชุมชนมากขึ้น โดยดานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจและผูนําชุมชนเอง ก็ไดเรียนรูจักตัวตนของตนเองมากขึ้น ไดฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะหแอยางเป็นระบบ รูจักมอง รูจักคิด จากปรากฏการณแที่เกิดขึ้น เป็นการสรางประสบการณแในการเรียนรู 
ฝึกพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง ทําใหมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจหรือเป็นแนวทา งในการพัฒนา ในขณะที่
ทีมงานหนวยงานกิจการเพื่อชุมชน โรงแยกก฿าซธรรมชาติระยอง ซึ่งมีฐานะเป็นบุคคลภายนอกที่ตองการมีสวนรวมใน                  
การสงเสริมการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง ก็ไดขอมูลที่ไดรับจากกระบวรการเรียนรูรวมกันครั้งนี้ ในดานของการ
วิเคราะหแศักยภาพและขอจํากัดของกลุมวิสาหกิจชุมชน นอกจากผลของขอมูลแลว สิ่งท่ีทุกคนไดรับจากการสรางกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน คือ ระความสัมพันธแที่ดี ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มองเห็นถึงความปรารถนาดีที่มีใหตอกัน ความ
มุงมั่นในการเสริมสรางการพัฒนาของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง 
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 บริบทและปใจจัยภายในของกลุมวิสาหกิจชุมชนมีผลจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและยุคสมัย ปรับเปลี่ยน
จากวิถีชุมชนการเกษตรเปลี่ยนรูปแบบการทํามาหากิน เป็นการสรางรายไดในรูปแบบการคาขาย การรับจางหรือธุรกิจหองเชา 
ในสวนของโครงสรางระบบความสัมพันธแมีการปรับเปลี่ยนจากระบบความสัมพันธแเดิมที่เป็นในลักษณะเครือญาติ ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน แปรเปลี่ยนเป็นความสัมพันธแในลักษณะปใจเจกมากขึ้น มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นซึ่งเป็นผลเชื่อมโยง
ตอโครงสรางภายในชุมชน ดังผลการศึกษาและวิเคราะหแขอมูลในดานศักยภาพ 4 ขอ คือ พลังของชุมชน ผูนําชุมชน ทุนทาง
สังคมและเครือขาย รวมทั้งขอมูลในสวน ขอจํากัด ที่มีผลตอการพัฒนาของกลุมวิสาหกิจ ทั้งหมด 2 ขอ คือ ชองทางการ
จําหนายสินคาและสินคาไมไดรับรองมาตรฐานสากล  การจะวางแผนและสงเสริมการพัฒนาของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง
ควรพัฒนามาจากฐานรากของชุมชนโดยแทจริง ซึ่งควรคํานึงถึงปใจจัยในดานศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน การวางแผน
และสงเสริมการพัฒนาที่พิจารณาจากขอมูลที่ผานการคิด วิเคราะหแและกลั่นกรองจากบุคคลที่เป็นผูรับผลจากการพัฒนานั้น 
จะทําใหนักพัฒนามองเห็นแนวทางหรือวิธีการที่จะไปสูเปูาหมายไดอยางถูกตองและชัดเจน 
 ผลจากการศึกษาสามารถตอบโจทยแคําถามวิจัยไดวา การใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในการวิเคราะหแศักยภาพ
ชุมชนสามารถสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมได โดยเป็นการสรางการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมและผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดเรียนรูรวมกัน รวมกันในการแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการรวมกันแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายบุคคลจึงเกิด
การคิดประมวลผลและรวมรบัรูขอมูล รับรูถึงปใญหาของกลุมที่จําเป็นตองไดรับการแกไข ซึ่งนําไปสูผลการรวมกันคิดคนเพื่อหา
แนวทางแกไขปใญหานั้น ๆ อีกทั้งการสรางกระบวนการการเรียนรูรวมกันน้ัน ยังเป็นการเปิดโอกาสใหชุมชนไดฝึกทักษะการคิด 
การวิเคราะหแ ทักษะการแสดงออกและทักษะการสรางความรูใหม ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นจุดเริ่มตนที่ดีไปสูการพัฒนาบุคคลและ
พัฒนากลุมในโอกาสตอไป นอกจากน้ีแลวยังเป็นการเสริมสรางผูนําชุมชน โดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกันน้ี เสริมสรางทักษะ
ของผูนํา ใหตระหนักรูถึงขอดีของการวิเคราะหแชุมชน พรอมท้ังสรางจิตสํานึกสาธารณะผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน สุดทาย
คือ การสรางเครือขาย เนื่องจากปใจจุบันองคแกรพัฒนาท้ังของภาครัฐและเอกชน ตางใหความสนใจตอยุทธศาสตรแการพัฒนาใน
รูปของเครือขาย สิ่งนี้จึงเป็นโอกาสสําคัญตอการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบานพลงใหมีความสามารถเจริญเติบโตได 
กลาวโดยสรุป วิธีการสรางกระบวนการเรยีนรูรวมกัน สามารถเสริมสรางการพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งได โดยการสรางการ
มีสวนรวม สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เสริมสรางผูนําชุมชนและสรางเครือขาย ซึ่งเป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาคนและ
พัฒนากลุมตอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาจากการใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในการศึกษาและวิเคราะหแศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนบานพลง
ในครั้งนี้ เป็นเพียงขั้นตอนในระดับเริ่มตน ที่เปิดโอกาสใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการคนหาปใญหา การพิจารณาปใญหา
จัดลําดับความสําคัญของปใญหา คนหาสาเหตุของปใญหา ผลการศึกษาที่ไดรับจึงเป็นเพียงขอมูลในการประกอบการคิดและ
ตัดสินใจเพื่อหาแนวทางในการแกไขปใญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนในระดับตอไป ที่สมาชิกจะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
แกปใญหาและประเมินผลของกิจกรรม เป็นขั้นตอนที่สามารถตอยอดจากการดําเนินกิจกรรมครั้งในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงอยาก
เสนอแนะใหชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตอไปเพื่อหาแนวทางแกไขปใญหาเพื่อเป็นการพัฒนากลุมวิสาหกิจให
เจริญเติบโตตอไปไดยั่งยืน 
 การศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน เป็นการศึกษาที่สงเสริมการสรางการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง                  
ไมเพียงแตชุมชนท่ีไดเรียนรู ผูศึกษาเองก็ไดรับการฝึกฝนทักษะผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เชนกัน ซึ่งอาจกลาวไดวา การวิจัย
เชิงปฏิบัติการนี้เป็นวิธีการ(Means) ในการนําไปสูเปูาหมาย (Ends) ที่พัฒนาคนใหมีองคแความรูจากการลงมือปฏิบัติ โดยการ
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันผานการจัดเวทีเสวนาเชนนี้ ผูศึกษาจําเป็นตองเช่ือมั่นในตนเอง พรอมทั้งทบทวนขั้นตอนของ
กระบวนการใหอยางลึกซึ้งกอนลงปฏิบัติจริง และตองสามารถควบคุมสถานการณแใหอยูในขอบเขตของการศึกษา อยาให              
การแสดงความคิดเห็นผูกขาดอยูที่บุคคลเดิม ๆ มากเกินไปเพราะจะทําใหขอมูลที่ไดรับนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นจากคนหมู
นอย 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนในโครงการปลูกปุา ของ กฟผ. 
กรณีศึกษา : บ้านน้ าปูน อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

The participation of communities in the reforestation project of EGAT 
Case Study: Bannumpoon Mae Charim District Nan Province 

 
         วราภรณ์ ศรีวิเศษ11 

  
Abstract 

 
 The study of the process of community involvement in reforestation projects EGAT Case Study: 
Bannumpoon Mae Charim District Nan Province  is a qualitative research. The purpose is to study the 
participation of the community and various sectors. Encouraged to participate in the project. 
 The case study lime Bannumpoon Mae Charim District Nan Province, where the community is             
a community that EGAT has chosen a reforestation project in the area EGAT celebrate 60th HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Chakri Sirindhorn. This method of data collection for this study. 
Observations from space Observations community Individual interview The study documents and books. 
The study data into three stages in the period before the program began . Term action Distance 
measurement after operation The information gleaned from such sources present form of the species to 
the telling results. It was found that the participation of the community and various sectors. Effect on the 
development of truly sustainable communities. Because the community is to benefit from the 
involvement of communities and sectors in a sustainable way. 
 
Keywords :  Participation Process, Reforestation Project 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่องกระบวนการมีรวมของชุมชนในโครงการปลูกปุา กฟผ. กรณีศึกษา : บานน้ําปูน อําเภอแมจริม 
จังหวัดนาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและภาคสวนตาง 
ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ โดยเลือกกรณีศึกษา บานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ซึ่ง
ชุมชนดังกลาวเป็นชุมชนที่ กฟผ. ไดเลือกเป็นพื้นที่ในโครงการปลูกปุา กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้ งนี้คือ การสั งเกตการณแพื้นที่                     
การสังเกตการณแชุมชน การสัมภาษณแรายบคุคล การศึกษาเอกสาร ขอมูล และหนังสือตาง ๆ โดยแบงการศึกษาขอมูลออกเป็น      
3 ระยะ ในระยะกอนเริ่มโครงการ ระยะดําเนินการ ระยะวัดผลหลังดําเนินการ และไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูล
ดังกลาวมานําเสนอรูปแบบของการพรรณเพื่อการบอกเลาผลการศึกษา ซึ่งพบวากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ           
ภาคสวนตาง ๆ มีผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน อยางแทจริง เพราะชุมชนเป็นผูเป็นผูไดรับผลประโยชนแจากการ
มีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ อยางยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการมีสวนรวม, โครงการปลูกปุา  
 

                                                           
11 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 การพัฒนาของสังคมไทยที่ผานมาไดมีการระดมใชทรัพยากรธรรมชาติตาง  ๆ มากมาย โดยเฉพาะที่ดิน ปุาไม           
แหลงน้ํา และทรัพยากรชายฝใ่งทะเล ในอัตราที่สูงมาก เพื่อการแขงขันทางการตลาดและธุรกิจในทุกระดับการคา และการใช
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนานี้ก็เป็นไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ลดลงและเสื่อมโทรมอยาง
รวดเร็ว รวมทั้งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของชุมชนที่มีท่ีอยูอาศัยและอาชีพท่ีตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ 
 สถานการณแดานทรัพยากรปุาไมในปใจจุบันทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ เป็นที่ทราบกันดีวามีทิศทาง  
การเปลี่ยนแปลงท่ีลดนอยถอยลงทั้งในเชิงพื้นที่และความอุดมสมบูรณแของพื้นที่ปุาไมที่มีอยู  ดังมีขอสรุปจากการประชุมปุาไม
โลก (world forestry congress) ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอารแเจนตินา ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 ที่ผานมาวาสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปุาไม มาจากปใจจัยภายนอกพื้นที่ปุามากกวาภายใน โดยที่สําคัญที่สุดคือการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยแ เชน การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอุตสาหกรรม การอพยพของประชากร
เขาสูเมืองใหญ เป็นตน ซึ่งสาเหตุเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
การขาดแคลนพลังงาน (energy shortage) และความมั่นคงดานอาหาร (food security) และแนวทางการแกไขปใญหาตาง ๆ 
เหลานี้มีขอสรุปวาตองเป็นไปในลักษณะของความรับผิดชอบรวมกันของทุก ๆ ภาคสวน (multi-sector response) จึงจะ
ประสบความสําเร็จ 
 สําหรับในสวนของประเทศไทยสถานการณแของทรัพยากรปุาไมก็มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มิไดแตกตางจากระดับ
นานาชาติที่พื้นที่ปุาไมลดลงและขาดความสมบูรณแ โดยปใจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปุา (forest cover) ประมาณรอยละ 34 
ของพื้นที่ท้ังหมด หรือประมาณ 109 ลานไร ในขณะที่นโยบายการปุาไมแหงชาติแนะนําใหประเทศไทย ควรมีพื้นที่ปุาไมอยาง
นอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด (หรือประมาณ 128 ลานไร) จึงจะสามารถสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและตอบสนอง           
ความตองการ ดานเศรษฐกิจได โดยทั้งนี้ใหแบงเป็นปุาอนุรักษแและปุาเศรษฐกิจ รอยละ 25 และ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
ประมาณ 80 และ 48 ลานไร ตามลําดับ แตในขณะที่ปใจจุบันมีพื้นที่ปุาอนุรักษแและปุาเศรษฐกิจเพียงรอยละ 20.29 และ 
11.22 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 65 และ 36 ลานไร ตามลําดับ (สวนที่เหลืออีกรอยละ 2.49 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
ประมาณ 8 ลานไร เป็นพื้นที่อื่นๆ ที่ยังมิไดจําแนกอยางชัดเจน)หรือสรุปไดวาประเทศไทยตองการพื้นที่ปุาอีกประมาณ 19 
ลานไรเป็นอยางนอย โดยควรตองเป็นปุาอนุรักษแและปุาเศรษฐกิจประมาณ 11 และ 8 ลานไร ตามลําดับ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่
จําเป็นอยางยิ่งที่ภายในประเทศเราเองจะตองหันกลับมาพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงแนวทางที่จะชวยกันเพิ่มพื้นที่ปุา
ใหมและเพิ่มความอุดมสมบูรณแใหกับพ้ืนท่ีปุาท่ีมีอยูเดิมโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนไมวาจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และชุมชน ภายใตระบบของการสรางแรงจูงใจดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ใหทุกภาคสวนดังกลาวยินดีสรางปุาใหม
และดูแลรักษาปุาเดิมดวยความสมัครใจอยางเหมาะสม 
 ปุาไมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคายิ่งตอมนุษยแและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนา ประเทศในทุกดาน 
เนื่องจากทรัพยากรปุาไมสามารถอํานวยประโยชนแตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของประเทศ และยังมีความสัมพันธแกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยูของคนในสังคม ทรัพยากรปุาไม  จัดเป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนไดเมื่อมีการใช
ประโยชนแดังน้ัน จึงเป็นความทาทายอยางยิ่งของประเทศ ไทย ในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไมใหอํานวยประโยชนแอยาง
ยั่งยืนและเกิดดุลยภาพดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม จากสถานการณแจํานวนพื้นที่ปุาไมของประเทศลดลงและพื้นที่ปุา
ไมบางแหงมีสภาพที่เสื่อมโทรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ปุาไมหรือความสมดุลของ
ระบบนิเวศ เปลี่ยนไป ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอมนุษยแพืช สัตวแปุา ดิน น้ํา อากาศ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ รวมทั้งเกิด              
ภัยพิบัติตามธรรมชาติที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เชน การชะลางพังทลายของดิน น้ําทวมในฤดูฝน คุณภาพ  ของน้ําเสื่อมลง 
ความแหงแลงในฤดูแลง สภาวะโลกรอน พืชและสัตวแปุามีความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  เป็นตน แตในขณะเดียวกัน              
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมา ทําให  ประเทศไทยเป็นผูนําดานเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งการพัฒนาดังกลาวไดนําทรัพยากรปุาไมมาใชเป็น ฐานในการผลิตและการบริการจนเกินศักยภาพในการรองรับได
ของระบบนิเวศ อยางไรก็ตาม แมวาจะเกิด ผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรปุาไมอยางเห็นไดชัด แตปริมาณและแนวโนม
การนําพื้นที่ปุาไมมาใช ประโยชนแก็ยังอยูในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดความขัดแยงหรือปใญหาเกี่ยวกับการใชที่ดินปุาไมที่
รุนแรง 
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 ปุาไมมีความสําคัญของตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยางมาก  เพราะปุาไมเป็นสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของวัฎจักรน้ํา ออกซิเจน คารแบอน ไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทําใหเกิดความสมดุลดวยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแรธาตุและ
สสารในระบบนิเวศ ในบางพื้นที่ปุาไมยังชวยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปุาไมเป็นตัวชวยดูดซับคารแบอนไดออกไซคแ เพื่อ
นําไปสังเคราะหแอาหารแลวปลอยก฿าซออกซิเจนออกมาทดแทนทําใหอากาศบริสุทธ์ิมากขึ้น และปุาไมก็เป็นแหลงกําเนิดตนน้ํา
ลําธาร เนื่องจากปุาไมชวยเก็บความชุมชื้นในดินไว รมเงาของปุาก็ชวยปูองกันไมใหความรอนจากดวงอาทิตยแตกกระทบผิวดิน
โดยตรง ดังนั้น ปุาไมจึงเปรียบเสมือน แหลงปใจจัยสี่ กลาวคือเป็นแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแปุาและเป็นแหลงไมสําหรับสราง
บานเรือน เป็นแหลงสมุนไพรและยารักษาโรค เป็นแหลงเช้ือเพลิง และแหลงอาหาร ปุาไมยังมีคุณประโยชนแในมิติทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากปุาไมจะเป็นปใจจัย 4 ของชุมชนแลวยังเป็นแหลงรายไดของชาวบานที่เก็บเกี่ยวผลไม 
เมล็ด ดอก ใบ ราก ฯลฯ มากมายที่เป็นผลผลิตจากปุา อีกทั้งยังเป็นที่พักอาศัยของชาวบาน และผีปุาผีเขาตามความเช่ือของ
คนพ้ืนถ่ิน 
 ปใจจุบันพื้นที่ปุาไมปุาไมมีสภาพเสื่อมโทรมและมีแนวโนมลดลงอยางมาก เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ 
ไดแก การลักลอบตัดไมทําลายปุา การเผาปุา การบุกรุกปุาทําลายปุาเพื่อเป็นที่อยูอาศัยและที่ทํากินทางการเกษตรของชาวเขา
เผาตาง ๆ มากมายอีกทั้งการใชที่ดินของภาครัฐ อาทิเชน การจัดการนิคมสรางตนเอง การชลประทาน การไฟฟูาพลังน้ํา               
การกอสรางทาง กิจการรักษาความมั่นคงของชาติ เป็นตน ปุาไมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการกลาวถึงอยูเป็นประจําและเกี่ยว
ของกับทรัพยากรประเภท อื่นๆ เพราะ “ปุา” เป็นหัวใจของระบบนิเวศที่สําคัญประเภทหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับระบบนิเวศ 
ทรัพยากรน้ํา ดิน และ ภูมิอากาศ หากพ้ืนท่ีปุาหมดไปหรือลดลงฝนจะไมตกตามฤดูกาลและเกิดความแหงแลง และเมื่อฝนตก
หนักก็อาจเกิดน้ําทวมขังเพราะไมมีพืชพรรณในปุาคอยดูดซับกักเก็บ และชะลอการไหลของน้ําปุา ดังจะกลาวถึงพื้นที่จังหวัด
นาน ที่กําลังประสบปใญหาทรัพยากรปุาไมถูกบุกรุกทําไร เลื่อนลอย กลายเป็นเขาหัวโลนจํานวนมากและการขยายพื้นที่
การเกษตรเป็นการบุกรุกทําลายพื้นที่ปุา ซึ่งไมตางจากดอยตุงในอดีต  นั้นเพราะขอจํากัดของจังหวัดนานที่เป็นจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทยที่มีภาวะความยากจนสูง โดยมีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร ต่ําเป็นลําดับที่ 3 ของประเทศ เชนเดียวกับ
สัดสวนคนจน ซึ่งสูงถึงรอยละ 20 ของประชากรในจังหวัด จัดเป็นลําดับที่ 3 ของประเทศเชนกัน และเป็นลําดับที่ 2 ของ
ภาคเหนือ รองจากจังหวัดแมฮองสอน นานมีประชากรกวา 477,000 คนของจังหวัดนานประกอบไปดวยกลุมชาติพันธแที่
หลากหลาย  ทั้งชาวไทยญวนหรือคนเมือง และชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ อาทิ มง วา ขมุ รวมถึงชาวตองเหลือหรือมาบลี  
 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามความรู
ความกาวหนาของโครงการตามพระราชดําริในพื้นที่อยางตอเนื่องมาเป็นเวลากวา 20 ปี ไดทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ปุาเสื่อม
โทรมอยางรวดเร็วของจังหวัดนาน จึงทรงหวงใยและเห็นถึงความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองเรงฟื้นฟูและอนุรักษแปุาไมนานใหคืนสู
สมดุลโดยเร็วที่สุด จึงมีพระราชดําริใหหนวยงานตางๆ รวมกันจัดทํา ''โครงการอนุรักษแปุาไมในพื้นที่จังหวัดนาน'' โดยมุงเนน
การปลูกฝใงจิตสํานึกและความรับผิดชอบใหแกเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ ดวยความรวมมือของชุมชนในจังหวัดนาน และ
ภาคสวนตาง  ๆ ทั้ งนี้ เห็นวาเด็กและเยาวชนเป็นพลังสําคัญที่จะชวยในการฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณแของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเป็นรากฐานของประเทศใหมั่นคงและยั่งยืนตอไปใหไดอยางไร จึงเกิดการรวมมือ
ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาชวยกันปลูกและปรับปรุงความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปุาไมจังหวัดนานมาตลอด รวมไปถึง          
การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ เป็นองคแกรที่ มีดําเนินงานทางนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมทางดาน                    
ความรับผิดชอบตอสงแวดลอมมาโดยตลอด รวมไปถึงการสงเสริมกิจกรรมปลูกปุาในพื้นที่ตาง  ๆ กฟผ. มีความตระหนักถึง
ความลดลงของพื้นที่ปุาไม จังหวัดนานซึ่งเป็นปุาตนน้ําของแมน้ําสายสําคัญเชนแมน้ํานานที่เป็นสายหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา 
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี จึงไดรวมมือกับอุทยานปุาไมดอยภูคาในการลงพื้นที่ทําแปลงปลูกปุาใน
พื้นที่อุทยานดอยภูคา ซึ่งเป็นปุาตนน้ําและที่ตั้งของหมูบานน้ําปูน ตําบลน้ําพาง จังหวัดนาน โดยไดรับการรวมมือสนับสนุนตน
กลาจากทางกระทรวงพลังงาน ไดรับการสนับสนุนดานการลงพื้นที่จากทางปุาไม เจาหนาที่อุทยาน อบต. ตําบลน้ําพาง และ
ทางจังหวัดนาน โดยมร กฟผ. เป็นเจาภาพในการดําเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณในงานบํารงุรักษาแปลงปลกูปุาเพื่อ
พัฒนาปุาเป็นปุาตนน้ําท่ีสมบูรณแอยางยั่งยืนตอไป 
ค าถามวิจัย 
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 กระบวนการมีสวนรวมของบานน้ําปูน ต.น้ําพาง อ.แมจริม จ. นาน และภาคสวนตางๆ ในโครงการปลูกปุา กฟผ. มี
การรวมกันแกไขปใญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปุาไมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีรูปแบบและกระบวนการอยางไร 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในโครงการปลูกปุา กฟผ. กรณีศึกษา บานน้ําปูน 
อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เนนการศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ที่มี
ตอโครงการปลูกปุาของ กฟผ.  โดยใชกรอบระยะเวลาการศึกษาแบงออกเป็น 3 ระยะคือ   
 1. ระยะเตรียมงานปลูกปุา 
 2. ระยะระยะดําเนินการปลูกปุา 
 3. ระยะบาํรุงรักษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ลักษณะสภาพทั่วไปของพื้นชุมชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนานลักษณะการดําเนินโครงการปลูกปุาของ 
กฟผ. 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
 ศึกษาพื้นทีบ่านน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 1. ศึกษาจากบุคคลในบานน้ําปูน อําเภอแมจรมิ จังหวัดนาน  
 2. ศึกษาจากหนวยงานท่ีมีสวนรวมในโครงการปลูกปุาของกฟผ.  
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
 กระบวนการมีสวนรวมนั้นมิไดขึ้นอยูกับการคิดริเริ่มหรือการวางแผนโดยรัฐ แตความสําเร็จนั้นอยูที่ประชาชนหรือ
ทองถิ่นตาง ๆ ตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางอิสระ เนนการทํางานเป็นกลุมหรือองคแกรชมชนที่มีวัตถุประสงคแใน
การเขารวมอยางชัดเจน เกิดเป็นพลังกลุมและเป็นปใจจัยสําคัญในงานพัฒนาตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
 ในปใจจุบันความสําเร็จของโครงการ ในทุก ๆ โครงการจะแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะสมาชิกชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ และการการมีสวนรวมก็เป็นแนวคิดสําคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การมองและการตีความหมายของกระบวนการการ
มีสวนรวมแตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรม จึงมีนักวิชาการใหความหมายของกระบวนการมีสวนรวมไวแตกตางกัน 
 การมีสวนรวมคือการที่ประชาชนไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของการดําเนินงานมีโอกาสไดแสดงถึงความตองการของ
ตนเองรวมทั้งอยูในฐานะ ผูรวมดําเนินงานโครงการทุกข้ันตอนตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งประชาชนจะตองเขา
มามีสวนรวมดวยความเต็มใจและมีความพรอมที่จะรวมงาน เรียนรูงานทุกอยาง และรูจักหวนแหน เห็นคุณคาในสิ่งที่รวมกัน
สรางขึ้นมา 
 ยุพาพร รูปงาม (2545, น. 5) การมีสวนรวม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความ 
ตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพองตองกัน จะตองมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ 
เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันไดควร จะตองมีการตระหนักวาปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดย
กลุมหรือใน นามกลุมนั้น กระทําฝานองคแการ (organization) ดังนั้นองคแการจะตองเป็นเสมือนตัวนําใหบรรลุถึง                    
ความเปลี่ยนแปลงได  
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รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วม 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2546, น. 202) ไดเสนอรูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหแปใญหาจัดลําดับความสําคัญตั้งเปูาหมายกําหนดการใช
ทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามและประเมินผลและประการสําคัญคือ ตองตัดสินใจดวยตนเอง 
 2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินงานและการบริหารการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบ
ในการจัดสรร 
 3. การใชประโยชนแของประชาชนตองความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนแได 
 4. การรับประโยชนแ ประชาชนตองไดรับการแจกจายผลประโยชนแจากชุมชนเทา ๆ กัน 
 ธนาภรณแ เมทณีสดุดี (2543, น. 10) ไดกลาวถึง ลักษณะแนวทางของการมีสวนรวม ดังนี ้
 1. การรวมคิด หมายถึง การมีสวนรวมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตามผลการ
ตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อใหกิจกรรมโครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงคแ  
 2. การรวมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบรอยแลว ตอมาจะตองรวมกันตัดสินใจเลือกจัด
กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นวาดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด  
 3. การรวมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเขารวมในการดําเนินงานตาม  โครงการตางๆ เชน รวมออกแรง รวม
บริจาคทรัพยแ เป็นตน  
 4. การรวมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลว ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจตรา
ดูแล รักษาและประเมินผลประโยชนแท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 นอกจาการทํางานที่เป็นไปตามรูปแบบกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่นับวามีความสําคัญตองานพัฒนาชุมชนแลวใน
การปฏิบัติงานที่แทจริงอาจมีบางสวนที่อาจเป็นทั้งผลกระทบทั้งชวยในการสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตอการเขารวมของ
ประชาชนหรือไมสามารถเขารวมไดทุกข้ันตอนซึ่งเป็นเหตุผลและปใจจัยที่สามารถสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานได 
 ปใจจัยที่เป็นเง่ือนไขที่มีความสําคัญตอเหตุผลในการสนับสนุนหรือขัดขวางในการเขามามีสวนรวมของประชาชนมี
หลายประการ ไมวาจะเป็นปใจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่อง เพศ อายุ การศึกษาสถานภาพทางครอบครัว ก็จัดไดวาเป็นปใจจัยที่
สงผลตอการเขารวมงานพัฒนาเชนกัน  
 นอกจากความแตกตางในตัวบุคคลแลว (คุณสากล  สถิตวิทยานันทแ) ยังใหความเห็นวายังมีปใจจัยการการมีสวนรวมที่
เกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ 
 1. ความสนใจแลความหวงกังวลรวมกัน  
 2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันท่ีมีอยูกับสถานการณที่เป็นอยูนั้น 
 3. การตกลงรวมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงชุมชนใหไปในทิศทางที่พึงปรารถนา 
 
แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกตางและหลากหลายตาม  
ภูมินิเวศนแ การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณแทางเศรษฐกิจที่กําลังประสบอยูในปใจจุบัน สาเหตุสําคัญ
เพราะคนไทยไมสามารถพ่ึงตนเองในทางเศรษฐกิจได สถานการณแที่เกิดขึ้นกับสังคมมีลกัษณะเป็นสังคมสองระบบ ที่มีท้ังระบบ
ทุนและระบบชุมชน ทําใหเกิดการบริโภคอยางฟุุมเฟือย มีการใชจายเกินตัว ชุมชนพึ่งตนเองไดนอยลง สงผลใหชุมชนมี          
ความออนแอ  ประสบปใญหาดานหนี้สิน สูญเสียวัฒนธรรมในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน   มีการแกงแยงแขงขัน กอใหเกิด 
ความเหลื่อมล้ําขึ้นในสังคม นอกจากน้ีการพัฒนาในอดีตที่ผานมาจะพิจารณาที่ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาภายใตกําหนดเวลาสั้น ๆ เทานั้น และยังใหความสําคัญเฉพาะคนในรุนปใจจุบัน แตจากกระแสเรียกรองในสังคม
ที่ตองการใหการพัฒนานั้นคํานึงถึงการอยูรอดและการกินดีอยูดีของคนในอนาคตรวมกัน  จึงเป็นเหตุใหมีความยั่งยืนเขามา
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เป็นองคแประกอบในการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจ ดวยเหตุนี้จึงนํามาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหชุมชนสามารถกําหนด
ชีวิตและดําเนินชีวิตตามความตองการของตนเองไดมากขึ้น จึงจะนํามาสูชุมชนที่มีความเขมแข็งและสามารถจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวความคิดการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากความลมเหลวในการพัฒนาประเทศที่           
ไมสามารถทําใหคนในประเทศอยูดีมีสุขได  จึงตองแสวงหาทางออกที่นําไปสูเปูาหมายในการพัฒนาประเทศรวมกันของ               
คนในชาติ โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมและความสุข กอเกิดใหชุมชนมีความเขมแข็งและ             
มีการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะนํามาสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงผลใหคนมีความสุขอยางแทจริง 
 สบพันธแ  ชิตานนทแ (2549) ไดใหนิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไววา  “การพัฒนาที่บูรณาใหเกิด                
องคแรวม คือ องคแประกอบท้ังหลายที่เกี่ยวของจะมาประสานกันครบองคแ และมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มีดุลยภาพ กลาวคือ
ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจจะตองบูรณาการเขาดวยกัน จะทําใหเกิดสภาพที่เรียกวาเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจ
และในทางสภาพแวดลอม การคุมครองสภาพแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชมนุษยแเป็นแกนกลางการพัฒนา
เพื่อสรางใหเกิดความสมดุล ระหวางคนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อใหอยูรวมกันดวยความเกื้อกูลกัน ไมทําลายลางกันทุกสิ่ง
ในโลกก็จะอยูรวมกันอยางสงบสุข สงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากแนวทางการศึกษาและแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเป็นกรอบในการศึกษา  และวิเคราะหแ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวดนาน ที่มีตอโครงการปลูกปุาของ กฟผ. ในการรวมกันแกไข
ปใญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ สามารถสรุปไดวา 
 ปใจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชน หรือองคแกรมีดวยกันหลายดานซึ่งเป็นทั้งปใจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานและสงผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมในโครงการตางๆ  ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงที่จะ
ศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการมีสวนรวมของชุมชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ซึ่งมีผลตอแนวทาง              
การพัฒนาดานตาง ๆ ของชุมชน ศึกษาตามแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมโดยแบงใชกรอบระยะเวลาการศึกษาแบงออกเป็น               
3 ระยะคือ   
 1. ระยะเตรียมงานปลูกปุา   
 2. ระยะระยะดําเนินการปลูกปุา   
 3. ระยะบํารุงรักษา  
 เพื่อใหไดขอเท็จจริงในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่องรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตาง ๆ ในโครงการปลูกปุา 
กฟผ. กรณีศึกษา บานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการ          
ตาง ๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการปลูกปุาของ กฟผ. ในการรวมกันแกไขปใญหาการลดลงของพื้นที่ปุาไมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชุมชน โดยแบงการศึกษาออกเป็น 3 ชวง คือ 1) ระยะเตรียมการปลกูปุา 2) ระยะการดําเนินงาน 3) ระยะ

กระบวนการมีส่วนร่วม 
- ใคร 
- รวมทําอะไร 
- รวมอยางไร 

 

โครงการปลูกปุา กฟผ. 
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บํารุงรักษา วาเท็จจริงแลวมีกระบวนการอยางไร และมีปใจจัยแวดลอมใดบางที่มีผลสงเสริมตอกระบวนการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีมี 3 ลักษณะ คือ 
 1. ศึกษาคาควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เป็นการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมรวมรายละเอียดตางๆ จากหนวยงานท่ีมีสวนรวมกับโครงการ 
 2. ศึกษาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม เป็นการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชาชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเลือกสัมภาษณแผูนําของ
ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เขารวมโครงการปลูกปุา โดยตั้งประเด็นคําถามแบงเป็นระยะการดําเนินงานทั้ง 3 ระยะ 
 3. ศึกษาวิเคราะหแขอมูลจากการสังเกตจากพ้ืนท่ีโครงการจริง วิเคราะหแถึงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนและ
หนวยงานภาคสวนตางๆวามีการรวมในลักษณะใดบาง 

 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง กระบวนการมีสวนรวมของบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ที่มีตอ
โครงการปลูกปุาของ กฟผ. มีวัตถุประสงคแที่จะทราบถึง กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม            
จังหวดนานที่มีตอโครงการปลูกปุาของ กฟผ. ในการรวมกันแกไขปใญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปุาไมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนและศึกษาปใจจัยแวดลอมท่ีมีผลสงเสริมตอกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนบานน้ําปูน 
อําเภอแมจริม จังหวดนานตอโครงการปลูกปุาของ กฟผ. จากการลงพื้นที่ศึกษาและจากการสังเกตไดขอสรุปและขอเสนอแนะ 
ดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
 กระบวนการมีสวนรวมนั้นมิไดขึ้นอยูกับการคิดริเริ่มหรือการวางแผนโดยรัฐ เพียงอยางเดียว แตความสําเร็จนั้นอยูที่
ประชาชนหรือทองถิ่นตาง ๆ ตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางอิสระ เนนการทํางานเป็นกลุมหรือองคแกรชมชนที่มี
วัตถุประสงคแในการเขารวมอยางชัดเจน เกิดเป็นพลังกลุมและเป็นปใจจัยสําคัญในงานพัฒนาตาง  ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตาม       
ความมุงหมาย 
 การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคแกรหรือเครือขาย เพราะมีผลในทางจิตวิทยา เป็นอยางยิ่ง กลาวคือ
ผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเป็นสวนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟใงและนําไปปฏิบัติเพื่อ      
การพัฒนาเครือขาย และที่สําคัญผูที่มีสวนรวมจะมีความรูสึกเป็นเจาของเครื อขาย ความรูสึกเป็นเจาของจะเป็นพลังใน        
การขับเคลื่อนเครือขายที่ดีที่สุด 
 การมีสวนรวมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ  “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมี          
สวนรวม จะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีคุณคาและอยางชอบธรรม  และตองเป็นการมีสวนรวมอยางแทจริง (meaningful 
participations)  ในปใจจุบันความสําเร็จของโครงการ ในทุก ๆ โครงการจะแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะสมาชิกชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ และการการมีสวนรวมก็เป็นแนวคิดสําคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การมองและการตีความหมายของกระบวนการการมีสวนรวม
แตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรม การมีสวนรวมคือการที่ประชาชนไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของการดําเนินงานมีโอกาสไดแสดง
ถึงความตองการของตนเองรวมทั้งอยูในฐานะ ผูรวมดําเนินงานโครงการทุกข้ันตอนตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่ง
ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมดวยความเต็มใจและมีความพรอมที่จะรวมงาน เรียนรูงานทุกอยาง และรูจักหวนแหน เห็นคุณคา
ในสิ่งที่รวมกันสรางขึ้นมา เพื่อใหการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด ดังเชนการมีสวนรวมในโครงการปลูกปุา กฟผ. ของ
ชุมชนบานน้ําปูน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ก็เป็นกระบวนการที่สมาชิกในหมูบานเป็นผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ จึงรวมกันคนหา
ตนเหตุของปใญหาปุาไมที่ลดลงอยางรวดเร็ว เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลจากหารดําเนินโครงการ 
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การด าเนินโครงการปลูกปุา กฟผ. 
 กฟผ. เป็นหนวยงานที่มีบทบาทในการ อนุรักษแพื้นที่ปุาของ จังหวัดนานดวยดีมาโดยตลอด ตั้งแต ปี 2537 จนถึง
ปใจจุบัน กฟผ. ไดดําเนินโครงการปลูกปุาในจังหวัดนานรวมแลวกวา 60,000 ไร นอกจากนี้จังหวัดนานจะจับมือกับ กฟผ.            
จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก ในการดูแลรักษาปุาใหประชาชนทุกภาคสวนอยาง  เพื่อเป็นการสรางความรวมมือในการดูแล             
รักษาปุา อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน กิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมา
ของ กฟผ. ที่เกิดขึ้น ลวนแตเนนแนวทางการเพิ่มพื้นที่ปุาอยางยั่งยืน อีกทั้งการดําเนินโครงการในแตละโครงการ ของ กฟผ. 
ยังตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวน ไมวาจะเป็นในระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น โดยเฉพาะระดับชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดนาน ความคิดเห็นของคนในชุมชนถือวาเป็นระดับความคิดเห็นที่สําคัญที่สุดอีกระดับหนึ่ง เพราะชุมชนจะประกอบดวย
คนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบหรือประสบปใญหาการลดลงของปุาไมโดยตรง จะรู ถึงปใญหาหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในพื้นที่  ซึ่งจะ
นําไปสูการหาขอสรุปแนวทางการแกปใญหา ปรับปรุงพ้ืนท่ีที่เกิดจากปใญหาอยางแทจริง ดังนั้น ชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดนานจึง
เป็นเปูาหมายสําคัญที่ กฟผ. ตองสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการแกไขปใญหาพื้นปุาไมแบบบูรณาการ โดย
เนนปลูกฝใงจิตสํานึกและความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของโครงการปลูกปุาที่เนนการมี            
สวนรวมของพื้นที่  การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาเหลานี้มาอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดจากปณิธานในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และมีผลงานอัน
เป็นที่ประจักษแแกสังคมโดยเฉพาะการอาสาเขารวม “โครงการปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยแเป็นปีที่ 50” ตั้งแตปี พ.ศ. 2537-2545 ปใจจุบัน การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
ยังมีความมุงมั่นท่ีจะดําเนินกิจกรรมการปลูกและการจัดการปุาเชนนี้ตอไปเพื่อเป็นการแสดงถึงความเอาใจใสและรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมของประเทศโดยไดจัดทํา “โครงการปลูกปุา กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจะประกอบไปดวยการปลูกปุาในปี 2557 และบํารุงตอเนื่องในปี 2558 -2559 รวมเป็นเวลา 3 ปี            
ในพื้นที่อุทยานดอยภูคาที่เป็นพื้นที่ของบานน้ําปูน ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ทั้งนี้การไฟฟูาฝุายผลิต             
แหงประเทศไทย (กฟผ.) มีความคาดหวังวาการดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะชวยเพิ่มพื้นที่ปุาใหกับประเทศ สงเสริมใหเกิด         
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณแของผืนปุา และพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของราษฎรในพื้นที่รอบแปลงปลูกปุาตลอดจน
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษแทรัพยากรปุาไม สัตวแปุา ชวยลดภาวะโลกรอน และที่สําคัญคือ                 
เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 
2558 
 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกปุา กฟผ. บ้านน้ าปูน ต าบลน้ าพาง จังหวัดน่าน 
 การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของบานน้ําปูน ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เป็น        
การความรูความเขาใจจากทางหนวยงานเพื่อใหชาวบานเขาใจถึงความจําเป็นท่ีตองพัฒนาผืนปุา เนื่องจากปุามีความเสื่อโทรม
สูง สงผลใหปุาตนน้ํามีการลดลงของปริมาณน้ําเป็นอยางมาก เมื่อมีความตระหนักถึงความสําคัญและผลที่จะไดรับแลว จึงเกิด
เป็นการรวมกันทําเพื่อการพัฒนาที่จะเกิดกับหมูบานโดยตรง ซึ่งการดําเนินกิจกรรมของบานน้ําปูน เป็นรูปแบบการรวมกันทํา
ประชาคม โดยผูนําหมูบานไดรับการแจงขาวหรือประชาสัมพันธแขาวมาจากทางจังหวัดหรือ อบต. ผูจึงจะนําขาวสารนั้นมา
กระจายขาว หากตองมีการตัดสินใจจะใชวิธีการทําประชาคมหมูบานเพื่อใหไดผลสรุปที่ตรงใจกับชาวและใหเกิดผลทั่วถึงกันท้ัง
หมูบาน  
 บานน้ําปูนมีแนวทางปฏิบัติในการทําประชาคมเชนนี้มาเป็นเวลานานจึงทําใหคนในหมูบานมีการพบปะกันประชุม
กันอยูเสมอเปรียบเหมือนเป็นการรักษาผลประโยชนแรวมกันในหมูบาน ชาวบานจึงเต็มใจท่ีจะออกมารวมกิจกรรมในทุก ๆ ครั้ง 
แตการรวมกิจกรรมแตละกิจกรรมนั้นชาวบานมีความหวังผลที่จะไดรับผลที่เป็นประโยชนแจริงตามแผนงาน โดยไมเป็นการใช
งบประมาณไปอยางเสียเปลา บานน้ําปูนเป็นหมูบานที่ตั้งอยูบริเวณแหลงน้ําที่เป็นสวนหนึ่งของแมน้ํานานที่เป็นหนึ่งในแมน้ํา
สายหลักของภาคเหนือที่ทอดยาวมาบรรจบเป็นแมน้ําเจาพระยาซึ่งชาวบานไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของตนน้ํา               
มาตลอด และไดเรียนรูวาเมื่อปุาตนน้ําสมบูรณแก็จะสงผลไปถึงความสมบูรณแของแมน้ําดวย เมื่อชาวบานตระหนักถึงปใญหาปุา
ไมที่มีความลดลง จึงเกิดเป็นกระบวนการมีสวนรวมที่จะพัฒนาผืนปุานี้สมบูรณแเชนเดิมเปรียบดังเชนการที่สมาชิกในชุมชน
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามาเป็นสวนหนึ่งในการดําเนินโครงการและกิจกรรมปลูกปุารวมกันกับ กฟผ. เพื่อสรางใหเกิด
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ความรูสึกเป็นเจาของมีความหวงแหนเห็นคุณคา เกิดเป็นการปลูกจิ ตสํานึกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางความเป็นตัวตน
ความเป็นเจาของ (indentity and belong) มักมีสาระเกี่ยวกับความรูสึกเป็นเจาของแฝงอยู หรือไมก็มีความยอมรับและเห็น
คุณคารวมกันภายในหมูบาน อันเป็นที่มาของคําวา เป็นสมาชิกของชุมชน มีความหมายครอบคลุมความเป็นเจาของผืนปุาที่
เป็นปุาตนน้ําเพื่อประโยชนแของตนเองและผูรวมชุมชนผูอื่น มีการยอมรับในความมุงหมายตาง  ๆ ของกลุมดวยความเต็มใจ                
ซึ่งความรูสึกเป็นเจาของหรือสมาชิกนั้น แยกไมไดจากความรูสึกในเรื่องของความมีตัวตน ( indentity) ความเป็นชุมชนมักจะ
แทรกเขาไปเป็นสวนหนึ่งของความเป็นตัวตนในปใจเจกบุคคลที่สรางความรูสึกวาเขาเป็นใครอยูที่ไหน ซึ่งมีความสําคัญมากใน
สังคมปใจจุบัน เนื่องจากสถาบันชุมชนที่เคยเอื้อตอการแสดงตัวตนของคนในอดีตไดคลายความสําคัญลงไปมาก ไมวาจะเป็น
ตระกูล เผา หรือหมูบาน โบสถแหรือวัด ที่เคยสรางความรูสึกรวมกัน ในขณะที่ทุกวันนี้สถานท่ีทํางาน โรงงาน สถาบันการศึกษา 
ลักษณะอาชีพกําลังมีความสําคัญมากข้ึน ในฐานะแหลงกําหนดสถานภาพ และบทบาทของบุคคลอยางเป็นทางการ 
 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการปลูกปุา กฟผ.  
 การดําเนินโครงการในแตละโครงการ ของ กฟผ. ยังตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวนไมวาจะเป็นในระดับ
จังหวัด ระดับทองถิ่น เจาหนาที่อุทยานปุาไมที่ดูแลพื้นที่อยู รวมไปถึงความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนอาทิ
เชน การสนับสนุนอุปกรณแ การสนับสนุนดานการประชาสัมพันธแ และการสนับสนุนทางจิตอาสาในการรวมกันดําเนินโครงการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะการเขาถึงระดับชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับความคิดเห็นของคน
ในชุมชนที่ถือวาเป็นระดับความคิดเห็นที่สําคัญที่สุดอีกระดับหนึ่ง เพราะชุมชนจะประกอบดวยคนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
หรือประสบปใญหาการลดลงของปุาไมโดยตรง และการจะเขาถึงชุมชนไดนั้นตองอาศัยผูที่มีความคุนเคยกับคนในพื้นที่ และมี
ความชํานาญดานพ้ืนท่ีตาง ๆ ซึ่งตองขอการมีสวนรวมจากหนวยงานตางๆ ท้ังขอมูลพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหรูถึงปใญหาหาที่เกิดขึ้น
จริง ๆ ในพื้นที่  ซึ่งจะนําไปสูการหาขอสรุปแนวทางการแกปใญหา ปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดจากปใญหาอยางแทจริง ดังนั้น ชุมชน
ตาง ๆ ในจังหวัดนานจึงเป็นเปูาหมายสําคัญที่ กฟผ. ตองสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการแกไขปใญหาพื้นปุา
ไมแบบบูรณาการ 
 
ข้อเสนอแนะท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาท่ีไดเขาไปเก็บขอมูลและไดเห็นปรากฏการณแจริงที่เกิดขึ้นในการมีสวนรวมของทุกคนและภาคสวน 
ผูศึกษาจึงมีแนวคิดที่เป็นประโยชนแตอ กฟผ. และหนวยงานในภาคสวนตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุงประยุกตแใชในการทําโครงการ
หรือกิจกรรมที่ตองการมีสวนรวมจากชุมชน ถึงแมการศึกษาครั้งนี้จะมีขอบเขตการศึกษาในดานของพื้นที่ทําใหผูศึกษา              
ไมสามารถวิเคราะหแในภาพรวมของโครงการปลูกปุาทั้งหมดของทุกหนวยงานที่ลวนแตมีโครงการปลูกปุาเป็นกิจกรรม CSR 
สรางภาพภาพลักษณแใหองคแกรทั้งสิ้น 
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านต้นลาน หมู่ที่ 5 ต าบลสัมปทวน  
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

An application of the philosophy of Farmers at the yard Moo 5  
Nakhon Chai Si district  Sampatoun Nakhon Pathom 

 
                                                                                            ณิชยานันท์ เมธานิเวศน์12 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบานตนลาน หมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกร บานตนลาน หมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูใหขอมูลเป็นเกษตรกรจํานวน 
5 ราย โดยใชวิธีการสัมภาษณแ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรบานตนลานมีอาชีพทํานามาตั้งแตบรรพบุรุษตอเนื่องยาวนาน     
แตเดิมเป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ใชเพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยใชแรงงานคนและสัตวแเป็นหลัก ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตแบบใหมเพื่อตอบสนองตอระบบทุนนิยมและการตลาดแผนใหมดวย การเรงการผลิตเพื่อขาย มีการใชปุยเคมี 
ยาฆาแมลง และเครื่องจักรกลมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีตนทุน การผลิตสูง เกิดปใญหาหนี้สินเมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ํา ตอมาไดมี
การนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใช ชวยใหเกษตรกรหลุดพนจากปใญหาหนี้สินสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
การศึกษาไดขอคนพบวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่มีความลึกซึ้งเหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนไทย    
ชวยใหเกษตรกรหลุดพนจากการครอบงําทางความคิดที่แฝงมากับคานิยมตะวันตก ที่สงเสริมการบริโภค และการนิยมในวัตถุที่
ฟุุมเฟือยเกินความจําเป็น เกิดภูมิคุมกัน สามารถพัฒนาตนเองไปสูการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน การศึกษาไดมีขอเสนอแนะ
ใหใชการเรียนรูที่เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเกษตรกร รวมทั้งการใชกระบวนการกลุมและกระบวนการเรียนรูเพื่อให
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : การประยุกตแใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผานมา มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก คํานึงถึงผลิตภัณฑแมวลรวม 
(Gross Domestic Product : GDP) ภายในประเทศเป็นสําคัญใหความสนใจดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว
วามีมากนอยเพียงใด  โดยเช่ือวาเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัว ระดับรายไดของคนในประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้น มาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนก็จะสูงตามไปดวย ทําใหขาดการพิจารณาถึงศักยภาพความพรอมของชุมชนและสังคม องคแความรูของ
การพัฒนาตามวิถีทางของความทันสมัย (Modernization) จากตางประเทศ เพื่อใหมีชีวิตตามที่ตองการไปสูความเป็น                
คนทันสมัย อันเนื่องมาจาก กระแสโลกาภิวัตนแ (Globalization) ตามระบอบทุนนิยม (นรินทรแ สังขแรักษา, 2547, น. 110) 
การมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วดวยการเรงการผลิตที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ยอมกอใหเกิดปใญหา การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงผลตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งปใญหาการกระจายรายได ปใญหาหนี้สิน 
และปใญหาความยากจน จึงจําเป็นตองมีการปรับเปลี่ยนกลยทุธแ และวิสัยทัศนแในการพัฒนาประเทศขนานใหญ ไดมกีารอันเชิญ
พระราชกระแส เรื่องปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเป็นแนวทางในการกําหนด
นโยบายและทําแผนปฏิบัติการ เพื่อตองการใหประเทศรอดพนจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจ  และเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต
ที่ดีของคนในชาติ ไดอยางยั่งยืนและมั่นคง  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  (มนูญ มุกขแประดิษฐแ, 
2548, น. 41)   

                                                           
12 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดแพรขยายอยางกวางขวางสูประชาชนชาวไทย  
เกือบทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ไดขานรับและนอมนําเอาหลักปรชัญาและเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตแและปรบัใชใน
องคแกร ซึง่เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนา ยึดสายกลาง อยูบนพื้นฐานของความสมดุล และความพอประมาณอยางมีเหตุผล  
ไปสูสังคมที่มีคุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก สรางคนดี มี
คุณธรรม อยูในสังคมแหงภูมิปใญญาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง   
 จังหวัดนครปฐม  ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง เพื่อเป็น
การสงเสริมการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามหลักการพัฒนาชุมชนและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมี
การบูรณาการรวมกันระหวางเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ภาคีการพัฒนาของหนวยราชการ  องคแการปกครองทองถิ่น ผูนําทองถิ่น 
ปราชญแชาวบาน ตลอดจนการสรางและตอยอดกิจกรรมของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีองคแประกอบการพัฒนาครอบคลุม
ดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเรียนรู  และการพัฒนาดานจิตใจ  
สามารถจัดการความรูและพัฒนาเครือขายการเรียนรู เพื่อการบริหารจัดการชุมชนใหเป็นตัวอยางได (วารุณี พงษแศิวาลัย , 
2555) ตองการใหเกษตรกรในชุมชนมีความเป็นอยูระดับ พออยู พอกิน หรือ ระดับ อยูดี กินดี และ มุงผลักดันเกษตรกรมี
ความเป็นอยูใหถึงระดับ มั่งมี ศรีสุข ตอไป 
 จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษา เกษตรกร บานตนลาน หมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน  
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม มีความสามารถในการประยุกตแใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการประกอบ
อาชีพของตนเอง ไดอยางไร    
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อใชในการประกอบอาชีพของตนเอง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1. ดานผูใหขอมูล คือ เกษตรกรบานตนลานหมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวั ดนครปฐม จํานวน              
5 ราย 
 2. ดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรบานตนลาน หมูที่ 5 ตําบล
สัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการประยุกตแใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร บานตนลาน หมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยแบงขั้นตอนการศึกษา  ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร หลักฐาน อินเตอรแเน็ต และหนังสือตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 2. เก็บรวบรวมขอมูลลงพื้นที่โดยมีอุปกรณแในการสัมภาษณแ เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป แบบสัมภาษณแ              
กลุมเกษตรกรบานตนลาน ผูนําทองถิ่น เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ  
 3. การวิเคราะหแขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแใน
การศึกษา นํามาวิเคราะหแ แปลผล และนําเสนอ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ความสามารถในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช เพื่อ    
การดํารงชีวิต ใหอยูในระดับ พอมี พอกิน อยูดี กินดี หรือ มั่งมี ศรีสุข ของคนในชุมชนเปูาหมาย 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักปรัชญา แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริให
ทุกคนปฏิบัติตนอยูในความพอเพียง คือ มีกินมีใช ไมฟุุมเฟือย ไมหรูหรา ซึ่งหลักของความพอเพียง เป็นการปฏิบัติที่อยูบนทาง
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สายกลาง 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และ 2 เง่ือนไข ไดแก มีความรูและ
คุณธรรม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณแ  มี 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได                 
สิ่ง อํานวยความสะดวก และ สถานะทางสังคม เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
  ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณแเกี่ยวกับ การประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในการดําเนินชีวิต   
 2. วิธีการเก็บขอมูล ไดจากการลงพื้นที่ เป็นการใชแบบสัมภาษณแ พูดคุยแบบเป็นกันเอง การแนะนําตัวในการเก็บ
ขอมูลวานําไปใชประโยชนแอยางไร เรื่องการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบานตนลาน ในการดําเนินชีวิต
ของเกษตรกร การเก็บขอมูล ใชแบบสัมภาษณแที่ผูศึกษาวิจัยสรางขึ้นเอง โดยการสังเคราะหแจากวรรณกรรม เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย 
 3. การวิเคราะหแขอมูล 
  3.1 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลเป็นการพรรณนาลักษณะสวนบุคคลที่ไดจากการ
สัมภาษณแ 
  3.2 วิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับ การประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบานตนลาน       
  
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการประยุกตแใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบานตนลาน หมูที่ 5 ตําบลสัมปทวน อําเภอ          
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักคือการทํานา การทําสวน
และเลี้ยงสัตวแ เป็นอาชีพรอง ปใจจุบันเกษตรกรมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอปีมากกวาหนึ่งแสนบาทขึ้นไป เกษตรกรนิยมใช
เครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถไถ เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา มอเตอรแไชคแ และรถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อใชในการเดินทาง 
และขนสงผลผลิตการเกษตรจากไร นา บานเรือนที่อยูอาศัย สวนใหญมีสภาพเป็นบานช้ันเดียว     
 พัฒนาการการท านาของเกษตรกรบ้านต้นลาน 
 อาชีพทํานา เป็นอาชีพดั่งเดิมของคนบานตนลาน ทํามาตั้งแตสมัยปูุยาตายาย การทํานาอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ
เป็นหลัก ดั้งนั้น หน่ึงปีจะทํานาเพียงหนเดียว ใชแรงงานคน และแรงงานสัตวแเป็นสวนใหญ เมล็ดพันธุแก็เป็นเมล็ดดั้งเดิมที่มีใน
ทองถิ่น ผลผลิตที่ไดจึงคอนขางต่ํา สมัยกอน เกษตรกรยังไมมีการใชปุยเคมี ใชปุยคอกและปุยอินทรียแในการทํานา ไมมีการใช
สารเคมีและยาฆาแมลง ปีใดที่มีโรคและแมลงรบกวนมาก ๆ ก็จะไดผลผลิตต่ํา แตเนื่องจากเมล็ดพันธุแขาวที่ใชปลูก เป็นพันธุแ
พื้นเมืองที่มีความทนทานตอโรคแมลงไดดี ทําใหถึงแมผลผลิตจะไดไมมากนัก แตก็ยังพอไดบางเป็นบางสวน 
 เนื่องจากการทําการเกษตรในอดีต เป็นการทําเพื่อการเลี้ยงชีพ ไมไดทําเพื่อมุงจําหนาย เกษตรกรไมไดลงทุน
มากมายดังเชนปใจจุบัน ไมวาจะเป็นแรงงานก็ใชคน การเก็บเกี่ยวก็ใชการลงแขก เอาแรง ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดม
สมบูรณแ การใชจายในครัวเรือนจึงมีไมมากนัก ดังนั้น เกษตรกรจึงไมไดมีปใญหาหนี้สิน ถึงแมวาบางปีอาจจะไดผลผลิตไมมาก
นัก แตเกษตรกรก็สามารถพ่ึงพิงอาหารจากธรรมชาติได 
 การเข้ามาของระบบทุนนิยมและการตลาดแผนใหม่ 
 หลังจากท่ีระบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากการมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทําใหความตองการสินคาเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบปูอนโรงงานอุตสาหกรรม มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็รวมถึง           
ขาวดวย ในระยะแรก เกษตรกรปลูกขาวเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เหลือบริโภคจึงขาย ทําใหสินคาเกษตรเชนขาวมีจํานวน               
ไมมากนัก เป็นที่ตองการของตลาด ราคาจึงคอนขางดี ตอมา เมื่อระบบทุนและระบบการตลาดสมัยใหมเขามา ทําใหมี                
การสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวใหมากขึ้น เริ่มจากการกระตุนดวยราคาที่สูงขึ้น และมีการสรางความตองการในการบริโภค
สินคาอื่น ๆ ที่อาจจะเกินความจําเป็น ดังนั้น ในเวลาตอมา เกษตรกรไดเริ่มเรียนรูที่จะปลูกขาวเพื่อขาย ทั้งนี้ สวนหนึ่งเพื่อ
ตองการเงินตรามาจับจายใชสอย ซื้อหาสินคาที่มาจากภาคอุตสาหกรรม อาทิ เสื้อผา หรือสิ่งอํานายความสะดวกตาง ๆ ที่
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เกษตรกรไมสามารถผลิตเองได อยางไรก็ตาม การกระตุนใหเกษตรกรมีความตองการในการบริโภคสินคาฟุูมเฟือยเกินความ
จําเป็นคอนขางไดผล ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศตองการใหเกิดการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของการเกษตรไดเขามาสงเสริมใหเกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแบบเดิม เป็นการผลิตแบบใหม ที่ตองใชเมล็ด
พันธุแชนิดใหม มีการใชปุยเคมี ยาฆาแมลง เพื่อชวยในการเพิ่มผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการแนะนําเครื่องจักรกลเพื่อชวย
เกษตรกรทุนแรงในการผลิต แทนแรงงานคน และสัตวแ แบบแผนการผลิตแบบใหมดังกลาว ไดชวยใหเกษตรกรสามารถเพิ่มผล
ทางการเกษตรไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ผลผลิตที่ มีปริมาณมากเกินความตองการ ทําใหเกิดผลกระทบตอราคา            
นั่นหมายความวา ถึงแมเกษตรกรจะสามารถผลิตขาวไดมากขึ้น แตราคาขาวกลับลดต่ําลงกวาที่เคยเป็น ซึ่งในที่สุด รายไดจาก
การขายขาวของเกษตรกรก็ไมคุมกับรายจาย ซึ่งเกษตรกรจะตองจายไปกับเรื่องของเมล็ ดพันธุแ ยาฆาแมลง ปุยเคมี 
เครื่องจักรกล และน้ํามันเชื้อเพลิง สถานการณแเหลานี้ ไดกลายมาเป็นปใญหาเรือ้รังของเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งเกษตรกรที่
บานตนลานดวยเชนกัน ซึ่งสิ่งท่ีไดเกิดขึ้นกับเกษตรกรบานตนลาน คือยิ่งทํานา ก็ยิ่งตองเป็นหนี้สิน 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประมาณมี  พ.ศ. 2542 ไดมีการนอมนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล             
อดุยเดชมหาราช มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ไดมีหนวยราชการเขามาใหความรู นําแนวคิดหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาอบรมใหความรูแกเกษตรกรที่บานตนลาน เกษตรกรทุกคนไดรับความรูและไดนอมนํามาเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต และมีการประยุกตแใชในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทํานาของเกษตรกรบานตนลาน ซึ่งไดสงผลดีตอการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพของคนท่ีนี่ดังน้ี 
 จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดทําใหเกษตรกรบานตนลานไดกลับมาทบทวนถึงปใญหาและสาเหตุของปใญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและครอบครัว วาปใญหาเหลานั้น เกิดขึ้นไดอยางไร เริ่มจากการสํารวจตนเองโดยการใชบัญชีครัวเรือนมาเป็น
เครื่องมือ ซึ่งหลังจากที่ไดมีการทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรที่บานตนลานก็ไดพบวา ปใญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น สวนใหญมาจาก
การใชจายและการบริโภคของครัวเรือนที่เป็นไปอยางไมประหยัด มีความฟุุมเฟือยเกินความจําเป็น ดังนั้น หลังจากการทํา
บัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่บานตนลานก็ไดเริ่มมีการใชจายอยางประหยัด ใชจายในสิ่งจําเป็นเทานั้น ทําใหปใญหาหนี้สินใน
ครัวเรือนเริ่มลดลง  
 นอกจากน้ัน จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังทําใหเกษตรกรรูจักความพอประมาณในการประกอบอาชีพ สามารถ
เขาใจไดวา การผลิตผลผลิตจํานวนมากไปสูทองตลาด จะนําซึ่งปใญหาของราคาผลผลิตได ดังนั้น หากปรับรูปแบบการผลิตโดย
ไมเนนปริมาณ แตเนนคุณภาพ โดยการผลิตใหมีความหลากหลายแบบเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชที่ตนเองสามารถนํามาใช
บริโภคไดไมตองไปเสียเงินซื้อ เหลือจึงนําไปจําหนาย และปรับกระบวนการผลิตที่ไมใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืช ทําให
กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยตอทั้งผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งสามารถลดตนทุนในการผลิตไดเป็นอยางมาก ยิ่งไปกวานั้น 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํานา ของเกษตรกรบานตนลาน ยังไดพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุแขาวพื้นเมืองที่มี
ความทนทานตอโรคและแมลงไดดี ทําใหสามารถทํานาไดโดยไมตองพึ่งพาปุยเคมี และสารเคมีในยาปราบศัตรูพืช ทําให
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตไดมาก เพราะหันไปใชปุยอินทรียแที่เกษตรกรสามารถผลิตไดเอง  สิ่งที่เป็นผลพลอยไดที่
สําคัญไดแกการกลับมาของคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไดฟื้นตัวและมีความหลากหลายอุดมสมบูรณแอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งความสมบูรณแของระบบนิเวศของบานตนลานนี้ นับวาเป็นประโยชนแตอเกษตรกรที่จะไดอาศัยความสมบูรณแของ
ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติจะไดพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางยั่งยืน 
 ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรบานตนลานสามารถประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาแกไข
ปใญหาของตนเองไดสําเร็จ ไดแก ความสามัคคีโดยมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ไมวาจะเป็นรื้อฟื้นประเพณีลงแขกเอาแรง
กันเพื่อลดตนทุนในการทํานา การรวมกลุมกันออมทรัพยแเพื่อชวยเหลือกันดานเงินทุนไมตองไปเสียดอกเบี้ยแพง รวมทั้ง             
การรวมกลุมกันตั้งโรงสีเพื่อรับซื้อผลผลิตของสมาชิกกลุมเกษตรกรบานตนลาน เพื่อประกันราคา และสรางอํานาจใน               
การตอรองกับพอคาคนกลาง 
 ข้อค้นพบในการศึกษา 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไดสะทอนใหเห็นวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่มีความลึกซึ้งเหมาะสมสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของคนไทย ดังน้ัน หากคนไทยซึ่งรวมถึงเกษตรกรบานตนลานที่ไดนอมนําและนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
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ก็จะทําใหหลุดพนจากการครอบงําทางความคิดที่แฝงมากับคานิยมตะวันตก ที่สงเสริมการบริโภค และการนิยมในวัตถุที่
ฟุุมเฟือนเกินความจําเป็น อาจกลาวไดวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไดสรางใหคนไทยรวมทั้งเกษตรกรบานตนลานเกิด
ภูมิคุมกัน สามารถพึ่งตนเองไดทั้งดานความคิดในการไขปใญหาใหกับตนเอง และชุมชน มีความพอเพียงและพอประมาณใน 
การดํารงชีวิตที่เรียบงาย มีเหตุผลในการดําเนินชีวิตที่ไมเสีย่งตออันตรายตาง ๆ ไมวาจะเป็นเรื่องภัยจากเศรษฐกิจ หรือสุขภาพ 
ทําใหวิถีชีวิตของเกษตรกรบานตนลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองไปสูการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาทําใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแกการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และการเรียนรูที่เป็น
รูปธรรม ดังนั้น การแกไขปใญหาใหแกเกษตรกร จําเป็นตองดําเนินการไปพรอม ๆ กัน อันไดแก การใหแนวคิดที่ถูกตอง              
พรอม ๆ กับใหเรียนรูจากรูปธรรมซึ่งเป็นขอเท็จจริงที่เกษตรกรประสบอยู ซึ่งในกรณีของเกษตรกรบานตนลาน ไดแกการใช
บัญชีครัวเรือนในการสรางการเรียนรูและความตระหนักในปใญหาหนี้สินครัวเรือนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
 1. การเปลี่ยนแปลงที่ไดผลและยั่งยืนตองเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได รวมทั้งตองสอดคลองกับบริบทของผูที่จะ
เปลี่ยนแปลง กรณีของเกษตรกรบานตนลาน เมื่อพบวา ปใญหาหนี้สินมาจากการใชจายที่ไมประหยัด และเกิดจากการลงทุนใน
การผลิตที่มีความเสี่ยงเรืองราคาผลผลิต สิ่งที่เกษตรกรตองเปลี่ยนแปลงไดแกการลดคาใชจายที่ไมจําเป็นลง ในขณะเดียวกัน 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบใชสารเคมี เพื่อใชปุยอินทรียแ ก็จําเป็นตองใหเกษตรกรมีความรูและสามารถปรับเปลี่ยนเมล็ด
พันธุแเป็นพันธุแพ้ืนเมืองที่ตนเองมีอยูได 
 2. การสรางอํานาจในการตอรองใหแกเกษตรกรเป็นเรื่องจําเป็น ดังนั้น การสงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อผลิต เพื่อ
การออม หรือเพื่อการลงทุนแปรรูป และขายใหพอคาภายนอกจึงเป็นเรื่องจําเป็น  
 3. การสงเสริมใหเกษตรกรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูตลอดเวลาเป็นเรื่องจําเป็นเชนกัน เพราะฉะนั้น นอกจาก
การใหการอบรม ดูงานจากบุคคลภายนอกแลว การไดประชุมพบปะระหวางสมาชิกเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและ
กันก็เป็นเรื่องที่จําเป็น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาตนเองของผู้พิการไปสู่ความส าเร็จในอาชีพนวดแผนไทย 
กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี 

Factors affecting toward Self-development of disabled people in Thai massage career :  
Case study of a skill development centre for the blind Nonthaburi 

 
กรองทัน ลักษณะพร้ิม13 

 
Abstract 

 
 The research on “Factors Affecting on Self-development for People with Disability in Thai 
Traditional Massage Career: Case Study of the Skill Development Centre for the Blind Nonthaburi” aimed 
at studying the relevant factors regarding self-development of people with disability. The study 
emphasized the internal and external factors with regard to raise the self-development. The research was 
qualitative-research and case-study based. Those internal and external factors that affected on the 
blindwere collected from document review, in-depth interview and observation at the Skill Development 
Centre for the Blind Nonthaburi. There were 2 groups of informants. The first group consisted of the 
teacher at the centre and the alumni (2 people). The second group was the blind who undertook the 
internship in Thai Traditional Massage (4 people).  
 The research findings indicated that people with disability who were successful in their lives 
succeed because of both internal and external factors. The internal factors included positive thinking and 
having clear goals of living, which motivated them to fully concentrate, do hardworking and overcome 
the obstacles for their lives. It also enabled them with curiosity in order to gain self-improvement. Having 
prestige and honor made them independent and ready to help others. In addition, the external factors 
included supports, compliments, and advices from the surrounded people. The environment at the 
centre also gave more opportunities to develop their idea, knowledge and skill that were necessary for 
achieving in life. 
 Suggestions: 
 1. The authorities concerned with the blind should provide compulsory activities to raise their 
awareness in believing their positive potential. This is the key to develop skill, personality and 
professional career. 
 2. The authorities concerned with the blind should also adjust the relevant policy and support 
those centres or organizations that currently take care of people with disabilities. 
 3. Most importantly, the surrounded people included family members, friends or others should 
give them supports for the benefit of their self-development. 
 
Keywords : Self-Development, Success, People with Disability 
 
 
 

                                                           
13 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “ปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาตนเองของผูพิการไปสูความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทย: กรณีศึกษา      
ผูพิการทางสายตา ณ ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี” มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอ                
การพัฒนาตนเองของผูพิการ โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาปใจจัยภายในที่สําคัญทําใหเกิดการพัฒนาตนเองของผูพิการนําไปสู
ความสําเร็จ และศึกษาปใจจัยภายนอกที่สําคัญทําใหเกิดการพัฒนาตนเองของผูพิการนําไปสูความสําเร็จ การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงศึกษาการพัฒนาตนเองผานปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกของผูพิการ
ทางสายตาเพื่อดําเนินไปสูความสําเร็จของผูพิการเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยใชการศึกษาคนควาจาก
เอกสาร  การสัมภาษณแเชิงลึกและการสังเกตการณแที่ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี โดยผูที่ใหขอมูลใน
การศึกษา ไดแก กลุมที่ 1 อาจารยแผูฝึกสอนผูพิการทางสายตาและเป็นศิษยแเกาศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด
นนทบุรี จํานวน 2 ราย และกลุมที่ 2 ผูพิการทางสายตาที่เรียนและฝึกงานนวดแผนไทยที่ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ปากเกร็ดนนทบุรี จํานวน 4 ราย 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูพิการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนั้น สวนใหญมีสาเหตุมาจากทั้งปใจจัยภายใน
และปใจจัยภายนอก สําหรับปใจจัยภายในที่สําคัญไดแก การมีเปูาหมายในชีวิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สงผลใหคนพิการ         
กลุมนี้มีความมุงมั่น ขยันอดทน ตอสูกับชีวิตอยางไมยอมยอทอ นอกจากนั้น การมีความคิดในเชิงบวกก็เป็นปใจจัยภายในที่
สงผลใหคนเหลานี้ สามารถแกไขปใญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไปไดอยางไมยากลําบาก การมีเปูาหมายในชีวิตทําใหคนพิการ  
กลุมนี้มีความใฝุรูและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นปใจจัยภายในที่สําคัญของคน
พิการกลุมนี้ไดแก การมีศักดิ์ศรีและรักษาเกียรติของตนเอง ทําใหคนกลุมนี้ มุงมั่นที่จะพึ่งตนเองใหได รวมทั้งยังมี           
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผชวยเหลือบุคคลอื่นอีกดวย ปใจจัยภายในเหลานี้ เป็นเสมือนพลังที่ชวยผลักดันใหคนกลุมนี้ สามารถตอสู
กับปใญหาอุปสรรคตาง ๆ จนประสบความสําเร็จในที่สุด สวนดานปใจจัยภายนอกคือการเรียนรูของผูพิการที่ไดรับจากศูนยแฯ 
การเกิดกําลังใจจากบุคคลแวดลอมคําช่ืนชม  คําแนะนําจากผูใชบริการ รวมทั้งสภาพแวดลอมภายในศูนยแฯ  และการเรียน  
การสอนของศูนยแฯ  ทําใหคนพิการกลุมนี้มีโอกาสพัฒนาความคิด ความรู และทักษะ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองไปสู
ความสําเร็จในชีวิตได  
 ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 1. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูพิการทางสายตา จําเป็นจะตองหามาตรการที่จะกระตุนหรือเสริม
พลัง ซึ่งเป็นปใจจัยภายในที่จะทําใหผูพิการทางสายตาตองมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้น อันจะเป็นรากฐานที่
สําคัญที่จะทําใหเขาเหลานี้สามารถพัฒนาไดทั้งวิชาความรู การพัฒนาดานบุคลิกภาพ และการพัฒนาดานอาชีพ และนําไปสู
ความสําเร็จในชีวิตในที่สุด 
 2. รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรปรับนโยบายสงเสริมการพัฒนาผูพิการในสวนที่เป็นปใจจัยภายนอก            
อันไดแก การพัฒนาสถาบัน/หนวยงาน ท่ีเป็นกลไกสําคัญที่จะชวยใหผูพิการทางสายตาเหลานี้ไดรับโอกาสมาขึ้นในการพัฒนา
ตนเอง  
 3. บุคคลรอบขาง อันไดแก สมาชิกในครอบครัว และเพื่อน หรือแมแตผูที่เกี่ยวของกับผูพิการฯในแงมุมอื่น ๆ               
(เป็นผูรับบริการจากผูพิการฯ) ก็จําเป็นจะตองชวยเสริมสรางกําลังใจในทุกทางแก  ผูพิการทางสายตา เพื่อฟื้นฟูและชวย
ผลักดันให ผูพิการ เกิดกําลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองทําใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาตนเอง, ความสําเร็จ, ผูพิการ 
 
ค าน า 
 การไดเกิดมาเป็นคนถือเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้แมวาแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไปทั้งการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งในสังคมปใจจุบันนี้ยังมีกลุมบุคคลที่ดอยโอกาสทางสังคมอีกหลายกลุม หนึ่งในนั้นคือ            
กลุมผูพิการซึ่งมักไดรับการประทับตราวาดอยโอกาสกวาคนท่ัวไป และไรซึ่งสมรรถภาพในการดําเนินชีวิตในประเทศไทยนั้นมี
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จํานวนคนพิการทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียนไวจํานวน 1,250,015 ราย (สํานักงานสงเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2555)  
แตถึงกระนั้นประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูพิการเชนกัน โดยการตราพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาส รวมทั้งมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 
ตอมาจึงพัฒนาเป็นพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อใชทดแทนพระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี
บทบัญญัติถึงผูพิการโดยเฉพาะและเป็นการสานตอพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นในปีพ.ศ. 2534 ที่มี
จุดมุงหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผูพิการทั้ง 4 ดาน คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพดานการแพทยแ การฟื้นฟูสมรรถภาพดาน
การศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพดานอาชีพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพดานสังคม (สุกัญญา บุญคง , 2551 
อางถึงใน สมฤทัย นิรัติศัย, 2553) 
 แมวายังมีกลุม หนวยงาน องคแกรใหความสําคัญกับผูพิการ แตผูพิการบางคนยังคงเห็นวาตนเองดอยโอกาสทางสงัคม 
หมดสิ้นกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองใหเทียบเทาคนปกติ เกิดความทอแทในชีวิตเอง ดังนั้นผูพิการยังตองอาศัยการพัฒนาตนเอง
เพื่อใหประสบความสําเร็จทัดเทียมกับคนปกติทั่วไป ซึ่งการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง                
จากพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคตอการเจริญกาวหนาไปสูการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นกระบวนการเรียนรูที่นําไปสู                   
การเปลี่ยนแปลงซึ่งตองอาศัยองคแประกอบท่ีสําคัญและมีลําดับขั้นตอน (สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, 2545) อีกทั้งกําลังใจและ
ทัศนคติที่ดีก็เป็นปใจจัยสําคัญที่จะทําใหผูพิการพัฒนาตนเองและกาวเดินตอไปอยางมั่นคง เพราะการมีทัศนคติที่ดีจะชวยลด
การตอตานตาง ๆ รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเป็นอยางดี ผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกที่
สงผลตอการพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอา ชีพของคนพิการทางสายตาเพื่อเป็นแบบอยาง เป็นแรงบันดาลใจใน                
การดํารงชีวิตของคนพิการ เพื่อเป็นกําลังใจ สงเสริม และเป็นแนวทางในการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู
ความสําเร็จในอาชีพ และ ไมยอทอหรือยอมแพ เพียงเพราะความพิการทางดานรางกาย 
 การพัฒนาตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษวา self-development หมายถึง การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนดวยตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม โดยการพัฒนาศักยภาพของตนดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย 
จิตใจ อารมณแ และสังคม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อใหตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม  
เป็นประโยชนแตอผูอื่น สนองความตองการ หรือเปูาหมายที่ตนตั้งไว ตลอดจนการดํารงชีวิตอยางสันติสุข 
 สงวน (2543, น. 145) กลาวไววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสรางความเป็นคนใหมในตนเองใหมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกําลังใจ มีจุดมุงหมายในชีวิต การสงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
เพื่อเพ่ิมความรู มีความสามารถดีขึ้น การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่บุคคลแตละคนจะตองกระทําดวยตัวของเขาเอง โดยบุคคล
อื่นมีสวนใหการชวยเหลือสนับสนุนเพียงบางสวน เพื่อใหตนเองมีความรูความสามารถที่ดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง การ
เสริมสรางตนเองใหบรรลุจุดมุงหมายแหงชีวิตตน โดยไมเบียดเบียนสิทธิของผูอื่น เป็นการสรางสรรคแ พัฒนาชีวิตและการงาน
ของตนเองใหสูงเดน มีคุณประโยชนแและมีความสุข 
 อมรา เกิดสุข (2542, น. 17) ไดกลาววา การพัฒนาตนเองคือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ทําใหตนมีความรู               
มีทักษะ รวมทั้งมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูจากขอมูล ขาวสารและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อแกปใญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองอยางตอเนื่อง พจนแ เพชระบูรณิน (2528, น. 5) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการการพัฒนาตนเองไวดังน้ี 
 1. สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองได กลาวคือ ตนเองจะตองสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยไมตอง
คอยพ่ึงหรือรับความชวยเหลือจากผูอื่นอยูตลอดเวลา 
 2. เพื่อความสําเร็จในหนาที่การงาน หมายถึงการงานที่ปฏิบัติมีความเจริญกาวหนาอยางเหมาะสม การที่บุคคลจะ
เจริญกาวหนา จะตองเป็นผูมีความรูความสามารถรับผิดชอบตั้งใจจริงในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งความประพฤติและนิสัยที่ดี
ดวย 
 3. เพื่อการทําประโยชนแแกสังคม บุคคลที่จะมีชีวิตเป็นสุขไดจะตองไมเป็นคนเห็นแกตัวมากเกินไป จะตองรูจักการ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผแกบุคคลอื่น อยางนอยก็ญาติพี่นอง เพื่อการอยูรวมกันของคนในสังคมเป็นไปอยางราบรื่นและสงบสุข 
 จากผลการศึกษาของสมฤทัย นิรัติศัย (2553) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย อายุต่ํากวา 21 ปี เป็นโสดมี
ความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผูพิการทางขา ฝึกอาชีพในหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุมตัวอยาง
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มีการพัฒนาตนเองเกือบทุกดานอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับการสรางบุคลิกภาพที่ดีมากที่สุด มีการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ปใจจัยภายในท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเอง คือ การตั้งจุดมุงหมายในชีวิตและการเห็นคุณคา
ในตนเองในระดับมาก มีแรงบันดาลใจ ความสามารถ ความถนัดอยูในระดับปานกลาง สวนปใจจัยภายนอกคือการสนับสนุน
การครอบครัว ครู/อาจารยแ กิจกรรมของโรงเรียนและสภาพแวดลอมในโรงเรียนในระดับมาก ผลการเปรียบ เทียบความ
แตกตางของการพัฒนาตนเอง พบวา หลักสูตรการฝึกอาชีพมีผลตอการสรางนิสัยที่ดีและการปรับตัว สวนแรงบันดาลใจและ
ภายนอกไมทําใหการพัฒนาตนเองของผูพิการแตกตางกัน นอกจากนี้การสนับสนุนจากครอบครัวไมทําใหผูพิการมีการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถท่ีแตกตางกัน 
 การพัฒนาตนเองเป็นความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงขอบกพรองที่มีอยูของบุคคลใหดีขึ้น
กวาเดิม เพื่อใหสอดคลองกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะการพัฒนาตนเองจะทําใหบุคคลเดินไปสูความสําเร็จ
ที่ตั้งเปูาไวได ดังนั้น การพัฒนาตนเองจะมีประโยชนแอยางมาก หากบุคคลคิดและตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา คําถาม
วิจัย : อะไรคือปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาตนเองของคนพิการไปสูความสําเร็จในอาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา 

 เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาตนเองของผูพิการที่นําไปสูความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทย 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการพัฒนาตนเองของคนพิการไปสูความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทย กรณีศึกษา 
ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงศึกษา
การพัฒนาตนเองผานปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกของผูพิการทางสายตาเพื่อดําเนินไปสูความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทย
ของผูพิการ ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) กลุมผูใหขอมูลมีความหลากหลายทางดานอายุ และ               
วุฒิภาวะในดานการทํางาน เพื่อสะทอนถึงปใจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของผูพิการ  หลักเกณฑแการเลือกผูใหขอมูล
จะคํานึงถึงความหลากหลายดานประวัติความเป็นมาของแตละบุคคล ประสบการณแในการดําเนินชีวิตและการทํางาน กอนเขา
มาอยูที่ศูนยแฯ และหลังจากไดเขาเรียนและทํางานที่ศูนยแ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เพื่อนําไปสูการศึกษาถึง               
ความแตกตาง หรือ คลายคลึงกันในเรื่องปใจจัยภายใน และปใจจัยภายนอกที่นําไปสูการพัฒนาตนเองของผูพิการ และเนื่องจาก
ที่ศูนยแฯ เปิดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกัน ในการเลือกกลุมผูใหขอมูลจะแบงเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 เป็นอาจารยแ  
ผูฝึกสอนผูพิการทางสายตาและเป็นศิษยแเกาศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดนนทบุรี และกลุมที่  2 ผูพิการทาง
สายตาที่เรียนและฝึกงานนวดแผนไทยที่ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดนนทบุรี 
 กลุ่มที่ 1 เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนผู้พิการทางสายตาและเป็นศิษย์เก่า ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด
นนทบุรีจ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. อาจารยแเสวียน งามแสง  
 2. อาจารยแธนิศร พินิชกชกร  
 กลุ่มที่2  ผู้พิการทางสายตาท่ีมาเรียนนวดแผนไทยท่ีศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดนนทบุรี จ านวน 
4 ราย  ได้แก่  
 1. นายประเสริฐ พรหมนอย  
 2. นายทะนงศักดิ์ ภูระศักดิ์   
 3. นายจักรกฤษ พุมพันธแ 
 4. นายนภดล แผนฉลาด      
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลทั้งกอนลงพื้นที่และขณะลงพื้นที่ภาคสนาม โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธแ คูมือ 
หนังสือ และบทความวารสารตาง ๆ รวมถึงขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสแที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาตนเองของ              
ผูพิการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ในการกําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได 
 2. วิธีการสัมภาษณแ โดยการพูดคุยแบบเป็นทางการและแบบไมเป็นทางการประกอบกับการใชเทคนิคการสัมภาษณแ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่เป็นผูใหขอมูลหลัก โดยทําการสัมภาษณแตามแนวคําถามประกอบการ
สัมภาษณแที่ผูศึกษาไดกําหนดประเด็นคําถามไว พรอมท้ังทําการจดบันทึกขณะสัมภาษณแ และบันทึกเสียงกรณีที่ผูใหสัมภาษณแ
อนุญาตใหบันทึกเสียงได 
 
วิธีการศึกษาและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึกษาทําการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแจากอาจารยแผูฝึกสอนและเป็นศิษยแเกาที่ศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตา
บอดปากเกร็ด นนทบุรี  และผูพิการทางสายตาที่มาเรียนนวดแผนไทยท่ีศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี 
ซึ่งในการเขาถึงผูใหสัมภาษณแเบื้องตนโดยขอความรวมมือจากผูใหสัมภาษณแในการขอขอมูลประกอบการทําวิจัย ซึ่งในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสามารถแบงไดเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก ในขั้นตอนแรกผูวิจัยทําความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณแ สภาพการณแ สถานการณแ และสภาพแวดลอมที่
ตองการศึกษา โดยเปิดเผยตนเองตอผูใหสัมภาษณแในบทบาทผูวิจัย ดวยการแนะนําตนเองพรอมช้ีแจงถึงวัตถุประสงคแใน             
การเขาศึกษาวิจัย ทําใหผูถูกสัมภาษณแเกิดความไววางใจ และใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย ในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่
สําคัญที่สุด และมีผลตอการศึกษาข้ันตอไปทั้งตอการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหแขอมูล 
 ขั้นตอนที่สอง หลังจากไดสรางสัมพันธภาพใหเป็นที่คุนเคยกับผูใหสัมภาษณแแลว ผูวิจัยจะเริ่มตนเก็บขอมูลโดย             
การสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแนวคําถามที่ไดเตรียมไว ซึ่งแนวคําถามนี้อยูบนพื้นฐานของกรอบ
การศึกษานี้ โดยตั้งคําถามตาง ๆ ใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาตนเองของผูพิการที่นําไปสูความสําเร็จใน
ชีวิต โดยใชอุปกรณแในการบันทึกขอมูล คือ เครื่องบันทึกเสียงและสมุดจด โดยไดรับอนุญาตจากผูใหสัมภาษณแ การสัมภาษณแ
จะดําเนินไปอยางไมเป็นทางการ ( Informal Interview) ซึ่งจะสามารถทําใหตรวจสอบความเขาใจไดตรงกันระหวาง              
ผูสัมภาษณแและผูใหสัมภาษณแ อีกทั้งยังตรวจสอบพฤติกรรมตาง ๆ จากสีหนา ทาทาง กริยา นํ้าเสียงไดเพิ่มเติมอีกดวย 
 
ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปใจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของผูพิการในการประกอบอาชีพนวดแผนไทย สามารถสรุปผลไดวา ปใจจัย
ภายใน 6 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก ความมุงมั่น การมีเปูาหมายในชีวิต ความขยันอดทน ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี การใฝุรู            
ใฝุเรียน และการมีความคิดเชิงบวก 
 ความมุงมั่น ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อใหตนเองสามารถดูแลชวยเหลือตนเองและประกอบอาชีพเพื่อหารายได การมี
เปูาหมายในชีวิตที่ชัดเจน ทําใหผูพิการไมคิดยอทอตออุปสรรคทั้งหลาย รวมทั้งเป็นแรงผลักดันใหผูพิการมีกําลังใจการพัฒนา
ตนเองใหไปถึงจุดหมายไดในที่สุด ความขยันอดทน โดยเฉพาะความขยัน ทั้งการเรียนรูในดานอาชีพ และการเรียนรูภาษา
เบรลลแ มีความอดทนตออุปสรรคตาง ๆ ที่ยากลําบาก ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูพิการทางสายตามีความรักในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตน ไมตองการเป็นภาระตอสังคม และเช่ือวาตนเองมีศักยภาพพอที่จะหารายไดเลี้ยงตนเองได การใฝุรู ใ ฝุเรียน          
อยูเสมอ ตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ รับฟใงขาวสาร รับฟใงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูอื่น แลวนํามาปรับใช รวมทั้งมี               
การเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ ความคิดเชิงบวก ผูพิการทางสายตามีการมองโลกในแงดี  ไมไดโทษโชคชะตาชีวิต ไมนิ่งเฉย             
มีความคิดที่จะเสริมกําลังกาย กําลังใจใหตนเอง ปใจจัยภายนอกที่สําคัญ 4 ประเด็น ไดแก กําลังใจจากบุคคลแวดลอม ,              
คําช่ืนชม คําแนะจากผูใชบริการ, การเรียนการสอนของศูนยแ และสภาพแวดลอมในศูนยแฯ 
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 กําลังใจจากบุคคลแวดลอม เชน ครู เพื่อน ครอบครัว ซึ่งชวยสงเสริมใหผูพิการเกิดความตองการเรียนรู และ              
การพัฒนาตนเองใหดีขึ้น คําช่ืนชม  คําแนะนําจากผูใชบริการ ทําใหผูพิการไดเรียนรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาฝีมือใหกาวหนา  
มากยิ่งข้ึน การเรียนการสอนของศูนยแฯ ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งความรู สติปใญญา ดานรางกาย และ ดานสังคม  
สภาพแวดลอมภายในศูนยแฯ ไดแก กฎ ระเบียบ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นสวนชวยสงเสริมใหผูพิการได
พัฒนาตนเองเป็นอยางดี   
 
บทเรียนส าคัญจากการศึกษา/การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณแผูพิการทางสายตาทั้ง 6 ทาน แบงเป็น ครูผูสอน 2 ทาน และนักเรียน 4 ทาน  ซึ่งมีอายุที่              
แตกตางกัน แตผูใหสัมภาษณแลวนเป็นผูพิการทางสายตาที่ศึกษาในศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี และ 
มีความสําเร็จในอาชีพ ความสําเร็จในชีวิต ซึ่งความสําเร็จนั้นจะแตกตางออกไปตามเปูาหมายของแตละคน แตทั้งนี้ทั้งนั้นจาก
การสัมภาษณแผูพิการทางสายตาทั้ง 6 ทาน  ทําใหไดทราบวา  ความสําเร็จเกิดขึ้นไดจากปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองที่
ใกลเคียงกัน ซึ่งมีท้ังปใจจัยภายใน และปใจจัยภายนอก สามารถสรุปประเด็นหลักที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง ดังนี ้
 1. ปัจจัยภายในที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาตนเองของคนพิการไปสู่ความส าเร็จในอาชีพนวดแผนไทย  ได้แก่ 
  1.1 ความมุงมั่น ผูพิการทางสายตามีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อใหตนเองสามารถดูแลชวยเหลือ
ตนเองได ทั้งในแงการใชชีวิตประจําวัน  การเรียนรูดานการประกอบอาชีพเพื่อหารายได   
  1.2 การมีเปูาหมายในชีวิต ผูพิการทางสายตามีเปูาหมายในชีวิตที่ชัดเจน แมหลายคนอาจจะลมเหลวในเปูาหมาย
ที่เคยตั้งไวกอนหนาท่ีจะมาเรียนที่ศูนยแ แตก็ไมคิดยอทอตออุปสรรคทั้งหลาย การมีเปูาหมายที่ชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันใหผู
พิการมีกําลังใจการพัฒนาตนเองใหไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจ 
  1.3 ความขยันอดทน ผูพิการทางสายตาแทบทุกคนมีความขยันในการเรียนรู ทั้งการเรียนรูในดานการฝึกอาชีพ  
การเรียนรูภาษาเบรลลแ ขยันทบทวนความรู ทบทวนบทเรียนนอกหองเรียนสม่ําเสมอ ขยันในการพัฒนาทักษะ ฝีมือการนวด
จากปใญหาที่ไดพบ นํามาคิดหาวิธีแกไข พัฒนาใหการนวดดีขึ้น มีความอดทนตออุปสรรคตาง  ๆ ที่ยากลําบาก เพราะ                   
ไมสามารถใชชีวิตปกติเหมือนบุคคลที่มองเห็นได  แตก็อดทนในการเรียนท่ีตองใชการจํา  ใชการจินตนาการ 
  1.4 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูพิการทางสายตามีความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ไมตองการพึ่งพาใคร            
ไมตองการเป็นภาระตอสังคม  เห็นวาตัวเองสามารถทําในสิ่งตาง ๆ ได  ไมไดเห็นวาความพิการทางสายตาเป็นอุปสรรคตอ             
การทํางาน  หรือการใชชีวิตที่ตองพึ่งพาผูอื่น  พึ่งพาสังคม  ทั้งในเรื่องของรายได  การหาเลี้ยงตนเอง  ผูพิการเช่ือวาเขามี
ศักยภาพพอที่จะหารายไดเลี้ยงตนเองได  หากไดรับการพัฒนา 
  1.5 การใฝุรู ใฝุเรียน ผูพิการทางสายตาที่ประสบความสําเร็จจะมีความใฝุเรียนรูอยูเสมอ ตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  
รับฟใงขาวสาร รับฟใงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูอื่น แลวนํามาปรับใช มีความตองการคนควา ประยุกตแสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ  
ไมไดเรียนรูจากการเรียนในหองเรียนเทานั้น  แตมีการเรียนรูดวยตนเองดวย 
  1.6 ความคิดเชิงบวก ผูพิการทางสายตาที่ประสบความสําเร็จจะมีความคิดเชิงบวก ไมคิดแงลบ มองโลกในแงดี            
แมตนเองจะพิการ แตก็ไมไดโทษโชคชะตาชีวิต ไมนิ่งเฉย เก็บตัว ทํารายตัวเอง แตพวกเขากลับคิดในทางที่เสริมกําลังกาย  
กําลังใจใหตนเอง คิดในแงที่ตนเองสามารถทําประโยชนแหลายๆอยางใหแกผูอื่น  แกสังคมได 
 2. ปัจจัยภายนอกส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาตนเองของคนพิการไปสู่ความส าเร็จในอาชีพนวดแผนไทย ได้แก่ 
  2.1 กําลังใจจากบุคคลแวดลอม เชน ครู เพื่อน ครอบครัว กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่ผูพิการทางสายตาตองการ และ
บุคคลแวดลอมคือบุคคลที่ใกลชิดกับผูพิการ  สามารถเป็นกําลังใจใหแกผูพิการไดดี  กําลังใจเหลานั้นจะชวยสงเสริมใหผูพิการ
เกิดความตองการเรียนรู ความตองการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น 
  2.2 คําช่ืนชม คําแนะนําจากผูใชบริการ เป็นปใจจัยที่สําคัญของหมอนวด เพราะการนวดจะนวดใหกับผูใชบริการ
ทุกทาน ดังนั้น คําช่ืนชม คําแนะนําจากผูใชบริการจะทําใหผูพิการไดเรียนรูดวย ไดรูวาตนเองนวดไดดี มีคุณภาพเพียงใด สิ่งใด
ที่ยังตองปรับปรุง เป็นสวนชวยในการพัฒนาฝีมือของผูพิการ  และคําช่ืนชมก็เป็นกําลังใจใหแกผูพิการพัฒนาตนเองตอไป 
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  2.3 การเรียนการสอนของศูนยแฯ การจัดการเรียนการสอนของศูนยแเป็นอีกปใจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง 
เพราะการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความตองการพัฒนาตนเองของผูพิการ ตองครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน           
ทั้งความรู สติปใญญา ดานรางกาย และ ดานสังคม     
  2.4 สภาพแวดลอมภายในศูนยแฯ ไดแก กฎ ระเบียบ อาคาร สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นสวนชวยสงเสริม
ใหผูพิการไดพัฒนาตนเอง  หากสภาพแวดลอมมีความพรอมการเรียนรูก็จะมีคุณภาพ กฎ ระเบียบของศูนยแฯ เป็นตัวชวยให             
ผูพิการพัฒนาดานสังคมไดดวยการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ทําใหการอยูรวมกันเป็นไปอยางปกติสุข 
  ผูพิการทางสายตาที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทยนั้นเริ่มตนจากจิตใจของตนเองกอน  ใจที่ไมยอมแพ  
ยอทอตอความพิการ ใจท่ีพรอมสู การมีจิตใจท่ีแข็งแรงจะทําใหเรารูจักคิดบวก มองโลกในแงมุมที่ดี มองความพิการเป็นโอกาส 
ไมใชอุปสรรค ทําใหเรามองเห็นคุณคาในตัวเอง รูคุณคาของตน เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง วาสามารถทําในสิ่ง
ตาง ๆ ไดดวยตนเอง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได โดยไมตองพึ่งพาผูอื่น เกิดความรักในศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ          
ของตน พลังแรงใจและความเช่ือมั่นจะทําใหสามารถทําสิ่งตาง  ๆ ใหสําเร็จลุลวงได และจะทําใหเกิดความตองการใน                 
การเรียนรู  ความตองการพัฒนาตนเองตามมา จึงสงผลใหผูพิการทางสายตาแสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจาก
จะมีแรงขับจากภายในแลว ยังมีแรงขับจากภายนอกที่เป็นปใจจัยสําคัญในการสงผลตอความสําเร็จในอาชีพหมอนวด คือ 
กําลังใจจากบุคคลแวดลอม ทั้งกลุมเพื่อในศูนยแฯ ซึ่งเป็นกําลังใจใหแกกันและกันไดดีในระหวางใชชีวิตที่ศูนยแ ชวยเหลือกันใน
ช่ัวโมงเรียน  ชวยกันทบทวนความรูนอกช่ัวโมงเรียน และชวยในการพัฒนาดานรางกาย และการเขาสังคม ทั้งนี้ยังมีกําลังใจ
จากครอบครัว  จาก บิดามารดา พี่นอง ญาติมิตร ท่ีเขาใจในความพิการ เขาใจวิถีชีวิตผูพิการ และคอยใหคําปรึกษา ใหคําช่ืน
ชมใหกําลังใจอยูเสมอ ครูผูสอนซึ่งเป็นผูใหวิชา ทักษะความรูแกผูพิการทางสายตา และเป็นแรงบันดาลใจใหกับผูพิการทาง
สายตาหลายทานไดใชเป็นแบบอยาง และสิ่งสําคัญตอความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทยที่ขาดไมได คือ ลูกคาผูใชบริการที่ชวย
ใหผูพิการทางสายตาไดพัฒนาทักษะการนวดจากคําแนะนําของลูกคาผูใชบริการไปใชในการปรับปรุงพัฒนาฝีมือการนวด คํา
ช่ืนชมของลูกคาผูใชบริการสามารถนํากลับมาเป็นกําลังใจในการตอสูชีวิต และประกอบ 
  ปใจจัยตาง ๆ ขางตน เป็นสิ่งที่ผูพิการทางสายตาที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทยมี และสงผลใหเกิด
การพัฒนาตนเองแกผูพิการทางสายตาในดานของการพัฒนาทางดานความรู สติปใญญา โดยมีความรูดานทักษะการนวดจน
สามารถนําไปประกอบอาชีพได  มีความรูในการนวดจนสามารถสอนผูอื่นได และยังชวยรักษาอาการเจ็บปุวย  การพัฒนาดาน
รางกายจากการเดินที่เป็นอุปสรรค  การใชไมเทาไมเป็น  เกิดการพัฒนาจนสามารถใชไมเทาได  มีความแข็งแรงจนสามารถ
เป็นนักกีฬาได การพัฒนาดานความคิด  มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น การพัฒนาดานสังคมโดยไมเบื่อหนายสังคม  
สามารถอยูรวมในสังคมได  และทําประโยชนแใหแกผูอื่น  ซึ่งลวนเป็นสิ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทย 
  ผูพิการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทยลวนมีเปูาหมายที่ช้ีวัดความสําเร็จ  ในเรื่องของการมีรายได
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได  การมีสวนรวมกับกลุมหรือสังคมและไดรับการยอมรับในสังคม  และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ซึ่งผูพิการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนวดแผนไทยมีความรูสึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองสามารถทําไดจากเปูาหมาย
ที่ตั้งไว  โดยที่พวกเขามีความสุขในการใชชีวิตอยางเต็มรอย  แมรางกายจะไมสมบูรณแเต็มรอยก็ตาม 
 
สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาไดสะทอนใหเห็นวา กลุมคนพิการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนั้น สวนใหญมีสาเหตุมาจากทั้ง
ปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอก สําหรับปใจจัยภายในท่ีสําคัญไดแก การมีเปูาหมายในชีวิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สงผลให
คนพิการกลุมนี้มีความมุงมั่น ขยันอดทน ตอสูกับชีวิตอยางไมยอมยอทอ นอกจากนั้น การมีความคิดในเชิงบวกก็เป็นปใจจัย
ภายในที่สงผลใหคนเหลานี้ สามารถแกไขปใญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไปไดอยางไมยากลาํบาก ความมีเปูาหมายในชีวิตทําใหคน
พิการกลุมนี้มีความใฝุรูและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นปใจจัยภายในที่สําคัญของ
คนพิการกลุมนี้ไดแกการมีศักดิ์ศรีและรักษาเกียรติ์ของตนเอง ทําใหคนกลุมนี้ มุงมั่นที่จะพึ่งตนเองใหได รวมทั้งยังมี                 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผชวยเหลือบุคคลอื่นอีกดวย ปใจจัยภายในเหลานี้ เป็นเสมือนพลังที่ชวยผลักดันใหคนกลุมนี้ สามารถตอสู
กับปใญหาอุปสรรคตาง ๆ จนประสบความสําเร็จในที่สุด 
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 อยางไรก็ตาม นอกจากปใจจัยภายในที่เป็นแรงขับใหคนพิการกลุมนี้มีพลังในการพัฒนาตนเองแลว ปใจจัยภายนอกอัน
ไดแก กําลังใจที่ไดจากคนรอบขางไมวาจะเป็นเพื่อนคนพิการดวยกัน หรือกําลังใจจากอาจารยแผูสอน รวมทั้งกําลังใจจาก
ผูรับบริการ (นวด) ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ชวยเพิ่มพูนพลัง และเป็นเสมือนน้ําหลอเลี้ยงที่ทําใหคนพิการมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
หรือพึงพอใจกับผลงานที่ตนเองไดลงมือทํา นอกจากนั้น การใหโอกาสของศูนยแพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ ก็ถือเป็นปใจจัย
ภายนอกท่ีสําคัญที่ทําใหคนพิการกลุมนี้ไดรับการพัฒนาท้ังดานความรู ดานวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาดานรางกาย สังคม และ
จิตใจ ซึ่งถือเป็นสวนสําคัญตอความสําเร็จของคนพิการ 
 จึงอาจกลาวไดวา หากคนพิการที่มีอยูเป็นจํานวนไมนอยในสังคมปใจจุบัน ไดรับการพัฒนาตามรูปแบบแนวทางหรือ
อาศัยปใจจัยดังกลาวขางตนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ก็จะชวยใหคนพิการเหลานั้น ไดมีโอกาสที่ไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ตนเอง จากคนที่เคยชวยตัวเองไมได ไปสูการพึ่งตนเอง หรือสามารถชวยผูอื่นได ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษยแที่มีคุณคาตอ
สังคม และชวยเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงใหแกชุมชน ทําใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาไดในที่สุด 
ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 1. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูพิการทางสายตา จําเป็นจะตองหามาตรการที่จะกระตุนหรือเสริม
พลัง ซึ่งเป็นปใจจัยภายในที่จะทําใหผูพิการทางสายตาตองมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้น อันจะเป็นรากฐานที่
สําคัญที่จะทําใหเขาเหลานี้สามารถพัฒนาไดทั้งวิชาความรู การพัฒนาดานบุคลิกภาพ และการพัฒนาดานอาชีพ และนําไปสู
ความสําเร็จในชีวิตในที่สุด 
 2. รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรปรับนโยบายสงเสริมการพัฒนาคนพิการในสวนที่เป็นปใจจัยภายนอก             
อันไดแก การพัฒนาสถาบัน/หนวยงาน ที่เป็นกลไกลสําคัญที่จะชวยใหคนพิการทางสายตาเหลานี้ไดรับโอกาสมาขึ้นใน           
การพัฒนาตนเอง  
 3. บุคคลรอบขาง อันไดแก สมาชิกในครอบครัว และเพื่อน หรือแมแตผูที่เกี่ยวของกับผูพิการฯ ในแงมุมอื่น ๆ             
(เป็นผูรับบริการจากผูพิการฯ) ก็จําเป็นจะตองชวยเสริมสรางกําลังใจในทุกทางแกผูพิการทางสายตา เพื่อฟื้นฟูและชวยผลักดัน
ใหผูพิการ เกิดกําลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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กระบวนการและระดับการมสี่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกธนาคารต้นไม้บ้านเนินดินแดง  
ม.9 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 

Participation Process and Factors Affecting on the Participation of the Tree Bank 
MembersNerndindaeng, Moo 9, Noensai,Mueang, Trat 

 
 กิติพัฒน์   ไฉไลสุขสมบัติ14 

 
Abstract 

 
 This study was a quantitative-research based and aimed to investigate the process and level of 

Tree Bank Members’ participation. The study also aimed to examine the factors affecting on such 
participation. A group interview and questionnaires were used to a sample of 128 people. The Statistical 
Package for Social Science (SPSS) program was used to show descriptive statistics (Percentage) and 
inferential statistic (Chi-Square). 

 The finding indicated that the Tree Bank members, mainly male, aged 40 – 60, earning more 
than 250,000baht a year, and applied for membership more than 10 years joined the Tree Bank project 
because they had realized the importance of the trees and believed that those trees would somehow 
benefit in the future. Some members had been planting over 10 years in order to balance the ecosystem 
and to prevent the deforestation. Some members also saved their cost of living and gained the additional 
income from agricultural career.  

 The average of participation to all level of Tree Bank project was 78.2 percent. The average of 
participation to the supporting level only was 92.6 percent. The average of participation to the beginning 
process of the project and during the planting was 90.4 and 85.4 percent, respectively. The average of 
participation to action-plan level was only 45.3 percent. 

 According to the level of participation, the average (in each level) of participation to the 
supporting level was 85.9 percent. The average of participation to the supporting level only was 92.6 
percent. The average of participation to the beginning process of the project and during the planting was 
90.4 and 85.4 percent, respectively. The average of participation to action-plan level was only 45.3 
percent. The average of participation to the beginning process of the project, action-plan before planting 
and process of planting was 55.5, 42.2 and 38.3 percent, respectively. By using Chi-Square to analyze the 
factors affecting on the members’ participation revealed that the personal factors included period of 
participation and membership status. Members, community and society received such benefits from the 
project. The relationship and level of participation showed statistical significance at 0.05. 

 Based on my research, the suggestion is to increase the numbers of membership. More people 
will realize the importance of the tree and the conservation of natural resource. The community should 
also run its enterprise to process the wood from the planted tree in pursuance of life opportunity and 
financial security for the people. 
 
Keywords : Participation, Farmers, Tree Bank 

                                                           
14 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษา เรื่อง กระบวนการและระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรสมาชิกธนาคารตนไมบานเนินดินแดง ม.9            
ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราดในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ธนาคารตนไมทั้งหมดรวม 128 คน มีวัตถุประสงคแการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการ ระดับการมีสวนรวมในโครงการธนาคาร
ตนไม  และปใจจัยที่มีผลตอกระบวนการและระดับการมีสวนรวมของสมาชิก ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณแกลุมตัวอยางตามแบบสอบถามที่สรางขึ้นและนํามาประมวลผลขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชพรรณนา
สถิติ ไดแก รอยละ  ( PERCENT ) และการอนุมานสถิติ  (INFERNTIAL STATISTIC ) ไดแก คาไคสแควรแ   
 ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารตนไม  สวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 40 -60 ปี มี
รายไดมากกวา 250,000 บาทตอปี  และเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารตนไมมากกวา 5 ปี  สมัครใจเขารวมโครงการธนาคาร
ตนไมเพราะเห็นในคุณคาของตนไมที่ปลูก และเชื่อมั่นวาตนไมที่ปลูกนั้นมีมูลคาในอนาคตอยางแนนอน บางรายปลูกตนไมมา
เป็นเวลา 10 กวาปีเพราะมีความเชื่อในคุณคาตอความสมบูรณแของระบบนิเวศนแ และยังชวยแกปใญหาการตัดไมทําลายปุา การ
บุกรุกผืนปุา นอกจากนี้สมาชิกธนาคารตนไมบางคนยังไดสามารถนําไปใชประโยชนแในครอบครัวทั้งเป็นไมใชสอยและ             
การขยายพันธุแ ไมตองไปซื้อหาจากผูอื่น  เป็นการลดรายจายและสรางรายไดทางการเกษตร นําไปสู      การพึ่งตนเอง  
 การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมธนาคารตนไม จึงมีคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมโดยรวมทุกขั้นตอนของโครงการ
ธนาคารตนไม ถึงรอยละ 78.2  พิจารณาถึงการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน พบวา เกษตรกรมีสวนรวมสนับสนุนโครงการ
ธนาคารตนไมมากท่ีสุด ถึงรอยละ 92.6 รองลงมาคือ ข้ันเตรียมการกอนมีธนาคารตนไม และขั้นตอนการดําเนินการปลูกตนไม 
ปลูกปุา โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.4 และรอยละ 85.4 ในขณะที่ เกษตรกรเขารวมในขั้นตอนการวางแผนโครงการธนาคาร
ตนไมนอยท่ีสุด คือ มีเพียงรอยละ 45.3 เทานั้น 
 ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม โดยเฉลี่ยในแตละขั้นตอน พบวาสมาชิ กมีสวนรวม
สนับสนุนโครงการธนาคารตนไมในระดับมาก มีจํานวนมากที่สุดถึงรอยละ 85.9 รองลงมาคือ ขั้นเตรียมการกอนมีโครงการ
ธนาคารตนไม การวางแผนในโครงการธนาคารตนไม และการดําเนินการปลูกตนไม ปลูกปุา โดยคิดเป็นรอยละ 55.5 รอยละ 
42.2 และรอยละ 38.3 ตามลําดับ 
 การวิเคราะหแปใจจัยและเหตุผลที่สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม โดยใช คาไคแสควรแ 
พบวา ปใจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ และสถานภาพสมาชิกโครงการ 
ความเช่ือมั่นที่ไดรับประโยชนแจากโครงการ ไดแก เกษตรกรเองไดรับประโยชนแ ชุมชนและสังคมไดรับประโยชนแ และ ปใจจัย
ดานการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. มีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของสมาชิกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ  ควรมีการขยายสมาชิกธนาคารตนไม และกําหนดการขยายสมาชิกไวในแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารตนไมบานเนินดินแดงเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของ การมีสวนรวมและการปลูกตนไม ปลูกปุา
ตลอดจนการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ  และควรมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปไมที่ปลูก เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหแกสมาชิกของโครงการและสรางโอกาสแกสมาชิกในการสรางรายไดเสริมใหแกตนเอง 
 
ค าส าคัญ : การมสีวนรวม, เกษตรกร, ธนาคารตนไม 
 
ค าน า 
 เมื่อปี 2504 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปุาไมทั้งสิ้นจํานวน 171 ลานไรจากจํานวนพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 320.7 ลานไร
หรือคิดเป็นรอยละ 53.3 จากการสํารวจ ในปีพ.ศ.2550 พบวา พื้นที่ปุาของประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว เหลือเพียง 104.6 
ลานไร คิดเป็นรอยละ 32.6 การลดลงของพื้นที่ปุาไมสวนใหญ เกิดจากการบุกรุกปุาของชาวบานเพื่อทําการเกษตร               
ทําไรเลื่อนลอยโดยมีนายทุนอยูเบื้องหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปี 41 ที่เกิดคดีปุาสาละวิน สังคมไดรับรูวาเกิดมีขบวนการ
ลักลอบทําลายปุาไมอยางกวางขวางซึ่งกรมปุาไมไดประสานความรวมมือกับกองทัพบกเพื่อปูองกันปราบปรามการลักลอบ
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ทําลายปุาไม โดยแกไขปใญหาไดในระดับหนึ่ง แตยังมีนายทุนอีกกลุมหนึ่ง ตัดไมทําลายปุา  เผาปุา บุกรุกปุาสงวน ไมเวน
แมกระทั่งที่ดินของรัฐ เพื่อนําพื้นที่มาใชในการทําธุรกิจ เชนโรงแรม ที่พัก รีสอรแท หรือจับจองเป็นสมบัติสวนตัว  เหตุการณแ
ดังกลาวเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีของประเทศ และทวีความรุนแรงข้ึนเป็นลําดับ  เป็นผลใหพื้นที่ปุาของประเทศลดลง
อยางตอเนื่อง และไมมีแนวโนมวาจะรักษาหรือเพิ่มพื้นที่ปุาอยางเป็นรูปธรรมไดอยางไร ซึ่งในชวงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผานมา 
ไดมีการพูดคุยกันถึงปใญหาที่ตามมาจากการตัดไมทําลายปุา คือปใญหาสภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน ไดเริ่ม
ตื่นตัวทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อท่ีจะแกไขปใญหาดังกลาวหลายโครงการ อยางไรก็ตามทุกฝุายมีความเห็นรวมกันวาการ
รักษาพ้ืนท่ีปุาไม  ตนนํ้าลําธารและสิ่งแวดลอมรวมทั้งปลูกปุาทดแทนเป็นวิถีทางที่ดีท่ีสุดที่จะชวยรักษาพื้นที่ปาไมของประเทศ
รวมทั้งลดปใญหาภาวะโลกรอนลงได นอกจากการรวมกันรักษาพื้นที่ปุา การปลูกปุาทดแทน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นอกจากปใญหาการลดลงของพื้นที่ปุาไมแลวยังวาประเทศไทยยังประสบปใญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของดินและ
บางพื้นที่บางสวนของประเทศไทยมีปใญหาเรื่องความแหงแลงการขาดน้ําเพื่อใชในการเกษตรและการบริโภค           
 ธนาคารตนไม บานเนินดินแดงเริ่มกอตัวเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยชาวบานเนินดินแดง ไดประชุมหารือกันเพื่อปลูกปุา
ของหมูบานโดยตองการปลูกฝใงแนวความคิดเรื่องการดูแลรักษาปุาไม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามแนวทาง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใหแกชาวบาน โดยเฉพาะการดูแลปุาชุมชนของหมูบานเนินดินแดง  
นอกจากนี้ชาวบานเนินดินแดงและเกษตรกรลูกคาสวนหนึ่ง ที่ติดตอขอใชบริการสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตราด  โดยพนักงานของ ธ.ก.ส. สาขาตราดสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกตนไมในบริเวณบาน  
ที่วาง หรือท่ีสวน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะประโยชนแ โดย ธ.ก.ส. สาขาตราด สนับสนุนการจัดหากลาไมใหหลายชนิดเชน ประดู 
ตะเคียน ยางนา มะฮอกกานีและ กระถินเทพา ไวคอยบริการแจกจายแกผูที่สนใจทั่วไปเพื่อรวมกันปลูกตนไมในที่ดินของ
ตนเอง และพื้นท่ีสาธารณะประโยชนแของชุมชน นอกจากนี้ ชาวบานเนินดินแดงยังไดรวมมือกันปลูกปุา ปลูกตนไม ในบริเวณ
บาน ที่วาง ที่สวน และที่สาธารณะประโยชนแ รวมทั้งสระน้ําสาธารณะประโยชนแของหมูบาน จํานวนกวา 60,000 ตน           
ซึ่งประเภทไมที่ปลูกไดแก ตะเคียน ยางนา พะนอง จําปาปุา มะฮอกกานี ขนุนปุา มะหาด เทพทาโร สีเสียด และไมกฤษณา         
เป็นตน ซึ่งมีผลใหเห็นการฟื้นฟูปุาและตนไมไดอยางชัดเจน  
 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษากระบวนการและระดับการมีสวนรวมในโครงการธนาคารตนไม
บานเนินดินแดง รวมทั้งปใจจัยและเหตุผลที่สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม      
 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ ที่ใชเป็นแนวทางสําหรับการวิจัย  ไดแก แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม แนวคิดสํานึก  
ความเป็นพลเมือง แนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับปุา ตนไมและชุมชน รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก 
 1.  กระบวนการและระดับการมีสวนรวมของสมาชิก ในโครงการธนาคารตนไม      

2.  ปใจจัยสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ ไดแก ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตาํแหนงหนาท่ีใน
โครงการธนาคารตนไม 
  3.  ปใจจัยแวดลอมภายในและปใจจัยแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอกระบวนการและระดับการมสีวนรวมในโครงการ 
 
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 ศึกษาโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณแกลุมตัวอยางทั้งหมดที่เป็นสมาชิกธนาคารตนไมบานเนินดินแดง
ทั้งสิ้น จํานวน 128 ราย โดยมีการกําหนด ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวช้ีวัด เกณฑแการวัด ระดับการวัด  โดยแบงระดับการวัด
การมีสวนรวม ความเช่ือมั่น การรับผลประโยชนแ และความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด   
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิจัยโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดจํานวน 128 ชุด นําขอมูลจากกลุมตัวอยางมา
วิเคราะหแทางสถิติ แปลผลขอมูลแบบสอบถามดวยคอมพิวเตอรแระบบโปรแกรม SPSS ดังนี ้
  1.1 พรรณนาสถิติ (DESCRIPTIVE) ไดแก คาความถี่ คารอยละ (PERCENT) คาเฉลี่ย (AVERAGE) 
  1.2 อนุมานสถิติ (INFERNTIAL STATISTIC) ไดแก คาไคสแควรแ 
 นําเสนอขอมูลในรูปแบบของการบรรยายประกอบตาราง การแปรผล และขอเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารตนไม สวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 40 -60 ปี           
มีรายไดมากกวา 250,000 บาทตอปี และเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารตนไมมากกวา 5 ปี สมัครใจเขารวมโครงการธนาคาร
ตนไมเพราะเห็นในคุณคาของตนไมที่ปลูก และเช่ือมั่นวาตนไมที่ปลูกนั้นมีมูลคาในอนาคตอยางแนนอน สมาชิกบางรายปลูก
ตนไมมาเป็นเวลา 10 กวาปีเพราะมีความเช่ือวาการปลูกตนไมจะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล สรางความชุมช้ืนใหแกดิน            
ชวยลดปใญหาโลกรอนและชวยใหผลผลิตทางการเกษตรของตนไดผลดีและยังชวยแกปใญหาการตัดไมทําลายปุา การบุกรุกผืน
ปุา  นอกจากน้ีสมาชิกธนาคารตนไมบางคนยังไดนําตนไมที่ปลูกบางสวนเป็นไมใชสอยในการประกอบอาชีพการเกษตร ไมตอง
ไปซื้อหาจากผูอื่นหรือซื้อจากภายนอกชุมชนที่ตนอาศัยอยู เป็นการแสดงใหเห็นวาตนเองยังไดใชไมที่ปลูกขึ้นเพื่อลดรายจาย
และสรางรายไดทางการเกษตร บางครั้งยังไดใชไมที่ปลูกในการซอมแซมบานอยูอาศัย หรือปลูกใหลูกหลานเพื่อใชเป็นที่อยู
อาศัยในชุมชน 
 ดังนั้น การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมธนาคารตนไม จึงมีคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมโดยรวมทุกขั้นตอนใน
โครงการธนาคารตนไม ถึงรอยละ 78.2 นอกจากนี้ พิจารณาถึงการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน พบวา เกษตรกรมีสวนรวม
สนับสนุนโครงการธนาคารตนไมมากที่สุด ถึงรอยละ 92.6 รองลงมาคือ ขั้นเตรียมการกอนมีธนาคารตนไม และขั้นตอน           
การดําเนินการปลูกตนไม ปลูกปุา โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.4 และรอยละ 85.4 ในขณะที่ เกษตรกรเขารวมในขั้นตอน               
การวางแผนโครงการธนาคารตนไมนอยที่สุด คือ มีเพียงรอยละ 45.3 เทานั้น 
   
ตารางที่ 1 การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารตนไม 
 

การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารตนไม จํานวน 
(N = 128) 

รอยละ 

ขั้นเตรียมการ (กอนมีโครงการธนาคารตนไม)   
1. ประชุมเพื่อเตรียมการดาํเนินงานโครงการธนาคารตนไม 88 68.8 
2. ชักชวนคนในชุมชนเป็นสมาชิกธนาคารตนไม 120 93.8 
3. ชักชวนคนในชุมชนปลูกตนไม ในท่ีดินของตนเอง 124 96.9 

4. ชักชวนคนในชุมชนปลูกตนไม ในท่ีสาธารณะหรือปุาชุมชน 126 98.4 
5. รวมดูแลรักษาปุาไมของชุมชน 121 94.5 
6. ความรูแกคนในชุมชนเกี่ยวกับโครงการธนาคารตนไม 115 89.8 

คาเฉลี่ยของรอยละขั้นเตรยีมการ  90.4 
การวางแผนในโครงการธนาคารตนไม   

1. สํารวจพ้ืนท่ีปุาชุมชน 58 45.3 
2. วางแผนกําหนดพื้นท่ีปลูกปุา 58 45.3 

คาเฉลี่ยของรอยละการวางแผน  45.3 
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การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารตนไม จํานวน 
(N = 128) 

รอยละ 

การดําเนินการปลูกตนไม ปลูกปุา   
1. กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุแไม 62 48.4 
2. กิจกรรมเพาะชํากลาไม 110 85.9 
3. กิจกรรมปลูกตนไม ในพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน 127 99.2 
4. กิจกรรมปลูกตนไมในท่ีดินตนเอง 127 99.2 
5. กิจกรรมประเมินมลูคาตนไมที่ปลกู 107 83.6 
6. กิจกรรมการดูแลรักษาปุาไมชุมชน 123 96.1 

คาเฉลี่ยของรอยละการรวมดําเนินการ  85.4 
การรวมสนับสนุนโครงการธนาคารตนไม   

1. บริจาคตนไม พันธุแไม เพื่อสนับสนนุโครงการ 113 88.3 
2. ใชแรงงานตนเองและสมาชิกในครอบครัว 124 96.9 

คาเฉลี่ยของรอยละการรวมสนับสนุนโครงการ  92.6 
คาเฉลี่ยรวม  78.2 

 
ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม 

ระดับการมสีวนรวมของสมาชิก 
ในโครงการธนาคารตนไม 

ระดับนอย 
(รอยละ) 

ระดับมาก 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

ขั้นเตรียมการ  
(กอนมีโครงการธนาคารตนไม) 

57 
(44.5) 

71 
(55.5) 

128 
(100.0) 

การวางแผนในโครงการธนาคารตนไม 74 
(57.8) 

54 
(42.2) 

128 
(100.0) 

การดําเนินการปลูกตนไม ปลูกปุา 
 

79 
(61.7) 

49 
(38.3) 

128 
(100.0) 

การรวมสนับสนุนโครงการธนาคารตนไม 
 

18 
(14.1) 

110 
(85.9) 

128 
(100.0) 

ภาพรวมการมีสวนรวมของโครงการ 
 

61 
(47.7) 

67 
(52.3) 

128 
(100.0) 

 
 จากตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม โดยการเปรียบเทียบระหวางคาเฉลี่ยของ
ระดับการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน พบวาสมาชิกมีสวนรวมสนับสนุนโครงการธนาคารตนไมในระดับมาก มีจํานวนมากที่สุด
ถึงรอยละ 85.9 รองลงมาคือ ขั้นเตรียมการกอนมีโครงการธนาคารตนไม การวางแผนในโครงการธนาคารตนไม และการ
ดําเนินการปลูกตนไม ปลูกปุา โดยคิดเป็นรอยละ 55.5 รอยละ 42.2 และรอยละ 38.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 ความเช่ือมั่นในการไดรบัประโยชนแจากโครงการ 
ความเชื่อมั่นในการไดรับประโยชนแ

จากโครงการ 
ระดับความเช่ือมั่น คา 

เฉลี่ย 
S.D. 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

ปานกลาง 
(รอยละ) 

มาก(รอย
ละ) 

มากที่สุด 
(รอยละ) 

ประโยชนแตอตนเอง        
1.การปลูกตนไมจะเป็นหลักประกนั
วัยเกษียณอายเุกษตรกร 

- 
- 

- 
- 

15 
(11.7) 

97 
(75.8) 

16 
(12.5) 

4.01 .494 

2.การปลูกตนไมจะเป็นมรดกตก
ทอดแกทายาท 

- 
- 

- 
- 

7 
(5.5) 

91 
(71.1) 

30 
(23.4) 

4.18 .509 

คาเฉลี่ย      4.10  
ประโยชนแตอชุมชนและสังคม        
3.การปลูกตนสามารถใชสอย
ทดแทน การตัดไมทําลายปุา 

- 
- 

- 
- 

20 
(15.6) 

82 
(64.1) 

26 
(20.3) 

4.05 .600 

4.การปลูกตนไมจะเป็นการสราง
ทรัพยากรทางธรรมชาติใหแกชุมชน 

- 
- 

- 
- 

5 
(3.9) 

94 
(73.4) 

29 
(22.7) 

4.19 .482 

5.การปลูกตนไมจะสามารถลด
ปใญหาสภาวะโลกรอนได 

- 
- 

- 
- 

5 
(3.9) 

89 
(69.5) 

34 
(26.6) 

4.23 .505 

คาเฉลี่ย      4.16  
คาเฉลี่ยรวม  4.13  

     
 จากตารางที่ 3 พบวา เกษตรกรมคีวามเชื่อมั่นในการไดรับประโยชนแจากโครงการธนาคารตนไมในระดับมาก คือมี
คาเฉลี่ยถึง 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยที่เกษตรกรมีความเชื่อมั่นวาชุมชนและสังคมจะไดรับประโยชนแมี
คาเฉลี่ย 4.16 คะแนน และระดับความเชื่อมั่นวาตนเองไดรับประโยชนแมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ  4.10  
 
ปัจจัยและเหตุผลที่ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสมาชกิในโครงการธนาคารต้นไม้      
 การวิเคราะหแหาความสมัพันธแระหวางปใจจัยที่มีผลตอระดับการมสีวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม 
ประกอบดวย 
  1. ปใจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ และสถานภาพสมาชิก
โครงการ    

2. ปใจจัยดานความเช่ือมั่นท่ีไดรับประโยชนแจากโครงการ ไดแก เกษตรกรเองไดรับประโยชนแ ชุมชนและสังคมไดรับ
ประโยชนแ  

3. ปใจจัยดานการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  

1. ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ พบวา ระยะเวลาที่เขารวมโครงการธนาคารตนไมมีความสัมพันธแกับระดับการมีสวน
รวมของเกษตรกรโครงการธนาคารตนไม ที่ระดับคานัยสําคัญ .05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการมากกวา               
5 ปีข้ึนไปจะมีแนวโนมที่เกษตรกรมีระดับการมีสวนรวมในธนาคารตนไม มากกวากลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 0-5 ปี ทั้งนี้ 
เนื่องจากเกตกรที่เขารวมโครงการมากกวา 5 ปี สวนใหญเขารวมโครงการตั้งแตเริ่มโครงการและมีสวนในการริเริ่มโครงการ
ธนาคารตนไมบานเนินดินแดง 

 2. สถานภาพของสมาชิก จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความสัมพันธแโดยใชคาสถิติ Chi-square พบวา 
สถานภาพสมาชิกโครงการโครงการธนาคารตนไมมีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรโครงการธนาคารตนไม 
ที่ระดับคานัยสําคัญ .05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่เป็นคณะกรรมการโครงการธนาคารตนไมจะมีแนวโนมที่เกษตรกรมีสวนรวม
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ในธนาคารตนไม มากกวากลุมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารตนไม เนื่องจากคณะกรรมการมีการปรึกษาหารือกัน
เรืองการดําเนินงานตามโครงการ ความกาวหนาและอุปสรรคของโครงการและมีสวนรวมในการติดตามและผลักดันโครงการ 

ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
1. ระดับความเช่ือมั่นที่เกษตรกรเองไดรับประโยชนแจากโครงการมีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของ

เกษตรกรโครงการธนาคารตนไม ที่ระดับคานัยสําคัญ .05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่ระดับความเช่ือมั่ นที่เกษตรกรเองไดรับ
ประโยชนแจากโครงการระดับมาก จะมีแนวโนมที่เกษตรกรมีสวนรวมในธนาคารตนไม มากกวากลุมเกษตรกรที่มีความเช่ือมั่น
วาตนเองจะไดรับผลประโยชนแจากโครงการระดับนอย เนื่องจากเกษตรกรทีมีระดับความเช่ือมั่นมากมีความเช่ือในการไดรับ
ประโยชนแจากโครงการจริงและพยายามมีสวนรวมในโครงการมาโดยตลอด 

2. ระดับความเช่ือมั่นที่ชุมชนและสังคมไดรับประโยชนแจากโครงการมีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของ
เกษตรกรโครงการธนาคารตนไม ท่ีระดับคานัยสําคัญ .05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่ระดับความเช่ือมั่นท่ีชุมชนและสังคมไดรับ
ประโยชนแจากโครงการระดับมาก จะมีแนวโนมที่เกษตรกรการมีสวนรวมในธนาคารตนไม มากกวากลุมเกษตรกรที่มีความ
เชื่อมั่นวาชุมชนและสังคมจะไดรับผลประโยชนแจากโครงการระดับนอย เนื่องจากกลุมเกษตรกรที่เช่ือวาชุมชนและสังคมไดรับ
ประโยชนแมีความพึงพอใจและเขารวมกิจกรรมธนาคารตนไมเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและอุทิศประโยชนแใหแกชุมชน
และสังคมของตนเอง 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. 
 การทดสอบความสัมพันธแโดยใชคาสถิติ Chi-square ระดับความความพึงพอใจจากการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.             
มีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรโครงการธนาคารตนไม ท่ีระดับคานัยสําคัญ .05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่
ระดับความความพึงพอใจจากการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ระดับมาก จะมีแนวโนมที่เกษตรกรมีสวนรวมในธนาคารตนไมใน 
มากกวากลุมที่ระดับความความพึงพอใจจากการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ระดับนอย เนื่องจากกลุมเกษตรกรที่มีความพึงพอใจใน
การสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.ในระดับมากสวนใหญเป็นลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือจาก ธ.ก.ส.และมีความคุนเคยกับพนักงานเป็นสวน
ใหญจึงใหความรวมมือตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการเป็นอยางดี 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา พบวา สมาชิกธนาคารตนไมประกอบอาชีพการเกษตร สวนใหญมีฐานะดี มีรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ย 
ประมาณเดือนละ 20,833.33 บาทถึง 25,000 บาท สวนใหญเขารวมโครงการมากกวา5 ปีขึ้นไป  บางรายปลูกตนไมมาเป็น
เวลา 10 กวาปีเพราะมีความเช่ือวาการปลูกตนไมสามารถชวยแกปใญหาการตัดไมทําลายปุา การบุกรุกผืนปุา  และยังนําตนไม
ที่ปลูกบางสวนเป็นไมใชสอยในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยไมตองไปซื้อหาจากผูอื่นหรือซื้อจาก
ภายนอกชุมชน 
 การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารตนไมของสมาชิกธนาคารตนไมบานเนินดินแดง  เป็นที่นาสนใจวาสมาชิกธนาคาร
ตนไมสวนใหญ มีสวนรวมมาตั้งแตแรก ในขั้นตอนกอนการมีโครงการ ซึ่งมีการจัดประชุมเตรียมการดําเนินงานตามโครงการ
ธนาคารตนไมบานเนินดินแดง มีการเสริมสรางความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนท่ีปุาของชุมชนลด
นอยลงสงผลใหปริมาณฝนที่ตกมีจํานวนนอยลงไปดวย รวมทั้งช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการปลูกตนไม ปลูกปุา และ           
การรักษาปุาชุมชนเพื่อเป็นมรดกตกทอดใหแกคนรุนหลัง และเรียนรูถึงประโยชนแของการปลูกตนไมในที่ดินตนเองรวมทั้งที่
สาธารณะประโยชนแและปุาชุมชนเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีและเพิ่มประชากรตนไมใหแกชุมชน รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นวาการปลูกตนไม
จะสามารถใชเป็นมรดกตกทอดใหแกทายาทของตน  เพราะตนไมนับวันจะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ใชเป็นหลักประกันวัยเกษียณอายุ
ของเกษตรกร จะเห็นไดวาการดําเนินงานธนาคารตนไมบานเนินดินแดง เจาหนาที่ ธกส. ไดเสริมสรางโอกาสใหเกษตรกร              
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการเรียนรู  การตัดสินใจเขารวม การวางแผนและลงมือปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับ                   
อรทัย  ก฿กผล (2547)  ท่ีวา การมีสวนรวม ข้ึนอยูกับลักษณะการเขารวมอยางครบวงจรตั้งแตตนจนสิ้นสุดไมใชเป็นการจัดเวที
การมีสวนรวมเพียงครั้งเดียว ประชาชนตองมีความเต็มใจและตั้งใจเขารวมในกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคเสรีภาพโดยไมเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญจากผูที่เหนือกวา ผลที่เกิดขึ้น คือ สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรม
ธนาคารตนไมทุกข้ันตอนในระดับสูง 
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 สมาชิกธนาคารตนไมบานเนินดินแดงมีความเช่ือมั่นวาการปลูกตนไมจะสามารถใชสอยไดเพื่อเป็นการทดแทน           
การตัดไม ทําลายปุาเป็นประโยชนแกับชุมชน สังคมและกับตนเองดวย ซึ่งสอดคลองบางสวนกับทฤษฎีการจูงใจของแม็คเคล
แลนดแ ที่เช่ือวาความตองการของคนที่มีแรงจูงใจ คือ ความตองการประสบความสําเร็จ แตในกรณีของสมาชิกธนาคารตันไม 
ไมมีแรงจูงใจท่ีเกี่ยวของกับอํานาจบารมี เพราะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานในพ้ืนท่ีสวนบุคคลและปุาชุมชนและสมาชิกมีสวนรวม
ในระดับสูง ไมมีผูนําจํานวนนอยที่โดดเดนหรือผูกขาดการนํา 
 นอกจากน้ีพบวา สมาชิกธนาคารตนไมบานเนินดินแดงสวนใหญมีความพึงพอใจดานการสนับสนุนโครงการธนาคาร
ตนไม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตราด เนื่องจากธนาคารไดสงเสริม การเรียนรูโดย
การศึกษาดูงาน สนับสนุนงบประมาณการจัดทําแปลงเพาะชํากลาไมปุา ตลอดจนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแพรอมอุปกรณแเพื่อ
ใชในกิจกรรมธนาคารตนไม   
 ในสวนการวิเคราะหแปใจจัยและเหตุผลที่สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการธนาคารตนไม โดยใช คาไค
แสควรแ พบวา ปใจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ และสถานภาพสมาชิก
โครงการความเช่ือมั่นท่ีไดรับประโยชนแจากโครงการ ไดแก เกษตรกรเองไดรับประโยชนแ ชุมชนและสังคมไดรับประโยชนแ และ 
ปใจจัยดานการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. มีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของสมาชิกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ            
ความเชื่อมั่น 0.05  
  
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ผูศึกษามีขอสังเกตบางประการ ท่ีจะนําเสนอเป็นขอเสนอแนะแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ดังน้ี 
 1. ระดับนโยบาย 
  1.1 ธนาคารตนไมบานเนินดินแดง ควรมีการขยายโครงการออกไปโดยสงเสริมใหสมาชิกของหมูบานสวนที่ยัง
ไมไดเป็นสมาชิกธนาคารตนไมใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมความสําคัญของการปลูกตนไมปลูกปุาตลอดจนการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ การกําหนดการขยายสมาชิกไวในแผนการดําเนินงาน 
  1.2 ควรมีการวางแผน ขยายโครงการออกไปภายนอกชุมชนและสนับสนุนการกอตั้งธนาคารตนไม ในหมูบาน         
อื่น ๆ ตําบลอื่น ๆ ภายในจังหวัดตราด 
  1.3 ควรมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปไมที่ปลูก เพื่อสรางความมั่นใจใหแกสมาชิกของโครงการ
และสรางโอกาสแกสมาชิกในการสรางรายไดเสริมใหแกตนเอง 
  1.4 ควรมีการจัดตั้งที่ทําการธนาคารตนไม มีสํานักงานและเจาหนาที่ในการติดตอประสานงานในเรื่องตาง  ๆ  
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในโครงการ 
  1.5 ควรกําหนดนโยบายในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและควรมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันในการบริหารโครงการ 
  1.6 ควรมีการกําหนดนโยบายในเรื่องการขายคารแบอนเครดิตอยางชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมการ
ประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อสรางรายไดใหแกสมาชิกที่รวมโครงการตลอดจนเป็นการสรางความมั่นใจใหแกสมาชิกใน
โครงการ 
  1.7 ธนาคารควรสนับสนุนการจัดทําโฉนดตนไมโดยกําหนดใหธนาคารตนไมจัดทําพิกัดแปลงตนไมพรอมออก
หนังสือรับรองเพื่อสมาชิกใชเป็นหลักประกันในการกูยืมเงินกับธนาคาร 
 2. ระดับปฏิบัติการ 
  2.1 ธนาคารตนไมบานเนินดินแดง 
    2.1.1 ควรมีการสํารวจและจัดทํา GPS ในการกําหนดพิกัดแปลงของสมาชิกธนาคารตนไมทุกแปลงเพื่อทราบ
จํานวนตนไมที่ปลูกและพื้นท่ีในการปลูกตนไมของโครงการอยางชัดเจน 
    2.2.2 ธนาคารตนไมควรมีการประเมินมูลคาตนไมที่ปลูกทุก ๆ ปี เพื่อทราบถึงมูลคาตนไมที่ปลูกและความ
เจริญเติบโตของตนไมที่ปลูก 
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    2.2.3 ควรมีการประสานงานกับ ธ.ก.ส สํานักงานใหญในเรื่องการใชตนไมที่ปลูกเป็นหลักประกันในการกูเงิน
ของสมาชิกธนาคารตนไมในรายที่ไมมีหลักประกันเพื่อความสะดวกและงาย ตอการเขาถึงแหลงเงินทุน 
    2.2.4 ควรมีการขอความสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ในเรื่องของการปลูกตนไมปลูกปุาในพ้ืนท่ีธารณะประโยชนแของ
ชุมชนรวมทั้งการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการปลูกตนไมของสมาชิกธนาคารตนไม 
  2.2 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
    2.2.1 ธ.ก.ส. สาขาตราด ควรสงพนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดทํา GPS ในการกําหนดพิกัดแปลงของสมาชิก
ธนาคารตนไมทุกแปลงเพื่อทราบจํานวนตนไมที่ปลูกและพื้นท่ีในการปลูกตนไมของสมาชิกโครงการ 
    2.2.2 ธ.ก.ส. สาขาตราดควรประสานงานกับ ธ.ก.ส สํานักงานใหญอยางเรงดวนในเรื่องการใชตนไมที่ปลูก
เป็นหลักประกันในการกูเงินของสมาชิกธนาคารตนไมในรายที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งขณะนี้ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธนาคารแลว 
    2.2.3 ธ.ก.ส. สาขาตราด ควรรวมประเมินมูลคาตนไมที่ปลูกรวมทั้งสนับสนุนเรื่องของการปลูกตนไมปลูกปุา
ในพื้นที่ธารณะประโยชนแของชุมชนรวมและสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการปลูกตนไมของสมาชิกธนาคารตนไม                          
    2.2.4 ควรมีการสนับสนุนโครงการ โดย ธ.ก.ส. สํานักงานใหญกําหนดเป็นนโยบายของธนาคาร ใหมีการขยาย
โครงการธนาคารตนไมออกไปทั่วประเทศ และกําหนดเป็นตัวช้ีวัดในการดําเนินงานของแตละสาขาของธนาคาร 
    2.2.5 ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ควรมีสวนรวมกับคณะกรรมการธนาคารตนไมเรื่องการขายคารแบอนเครดิตอยาง
ชัดเจน ตลอดจนรวมประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อสรางรายไดใหแกสมาชิกท่ีรวมโครงการ 
    2.2.6 ธ.ก.ส.สํานักงานใหญ ควรสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปไม ของโครงการธนาคารตนไม 
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กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเองของผู้ด้อยโอกาสในชมุชนวัดสวนแก้ว  
ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 
แม่ชีอุไร   บุญธรรม15 

 
Abstract 

 
 The objective of the research on “The Process to Strengthen the Sense of Self-reliance in People 
with Diabilities at Suan kaew Temple Community, Banglane, Bang Yai, Nonthaburi” was to study people 
background and such process to  strengthen their sense of self-reliance. 
 The in-depth interview was used to collect the data. The interview questions consisted of 1) 
general background of community 2) background of the five mechanics before and after entering the 
community 3) relevant process to strengthen the sense of self-reliance. 
 The finding regarding background of community indicated that the leader was ideally far-
sighted, having strength, determined and kind-hearted, and had a clear vision and policy to manage the 
community. The leader also promoted the absolute policy not to violate Buddhism's five precepts. 
 The further finding regarding background of mechanics revealed that before entering the Suan 
kaew Temple Community, their professional careers included a farmer, a gardener, a businessman and a 
policeman, respectively. They were poor and sank into a huge debt.  However, presently thereafter,  
having given employment opportunities from the community and training sessions from the Department 
of Skill Development, Department of Social Development and Welfare and Department of Empowerment 
of Persons with Disabilities, their quality of life had improved. The training courses were 15-day based but 
appropriately productive in term of community development context. 
 The final finding regarding process to strengthen the sense of self-reliance showed that after 
those five mechanics had worked for the community, thereafter, they started their own mechanical 
business in furniture design, mirror cutting, etc. The recycle ideas were adopted to change waste materials 
into useful products such as Buddhism’s altar table, work desk, chair, bench, or bed. It was also found 
that their business involved with building construction, and they were also given employment chances 
from the community. They were strengthening their ability and competence by attending the study visit, 
surfing the internet, self-studying and currently learning how to construct the mobile house which the 
materials could be imported from China, and their service could expand to the nearby provinces included 
Rayong, Chanthaburi and Prachinburi. It was clear that this process empowered them to raise the sense of 
self-reliance. 
 
Keyword :  Self-reliance of the disadvantaged. 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเองของผูดอยโอกาสในชุมชนวัดสวนแกว ตําบล
บางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงคแ 2 ประการ คือ 1)ศึกษาภูมิหลังของผูดอยโอกาสเพื่อทราบความ
เป็นมากอนและหลังการเขาสูกระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง  2) ศึกษากระบวนการเสริมสราง
ความสามารถใหกับผูดอยโอกาสในการพึ่งตนเอง  ขอคนพบท่ีได คือ 
           ปใจจัยทางดานองคแกร ผูนําองคแกรมีวิสัยทัศนแในการบริหารงานชุมชน มองการณแไกล มีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยว เปี่ยม
ลนดวยเมตตา ใหอาหาร ที่พักอาศัย น้ําไฟ และมีงานใหทํา และนโยบายดานการบริหารงานตามโครงการอยางอิสระ แตมี
ปใจจัยอื่นท่ีเป็นนโยบายการบริหารงานขั้นเด็ดขาด คือ หามการละเมิดศีล 5 ทุกขอ เป็นการบริหารดานความประพฤติทางกาย
และทางดานจิตใจ     
            การใหของผูนําองคแกร ใหวิชาชีพ ใหที่อยู ที่กินแกผูดอยโอกาส และยังไดติดตอประสานงานไปยังกรมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการสังคม และกรมประชาสงเคราะหแ ใหมาฝึกวิชาชีพชางใหแกนายชางทั้ง 5 คน เพื่อเรียนรูแบบมี
ขั้นตอนเป็นกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรระยะสั้นเพียง 15 วัน หลังจากท่ีไดรับการฝึกแลว สามารถออกไปประกอบอาชีพ
ในที่อ่ืนได น่ีเป็นบริบททางดานการพัฒนาชุมชน จะมีลักษณะเฉพาะที่วัดสวนแกวนี้เทานั้น   
    กระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง จากการศึกษาพบวานายชางทั้ง 5 คน สามารถ
ประกอบการงานที่เป็นรายวันอยูกับมูลนิธิมากอน ภายหลังแยกตัวออกมาประกอบธุรกิจสวนตัวดวยความรู ความสามารถของ
ตนเอง มีการบริหารจัดการตนเองรับซื้อช้ินสวนมาประดับตกแตงใหม ชางเฟอรแ ชางจักร ชางตัดกระจก นํามารีไซเคิลใหมซึ่งที่
อื่นไมมี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถเฉพาะ ซึ่งเป็นการลดขยะตลอดจนยังนําเอามาแปรรูปตางๆ เชน โต฿ะหมูบูชา โต฿ะ
ทํางาน เกาอี้ เตียงนอน ตั่ง มานั่ง เป็นตน และพบวาคนดอยโอกาสเหลานี้ ไดที่อยู ที่กิน ที่ทํางาน และไดโอกาสทางธุรกิจ ทํา
ธุรกิจรวมกับมูลนิธิ ซึ่งบุคคลอื่นไมมีโอกาส เขาเป็นหัวหนาธุรกิจเล็ก ๆ มีการกอสรางใหวัด สามารถซื้อวัสดุที่บริจาคเขา
มาแลวนํามารีไซเคิลใหมเป็นของตนเอง เขาเป็นเจาของกิจการเอง เป็นการลดภาระของมูลนิธิ ลดภาระของวัดไมตองมาทํา
บัญชีบริจาคเมื่อเขาซื้อไปก็เอาไปดัดแปลงตามความรูความสามารถของตน เชาที่อาคารซุปเปอรแมารแเก็ตของมูลนิธิขาย เฉพาะ
ชางเฟอรแนิเจอรแ ชางจักร ชางตัดกระจก สวนชางกอสรางรับเหมากอสรางกับทางวัดและเครือขายของวัด ทั้งนี้เป็นการสราง
โอกาสใหมีงานทํา มีอาชีพประกอบเป็นของตัวเอง  
             จากงานกอสรางพบวา ชางกอสรางมีการเสริมกระบวนการในการพึ่งตนเองมีการเสริมทักษะโดยการออกไปดูงานที่
คนอ่ืนเขาทํา ดูจากเว็บไซดแ จากอินเตอรแเน็ต ซื้อแผนซีดีมาดูวิธีการทํางานเพื่อเสริมความสามารถ ความรู และความเขาใจและ
มีการเสริมความรูใหมที่กําลังเรียนอยูเป็นบานสําเร็จรูป เรียกวา “บานน็อคดาวนแ” เครื่องมือใชในการกอสรางสั่งมาจาก
ประเทศจีน ปลูกสราง 3 วัน หรือ 5 วัน ก็สําเร็จ ชางกอสรางนี้จะสรางภายในวัด ฝใ่งมูลนิธิ และกอสรางชุมชนที่อยูในเครือขาย
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี จะเห็นวา ชางเหลานี้ทํางานเป็นหนวยธุรกิจเล็ก ๆ เชาที่วัดอยู ไมใชคนของมูลนิธิ
พรอมกับลูกนอง 40 คน และอีก 300 คนที่ถูกฝึกงานใหไปไดโอกาสมีงานทํา ทําธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอยางนี้มันผูกขาดอยูกับวัดกับ
ทางมูลนิธิ สวนทางมูลนิธิก็ยังรับบริจาคสิ่งของตอไป กระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเองของผูดอยโอกาสใน
ชุมชนวัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 
บทน า 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานหลักท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม เป็นสถาบันท่ีสําคัญที่สุดในสังคมและใกลชิดกับคนมาก 
ครอบครัวเป็นรากฐานท่ีสําคัญของมนุษยแ คุณคาของครอบครัวไมไดอยูที่เงินทอง หรือความร่ํารวย หากแตอยูที่สามารถทําให
สมาชิกในครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข (รายงานการวิจัยโครงการสํารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว , 
2553) เป็นครอบครัวที่มีความแข็งแรงอาศัยอยูในที่ๆ มีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีรายไดและทรัพยแสินเพียงพอสําหรับรายจายที่จําเป็น
ในการดํารงชีวิต มีเงินออมสามารถนํามาใชจายในยามฉุกเฉินหรือจําเป็นได ปราศจากหนี้สิน ในกรณีที่มีหนี้ มีความสามารถใน
การปลดหนี้และตองมีที่อยูที่อาศัยที่มั่นคง สามารถทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไดอย างมี
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ประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญในครอบครัวทําหนาที่ไดอยางถูกตอง สมบูรณแ และมีโอกาสเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองตลอดจนสรางการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
 จากปใญหาความยากจน ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและรายไดโดยตรง 
 ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาประเทศเป็นแผนแมบทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 
จนถึงปใจจุบันนี้ พ.ศ. 2557 เราใชแผนพัฒนามาถึง 11 แผนแลว ในแผนที่ 7 มีเปูาหมายสําคัญในการนําประเทศไปสูภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอุตสาหกรรม (เสนหแ  จามริก 2531) ไดกลาวถึงการพัฒนาที่ผานมาวา เป็นการพัฒนาที่เป็นประโยชนแกับ
ภาคเมืองมากกวาภาคชนบทยิ่งในสมัยการสรางอุตสาหกรรมการทุมเทการสรางอุตสาหกรรมที่มุงพัฒนาความสามารถในการ
ผลิตของภาคเมือง แลวดึงเอาทรัพยากรในชนบทเขามาเสริมสรางอุตสาหกรรม ไมวาจะเป็นอุตสาหกรรมตัวแทนการนําเขา
หรือเพื่อการสงออกก็ตาม ชนบทก็อยูในฐานะที่เสียเปรียบมากขึ้น เพราะวากําลังทุน กําลังทรัพยากร รวมทั้งกําลังแรงงาน
ตางๆ ลวนแตถูกดูดซับมาจากชนบททั้งสิ้น 
 ฉะนั้นในการพัฒนาประเทศ (วิชิตวงศแ ณ ปูอมเพชร , 2530 , (1) การพัฒนาจะประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว
ขึ้นอยูกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทเป็นสําคัญ ดัชนีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมิไดอยูที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสวนรวม หรือข้ึนอยูกับความเจริญเติบโตในเศรษฐกิจบางสาขา หากอยูที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทไม
เพียงแตรายไดความเป็นอยูที่ดีขึ้นชาวชนบทเทานั้น แตหมายถึงความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชนบทอีกดวย 
 จะเห็นวาปใญหาที่สั่งสมคั่งคางมาตลอดถึง 3 ทศวรรษ (อเนก  นาคบุตร 2531 , 146) มองวายิ่งพัฒนาก็ยิ่งทําให
ชนบทจนลง เนื่องจากนโยบายสูงสุดของการพัฒนาชนบท มีจุดมุงหมายหลักเพื่อตอบสนองความมั่นคงภายในของรัฐ และการ
ปกครองของทหารตลอดจนการปรับตัวของประเทศตอภาวะการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่ถูกกระทํา ครอบงํา 
และรุกรานจากระบบเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการเนนใหเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศในกรุงเทพฯ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และที่สําคัญคือ ระบบรัฐราชการ ที่มีกองทัพเป็นอํานาจทางการเมืองสูงสุด และศูนยแรวมอยูที่
กรุงเทพฯ ทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ 
 ดวยเหตุหรือภาวการณแเชนนี้ จึงมีท้ังนักวิชาการ นักพัฒนาเริ่มหันมาคนหาศักยภาพของชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่นใน
ที่ตางๆ โดยมีความเช่ือวาประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่ งมีประวัติอันยาวนาน จะตองมี ความรู 
ความสามารถ จึงทําใหสืบทอดความเป็นประเทศหรือชุมชนใด (ประเวส  วสี 2530, 42) นับตั้งแตปี 2527 เป็นตนมา กระแส
เฉพาะตัวอยางท่ีเป็นปใจเจกบุคคลที่พ่ึงตนเองได ไดรับการเสนอเป็นกรณีตัวอยางแกสาธารณะชนมากขึ้นเชน กรณีชาวบาน มี
คุณลุง ประสงคแ  รณรงคแ เป็นผูนําเศรษฐกิจชาวสวนยางพารา ผูใหญวิบูลยแ  เข็มเจริญ กรณีพระนักพัฒนาหลวงพอพระ
ราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กฺลยาโณ)  
 
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการพึ่งตนเองในระดับปใจเจก ระดับกลุม ระดับเครือขายของชุมชน เพื่อใหชาวบานสามารถ
ใชศักยภาพที่มีอยูพึ่งตนเองไดอยางเต็มที่ โดยมผีูนําและองคแกรประชาชน เพื่อชวยเหลือตนเองในรูปของกลุม หรือโครงการ
ตางๆ ในกรณีชุมชนที่พ่ึงตนเองได 
 2. เพื่อศึกษาถึงปใจจัย หรือเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรค ตอการพึ่งตนเองในระดับชุมชน กรณีชุมชนปุาไมเรยีง  

แนวคิด  ทฤษฎี  ในการพึ่งตนเอง ในการศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองในสังคมที่เป็นพลวัต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา : การศึกษาเฉพาะชุมชนปุาไมเรียง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยูในเขตภาคใตของไทยเราเป็นการศึกษาถึงลักษณะชุมชนท่ีมี
ตอการพึ่งตนเอง มีปใจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุน หรือมีปใญหาอุปสรรคใดๆ ตอชุมชนที่พ่ึงตนเอง จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีแนวคิดทฤษฎี เขามาชวยเป็นแนวทางในการศึกษา ไดแก แนวการคิดพึ่งตนเอง การมีสวนรวมของชุมชน ภาวะความเป็น
ผูนํา และแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดในการพึ่งตนเองเป็นหลักในการกําหนดวิเคราะหแชุมชน แนวคิดดังกลาว
ประกอบดวยหลักสาํคัญ คือ  

1. การมีสวนรวมของชุมชน 2 การรวมกลุม เครือขาย และบรูณาการ โดยแนวคิดการมสีวนรวมของชุมชนคอนขาง
จะมีความซับซอน แนวคิดการพึ่งตนเองนี้สามารถพัฒนาชุมชนจากภาวะที่ยากจนใหกลับฟ้ืนตัวได 
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จากการศึกษาวิจัยนี ้ ไดระบุถึงความเป็นผูนําในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสังคมชาวสวนยางที่มีการกอรางสรางตัวและ
อาศัยความรวมมือของชุมชน ในการพัฒนาจึงจําเป็นตองเขาใจคณุลักษณะของชุมชนเป็นอยางด ี ที่จะมีความพรอมในการ
พึ่งตนเองได  

  
2. การพ่ึงตนเองระดับกลุ่ม 
 วิวัฒนแชัย  อัตถากร (ในโอวาท  สุทธนารักษแ, 2531 : 16 - 18) ใหความหมายการพึ่งตนเองเป็นคําที่มีความหมาย
ตรงกันขามกับการพึ่งพา (Dependence หรือ Dependency) กลาวไดวาการพึ่งตนเองเป็นแนวคิดแยง (Antithesis) ตอการ
พึ่งพา การพึ่งในระดับประเทศแยกไดเป็นการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ (Economic Dependency) การพึ่งพาทางการเมือง 
(Political Dependency) และการพึ่งพาทางวัฒนธรรม (Cultural Dependency)  
 สําหรับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนั้น อาจแยกเป็นไดหลายลักษณะ คือ การพึ่งพาทางการคา (Trade Dependency) 
การพึ่งพาทางเทคนิควิทยาการ (Technological Dependency) และการพึ่งพาดานการชวยเหลือ (Aid Dependency) การ
พึ่งพาดานการเงินหรือเงินกู (Financial or Debt Dependency) ฉะนั้นการที่พ่ึงพาตนเองของสังคมหนึ่งสถานการณแที่ชุมชน 
หรือสังคมนั้นมีระบบการผลิตแบบพึ่งตนเอง ระบบการเมืองและการบริหารประเทศแบบประชาธิปไตยสมบูรณแ และระบบคิด 
ความเช่ือจิตสํานึกแบบพึ่งตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นจริง ในวันที่จะพัฒนาสังคมของตน เพื่อยืนบนขาของตนเอง การ
พึ่งตนเองมิใชการปิดตนเองจากความสัมพันธแกับสังคมอื่น หรือโลกภายนอกสัมพันธภาพจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เสมอภาค 
 ประเวศ  วะสี (2530) ไดใหความหมายของการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบการผลติแบบใชเอง กินเอง 
ความสมดุลกับธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมทีไ่มฟุุมเฟือยทําใหเศรษฐกิจไดสมดลุ พอกินพอใช ไมขาดทุน ไมเป็นหนี้ 
จึงมีชีวิตที่สงบสุข มีเวลา และไมทาํลายสิ่งแวดลอม 
 นิตยา  คชภักดี (2545) ไดอธิบายวา การพึ่งพาตนเอง หมายถึง ครอบครัวที่จะอยูรอด คงโครงสราง ทําหนาที่และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยสมาชิกทั้งหญิง และชายชวยกันปรับตัวในกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งประเมินไดจากการดูแล
ตนเองไดทางดานเศรษฐกิจ การจัดการชีวิต 
 สรุปวา หลักการพึ่งตนเอง 2 ทานแรกมีความคิดที่มีความละมายคลายคลึงกันที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ โดยคํานึงปาก
ทองเป็นสําคัญ หนักไปทางปลูกพืชพันธุแธัญญาหาร ปลูกพืช เลี้ยงสัตวแเพื่อเลี้ยงตนเอง ทานที่ 3 พึ่งความคิด ความรู 
ความสามารถ ทัศนะ การตัดสินใจ การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอื้ออาทรตอกัน คุณ
หมอประเวศและคุณนิตยา มองถึงการพึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจมุงสูระบบการผลิตและโครงสรางการผลิต การไมมีหนี้สิน 
ใชชีวิตแบบสงบสุข มีเวลาใหตนเองทําดี รักษาสิ่งแวดลอม รูทันเหตุการณแบานเมือง และการบริการทางสังคม การพึ่งตนเอง
แบบเขาถึงขอมูลขาวสาร และบริการสังคม ผูเขียนมีความเห็นท่ีตรงกันขามการพึ่งตนเองแบบนี้อาจจะเกินความจําเป็นเพราะ
เทคโนโลยีนี้ก็มีราคาแพง ทําใหคนจนท่ีอยากจะมีไวเทียมหนากับเขาบางไดไปกูหนี้ยืมสินเขามาจะทําใหครอบครัวไมพอใชจาย
ทําใหเดือดรอนภายหลังได  
 
3. บทบาทและระบบของเครือขายเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 บทบาทและระบบของเครือขายเศรษฐกิจในชุมชนในปใจจุบันพิจารณาจากประสิทธิภาพของการทํางานของเครือขาย
ในดานตางๆ อันไดแก ดานความสามารถของแมขาย หรือแกนนําเครือขาย บทบาทของเครือขายเศรษฐกิจชุมชนทั้งตอสมาชิก
เครือขาย และตอชุมชน ตลอดจนปใญหา และอุปสรรคในการดําเนินการของเครือขาย สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 1. ความสามารถของแมขายหรือแกนนําเครือขาย  
 2. บทบาทของเครือขายตอสมาชิกเครือขาย 

3. บทบาทของเครือขายตอชุมชน 
 บทบาทของเครือขายตอชุมชน เมื่อเปรียบเทียบสภาพชุมชนที่มีความรวมมือแบบเครือขายกับชุมชนที่ไมมีความ
รวมมือแบบเครือขาย พบวา ชุมชนที่มีความรวมมือแบบเครือขายจะมีโอกาสที่จะมีปใจจัยที่เอื้อตอความเขมแข็งในชุมชน หรือ
การพึ่งตนเองไดของคนในชุมชนมากกวาชุมชนที่ไมมีความรวมมือแบบเครือขาย ไมวาจะเป็น การมีสหกรณแ การมีกองทุน
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ชุมชน การมีรานคาชุมชน การมีลานคาชุมชน การมีกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง การผลิตน้ํายาง รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนซึ่งมีฐานะปานกลางเป็นสวนใหญ  
 กลาวโดยสรุป เครือขายชวยในการแกปใญหาความยากจน จากการสงเสริมอาชีพท่ีมีอยู และสรางอาชีพใหมๆ ใหกับ
คนที่วางงานหรือทําเป็นอาชีพเสริม และยังมีการกระจายรายไดในทองถิ่น จากการแบงปในผลกําไร ใหกับสมาชิกสวัสดิการ
ใหแกชุมชน และลดปใญหาพอคาคนกลาง รวมถึงลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน 
 
ปรากฏการณ์ในการท าการวิจัย 

เมื่อผูวิจัยไดศึกษาปรากฏวา มีความคลาดเคลื่อนจากความคิดเดิม ที่วามีผูเขาใจและมองเห็นภายในและภายนอก  
เขาใจวาวัดสวนแกวทําโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลของเกา ซึ่งในความเขาใจของผูวิจัยนั้น เขาใจวาทุกอยางเป็นของวัดหรือ
มูลนิธิท้ังหมด เชน ซุปเปอรแมาเก็ต และของที่ขายอยูในซุปเปอรแมาเก็ต ก็เขาใจวาเป็นของมูลนิธิทั้งหมด โต฿ะ เตียง ที่วางขาย
อยูในซุปเปอรแมาเก็ต ก็เขาใจวาเป็นของมูลนิธิ ทุกกิจกรรมที่มองเห็นในเวลาเขามาอยูที่ประตูเขาวัด เมื่อผูวิจัยไดลงศึกษา
ภาคสนามแลว ทําใหทราบวาระหวางสายตาที่มองเห็นกับปรากฏการณแจริงนั้น มันไมเหมือนกัน ตองมีการพิสูจนแคลาย
วิทยาศาสตรแ จึงจะรูแนชัดวาสิ่งที่มองเห็นนั้น มันจริงบางสวนและไมจริงบางสวน เชน สวนท่ีจริงคือพ้ืนท่ีและตัวอาคารทั้งหมด
เป็นของมูลนิธิ ของที่รับบริจาคเขามาทั้งหมดเป็นของมูลนิธิ แตจะมีอยูระยะหนึ่งพอของบริจาคมาถึง ก็จะมีคนมาซื้อหาเอาไป
ใชกันหมด บางสวนก็ถูกประมูลขายไปในราคาที่ไมแพงนัก ใหคนยากจนที่พอจะมีกําลังซื้อหาไปกินไปใชกันทั้งคนที่อยูภายใน
ชุมชนเอง และคนท่ีอยูภายนอกชุมชนตางก็มาซื้อหาเอาไปใช พอขายเสร็จหนาท่ีของมูลนิธิมีเพียงเทานี้ 

สวนคนที่ซื้อหรือประมูลไปแลว เขาจะนําไปซอมแซมแลวนํามาขายอีกทีหนึ่ง โดยเชารานคาในซุปเปอรแมาเก็ตแลว
วางขาย ไมวาจะเป็นรานขายจักร ขายตูเตียง หรือท่ีเรียกวาประตูสมบัติ รานทั้งหมดเหลานี้ ไดเชาที่ของมูลนิธิอีกทีหนึ่ง ไมใช
มูลนิธิหรือมูลนิธิจะไปนั่งขายเอง ทางมูลนิธิไดขายไปตั้งแตยังเป็นช้ินสวนที่ยังเป็นขยะอยู ยังไมสมบูรณแ และเก็บคาเชาที่
สําหรับขายเทานัน้ 

ในสวนน้ีเกี่ยวของอะไรกับงานวิจัยนี้ สวนที่เกี่ยวของก็คือ งาน 5 แผนกที่เขามาเกี่ยวของตรงนี้ จึงจําเป็นตองพูดใน
สวนน้ี คือ แผนกเฟอรแนิเจอรแตองมาซื้อไมเป็นช้ินท่ีไดรับบริจาคมา เอาไปประกอบช้ินสวนทําตู โต฿ะ และเตียง ชางจักรตองมา
ซื้อจักรเกาและช้ินสวนของจักรที่พอจะใชไดไปประกอบใหม จึงจะขายได ชางตัดกระจกก็รับตัดกระจกไดใสกระจกให 
ซอมแซมตัวตูและทาสีใหม สวนงานกอสรางก็จะซื้อช้ินสวนประเภทไม เหล็ก ปูน ทรายบางสวน ซื้อมาจากรานคาภายนอก
บางสวน โดยมีการรับเหมากับทางมูลนิธิอีกทีหนึ่ง งานท่ีผูวิจัยกําลังทําทุกแผนกเขามาเกี่ยวของตรงนี้ เหตุที่ผูวิจัยตองยกขึ้นมา
หาขอเท็จจริงวาจริงๆแลวมันคืออะไร ซึ่งคนทั่วไปเขาใจวาวัดสวนแกวทําโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล เป็นความจริง 50 
เปอรแเซ็นตแ อีก 50 เปอรแเซ็นตแเป็นของประกอบการธุรกิจที่มาเชาพื้นที่ขาย เป็นการสงเคราะหแใหผูคาขายไดเขามาประกอบ
อาชีพคา ขายเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

เหตุที่ทางมูลนิธิตองทําเชนนี้ เพราะเมื่อกอนทุกคนก็รับเงินคาจางรายวันจากมูลนิธิในราคาวันละ 35 บาทบาง 40 
บาทบาง อาจจะไมพอกับการใชจายในครอบครัว หรือเกิดจากความโลภของคนบางคนที่ไมมีความซื่อสัตยแตอหนาที่ หรือใน
การปฏิบัติงาน จึงเกิดการทุจริตขึ้น ท้ังฝุายรับของบริจาคมา ท้ังแผนกขายมีการยักยอกสิ่งของเงินทอง จึงทําใหผูบริหารมูลนิธิ
เห็นวามันยังมีชองโหวอยู เพื่อเป็นการอุดชองวางนั้น จึงใหพวกที่คิดวาตนเองมีกําลังเขมแข็ง และพอที่จะชวยเหลือตนเองได 
ใหแยกตัวออกไปทําธุรกิจสวนตัว เพื่อเป็นการอุดชองในการทําทุจริต และไมตองจายคาแรงใหดวย เมื่อเขาทําธุรกิจสวนตัว ทํา
มากก็ไดมาก ทํานอยก็ไดนอย ไมทําก็ไมมีรายไดเลยจึงทําใหนายชางเหลานี้ตองมีความมานะอดทน มีความขยันขันแข็งกวาที่
เคยเป็นอยู 

 
การพัฒนาอาชีพที่มีความแตกต่างจากที่อื่น 

การทํางานของมูลนิธิวัดสวนแกวนี้ มีความแตกตางจากที่เขาทํากันในที่อื่น โดยเฉพาะการนําคนเขาวัดมาพัฒนาจน
เกิดเป็นชุมชนขึ้น ใหที่พัก ที่อาศัย ใหวิชาชีพ ใหการงาน ใหอาหาร ใหเงินเดือน ใหชีวิตใหม ใหอนาคต ใหธรรมะ ใหวิชาทํามา
หากิน ใหท่ีพึ่งทางกายและทางใจ ชวยเหลือตลอดทั้งครอบครัว และใหการศึกษาแกลูกหลานของคนในชุมชนนี้สวนหนึ่ง 
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สวนท่ี  2  คือ  มีการรับบริจาคของเหลือใชจากประชาชนท่ัวไป เพื่อนํามารีไซเคิลและกลับมาใชประโยชนแใหม เพื่อ
เป็นการบรรเทาทุกขแใหแกคนยากคนจน ของเหลือกินเหลือใชทั้งหลาย อาจจะไมมีประโยชนแสําหรับคนรวย เพราะไมได
นําไปใชสอย แตกลับมีประโยชนแสําหรับคนจน คนขาดแคลนของกินของใชตางๆ เมื่อพวกเขาเหลานั้นไดนําไปใชบรรเทาทุกขแ 
ทําใหจิตใจของพวกเขามีความสุขข้ึนมาไดบาง จุดบริจาคนี้แหละมีความแตกตางจากท่ีคนอ่ืนเขาทํากัน 

สิ่งของเครื่องใชที่นํามาซอมแซมหรือรีไซเคิลแลว จัดอยูในสภาพที่ใชงานไดแลวก็นําไปขายใหผูมีทรัพยแนอยไดซื้อเอา
ไปใชสอย อีกอยางหนึ่งซึ่งท่ีอื่นเขาไมทํากันคือ ของที่สําหรับจับจายใชสอยนอกจากคนจนในชุมชนจะซื้อหามาใชแลว คนที่อยู
ภายนอกชุมชนทั่วทุกทิศ เมื่อมาเยี่ยมชมโครงการ ก็จะพากันซื้อเอาไปใช เรียกวามีประโยชนแตอคนในชุมชน และคนนอก
ชุมชนที่เรียกวาสังคมดวย 

สวนที่ 3 คือ การฝึกอาชีพใหกับชุมชนอยางถาวร เชน ชางกอสราง ชางปูน ชางเฟอรแนิเจอรแ ชางแตงจักร ชางตัด
กระจก ซึ่งเป็นชางที่ไมมีในที่อ่ืนเขาทํากัน แตองคแกรมูลนิธิวัดสวนแกวไดจัดฝึกใหจนมีความรูถาวร มีอาชีพเลี้ยงตนเองได 

ความแตกตางของจักรขางนอกและจักรขางใน มีความเหมือนกันหรือไม ขอที่ 1 จะเห็นความตางอยางชัดเจน คือ 
จักรขางนอกเป็นจักรใหม มีขายตามทองตลาด มีราคาสูง สวนจักรภายในชุมชน เป็นจักรที่เขาบริจาคจักรที่ชํารุดใชงานไมได
แลว ไมวาจะเป็นตัวเครื่อง หรือตัวจักรอยูในสภาพท่ีชํารุดเป็นสวนมาก ตองนํามาซอมตัวจักรใหม ซื้ออะไหลซอมใหม บางตัว
จักรก็ตองซื้ออะไหลแบบยกเครื่องกันเลย ราคาก็ไมเหมือนกับจักรใหม แลวแตยี่หอและรุน ดวยความสวยในการประดับ
ตกแตง สีสัน ถาเกาๆธรรมดาพอเย็บไดก็มีราคาอยูในราคา 1,800 บาท คุณภาพดีขึ้นมาหนอยก็ราคา 2,000 บาท ยี่หอดี 
รูปทรงของการประดับตกแตงสวยงามก็อยูในราคา 4,000 บาทบาง  4,500 บาทบาง  3,000 บาทบาง แลวแตความสวยงาม 
สวนจักรที่ชาวบานที่เป็นบุคคลภายนอกมาประมูลซื้อไปนั้น เหตุที่ราคาไมเหมือนกันอยูที่สภาพของจักรดีไมดี ตรงนั้นจะแพง
หรือถูกก็อยูตรงนั้น ถาเขาไปแตงแลวขายคาดวาราคาคงจะไมเหมือนกันแนนอน เพราะฝีมือในการประดับตกแตงของชางนั้น 
มีความรูความสามารถตางกัน ราคาที่ออกมาก็ไมเหมือนกัน บางคนก็ขายเอากําไรนอย แตขายใหไดมาก บางคนก็เอากําไรมาก 
แตขายไดนอย 

การมีสิทธิในการซื้อเหนือคนอื่นหรือไม ตรงนี้ไมมีใครกลาบอกความจริง เพียงแตทราบวาจักรเกาทางมูลนิธิขาย 
ไมไดเจาะจงวาเป็นคนภายในหรือภายนอก ราคาตัวละ 200 บาท เทาที่เปรียบเทียบกับสินคาตัวอื่นๆ ราคาที่ขายไมคงที่ อยูที่
สภาพของดีมากดีนอย ยังใชงานไดอยู หรือจะตองไปซอมแซมกอน จึงจะใชได ไมนาจะมีอภิสิทธ์ิอะไรตรงนี้ 
 
ความจ าเป็นในการที่จะต้องมีผู้ซ้ือเพ่ือระบายสิ่งของ 
 การรับซื้อของผูประกอบธุรกิจหรือผูนําไปใชมีความจาํเป็นอยางยิ่ง เพราะเป็นที่ระบายสินคา ถาไมมีคนรับซื้อออกไป 
ของก็จะกองอยู กลายเป็นกองขยะมหึมา สงกลิ่นเนาเหม็นคุงไปทั่ว ไมแพอะไรกับกองขยะในประเทศสหรัฐอเมริกา พระ
ราชธรรมนิเทศ (พระพยอม) ไดไปดูงานในตางประเทศ ไดเห็นกองขยะขนาดใหญในสหรัฐ ทานเล าวากองขยะกองนี้ มีความ
กวางใหญโตเสียที่ดินในการทิ้งขยะถึง 50,000 ไร แตละพื้นท่ีพื้นที่หน่ึงๆ จะมีขยะกองทิ้งอยูประมาณ 5,000 ไร เขาเรียกกันวา
ขยะโจรปลนที่ดิน แตพระราชธรรมนิเทศ ทานเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศนแกวางไกล ทานคิดวาหากรับบริจาคเขามาอย าง
เดียวแลวไมระบายออก วัดสวนแกวทั้งหมดก็คงจะตองเต็มไปดวยกองขยะสงกลิ่นเนาเหม็นไปทั่ว แตทานมีความรู เพราะทาน
ไดรับยกยองวาเป็นครูภูมิปใญญาไทย ทานก็คิดดัดแปลงสิ่งของทุกอยางที่ไดรับบริจาคมาโดยขายใหผูที่ตองการขายของเขาไป
ซื้อแลวนํามาดัดแปลงใหมีความสวยงาม ใหดีขึ้น นําไปขายแลวเอาไปใชงานใหมได 
 ดวยเหตุดังกลาวแลว ทางมูลนิธิวัดสวนแกว จึงจําเป็นตองระบายของที่รับบริจาคเขามา ระบายออกทุกวันเพื่อไมให
เต็ม แออัดยัดเยียด เป็นประโยชนแทั้งผูบริจาค ไมปลอยใหรกบานอาคารสถานที่ เป็นประโยชนแแกมูลนิธิที่ระบายออกไป และ
ไดเงินท่ีขายเขามูลนิธิ เป็นประโยชนแท้ังผูเอาไปขาย เมื่อไดกําไรก็เอาไวเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ชวยเหลือคนอื่นเป็นประโยชนแ
แกผูซื้อไปใชสอย ที่แนๆ เลยก็คือไมเป็นภาระใหกับรัฐบาล จะตองใหเทศบาลขนไปท้ิงขนไปทําลาย สิ้นงบประมาณและเปลือง
พืน้ท่ีในการทิ้ง ทําใหเกิดมลพิษจากการเนาเสยี จากถุงพลาสติกที่ยอยสลายไมได โดยที่พระราชธรรมนิเทศ เอารถไปรับบริจาค
มาที่วัดเสียเอง ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอนดวยกัน โดยนํามารีไซเคิลใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนแแกคนยากจน คนดอยโอกาส
ตอไป   
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ความส าคัญที่แตกต่างกันของช่างทั้ง 5 แผนก 
 ความสําคัญของหัวหนาชางทั้ง 5 แผนกนั้น มีบริบทที่แตกตางกัน เริ่มจากกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน เพราะ
บางคนก็ศึกษาดวยตนเองแลวมาเขารับการฝึกเพิ่มเติมเสริมความรูความ สามารถทีหลัง บางคนก็เป็นมากอนที่จะเขามาอยูกับ
มูลนิธินี้ เมื่อมาอยูไดมาฝึกวิชาชีพเพิ่มเติม ทั้งที่ฝึกดวยตนเอง และมีครูสอน เป็นการเรียนรูเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ
จากผูบริหารดวยจากเจาหนาที่กรมแรงงานพัฒนาฝีมือ กรมประชาสงเคราะหแ กรมสวัสดิการสงเคราะหแดวย เพราะทุกคนมี
ความรูความสามารถที่แตกตางกับการนําความรูที่ไดเรียนรูไปใชในแตละแผนกก็แตกตางกัน เพราะงานแตละแผนกไม
เหมือนกัน ทั้งความถนัด ความเช่ียวชาญก็ไมเหมือนกัน 
 ความสําคัญของชางคนท่ี 1 คือ ชางกอสราง ความสําคัญของเขา คือ เป็นผูที่กอสรางที่อยูที่อาศัยในชุมชนมูลนิธิวัด
สวนแกว ทั้งที่พักผูมาถือศีล ที่พักคนงาน ทําถนน สรางศาลากลางน้ํา สรางคอนโดสุนัข คอนโดแมว บานพักคนชรา งาน
กอสรางทุกประเภทท่ีจําเป็นตองใชสิ่งกอสรางก็ตองใชชางกอสราง 
 ความสําคัญของชางคนท่ี 2 คือ ชางเฟอรแนิเจอรแ เขาก็มีความถนัดในการตอตู ตอโต฿ะ ตอเตียง เมื่อเขาบริจาคไมช้ิน
เล็กช้ินนอย ไมแผนมา เขาก็จะไปซื้อแลวนํามาตอมาประกอบใหม สวนใหญจะไมไดนํามาใชในมูลนิธิ เมื่อเสร็จก็จะขายสง ขาย
ปลีกไปขางนอก ไปสูสังคมภายนอก ความสําคัญกับบุคคลภายในชุมชน จากการงานของเขาแทบจะไมมีเลย แตสังคมภายนอก
กลับไดพึ่งผลงานของเขา ทางวัดและมูลนิธิก็ไดพึ่งเขาไดนอย เพราะมีเวลาแตทําการงานธุรกิจสวนตัวเป็นสวนใหญ ดังนั้น
ความสําคัญตอมูลนิธิจึงมีนอยมาก 
 ความสําคัญของชางคนที่ 3 ซึ่งเป็นชางปูน ชางปูนนี้จะทํางานรวมกับชางรับเหมากอสราง เมื่อผูรับเหมาสั่งใหทํา
อะไร ก็จะสั่งลูกนองทําดวยกัน เกี่ยวกับการงานกอสรางทุกชนิดภายในวัดและมูลนิธิ กอเกิดประโยชนแทั้งแกตนเองและ
สวนรวมภายในชุมชน ชางปูนน้ีไมไดรับเหมาะภายนอก ทําอยูเฉพาะภายในมูลนิธิเทานั้น 
 ความสําคัญของชางคนที่ 4 คือ ชางจักร ชางจักรก็ประกอบธุรกิจสวนตัว รับมาแตงแลวขายเอื้อประโยชนแสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ไมไดเอื้อประโยชนแตอสวนรวมตอมูลนิธิ หรือตอชุมชนแตอยางใด ดังนั้น ความสําคัญตอมูลนิธิและตอ
ชุมชนสังคมจึงมีนอยมาก 
 ความสําคัญของชางคนท่ี 5 คือ ชางตัดกระจก การตัดกระจกเป็นการหารายได เป็นธุรกิจแขนงหนึ่ง ชางตัดกระจกก็
จะประกอบกิจเป็นการหารายไดจากการตัดกระจก แตงตู ทาสีดวยพรอมในตัว แตก็เป็นการเอื้อประโยชนแแกตนเองและ
ครอบครัว ไมไดทําประโยชนแใหแกมูลนิธิหรือชุมชนหรือสังคม เพราะเป็นงานสวนตัว ผลที่เกิดสวนใหญจะเอื้อใหเกิดกับตนเอง
มากกวา 
 
ความสามารถในการพลิกผันความคิด 
 การที่คนผูดอยโอกาสมาอยูรวมในชุมชนเดียวกันแลว พวกเขาสามารถพลิกผันความคิดของตนเองไดอยางไรนั้น ก็
คือการไดเขารับการอบรมธรรมะ หรือคําสั่งสอนที่เป็นประโยชนแจากพระราชธรรมนิเทศ อยางนอยก็เดือนละ 2 ครั้งใน 1 
เดือน เงินเดือนจะออก 2 ครั้งในวันที่ 16 ของเดือน และในวันสุดทายของเดือนนั้น พระราชธรรรมนิเทศ (พระพยอม) ทานจะ
ใชธรรมะอบรมสั่งสอนทําใหคนเกียจคราน เกเร ไมทํางาน เมื่อเทศนแสอนบอยๆ ไดยินไดฟใงบอยๆ ธรรมะก็คอยๆซึมเขา
ความคิด พลิกชีวิตหันกลับมาเริ่มตนชีวิตใหม ใหสามารถประกอบอาชีพทําการงานดวยความขยัน มีมานะอดทน ใชความเพียร
พยายามทําใหชีวิตพลิกกลับ ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน จนลืมตาอาปากได มีกินมีใชเหมือนกับบุคคลอื่นท่ัวไป  
 
กระบวนการคิดที่แตกต่างกัน   
 แตละคนอาจมีกระบวนการคิดที่แตกตางกันตามฐานะ และหนาที่รับผิดชอบ เมื่อเขาเหลานั้นเขามาสัมผัสกั บการ
ทํางานในหนาท่ีไดดีแลว สิ่งท่ีจะตองคําถึงถึงก็คือเขาทําประโยชนแใหกับสังคมบางหรือไมนั้น ตามที่สังเกตเห็นในชีวิตประจําวัน
ของพวกเขาเหลานั้น คือ 
 ในสวนที่ 1 พวกเขาคิดชวยเหลือตนเองกอนที่จะชวยเหลือบุคคลอื่น พวกเขาพยายามทําทุกอยางเพื่ออนาคตของ
ตนเอง ใหมีงานทํา ใหมีเงินทองเขามา มีกินมีใชสําหรับตนเองและครอบครัว โดยเอาชุมชนและสังคมไวภายหลัง 
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 สวนที่ 2 เมื่อพวกเขาชวยเหลือตนเองไดแลว ก็คิดจะชวยชุมชนและสังคมตอ ตามที่ไดสังเกตเห็น และการใหคํา
สัมภาษณแของพวกเขา เขาจะบอกวาเมื่อใครก็ตาม ที่เขามาอยูรวมงานกันแลว เมื่อไมเป็นงานมากอนก็ยินดีที่จะฝึกให เมื่อ
เรียนรูจนเป็นแลว จะอยูชวยงานกันก็ได หรือจะไมอยู จะกลับไปยังภูมิลําเนาบานเกิดของตนเองก็ไดไมบังคับ จะไปประกอบ
อาชีพสวนตัวก็ไมเป็นไร มีหลายคนที่เขามาทําเป็นแลวก็ออกไป เชน แผนกกอสราง แผนกตัดกระจก แผนกเฟอรแนิเจอรแ พวก
เขามีความยินดี ถาบุคคลใดมีความประสงคแจะเรียนวิชาชีพชาง มีปวารณาตัวอยางเดนชัด คือ ชางตัดกระจก เขาบอกวาถาใคร
อยากตัดกระจกเป็น ไปหาเขาได จะสอนใหตัดเป็นภายใน 30 นาที สอน  ใหฟรีโดยไมคิดคาเลาเรียนแตอยางใด และก็ไดสอน
ใหไปแลว 10 กวาคน 10กวา คนนี้เขาไมไดอยูชวยงานสักคน เพียงแตมาขอเรียนแลวก็กลับไปประกอบอาชีพ ไปเปิดรานของ
ตนเอง ทําเป็นของสวนตัวภายนอก อยางน้ีก็ช่ือวาเป็นการชวยเหลือสังคม ชางเฟอรแนิเจอรแก็เคยฝึกงานใหกับคนที่มาฝึกอาชีพ 
วิชาชางฝีมือไปแลว 10 กวาคน แลวเขากับไปทํางานสวนตัวของเขาทั้งหมด ทั้งกอสรางเป็นวิชาพื้นฐานของชีวิต สวนใหญคน
นิยมที่จะเรียนรูวิชาชางกอสราง เพราะเป็นวิชาที่รวมวิชาชางทั้งหลายไดดวยกันหลายแผนก เชน ชางไม ชางปูน ชางเช่ือม ทุก
อยางจะรวมอยูในที่เดียว ถาใครไดเขาไปฝึกฝนเรียนรู ก็จะไดวิชากอสรางทั้งหมด หัวหนารับเหมากอสราง พูดใหฟใงวา พอ
สอนใหเป็นแลวก็จะชวยงานอยูระยะหนึ่งแลวก็ไป คนเกาไปคนใหมก็เขามาอีก ก็ฝึกใหอีก เป็นอยูอยางนี้ตลอดทั้งปี เขาๆ
ออกๆ อยูอยางนี ้
 สวนชางจักร ตามที่ไดสัมภาษณแและสังเกตเห็นนั้น ก็ไมไดถายทอดวิชานี้ใหกับบุคคล ภายนอกแมแตรายเดียว แตจะ
ถายทอดใหลูกสาว 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายในครอบครัว แตลูกสาวก็ไมไดลงมาชวยขายแตอยางใด ลูกสาวไปทํางานสวนตัว
ภายนอกท้ัง 2 คน สวนชางจักรเองก็แตงดวยขายดวยทําคนเดียว เมื่อไมคิดจะถายทอดใหผูอื่น จะเป็นการเห็นแกตัวหรือไมนั้น 
ใหสังคมหรือชุมชนเป็นผูมองดูเอง ผูวิจัยจะไมตัดสินลงไปวามันใชหรือไม เหตุที่ไมฝึกใหคนอื่น เพราะกลัวเขาจะมาทําอาชีพ
ชางจักรแขงกับตนหรือเปลา ไดแตวิเคราะหแออกมาหลายประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ หวงวิชาความรู เพราะเรียนรูมาดวยตนเอง
อยางยาก ลําบาก  ประเด็นที่ 2 กลัวเขาจะมาแขงขัน จะทําใหรายไดลดนอยลงไป ประเด็นท่ี 3 คือ อาจจะไมเป็นท่ีสนใจของผู
ที่จะเขามาขอฝึกวิชา ประเด็นที่ 4 อาจจะใหลูกสาว 2 คน มาขายแทนหลังจากที่ตนเองสิ้นชีวิตไปแลว  ประเด็นที่ 5 ทาง
องคแกรจัดสรรผลประโยชนแ ไมอนุญาตใหคนภายนอกและภายในรายอื่นขาย มีรานเดียวก็นาจะพอแลว  ประเด็นที่ 6 วาบุคคล
คนนี้เคยชวยเหลืองานทางมูลนิธิมากอน ก็เลยอนุญาตใหทําได ประเด็นที่ 7 หรือเห็นวาชางจักรคนนี้ เขาเป็นผูริเริ่มทํามากอน
การจะปลอยใหคนอ่ืนมาประกอบอาชีพแขงขันเป็นการไมสมควร  
 สําหรับชางปูนก็ไดทํางานอยูแผนกกอสราง ใครมาอยางไรก็ฝึกใหอยูทุกคน ถาตองการเขามาฝึกฝน เรียนรูวิชาน้ี 
  จะเห็นวาชางทั้ง 5 คนนี้ ประกอบอาชีพในงานของตนมาคนละ 10 กวาปีบาง 20 กวาปีบาง 30 กวาปีบาง โดยไมได
เปลี่ยนอาชีพไปทําอยางอื่น หรือเปลี่ยนใหคนอื่นเขามาทําแทนตน จะเป็นการเห็นแกตัวไปหรือไม ถามองแบบผานๆ ไปก็
นาจะใช แตถามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นวาวิชาชางทุกแผนกนี้ ตองอาศัยความชํานาญดานการฝีมือ งานพวกนี้ตองชํานาญและ
เขาใจจริง มีประสบการณแ มีความชํานาญพอจึงจะทําไดดี ถาเป็นชางใหมขาดความชํานาญ งานที่ทําออกมาก็จะไมไดผลดี 
เพราะการทํางานนั้นตองอาศัยความตอเนื่องและทําเป็นประจําอยูทุกวัน  จึงจะมองงานออกมีความคลองตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 เทาที่สังเกตบางรายก็ยอมมีการสงวนจุดรวม หรือจุดตางเอาไวไมปลอยไปจนหมด ดังนั้นวิชาชางนี้ จึงมีคา เพราะ
เป็นวิชาที่หาเรียนเองไมไดงายนัก ถาไมพบผูนําเลยก็เป็นไปได เมื่อไดของดีวิดี มีคา เขามาอยูกับตนตองรูจักใช รูจักปล อย 
รูจักทําใหเกิดทั้งประโยชนแตน และประโยชนแผูอื่นในโอกาสตอไป ก็จะเกิดประโยชนแตอตนเอง ตอชุมชน และสังคมดวย 
 
กล่าวโดยสรุป 
 เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึก และการสังเกตบุคคลเปูาหมายทั้ง 5 คนแลว ผูศึกษาไดนํามา
วิเคราะหแผลโดยจําแนกแยกแยะขอมูล จัดลําดับกลุมขอมูล การใหความ หมาย และการตอบคําถามการวิจัย โดยแบงออกเป็น 
3 สวน สวนที่ 1 ประวัติองคแกรทั่วไป สวนที่ 2 ศึกษาภูมิหลังกอนและหลังการเขาสูชุมชนวัดสวนแกวของนายชางทั้ง 5 คน 
สวนท่ี 3 ศึกษากระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง สรุปผลไดดังนี้ 
 ส่วนที่  1   ประวัติองคแกรทั่วไป  ขอคนพบ คือ ปใจจัยทางดานองคแกรมีความพรอม เชน ผูนําองคแกรมีวิสัยทัศนแใน
การบริหารงานชุมชน มองกาลไกล มีความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว แตเปี่ยมลนดวยเมตตา ใหอาหาร ท่ีพักอาศัย น้ําไฟ และมีงานให
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ทํา จากการคนพบอีกขอหนึ่งพบวา นโยบายดานการบริหาร งานตามโครงการอยางอิสระก็จริง แตก็มีนโยบายอื่นเป็นนโยบาย
การบริหารงานขั้นเด็ดขาด คือ ดานการละเมิดศีล 5 ทุกขอ เป็นการบริหารดานความประพฤติทางกายและทางดานจิตใจ 
 ส่วนที่  2  จากการศึกษาภูมิหลังกอนและหลังการเขาสูชุมชนวัดสวนแกวของนายชางทั้ง 5 คน จากการศึกษาภูมิ
หลังพบวา นายชางทั้ง 5 คนมีอาชีพทํานาบาง ทําสวนบาง คาขายบาง เป็นตํารวจมาบาง ทุกคนมีฐานะยากจน และมีหนี้สิน
ทุกคน 
 หลังการเขามาสูชุมชนวัดสวนแกว พบวา หลังจากท่ีเขาเขามาแลว เขามีโอกาสในวัดสวนแกว ที่อื่นเขาคงไมมีโอกาส
เชนนี ้
 ขอคนพบตอไปคือการใหของผูนําองคแกรใหวิชาชีพแกผูดอยโอกาสเชนการติดตอประสานงานไปยังกรมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการสังคม และกรมประชาสงเคราะหแใหมาฝึกวิชา ชีพชางใหแกนายชางทั้ง 5 คน เพื่อเรียนรูแบบมีขั้น 
มีตอน เป็นกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรระยะสั้น แตไดผล หลังจากที่พวกเขาไดรับการฝึกอบรมแลว ถาอยูกับที่ไดก็
เจริญกาวหนาโดยไมตองคิดจะออกไปประกอบอาชีพในที่อื่น อันนี้เป็นบริบททางดานการพัฒนาชุมชน จะมีลักษณะเฉพาะที่
วัดสวนแกวนี้เทานั้น ซึ่งที่อ่ืนบุคคลเหลานี้จะไมมีโอกาส 
 ส่วนที่  3  ศึกษากระบวนการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง  
 การสัมภาษณแในสวนนี้เพื่อความเขาใจในการเสริมสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง พบวา นายชางทั้ง 5 คน 
สามารถประกอบการงานที่เป็นรายวันอยูกับมูลนิธิมากอนภายหลังแยกตัวออกมาประกอบธุรกิจสวนตัวดวยความรู 
ความสามารถของตนเอง มีการบริหารจัดการตนเองได รับซื้อช้ินสวนขยะมาประดับตกแตงใหไดงานช้ินใหม 
 ฉะนั้นชางเฟอรแนิเจอรแ  ชางจักร ชางตัดกระจก ก็ทําการรีไซเคิลขยะซึ่งท่ีอื่นไมมี ตรงนี้เป็นความพิเศษเฉพาะของเขา 
อีกอยางหนึ่งเป็นการชวยลดขยะของสังคม ขยะเอามาแปรรูปตางๆเป็นโต฿ะหมูบูชา เป็นโต฿ะทํางาน โต฿ะ เกาอี้นั่งเรียน      
เตียงนอน มานั่ง เป็นตน 
 และพบวาคนดอยโอกาสเหลานี้ พวกเขาไดที่อยู ที่กิน ที่ทํางาน และโอกาสทางธุรกิจ เขาทําธุรกิจรวมกับมูลนิธิคน
อื่นไมมีโอกาส เขาเป็นหัวหนาธุรกิจเล็กๆมีการกอสรางใหวัด เขาซื้อวัสดุที่บริจาคเขามาแลว นํามารีไซเคิลใหมเป็นของตนเอง 
เขาเป็นเจาของกิจการเอง เป็นการลดภาระของมูลนิธิ ลดภาระของวัด ไมตองมาทําบัญชีบริจาค เมื่อเขาซื้อไปก็เอาไปดัดแปลง
ตามความรูความสามารถของตน ขายตรงไหน ขายที่อาคารทางเขาที่รับบริจาค ขายที่ซุปเปอรแมาเก็ต และขายในพื้นที่มูลนิธิ
สวนอ่ืน เป็นการเชาที่ขายของ ชางเฟอรแนิเจอรแ ชางจักร ชางตัดกระจก สวนชางกอสรางก็กอสรางใหวัดและเครือขายของวัด 
โอกาสดังกลาวนี้ถาเป็นราชการเขาก็ไมเอาดวย เป็นเอกชนเขาก็ไมเอาดวย เพราะวุฒิทางการศึกษา เมื่อไมมีวุฒิจะไปรับจาง
ทําอะไรก็ตองลําบาก 
 จากขอคนพบ เชน ชางกอสราง มีการเสริมกระบวนการในการพึ่งตนเอง มีการเพิ่มเสริมทักษะโดยการออกไปดูงาน
ที่คนอื่นเขาทําบาง ดูจากเว็บไซดแบาง จากอินเตอรแเน็ตบาง ไปซื้อแผนซีดีมาดูวิธีการทํางานบาง เพื่อเสริมความสามารถ ความรู 
และความเขาใจ และมีการเสริมความรูบาง เชน บานสําเร็จรูปที่เรียกกันวา “บานน฿อคดาว” หรือ“กุฏิน฿อคดาว” เป็นบานพัก
ช่ัวคราวยกเคลื่อนที่ได ช้ินสวนในการกอสรางสั่งจากประเทศจีนเป็นความพิเศษของงานชางปลูก 3 วันเสร็จ 5 วันเสร็จ 
 และพบวาชางกอสรางนี้  นอกจากไดกอสรางที่วัดสวนแกวแลวยังไดกอรางที่เครือขายจังหวัดระยอง เครือขาย
จันทบุรี เครือขายปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนยแเครือขายของวัดสวนแกว จะเห็นวา ชางเหลานี้เป็นหนวยธุรกิจเล็กๆ เชาที่วัดอยูไมใช
คนของมูลนิธิ พรอมกับลูกนอง 40 คน และอีก 300 คน ที่ถูกฝึกงานใหไปไดโอกาสมีงานทํา ทําธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอยางนี้มัน
ผูกขาดอยูกับวัด ผูกขาดอยูกับมูลนิธิ  ซึ่งทางมูลนิธิก็ยังรับของบริจาคสิ่งของตางๆ อยูตอไป 
 ประเด็นสุดทาย คือ ประโยชนแที่ไดรับจากกระบวนการเรียนรู อันนําไปสูกระบวนการเสริมสรางความ สามารถใน
การพึ่งตนเองอันกอใหเกิดประโยชนแตอตนเอง และประโยชนแตอผูอื่น ซึ่งนายชางทั้ง 5 คนใหคําตอบท่ีเหมือนกันคือ 
 ประโยชนแตอตน คือ มีความสุขกายสุขใจ มีความสงบรมเย็น ครอบครัวมีความอบอุนอยูดีกินดี  มีความ สุข สุขภาพ
แข็งแรง อายุยืน 
 ประโยชนแตอผูอื่น มีความสามารถ และเป็นตัวอยางที่ดีใหบุคคลในครอบครัว เป็นตัวอยางที่ดีแกชุมชน ชวยเหลือ
ชุมชน ชวยเหลือบุคคลที่ตกทุกขแไดยากมาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกสังคมไดรับการยอมรับจากชุมชน มีการนับถือกัน 
ยกยองกันในสังคม มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่จะชวยเหลือผูอื่น 
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 ดังนั้น ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกระบวนการเรียนรู และการเสริมสรางความ สามารถในการพึ่งตนเอง 
ประสบการณแที่ไดและประโยชนแที่ไดรับของนายชางทั้ง 5 คนในภาพรวมคือ การประพฤติตนใหเป็นคนดี มีศีลธรรม เวนจาก
กรรมชั่ว ทําบุญสรางกุศลรักษาศีล 5 เนืองๆและนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอยูมาปฏิบัติ 
 และนํามาปรับใชใหเหมาะกับการดํารงชีวิตในปใจจุบันของแตละคน ความมีการศึกษากายจิตไปพรอมๆกันแบบองคแ
รวม ไมแยกปฏิบัติทีละอยาง โดยใหอยูในกระบวนการเสริมสรางความ สามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหมีสุขภาวะที่
สมบูรณแตอไปท้ังกาย จิต วิญญาณ และสามารถทําประโยชนแสังคมใหสําเร็จพึ่งตนเองได มีเปูาหมายที่ชัดเจน คือ การนําไปสู
การพึ่งตนเองได 
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กระบวนการสร้างความเป็นชุมชนผ่านกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
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The Community Building Process through traditional activities of  
Thai Song Dam and Thai-Khmer ethnic in Suphanburi Province 

 
ชญาภัส พลายโถ16 

 
Abstract 

 
 One of the important characteristics of the ethnic community is having the same culture, 
customs and traditions, patterns of behavior, and beliefs in their group that is different from others. This 
cultural identity can create harmony in their group and emphasize them to be aware of their origin. Thai 
Song Dam and Thai-Khmer ethnic in Suphanburi Province have inherited their local traditions intensely 
through cultivating their beliefs that value the traditions be a part of their living. However, some 
traditional activities can be changed to keep the tradition exist that depend on the faith of the people to 
perform that tradition. 
 Then, inheriting beliefs and performing traditional activities of both ethnics reflect that they are 
trying to build their communities by using traditional activities as a tool to bond the people together. 
They have an interaction and form an implementing participation that helps the participants to learn the 
beliefs and patterns of behavior. It makes the community power which is the relationship of the people 
that bond the community together. Both ethnic communities can depend on themselves to perform their 
traditional activities. Moreover, they are able to use their traditional activities as a tool to organize the 
relationships between people, nature, and superstitious matters.         
 
Keywords : Traditional activity, Ethnic Community, The Community Building Process  
 

บทคัดย่อ 
 

 คุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชุมชนชาติพันธุแ คือ การมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนแบบ
แผนปฏิบัติ ความเช่ือตาง ๆ ของคนในกลุมที่เป็นแบบเดียวกันและมีเอกลักษณแแตกตางจากภายนอก ซึ่งลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมที่มีความโดดเดนและแตกตางน้ีสามารถเราความรูสึกใหคนในกลุมเกิดความรูสึกเป็นหมูพวกเดียวกันและเป็นสิ่งตอก
ย้ําแหงรากเหงาที่มาของกลุมได สําหรับชุมชนชาติพันธุแไทยทรงดําและไทยเขมรในจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีการสืบทอดปฏิบัติ
ประเพณีทองถิ่นกันมาอยางเขมขน ผานการสงตอ “ความเช่ือ”ที่ใหคุณคาและความหมายแกประเพณีในฐานะเป็นสวนหนึ่ง
ของการดํารงชีวิต โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมเพื่อใหประเพณีดํารงอยูได ข้ึนอยูกับความเขมงวดเครงครัดของความ
เชื่อในการปฏิบัติประเพณีนั้น ๆ ทั้งนี้ การสืบทอดความเชื่อและการปฏิบัติประเพณีดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความพยายามใน
การสรางความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแ โดยการใชประเพณีเป็นเครื่องมือยึดโยงคนในชุมชนใหมารวมตัวกัน มีการ
ปฏิสัมพันธแทางสังคมและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมประเพณีใหเกิดการเรียนรูความเช่ือและแบบแผนปฏิบัติของกลุม ซึ่ง

                                                           
16 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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นํามาสูพลังชุมชน อันไดแก พลังใจและพลังความสัมพันธแที่เช่ือมรอยผูกพันตอกันของคนในชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีได นอกจากนี้ ประเพณีของชุมชนชาติพันธุแยังเป็นกลไกจัดระเบียบความสัมพันธแ
ระหวางคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสบายใจอีกดวย    
 
ค าส าคัญ: ประเพณี กลุมชาติพันธุแ กระบวนการสรางความเป็นชุมชน 
 
บทน า 
 ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชน ผูเขียนจดจําไดดีในหลักการสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่วา
ดวยการเคารพในวัฒนธรรมของชุมชนอันเป็นสิ่งที่คนในชุมชนยอมรับ ยึดถือและปฏิบัติกันมายาวนาน นักพัฒนาจําเป็นตอง
รูจักและเขาใจในวัฒนธรรมของชุมชนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ เพราะสิ่งเหลานี้คือแงมุมหนึ่งในชุมชนที่สามารถบงบอกถึงรากเหงา
ความเป็นมาของชุมชนนั้น ๆ ไดเป็นอยางดี ดังที่ฉัตรทิพยแ นาถสุภา (2534, น. 209) กลาววา วัฒนธรรมชุมชนเป็นพลัง
ผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สําคัญที่สุด หากนักพัฒนาตองการเขาใจและปฏิบัติการใหสอดคลองกับชาวบาน ก็ตองเขาใจ
วัฒนธรรมชุมชน ตองศึกษาประวัติศาสตรแและวิถีชีวิตของชาวบานในแตละชุมชนท่ีแตกตางกัน ดังนั้น วัฒนธรรมกับความเป็น
ชุมชนจึงดูเหมือนวาจะเป็นสิ่งท่ีไมสามารถแยกจากกันได การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนจึงเป็นสิ่งที่นักพัฒนาชุมชนจะละเลยมิได  
 ประเพณีจัดเป็นวัฒนธรรมชุมชนประเภทหนึ่งที่เช่ือมโยงทั้งกับคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่  
คนในกลุม/ชุมชน/สังคมหนึ่ง ๆ ยึดถือรวมกัน ประเพณีจึงมีความเกี่ยวของกับคนในกลุม/ชุมชน/สังคมนั้น  ๆ ทั้งในระดับ
ปใจเจก ระดับครอบครัว ระดับกลุม ระดับชุมชน และระดับสังคมที่กวางขึ้นไป ดังนั้ น ประเพณีจึงเป็นสิ่งที่เช่ือมรอยคนใน
ระดับตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อรวมปฏิบัติกิจกรรมตามแบบแผนที่ยึดถือสืบทอดกันมา ในแตละสังคมหรือแตละชุมชนก็จะมีแบบ
แผนปฏิบัติเฉพาะกลุมตน สําหรับกลุมชาติพันธุแถือเป็นกลุม/ชุมชนที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณแ
เฉพาะกลุม ซึ่งมีแบบแผนปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะตวัสามารถมองเห็นไดอยางเป็นรูปธรรม ซึ่งวัฒนธรรมประเพณทีี่มีความเป็น
เอกลักษณแเดนชัดและแตกตางเชนนี้ทําใหเรามองเห็นถึงการมีอยูของกลุมคนแตละชาติพันธุแที่หลากหลายในสังคมไทย ดังนั้น 
ประเพณีของกลุมชาติพันธุแจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการนําเสนอประวัติศาสตรแของชุมชนและนําเสนอความเป็นตัวตนของแต
ละชาติพันธุแท่ีตอกย้ํารากเหงาความเป็นมาและตอกย้ําถึงการมีอยูของกลุมชาติพันธุแนั้น ๆ   
 ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงตัดสินใจที่จะศึกษาประเพณีชุมชนของกลุมชาติพันธุแในฐานะเครื่ องมือในการสรางความเป็น
ชุมชน นํามาสูการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางความเป็นชุมชนผานกิจกรรมประเพณีของชุมชนชาติพันธุแไทยทรงดําและ
ไทยเขมรในจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีวัตถุประสงคแที่จะศึกษาประเพณีของชุมชนชาติพันธุแใหเห็นถึงรายละเอียดความเป็นมา 
ลักษณะ องคแประกอบ รวมถึงระบบคุณคา ความคิด ความเช่ือท่ีแฝงอยูในประเพณี เพื่อหาคําตอบวาประเพณีเหลานั้นนําไปสู
การสรางความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแอยางไร รวมทั้งชุมชนมีการสืบทอดประเพณีอยางไรทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทั้งนี้ การเลือกศึกษาชุมชนชาติพันธุแในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นการตอยอดจากการฝึกภาคปฏิบัติในการเรียน
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ที่ผูเขียนไดเขาไปศึกษาชุมชนบานสามทอง ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี          
ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยเช้ือสายเขมรอาศัยอยู และเลือกศึกษาชุมชนไทยทรงดําบานดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีอีกหนึ่งชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหการศึกษามีความเขมขนและไดขอมูลมากพอที่จะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของ
กลุมชาติพันธุแในการใชประเพณีเป็นสื่อกลางสรางความเป็นชุมชน ซึ่งท้ังสองชุมชนตางยังคงพยายามเก็บรักษาประเพณีดั้งเดิม
ของกลุมตนไว มีกิจกรรมพิธีกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถศึกษาไดชัดเจน รวมทั้งมีการสืบทอดคติความเช่ือ ชุดความคิด
บางอยางที่ทําใหคนในชุมชนยังคงเต็มใจท่ีจะสืบทอดรักษาประเพณีของทองถิ่นตนไวทามกลางความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ซึ่งแมวาวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นจะไมไดมีความแตกตางจากคนทั่วไปในสังคมมากนัก แตพวกเขายังคงยึดถือ
ความเชื่อบางอยางซึ่งเป็นเรื่องของความรูสึกนึกคิดและจิตใจที่มีรวมกันภายในกลุมชาติพันธุแของตน โดยในการศึกษา ผูเขียน
เลือกศึกษาประเพณีสวนรวมของทั้งสองชุมชน ไดแก ชุมชมไทยเขมรบานสามทองคือประเพณี “ไหวพระแข” สวนชุมชนไทย
ทรงดําบานดอนมะเกลือมีประเพณีแบงออกเป็นสามระดับ ประกอบดวย ประเพณีระดับครอบครัว คือ ประเพณีเสนเรือน 
ประเพณีระดับหมูบาน คือ ประเพณีไหวศาลประจําหมูบาน และ ประเพณีระดับชุมชนทองถิ่นและเครือขาย คือ งานสืบสาน
ประเพณีไทยทรงดํา 
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 ทั้งนี้ การศึกษาดังกลาวเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกตการณแจากการเขารวมในกิจกรรมประเพณีของทั้งสองชุมชนชาติพันธุแ และการสัมภาษณแผูที่เกี่ยวของในประเพณีชุมชน
โดยแบงออกเป็นสองกลุม คือ ผูประกอบประเพณี หมายถึง คนที่มีบทบาทเกี่ยวของกับพิธีกรรม/ประเพณีโดยตรง ในฐานะผู
ประกอบพิธี หรือมีบทบาทหลักในพิธีกรรม/ประเพณนีั้นๆ ซึ่งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนตางๆของ
พิธีกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุดได และคนในชุมชน ไดแก ผูอาวุโส/ผูนําในชุมชนที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรแความ
เป็นมาของชุมชน กับคนทั่วไปในชุมชนในฐานะผูเขารวมประเพณีที่สามารถใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีและสามารถ
สะทอนทัศนคติและการใหความหมายตอประเพณีดังกลาว แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อ
บอกเลาอธิบายขอเท็จจริงถึงกระบวนการสรางความเป็นชุมชนในกิจกรรมประเพณีของทั้งสองกลุมชาติพันธุแ โดยไดมีการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเป็นแนวทางในการวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูล ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชุมชน
เพื่อใชทําความเขาใจลักษณะความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแทั้งสองกลุม แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมและ
ความเชื่อเพื่อใชทําความเขาใจและอธิบายประเพณีชุมชนวามีลักษณะ องคแประกอบ และมีบทบาทอยางไรตอชุมชนบาง และ
แนวคิดเกี่ยวกับมิติในการพัฒนาชุมชน ไดแก กระบวนการกลุม การมีสวนรวม การเรียนรู การเสริมสรางพลังชุมชน               
การพึ่งตนเอง การบูรณาการ และความเป็นองคแรวมเพื่อเป็นแนวทางทําความเขาใจกระบวนการใชประเพณีเพื่อสรางความ
เป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแ  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประเพณีชุมชน 
วัตถุประสงคแของ

ประเพณ ี
องคแประกอบ 
ของประเพณ ี

กระบวนการขั้นตอน คุณคา ความหมาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเพณีเสนเรือน: นัยยะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
 ตามความเห็นของผูเขียน มองวา แมครอบครัวกับชุมชนจะมีความหมายแตกตางกันตามนิยามเรื่องการสืบสายโลหิต
หรือความสัมพันธแทางสายเลือด แตครอบครัวและชุมชนตางก็เป็นสวนประกอบซึ่งกันและกันอยางมิอาจแยกออกจากกันได 
ครอบครัวถือเป็นสวนประกอบยอยของชุมชน คนที่เป็นสมาชิกในชุมชนจึงเป็นสมาชิกของแตละครอบครัวที่ตนเองสืบสาย

Means กระบวนการกลุม 

การมีสวนรวม 

การเรยีนรู 

การเสริมสราง
พลังชุมชน 

การพึ่งตนเอง 

การบูรณาการ 

ความเป็นองคแรวม กระบวนการ 

สรางความ

เป็นชุมชน 

End: ความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแ 
คนในชุมชนมีความสัมพันธแอันดตีอกัน ผูกพันสามัคคี รวมมือ

ชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ตระหนักและ 
รับรูวาตนเองเป็นสมาชิกของกลุมชาติพันธุแและรูสึกเป็นหมูพวก

เดียวกัน  
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เลือด การที่คนจะรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกคนอื่นในชุมชนไดนั้น จะตองมีความผูกพันและรูสึกเป็นสวนหนึ่งใน
ครอบครัวของตนเองกอน ความสัมพันธแอันดีของคนในครอบครัวซึ่งเป็นสวนหนึ่งของชุมชนจะเอื้อประโยชนแเกื้อกูลตอ               
การพัฒนาใหชุมชนเป็นปึกแผนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ครอบครัวจึงมีสวนในการรักษาสภาพของชุมชน/สังคมดวย ทั้งนี้ ประเพณี
เสนเรือน17 เป็นประเพณีในระดับครอบครัวที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเช่ือมรอยคนในครอบครัว พี่นอง เครือญาติใหผูกพัน
กัน ผานการสืบทอดคติความเช่ือเรื่องการนับถือผี ซึ่งจะตองมีการประกอบพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษดวยอาหารเพื่อใหผีบรรพ
บุรุษไมอดอยาก สื่อความหมายถึงการระลึกในบุญคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญโูของลูกหลานที่มีตอบรรพบุรุษ และ          
มีวัตถุประสงคแเพื่อใหผีบรรพบุรุษชวยคุมครองดูแลลูกหลานใหอยูเย็นเป็นสุข ทํามาคาขึ้น 
 ประเพณีเสนเรือนเป็นการนําอาหารมาเซนไหวผีบรรพบุรุษ โดยใชหมูทั้งตัวมาเป็นเครื่องเซน18 ซึ่งบานที่ทําพิธี
จะตองเลี้ยงและฆาหมูเองแลวนํามาชําแหละเปน็ช้ินสวนตางๆตามความเชื่อวาเสียงรองของหมูจะทําใหผีเรือนพอใจและรับรูวา
จะมีการทําพิธีเสนเรือนขึ้น และยังมีอาหารอื่น ๆ ไดแก ขาวเหนียว ขาวสุก ขาวตมมัด ขนมตาง ๆ ผลไมตามฤดูกาล หมากพลู 
และแกงตาง ๆ เชน ยําหมู แกงหนอไมเปรี้ยว ลาบเลือด เป็นตน ซึ่งอาหารทั้งหมดนี้สมาชิกในครอบครัวไดมีสวนรวมลงมือลง
แรงประกอบอาหารกันเอง ถือเป็นการสงเสริมความสามัคคีและสะทอนถึงการพึ่งตนเองของคนในครอบครัวในการจัดสรร
ทรัพยากรมาใชและชวยเหลือกันเองในการจัดเตรียมอาหารเพื่อใชในพิธี สวนในการทําพิธีเสนเรือนจะมีผูประกอบพิธี เรียกวา 
หมอเสน เป็นผูกลาวเรียกผีมารับเครื่องเซนดวยบทภาษาโซง ซึ่งการเสน (เซน) แบงออกเป็นหกขั้นตอนหลัก ๆ คือ การเซน
อาหาร ประกอบดวย เสนปางแปง เสนกําก฿ก เสนสองตั๊บ และการเซนเหลา ประกอบดวย เสนเหลาหลวง เสนเหลาลางแกง 
และเสนเหลากู โดยมีผูรวมประเพณีคือสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นองที่สืบผีเดียวกัน ตลอดจนคนในชุมชนที่เจาบานไดสง
การแดเชิญไปให ดังนั้น การประกอบประเพณีเสนเรือนจึงทําใหเกิดการรวมตัวของคนในครอบครัวที่สืบผีเดียวกัน ให ไดมา
พบปะและมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมพิธีกรรมรวมกัน ลูกหลานที่แตงงานแยกบานออกไปก็ตองมารวมงานหรือสมาชิกบางคน
ในครอบครัวที่อาจมีความบาดหมางกันก็จําเป็นตองมาประกอบพิธีรวมกันเพื่อแสดงความกตัญโูตอผีพอแมและบรรพบุรุษ 
ประเพณีดังกลาวจึงมีสวนชวยระงับความขัดแยงไดช่ัวคราว และกอใหเกิดการกระชับความสัมพันธแระหวางคนในครอบครัวให
เกิดพลังผูกพันกันยิ่งข้ึน รวมไปถึงมีการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อนฝูงที่เจาบานเช้ือเชิญมาก็มีสวนใหเกิดความสัมพันธแที่แนน
แฟูนระหวางเพื่อนบานในชุมชนเดียวกันอีกดวย 
 “เสนเรือนก็เหมือนตรุษจีน สารทจีนของคนจีนนั่นแหละ ลูกหลานที่ยังอยูก็ตองมาชวยกันหาอาหารมาเซนไหวผี
บรรพบุรุษ ลูกหลานผีเดียวกันก็ตองมา ตองยกถาดอาหารเซนผี แลวก็มีกินอาหารรวมกัน แลวถาเจาบานทําการแดเชิญไปบาน
อื่นก็ตองมาดวย ถาไมมา คราวหนาเราเชิญเขามา เขาก็จะไมมา เป็นอันรูกัน…” (ดา เถื่อนคนรัก, สัมภาษณแ, 5 พฤษภาคม 
2557) 
 ทั้งนี้ การประกอบประเพณีเสนเรือนเป็นไปตามความเชื่อที่ใหคุณและใหโทษวาการทําพิธีจะทําใหผีบรรพบุรุษพอใจ
และคอยคุมครองใหอยูดีกินดี แตหากละเลยไมประกอบพิธีจะทําใหผีบรรพบุรุษไมพอใจ นํามาซึ่งความเดือดรอน ดังนั้น การ
ทําพิธีเสนเรือนจึงไดรับการยึดถือปฏิบัติตอไปเพื่อใหเกิดความสบายใจของคนในครอบครัว การสืบทอดประเพณีจึงเป็นไป
อยางเครงครัดและตรงตามแบบแผนปฏิบัติที่ทําตามตอๆกันมาดวยกลัวจะเกิดผลเสียหรือโทษของการไมปฏิบัติตาม ดังเชน
เมื่อครั้งที่ผูเขียนไดเขารวมประเพณีเสนเรือน หมอเสนไดกลาวขออนุญาตผีเรือนใหผูเขียนเขาไปเก็บขอมูลในกะลอหอง 19 
ผูสูงอายุในบานซึ่งไมทราบวามีการขออนุญาตผีเรือนแลวไดตกใจโวยวายเพราะกลัวจะเกิดเรื่องไมไดขึ้นในครอบครัวเพราะ
พื้นที่กะลอหองอนุญาตใหแคคนท่ีสืบผีเดียวกันเขาไปไดเทาน้ัน ดังนั้นจึงเห็นไดวาความเชื่อที่ใหทั้งคุณและโทษเชนนี้ยอมสงผล
ใหผูยึดถือเกิดความกลัวหรือกังวลใจตอโทษของการไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดเพี้ยนไป ผูคนจึงสืบทอดและรับเอาประเพณี

                                                           
17

 ประเพณีเสนเรือนสวนใหญในชุมชนดอนมะเกลือ เป็นประเภทเสนผูนอย กลาวคือ เป็นครอบครัวที่สืบเช้ือสายสามัญชน 
ในขณะที่การเสนเรือนอีกประเภทคือ เสนผูทาว หมายถึงครอบครัวที่สืบเช้ือสายเจาในอดีต มีจํานวนนอยมากในชุมชน โดย
การเสนท้ังสองประเภทจะไมกาวกายกัน 
18 ในคํากลาวเรียกผีเรือนจะบรรยายขั้นตอนการฆาและชําแหละหมูมาเป็นเครื่องเซน ซึ่ง เครื่องเซนทั้งหมดจะถูกจัดใสปาน
เผือน ซึ่งมีลักษณะคลายถาดหรือพานขนาดใหญ สานดวยไม  
19 หองหรือมุมใดมุมหนึ่งของบานซึ่งถูกกําหนดใหเป็นท่ีอยูของผีบรรพบุรุษ 
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ดังกลาวมายึดถือปฏิบัติอยางเต็มใจไปโดยปริยายโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติในประเพณีเลยแมแตนอย 
แมวาสภาพสังคมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม  
 จะเห็นไดวาประเพณีเสนเรือนมีสวนสรางสรางความสัมพันธแของคนในครอบครัว เพราะถือเป็นหนาที่ของแตละ
ครอบครัวที่จะตองแสดงความกตัญโูบรรพบุรุษ ในฐานะผูคุมครองคนในครอบครัว ซึ่งนอกเหนือจากผีบรรพบุรุษดังกลาวแลว 
ชาวไทยทรงดํายังมี “ผีเจาพอ”20 ซึ่งเป็นผีสวนรวมในระดับหมูบานที่คอยปกปูองคุมครองพวกเขาอยู ดังนั้น ครอบครัวไทย
ทรงดําแตละครอบครัวจึงยังมีหนาที่ในการบูชาผีเจาพอดวย ซึ่งเป็นการแสดงออกที่มีความครอบคลุมกวางขึ้นมาจากขอบเขต
ของครอบครัวหนึ่งๆไปสู “ระหวางครอบครัว/ครัวเรือน” ซึ่งตางก็เป็นเพื่อนบานท่ียึดถือเจาพอองคแเดียวกัน 

 
ประเพณีไหว้ศาลประจ าหมู่บ้าน: ความเป็นหมู่พวกภายใต้การนับถือ “ผีเจ้าพ่อ” องค์เดียวกัน 
 ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสังคมทั่วไป เมื่อมีการกอสรางบานเรือนก็มักจะมีการตั้งศาลพระภูมิเจาที่เพื่อ             
ความเป็นสิริมงคลและใหชวยคุมครองคนในบาน เชนเดียวกับชุมชนบานดอนมะเกลือซึ่งมีศาลประจําหมูบานที่ถือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิที่พ่ึงทางใจของคนในชุมชน โดยมีเจาพอประจําศาลคอยคุมครองชุมชนและคนในชุมชนใหอยูเย็นเป็นสขุ ดังนั้น คนใน
ชุมชนหมูบานจึงประกอบประเพณีไหวศาลขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาและทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับเจาพอที่
ปกปใกรักษาชุมชนและเพื่อความเป็นสิริมงคลแกหมูบาน โดยจะจัดพิธีในวันขางขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 และเดือน 8 ซึ่ง
จะใชบริเวณลานชุมชนซึ่งเป็นท่ีตั้งของศาลแตละหมูบานเป็นสถานท่ีรวมตัวกันของคนในหมูบานเพื่อจัดพิธี   
 ประเพณีไหวศาลประจําหมูบานเป็นการนําอาหารมาบูชาเจาพอที่ศาลโดยจะมีหมอผูทําพิธีเรียกวา เจาจ้ํา เป็นผู
กลาวอันเชิญเจาพอมารับอาหารเครื่องบูชาเป็นภาษาโซง มีเครื่องไหวศาลประกอบดวย ไกบานตมสุก 12 ตัว เหลาขาว           
ขนม หมากพลู ยาเสน น้ําใสกาน้ําหรือขวดน้ํา และดอกไม ธูปเทียน ซึ่งแตละครอบครัว/ครัวเรือนมีหนาที่ชวยกันจัดเตรียม
อาหาร โดยจะมี “ผูถูกไก” คือบานที่ตองนําไกมาไหวพรอมเหลาขาวจํานวน 12 บาน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนเวียนบานกันไปใน           
การทําพิธีแตละครั้ง สวนบานที่ไมถูกไกก็ตองจัดหาขนม อาหารเล็ก ๆ นอย ๆ ตามแตสะดวก ดังนั้น ในการจัดเตรียมอาหาร
เครื่องบูชาเจาพอจึงทําใหเกิดการรับผิดชอบรวมกันของคนในพื้นที่ที่นับถือเจาพอองคแนั้นวาในการไหวศาลแตละรอบใครจะ
เตรียมอาหารอะไรมาและคนในหมูบานแตละครอบครัวก็ไดมีสวนรวมหุงหาอาหารไปไหวเจาพอ เมื่อถึงเวลา ชาวบานจะมา
รวมตัวกันที่ศาลพรอมกับอาหาร เจาจ้ําจะทําพิธีเรียกเจาพอมารับอาหาร ระหวางที่เจาจ้ําทําพิธีซึ่งใชระยะเวลาพอสมควร 
ผูเขียนสังเกตเห็นวาชาวบานมีการพูดคุย ไตถามสารทุกขแสุกดิบกัน โดยกลุมผูใหญและผูสูงอายุมักจับกลุมคุยโดยแยกชายหญิง 
กลุมเด็กที่ตามพอแมมารวมพิธีก็จับกลุมเลนกันในบริเวณใกล ๆ สวนกลุมวัยรุนที่มารวมพิธีแทนพอแมบางหรือตามพอแม
มารวมพิธีบางก็จับกลุมพูดคุยกันในบริเวณที่หางออกไป แสดงใหเห็นวาประเพณีทําใหคนในชุมชนได มาพบปะและมี
ปฏิสัมพันธแระหวางกัน ซึ่งชวยใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันในหมูเพื่อนบานท่ีนับถือเจาพอองคแเดียวกัน จากนั้น เมื่อเสร็จพิธี
จะมีการแบงไกไปทําอาหารรับประทานรวมกันที่บานเจาจ้ําสะทอนถึงการแบงปในกันของคนในหมูบาน และมีการทําพิธีก฿อบ
เสื้อเพื่อเรียกขวัญเจาจ้ํา โดยในกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหวศาลนี้ ผูเขียนสังเกตพบวาคนที่ไปรวมรับประทานอาหารตอที่
บานเจาจ้ําจะเป็นกลุมพอบานท่ีมารวมตัวกัน มีการดื่มสุราและพูดคุยกันยาวนานหลายช่ัวโมง ถือเป็นการสังสรรคแในหมูเพื่อน
บานผูชาย เป็นการกระชับความสัมพันธแอันดีของคนในหมูบานอีกทางหนึ่ง  
 “เพราะมีเจาพอประจําหมูบานอยู เป็นความเช่ือตอ ๆ กันมา ก็เหมือนเจาที่คุมครองหมูบาน ก็ตองไหวศาล ทําแลวดี 
คนในหมูบานก็ตองดูวารอบนี้ใครถูกไกก็เอาไกมา เสร็จแลวก็เอาไปกินกันท่ีบานเจาจ้ํา ไปกินขาวไปพูดคุยกัน ใครจะไปหรือไม
ไปก็ได…” (นอย มั่นหลง, สัมภาษณแ, 19 เมษายน 2558)  
 นอกเหนือจากการกระชับความสัมพันธแของคนในหมูบานจากการพบปะและมีปฏิสัมพันธแกันผานการสื่อสารและรวม
กิจกรรมดวยกันแลว การไหวศาลประจําหมูบานยังทําใหเกิดความรูสึกเป็นหมูพวกเดียวกันของคนที่นับถือเจาพอองคแเดียวกัน 
เพราะผูที่อาศัยอยูในหมูบานและระหวางหมูบานท่ีมีเจาพอองคแเดียวกันจะตองมารวมตัวกันประกอบพิธี และผูที่นับถือคนละ
เจาพอจะแยกกันประกอบพิธี ไมมากาวกายกัน  

                                                           
20 ชุมชนดอนมะเกลือนับถือเจาพอ 4 องคแ คือ เจาพอยง เจาพอสีนวน เจาพอดอกไม และเจาพอเภา-ทวน 
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 “มีศาลสี่ศาล เจาพอยงเป็นศาลของผูทาว สวนศาลนี้เจาพอสีนวนเป็นผูนอย สองศาลนี้ปีนึงทําสองครั้ง อีกสองศาล
ทําแคปีละครั้ง ตอนทําก็ทําคนละวันกัน ศาลไหนศาลนั้น เจาจ้ําก็หามคนเดียวกัน คนไปเลี้ยงศาลก็คนในหมูบานศาลใคร            
ศาลมัน อยางของศาลนี้ (เจาพอสีนวน) มีหมู 11 กับ 5…” (ดา เถื่อนคนรัก, สัมภาษณแ, 19 เมษายน 2558) 
 เห็นไดวาประเพณีไหวศาลประจําหมูบานเป็นการแสดงความเคารพบูชาผีเชนเดียวกับประเพณีเสนเรือน แตเป็นผีที่
เป็นสวนรวมกวางขึ้นมาในระดับชุมชนหมูบาน จากการเช่ือมรอยเพียงแคคนในครอบครัว ในตระกูลที่สืบสายเลือดเดียวกัน 
ขยายกวางออกไปสูระดับระหวางครัวเรือนที่ไมจํากัดสายเลือด แตมีพื้นที่ขอบเขตหมูบานที่นับถือเจาพอองคแเดียวกันเป็นตัว
จํากัด และการทําพิธีไหวศาลประจําหมูบานก็ไมไดมีความเครงครัดดังเชนประเพณีเสนเรือน ดวยเพราะไมไดมีการใหโทษวา
หากไมทําจะนํามาสูความเดือดรอน เป็นเพียงกิจกรรมการบูชาและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงถือเป็นเรื่องที่ทําแลวดี แตหากไมทําก็
ไมเป็นไร ผูเขียนเองมีโอกาสไดเขารวมในพิธีก็สังเกตเห็นวาไมใชชาวบานทุกคนที่มองประเพณีไหว ศาลเป็นประเพณีที่มี
ความสําคัญตอชีวิต หลายบานเพียงสงลูกหลานมาเป็นตัวแทนนําอาหารมาไวท่ีศาล ชาวบานในชุมชนบางคนก็บอกวาการไหว
ศาลก็คือการทําบุญทั่วไปไมไดมีความโดดเดนอะไร อาจกลาวไดวา การที่ประเพณียังคงไดรับการสืบทอดอยูเป็นเพราะคนสวน
ใหญยังเห็นวาเป็นเรื่องที่ “ควรทํา”นอกจากนี้ ในบางกิจกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไป โดยในอดีตพิธีกรรมจะมีการโยง
สายสิญจนแลอมหมูบานใหท่ัวถึงทุกบานเพื่อความเป็นสิริมงคล แตดวยการขยายตัวของชุมชนที่มีขนาดใหญขึ้น ทําใหไมสะดวก
ลอมโยงสายสิญจนแ กิจกรรมนี้จึงไดยกเลิกไป รวมทั้งการทําพิธีไหวศาลในครั้งที่สอง ในอดีตจะจัดบริเวณทางสามแยกใน
หมูบาน แตดวยการสัญจรไปมาภายในชุมชนที่มีมากขึ้น ชาวบานจึงมองวาการประกอบประเพณีในบริเวณดังกลาวเป็น            
การเกะกะขวางทางผูใชถนน จึงเปลี่ยนมาใชสถานท่ีบริเวณลานหนาศาลเหมือนการไหวศาลครั้งที่หนึ่ง 
 อยางไรก็ตาม แมวาการมี “ผีเจาพอ” จะทําใหเกิดการแบงขอบเขตชุมชนยอยในตําบลดอนมะเกลือ แตชุมชนก็ยังมี
การจัดประเพณีในระดับชุมชนทองถิ่นเพื่อรวมตัวคนในชุมชนทั้งตําบล ตลอดจนเช่ือมโยงเครือขายชาวไทยทรงดําในจังหวัด
อื่นๆใหมาพบปะกันผานการจัดประเพณี “งานสืบสานประเพณีไทยทรงดํา”ขึ้น 
 
งานสืบสานประเพณีไทยทรงด า: นัยแห่งการผสานพลัง-แสดงตัวตนเพ่ือการยอมรับในสังคม 
 นอกเหนือจากประเพณีสืบทอดเรื่องการนับถือผีทั้งผีสวนตัวในครอบครัวและผีสวนรวมในระดับหมูบาน ซึ่งเป็น
ประเพณียึดโยงคนท้ังในระดับปใจเจก ระดับครอบครัว และระดับหมูบานเขาหากันแลว ชาวไทยทรงดําบานดอนมะเกลือยังมี
ความพยายามที่จะยึดโยงคนในชุมชนในระดับตําบลทองถิ่น ตลอดจนพี่นองชาวไทยทรงดําในจังหวัดอื่น  ๆ ใหไดมาพบปะ             
มีกิจกรรมรวมกัน ผานการจัดเทศกาลประจําปี “งานสืบสานประเพณีไทยทรงดํา”21 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 วัน ทุกวันที่ 15 
เมษายน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อฟื้นฟูอนุรักษแประเพณีการละเลนของชาวไทยทรงดําใหคงอยู โดยใหมีกิจกรรมการละเลนทั้ง
การขับกลอนเป็นภาษาโซง การฟูอนแคน และการละเลนโยนลูกชวง เพื่ออนุรักษแใหคนรุนหลังไดรูจัก รวมทั้งยังกําหนดใหผู
มารวมงานแตงกายดวยชุดไทยทรงดํา ถือเป็นการสงเสริมการแตงกายชุดพื้นเมืองซึ่งเห็นกันนอยลงในชีวิตประจําวัน และเป็น
กุศโลบายใหคนท่ีมารวมงานรูสึกเป็นหมูพวกเดียวกันอีกดวย นอกจากน้ี ภายในงานยังมีอาหารจัดเลี้ยง โดยเป็นอาหารที่คนใน
ชุมชนบานดอนมะเกลือแตละหมูบานไดรวมกันจัดเตรียมมา กลุมแมบานแตละหมูจะแบงกันประกอบอาหารของหมูตนเอง
แลวนํามาเลี้ยงแขกเหรื่อในงาน สวนการจัดเตรียมสถานท่ี เชน จัดเวที กางเต็นทแ จัดซุมและฉากสําหรับถายภาพที่ระลึกก็เป็น
หนาที่ของแรงงานผูชายในชุมชน ดังนั้นในการจัดงานดังกลาวจึงตองอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนมารวมมือรวมแรง
กันลงมือในขั้นของการจัดเตรียมงาน 
  ทั้งนี้ งานเทศกาลดังกลาวไมไดถูกจัดขึ้นแคเพียงที่ชุมชนไทยทรงดําดอนมะเกลือเทาน้ัน แตจะจัดในหมูบานไทยทรง
ดําหลายชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและในจังหวัดตางๆที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู เชน นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
เป็นตน ซึ่งกําหนดการจัดงานของแตละชุมชนจะไมซ้ําวันกัน เนื่องมาจากขอตกลงรวมกันภายในกลุมเครือขายชาวไทยทรงดํา
วา เมื่อแตละชุมชนจัดงานดังกลาว ชุมชนอื่นๆจะตองเดินทางไปรวมงานดวยเพื่อเป็นการพบปะ เยี่ยมเยียนญาติพี่นองชาวไทย
ทรงดําดวยกัน  

                                                           
21 เป็นงานประเพณีที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี พ.ศ. 2530 โดยกํานันสะอาด ใจโอบออม ผูนําชุมชน 
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เป็นงานประจําปี ไมขาดเลย ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม มีขับกลอนฟูอนแคน แลวมีประเพณีถาเป็นภาษาโซงเรียกวาทอดคอน 
ถาภาษาไทยเคาเรียกลูกชวง เป็นประเพณีดั้งเดิม… มันจะมีปฏิทิน (ปฏิทินของมูลนิธิไทยทรงดํา) เวลามีงานนะเคา
จะล฿อคไวหมดเลย เดือนเมษานะ ท่ีไหนๆจังหวัดไหน เคาจะรูกันหมด แลวมันไปรวมกันหมด เคามาเรา เราก็ไปเขา 
เมษาทั้งเดือนเลย วันที่ 15 ก็ของที่นี่ คือเดือนเมษาทั้งเดือนนี้เรานี่นะจะนัดไปพบญาติพี่นอง เป็นการไปเยี่ยมยาม
กัน เจอหนากัน ไปรวมไปเห็นหนาเห็นตากันทุกจังหวัดเลย ท่ีจังหวัดไหนอะไรไหนจะมีบอกหมด (ในปฏิทิน) ไปหมด 
นครสวรรคแ พิษณุโลก สุโขทัย ชุมพรก็ยังไปเลย เวลาเรา เขาก็มา เวลาเขาเราก็ไป  . . .  (สะอาด ใจโอบออม, 
สัมภาษณแ, 12 มกราคม 2557)  

 อาจกลาวไดวา งานสืบสานไทยทรงดํามีสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมชาติพันธุแ โดยการพยายาม
สรางวิถีทางใหเกิดการรวมตัวกันของพี่นองชาวไทยทรงดําทั่วประเทศ ใหไดมาพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกัน เป็นการเช่ือมรอย
เครือขายใหเกิดการความผูกพันสามัคคีในหมูชาวไทยทรงดําดวยกัน นอกจากน้ี ในการจัดงานดังกลาวท้ังในชุมชนดอนมะเกลือ
รวมทั้งชุมชนไทยทรงดําอื่น ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไดเชิญผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือนักการเมืองทองถิ่นมาเปิด
งานดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวานอกจากการจัดงานเพื่อรวมตัวพี่นองไทยทรงดําเพื่อสรางความสัมพันธแ ระหวางกลุมซึ่งเป็น              
การผสานพลังภายในเครือขายแลว ประเพณีดังกลาวอาจกําลังสะทอนความพยายามของชาวไทยทรงดําในการแสดงตัวตนสู
สังคมภายนอกเพื่อหาท่ียืนใหแกตนเองดวยการดึงผูมีอํานาจในจังหวัดมารวมรับรูตัวตนของกลุมชาติพันธุแ  
 อยางไรก็ตาม ประเพณีดังกลาวยังคงดํารงไดก็เพราะผูนําชุมชนและชาวไทยทรงดําในพื้นที่และในเครือขายยังเห็น
ความสําคัญที่จะอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีการละเลนดั้งเดิมไว แตอยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในสังคม ทําให
งานดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางในบางพื้นที่ เชน กิจกรรมการละเลนลูกชวง ซึ่งผูเขียนพบวาบางปีก็ไมมีการจัด
กิจกรรม บางปีก็มีคนมารวมกิจกรรมนอย ดังนั้น การจะสืบทอดงานเทศกาลดังกลาวใหคงอยูตอไปนั้น ในอนาคตอาจมี             
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานอีกก็เป็นได  

 
ประเพณีไหว้พระแข: การตอกย้ ารากเหง้าท่ีมาแห่งความเป็นชุมชน 
 ประเพณีไหวพระแข22 เป็นประเพณีของชาวไทยเขมรบานสามทอง ซึ่งแมวาปใจจุบันชุมชนบานสามทองจะมีความ
หลากหลายทางประชากรมากขึ้น แตชาวบานในชุมชนยังคงมีความรูสึกหรือสํานึกเสมอวาชุมชนตนเองสืบเช้ือสายจากบรรพ
บุรุษชาวเขมรที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน  โดยในการสืบทอดปฏิบัติประเพณีไหวพระแข
นั้น ผูเขียนสังเกตเห็นวาชาวบานดูจะรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกเป็นเจาของ (Sense of belonging) ประเพณีดังกลาวอยูมาก 
เพราะพยายามใหขอมูลวาประเพณีดังกลาวมีการปฏิบัติแคที่ชุมชนแหงนี้เทานั้น หรือบอกวาชุมชนตนเองเป็นผูริเริ่ม และ
ประเพณีมีความโดดเดนกวาที่อื่นๆมีเจาหนาที่จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนําไปจัดแสดงดวย  ทั้งนี้ 
ประเพณีไหวพระแขเป็นการไหวบูชาพระจันทรแและบวงสรวงเทวดาในวันเพ็ญ 15 ค่ําเดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่ออุทิศสวนกุศลแกผูลวงลับ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแกชุมชน และเพื่อทํานายพยากรณแปริมาณน้ําฝนในปีตอไป
วาจะตกมากนอยเพียงใด เพ่ือชาวนาจะไดกําหนดวิถีการผลิตของตนใหสอดคลองกับสภาพอากาศ โดยพิธีกรรมจะมีลักษณะ
ผสมผสานกันระหวางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณแ และจะเริ่มพิธีเมื่อพระจันทรแอยูในตําแหนงเหนือศีรษะของผูรวมพิธี
พอดี โดยมีพระสงฆแเป็นผูประกอบพิธีสวดมนตแแบงออกเป็น 5 ตอนสําคัญ คือ เจ็ดตํานาน บทพาหุง ลําดับช้ัน สิริธิติฯ และ
ภาณสูรยแ ภาณจันทรแ และมีตัวแทนเทวดาซึ่งเป็นผูอาวุโสเพศชายในชุมชนที่ไดรับการยอมรับวาเป็นคนดีมีศีลสัตยแจํานวนสาม
คนเป็นผูทําการเสี่ยงทายปริมาณน้ําฝน 
 ประเพณีไหวพระแขน้ันทําใหเกิดการรวมตัวของชาวบานใหเขามามีสวนรวมชวยกันจัดเตรียมงาน โดยแบงออกเป็น 
1) การจัดเตรียมสถานที่ โดยตองมีการปลูกโรงพิธี จัดตั้งเครื่องสักการบูชา และตั้งเสากับราวเทียนสําหรับทํานายปริมาณ
น้ําฝน ซึ่งผูเขียนไดเขาไปสังเกตการณแพบวาเป็นหนาที่ของพระสงฆแในวัดและผูชายในชุมชน 2) การจัดเตรียมเทียนเสี่ยงทาย 
เป็นหนาที่ของตัวแทนเทวดาทั้งสามองคแจะรวมกันหลอเทียนสามเลมแทนฤดูฝนในชวงตนฤดูฝน (เริ่มเดือน 6 ขางแรม) กลาง
ฤดูฝน และปลายฤดูฝน โดยกําหนดใหเทียนมีน้ําหนักเลมละ 2 ขีด และใสไสเทียนเลมละ 48 เสน โดยนําน้ําตาเทียนของวัดที่

                                                           
22 จัดทําขึ้นครั้งแรกที่วัดสามทองในปี พ.ศ.2535 ในสมัยพระอาจารยแเจียเป็นเจาอาวาส  
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ไดระหวางพรรษาท่ีผานมามาหลอรวมกับเทียนท่ีเหลือจากการประกอบประเพณีเมื่อปีกอน แลวนําเทียนทั้งสามไปปใกกับราว
เทียนใหเทียนตนฤดูจะอยูทิศใต กลางฤดูอยูตรงกลาง และปลายฤดูอยูทิศเหนือ 3) การจัดเตรียมกระทง เนื่องจากการจัดงาน
ตรงกับวันลอยกระทง ผูหญิงและเด็กในชุมชนจึงมีหนาที่จัดหาวัสดุในชุมชนมารวมกันทํากระทงขายในงานเพื่อสรางรายได
ใหแกวัด 4) การเตรียมอาหารเครื่องไหวบูชา เป็นหนาที่ของแตละครัวเรือนตองชวยกันเผาขาวหลามเพื่อใชไหวพระแขและ
เทวดา โดยหาวัสดุที่มีในชุมชนมาใช เชน ไมไผ ใบตอง นอกจากนี้ยังมีขาวเมาและกลวย โดยมีความหมายใหเขาเมาแทนเม็ด
ฝน และกลวยแทนลูกเห็บ อยางไรก็ตาม ปใจจุบันหลายครัวเรือนไมไดเผาขาวหลามเองแตหันไปซื้อตามทองตลาดเพื่อความ
สะดวกแทน การจัดเตรียมงานในแตละขั้นตอนดังกลาวสะทอนการรวมตัวและการมีสวนรวมของคนในชุมชน ประเพณี
ดังกลาวจึงมีสวนในการสรางความสามัคคีของคนในชุมชนดวย 
 “ขาวหลามนี่ เป็นกุศโลบายของปูุยาตายาย ปีนึงเนี่ยถาเป็นชนชาติเช้ือสายเขมรเขาจะบูชาพระจันทรแ เหมือนคนจีน

ไหวพระจันทรแ แตวาคนละเดือนกัน แตคนเขมรเขาบูชาพระจันทรแในชวงกลางวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตองเผาขาว
หลามกัน ตองการจะรวมลูกหลาน ญาติพี่นองที่อยูที่ไหนก็จะรวมกันในวันนี้ มาเผาขาวหลาม มาหากัน มาสูกัน เป็น
สิ่งที่ดี นี่พี่นองเจ็ดคนยังมาไมครบ ธรรมดาจะมากันทุกคน…หมูบานเขมรคนนอยแตวาก็มีความกลมเกลียวรักใคร
สามัคคีกัน…”(สถิตคุณ สามทอง, สัมภาษณแ, 17 พฤศจิกายน 2556)  

 ในการประกอบประเพณี ผูเขียนสังเกตไดวาผูเขารวมพิธีสวนใหญเป็นผูสูงอายุและผูใหญวัยกลางคนโดยมีกลุมวัย
ทํางานและวัยรุนบางประปรายโดยมักเป็นวัยรุนท่ีตามผูปกครองมาดูการทําพิธี และไมสังเกตเห็นเด็ก อาจเป็นเพราะประเพณี
ดังกลาวจัดในเวลากลางคืนซึ่งตองรอใหพระจันทรแตรงศีรษะ (ในชวงเวลาประมาณ 23.00-24.00น.) จึงถือเป็นเวลาที่ดึกเกิน
กวาที่เด็กจะอยูรวมได อยางไรก็ตาม ทางวัดไดมีการเพิ่มความบันเทิงโดยการนําหนังกลางแปลงมาฉาย ซึ่งผูเขียนสังเกตวาหนัง
กลางแปลงนี้มีสวนชวยดึงดูดคนในชุมชนใหอยูรอรวมพิธี เพราะเห็นวาหลายคนเมื่อนําข าวหลามมาไวที่โรงพิธีแลวไปลอย
กระทงเสร็จก็จะกลับบาน แตเมื่อหนังกลางแปลงฉาย หลายคนก็จะอยูดูหนังกลางแปลงตอและหลายคนก็อยูรอยาวจนถึงเวลา
ประกอบพิธีกรรม  
 อยางไรก็ตาม ประเพณีดังกลาวเคยมีความสําคัญตอคนในชุมชนในฐานะเป็นตัวกําหนดวิถีการผลิตในการทําอาชีพ
ของคนในชุมชนโดยตรง แตในยุคท่ีความเจริญทางเทคโนโลยีเขามา มีกรมอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณแอากาศ ชุมชนมีความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐานโดยมีคลองชลประทานทําใหมีน้ําใชตลอดปีและมีปุยยาเรงการเจริญเติบโตของตนขาวได ชาวบาน
จึงไมจําเป็นตองรอเวลาที่น้ําฝนจะตกมากเพื่อลงมือปลูกกลา ชาวบานสามารถทํานาไดตลอดปี (จะทํานาปีละ2-3 ครั้ง)             
สิ่งเหลานี้มีสวนลดบทบาทความสําคัญของประเพณีลงไป แตการที่คนในชุมชนยังคงรักษาประเพณีและสืบทอดปฏิบัติตอไปก็
อาจเป็นเพราะความเคยชินท่ีทํากันมาและเห็นควรวาจะตองอนุรักษแไวเพราะถือเป็นจุดเดนของชุมชน ซึ่งผลพลอยไดที่ชุมชน
ไดรับก็คือการตอกย้ํา/รื้อฟื้นความสํานึกแหงรากเหงาความเป็นมาของชุมชน ใหคนในชุมชนไมลืมวาตนเองมีที่มาที่ไปและสืบ
เชื้อสายมาจากชาวเขมรที่อพยพเขามา  
 
ประเพณี: ภาพสะท้อนการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 ประเพณีเป็นแบบแผนปฏิบัติที่คนในกลุม/ชุมชน/สังคมยึดถือปฏิบัติรวมกัน ซึ่งองคแประกอบหลักอยางหนึ่งของ
ประเพณีก็คือพิธีกรรมอันเป็นสิ่งท่ีมนุษยแสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความเช่ือของตนเอง ดังนั้น ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือ
จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกันและกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถสะทอนสภาวะความเป็นองคแรวมที่เช่ือมโยงสัมพันธแกัน              
ระหวางคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติไดเป็นอยางดี กลาวคือ คนในกลุม/ชุมชนชาติพันธุแมีระบบความเช่ือในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ทําใหเกิดแบบแผนปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพตอสิ่งเหนือธรรมชาติเหลานั้นโดยการดึงเอาธรรมชาติคือทรัพยากร
ตางๆที่มีมาใชเป็นสัญญาลักษณแสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาตินั้น ดังเชน การประกอบประเพณีเสนเรือนและประเพณีไหวศาล
ประจําหมูบานของชาวไทยทรงดําเป็นการแสดงออกของคนในชุมชนเรื่องการนับถือผีทั้งผีสวนตนและผีสวนรวม ตามความเชื่อ
วาวาผีมีสวนกําหนดความเป็นอยูของคน เมื่อคนเกิดความกลัวจึงตองประกอบประเพณีขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชาและ
ความกตัญโูของตนที่มีตอผี โดยในการประกอบพิธีก็ไดใชธรรมชาติเป็นสื่อกลางผานการหุงหาอาหาร จัดเตรียมขาวของเพื่อ
เป็นเครื่องเซนไหวบูชาทั้งลมหมู ฆาไก ทําแกง จัดหาขนม ผลไมตางๆ ตลอดจนการแตงกายดวยเสื้อฮีเพื่อแสดงความเคารพใน
ระหวางการทําพิธี ประเพณีดังกลาวจึงแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงสัมพันธแท้ังระหวางคนกับคนที่มารวมตัวกันประกอบประเพณี 
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คนกับธรรมชาติที่ถูกจัดสรรมาเป็นทรัพยากรประกอบประเพณี และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติคือผีที่คอยคุมครองคนใหอยูเย็น
เป็นสุข คนจึงตองบูชาผีเพื่อใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภยัและสบายใจนั่นเอง คลายคลึงกับการประกอบประเพณไีหวพระแข
ของชาวไทยเขมรก็แสดงใหเห็นความสัมพันธแระหวางคนในชุมชนที่มาชวยเหลือกันจัดเตรียมงานและประกอบพิธี กับธรรมชาติ
ผานการจัดหาทรัพยากรมาใชในพิธีไมวาจะเป็นการปลูกสรางโรงพิธี การหลอเทียน การเผาขาวหลาม การหากลวยและ
ขาวเมา ตลอดจนการพยากรณแสภาพอากาศปริมาณน้ําฝน และสิ่งเหนือธรรมชาติคือการบวงสรวงบูชาเทวดาเพื่อความเป็นสิริ
มงคลและอุทิศสวนกุศลแกผูที่ลวงลับ  กลาวไดวา การประกอบประเพณีตางๆเหลานี้ขึ้นนั้นก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
ความสัมพันธแระหวางมนุษยแคือคนในชุมชน กับธรรมชาติคือทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งที่คนใน
ชุมชนนั้นๆยึดถือศรัทธาและเชื่อวามีความศักดิ์สิทธ์ิ ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสบายใจนั่นเอง  
 
ประเพณี: ภาพสะท้อนการพ่ึงตนเองของชุมชน 
 ผูเขียนเห็นวา การประกอบประเพณีของกลุมชาติพันธุแทั้งสองชุมชนสามารถสะทอนใหเห็นถึงการพึ่งตนเองของคนใน
ชุมชนไดเป็นอยางดี เพราะไมวาจะเป็นการประกอบประเพณีใดๆของชุมชนใดๆก็แลวแตลวนเกิดขึ้นจากการรวมมือรวมแรง
กันของคนในชุมชนชวยกันจัดเตรียมงานข้ึนมาแทบทั้งสิ้น โดยการพึ่งตนเองของชุมชนนี้สามารถสรุปเป็นประเด็น ไดแก 

- การพึ่งตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Self-Reliance) สะทอนผานอาหารชุมชน โดยคน
ในชุมชนไดรวมกันหุงหาอาหารเพื่อใชประกอบประเพณี รวมทั้งบางสวนยังใชวัตถุดิบที่มีในชุมชนดวย ดังเชน การเลี้ยงหมูและ
ลงมือฆาหมูเองของชาวไทยทรงดําเพื่อประกอบพิธีเสนเรือน การรวมกันประกอบอาหารพื้นเมืองไทยทรงดําของแมบานแตละ
หมูในชุมชนดอนมะเกลือเพื่อนํามาเลี้ยงแขกในงานสืบสานประเพณีไทยทรงดํา และการจัดหากระบอกไมไผเผาขาวหลามเพื่อ
ใชบวงสรวงเทวดาในประเพณีไหวพระแข เป็นตน นอกจากน้ี อาหารชุมชนยังมีนัยยะแสดงความรูสึกรวมของคนในครอบครัว/
กลุม/ชุมชนผานการปรุงอาหารรวมกันและนํามาแบงปในกันกินดวย เชน การนําไกไปทําอาหารรับประทานรวมกันท่ีบานเจาจ้ํา
ในพิธีไหวศาล เป็นตน 

- การพึ่งตนเองทางสังคม (Social Self-Reliance) สะทอนผานการรวมกลุมของคนในครอบครัว/กลุม/ชุมชนเพื่อ
ลงมือลงแรงชวยเหลือกันปฏิบัติกิจกรรมประเพณี เชน การจัดพิธีเสนเรือน คนในครอบครัวจะรวมกันจัดเตรียมเครื่องเซนดวย
ตนเอง เชน การเลี้ยงหมู ฆาหมู การทําแกงชนิดตางๆแทนการซื้อจากขางนอก การจัดประเพณีไหวพระแข คนในชุมชนจะแบง
หนาที่จัดเตรียมงานกันเองทั้งการสรางโรงพิธีกันเอง การทํากระทงขายเอง การหลอเทียนเองแทนการซื้อ การเผาขาวหลาม
กันเองในครอบครัวเพื่อมาใชไหวพระแข ซึ่งการรวมมือชวยเหลือกันนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแที่เป็นปึกแผนมากขึ้น และเมื่อคน
ในครอบครัว/กลุม/ชุมชนสามารถรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมไดดวยตนเอง ความตองการการชวยเหลือจากภายนอกก็จะ
ลดลง  

- การพึ่งตนเองดานจิตใจ (Mental and Psychological Self-Reliance) สะทอนผานการประกอบประเพณีเพื่อ
ตอบสนองความเชื่อและความตองการดานจิตใจ เชน ทําพิธีเสนเรือนและไหวศาลประจําหมูบานแลวสบายใจวาผีบรรพบุรุษ
และผีเจาพอจะคอยคุมครองใหอยูเย็นเป็นสุข ดังนั้น ประเพณีจึงเป็นเสมือนท่ีพึ่งทางใจของคนในชุมชน ท่ีทําใหผูประกอบและ
ผูรวมประเพณีเกิดความรูสึกปลอดภัย สบายใจ อบอุนใจเมื่อไดประกอบประเพณี  

- การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี (Technological Self-Reliance) สะทอนผานการใชประเพณีเป็นภูมิปใญญาในการ
จัดการกับความเช่ือ เชน ประเพณีไหวพระแขเป็นภูมิปใญญาของชาวเขมรในการทํานายพยากรณแสภาพอากาศปริมาณน้ําฝน
โดยการบวงสรวงเทวดาตามความเช่ือ  
 
ประเพณีชุมชนชาติพันธุ์ กับ การสร้างความเป็นชุมชน 

จะเห็นไดวา การประกอบประเพณีของชุมชนชาติพันธุแไมวาจะเป็นของชุมชนไทยทรงดําหรือชุมชนไทยเขมร ลวน
สะทอนถึงความพยายามของชุมชนในการใชประเพณีเป็นเหตุการณแ (Event) ยึดโยงคนในกลุมหรือชุมชนใหมารวมตัวกันผาน
การทํากิจกรรมตางๆ ในแตละประเพณีจะมีการจัดเตรียมการและการประกอบกิจกรรมที่ตองอาศัยคนในชุมชนเขามารวมมี
บทบาทในการดําเนินการ ทั้งในรูปแบบของการเขารวมพิธีกรรมและการรวมลงมือลงแรงปฏิบัติกิจกรรม เชน การเตรียม
สถานที่จัดงาน การประกอบอาหารเพื่อเป็นเครื่องบูชาและเลี้ยงแขกเหรื่อผูมารวมงาน ตลอดจนในขั้นของการประกอบ
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พิธีกรรม คนในชุมชนก็ไดเขารวมในฐานะกลุมคนที่ยึดถือในความเช่ือและแบบแผนปฏิบัตินั้นๆรวมกัน และเมื่อการประกอบ
พิธีกรรมเสร็จสิ้นลง ผูที่ไดเขารวมในพิธีตางก็ไดรับประโยชนแจากประเพณีนั้นๆ เชน การประกอบประเพณีเสนเรือนและการ
ไหวศาลประจําหมูบานทําใหผูรวมประเพณีไดรับความรูสึกสบายใจ อุนใจวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ ผีบรรพบุรุษและผีเจาพอคอย
คุมครองอยู การจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดําทําใหเกิดความแนนแฟูนภายในเครือขายชาวไทยทรงดํามากยิ่งขึ้น ในขณะ
ที่การประกอบประเพณีไหวพระแขทําใหผูรวมประเพณีทราบปริมาณน้ําฝนและสภาพอากาศเพื่อนําไปกําหนดวิถีการทําอาชีพ
ของตนเองได ซึ่งในการรวมตัวกันประกอบประเพณีเชนนี้ ในมิติของการพัฒนาชุมชนอาจเรียกลักษณะดังกลาว คือ การเกิดขึ้น
ของ “กระบวนการกลุมและการมีสวนรวม” ของคนในชุมชนนั่นเอง โดยคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
(Implementation) และรวมรับผลประโยชนแ และสิ่งนี้เองคือจุดเริ่มตนในการสรางความเป็นชุมชน ทั้งนี้ ความเป็นชุมชน
ดังกลาวไมไดหมายถึงชุมชนในขอบเขตของพื้นที่ แตคือความเป็นชุมชนในมิติของความสัมพันธแ ความรูสึกทางใจของคนที่
ผูกพันยึดโยงกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งอาจไมไดเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดหรืออาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นบาง แตคนใน
ชุมชนสามารถอยูรวมกันและสามารถชวยเหลือและปฏิบัติการใดๆรวมกันไดอยางปกติสุข ในความหมายนี้ ประเพณีจึงนํามา
ซึ่งการยกระดับหรือกระชับความสัมพันธแของคนในครอบครัว ในกลุม ในชุมชน และในสังคมใหมีความผูกพันใกลชิดกันมากขึ้น 
และเกิดความรูสึกเป็นหมูพวกเดียวกัน ซึ่งคุณลักษณะนี้คือการเสริมสรางพลังชุมชน (Empowerment) ซึ่งก็คือพลังใจหรือ
พลังความสัมพันธแที่จะสามารถนําไปสูความเป็นชุมชนไดในท่ีสุด  

อยางไรก็ตาม ความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแทั้งสองอาจยังไมไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณแ แตการประกอบประเพณีก็
ถือเป็นความพยายามของกลุมชาติพันธุแในการสรางความเป็นชุมชนในกลุมของตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการใชประเพณีใน
รูปแบบงานประจําปี เชน งานประเพณีไหวพระแขของชาวไทยเขมรที่มีการนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี และงานสืบสานประเพณีไทยทรงดําที่มีการรวมตัวของชาวไทยทรงดําทั่วประเทศและเชิญผูมีอํานาจในจังหวัดมา
เปิดงาน ซึ่งทําใหชุมชนชาติพันธุแเป็นที่รูจัก ในลักษณะนี้ ประเพณีดังกลาวจึงถูกประกอบสรางขึ้นมา เพื่อแสดงหรือนําเสนอ
ตัวตนของกลุมชาติพันธุแเพื่อบงบอกใหคนอื่น กลุมอื่น หรือสังคมภายนอกไดรูจักและรับรูถึงการมีอยูของกลุมตน เป็นการจัด
ระเบียบความสัมพันธแระหวางกลุมชาติพันธุแของตนกับสังคมภายนอก ตลอดจนเพื่อแสดงใหเห็นวาในสังคมไมไดมีความเป็น
หนึ่งเดียวกันทั้งหมดและวัฒนธรรมก็ไมไดมีความกลมกลืนเพียงหนึ่งวัฒนธรรม หากแตสังคมไทยมีความเป็น “พหุวัฒนธรรม” 
หรือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งคนในสังคมจะตองยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมเหลานั้น การประกอบ
ประเพณีของกลุมชาติพันธุแจึงเป็นเสมือนเครื่องมือทางออมของชุมชนชาติพันธุแในการเรียกรองการยอมรับจากสังคม เพื่อให
สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติโดยไมมีอคติตอกัน 

กลาวโดยสรุป ทั้งชุมชนไทยทรงดําบานดอนมะเกลือและชุมชนไทยเขมรบานสามทองตางก็มีความพยายามที่จะ
สรางความเป็นชุมชนในกลุมชาติพันธุแของตนโดยการใชประเพณีเป็นเครื่องมือนําเสนอตัวตนและยึดโยงคนในชุมชนใหมา
รวมตัวกัน มีการปฏิสัมพันธแทางสังคม และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมประเพณีรวมกัน การประกอบประเพณีของทั้งสอง
ชุมชนจึงเป็นความพยายามของชุมชนที่จะทําใหคนในครอบครัว กลุม ชุมชนเกิดความสามัคคีกลมเกลียวและผูกพันกันทาง
จิตใจ และพยายามตอกย้ําความรูสึกของคนในชุมชนใหรับรู/รูสึกวาพวกเขาสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ตางก็เป็นพี่
นองชาติพันธุแเดียวกัน เป็นการรื้อฟื้นสํานึกแหงรากเหงาของคนในชุมชนใหไมลืมความเป็นมาของตนเองและชุมชน ซึ่งจะทําให
เกิดความรูสึกเป็นหมูพวกเดียวกันและตระหนักวาตนเองเป็นสวนหนึ่งของชุมชนในที่สุด นํามาซึ่งความเป็นปึกแผนทางสั งคม
ในกลุมชาติพันธุแ นอกจากนี้ การประกอบประเพณียังทําใหผูที่เขารวมไดเรียนรูความเช่ือและแบบแผนปฏิบัติในประเพณี
ดังกลาว ซึ่งเป็นการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงที่นําไปสูการสืบทอดประเพณีใหคงอยูตอไป  

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหเห็นวาทั้งชุมชนกลุมชาติพันธุแไทยทรงดําและกลุมชาติพันธุแไทยเขมรตางมีความพยายาม
ที่จะสืบทอดอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของตนเองไว ซึ่งนํามาสูการตอกย้ําและรื้อฟื้นรากเหงาความเป็นมาของชุมชน
อันเป็นสวนหนึ่งในการสรางความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแ แตก็เป็นที่นาสนใจวาทิศทางการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
เหลานี้ตอไปในอนาคตจะเป็นเชนไร วัฒนธรรมดังกลาวจะยังคงมีความสําคัญตอคนในชุมชนตอไปดังเชนที่เป็นอยูในขณะนี้
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หรือไม เพราะเห็นไดวาในบางประเพณีเริ่มถูกลดความสําคัญลง และบางประเพณีก็มีผูสนใจเขารวมเพียงกลุมคนบางชวงอายุ
เทานั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่คนในชุมชนจะตองรวมกันคิดตอไปโดยอาจมีแนวทาง ดังนี้ 
 1. ควรมีการหาแนวทางรวมกันในการสืบทอดอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีตาง  ๆ ของชุมชน โดยอาจมีการปรับ
ประยุกตแรูปแบบการปฏิบัติ หรือมีการสรางรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อใหวัฒนธรรมนั้น  ๆ สามารถดํารงอยู ไดทามกลาง           
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอก 
 2. ควรใหมีการปลูกฝใงคนรุนใหมอยางเขมขนใหมองเห็นและเขาใจถึงคุณคาที่แฝงอยูในแตละวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชน เชน ประโยชนแของประเพณีในฐานะเครื่องมือสรางความสามัคคีในชุมชน เพื่อใหเห็นประโยชนแในการสืบทอดประเพณี
นั้น ๆ รวมทั้งกระตุนตอกย้ําใหคนรุนหลังไมลืมรากเหงาความเป็นมาของตนเองเพื่อใหเกิดสํานึกรักทองถิ่นและเกิดความเต็มใจ
ที่จะอนุรักษแวัฒนธรรมชุมชนใหดํารงอยูตอไปได  
 3. องคแกร หนวยงานตางๆในทองถิ่น เชน โรงเรียน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตองใหความสําคัญและเขามามีสวน
ในการรวมกันสืบทอดอนุรักษแวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การเปิดหลักสูตรหรือจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนและอานภาษาถิ่นของ
กลุมชาติพันธุแ เป็นตน รวมทั้งเป็นคนกลางในการประสานความรวมมือตางๆระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอกในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความเป็นชุมชนแกกลุมชาติพันธุแ เชน การเป็นกระบอกเสียงเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นใหเป็น
ที่รูจักแกภายนอก การถอดบทเรียนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อประยุกตแเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามวิถีของกลุมชาติพันธุแ 
เป็นตน   
 นอกจากน้ี ผูเขียนตระหนักวาการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนชาติพันธุแนั้นจะสามารถเป็นประโยชนแตอการพัฒนาชุมชนได 
แตเนื่องดวยขอบเขตการศึกษาในวิทยานิพนธแดังกลาวอาจทําใหไดขอมูลไมลึกหรือครอบคลุมพอ จึงมีขอเสนอแนะตอ
การศึกษาในครั้งตอไป ดังนี ้
 1. ผูเขียนมองวาสิ่งสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมประเพณียังคงไดรับการสืบทอดอนุรักษแจากคนในชุมชนใหคงอยูไดมา
จนกระทั่งปใจจุบัน คือ การสงตอความเช่ือที่หยั่งรากลึกในความรูสึกนึกคิดของคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนเต็มใจและ
ตองการที่จะสืบทอดปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีดังกลาวตอไป ดังนั้น ควรศึกษาวิเคราะหแใหลึกถึงรายละเอียดกระบวนการ
ถายทอดความเชื่อวาเหลานั้นวามีวิธีการหรือรูปแบบการสงตอความเช่ือจากรุนสูรุนอยางไร ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปใจจุบันที่สงผลทําใหระบบความคิดของคนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งคือระบบความคิดที่ใหความสําคัญในสิ่งที่เป็น
เหตุเป็นผล มีความเป็นวิทยาศาสตรแ เป็นวัตถุที่สามารถพิสูจนแจับตองได แตทําไมความเช่ือที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ของกลุมชาติพันธุแยังคงถูกถายทอดปลูกฝใงกันมาไดอยางเขมขน 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนศึกษาเพียงสองกลุมชาติพันธุแคือไทยทรงดําและไทยเขมร ซึ่งในความเป็นจริงแลวยังมี
พื้นที่ชุมชนกลุมชาติพันธุแอีกหลายกลุมในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแตละกลุมชาติพันธุแยอมมี
บริบทชุมชนที่นาสนใจแตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี กระบวนการสรางความเป็นชุมชนและการรักษา          
อัตลักษณแของกลุมชาติพันธุแอื่น ๆ จะชวยใหไดขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการพัฒนาชุมชนตอไป  
 3. การศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุแที่ผานมาโดยสวนใหญมักจะเป็นการศึกษาในประเด็น
วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งในพ้ืนท่ีแตละกลุมชาติพันธุแมักมีจุดเดนหรือทุนทางสังคมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเรื่องวัฒนธรรมดังกลาว 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาถอดบทเรียนทุนทางสังคมของกลุมชาติพันธุแในประเภทอื่นๆที่นอกเหนือไปจากทุนดานวัฒนธรรมที่
นํามาสูความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแได 
 4. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุมชาติพันธุแในสังคมชนบทจึงทําใหเห็นภาพของการเกาะเกี่ยวกันอยางเหนียว
แนนของคนในชุมชน เพราะสมาชิกชาติพันธุแเดียวกันจะอาศัยรวมอยูในชุมชนเชิงพื้นที่เดียวกันชัดเจน ซึ่งในกลุมชาติพันธุแใน
สังคมเมืองอาจมีบริบทชุมชนท่ีตางออกไป จึงควรมีการศึกษากลุมชาติพันธุแในสังคมเมืองดวยเพื่อสามารถเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงความแตกตางวาลักษณะสภาพสังคมมีผลตอการดํารงอยูของความเป็นชุมชนของกลุมชาติพันธุแอยางไรบาง  
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การพ่ึงตนเองในกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา กรณีศึกษา ผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
ในต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

Self-Reliance Process on Pottery Production of Potter Households 
at THung Luang Community, Sukhothai Province. 

 
สุธาสินี เอี่ยมสืบทับ23 

 
Abstract 

 
 The study on “Self-Reliance Process on Pottery Production of Potter Households at Thung Luang 
Community, Sukhothai Province” is a qualitative research work which focus on community growth and 
the wisdom of pottery production inheritance, along with self-reliance in community who works as potter. 
The author study as household level via several techniques such as research from related sources, 
participatory observation, informally conversation, study on community’s history, group conversation, in-
depth interview by open-ended questions with authoritative sources which are the local potter 
households in the studied area. The total number of the local potter households studied is 8, in Thung 
Luang Community, Khiri Mat District, Sukhothai Province. 
 The results from the research indicate that the wisdom of pottery production at Thung Luang 
community has been carried on more than hundred years, then cause the wisdom of pottery production 
learning process. The important methods are memorizing and practice and generate the wisdom of 
pottery production inheritance consequently. The main communicators are local wisdom elite or 
members of household who are expert in pottery production, communicate by good example and word 
of mouth. It is also discovered that the households in Thung Luang community can be self-reliant on 
pottery production in three ways which are the economic self-reliance, the technological self-reliance and 
the self-reliance in term of natural resources. In addition, the Thung Luang community have ability of self-
reliance in 3 levels that are capable of self-reliance, community-reliance and other communities-reliance. 
Keywords : Self-Reliance Learning process Inheritance 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง การพึ่งตนเองในกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา กรณีศึกษา ผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบล          
ทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มุงศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชนและการสืบทอดภูมิ ปใญญา
การทําเครื่องปใ้นดินเผาในชุมชน รวมทั้งศึกษา การพึ่งตนเองของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพการทําเครื่องปใ้นดินเผา 
มีหนวยการวิเคราะหแระดับครัวเรือน โดยมีวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแเชิงลึกโดยมีแนวคําถามแบบเปิดประกอบการ
สัมภาษณแ และการสังเกตเป็นหลัก รวมกับการใชการสนทนาพูดคุยอยางไมเป็นทางการ กา รศึกษาประวัติศาสตรแชุมชน          
การสนทนากลุม เพื่อชวยใหการเก็บรวบรวมและวิเคราะหแขอมูลมีความถูกตองและชัดเจนมากขึ้น 
 จากผลการศึกษาพบวา ภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผามีที่ตําบลทุงหลวงมากวารอยปีแลว จึงทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา โดยมีวิธีการที่สําคัญคือ การจดจํา และการลงมือปฏิบัติ จนนําไปสู
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา โดยผูที่ทําหนาที่ถายทอดที่สําคัญคือ ปราชญแชาวบาน หรือคนใน

                                                           
23 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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ครอบครัวที่มีความชํานาญในการผลติเครือ่งปใ้นดินเผามีวิธีการถายทอดดวยการทําเป็นแบบอยาง และการบอกเลาปากตอปาก 
และพบวาคนในชุมชนตําบล ทุงหลวงนั้นสามารถพึ่งตนเองในกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา 3 ดานคือ การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี และการพึ่งตนเองทางทรัพยากร นอกจากนี้ยังพบวา ในชุมชนตําบลทุงหลวงมีระดับ
ความสามารถในการพึ่งตนเอง 3 ขั้น คือสามารพึ่งตนเองได สามารถพ่ึงพิงอิงกันได และสามารถพ่ึงพิงอิงอาศัยกับชุมชนอื่นได 
 
ค าส าคัญ: การพึ่งตนเอง กระบวนการเรียนรู กระบวนการถายทอด 
 
บทน า 
 “บ้านทุ่งหลวง” เป็นหมูบานแหงหนึ่งในตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่มีช่ือเสียงดานการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาทั้งนี้เพราะในตําบลทุงหลวงนั้นมีแหลงดินเหนียวที่มีคุณภาพดี เหมาะแกการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา จึงทําให
ประชาชนในตําบลทุงหลวงตางผลิตเครื่องปใ้นดินเผาเพื่อนํามาใชในครัวเรือน แตในปใจจุบันมีหลายครัวเรือนที่มีการทํา
เครื่องปใ้นดินเผาที่แตกตางไปจากเดิม โดยเปลี่ยนไปทําเครื่องปใ้นดินเผาตามรูปแบบรายการที่พอคาคนกลางมาสั่งผลิตเพื่อให
ทันกับสมัยนิยมและเป็นไปตามความตองการของตลาดในชวงเวลานั้นๆ โดยมีพอคาจากแหลงตางๆ นํารูปแบบจากแหลงอื่น 
มาใหชาวบานดูเป็นแบบแลวใหฝึกฝนตามรูปแบบนั้น ฉะนั้นในปใจจุบันนี้ บานทุงหลวงจึงมิใชเพียงหมูบานปใ้นหมอตามแบบ
ดั้งเดิมเทาน้ัน หากเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบ และวิธีการ  
 จึงทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยวาเมื่อมีการทําตามแบบจากรายการการสั่งทําจากพอคาคนกลางที่มากขึ้นนั้น ในแตละ
ครัวเรือนนั้นยังสามารถรักษาภูมิปใญญาในการทําเครื่องปใ้นดินเผาแบบโบราณไวไดหรือไม และเมื่อมีพอคาคนกลางเขามาใน
เชิงธุรกิจ และมีเทคโนโลยีสมัยใหมที่มากขึ้นนั้นทําใหครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้นยังสามารถพึ่งตนเองไดอยางไร 
นอกจากนี้อนาคตชุมชนอาจจะตองประสบปใญหาในเรื่องการนําเขาวัตถุดิบ และมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใชเทคโนโลยี
ดั้งเดิมไปเป็นการใชเทคโนโลยีแบบสมัยใหมมากขึ้นหรือไม อยางไร 
 จึงสนใจศึกษาในเรื่องของการเรียนรูและการสืบทอดภูมิปใญญาเครื่องปใ้นดินเผาวามีวิธีการอยางไร และในปใจจุบัน
ครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้นสามารถพึ่งตนเองไดในดานใดบาง และพึ่งตนเองไดอยางไร โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
พัฒนาการและลักษณะชุมชนของตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ศึกษาลักษณะของเครื่องปใ้นดินเผา 
กระบวนการเรียนรูและวิธีการสืบทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา และศึกษากระบวนการพึ่งตนเองในการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผา 
 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเรื่องภูมิปใญญาชาวบานมี
แนวโนมไปในแงเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีพื้นบาน (สุจารี จันทรสุข, อางถึงใน  สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม, 2545,           
น. 24) ดังนั้น จึงเห็นวากระบวนการเกิดภูมิปใญญาชาวบานนั้นมีปใจจัย ไดแก การเรียนรู การสั่งสมความรู การถายทอดภูมิ
ปใญญาชาวบาน และการผสมผสานภูมิปใญญาชาวบาน สวนวิธีการถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นจะแบงลักษณะการถายทอด
ออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบไมเป็นลายลักษณแอักษร เชน การสาธิตใหดูเป็นตัวอยาง การจดจําสืบทอดกันมาและแบบ
เป็นลายลักษณแอักษรในอดีตสวนใหญใชจารึกในใบลานหรือสมุดขอย หรือจากภาพวาดท่ีมีการบันทึกไว เพื่อผูที่สนใจศึกษาเลา
เรียนสืบตอกันมาไดวิธีหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในเรื่องการเรียนรู และการสืบทอดภูมิปใญญาทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจ
วิธีการเรียนรูและการสืบทอดภูมิปใญญาในเบื้องตน และใชแนวคิดนี้เป็นแนวทางในการสัมภาษณแผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาใน
ชุมชนดวย 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา เพื่อทําใหผูวิจัยมีความรูเบื้องตนในเรื่องขั้นตอนการ
ผลิตเครื่องปใ้นดินเผา วิธีการปใ้นหรือขึ้นรูปทรงเครื่องปใ้นดินเผาของบานทุงหลวง สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก วิธีขด วิธีแผน 
วิธีกดพิมพแ วิธีหลอ วิธีขึ้นรูปโดยอิสระ และวิธีขึ้นรูปดวยแปูนหมุน  
 แนวคิดตอมาคือแนวคิดการพึ่งตนเอง กําหนดกรอบความคิดวาชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดนั้น สัญญา สัญญาวิวัฒนแ 
(2526) ไดกลาววา จะตองประกอบดวยการพึ่งตนเอง 5 ดาน ไดแก การพึ่งตนเองไดดานเทคโนโลยี (Technology: T) 
หมายถึง ชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ (Economic: E) หมายถึง การที่
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได มีรายไดเพียงพอสามารถหาซื้อปใจจัย        
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4 อยางอื่นได การพึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง ชุมชนสามารถใช
ประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาตินั้น การพึ่งตนเองทางดานจิตใจ (Mental: M) หมายถึงชุมชนนั้นมีบุคลิกที่มีจิตใจเขมแข็ง 
ปใกใจ และมั่นใจวาจะชวยตนเองได พึ่งตนเองได และยังเป็นคนที่รูจักพอ ไมโลภมากเกินไป หรืออยากไดจนเกินความสามารถ
ของตนเอง และการพึ่งตนเองไดทางสังคมวัฒนธรรม (Social: S) หมายถึงภาวะที่กลุมคนกลุมหนึ่ง ๆ มีความเป็นปึกแผน
เหนียวแนน อันสืบเนื่องมาจากปใจจัยอื่นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจากกรอบการความคิดขางตน ทําใหผูวิจัยสามารถนําไปใชเป็น
แนวทางในการวิเคราะหแมิติการพึ่งตนเองในแตละครัวเรือนวาสามารถพึ่งตนเองไดอยางไร และสามารถพึ่งตนเองไดในดานใน
ไดบาง 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีงานวิจัยเกี่ยวการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ศาสตราจารยแสายันตแ ไพรชาญจิตรแ  (2555, น.52) ไดกลาวถึง ระดับความสามารถพึ่งตนเองไดของชุมชนที่
สอดคลองกับลําดับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คือ ขั้นที่ 1 ชุมชนระดับครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได 
ขั้นที่ 2 คนในชุมชนพึ่งพิงกันเองชวยเหลือเกื้อกูลกันเอง และขั้นที่ 3 ชุมชนพึ่งพิงอิงอาศัยไดกับชุมชนอื่นๆ ซึ่งชวยใหผูวิจัยได
มองเห็นระดับขั้นความสามารถพ่ึงตนเองที่มีอยูในตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยได 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  จากกลุมตัวอยาง
นั้นประกอบดวยแนวคําถามประกอบการสัมภาษณแ ตามวัตถุประสงคแและประเด็นที่ศึกษา โดยทําการเก็บขอมูลของ 2 กลุม 
เปูาหมาย คือ กลุมบุคคลในชุมชน ที่มีความรูเกี่ยวกับชุมชน และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปใ้นดินเผา กลุมผูให
ขอมูลหลักในการทําวิจัยในครั้งนี้ไดแก รานขายเครื่องปใ้นดินเผาในชุมชน ผูรับ เหมาขุดดิน ผูคาไมไผ และครัวเรือนผูผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาจํานวน 8 ครัวเรือน 

เครื่องมือที่สําคัญในการเก็บขอมูลคือ การสังเกต เพื่อรวบรวมขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงของชุมชน แบบสัมภาษณแกึ่ง
โครงสรางแบบเจาะลึก เป็นการสอบถาม พูดคุยและเจาะลึกจากผูใหขอมูลที่สามารถใหรายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง
ขั้นตอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา การเรียนรู และวิธีการสืบทอดภูมิปใญญา แบบจดบันทึกภาคสนาม ใชในการจดบันทึก
รายละเอียดเหตุการณแที่เกิดขึ้น ประจําวันจากการพูดคุย สัมภาษณแ และสังเกตตลอดการศึกษา เครื่องมือชวยจํา  ไดแกกลอง
ถายภาพ เพื่อใชในการบันทึกขั้นตอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา และเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชในการบันทึกขอมูลของผูให
สัมภาษณแ 
 ในการเลือกพื้นที่น้ันมีความสําคัญอยางยิ่งที่พื้นที่นั้นจะตองเป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปใ้นดินเผามาอยางยาวนาน
จนนําไปสูการพึ่งตนเองไดของครัวเรือน ดังนั้นผูศึกษาจึงตัดสินใจเลือกพื้นที่ชุมชนบานทุงหลวงตําบลทุงหลวงเป็นพื้นที่ใน
การศึกษา ดวยเหตุผลคือ ชุมชนตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นแหลงผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่มีความเป็นมา
อยางยาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัย จนกลาวไดวาเป็น “หมูบานอัตลักษณแเครื่องปใ้นดินเผา” นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาว ยังมีองคแ
ความรูเกี่ยวการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่สําคัญคือ การสืบทอดภูมิปใญญาในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาและการพัฒนาการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองตลาดดวย นอกจากนี้ยังเป็นแหลงการเรียนรูสําคัญในเรื่องการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผา โดยมีการจัดตั้งอาคารศูนยแกลางชุมชน เพื่อจัดแสดงความเป็นมาของเครื่องปใ้นดินเผาชุมชนตําบลทุงหลวง 
และเป็นสถานที่ เผยแพรความรูแกหนวยงานราชการและผูที่สนใจ มีปราชญแชาวบานที่มีความรู เกี่ยวกับกา รผลิต
เครื่องปใ้นดินเผา ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา  
 ในสวนของการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลแลว ผูศึกษาทําการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการศึกษาดวย
วิธีการสัมภาษณแหลัก และวิเคราะหแขอมูลที่ไดไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดย
เทคนิคสามเสา (Triangulation) ซึ่งเป็นการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกัน โดยเปรียบเทียบแหลงที่มาของขอมูลที่
เกิดขึ้นจริงขณะนั้นในชุมชนอยางเป็นรูปธรรม เมื่อผูศึกษาไดทําการวิเคราะหแขอมูลแลวนั้นไดนําผลการศึกษามาอธิบายดวย
การพรรณนาความเชิงประวัติศาสตรแ หรือการอธิบายขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามลําดับขั้นของเวลา และใชวิธีการสรางขอสรุปจาก
ขอมูลที่เป็นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณแที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน บนฐานของการใชแนวคิดตาง ๆ ประกอบการณแวิเคราะหแ 
เพื่อเช่ือมโยงใหเห็นถงึมิติดานตาง ๆ ในกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา 
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ผลการศึกษา 
 พัฒนาการและลักษณะชุมชนต าบลทุ่งหลวง 
 จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรแ และคําบอกเลาจากคนในชุมชน ทําใหสรุปความเป็นมาและลักษณะของ
ชุมชนตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรแที่สามารถสืบคนไดราว 90 ปีเศษ                 
ที่ปรากฏในระยะทางไปพิษณุโลกที่สมเด็จเจาฟูากรมพระยานริศรานุวัติวงศแ ไดบันทึกเมื่อครั้งเดินทางไปสํารวจมณฑล
พิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2444 บันทึกไวตอนหนึ่งวา “วันท่ี 18 เวลาตื่นนอนเชา พระยาสุโขไทยเอาหมอกรันมาให 3 ใบ เป็นหมอ
ที่ตั้งใจทําอยางประณีต ภาษาบานนอกเขาทําที่บานทุงหลวงอยูใตเมืองสุโขทัยฝใ่งตะวันตก หมอใหญกระพุงเกือบ 2 ศอก เขาก็
ทํามีชุม พระสีสงครามใหมาแตวังไมขรก็มี...” จากขอความดังกลาวแสดงวาบานทุงหลวงแหงนี้มีการปใ้นเครื่องปใ้นดินเผามา
นานนับศตวรรษแลว   
 ซึ่งจากคําบอกเลาของคนในชุมชนพบวา ในอดีตการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาเป็นการผลิตเพื่อใชสอยในครัวเรือนเป็น
หลัก และถามีจํานวนมากพอก็จะมีการขาย หรือนําไปใชเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับสินคาชนิดอื่น โดยมีอัตราแลกเปลีย่น เชน อัตรา
การแลก ขาวสาร 1 หมอ กับ หมอดินเผา 1 ใบ  
 ตอมาในป ีพ.ศ.2528 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดเขาไปใหความรูในเรื่องการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา การจัดการตลาด 
การใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการผลิต ไดแก การใชแปูนหมุนดวยมอเตอรแ
ไฟฟูา และวิธีการผลิตดวยการหลอพิมพแ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมยงัไดใหความรูในเรือ่งการสรางเตาเผา ใหความรูในเรื่องของ
การควบคุมอุณหภูมิในการเผา เพื่อลดการแตกหักของเครื่องปใ้นดินเผา มีการพาคนในชุมชนไปดูงานในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ที่มีการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาเชน พื้นที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี และการผลิตโองมังกรที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งทําใหเกิดการตั้งกลุมของผูผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาตามมา จนไดรับงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคารขายสินคาเครื่องปใ้นดินเผาจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
และเกิดเป็นตลาดคาเครื่องปใ้นดินเผาของชุมชน ในระยะนี้การผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวงมีการผลิตในลักษณะการ
ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือนมากยิ่งข้ึน  
 แตเมื่อเวลาผานไปความเป็นกลุมของผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาก็ลดนอยลง เนื่องจากเมื่อผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผามาขาย
เครื่องปใ้นดินเผาที่ตลาดคาเครื่องปใ้นดินเผาของชุมชนนั้นทําใหผูผลิตไมสามารถผลิตเครื่องปใ้นดินเผาควบคูไปกับการขายได 
เนื่องจากพ้ืนท่ีในบริเวณรานคามีจํากัด จึงไมสามารถนําวัตถุดิบในการผลิตมาผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่รานซึ่งแตกตางกับการขาย
ที่บาน ที่ผูผลิตสามารถขายและผลิตเครื่องปใ้นดินเผาควบคูกันไปได นอกจากน้ียังมีการผูกขาดการคาจากพอคาคนกลาง คือ มี
การผูกขาดการสั่งผลิตเครื่องปใ้นดินเผาจากพอคาคนกลางตอผูผลิตรายเดิมอยูตลอด จึงทําใหลักษณะการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา
ในตําบลทุงหลวงเป็นการผลิตตามจํานวนรายการสั่งซื้อจากพอคาคนกลางในจํานวนมาก ไมใชการผลิตเพื่อขายปลีก จึงทําให
ผูผลิตไมจําเป็นตองหาชองทางในการจัดจําหนายเอง เนื่องจากมีพอคาคนกลางมารับซื้ออยูเป็นประจํา 
 ในผูผลิตที่มีความชํานาญ และมีฝีมือการผลิตมาก พอคาคนกลางก็จะสั่งผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่มีความยากและเขา
ไปซื้อเครื่องปใ้นดินเผาจากบานผูผลติโดยตรงเชนกัน จึงทําใหผูผลิตยายกลับไปผลิตและขายเครื่องปใ้นดินเผาในบริเวณบานของ
ตน ปใจจุบันตลาดคาเครื่องปใ้นดินเผาของชุมชนตําบลทุงหลวงจึงรางราไป แตกลุมผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาก็ยังมีการรวมตัวกัน
อยูบาง โดยจะเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อไปออกงานตาง ๆ ของสวนราชการ เชน การไปออกราน และสาธิตการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาในงานลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย และการออกงานแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ เป็นตน 
 
พัฒนาการของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 พัฒนาการระยะแรกของการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาของชุมชนทุงหลวงนั้น การผลิตเครื่องปใ้นดินเผามีวัตถุประสงคแเพื่อ
ใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเป็นภาชนะใชสอยสาํหรับการดํารงชีวิตประจําวันของคนพ้ืนบาน สวนมากจะเกี่ยวของ
กับกิจกรรมในครัว มีลักษณะเดน คือ เกิดจากกรรมวิธีไลปากแลวตอรูปเป็นภาชนะ และเผาแลวมีสีแดงอิฐ (แดงปนสม) เชน 
หมอกรัน ชุดเครื่องใชในครัวเรือน เป็นตน จึงยังเป็นการผลิตเพื่อใชในชีวิตประจําวัน และถาเหลือจึงจะนําไปจําหนาย 
 พัฒนาการในระยะตอมา เป็นชวงตอเนื่องจากระยะแรกกับระยะปใจจุบัน มีการเพิ่มแนวทางการใชประโยชนแมากขึ้น 
เชน เพื่อเป็นของเลนสําหรับเด็ก เป็นเครื่องประดับบาน เป็นวัสดุตกแตงสวนหยอม เป็นของประดับควบคูกับอาคารบานเรือน 
มีรูปรางลักษณะเดน คือ ผสมผสานระหวางเครื่องปใ้นดินเผาบานทุงหลวงกับเครื่องปใ้นดินเผาบานดานเกวียน โดยมีการปใ้น
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ลวดลายที่สวยงามแปลกตาเพิ่มเติมในช้ินงาน ประกอบไปดวย หมอน้ํามนตแ กาตมน้ํา ชุดเครื่องเลนสําหรับเด็ก ชุดเตา       
ขนมครก อางน้ํา ตุ฿กตารูปคนและสัตวแ ฯลฯ เป็นตน เป็นการผลิตเพื่อใชประดับตกแตง และผลิตเพื่อการจัดจําหนายมากยิ่งขึ้น 
 พัฒนาการในระยะปใจจุบันเป็นชวงการพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาฝีมือ เครื่องมือ ผลผลิต และ
คุณภาพของเครื่องปใ้นดินเผา โดยการประยุกตแช้ินงานรุนเกาใหมีความหลากหลาย และมีความประณีตสวยงามมากนอย
แลวแตประสบการณแ ทักษะความเช่ียวชาญและภูมิปใญญาในการคิด สรางสรรคแรูปแบบของช้ินงานออกมาใหดีที่สุด เพื่อเพิ่ม
คุณคาในการจําหนาย รูปแบบมีลักษณะเดน คือ ทันสมัย สวยงาม ออนชอย  เพิ่มลวดลายและมีการฉลุลาย  โดยใชเทคโนโลยี
และเครื่องทุนแรงสมัยใหมชวยในการเพิ่มผลผลิต ประกอบไปดวย ชุดกระทะเนื้อยาง ชุดหมอตมยํา ชุดหมอแปฺะซะ หมอใส  
น้ําดื่ม รูปปใ้นบุคคล รูปปใ้นเทพและสตัวแในวรรณคดี แจกัน โคมไฟ กลองใสกระดาษทิชชู กลองยากันยุง ฯลฯ เป็นตน การผลิต
ในระยะนี้จึงเป็นการเกิดขึ้นของเครื่องปใ้นดินเผาที่มีลักษณะ ลวดลาย และประโยชนแใชสอยที่หลากหลายกวาในอดีต และ           
การผลิตเครื่องปใ้นดินเผาก็ไดกลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน 
 ผูชวยศาสตราจารยแ สุจินตแ เพิ่มพูน (2551, น. 166) ที่ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเครื่องปใ้นดินเผา บานทุงหลวง 
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความตองการดานการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑแเครื่องปใ้นดินเผา บานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ของผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑแ สวนใหญพอใจลักษณะรูปทรงและรูปแบบผลิตภัณฑแ  โดยใหความสนใจผลิตภัณฑแกระถาง 
และยังเห็นวาผลิตภัณฑแยังคงความเป็นเอกลักษณแเครื่องปใ้นดินเผา บานทุงหลวง ดวยมีการผสมผสานเทคนิคการตกแตง
ผลิตภัณฑแใหโดดเดนโดยเฉพาะ  
 2. ผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑแมีความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบผลิตภัณฑแเครื่องปใ้นดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย โดยใหความสนใจผลิตภัณฑแกระถาง ในระดับมากที่สุด ที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมากไดแก โองหรือ
ภาชนะใสน้ํา อางบัว โคมไฟและแจกัน 

การขึ้นรูปเครื่องปใ้นดินเผาบานทุงหลวง มีท้ังหมด 4 วิธี คือ 
1) การขึ้นรูปดวยการตี  ปใจจุบันมีชาวบานทําอยูไมกี่หลังคาเรือน เนื่องจากเป็น

กรรมวิธีท่ียากและใชเวลานาน การขึ้นรูปตัวงานตองใชลูกดิน และไมตีหมอประกบกัน ผึ่ง
ลมแลวนํากลับมาตีใหมประมาณ 1-2 ครั้ง แลวจึงตกแตงลวดลาย นําไปผึ่งแดดใหแหง 
แลวจึงนําไปเผา ผลิตภัณฑแประเภทนี้ ไดแก หมอกรัน หมอตมยา หมอแซบ หมอน้ํา
โบราณ เป็นตน  

 
 

                                                                              
2) การขึ้นรูปดวยแปูนหมุน  เป็นการผลิตช้ินงานที่นิยมกันมากในปใจจุบัน เพราะ
สะดวกและรวดเร็ว เมื่อไดช้ินงานที่ขึ้นรูปเรียบรอยแลว ทําการตกแตงปาก หรือ
รูปทรงใหสวยงาม ตกแตงดวย ลูกกลิ้งลายหรือใชมีดแกะลายตามรอยที่วาดไว แลว
นํามาผึ่งแดดใหแหงสนิท ช้ินงานประเภทนี้  ไดแก กระถางตนไม อางบัว โคมไฟ      
เป็นตน  

          
 

 
 
 
 
 

รูปการขึ้นรูปด้วยการต ี

รูปการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน   
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3) การขึ้นรูปดวยการหลอ  เป็นการผลิตช้ินงานดวยแมพิมพแปูนปลาสเตอรแ นําน้ํา
ดินใสแมพิมพแแลวนําไปผึ่งแดดสลับกับการเทน้ําทิ้งใหน้ําดินจับตัวตามขนาดของแมพิมพแ 
นํามาขัดผิวใหเรียบเนียนแลวจึงใชมีดแกะลาย ช้ินงานประเภทนี้ ไดแก กลองยากันยุง กลอง
กระดาษทิชชู และแกวนํ้า เป็นตน 

  
 
 

รูปการขึ้นรูปด้วยการหล่อ 

 
 
 4) การขึ้นรูปดวยการปใ้น  เป็นการผสมผสานระหวางการปใ้นดวยแปูนหมุน 
และปใ้นดวยมือมาตอกัน ตกแตงรายละเอียดของช้ินงานใหสวยงาม ขัดใหเรียบเนียน 
ช้ินงานประเภทน้ี ไดแก รูปปใ้นคนหรือสัตวแในวรรณคดี ตุ฿กตาสมัยใหม เป็นตน 

 

 
 
การจัดจําหนายในปใจจุบันพบวา มีทั้งหมด 3 ชองทางคือ ผูผลิตขายเครื่องปใ้นดินเผาที่บานของผูผลิตเอง ไดแก 

ผลิตภัณฑแที่มีความคิดสรางสรรคแ และแตกตางจากเครื่องปใ้นดินเผาชนิดอื่นที่มีอยูในชุมชน เชน ตุ฿กตาเทพเจา รูปปใ้นนางใน
วรรณคดี จะมีพอคาคนกลางจากตางชุมชนเขามาสั่งผลิตและซื้อสินคา วิธีการตอมาคือพอคาคนกลางที่เป็นคนในชุมชนจะ
โทรศัพทแเพ่ือสั่งจํานวนของเครื่องปใ้นดินเผามาที่ผูผลิตรายยอยเพื่อบอกถึงลักษณะและจํานวนแกผูผลิต เมื่อครบจํานวนแลว
พอคาคนกลางท่ีเป็นคนในชุมชนก็จะมารับซื้อจากผูผลิตในชุมชนเพื่อนําไปขายตอในพื้นที่อื่นโดยไมมีหนาราน เป็นการรับซื้อ
มาและนําไปขายตอ และอีกชองทางหนึ่งคือรานคาเครื่องปใ้นดินเผาในชุมชนจะใชวิธีการสั่งรูปแบบและจํานวนการผลิตผาน
โทรศัพทแเชนกัน และเมื่อครบจํานวนแลวก็จํานํามาขายท่ีหนารานของตนในราคาขายปลีก หรือถามีพอคาคนกลางจากตางถิ่น
มาซื้อก็จะขายในลักษณะขายสงดวยเชนกัน  

จากการศึกษาพบดวยวาราคาของเครื่องปใ้นดินเผาในชุมชนนั้นมีปใญหาคือราคาของเครื่องปใ้นดินเผาไมไดถูกปรับ
ขึ้นมาเป็นระยะเวลากวา 10 ปีแลว ซึ่งเกิดจากการกําหนดราคาของพอคาคนกลาง  

 
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสบืทอดภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา       
 การเรียนรูในเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา จากการวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาได        
6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมดินหรือน้ําดิน 2) การขึ้นรูป 3) การทําลวดลาย 4) การขัดเพื่อความเงางาม 5) การเผา               
6) การตกแตง โดยแตละขั้นตอนการขึ้นรูป ก็จะมีความแตกตางกันในเรื่องของรายละเอียดปลีกยอยของแตละขั้นตอน เพราะ
เครื่องปใ้นดินเผาที่มีลักษณะตางกันจะมีการเตรียมดินและการขึ้นรูปที่ตางกัน มีการประดิษฐแลวดลายที่ตางกัน และขนาดของ
เครื่องปใ้นดินเผาแตละชนิดก็ตางกันดวย การเรียนรูสวนใหญเกิดขึ้นโดยเริ่มตนจากครอบครัว ที่มีพอแมเป็นแบบอยาง และ
คอยช้ีแนะในการฝึกปฏิบัติ แลวจึงนําไปสูการฝึกปฏิบัติและการเรียนรูดวยตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับญาติพี่นอง 
และคนในชุมชนตอไป เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาเทคนิคในการผลิต เครื่องปใ้นดินเผา และลวด ลายใหมในการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาอยูตลอดเวลา 
 ดังนั้น การเรียนรูภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ผูเรียนตองใหความสนใจและมีความตั้งใจอยางสูงในการเรียนรู 
ซึ่งผูเรียนตองเรียนรูโดยอาศัยวิธีการจดจํา การลงมือปฏิบัติจริง และการฝึกฝนควบคูไปพรอมกับการสั งเกตจากวิธีการ
ถายทอดจากผูถายทอด โดยผานวิธีการบอกเลาจากปากตอปาก การทําเป็นแบบอยาง และจากการนําเครื่องปใ้นดินเผา           

รูปการขึ้นรูปด้วยการปั้น   
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มาเป็นแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และสามารถจดจําเพื่อนําไปลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนใหตนเองเกิดทักษะและความ
ชํานาญเพื่อนําไปสูการสืบทอดภูมิปใญญาตอไป  

จากการสัมภาษณแนางโถม เรือนอินทรแ อายุ 53 ปี ไดคําตอบวาคนในชุมชนไมเคยปิดบังเทคนิคการผลิตตอกัน          
ขึ้นอยูกับวา ผูเรียนรูนั้นจะสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปทําเองไดหรือไม ซึ่งขั้นตอนในสวนนี้จะตองอาศัยกระบวนการลองผิด
ลองถูกในแตละคน 

จากการสัมภาษณแนางสาวนภิศ เพชรสอน อายุ 25 ปีทําใหทราบวา กระบวนการลองผิดลองถูกในการฝึกฝนผลิต
เครื่องปใ้นดินเผานั้นไมใชเรื่องงาย ถึงแมวาจะมีผูใหความรูในเรื่องวัตถุดิบ และใหความรูในเรื่องขั้นตอนการผลิตมาแลว แตเมื่อ
ทดลองทําเองนั้นก็จะตองลองผิดลองถูกอยูนานพอสมควร กวาท่ีจะสามารถปใ้นเครื่องปใ้นดินเผาไดเอง 

การสืบทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา เป็นสิ่งท่ีคนในชุมชนยังตระหนักถึงคุณคา และสืบทอดตอกันมา ใน
การสืบทอดภูมิปใญญานั้น ผูถายทอดตองมีความเอ็นดู ความเมตตาและความมีน้ําใจ ใหกับผูเรียนอยูมากพอสมควร เพราะการ
ผลิตเครื่องปใ้นดินเผาเป็นงานที่ตองใชความประณีต ละเอียดออนอยางมาก  

จากการเก็บขอมูลการเรียนรูและการถายทอดภูมิปใญญาในชุมชนตําบลทุงหลวงโดยรวมพบวา 
1. การเรียนรูภูมิปใญญาสวนใหญเกิดจากการเรียนรูจากการสังเกต และจดจําจากการผลิตเครื่องปใ้ นดินเผาของ 

บรรพบุรุษ ไดแก พอ แม ปูุ ยา ตา ยาย โดยการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวงนั้น เป็นการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาใน
บริเวณบาน จึงทําใหผูเรียนไดเห็นการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาจากบรรพบุรุษมาตั้งแตจําความได  
 2. ความสามารถในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้นขึ้นอยูกับทักษะ และความชอบที่อยูในแตละบุคคล ซึ่งการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวงนั้นมีการขึ้นรูปอยูหลายวิธี ไมวาจะเป็น การปใ้น การไล การตี และการหลอ ซึ่งในแตละวิธีนั้น
มีความยากงายที่ตางกันดวย และแลวแตความถนัดและความชอบของผูเรียนรู 
 3. การถายทอดภูมิปใญญาการผลิตเครือ่งปใ้นดินเผา ในปใจจุบันการผลิตเครือ่งปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวงนั้นยังมีผูยึด
อาชีพการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาเป็นอาชีพหลักอยูนับรอยครัวเรือน การถายทอดจึงเป็นการถายทอดจากรุนสูรุน คือ ผูที่เกิดมา
ในบานที่ประกอบอาชีพเครื่องปใ้นดินเผาก็จะไดเห็นกระบวนการผลิตและเรียนรูขั้นตอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผามาตั้งแต      
ยังเด็ก 
 4. จํานวนของผูสืบทอดการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวง จากการเก็บขอมูลในครั้งนี้พบวาผูสืบทอด
กระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้นจะสืบทอดจากคนในรุน ปูุ ยา ตา ยาย ที่ทําหนาที่เป็นผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาหลัก          
ของบาน ถายทอดความรูไปใหแกรุนลูก และรุนหลาน ซึ่งในแตละบานนั้นมีจํานวนสมาชิกที่ไมเทากัน แตโดยสวนใหญจะมี
ลูกบานละ 2 คน และครัวเรือนท่ีไปเก็บมูลนั้น โดยสวนใหญรุนลูกก็ยังประกอบอาชีพการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาเป็นอาชีพหลัก
ตอไป 
 5. วัยของผูเรียนรู การเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้น ในบานที่มีบรรพบุรุษประกอบอาชีพผลิต
เครื่องปใ้นดินเผามากอนก็จะเริ่มเรียนรูตั้งแตเด็ก โดยการเริ่มปใ้นดินเหนียวเป็นรูปรางตาง ๆ ที่สามารถปใ้นไดงายกอน เชน    
การปใ้นสัตวแ ไดแก วัว ควาย เป็นตน 
 จากการสัมภาษณแผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่เป็นผูผลิตหลักของครอบครัวที่อยูในวัย 40-60 ปี พบวาเริ่มเรียนรูขั้นตอน
การผลิตเครื่องปใ้นดินเผาอยางจริงจังเพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพเครื่องปใ้นดินเผา ในชวงอายุ 15-16 ปี เพราะคนในสมัย
นั้นเมื่อเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก็จะเริ่มหางานทํา ผูที่มีคนในครอบครัวประกอบอาชีพ
เครื่องปใ้นดินเผาก็จะเริ่มเรียนรูจากคนในครอบครัว และฝึกฝนดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ จนกลายเป็นกําลังหลักในการ
ผลิตเครื่องปใ้นดินเผาของครอบครัวตอไป  

6. เพศสภาวะ จากการเก็บขอมูลในชุมชนพบวา ผูถายทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้น มักจะเป็นเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย เพราะตั้งแตปี พ.ศ. 2539 ที่มีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเขาไปใหการสนับสนุน และใหความรูแกผูผลิต
เครื่องปใ้นดินเผานั้น สวนใหญจะเป็นเพศหญิงที่ใหความสนใจไปอบรมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จึงทําใหผูที่มีความรู หรือ
ปราชญแชุมชนที่มีความรูในเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุงหลวง และเป็นผูผลิตหลักในชุมชนจึงเป็น          
เพศหญิง ไดแก ยา ยาย หรือ แมที่เป็นผูถายทอดความรูใหแกคนในครอบครัว และในสมัยกอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาโดย
สวนใหญก็เป็นเพศหญิง สวนฝุายชายออกไปทําเกษตรกรรม 
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 แตในการเรียนรูภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผานั้น ในแตละครัวเรือนมีการเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในเพศชายและเพศ
หญิง เพราะในขั้นตอนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ไมมีการแบงหนาท่ีในการผลิตตามเพศ ทั้งเพศหญิงและเพศชายสามารถทําได
เหมือนกันในทุกข้ันตอน  จึงเกิดการถายทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาจาก ยา ยาย และ แม ไปสูลูกและหลาน ที่มี
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตามความสนใจใครรูของแตละบุคคลในครอบครัว   
 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ในชุมชนตําบลทุงหลวงนั้น ยังมีผูถายทอด และผูเรียนรูในชุมชน เกิดจากการสืบ
ถอดจากรุนสูรุน และการแลกเปลี่ยนความรูกันในชุมชน ที่ทําใหชาวบานตระหนักถึงคุณคาในภูมิปใญญาที่มีอยูในชุมชน และ
เชื่อวาภูมิปใญญาที่ตนเองไดสืบทอดปฏิบัติ จะทําใหอัตลักษณแของชุมชนยังคงอยูตอไป  
 การเรียนรู และการถายทอดภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาสามารถสรุปในชุมชนไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 สรุปการเรยีนรูและการถายทอดภมูิปใญญาการผลติเครื่องปใ้นดินเผา 

ผูถายทอด ผูเรยีนรู วัย เพศ 
1.ผูที่มีความรู หรือ 
ปราชญแในชุมชน 
2.ในครัวเรือนท่ีผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาจะถายทอด
โดย ยา ยาย หรือ แม 
 

1.รุนลูก ไดแก ลูกสาว ลูก
ชาย ลูกสะใภ และลูกเขย 
2.รุนหลาน ทั้งหลานชาย 
และหลานสาว 
3.ผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่
ไมใชคนในครัวเรือนเดียวกัน 

1.ผูที่อยูครอบครัวทีผ่ลติ
เครื่องปใ้นดินเผาเริ่มเรียนรู
ตั้งแต อายุ 5-6 ปี 
2.เริ่มมีการเรียนรู
กระบวนการผลติ
เครื่องปใ้นดินเผาอยางจริงจัง
ในชวง อายุ 15-16 ปี 

1.ผูที่เป็นผูถายทอดในชุมชน
สวนใหญจะเป็นเพศหญิง 
2.ผูเรียนรู มีทั้งเพศชายและ
เพศหญิง 

 
กระบวนการพ่ึงตนเองในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
 ในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่สําคัญคือ ดินเหนียวดินที่ชาวบานทุงหลวง
นํามาใชในการทําเครื่องปใ้นดินเผาเป็นดินเหนียว มีสีดําคล้ํา เม็ดดินละเอียดเล็กมาก มีความเหนียวเหมาะกับการผลิต
เครื่องปใ้นดินเผา สวนทรายนั้นปใจจุบันผูผลิตมักจะซื้อจากรานคาวัสดุกอสรางในชุมชน เพราะจะไดทรายที่มีความละเอียด ทํา
ใหผูผลิตไมตองรอนทรายอีกครั้งกอนนําไปผสมดิน 
 วัสดุเช้ือเพลิง ในปใจจุบันผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาไดเปลี่ยนจากการหาไมไผเอง มาเป็นการซื้อไมไผจากผูคาไมไผ              
ในราคาเที่ยวละ 700 บาท สาเหตุที่ผูผลิตในชุมชนเปลี่ยนจากการไปหาไมไผมาเป็นการซื้อไมไผเนื่องจากเมื่อมีรายการสั่งทํา
เครื่องปใ้นดินเผาในจํานวนมากจึงทําใหไมมีเวลาในการไปหาไมไผ 
 จากการสัมภาษณแนางโถม เรือนอินทรแ พบวาในการซื้อไมไผ 1 คันรถ สามารถใชในการเผาเครื่องปใ้นดินเผาได 3 ครั้ง 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเตาในแตละบานที่มีขนาดตางกันจึงจําเป็นตองใชจํานวนฟืนที่ตางกัน และจากการสอบถามผูคาไมไผใน
ชุมชนถึงแหลงที่มาของไมไผ ทําใหทราบวาผูคาไมไผจะตระเวนหาซื้อไมไผจากไมไผที่ปลูกอยูในบริเวณบานของชาวบานใน
อําเภอคีรีมาศ เลือกจากตนไผที่มีกอขนาดใหญ และยืนตนตาย คือเป็นตนไผที่แกตายไปตามธรรมชาติ โดยผูคาไมไผจะซื้อ
เหมาทั้งกอจากเจาของตนไผมาขายใหกับผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผา โดยปกติจะขายในราคาเที่ยวละ 700 บาท แตในกรณีที่ไดไม
ไผมามากหรือนอยกวาปกติ ผูซื้อและผูขายก็สามารถตอรองราคากันได 
 ไมกดลาย ใชสําหรับทําลวดลายบนเครื่องปใ้นดินเผา ทําจากไมสัก หรือไมเนื้อออน แกะลวดลายที่ตองการ ใชสําหรับ
กดพิมพแลายลงบนเครื่องปใ้น กอนนําไปตากผึ่งลม ปใจจุบันประยุกตแจากเศษทอพลาสติกมาแกะลายแลวกลิ้งกดลายรอบภาชนะ
หรืองานปใ้นอ่ืน ๆ ทําใหไดลวดลายที่ตอเนื่องสวยงามและประหยัด 
 สรุปวัตถุดิบและแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2 วัตถุดิบและแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา 
วัตถุดิบ/อุปกรณแ วิธีการไดมาของวัตถุดิบ แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

1.ดินเหนียว 
 
2.ทราย 
 
3.วัสดุเชื้อเพลิง เชน ไมไผ 
 
 
4.เศษของเครื่องปใ้นดินเผา 
 
5.อุปกรณแการทําเครื่องปใ้นดินเผาบาน
ทุงหลวง เชน แปูนหมุนแบบมีมอเตอรแ 
6.ไมกดลาย 
7.แมพิมพแปูนปลาสเตอรแ 
 
8.วัสดุที่ใชขัดเพื่อความเงา และความ
เรียบเนยีน ไดแก ถุงพลาสติก และ 
ฟองน้ํา 
 
9.วัตถุดิบอื่น ๆ เชน นํ้าโซเดียมซลิิเกต 

ขุดเอง หรือซื้อจากผูรับเหมาขุดมาขาย
เที่ยวละ 700 บาท 
ซื้อจากรานคาวสัดุกอสรางในชุมชน 
หาไดจากบริเวณชุมชน หรือซื้อจากผูคา
ไมไผในชุมชนเที่ยวละ 700 บาท 
 
 
นําเครื่องปใ้นดินเผาที่มีความชํารุด
เสียหายมาใสไวในเตา 
สั่งทําจากผูที่มีความรูเรื่องชางไฟฟูาที่อยู
ในตําบลทุงหลวง 
 
ประดิษฐแเอง หรือสั่งทําท่ีผูที่มีความIรู 
สั่งการทําพิมพแท่ีพอคาคนกลางในชุมชน 
ใชจากวัสดุเหลือใชที่มีอยูในบานของ
ผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผา 
 
 
ซื้อจากรานคาในชุมชน 

ดินแหลงดินที่อยูในตําบลทุงหลวง 
ไดแก หนองทั้ง 5 แหลง 
แหลงทรายภายนอกชุมชน 
 
กอไผขนาดใหญ ที่มีลักษณะยืนตน
ตาย ท่ีมีอยูในอําเภอครีีมาศ 
พบไดในบริเวณบานของผูผลติ 
 
 
 
 
 
 
ผลิตโดยอาจารยแวิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 
 

 
 จากขอมูลขางตน ทําใหสามารถมองเห็นระดับความสามารถพึ่งตนเองไดของชุมชนตําบลทุงหลวง ทั้ง 3 ระดับ คือ 
ชุมชนระดับครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได คนในชุมชนพึ่งพิงกันเองชวยเหลือเกื้อกูลกันเองและ ชุมชนพึ่งพิงอิงอาศัยได 
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ตารางที่ 3 สรุปมติิการพึ่งตนเองของผูผลติเครื่องปใ้นดินเผา 
ครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผา เครื่องปใ้นดินเผาที่ผลิต มิติการพึ่งตนเอง 

1. นางเฉลา อยูกลัด ตุ฿กตาเพื่อใชในการประดับตกแตง พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. นางรําภา สนแกว หมอจิ้มจุม พึ่งตนเองไดในทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
3. นางสําอางคแ กลิ่นทุง แกวน้ํา  พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ  
4. นางยอน สิทธิโสภณ กระถางตนไม พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
5. นางอิงอร ตรีขํา หมอกรันขนาดเล็กใชเป็นของขวัญ พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
6.นางโถม เรือนอินทรแ หมอกรัน พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
ครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผา เครื่องปใ้นดินเผาที่ผลิต มิติการพึ่งตนเอง 
7.นางสีเมือง จิ๋วนารายณแ แจกัน  พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
8.นางอุมา เรือนอินทรแ หมอจิ้มจุม พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ  

 
 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายไดวาการพึ่งตนเองของชุมชนตําบลทุงหลวงนั้นประกอบไปดวย 3 ประการ  
ดังนี ้
 การพึ่งตนเองไดในทางเทคโนโลยี หมายถึง ภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่มีอยูในชุมชนตําบลทุงหลวงมา
ยาวนานนับรอยปี ซึ่งคนในชุมชนรูจักการประยุกตแภูมิปใญญาที่มีในชุมชนใหสอดคลองกับรูปแบบใหมตามความตองการของ
ตลาด การรูจักผสมผสานการใชเทคโนโลยีการผลิตแบบโบราณและแบบปใจจุบันเขาดวยกัน ซึ่งทําให เกิดประสิทธิภาพ        
ในการผลิตมากข้ึน  
 นอกจากน้ียังมีการคิดเทคโนโลยีที่ชวยทุนแรง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําแปูนหมุนจากสมัยโบราณที่ใชไม และ
ใชการหมุนดวยแรงจากคน มาเป็นการใชแปูนหมุนที่ทํามาจากเหล็ก มีการติดมอเตอรแเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถหมุนดวย
พลังงานจากไฟฟูาได และมีการติดระบบเบรคเพื่อทําใหควบคุมการหมุนแปูนหมุนไดงายขึ้น และทําใหผลิตเครื่องปใ้นดินเผาได
รวดเร็ว และไดปริมาณที่มากขึ้นดวย การผลิตลูกกลิ้งทําลาย ที่ทําใหสามารถสรางลายบนภาชนะดินเผาไดลายที่มีความ
สม่ําเสมอ รวดเร็ว และมีความสวยงามมากข้ึนดวย 
 การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการหารายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัว ทําใหมีความเป็นอยูที่ดี มี
ปใจจัย 4 เพียงพอ การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจนั้นพบวาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่เป็นภูมิปใญญากลายมาเป็นอาชีพหลัก ที่
สามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาประเภทการขึ้นรูปดวยการหลอพิมพแ ที่ถือวาเป็นการขึ้นรูป
ดวยวิธีท่ีไมซับซอน ไมตองใชความชํานาญมากนักในการทํา แตก็สามารถสรางอาชีพใหแกคนในชุมชนนับสิบครัวเรือน และยัง
กลายมางานอดิเรกที่ทําใหเกิดรายไดแกเยาวชนดวย โดยที่บานของนางสําอางคแ กลิ่นทุง ที่ใหลูกหลานมาชวยในการเทน้ําดิน
ลงในตัวพิมพแ ซึ่งทําใหสามารถผลิตไดในจํานวนท่ีมากขึ้น และสรางรายไดใหแกครอบครัวมากขึ้นดวย 
 การพึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด โดยการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่ชุมชนตําบลทุงหลวงนั้น มีลักษณะเดนคือการใชทรัพยากรในชุมชนเป็นสวนใหญ คือ ดิน 
ก็มาจากแหลงดินเหนียวท้ัง 5 แหลงที่มีอยูในชุมชน และมีการอนุรักษแทรัพยากรใหมีอยูตอไป ดวยการกําหนดไมใหใชรถขุดเขา
ไปขุดดินที่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะได โดยกําหนดใหแหลงดินหนองออนอยนี้ ยังเป็นแหลงดินสาธารณะที่คนในชุมชนสามารถมาขุด
ดินจากแหลงโดยไมเสียคาใชจายอีกดวย 
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สรุปสาระส าคัญจากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการวิจัยสรุปไดวาในชุมชนตําบลทุงหลวงมีภูมิปใญญาการผลิตเครื่องปใ้นดินเผามาอยางยาวนานนับรอยปี       
เกิดกระบวนการเรียนรูและกระบวนการสืบทอดการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา จนนํามาสูกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ท่ีทําให
เกิดการพึ่งตนเองไดของครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในมิติทางเทคโนโลยี ทรัพยากร และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสามารถ
แบงระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมไดเป็น 3 ระดับ คือ พึ่งตนเองได พึ่งพิงกันเอง และพึ่งพิงอิงอาศัยกับชุมชน           
อื่น ๆ ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพึ่งตนเองในกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา กรณีศึกษา ผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในตําบลทุง
หลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีดังนี้ 
 1. สงเสริมใหครัวเรือนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะมีการจัดตั้งสหกรณแผูผลิต
เครื่องปใ้นดินเผาตําบลทุงหลวงที่เกิดจาการรวมกลุมของผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผาในชุมชน เพื่อสหกรณแจะไดเป็นแหลงทุน
หมุนเวียน แหลงขายวัตถุดิบ เพื่อใหที่โซเดียมซิลิเกตไดในราคาที่ถูกกวาไปซื้อจากพอคาคนกลาง เป็นชองทางในการจัด
จําหนาย เพื่อชวยใหเครื่องปใ้นดินเผามีราคาที่สูงข้ึน และชวยเป็นกลไกในการกําหนดราคาอีกทางหนึ่งดวย 
 2. สงเสริมใหเกิดการถายทอดองคแความรูและภูมิปใญญาการทําเครื่องปใ้นดินเผาใหแกเยาวชน เพื่อเป็นการอนุรักษแ 
สืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น และประโยชนแทางดานการประกอบอาชีพแกเยาวชนในอนาคต โดยอาจจะทําในรูปแบบของการให
ความรูในเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาใหแกเยาวชน เพื่อทําใหเยาวชนเกิดความรู จนสามารถเป็นมัคคุเทศกแนอย 
และทําหนาที่เป็นผูใหความรูแกผูที่มาเยี่ยมชมชุมชน 
 3. สงเสริมการใชประโยชนแ และเห็นคุณคาในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา โดยการสนับสนุนใหคนในชุมชนกลับมาใช
เครื่องปใ้นดินเผาเพื่อใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน เชน กลับมาใชภาชนะดินเผา แทนการซื้อ ถวย ชาม จากภายนอกชุมชน 



 162 

 4. องคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามาสงเสริม และสนับสนุนใหความรูเกี่ยวกับการพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ
แกครัวเรือนผูผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ดวยการใหความรูในเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อทําใหครัวเรือนผูประกอบอาชีพ
เครื่องปใ้นดินเผาไดเห็นภาพของการขายไดกําไรหรือขาดทุนไดชัดเจนขึ้น และควรจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงคุณคาของภูมิ
ปใญญาในการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา โดยการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาที่เริ่มจะหายไปจากชุมชน เชน 
การขึ้นรูปเครื่องปใ้นดินเผาดวยการตี หรือการผลิตหมอกรันแกคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม เพื่อใหเกิด            
ความภาคภูมิใจในภูมิปใญญา และเกิดการสืบทอดภูมิปใญญานี้ตอไป  
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การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมพลังชมุชน กรณีศึกษา  
สมาพันธช์าวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธาน ี

Maintaining the Cultural Identity and Community Empowerment 
: A Case Study of Thai-Mon of Pathumthani Confederation 

 
น้ าผ้ึง พลับนิล24 

 
Abstract 

 
 Maintaining the Cultural Identity and Community Empowerment A Case Study of Thai-Mon of 
Pathumthani Confederation is a qualitative research, which focuses on Thai-Mon ethnic group in 
Pathumthani province, to study maintaining the cultural identity and community empowerment. The 
research results show that the awareness of losing Mon ethnic identity have created the people 
integration; who appreciate and cherish their ancestors’ culture. They maintain and recover their own 
culture; by doing many cultural identity activities for the acceptance in this society nowadays.   
 According to the research, the establishment of Thai-Mon’s cultural identity in Pathumthani 
confederation, and their own internal activities are from being united among the people in the group; 
who define themselves as a Mon and a Mon descendant. 
 This ethnic consciousness is caused the cooperation, the connection and the collaboration of 
each other among the group, which turn to be the community empowerment. It show very clearly when 
the various groups of people are working together. The way they connected day by day, making their 
relationship are more close and being support each other as the same ethnic group.   
 
Keywords : Cultural Identity, Community Empowerment 

 
บทคัดย่อ 

 
 การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมกับการเสริมสรางพลังชุมชน กรณีศึกษา สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาวาการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมชวยเสริมสรางพลังชุมชนไดอยางไร             
ผลการศึกษาพบวา ความตระหนักในปใญหาการสูญเสียอัตลักษณแทางชาติพันธุแมอญ ทําใหเกิดการรวมกลุมของคนท่ีมีใจรักและ
หวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ทําการอนุรักษแ และฟื้นฟูวัฒนธรรม แสวงหาพื้นที่ยืนในสังคมที่มีความหลากหลาย ผาน
กิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ   
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาพบวา การกอตั้งกลุมตลอดจนกิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของสมาพันธแชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ลวนเกิดขึ้นจากความพรอมใจกันของคนในกลุม (Harmony) ซึ่งเป็นคนที่นิยามวาตนเองวา
เป็นคนมอญ เป็นลูกหลานคนมอญ ความสํานึกทางชาติพันธุแนี้เองที่ทําใหเกิดพลังความรวมมือรวมใจ เกิดเครือขายการทํางาน
รวมกัน และความชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุม ซึ่งเป็นพลังชุมชน (Empowerment) ที่เห็นไดชัดเมื่อกลุมคนที่
หลากหลายมาทํากิจกรรมรวมกัน และสรางปฏิสัมพันธแกัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความสนิทสนมกลมเกลียว สามารถพึ่งตนเองได
แบบพ่ึงพิงอิงกันของคนในกลุมชาติพันธุแเดียวกัน  
 
ค าส าคัญ : การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรม และการเสริมสรางพลังชุมชน 

                                                           
24 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 สังคมไทยมีลักษณะเป็นพหุสังคมที่เกิดจากการผสมกลมกลืนกลุมชาติพันธุแตาง ๆ ใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรัฐ
ชาติไทย ชาวมอญเป็นองคแประกอบหนึ่งของประชาชนในสังคมไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแและโบราณคดีพบวา มอญ
เป็นชนชาติที่เจริญรุงเรืองและมีบทบาทมากที่สุดในการถายทอดอารยธรรมอินเดียใหแกชนชาติอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เชน ไทย พมา และลาว ชาวมอญเป็นกลุมชาติพันธุแที่มีประวัติศาสตรแอันยาวนาน และมีความสําคัญกับสังคมไทยมาชานาน 
และถึงแมวาปใจจุบันชาวมอญสวนใหญจะถูกจัดใหเป็นเพียงชนกลุมนอยในประเทศพมา ไรซึ่งดินแดนที่เป็นอาณาเขตที่ชัดเจน
ของตนเอง แตพวกเขาก็ยังคงพยายามรักษาอัตลักษณแวัฒนธรรมของตนเองไวมิใหสูญหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนิยามตนเอง
เสมอ ๆ วาเป็นชาวมอญมาจากเมืองมอญมิใชชาวพมาเหมือนที่คนทั่วไปมักกลาวถึงแบบเหมารวม เชนเดียวกับชาวมอญ
เมืองไทยหรือคนไทยเช้ือสายมอญที่ยังคงมีความสํานึกในความเป็นมอญ ความเป็นลูกหลานคนมอญ การมีประวัติศาสตรแ
รวมกันและการมีวัฒนธรรมอันดีงามที่จะตองสืบทอดใหลูกหลานไดรูจักและรักษาตอไป  
 ดวยความสนใจในกลุมชาติพันธุแมอญ กลุมชาติพันธุแซึ่งมีประวัติศาสตรแอันยาวนานและมีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็น
เอกลักษณแโดดเดน ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาจึงเลือกศึกษาการรวมกลุมเพื่อเคลื่อนไหวกิจกรรมธํารง อัตลักษณแทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยเช้ือสายมอญในจังหวัดปทุมธานีซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของการจัดตั้ง “สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญ
จังหวัดปทุมธาน”ี  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแงประวัติศาสตรแของจังหวัดปทุมธานี พบวาปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีประชากรมอญอาศัยอยู  
มากที่สุด (สุภรณแ โอเจริญ,2541,หนา 101-103) โดยชาวมอญกระจัดกระจายไปตามอําเภอตางๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
ตามประวัติความเป็นมาพบวามีการอพยพของครอบครัวมอญมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปทุมธานีหรือบานสามโคก (ช่ือเดิม) ถึง  
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณแมหาราช พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรไดกวาดตอนครอบครัวมอญ เมือง
เมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลานั้นไป
ตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก ตอมาในแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนีพมาเขามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองคแทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนที่บานสามโคกอีก และครั้งที่ 3 ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ก็ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะเขาสูประเทศไทย
เรียกวา "มอญใหญ" พระองคแทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคกอีกเชนเดียวกัน 
จากชุมชนขนาดเล็กบานสามโคกจึงกลายเป็นเมืองสามโคกที่มีการขยายตัวเป็นชุมชนใหญ มีการสรางวัดวาอารามตาง  ๆ 
รวมทั้งมีการปฏิบัติพิธีกรรมประเพณีและการละเลนตาง ๆ ตามแบบฉบับของชาวมอญสืบทอดเรื่อยมา  
 อยางไรก็ตามดวยกระแสโลกาภิวัตนแและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วไดทําใหวิถีชีวิตของ
ชาวมอญจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐในอดีตที่ตองการสรางความเป็นไทย ความเป็นหนึ่ง
เดียวแหงรัฐชาติก็ไดทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอยางของชาวมอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษา
ที่ตองใชภาษาไทยเทาน้ัน ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงคอยๆ เสื่อมไป มอญบางกลุมในปใจจุบันจึงไมสามารถพูดและเขียน
ภาษามอญได  
 ความตระหนักในปใญหาและความรูสึกสูญเสียอัตลักษณแทางชาติพันธุแทําใหเกิดการรวมตัวของกลุมชาวไทยเช้ือสาย
มอญในจังหวัดปทุมธานีทําการอนุรักษแ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปใญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
กลุมในสังคมที่มีความหลากหลาย ดวยกระบวนการอนุรักษแ ฟื้นฟู สงเสริมสนับสนุน เผยแพร และสรางสรรคแวัฒนธรรมมอญ 
ผานการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนทางวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพแ
เอกสารและหนังสือทางวิชาการออกมาเป็นจํานวนมาก หรือแมแตการตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตรแทองถิ่นของปใญญาชน 
นักวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมอนุรักษแวัฒนธรรม  
 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษามองวาทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีผูคนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการสูญเสียสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม นับเป็นความสามารถของกลุมชาติพันธุแมอญและชุมชนมอญปทุมธานีที่มีความตื่นตัวในการคนหาอัต
ลักษณแอันโดดเดนของทองถิ่น และธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง โดยใชสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานีเป็นเครื่องมือสําคัญในการรวมพลังของคนผูที่มีใจรักทองถิ่น ทําใหเกิดสํานึกรวม ความภาคภูมิใจในอัตลักษณแของ
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ชุมชน มีความชวยเหลือเกื้อกูลและรวมมือกันในการอนุรักษแ ฟื้นฟู สงเสริมสนับสนุน เผยแพรและสรางสรรคแวัฒนธรรมอัน
เป็นอัตลักษณแของชาวมอญปทุมธานี ตลอดจนเป็นแหลงเรียนรูแกคนในชุมชนและชุมชนอื่นที่สนใจ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี ศึกษากิจกรรมการ
ธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี และศึกษาการธํารงอัตลักษณแทาง
วัฒนธรรมกับเสริมสรางพลังชุมชน โดยใชแนวคิดดังตอไปนี้เป็นแนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจปรากฏการณแที่เกิดขึ้น 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและมิติในการพัฒนาชุมชน 
  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชุมชน 
  เนื่องจากชุมชนที่ทําการศึกษาเป็นชุมชนเชิงหนาท่ี (Functional Community) ของกลุมชาวไทยเชื้อสายมอญใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูศึกษาในฐานะนักศึกษาพัฒนาชุมชนมองวา ที่มาตลอดจนพัฒนาการและกระบวนการของสมาพันธแชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีอันเป็นขอบเขตดานพื้นที่ที่ผูศึกษาสนใจศึกษา มีลักษณะเป็นชุมชนประชาสังคมอยางหนึ่ง
ในลักษณะของความเคลื่อนไหว และเป็นกระบวนการกลุมที่มีการประสานกลุมคนตัง้แตกลุมที่มีขนาดเล็กจนถึงกลุมขนาดใหญ
ระดับประเทศ เพื่อดําเนินงานหรือกิจกรรมรวมกันในการผลักดันเชิงนโยบายที่จะรวมกันพัฒนาใหชุมชนหรือประชาสังคมมี
ความเขมแข็ง มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกัน ดังนั้นความเป็นชุมชนในการศึกษาครั้งนี้จึงหมายถึง ความรักความ
ผูกพัน การชวยเหลือเกื้อกูลของกลุมคนที่มีความสํานึกในการมีเช้ือสายมอญรวมกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตที่บุคคลและกลุม
คนตางมีสวนรวมและมีการเรียนรูรวมกันในการทํากิจกรรมธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญ 
  มิติในการพัฒนาชุมชน 
  การศึกษาครั้งน้ีจะใชมิติการพัฒนาชุมชน ไดแก 1) มิติการมีสวนรวม โดยคนในชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการอยางมีอิสระ การทํางานตองเนนในรูปกลุมหรือองคแกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคแในการเขารวมอยางชัดเจน              
2) มิติการรวมกลุม การพัฒนาชุมชนเป็นกิจกรรมที่เป็นสวนรวมมิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นการทํางานรวมกันของ
ประชาชนในรูปแบบของกลุมและองคแกร จึงเป็นมิติของการพัฒนาชุมชนที่สําคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้กลุมและองคแกรยัง
เป็นแหลงกําลังหรือความรู ความสามารถของชุมชน ทําใหเกิดศักยภาพหรือพลังในการพัฒนาชุมชนอยางเต็มที่ ทั้งยังสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน ใหเกิดขึ้นและดํารงอยูตอไปอีกดวย 3) มิติการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นจุดหมายสูงสุดของการ
พัฒนาชุมชน ตามศักยภาพหรือพลังความสามารถท่ีมีอยูในชุมชน ท้ังศักยภาพของคน ทรัพยากร และสิ่งตาง ๆ ใหประชาชนมี
ความสามารถในการแกไขปใญหา และพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง เพราะเป็นผูรูสภาพความเป็นจริงของปใญหาในชุมชนมากกวา
ผูอื่น เป็นผูที่เกี่ยวของกับชุมชนมากกวาผูอื่น และสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนนานกวาผูอื่น 4) มิติกระบวนการเรียนรู เป็น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชนที่จะเสริมสรางใหสมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการตัดสินใจ และกําหนดตนเอง (Self-
direction) ซึ่งนํามาสูความเขมแข็งและสุขภาวะของชุมชน โดยกระบวนการเรียนรูจะนําไปสูกระบวนการปรับตัวและ              
การสรางระบบที่มีคุณคาและวัฒนธรรมของชุมชนใหมขึ้นมา 5) มิติผูนําการพัฒนา ผูนํามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน
เพราะเป็นผูที่ประชาชนในชุมชนเคารพนับถือ สามารถชักจูงและกอใหเกิดความศรัทธาในหมูประชาชนได มีลักษณะเป็น
ตัวเชื่อมประชาชนกับผูที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน 6) มิติวัฒนธรรมชุมชน เป็นมิติการพัฒนาทางเลือกอื่นนอกกระแสหลัก
ที่มีการนําเสนอตอสังคมดอยพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ดําเนินไปบนฐานและวิถีวัฒนธรรมทองถิ่น บนฐาน
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นและยอมเป็นไปเพื่อประโยชนแ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมองวา
วัฒนธรรมเป็นสายใยยึดเหนี่ยวความสมัพันธแขั้นพื้นฐานระดบัปฐมภมูิ คือ ครอบครัว มิตรสหาย และชุมชน ทําใหคนในชุมชนมี
จิตวิญญาณเดียวกัน ใชเป็นกรอบอางอิงรวมกัน คิดพึ่งตัวเองและพึ่งพิงอิงกันกับคนในชุมชนเดียวกัน 7) มิติองคแรวม (Holism) 
เป็นมิติที่มองวาทุกสรรพสิ่งมีสัมพันธแเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้นการพัฒนาหรือการศึกษาชุมชนจึงควรมีมุมมองที่กวางขวาง
และรอบคอบในการทําความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 8) มิติการบูรณาการ ในขณะที่มีความจําเป็นตองเรียนรูและทํางานดวย
ความเขาใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนแลว ยังตองตระหนักถึงการพัฒนาอยางบูรณาการเพื่ อสรางดุลยภาพของ
ความแตกตางและกอใหเกิดการพัฒนาในทุกมิติ นักพัฒนาจําเป็นตองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง ความสัมพันธแที่มนุษยแเกี่ยวของอยู
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กับระบบตาง ๆ อยางแยกสวนใหเป็นการเช่ือมโยงอยางบูรณาการ ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงความสัมพันธแของสรรพสิ่ง ทั้งมนุษยแ
และธรรมชาติไดอยางลึกซึ้ง  
  การศึกษาครั้งน้ีจะใชแนวคิดความเป็นชุมชนและมิติการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจ
ปรากฏการณแ ตลอดจนความสัมพันธแที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมชุมชนมอญปทุมธานี และการดําเนินกิจกรรมธํารงอัตลักษณแทาง
วัฒนธรรมตางๆ ของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีเพื่อคนหาวาการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุแมอญชวยเสริมสรางพลังชุมชนไดอยางไร 
 2. แนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  การธํารงอัตลักษณแทางชาติพันธุแ หมายถึง กระบวนการสรางความเหมือนและความแตกตาง ซึ่งในกระบวนการนี้
อาจมีการสรางขึ้นมาใหมอยางสิ้นเชิง และอาจหยิบยืมบางสวนมาจากวัฒนธรรมของกลุมอื่นมาทําใหเป็นของเรา อัตลักษณแที่
สรางในยุคหนึ่ง เมื่อเวลาผานไป อัตลักษณแดังกลาวอาจใชไมไดผล ดวยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณแเกามีพลังนอยลง อัตลักษณแใหมจึง
ถูกสรางขึ้นมาทดแทน ดังนั้น อัตลักษณแจึงเป็นสิ่งที่ไมตายตัวและไมหยุดนิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลักษณแใหมจึงเกิดขึ้นได
เสมอภายใตกาลเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามองวา การนิยามตนเองในที่สาธารณะ 
ความรูสึกรวม ความรูสึกเป็นพวกเดียวกันของกลุมชาติพันธุแมอญเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนการธํารงอัตลักษณแของชาว
มอญจังหวัดปทุมธานี เป็นพลังที่ชัดเจนในการจัดการความสัมพันธแทางสังคมเพื่อตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณแใหมที่
ชุมชนกําลังท่ีเผชิญอยู  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังชุมชน 
  จากการรวบรวมความหมายเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังชุมชนที่มีผูอธิบายและนิยามความหมายไว สามารถสรุป
ไดวาการเสริมสรางพลังชุมชนคือ การเสริมสรางใหเกิดความสามารถในการรวมตัวกันของปใจเจกบุคคลมาเป็นกลุมและชุมชน 
เป็นสภาวะของชุมชนที่มีความรู ภูมิปใญญา มีพลังความสมัครสมานสามัคคีเอื้ออารียแเกื้อกูลกันของคนในชุมชน มีความสามารถ
ในการปรับตัวตอสถานการณแภายนอก มีความรวมมือ และสามารถกระทําการในทางที่พ่ึงตนเองไดทุกๆ มิติ 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณแตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งภาพรวมของชุมชนและศึกษาแบบ
เจาะลึก ดังนั้นพื้นที่ในการทําการวิจัยเชิงคุณภาพจึงตองพิจารณาเลือกพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสําเร็จ อีกทั้งมี          
การเคลื่อนไหวของกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อทําใหปใญหาของชุมชนไดรับการแกไข ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงไดเลือกพื้นที่ศึกษา
เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตรแอันยาวนาน มีระบบความสัมพันธแที่เกิดขึ้นจากฐานความคิด คานิยม ทัศนคติและการปฏิบัติที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาดการณแไดวามีพลังชุมชนอยู และเพื่อใหเห็นถึงการเสริมสรางพลังชุมชน ผูศึกษาจึงเลือกชุมชน
มอญในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการคนควาขอมูลทําใหทราบวาเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตรแความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับกลุมชาติ
พันธุแมอญมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการรวมตัวของประชาชนเป็น “สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี” ทําการ
ธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมดานภาษาและวรรณกรรม อาหาร การแตงกาย การละเลนและการแสดง และประเพณีพิธีกรรม 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นชุมชนเมืองไดเป็นอยางดี จนเกิด
เป็นพลังและความรวมมือของคนในชุมชน  
 ผูศึกษาเลือกกลุมคนท่ีทําการศึกษาเป็นกลุมคนท่ีเขามามีสวนรวมในการเคลื่อนไหวกิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทาง
วัฒนธรรมมอญของสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดยแบงออกเป็น 2 กลุม ดังน้ี 
 1. กลุมบุคคลในสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลที่เขามาเป็นผูริเริ่มใหเกิดการตื่นตัวของ
คนในชุมชนที่จะอนุรักษแวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นผูเขารวมกลุมและรวมเคลื่อนไหวในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม โดยกลุมคน
ที่ทําการศึกษากลุมแรกนี้จะมีผูที่เกี่ยวของและสามารถเป็นผูใหขอมูล (Key informant) ไดแก (1) นายประพัฒนแ กองศรี 
ประธานสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามญัจังหวัดปทุมธานี (2) นายไพรัตนแ จันทรแแบบ เลขาธิการสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามญั
จังหวัดปทุมธานี (3) นายจักรพงษแ อยูทอง สมาชิกสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (4) นายเกรียงไกร นอยคํา
ลือ สมาชิกสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี (5) นายพงศวัฒนแ ทองสินกอบกิจ สมาชิกสมาพันธแชาวไทยเช้ือ
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สายรามัญจังหวัดปทุมธานี (6) พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพอชํานาญ) เจาอาวาสวัดบางกุฎีทอง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
และ (7) พระอาจารยแสําราญ ถามวโร (ทองใบ)    วัดบางโพธ์ิใน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 2. กลุมบุคคลภายนอกสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ บุคคลและกลุมบุคคลที่เป็นหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีสวนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือรวมกิจกรรมของสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี รวมทั้ง
การเขามาในลักษณะแสวงหาความรู ศึกษา วิจัย ไดแก สมาคมไทยรามัญ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี องคแการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ เทศบาลเมืองปทุมธานีและโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งตองศึกษาและเก็บขอมูลทั้งกอนลง
พื้นที่ และขณะลงพื้นที่ โดยผูศึกษาใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ไดแก บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธแ วารสารงานวิจัย และอินเตอรแเน็ต เป็นตน ใชวิธีการสัมภาษณแ และพูดคุยแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการกับ
สมาชิกของชุมชนตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไวกวาง ๆ พรอมทั้งทําการจดบันทึกและบันทึกเสียง ประเด็นที่เกี่ยวของ ไดแก 
ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี บริบททางสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู วิถี ชีวิตของผูคนใน
จังหวัดปทุมธานี ที่มาและพัฒนาการของการรวมกลุมทางชาติพันธุแมอญในระดับตาง ๆ และที่มาและพัฒนาการของสมาพันธแ
ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนรูปแบบ วิธีการของกิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของสมาพันธแ
ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี ไดแก วัฒนธรรมดานภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรมดานอาหาร วัฒนธรรมดานการ
แตงกาย วัฒนธรรมดานการละเลนและการแสดง และวัฒนธรรมดานประเพณีพิธีกรรม ท้ังนี้ผูศึกษาไดใชการสังเกตแบบมีสวน
รวมเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการ รูปแบบกิจกรรมของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี โดยเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการ ตลอดจนเขารวมในการประชุมของกลุม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู เพื่อศึกษา
ความสัมพันธแทางสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษากระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการที่สมาชิกในกลุมมา
ทํางานรวมกัน ตลอดจนศึกษาและการสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวมในสภาพแวดลอมและปฏิกิริยาของผูคนในชุมชน  
 
ผลการศึกษา 
 มอญ : ความเป็นมาและการรวมกลุ่มทางชาติพันธุ์ 
 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรแ ชาวมอญเคยมีอํานาจปกครองดินแดนในประเทศพมาปใจจุบัน และมีความเจริญรุงเรือง
สูงสุดในดินแดนสุวรรณภูมิ ชาวมอญไดทําสงครามกับพมาผลัดกันแพผลัดกันชนะเรื่อยมาจนกระทั้งในปี พ.ศ. 2300 ชาวมอญ
สูญเสียเอกราชใหแกพมาและไมสามารถฟื้นตัวไดอีก ทําใหชาวมอญตองตกอยูภายใตการปกครองของพมานับรอยปี จนกระ
ทั้งประเทศพมาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และตอมาไดรับเอกราชในปี พ.ศ. 2491 ดวยความชวยเหลือจากกลุมชาติ
พันธุแท่ีเป็นชนกลุมนอยของประเทศ ซึ่งมอญก็จัดอยูในกลุมดวย ตัวแทนฝุายมอญคือพรรคมอญใหม (New Mon State Party-
NMSP) ไดใชความพยายามหลายตอหลายครั้งในการขอจัดตั้งรัฐมอญในเขตพมาตอนลางไดแก จังหวัดพะโค สะเทิม มะละแห
มง ทวาย และมะริด แตรัฐบาลพมาก็ไดปฏิเสธขอเรียกรองดังกลาว ความขัดแยงจึงเกิดขึ้น นําไปสูการจับอาวุธขึ้นสูและ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ (สุกัญญา เบาเนิด , 2552, น. 163) และแมวาในปี พ.ศ.2517 รัฐบาลโดยการนําของ              
นายพลเนวินจะอนุมัติใหชาวมอญจัดตั้งรัฐมอญได แตชาวมอญก็ยังคงถูกลิดรอนสิทธิในการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีของ
ตนเอง ดวยการถูกหามสอนภาษามอญในโรงเรียนและหามทําการแสดงดานวัฒนธรรมประจําปี นอกจากนี้ชาวมอญยังถูก
ลิดรอนสิทธิในการปกครองตนเอง ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญของพมาวา “รัฐของชนกลุมนอย ไมมีอธิปไตยทางดาน
การเมืองการบริหาร หรืออํานาจในการปกครองตนเอง” ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ของชาวมอญจึงกลายเป็นขบวนการใตดินและ
การตอสูดานอัตลักษณแในยุคหลังอาณานิคมสืบมาจนถึงปใจจุบัน (Mon Unity League, 1999 p. 5, อางถึงใน เจือจันทรแ                 
วงศแพลกานันทแ, 2549, น. 63) 
 สําหรับในประเทศไทย จากเหตุการณแในประวัติศาสตรแจะเห็นไดวา ปฏิสัมพันธแระหวางชาวมอญและชาวพมามี
ลักษณะลุม ๆ ดอน ๆ เสมอมา และเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธแตกอยูในสถานการณแอันเลวราย ผลที่เกิดตามมาคือ การอพยพ
ของชาวมอญจํานวนมากเขาสูประเทศไทย นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน จากการศึกษา
เกี่ยวกับชาวมอญในประเทศไทยของ สุภรณแ โอเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519 พบวา ชาวมอญที่อพยพเขาสูประเทศไทย             
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ยุคแรก ๆ ไดรับการตอนรับเป็นอยางดีจากรัฐไทย รวมถึงไดรับสิทธิและบทบาทอยางเทาเทียมในสังคมไทย จึงสามารถปรับตัว
ใหเขากับสิ่งแวดลอมและสังคมไทยได ซึ่งนํามาสูการผสมกลมกลืนจนกลายเป็นสวนหนึ่งของสังคมไทยและกลายเป็นคนไทย
เชื้อสายมอญ 
 ศรีศักร วัลลิโภดม เคยกลาวไวในงานเสวนามอญ-ไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2546 วา ชนชาติมอญนั้น             
“สิ้นแผนดินแตไมสิ้นชาติ” ประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ แตจะมีมากในแถบที่ราบลุมแมน้ําภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศ แมปใจจุบันจะถูกกลืนกลายเป็นคนไทยไปแทบทั้งหมดแลว แตจุดแข็งของคนไทยเช้ือสาย
มอญก็คือ การธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว 
 สุภรณแ โอเจริญ ไดกลาวถึง การธํารงอัตลักษณแความเป็นมอญในเวทีเสวนา “มอญ: อารยธรรมเริ่มแรกของอุษาคเนยแ 
อัตลักษณแและชนชาติ” (2551) สรุปไดวา อัตลักษณแความเป็นมอญที่สําคัญประการหนึ่งคือ ประวัติศาสตรแ สุภรณแมองวา สิ่งที่
แสดงถึงอัตลักษณแของมอญนั้นประกอบดวย ภาษา ประวัติศาสตรแ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ซึ่งลวนสะทอนใหเห็น
ตัวตนที่แทจริงของคนมอญ และสําหรับชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเชื้อสายมอญ สุภรณแ โอเจริญกลาววา ผลจากการศึกษา
ชาวมอญเมื่อ 30 ปีเศษ (การศึกษาเรื่องชาวมอญในประเทศไทย พ.ศ. 2518-2519) มีแนวโนมวาชาวมอญเมืองไทยนาจะผสม
กลมกลืนมาเป็นไทยมากขึ้น แตพอมาถึงปใจจุบันกลับไมเป็นเชนนั้น ชาวมอญยังคงแสดงตัวตนของตนเองอยู และนับวันก็ยิ่ง
ชัดเจนมากขึ้น ชาวมอญยังคงตระหนักในความเป็นมอญอยู เชนเดียวกับชนชาติอื่นๆ ที่ไมมีแผนดินแลวก็ยังคงยึดเอารากของ
ตนเองไวสืบสาน  
 จากการรวบรวมขอมูลพบวา ชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเช้ือสายมอญ มีการรวมตัวกันอนุรักษแฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามใหสามารถดํารงอยูทามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็นศูนยแกลางในการเชื่อมโยงขาวสารในหมูคนไทย
เช้ือสายมอญ โดยมีองคแกรหลักของมอญในประเทศไทย 2 องคแกรคือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ 
นอกจากน้ียังมีองคแกรมอญที่เกิดจากความรวมมือของมอญเมืองไทยและมอญแรงงานท่ีกอตั้งดวยวัตถุประสงคแดานมนุษยธรรม
เพื่อชวยเหลือชาวมอญที่เขามาเป็นแรงงานในประเทศไทย ไดแก ศูนยแพัฒนาภูมิปใญญาไทยมอญ มูลนิธิรามัญรักษแ สมาพันธแ
เพื่อชวยเหลือชาวมอญผูประสบภัยตามแนวชายแดน และกลุมมิตรมอญ มีศูนยแการเรียนรูหรือศูนยแมอญศึกษาซึ่งบอกเลา
เรื่องราวประวัติศาสตรแ อัตลักษณแชาติพันธุแ และสื่อสารตัวตนคนมอญใหสาธารณะชนไดรับรู ประกอบดวยศูนยแวัฒนธรรมมอญ
แหงประเทศไทย ตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และศูนยแมอญศึกษาที่พิพิธภัณฑแพื้นบานวัดมวง จังหวัด
ราชบุรี  
 
สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี  
 จากการศึกษาของเรื่องเอกลักษณแและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญจังหวัดปทุมธานี พบวา ในอดีต
ชาวมอญปทุมธานีสวนใหญสามารถรักษาเอกลักษณแความเป็นมอญไวไดอยางดี เนื่องจากการอยูรวมกันเป็นกลุมและคอนขาง
โดดเดี่ยวจากสังคมภายนอก แตตอมาเมื่อตองติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐชาติที่ตองการสราง
ความเป็นไทย ความเป็นหนึ่งเดียวแหงรัฐชาติทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอยางของชาวมอญถูกกลืนกลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษาท่ีทําใหตองใชภาษาไทยเทานั้น ภาษามอญและวัฒนธรรมมอญจึงคอย ๆ เสื่อมไป มอญบางกลุม
ในปใจจุบันจึงไมสามารถพูดและเขียนภาษามอญได  
 ดังคําสัมภาษณแของหลวงพอชํานาญ วัดบางกุฎีทอง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ความวา “คนมอญกับคนไทย
เหมือนกันจนแยกไมออก และคนมอญเองก็ไมกลาแยกดวย เพราะกลัวจะแปลกแยก ในอดีตเด็กมอญอาจถูกครูตี หรือถูก
เพื่อน ๆ ลอได ถาพูดภาษามอญในช้ันเรียน เพราะสมัยนั้นไมยอมรับกัน ภาษามอญจึงคอย ๆ สูญหาย เพราะไมทันสมัยและ
เขากับสังคมภายนอกไมได” 
 นอกจากน้ี ดวยความที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลอยูใกลศูนยแกลางความเจริญอยางกรุงเทพมหานครก็มี
ผลทําใหสภาพทางสังคมของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง มี
การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  มีการขยายตัวของประชากรและ
ชุมชน มีการเกิดขึ้นอยางหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาและหมูบานจัดสรร อันนํามาซึ่งการอพยพยายถิ่นของ
ประชาชนท่ีทําใหวัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีเกิดการผสมผสานและกลืนกลายจนบางอยางครั้งมิอาจจําแนกได  
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 ความตระหนักในปใญหาและความรูสึกสูญเสียอัตลักษณแทางชาติพันธุแทําใหเกิดการรวมตัวของกลุมชาวไทยเช้ือสาย
มอญในจังหวัดปทุมธานีทําการอนุรักษแ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปใญญาดั้งเดิมของตนเอง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
กลุมในสังคมที่มีความหลากหลาย ดวยกระบวนการอนุรักษแ ฟื้นฟู สงเสริมสนับสนุน เผยแพร และสรางสรรคแวัฒนธรรมมอญ 
ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชนทางวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การจัดพิมพแ
เอกสารและหนังสือทางวิชาการออกมาเป็นจํานวนมาก หรือแมแตการตื่นตัวศึกษาประวัติศาสตรแทองถิ่นของปใญญาชน 
นักวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมอนุรักษแวัฒนธรรม อาทิ การจัดงาน การจัดงานรวมใจไทยรามัญของสมาพันธแชาวไทยเช้ือ
สายรามัญปทุมธานี รวมทั้งเป็นแหลงศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมและใหความรูในฐานะวิทยากรแกผูสนใจ 
 ดังคําสัมภาษณแนายประพัฒนแ กองศรี ประธานสมาพันธแฯ ความวา “การจัดตั้งสมาพันธแฯ ของพี่นองชาวจังหวัด
ปทุมธานีนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะมีองคแกรกลางในการประสานความรวมมือรวมใจ ทํางานเพื่อแสดงความกตัญโู
กตเวทีตอบรรพชนคนมอญท่ีไดฝากสิ่งอันดีงามไวใหกับลูกหลานใหสืบทอดคงอยูสืบไป”  
 สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นการทํางานรวมกันของประชาชนในรูปแบบของกลุมและ
องคแกร มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเรื่องของสวนรวมมิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งการทํางานแบบกลุมหรือ
องคแกรนี้เป็นมิติของการพัฒนาชุมชนที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะกลุมและองคแกรเป็นแหลงกําลังและความรู ความสามารถ
ของชุมชน ทําใหเกิดศักยภาพหรือพลังในการพัฒนาชุมชนอยางเต็มที่ ทั้งยังสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึ้นและ
ดํารงอยูตอไป นอกจากน้ีการทํางานเป็นกลุมยังชวยเสริมสรางใหประชาชนเขาถึงทรัพยากร โอกาส ความรู ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของตนเองจากการเรียนรูที่เกิดขึ้นในกลุม มีสวนรวมและสามารถสรางใหเกิดผลดีตอชีวิตของตนเอง  

 
กิจกรรมธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญ 
 ผูศึกษาจําแนกการดําเนินกิจกรรมธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานีได 5 ดาน คือ  

1. การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญดานภาษา  
 2. การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญดานอาหาร  
 3. การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญดานการแตงกาย  
 4. การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญดานการแสดง   
 5. การธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญดานประเพณีพิธีกรรม  
 กิจกรรมธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญพบวา การดําเนินกิจกรรมธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของสมาพันธแชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก  
 1. การอนุรักษแ หมายถึง การทําใหวัฒนธรรมคงอยู ปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสืบสานวัฒนธรรมมอญ ไดแก 
การรวมตัวกันออกโรงทานในงานศพพระ การรวมตัวกันไปรวมงานไหวปะจุ฿ตามหมูบานตางๆ ในชุมชน และการรวมงาน
สงกรานตแในชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการจัดหรือรวมงานวัฒนธรรมมอญระดับตางๆ ขององคแกรมอญ
ภายในประเทศ  
 2. การฟื้นฟู หมายถึง การทําใหสิ่งเกาที่เสื่อมคุณคาหรือสิ่งเกาท่ีหายไปกลับขึ้นมาอีกครั้ง ปรากฏในกิจกรรมสงเสริม
วันสงกรานตแแบบมอญ  กิจกรรมฟื้นฟูศิลปะการรํามอญ กิจกรรมประดิษฐแธงตะขาบ และการฝึกสอนสวดมนตแทํานองมอญ  
 3. การสงเสริมสนับสนุน ปรากฏในกิจกรรมที่สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีไปรวมกิจกรรมหรือมี
สวนสนับสนุนกําลังทรัพยแ กําลังสิ่งของ และกําลังคนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมมอญ  
 4. การเผยแพรวัฒนธรรม ปรากฏในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชสื่อประชาสัมพันธแ และการเป็นวิทยากรใหความรูของ
สมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี  
 5. การสรางสรรคแ ปรากฏในกิจกรรมที่เกิดจากการคิดริเริ่มขึ้นใหม ในกรณีนี้เป็นการทําใหของเกาที่กําลังเสื่อม
คุณคากลับมามีคุณคาอีกครั้ง ผานการดัดแปลง ปรุงแตง เพิ่มเติม เพื่อใหวัฒนธรรมเกาแกยังคงดํารงอยูได ไดแก ประเพณีไหว
ปะจุ฿รวม เดิมชาวมอญมีประเพณีไหวผีประจําหมูบานเป็นประจําทุกปีชวงเดือนหกตามจันทรคติ ซึ่งเป็นงานไหวผีประจํา
หมูบานแบบของใครของมัน และรูกันเฉพาะคนในชุมชน ตอมาสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีไดริเริ่มจัดใหมี
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การไหวปะจุ฿รวม คือ เชิญชวนชุมชนมอญตางๆ ในจังหวัดปทุมธานีใหนําปะจุ฿ของแตละชุมชนมาไหวรวมกันที่ศาลหลักเมือง 
ทําใหประเพณีไหวปะจุ฿ของชาวมอญปทุมธานีเป็นงานที่ใหญขึ้นเพราะมีคนมารวมงานมาก นอกจากนี้ดวยสถานที่จัดงานซึ่ง
ตั้งอยูใจกลางตัวเมืองจังหวัดปทุมธานี ติดถนนใหญที่มีผูคนสัญจรไปมามาก กิจกรรมนี้จึงเป็นท้ังการแสดงตนตัวความเป็นมอญ
ที่นาภาคภูมิใจ ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพรวัฒนธรรมมอญดวย  
 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการสงเสริมการแตงกายตามวัฒนธรรมมอญ และการสงเสริมการปใกสไบมอญ ซึ่งการปใกสไบ
มอญที่นิยมในปใจจุบันกนันั้นมิใชของชาวมอญปทุมธานี การปใกสไบมอญที่มีลวดลายสวยงามตลอดจนการใชผาที่มีสีสันสดใส
เป็นวัฒนธรรมการหอสไบมอญของชาวมอญน้ําเค็ม หรือชาวมอญแถบสมุทรสาคร และบางกระดี่ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ            
แตเนื่องจากเป็นอัตลักษณแโดดเดน เป็นที่สังเกตไดงาย จึงมีการนําสไบมอญแบบน้ําเค็มมาสงเสริมใหกับชาวมอญกลุมอื่น ๆ   
ซึ่งไดรับการยอมรับดวยดี ดังนั้นจึงกลาวไดวาการสงเสริมการแตงกายตามวัฒนธรรมมอญและการปใกสไบมอญถือเป็นการ
ธํารงอัตลักษณแวัฒนธรรมมอญอยางหนึ่งที่เป็นการสรางสรรคแทางวัฒนธรรม เป็นการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมแบบหยิบ
ยืมวัฒนธรรมมอญถิ่นอื่นมาใชเพื่อประกอบสรางความเป็นมอญใหมที่ใหเดนชัด  
 อยางไรก็ตามผูศึกษาพบวา แมวาการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมที่มีในปใจจุบันจะมีการปรุงแตง เพิ่มเติม
วัฒนธรรม อาจไมเหมือนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทุกอยาง เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตสิ่งเหลานี้มันไม
สําคัญเทากับวา “กิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญ” ไดสะทอนความรูสึกและความสํานึกถึงรากเหงาและจุด
กําเนิดของชาวมอญเมืองไทยหรือคนไทยเช้ือสายมอญ ซึ่งก็ไมตางจากผูคน เช้ือชาติอื่น ภาษาอื่นที่พึงจะภูมิใจ และพยายาม
อยางยิ่งท่ีจะรักษาวัฒนธรรมอันเป็นที่ไปที่มาของตนเอง  

 
อัตลักษณ์ของชาวมอญ 
 อัตลักษณแ (Identity) หมายถึง ประเภทที่บุคคลใชเลือกในการแสดงตัวเองวาเป็นใคร อัตลักษณแทางชาติพันธุแเป็น
กระบวนการที่ปใจเจกแตละคนจะตองมีความรูสึกนึกคิด เชนเดียวกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุแหนึ่ง ๆ ที่ตนเองรวมดํารงอยู 
ตองตระหนักเสมอวาตนเป็นสมาชิกผูหนึ่ง มีพฤติกรรม ตลอดจนมีความคิดความเช่ืออยูภายใตกรอบวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุแนั้น เพราะกลุมเป็นที่มา เป็นรากเหงาของตน เป็นแหลงอางอิงอัตลักษณแของตน ดังนั้น อัตลักษณแจึงเป็นเรื่องของ 
“ความสัมพันธแทางสังคม” เพราะปใจเจกไมเพียงแตตองมีความสัมพันธแเกี่ยวของกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมชาติพันธุแที่ตนสังกัด
อยูจนทําใหมีความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ โลกทัศนแ รวมไปถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพเฉกเชนเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ เทานั้น 
เขาหรือเธอผูยังตองมีความสัมพันธแทางสังคมกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุแกลุมอื่น ๆ และไดแสดงอัตลักษณแของกลุมชาติพันธุแ
ของตนจนทําใหสมาชิกกลุมอื่นสังเกตได จึงตัดสินวาเขาผูนั้นอยูในกลุมชาติพันธุแดังกลาว พูดไดอีกอยางหนึ่งวา อัตลักษณแทาง
ชาติพนัธุแจะปรากฏชัดก็ตอเมื่อปใจเจกมีความสัมพันธแทางสังคมกับปใจเจกชนอื่นๆ ทั้งสมาชิกในกลุมชาติพันธุแเดียวกัน และกับ
สมาชิกกลุมอื่น ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาพบวา อัตลักษณแทางชาติพันธุแมอญมีลักษณะเป็นสื่อที่โดดเดน หมายถึง ทั้งชาว
มอญและไมใชชาวมอญสามารถรับรูไดในทันทีที่เห็นหรือมารวมงาน ไดแก การใชภาษามอญในปูายประชาสัมพันธแ การพูดคุย
ดวยภาษามอญสลับกับภาษาไทยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการแตงกายที่เป็นเอกลักษณแโดดเดน ดวยเสื้อผาสี
สดใส ประกอบสไบมอญที่ไมเหมือนการแตงกายของคนไทยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณแบางอยางสื่อความหมาย 
เพื่อใหเกิดการรับรูของคนท่ีมารวมกิจกรรม ไดแก หงสแ ซึ่งเป็นสัญลักษณแของชาวมอญ ธงชาติมอญ และสี หมายถึงสีขาวและสี
แดง ซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวของกับผีมอญ แตปใจจุบันถูกทําใหเป็นสิ่งท่ีสื่อถึงความเป็นมอญ 
 ผูศึกษาพบวา สิ่งเหลานี้เองที่ดึงดูดใหคนในกลุมเกิดความรูสึกวาเป็นพวกเดียวกัน มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่คน
ภายนอกสามารถรับรูไดดวยการมองเห็น รับฟใง เขารวมกิจกรรม สัมผัส แมบางครั้งอัตลักษณแที่เกิดขึ้นจะเป็นการประดิษฐแขึ้น 
แตกระบวนการทั้งหมดเป็นไปเพื่อรักษาสํานึกทางชาติพันธุแของกลุมใหดํารงอยูตอไป   
การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการเสริมสร้างพลังชุมชน 
 จากการศึกษาผูศึกษาพบวา การเกิดขึ้นของสมาพันธแชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานีไดชวยเสริมสรางพลังแก
ชุมชนชาวมอญปทุมธานีอยางเห็นไดชัด ทําใหเกิดพลังความสามัคคีในหมูคณะ มีความเอื้ออารียแเกื้อกูลกันในชุมชน มีความ
รวมมือและพึ่งตนเองได ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีและคนในชุมชนมีสวนรวม 
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ตลอดจนแพรกระจายความรวมมือไปยังกลุมทางชาติพันธุแมอญในระดับตางๆ ซึ่งความสามารถอันเป็นบอเกิดของพลังชุมชนนี้
มีเหตุมาจากปใจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. การรวมกลุ่มธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญ 
  กลุมชาติพันธุแมอญในจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นคนไทยโดยกฎหมายของประเทศไทย และมีความสามารถใน             
การสื่อสารไดสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษามอญ  ดังนั้นชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีจึงมีอัตลักษณแที่เคลื่อนไหวระหวาง
ความเป็นไทยกับความเป็นมอญผสมผสานกัน ในชีวิตประจําวันของชาวมอญจังหวัดปทุมธานีเมื่ออยูรวมกับชาวไทย ชาวมอญ
ก็ทําอะไรเหมือนกับชาวไทย เพราะฉะนั้นจึงอาจไมเห็นอัตลักษณแทางชาติพันธุแมอญที่ชัดเจน แตชาวมอญจะแสดงอัตลักษณแ
ทางชาติพันธุแมอญเป็นลักษณะสัญลักษณแในบางมิติ เพื่อบงบอกที่มาหรือรากเงาของตนแกสมาชิกในกลุมชาติพันธุแที่ตนสังกัด
และสมาชิกในกลุมอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธแทางสังคมดวย เชน ในกิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรม งานวัฒนธรรม
มอญ งานวนัชาติมอญ งานสักการะศาลหลักเมืองและศาลประจําหมูบาน ทั้งนี้รวมถึงการสงเสริมการแตงกายตามวัฒนธรรม
มอญและการพูดภาษาในที่สาธารณะดวย  

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามองวาการกอตั้งสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นจากความรูสึกรวม 
ความเป็นพวกเดียวกันของกลุมชาติพันธุแมอญ ซึ่งเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนการธํารงอัตลักษณแของชาวมอญจังหวัด
ปทุมธานี เป็นพลังที่ชัดเจนในการจัดการความสัมพันธแทางสังคมเพื่อตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณแที่ชุมชนกําลังที่  
เผชิญอยู ตลอดจนกอใหเกิดการชวยเหลือกันอยางเป็นเครือขายทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ 
 2. ความเป็นชุมชนทางชาติพันธุม์อญ 
  การรวมกลุมของคนไทยเช้ือสายมอญโดยใชหลักในการรวมกลุมดวยความสัมพันธแทางชาติพันธุแ การนับวามีตน
กําเนิดมาจากรากเหงาเดียวกัน และการยึดโยงประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมที่มีรวมกันนั้นนับไดวาเป็นลักษณะของความเป็น
ชุมชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะนี้ไมไดอางอิงจากเขตแดนที่เป็นลักษณะทางกายภาพ หากแตอางอิงจาก
ความสัมพันธแเชิงอุดมการณแและความรูสึกดานอัตลักษณแ (Sense of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่งๆ เป็นความรูสึกรวมที่มี
ตอกลุมที่ตนเองสังกัด เป็นเรื่องของจิตสํานึกและอุดมการณแที่อาศัยรากฐานจากความเป็นกลุมชาติพันธุแเดียวกัน ซึ่งการรวมตัว
กันนี้ก็เพื่อตองการแสดงตัวตนหรือแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ไมใชการเมือง ไมไดสรางปใญหาให กับรัฐชาติ นอกจากนี้
กิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมยังทําใหเกิดปฏิสัมพันธแทางสังคม เกิดการรวมกลุมญาติพี่นอง เพื่อนพอง และ
เครือขายคนทํางานดานวัฒนธรรมมอญ แมจะอยูที่ตางหางไกลกันแตก็สามารถกลับมารวมงานกันได ยิ่งบอยครั้งนานวันเขาก็
เกิดความเป็นกันเอง ความสนิทสนมกลมเกลียว มีความไววางใจ ใหความชวยเหลือไววางใจกันในหมูคณะ 
  ดังคําสัมภาษณแของนายเกรียงไกร นอยคําลือ ความวา “เวลาสมาพันธแฯ มีงานสมาชิกก็จะมีการแจงแกสมาชิก 
ทั้งงานวัฒนธรรมของสมาพันธแฯ เอง งานบุญตางๆ งานศพพระ งานโรงทาน จะมีการแจงถึงสมาชิกทางโทรศัพทแบาง            
เฟสบุ฿คบาง ใครวางก็จะมาชวยกัน ถาเป็นงานบุญเกี่ยวกับพระ หรือการประชุมใหญ ชาวบานจะทํากับขาวมาชวยเลย บาน 
(ชุมชน) ละหมอแขก แทบไมตองใชเงิน ไมเพียงแตสมาชิกในสมาพันธแเทานั้น เวลาสมาพันธแฯ มีงาน คนจากสมาคมไทยรามัญ
ก็มา ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็มา มอญกลุมอื่นๆ ก็มาชวยงาน เหมือนมาเอาแรงกัน พอบานเขามีงานเราก็ไปชวย” 
  ดังนั้นสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจึงมีลักษณะเหมือนเวทีของการปฏิสัมพันธแที่มีความเป็นมอญเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ และมีกิจกรรมธํารงอัตลักษณแวัฒนธรรมมอญเป็นสนามของการมีสวนรวมที่คนที่เขารวมตางมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แสดงทัศนะ แสดงความสามารถ ความรูและภูมิปใญญาที่ตนมีผานสาธิตและเผยแพรวัฒนธรรม ตลอดจนสราง
เครือขายกับคนนอกทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน 
 3. วัฒนธรรมชุมชน 
  คติความเช่ือดั่งเดิมและคติธรรมทางศาสนาท่ีมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญคือวัฒนธรรม
ชุมชนที่เป็นสายใยยึดเหนี่ยวความสัมพันธแขั้นพื้นฐานของครอบครัว มิตรสหาย และชุมชน การนับถือผีและความเช่ือวา
วิญญาณหรือผีบรรพบุรุษจะวนเวียนปกปใกษแรักษาลูกหลานอยูตลอดเวลา เมื่อลูกหลานทําดีก็สนับสนุนใหมีความสุขความ
เจริญกาวหนา แตถาลูกหลานทําช่ัวไมเคารพผีบรรพบุรุษก็จะทําใหเจ็บปุวย ทําใหไมเจริญเป็นการลงโทษ ทําใหคนในชุมชน
มอญปทุมธานีมีจิตวิญญาณเดียวกัน  ใชเป็นกรอบอางอิงรวมกัน เป็นบอเกิดแหงความสามัคคี อันเป็นพลังอํานาจที่แทจริงของ
ชุมชนที่ผูคนยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมดวยความสมัครใจ  
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 4. ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษมอญ 
  การรวมกลุมทางชาติพันธุแของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีนั้นมีนัยสําคัญอยูที่ความกตัญโู
รูคุณตอบรรพบุรุษ ดังคําสัมภาษณแของนายประพัฒนแ กองศรี ความวา “การรวมกลุมของเราเกิดการความสํานึก และ            
ความกลัววาวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสรางสมมาจะเสื่อมหาย การทํางานแมวาตองเหนื่อยตองเสียเงินมากก็ตองทําตอ เพราะถา
มอญไมทําแลวใครจะทํา อยางนอยก็ถือวาไดบุญ และไดตอบแทนบรรพบุรุษมอญ” 
  นอกจากนี้ขอมูลจากสมาชิกสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายมอญจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนสมาชิกจากสมาคมไทย
รามัญและชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพก็ลวนใหขอมูลไปในทางเดียวกันวา ความกตัญโูตอบรรพบุรุษมอญที่ตอสูอาบเลือดตาง
น้ําในอดีตเป็นแรงขับสําคัญที่ทําใหมอญเมืองไทยในวันนี้ตองสืบสานตอ แมความหวังเรื่องจากกลับคืนมาตุภูมิจะไมเหลือแลว
ในความคิดลูกหลานมอญปใจจุบัน แตการพยายามรักษาและทําใหคงอยูตอไปของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษทิ้งไว เป็นสิ่งสําคัญที่
ตองทําตอไปจนวันตาย ใหคนทั่วไปไดรูวาความเป็นมอญแมจะไมมีประเทศเป็นของตนเองแตก็ไมมีวันตาย เพราะมอญจะยัง
อยูดวยการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกหลาน 
  ดังนั้นเมื่อมีงานวัฒนธรรมมอญ ตลอดจนงานบุญตางๆ ที่ทางสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจัด
ขึ้น ชาวมอญแมจะอยูตางถ่ินก็จะมาชวยกันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ นอกจากนี้บริบทของชุมชนที่พบวาชาวมอญปทุมธานีมี
ความเช่ือเรื่องผี ตลอดจนการมีประเพณีเกี่ยวกับผีประจําหมูบาน หรือพิธีไหวปะจุ฿ก็ไดสะทอนคานิยมและบรรทัดฐาน ทาง
สังคมอันเป็นแนวทางปฏิบัติและกฎกติกาของสังคมมอญที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ความเช่ือวาบรรพบุรุษของตนเองยังคงปก
ปใกษแดูแลคนในชุมชนมิใหเป็นอันตราย และลงโทษผูที่ทําผิดคิดช่ัว นับเป็นฮีตเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เป็นกฎหมายระดับ
ชาวบานที่มิใหลูกหลานละเมิด จะทําอะไร ตองบอกผีเสมอ ทั้งการบวชการแตงงาน ถึงแมจะยายถิ่นไปแลวก็ยังตองเคารพผี 
หากไมทําตามจะถูกลงโทษ เมื่อถึงงานประจําปีหรือพิธีไหวปะจุ฿เดือนหกก็ตองกลับมารวมงาน มารองรําทําเพลงดวยกัน มารับ
พรจากปะจุ฿ที่สื่อสารผานคนทรงประจําหมูบานเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมกินข าวดวยกัน ซึ่งโอกาสนี้เองที่ทําใหเครือญาติ 
และคนในชุมชนมีความแนนแฟูนกัน   
 5. การนิยามตัวตน 
  ปใจจัยเรื่องการนิยายตนเองเป็นปใจจัยที่แสดงถึงการกําหนดตัวเองของปใจเจกชน ผลการศึกษาที่พบวาสมาชิก
สมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีจะเรียกตนเองวา “คนมอญ” และ “มอญเมืองไทย” ตลอดจนนิยามวา  
“มอญเมืองมอญไมใชมอญเมืองพมา” ซึ่งผูศึกษามองวาสิ่งเหลานี้เองที่สะทอนความเป็นมอญในตัวชาวมอญที่ทํางานดาน
อนุรักษแวัฒนธรรมมอญ ความตระหนักและความภาคภูมิใจในตัวตนมอญนี่เองที่ทําใหเกิดการรวมกลุม เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมูคณะ สายใยความผูกผันและความภาคภูมิในตัวตนมอญนี่เอง ท่ีทําใหเกิดความชวยเหลือและเอื้ออารียแตอกัน  
 6. แกนน าและผู้ประสานความเชื่อมโยง 
  จากการศึกษาพบวาผูนําของสมาพันธแชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี คือ นายประพัฒนแ กองศรี หรือ          
“พี่มหา” อายุ 38 เป็นชาวมอญตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี สําเร็จการศึกษาสูงสุดศาสน  ศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การศึกษาดานพระพุทธศาสนจบนักธรรมเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ปใจจุบัน
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ตําแหนงครูสอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  วิชาประวัติศาสตรแ  วิชาภูมิปใญญาทองถิ่นปทุมธานี เป็นกรรมการสมาคมไทยรามัญ และเป็นประธานสมาพันธแชาว
ไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานีระยะเวลา 5 ปีทีผานมา จากการคัดเลือกของสมาชิกในสมาพันธแฯ ตลอดจนเป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยเช้ือสายมอญ  และเป็นผูประกอบพิธีกรรมของชาวมอญ  (โตง/คนทรง)                       
มีความสามารถในงานดานพระพุทธศาสนา อานเขียนภาษาบาลีได พูด/อาน/เขียนภาษาภาษามอญ และเทศนแภาษารามัญ  
โดยเฉพาะเทศนแมหาชาติตามโวหารภาษารามัญได สิ่งเหลานี้เองที่นํามาซึ่งการยอมรับและใหการเคารพนับถือของคนในชุมชน 
สามารถชักจูงและกอใหเกิดความศรัทธาและความรวมมือตางๆในกลุมและชุมชนได  
 7. การมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์มอญ 
  การทํางานท่ีเชื่อมโยงกันตั้งแตองคแกรมอญระดับประเทศ คือ สมาคมไทยรามัญ และชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ 
ตลอดจนกลุมความรวมมือตาง ๆ ทั้งมอญเมืองไทยและมอญแรงงาน ตลอดจนการชวยเหลือดานมนุษยธรรมกับชาวมอญที่
อาศัยอยูในรัฐมอญ ประเทศพมา และองคแกรมอญระดับทองถิ่น ถึงแมแตละองคแกรจะมีจุดเนนและกลุมเปูาหมายที่แตกตางกัน



 174 

ออกไป แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของการรวมกลุมทางชาติพันธุแมอญก็คือความตองการที่จะการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชนแ
แกกลุมชาติพันธุแ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการประสานความรวมมอืกันของกลุมชาติพันธุแระดบัตาง ๆ และชุมชนมอญทั้งดานความรู 
กําลังทรัพยแและกําลังคน แมวาจะอยูหางไกลกันแตปฏิสัมพันธแที่เกิดขึ้นยังคงแนนแฟูน สนิทสนมเสมือนเครือญาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ควรมีการนําความรูภูมิปใญญาที่ชุมชนมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญมาพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแมากกวา         
การอนุรักษแใหคงอยู แตนําความรูภูมิปใญญามอญมาชวยพัฒนาความเป็นอยูของคนในชุมชน เชน วัฒนธรรมดานอาหาร ควรมี
การพัฒนาเป็นโครงการสงเสรมิสุขภาพ การสงเสริมการปลูกและใชวัตถุดิบจากธรรมชาติตามวัฒนธรรมทองถิ่น หรือการศึกษา
ดานความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน เป็นตน 
 2. ควรมีการคิดคนรูปแบบการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรมมอญรูปแบบหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัย มี
ความนาสนใจ และมีประโยชนแตอคนในชุมชน เพื่อเป็นการเชิญชวนในมีลูกหลานชาวมอญเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  
 3. หนวยงานของรัฐหรือผูที่เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมการธํารงอัตลักษณแทางวัฒนธรรม มีความ
เขมแข็ง ควรมีการพัฒนาในรูปแบบของการใหความรู การดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีลักษณะของการทํางาน
แบบมีสวนรวม มิใชเป็นลักษณะสั่งการ 
 
รายการอ้างอิง 
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ลักษณะชีวิตทางสังคมและความพึงพอใจของชุมชนแรงงานเพ่ือนบ้าน 
กรณีศึกษาภายในบริษัท ว.ธนทรัพย์ จ ากัด จังหวัดราชบุรี 

Social Life and Satisfaction of the Labors Community from Neighboring Countries: 
A Case Study of V. Tanasub Company Limited, Ratchaburi 

 
โยษิตา  เพชรสังหาร25 

 
Abstract 

 
 The study on Social Life and Satisfaction of the Labors Community from Neighboring Countries: A 
Case Study of V. Tanasub Company Limited, Ratchaburi Province aimed to study background of labors 
from neighboring counties and their social life, their satisfaction with life and environment where they live 
their life as well as their expectation to live and work in Thailand for a long run. Data were collected by 
the researcher by interviewing key informants and conducting observation. 
 The results showed that before entering to work in Thailand, migrant labors had low income, 
leading to low qualrty of life. Their income did not match with cost of living. They thus are struggling to 
work in Thailand in both legally and illegally with their hope to gain better income. Most of migrapt 
labors work for construction sites, indusries, or fishing industy. Those works are hard and have 
overcrowding housing. Migrant labors have poor standard of living and are disadvantaged. However, they 
are satisfied with work at V. Tanasub Company Limited because it has a community of migrant labors that 
provides generousness, and assistance. Moreover, V. Tanasub Company Limited gives benefits that have 
advantage to migrant labors. Therefore, migrant labors wish to settle for work at this company in the long 
run oruntil its layoff. 
 
Keywords :  Labour from Neighboring, The life satisfaction 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง  ลักษณะชีวิตทางสังคม และความพึงพอใจของชุมชนแรงงานเพื่อนบาน กรณีศึกษาภายในบริษัท          
ว.ธนทรัพยแ จํากัด จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงภูมิหลัง และความเป็นมาของแรงงานเพื่อบาน ลักษณะชีวิตทาง
สังคมชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในชีวิตและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินชีวิตในปใจจุบันของ
แรงงานเพื่อนบาน ตลอดจนความคาดหวังที่จะอาศัยและทํางานในประเทศไทยในระยะยาว ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแ ( Interview) ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) 
และการเก็บขอมูลจากการสังเกต (Observation) 
 จากการศึกษา พบวา ความเป็นมาของแรงงานเพื่อนบาน กอนที่จะเขามาทํางานในประเทศไทย มีรายไดจาก            
การทํางานอยูในเกณฑแที่ต่ํา สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ไมดี เนื่องจากรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต จึงทําใหแรงงานเพื่อน
บานดิ้นรนที่จะเขามาทํางานในประเทศไทย ท้ังโดยถูกกฎหมายหรอืผิดกฎหมาย เพื่อหวังวาจะมีรายไดที่ดียิ่งกวาอยูในบานเกิด
ของตน สวนมากแรงงานเพื่อบานเดิมทํางานเป็นแรงงานกอสราง หรือแรงงานอุตสาหกรรมประมง ที่ทํางานหนัก ที่พักอาศัย
แออัด อีกท้ังสังคมความเป็นอยูไมดีนัก ถูกเอารัดเอาเปรียบ แตเมื่อแรงงานเพื่อบานเหลานั้นมาทํางานท่ีโรงงานผลิตปุย บริษัท 

                                                           
25 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 



 176 

ว.ธนทรัพยแ จํากัดนี้ กลับมีความพึงพอใจ เนื่องจากโรงงานแหงนี้มีแรงงานเพื่อนบานที่อยูกันเป็นสังคมขนาดเล็กมี                    
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งสวัสดิการของโรงงานแหงนี้ ยังกอใหเกิดผลดีตอแรงงาน ทําใหแรงงานเพื่อน
บาน มีแนวคิดที่จะปใกหลักทํางานท่ีโรงงานแหงนี้ในระยะยาว หรือจนกวาโรงงานจะ เลิกจาง จึงจะกลับไปยังบานเกิดของตน 
 
ค าส าคัญ : แรงงานเพื่อนบาน, ความพึงพอใจในชีวิต  
 
บทน า 
 กวาทศวรรษที่ผานมาการสงแรงงานไทยออกไปคาแรงงานยังตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยจุดหมาย
ปลายทางในการสงแรงงานไปคาแรงงาน คือ กลุมประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศอื่น ๆ ที่มีเศรษฐกิจดีกวาประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทําใหปลายทางที่สําคัญของแรงงานไรฝีมือจากประเทศเพื่อนบานท่ีมีรายไดต่ํากวาแรงงานเหลานี้ ไดหลั่งไหลเขา
สูประเทศไทย โดยไมมีเอกสารเขาเมืองอยางถูกตอง ในปใจจุบันแรงงานเพื่อนบานยังคงเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
แรงงานเพื่อนบานเหลานั้นคาดหวังวาจะมีความเป็นอยูท่ีดีขึ้น และมีรายไดที่ดีขึ้นกวาในประเทศของตน ซึ่งนโยบายรัฐบาลไม
สามารถผลักดันแรงงานใหกลับสูภูมิลําเนาเดิมได จึงไดอนุญาตใหแรงงานดังกลาว เขาทํางานในประเทศไทยได ซึ่งแรงงาน
เพื่อนบานเหลานี้เดินทางเขามาในประเทศไทยตามแนวชายแดน  
 ปใจจุบันแรงงานเพื่อนบานมีความสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยแรงงานเพื่อนบานจาก 
3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ไดแก พมา กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดกลายมาเป็น
สวนสําคัญของแรงงานไรฝีมือในภาคการผลิตตาง ๆ กวา 30 ปีที่ผานมา จํานวนแรงงานเพื่อนบานจาก 3 ประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหทํางานในประเทศไทย ในปใจจุบันมีสูงถึง 1.23 ลานคน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2554) ในจํานวนนี้สวนใหญ
เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพมา คิดเป็นสัดสวนสูงถึงรอยละ 79 ของแรงงานเพื่อนบานที่ไดรับอนุญาตทํางานทั้งหมด และ
คาดวายังมีแรงงานเพื่อนบานอีกเป็นจํานวนมากที่ไมไดจดทะเบียนและอยูในระบบของภาครัฐ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแรงงาน
เพื่อนบานนั้นนาจะมีจํานวนไมนอยกวา 3 ลานคนท่ัวประเทศ  
 ดวยสาเหตุดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะชีวิตทางสังคมของชุมชนแรงงานเพื่อนบาน 
กรณีศึกษาภายใน บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด จ.ราชบุรี วาแรงงานเพื่อนบานที่มาทํางานในประเทศไทยอยางตอเนื่องนั้น            
มีคุณลักษณะชีวิตความเป็นอยู สถานภาพการทํางาน รายได และการปรับตัวใหเขากับชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน ซึ่งจัดเป็น
ขอมูลที่สําคัญที่จะสรางความเขาใจที่ถูกตองถึงชีวิตความเป็นอยูของแรงงานเพื่อนบานในพื้นที่ตาง  ๆ ทั่วประเทศในปใจจุบัน 
อีกทั้งยังเป็นประโยชนแตอการดําเนินนโยบายของภาครัฐและการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการดูแลแรงงานกลุมนี้
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน นโยบายดานสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยูของแรงงานเพื่อนบาน การศึกษา       
การคุมครองดานสวัสดิการแรงงานและมาตรการการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบาน เป็นตน อีกทั้งยังเป็นประโยชนแตอการวาง
แผนการใหบริการ และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและครอบคลุมในแตละพื้นท่ีอีกดวย  
 โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาถึงภูมิหลัง และความเป็นมาของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา เพื่อศึกษาลักษณะชีวิตทาง
สังคม ชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในชีวิตและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินชีวิตในปใจจุบันของ
แรงงานเพื่อนบาน ตลอดจนความคาดหวังท่ีจะอาศัยและทํางานในประเทศไทยในระยะยาว  
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด จ.ราชบุรี เทานั้น ซึ่ง           
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ตัวแทนนายจาง ไดแก ผูบริหารระดับสูงฝุายการบริหาร กรรมการฝุายบุคคล และ             
กลุมหัวหนาคนงานภาคกลางวัน หัวหนาคนงานภาคกลางคืน และแรงงานเพื่อนบานที่เป็นลูกจางฝุายการผลิต โดยใช
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 4 เดือน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธแ-พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมผูใหขอมูล คือ ตัวแทนนายจาง ในกลุมกิจการโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 คน ไดแก ผูบริหารระดับสูงฝุายการบริหาร กรรมการฝุายบุคคล และกลุมหัวหนาคนงาน 3 คน คือ
หัวหนาคนงานภาคกลางวัน หัวหนาคนงานภาคกลางคืน และแรงงานเพื่อนบานท่ีเป็นลูกจางฝุายการผลิต จํานวน 20 คน รวม
ทั้งหมดจํานวน 25 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณแและแบบสังเกต 
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 โดยแบบสัมภาษณแ จะประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณแและคําถามเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู, 
การโยกยายถิ่นฐาน, ขอมูลในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับทางบริษัท และแบบสังเกตนี้ จะทําการสังเกตเก็บขอมูลพฤติกรรมและ
ลักษณะทางสังคมชุมชนของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา โดยเป็นการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เป็นการเฝูาดูพฤติกรรมตาง ๆ 
ของแรงงานเพื่อนบาน แบบไมไดเขาไปมีสวนรวมในกลุมนั้น แตเป็นการเก็บขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมอยูภายนอก โดยมี
ขอบเขตการสังเกต คือ ลักษณะชีวิตความเป็นอยูในชีวิตประจําวัน, ลักษณะการทํางาน, การมีสวนรวมทางสังคมของแรงงาน
เพื่อนบาน 
 ในการเก็บรวมขอมูลจากสถานประกอบกิจการที่เป็นกรณีศึกษาจะเก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแผูบริหาร
ระดับสูงฝุายการบริหาร กรรมการฝุายบุคคล โดยใชวิธีการสัมภาษณแเป็นรายบุคคล การสัมภาษณแจะใชวิธีการจดบันทึก และ
สังเกตสภาพแวดลอมการทํางาน ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลผูทําการศึกษาจะเขาไปเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษามากกวา             
1 ครั้ง สวนแรงงานเพื่อนบานชาวพมา จะใชวิธีการทําการสัมภาษณแเป็นสอบถามแบบรายกลุม ซึ่งจะสัมภาษณแโดยเขาไป
สอบถามพรอมกับหัวหนาแรงงาน เพื่อไมใหเป็นการรูสึกแปลกแยกจนเกินไป การสอบถามแรงงานเพื่อนบานจะเป็นการ
สัมภาษณแและใชวิธีการจดบันทึกในเรื่องชีวิต ความเป็นอยู การโยกยายถิ่นฐาน และขอมูลในการทํางานที่เกี่ยวของกับทาง
บริษัท  
 การศึกษาแบงออกเป็น 5 สวน เริ่มจากความเป็นชุมชนของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ขอมูลสวนบุคคล สภาพ
ความเป็นอยู การดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานเพื่อนบาน ลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงานเพื่อนบาน และความพึง
พอใจของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ในการทํางานภายในโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด ความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
แรงงานพมา และสาเหตุการเขามาทํางานในประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยแตละสวนนั้นจะแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของ
สมาชิกในชุมชนใหสามารถอยูไดภายใตการพัฒนาทางกายภาพของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาดังน้ี 
 ภูมิหลังและความเป็นมาของชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมานั้น เห็นไดวาจังหวัดราชบุรีมีสภาพพื้นที่ที่เป็นปุาเขา
อันทําหนาที่เปน็เสนกั้นพรมแดนนั้น สงผลทําใหการลักลอบเขาเมอืงของคนจากฝใ่งพมา ที่พักอาศัยที่เมืองตางๆในจังหวัดทวาย 
จึงสามารถเขามาไดงายและยากลําบากแกการควบคุม ตรวจตรา ตามแนวชายแดน  ทําใหแรงงานเพื่อนบานจากประเทศพมา
หลบหนีเขามาอาศัยและกระจายตัวอยูตามพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นจํานวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย โดยสวน
ใหญจะรับจางทํางานเป็นกรรมกร กอสราง รับจางตามรานอาหาร ฯลฯ และพักอาศัยอยูกับญาติ เพื่อน พี่นองที่เดินทางเขามา
ทํางานในจังหวัดราชบุรีกอนแลว ในขณะเดียวกันมีบางกลุมไดมีการกระจายตัวไปอยูตามเมืองที่เป็นศูนยแกลางทางดานธุรกิจ
และการคาตาง ๆ อยางเชน กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นตน 
 กระบวนการเขาสูภาคแรงงานของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้น แบงออกไดเป็น 3 ลักษณะ
ใหญ ดังนี ้
 1. ญาติและเพื่อนชักชวน  เนื่องจากการอพยพเขามาของแรงงานกะเหรี่ยงชาวพมา ไดเกิดขึ้นมานานตั้งแตครั้ง
บรรพบุรุษยังไมมีการแบงเสนเขตแดน จึงมีชุมชนกะเหรี่ยงอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีมากมาย ผูบริหารโรงงานผลิตปุย 
บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด ไดใหขอมูลวา การคัดเลือกคนงานที่เขามาทํางานก็ตองอาศัยเครือขายญาติพี่นองของแรงงานที่เขา
มาทํางานกอนแลว คือ จะใหหัวหนาคนงานท่ีเป็นคนพมาคัดเลือกญาติ พี่นอง หรือเพื่อนเขามาทํางาน เพราะมีความไววางใจ
ไดในระดับหนึ่งและคนงานก็จะไมมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อเขามาทํางาน นอกจากนี้ตัวแรงงานเองก็ยังไดใ หความเห็น
เพิ่มเติมวา การหางานทําโดยอาศัยญาติ เพื่อน เป็นผูชักนํา หรือฝากงานใหนั้น จะไดทํางานเร็วขึ้น เพราะนายจางไววางใจ
มากกวาท่ีจะเดินหางานทําเอง   
 2. ขบวนการนายหนา ซึ่งนายหนาเหลานี้จะเป็นชาวไทใหญ และชาวกะเหรี่ยง มีแหลงท่ีอยูหรือแฝงตัวอยูตามตลาด
สดใจกลางเมืองราชบุรี ถาใครตองการแรงงานเพื่อนบานมาทํางานก็สามารถสั่งผานนายหนาเหลานี้ได โดยที่นายหนาจะไปรับ
เอาแรงงานตามชองทางตาง ๆ หรือไมเชนนั้นก็ไปรับแรงงานบางคนเขามาแฝงตัวอยูตามหมูบานตาง ๆ ในพื้นที่ จากการ
สัมภาษณแ พบวา แรงงานเพื่อนบานโดยสวนใหญรอยละ 30 เทานั้นที่จะอาศัยนายหนาในการหางานให  เหตุที่แรงงานเพื่อน
บานไมนิยมใชบริการนายหนาก็เพราะตองเสยีคาใชจายมาก อีกทั้งยังถูกขมขูดวยถาไมมีเงินจาย ดังนั้นจึงอาศัยการชักชวนจาก
ญาติ และจากเพื่อน 
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 3. เดินทางเขามาสมัครดวยตนเอง จากการสัมภาษณแแรงงานเพื่อนบาน พบวามีแรงงานสวนนอย ไดเดินทางเขามา
สมัครงานตามรานคา รานอาหาร โรงแรม เขตกอสราง แตมักจะไมประสบผลสําเร็จและไมไดรับการตอบรับที่ดีจากเจาของ
ราน เหตุที่เป็นเชนนั้นก็เพราะนายจางยังไมมีความไววางใจตอแรงงานโดยตรง อีกทั้งยังไมรูภูมิหลัง ไมมีการรับรอง จึงไมกลาที่
จะรับเขาทํางาน  
 ชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ภายในโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัดนั้น  จะอยูรวมกันเป็นสังคม      
ขนาดเล็ก รวมกันเป็นกลุมอยางชัดเจน สภาพความเป็นอยูคลายคลึงกับ ชุมชนชนบทของไทยที่อยูอาศัยในทองถิ่นเดียวกัน มี
ความผูกพันฉันทแพ่ีนอง สมาชิกในชุมชนจะใหความสําคัญในเรื่องความเป็นมิตรตอเพื่อนบาน  มีการติดตอกันแบบเป็นกันเอง  
เอื้อเฟ้ือและจริงใจตอกัน  โดยแรงงานสวนใหญจะเป็นกะเหรี่ยงพมา และชาวพมามุสลิม เพราะจังหวัดราชบุรีมีเขตแดนติดกับ
ประเทศพมาทางดานฝใ่งอําเภอสวนผึ้ง ชนกลุมนอยชาวกระเหรี่ยงดานตะเข็บชายแดน อําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรีนั้น ชาวไทย
บริเวณชายแดนสวนหน่ึง  มีความสัมพันธแอันดีกับชนกลุมนอยชาวพมา โดยเฉพาะกระเหรี่ยง เพราะสวนใหญเป็นญาติพี่นอง
ขามฝใ่งไปมาหาสูกัน  
 ชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ภายในโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด นี้มีความคลายคลึงกับชุมชน
ชนบทของไทย เนื่องจากชุมชนพมาขนาดใหญนั้นอยูบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม สังคมขนาดใหญของ
ชุมชนพมานั้น กอใหเกิดปใญหามากมายตามมา เชน สภาพความเป็นอยูทางสังคมที่มีความเป็นอยูที่ไมดี มีการกออาชญากรรม
เกิดขึ้น และแรงงานพมาที่เขามามากเกินไปนั้น กอใหเกิดแรงงานพมาลนตลาด ทําใหแรงงานบางคนไมมีงานทํา นอกจากนั้น
ยังทําใหคนในพื้นที่ เกิดการดูถูกเหยียดหยามแรงงานพมาที่กอปใญหา เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนพมา ภายในโรงงานผลิตปุย 
บริษัท ว.ธนทรัพยแ จากัด นั้น คอนขางเป็นชุมชนขนาดเล็ก อีกทั้งภายใน ต.กรับใหญ อ.บานโปุง จังหวัดราชบุรี คอนขางมี
โรงงานอุตสาหกรรมนอย มีเพียง 2-3 โรงงานเทานั้น ตลาดแรงงานจึงไมใหญมากนัก ทําใหแรงงานทุกคนในยานนี้ไดงานทํา 
เมื่อเป็นชุมชนขนาดเล็กกวา ปใญหาจึงนอยกวา และคอนขางที่จะมีความสงบ เป็นไปในทิศทางพึ่งพิงกันเสียมากกวา ไมมีการ
แบงพรรคพวก หรือการกออาชญากรรมรายแรง เพราะแรงงานสวนใหญจะรูจักกัน ซึ่งคลายกับชุมชนชนบทของไทย เนื่องจาก
มีการเป็นอยูแบบฉันทแพี่นอง มีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความเป็นปึกแผนมากข้ึน 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมาตอการทํางาน กรณีศึกษาภายในบริษัท           
ว.ธนทรัพยแ จ.ราชบุรี” ในครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแเชิงลึกจากแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ทั้งชาย
และหญิงภายในบริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด จํานวน 9 คน โดยชื่อที่ใชเป็นนามสมมติทั้งสิ้น ซึ่งผลการศึกษาปรากฏดังนี้ คือ 
 1. หมอง แรงงานเพื่อนบานชายชาวพมา หมองทํางานท่ีโรงงานแหงนี้มา 4 ปีแลว โดยทําหนาที่ลําเลียง แบกหาม ใช
แรงงาน ซึ่งงานหนักเทียบเทากับงานท่ีเกา แตไดรับคาแรงมากกวา อีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีกวาอีกดวย การทํางานของหมองใน
แตละวันจะไดรับงานตามหนาที่ที่หัวหนางานมอบหมายให บางวันตองไปจัดกระสอบปุยที่โกดัง บางวันตองลําเลียงปุยขึ้นรถ
เพื่อขนสง  
 นายหมองกลาววา คงจะทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ไปตลอด จนกวารางกายจะไมสามารถทํางานหนักได จึงจะ
กลับบานเกิดไปหาครอบครัวของตน   
 2. ซาตาจี  แรงงานเพื่อนบานหญิงชาวพมา นางซาตาจี ไดเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยเป็นเวลา 6 ปี จาก
การชักชวนจากคนในหมูบาน เนื่องจากรายไดจากการทํานาไมพอใชจาย โดยนายหนาพามายังโรงงานแหงนี้ อีกทั้งเมื่ออยู
ทํางานแลวก็ไมอยากยายไปทํางานท่ีใดอีก เนื่องจากความพึงพอใจในดานสวัสดิการความเป็นอยู เพราะทางบริษัทอนุญาตให
แรงงานสามารถนําลูกมาเลี้ยงดูที่โรงงานได ทําใหแรงานไมตองพลัดพรากจากลูกของตน ทั้งยังสามารถเกื้อกูลกันระหวาง
แรงงานอีกดวย  
 3. แว แรงงานเพื่อนบานชายชาวพมา โดยนายแว เขามาทํางานในประเทศไทยเป็นเวลานานนับสิบปี นายแวนับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งโรงงานจะมีหองละหมาด สําหรับไทยมุสลิม และพมามุสลิม ไวทําพิธีละหมาด ทําใหมีที่พักผอนทางใจ จาก
การสัมภาษณแ พบวาการนับถือศาสนาและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นหนึ่งในความพึงพอใจพื้นฐาน เพราะเมื่อ
แรงงานจากบานเกิดมาอยูในพ้ืนท่ีอื่นๆแลวนั้น หากพื้นที่ดังกลาวมีชุมชนท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน มีความคลายคลึงกันทางดาน
วัฒนธรรม และประเพณี ก็จะทําใหแรงงานอยูอยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น   
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 4. เทา แรงงานเพื่อนบานชายชาวพมา นายเทามีคนติดตอพามาทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ โดยทํางานที่นี่เป็น
เวลา 1 ปีแลว เมื่อมาทํางานที่นี่ รูสึกอบอุน ผูคนสวนใหญจะรูจักกันหมด เวลาพัก ก็จะพูดคุยกัน มีกิจกรรมรวมกัน ทําใหไม
เหงา โดยตนจะขยันทํางานเก็บเงิน เพื่อหวังวาวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้น จากการสัมภาษณแนายเทา ทําใหเห็นการสรางเครือขาย
ของกลุมคนพมา ระหวางคนท่ีมาอาศัยอยูในประเทศไทยกอนหนาเป็นเวลานาน และคนที่ยังอยูที่พมาแตอยากมาหางานทําที่
ไทย โดยการบอกกลาว ถายทอดขอมูล ประเภทการทํางาน สถานท่ีพัก การชักชวนใหเขามาทํางานรวมกัน อยูใกลกัน กอเกิด
เป็นกลุมชุมชน 
 5. อาแม แรงงานหญิงเพื่อนบานชาวพมา โดยอาแมไดเขามาทํางานที่ประเทศไทยกับลูกพี่ลูกนอง แตทํางานคนละ
โรงงาน และทํางานที่แรกคือที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ เนื่องจากทราบวางานไมหนักมากและไดเงินเดือนดีกวาทํางานที่พมา 
อาแมจึงเขามาทํางานท่ีโรงงานแหงนี้เป็นเวลา 3 ปีแลว ตนทํางานสงเงินกลับบานไปใหพอแมและพี่ชาย ซึ่งทํางานเปิดรานขาย
ของที่เมืองยางกุง จากการสัมภาษณแ ทําใหเห็นวา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลการทํางานและรายได อีกทั้งยังถายทอด
ประสบการณแการทํางานซึ่งกันและกัน ระหวางคนในครอบครัว และระหวางแรงงานเพื่อนบานชาวพมาที่เขามาประกอบอาชีพ
อยูกอนหนาน้ี 
 6. ซาน แรงงานเพื่อนบานหญิงชาวพมา ซานไดเขามาทํางานครั้งแรกเป็นคนงานแกะเปลือกกุงที่จังหวัดสมุทรสาคร 
และไดยายมาทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ เป็นเวลา 5 ปี ตามคําชักชวนของสามี เนื่องจากสามีทราบขาวจากเพื่อน ๆ วา
โรงงานแหงนี้ตองการแรงงานเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีเพื่อนที่ทํางานที่นี่อยูกอนแลว จึงไดติดตอสอบถามขอมูลกับเพื่อน และ
ทําการยายมาทํางานที่นี่จนกระทั่งปใจจุบัน จากการสัมภาษณแนี้ ทําใหเห็นความพึงพอใจของซานในเรื่องของรายไดจากการ
ทํางาน ที่มีรายไดสูงกวาการทํางานท่ีพมา ทําใหสามารถมีเงินเก็บสงกลับไปใหที่บาน อีกทั้งสามารถเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัว
ได นอกจากน้ียังมีเงินเก็บที่จะสามารถไวใชในบั้นปลายชีวิตอีกดวย  
 7. ซัน แรงงานเพื่อนบานหญิงชาวพมา ซันเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทย โดยการจายเงินใหนายหนาที่มาหา
แรงงานในหมูบาน ตอนแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ นายหนาไดจัดสงใหตนไปทํางานท่ีโรงงานผลิตรองเทา ตองหลบซอนในตอนแรก 
ตอมาเมื่อพูดภาษาไทยไดมากขึ้น นายหนาคนเดิมจึงไดพาไปทําใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว และหลังจากนั้นจึงได
ยายที่ทํางานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสุดทายไดมาทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ และคิดวาจะไมยายไปทํางานที่อื่นอีก                 
โดยตนอยากจะเก็บเงินใหไดมาก ๆ เพื่อวันหนึ่งที่ตนกลับไปจะมีเงินไปปลูกบานใหพอแมได จากการสัมภาษณแ ทําใหมองเห็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกลุมแรงงานเพื่อนบานชาวพมาดวยกันเอง เรื่องการทํางาน ความนาเช่ือถือของผูที่ชักชวนให
เขามาทํางานท่ีประเทศไทย สภาพความเป็นอยูท่ีประเทศไทยท่ีเป็นเหตุหลักในการอยากเขามาทํางานของแรงงานพมา  
 8. ดา แรงงานเพื่อนบานหญิงชาวพมา ดาเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย เพราะมีเพื่อนบานชักชวนใหเขามา
ทํางานดวยกัน โดยตนทราบมาวาคาแรงจากการทํางานดีกวาในประเทศพมามาก เนื่องจากงานรับจางท่ีตนทําอยูนั้น รายไดไม
เพียงพอ ครั้งแรกดาทํางานท่ีโรงงานอีกแหงในจังหวัดราชบุรี และยายมาทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ไดเกือบ 4 ปีแลว และ
อยากจะทําตอไปเรื่อย ๆ ยังไมคิดจะกลับไปประเทศพมา จากการสัมภาษณแ ทําใหมองเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมชน
ชาวพมาดวยกัน ในการชักชวนกันเขามาทํางานในประเทศไทย โดยมองเห็นในเรื่องของประโยชนแหลักคือรายไดนั่นเอง  
 9. มะธา แรงงานเพื่อนบานหญิงชาวพมา มะธาเดินทางเขามาทํางานท่ีประเทศไทยตั้งแต 20 ปีที่แลว โดยตอนนั้นมี
นายหนาชักชวนใหมาทํางานที่ประเทศไทย และตนพอทราบจากเพื่อนบานมาบางวามาทํางานที่ประเทศไทยคาแรงดีกวาที่
ประเทศพมา เริ่มแรกนั้นตนเขามาเป็นคนรับใชในบาน งานไมหนัก แตก็ไมมีวันหยุดเลย ตนก็เปลี่ยนงานไปเรื่ อย ๆ ตามคํา
ชักชวนของเพื่อน จนที่ปใจจุบันคือที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ โดยไดทํางานที่โรงงานนี้มา 10 ปีแลว จากการสัมภาษณแ ทําให
มองเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวพมาดวยกันเอง ในกลุมที่จะเขามาทํางานที่ประเทศไทย ในการประกอบอาชีพ สภาพ
การทํางาน  ความเป็นอยูและรายรับท่ีเหมาะสม และทําใหเห็นถึงความพึงพอใจในเรื่องของรายได ที่สมกับที่ตนบากบั่นในการ
ทํางาน เพื่อเก็บหอมรอมริบ เพื่อใหครอบครัวมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น จนสามารถเก็บเงินสงกลับไปใหพอแมซื้อที่นาเป็นของ
ตนเองได 
 จากผลการศึกษา พบวา แรงงานเพื่อนบานชาวพมาในโรงงานผลิตปุย บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด สวนใหญมุงหวังที่
จะมีรายไดเป็นสําคัญ มีความเป็นอยูงาย ๆ กลุมที่อยูนานจะมีอิสระมีความเป็นอยูคลายคนไทยทั่วไป มีการจดทะเบียน
แรงงานตางชาติมากขึ้นโดยลําดับ แรงงานเพื่อนบานชาวพมาสวนใหญปรารถนาที่จะเก็บเงินจากการทํางานสงกลับไปยัง



 180 

ครอบครัวของตนที่ประเทศพมา หลายคนมีความหวังวาจะสามารถทํางานในประเทศไทยสักระยะหนึ่งก็จะกลับประเทศของ
ตน พรอมเงินทุนมากพอท่ีจะทําใหครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยูที่ดียิ่งข้ึน 
 สภาพความเป็นอยูและการดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานเพื่อนบานชาวพมาภายในโรงงาน ผลิตปุย บริษัท ว.ธน
ทรัพยแ จํากัดนี้ เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทําใหแรงงานทุกคนไดงานทํา โดยสังคมแรงงานเพื่อนบานชาวพมาในบริเวณนี้ มี
ความสงบ อยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย ไมมีการแบงพรรคแบงพวก หรือกออาชญากรรมรายแรง ซึ่งจะคลายกับชุมชนชนบท
ของไทย เนื่องจากมีความผูกพันกันฉันทแพี่นอง การอยูรวมกันแบบชุมชนขนาดเล็กนั้นกอใหเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผกัน  
 ลักษณะการปฏิบัติงานของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา จากการสอบถามและสังเกตพบวา การทํางานภายใน
โรงงานผลิตปุยนั้น พนักงานฝุายผลิตทุกคนตองสวมเครื่องแบบตามที่โรงงานระบุ ทั้งแรงงานชาวไทย และชาวพมา โดย
พนักงานตองสวมเสื้อแขนยาวสีน้ําเงิน (ทางบริษัทเป็นผูแจกให) กางเกงขายาวสีเขมและสอดขากางเกงใสลงไปในรองเทาบู฿ท 
และเฉพาะผูหญิงจะมีผากันเปื้อนสวมทับชุดพนักงานอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นการแยกใหเห็นเดนชัดวาเพศชายหรือหญิง และ
พนักงานจะสวมถุงมือ หมวก และจะสวมผาปิดปากหรือไมก็ได ซึ่งจากการสังเกต  พบวาแรงงานพมาสวนใหญจะไมสวมถุงมือ  
แตจะใสผาปิดปากและหมวกเวลาทํางาน เนื่องจากกลิ่นและฝุุนของปุย การทํางานฝุายผลิตแบงออกเป็น 2 ประเภท ที่แรงงาน
ชาวพมาทํา ไดแก 
 1. ฝุายปิดผนึกกระสอบปุย และตรวจสอบน้ําหนักตามเครือ่งช่ัง  โดยในฝุายนี้แรงงานสวนใหญ จะเป็นผูหญิง เพราะ
ไมไดใชแรงงานมากนัก เพียงแคตรวจสอบและปิดผนึกกระสอบปุยช้ันใน เพื่อใหสายพานลําเลียงกระสอบปุยไปท่ีเครื่องเย็บปิด
ปากกระสอบปุย สวนตรงนี้ใชแรงงาน 2 กลุม กลุมละ 10 คน ประจําที่ตามจุด ซึ่งใครไดรับมอบหมายใหอยูจุดใด ก็จะอยูจุด
นั้นไปตลอด ฝุายนี้มีหัวหนาคนงาน 1 คน เป็นคนไทย คอยเดินตรวจดูความเรียบรอยสลับไปมาระหวางวัน สวนใหญแรงงาน
เพื่อนบานชาวพมา   ที่บริษัทแหงนี้ จะทํางานมาไมนอยกวา 1 ปีแลว ซึ่งถือวาคอนขางมีความชํานาญในการทํางานพอสมควร 
หากมาเริ่มงานใน 2-3 เดือนแรก ซึ่งอยูในชวงทดลองงาน หัวหนางานจะมอบหมายใหมีพี่เลี้ยงในกลุมชวยตรวจสอบ 1 คน 
เป็นการตรวจดูความเรียบรอยในการทํางาน 
 2. ฝุายลําเลียง, แบกหาม และจัดปุยเป็นกองแบงตามประเภท  ฝุายนี้เป็นฝุายที่ใชแรงงานในการทํางาน แรงงาน
เพื่อนบานชาวพมาทั้งหมดที่ฝุายนี้จึงเป็นผูชาย โดยจะทําหนาที่ในการลําเลียงปุยขึ้นรถขนสงปุยหรือทํางานแบกหามตามจุด
ตาง ๆ เชน แบกกระสอบปุยขึ้นสายพานลําเลียงในสวนที่ไมมีเครื่องจักร และฝุายที่จัดเก็บปุยแบงตามประเภทที่โกดังเก็บ
สินคา ซึ่งแรงงานเพื่อนบานชาวพมาทุกคน จะไดรับมอบหมายหนาที่ในแตละวันในตอนเชา ไมไดระบุจุดในการทํางาน
เหมือนเดิมทุกวัน เริ่มตั้งแตเวลาเชา 08.00 น. หัวหนางานซึ่งเป็นคนไทยจะทําการแบงกลุมใหแรงงานพมาตามประเภทที่
ตองการ เมื่อไดรับมอบหมายจุดในการทํางานแลว แรงงานเพื่อนบานชาวพมาทุกคนก็จะทํางานตามจุดนั้น  ๆ ตลอดทั้งวัน            
แตอาจจะมีการเรียกตัวมาชวยในจุดอื่นที่ตองการกําลังคนมากขึ้นก็ได เชน ในเวลาที่มีรถขนสงมาพรอมกันหลายคันก็อาจจะ
สลับจุดการทํางานจากการจัดเรียงกระสอบปุยที่โกดังเก็บสินคามาชวยลําเลียงปุยข้ึนรถกอนก็ได  
 ดังนั้นการทํางานที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ แรงงานเพื่อนบานชาวพมาสวนมากมักชอบสังคมความเป็นอยูแบบชุมชน
สังคมพมาที่มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งยังชอบที่หัวหนางานใจดี แรงงานเพื่ อนบานเหลานี้ อยากที่จะทํางานที่โรงงาน
แหงนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมไดคิดจะยายไปทํางานท่ีใดอีก 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา ในการทํางานภายในโรงงานผลิตปุย บริษัท           
ว.ธนทรัพยแ จํากัด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
 ดานความพึงพอใจตอรายไดที่ไดรับจากทางโรงงาน เพราะสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถสง
เงินกลับไปยังครอบครัวที่ประเทศพมาไดอีกดวย สําหรับท่ีอยูอาศัย แรงงานเพื่อนบานชาวพมานั้นพอใจในที่พักที่แบงออกเป็น
สัดสวน และที่พักสะอาด ท้ังนี้ แรงงานทุกคนจะตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในสวนกลางของที่พัก เชน โรงครัว และที่
สําหรับทานอาหาร อีกท้ังแรงงานเพื่อนบานชาวพมายังสามารถดํารงรักษาวัฒนธรรมในการนับถือศาสนา แรงงานชาวพุทธก็
ยังสามารถไปทําบุญที่วัดบริเวณโรงงาน และแรงงานชาวมุสลิมก็ยังสามารถประกอบพิธีละหมาดไดที่โรงงานอีกดวย สุดทาย
แลวนั้นจะเห็นไดวาแรงงานเพื่อนบานชาวพมาทุกคน ก็อยากที่จะกลับไปใชบั้นปลายชีวิตที่ภูมิลําเนาเดิมคือ ประเทศพมา   
อันเป็นประเทศท่ีตนจากมา 
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 อีกทั้งความพึงพอใจจากความเป็นธรรมของทางบริษัทในการออกกฎระเบียบ และดูแลในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ รวม
ไปถึงตัวนายจางที่ไมมีอคติตอแรงงานเพื่อนบาน สิ่งเหลานี้จะทําใหแรงงานเพื่อนบานมีความไววางใจในการที่จะฝากชีวิต           
การทํางานไวกับบริษัท ซึ่งจากการสัมภาษณแเบื้องตนในดานตาง  ๆ ที่กลาวไปแลวนั้น ทางบริษัทไดรับผลตอบรับจาก             
ความไววางใจของแรงงานเพื่อนบานชาวพมาไดเป็นอยางดี ท้ังนี้เนื่องจากแรงงานเพื่อนบานชาวพมาคอนขางไวใจในตัวบุคคล 
เชน หัวหนางานซึ่งแรงงานชาวพมากลาวถึงอยูบอย ๆ นอกจากน้ียังพอใจในเรื่องของสวัสดิการอีกดวย  
 ความพึงพอใจในเรื่องความสัมพันธแระหวางแรงงานเพื่อนบานดวยกันนั้น สังคมชาวพมามักอยูรวมกันเป็นชุมชน
ขนาดใหญ โดยจะชวยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอยางดี มีการอยูกันในสังคมแบบพี่แบบนอง ซึ่งทําใหลดทอนความคิดถึงบานเกิดที่
พมาไดอยางมาก อีกทั้งจากการสอบถามแรงงานมักพอใจในการอยูรวมกันเป็นสังคม เนื่องจากไมเหงา เหมือนการไปเป็น
แมบาน ที่จะตองออกไปอยูลําพัง ตางคนตางภาษา ทําใหไมเกิดความรักความผูกพันในงานนั้น ๆ  
 นอกจากสวัสดิการที่ไดรับจากบริษัทแลว อัตราคาจางของบริษัทก็มีสวนทําใหแรงงานเพื่อนบานเหลานี้พึงพอใจเป็น
อยางมาก เพราะไดคาแรงขั้นต่ําเทาเทียมกับคนไทย ทําใหไมรูสึกวาโดนกดขี่และแบงแยก อีกทั้งเงินคาจางยังทําใหดํารงชีวิต
อยูไดอยางสุขสบายมากขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได และสามารถหาซื้อสิ่งของเพื่อตอบสนองความตองการได 
เชน โทรศัพทแ ทีวี ตูเย็น เพราะสิ่งของเหลานี้ท่ีประเทศพมาราคาสูงมาก อีกท้ังรายไดที่พมานอยหรือแทบจะไมมีรายไดเลย ทํา
ใหการทํางานท่ีนี่ นอกจากจะมีเงินจุนเจือตัวเองแลว ยังสามารถจุนเจือคนในครอบครัว หรือญาติพี่นองที่อยูที่ท่ีประเทศพมาได
อีกดวย และสุดทายที่ทําใหแรงงานเพื่อนบานชาวพมากลุมนี้มีความพึงพอใจ คือสังคมรอบขาง และชาวบานคนไทย ที่พัก
อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน ไมดูหมิ่น หรือแสดงทาทีรังเกียจ  อยูกันแบบเป็นมิตร เพราะจากการ
สอบถาม แรงงานบางคนท่ีเคยทํางานท่ีอื่น เคยโดนดูถูกเหยียดหยาม  
 แรงงานเพื่อนบานชาวพมาที่โรงงานแหงนี้ ไดรับอัตราคาจางวันละ 300 บาท ตอการทํางาน 8 ช่ัวโมง และหากมีโอ
ทีกรณีงานเรงดวน จะคิดคาจางเพิ่มใหอีกช่ัวโมงละ 60 บาท และมีวันหยุดงานสัปดาหและหนึ่งวันคือทุกวันอาทิตยแ เดือนหนึ่ง
หยุด 4 วัน อีกทั้งสามารถลาเพิ่มได โดยหักคาแรงเป็นรายวัน สําหรับบางโรงงาน อาจจะใหเงินเดือนที่เทากันกับโรงงานแหงนี้ 
แตแรงงานเพื่อนบานชาวพมากลุมนี้ก็จะไมยายไปทํางานท่ีไหน เพราะอยูท่ีนี่มีความเป็นครอบครัว มีความสบายใจ มีความสุข 
แรงงานเพื่อนบานสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไทยเป็นอยางดี 
 การศึกษาเรื่องลักษณะชีวิตทางสังคม ชุมชนของแรงงานเพื่อนบานชาวพมานั้น มีความนาสนใจในการศึกษา เพื่อให
นายจางไดเขาใจลักษณะการอยูรวมกันทางสังคมของแรงงานเพื่อนบาน เพื่อที่จะไดเรียนรูและปฏิบัติตอกันอยางมีมิตรไมตรี 
เพื่อใหการทํางานเป็นไปอยางราบรื่น และเพื่อจะไดทราบความพึงพอใจของแรงงานเพื่อนบาน เนื่องจากในปใจจุบันอัตราการ
ขาดแคลนแรงงานเพื่อนบาน มีเพิ่มมากขึ้น ดวยกฎระเบียบและกฎหมายที่ชัดเจนมากกวาในอดีต แตในปใจจุบันแรงงานเพื่อน
บานยังคงเป็นที่ตองการและนายจางก็ยังคงที่จะตองการใหแรงงานเพื่อนบานเหลานั้นเขามาทํางานอยางตอเนื่องดวย               
ความเต็มใจ และพอใจท่ีจะทํางานภายในบริษัทของตนตอไป  
 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาลักษณะชีวิตทางสังคม ชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน กรณีศึกษาภายในบริษัท ว.ธนทรัพยแ 
จํากัด เพื่อใหไดทราบขอมูลลักษณะชีวิตความเป็นอยูที่แทจริง ชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน การใชชีวิตประจําวัน และการมี
สวนรวมในกลุมของแรงงานเพื่อนบานเอง สามารถนําเสนอผลสรุปการศึกษาและขอเสนอแนะได ดังนี ้
 ภูมิหลังของแรงงานเพื่อนบานชาวพมานั้น จากการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตของแรงงานเพื่อนบานชาวพมา กอนที่
จะเดินทางเขามาที่ประเทศไทยท้ังทางดานสงัคม ดานครอบครัว และดานการทํางานนั้นอยูในเกณฑแที่ต่ํา สงผลตอคุณภาพชีวิต
ที่ไมดี สภาพการดําเนินชีวิตในภูมิลําเนาเดิมคอนขางยากลําบาก สวนมากแรงงานมักการศึกษานอย เนื่องจากครอบครัว
ยากจน การทํางานท่ีภูมิลําเนาเดิมสวนมากมกัประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร แตเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวแลว ก็มักจะประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป บางก็มีงานทํา บางเมื่อหมดหนานาก็ไมงานทํา ไมมีรายได เกิดปใญหาความยากจน ทําให ประชาชนในประเทศ
เกิดความไมมั่นคง แสวงหาเสรีภาพความเป็นอยูที่ดีกวา 
 ขอมูลสวนบุคคลของแรงงานเพื่อนบาน ที่ผูศึกษาทําการสัมภาษณแทั้ง 9 คนนั้น พบวาสวนมากจะหลีกหนี              
ความยากจนในประเทศ เพ่ือเขามาทํางานหาเงินในประเทศไทย เพื่อหวังจะมีอนาคตที่ดีขึ้น มีรายไดที่ดีขึ้น มีเงินเหลือสงกลับ
ไปใหครอบครัว พอแม พ่ีนอง ท่ีพมา ไวปลูกบาน มีไร ไวทําไรทํานา เมื่อยามตนตองกลับสูบานเกิด เมื่อไมไดทํางานที่ประเทศ
ไทยแลว 
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 โดยสวนมากแรงงานเพื่อนบานทั้ง 9 คนนี้ เขามาทํางานผานทางนายหนาหางาน บางคนเคยทํางานที่อื่นมากอน            
แตพอมาทํางานท่ีโรงงานแหงนี้ แรงงานเพื่อนบานท้ังหมดก็ไมคิดจะหางานใหมอีกเลย เนื่องจากชุมชนสังคมแรงงานเพื่อนบาน
ที่นี่ เป็นสังคมขนาดเล็ก เหมือนเป็นชุมชนชนบทยอม ๆ ของพมา โดยแรงงานเพื่อนบานในชุมชนนี้ จะอยูกันแบบครอบครัว
ฉันทแพี่นอง คอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ําจิตน้ําใจ เอื้อเฟูอเผื่อแผกัน ทําใหแรงงานเพื่อนบานเหลานี้ คลายความคิดถึงบานเกิด
ไดมาก แรงงานสวนใหญเมื่อถึงเวลาทํางานจะทําเต็มที่ ถึงแมงานจะหนัก แตพวกเขาก็เคยชิน เพราะงานที่ประเทศบานเกิด 
หรือท่ีโรงงานเกาที่เคยทํามาก็หนักกวานี้บาง หรือหนักเทานี้บาง เมื่อถึงวันหยุดแรงงานก็จะออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาที่ตลาดใน
อําเภอ เมื่อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะรวมกันทําอาหารไปทําบุญที่วัด ทําใหชีวิตความเป็นอยูของแรงงาน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิมมาก ทั้งดานสังคมและดานรายได อีกทั้งยังมีการยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพมา
ใหดํารงสืบไป 
 สังคมชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมาที่โรงงานผลิตปุยแหงนี้ จะแตกตางจากชุมชนอื่น ๆ ที่แรงงานเพื่อนบานเคย
อยูมา เนื่องจากชุมชนแรงงานเพื่อนบานแหงนี้ เป็นชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งจะมีความคลายคลึงกับชุมชนชนบทของไทย ที่อยู
รวมกันดวยความเป็นมิตร ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งสังคมของชุมชนคนไทยรอบขาง ที่เป็นสังคมชนบท ก็ทําใหแรงงานพึง
พอใจท่ีจะทํางานใชชีวิตอยูที่โรงงานแหงนี้ เพราะชาวบานคนไทยที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกันไมมีการแสดงทีทารังเกียจ  อยู
กันแบบเป็นมิตร ทําใหแรงงานเพื่อนบานรูสึกปลอดภัย สบายใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จนแรงงานเพื่อนบานชาวพมา
สวนใหญที่ทํางานท่ีนี่ไมคิดจะยายไปทํางานที่ไหนอีก อยากจะอยูทํางานที่นี่ไปเรื่อย ๆ มีครอบครัวที่นี่ จนกวาโรงงานเลิกจาง 
หรือจนกวารางกายจะไมสามารถทํางานไหว จึงคิดจะยายกลับบานเกิดของตน 
 ทุกวันน้ีภาพของแรงงานพมาในการดําเนินชีวิตประจําวันมีความกลมกลืน และอยูรวมกับสังคมไทยไดราบรื่นกวาแต
กอน นั่นเป็นเพราะวาสวนหนึ่งทั้งคนไทยและคนพมามีวัฒนธรรมประเพณีที่ใกลเคียงกัน ในกรอบใหญคือการนับถือ
พระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม ที่แมวาจะนับถือตางศาสนา แตก็สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข อีกทั้งความคลายคลึง
ทางชาติพันธุแจึงทําใหเสนแบงระหวางเขากับเราลดนอยลง 
 ความพึงพอใจในชีวิต และสิ่งแวดลอม ในการดําเนินชีวิตในปใจจุบัน ของแรงงานเพื่อนบานตลอดจนความคาดหวังที่
จะอาศัยและทํางานในประเทศไทยในระยะยาว นั้นประกอบดวย ความพึงพอใจในทางดานรางกาย ดานจิตใจและสังคม ซึ่ง
คุณภาพชีวิตทางดานรางกาย หมายถึง อาหารและโภชนาการ เสื้อผาและเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สภาพแวดลอมที่บริสุทธิ์ คุณภาพชีวิตทางดาน
จิตใจ หมายถึง ความมีคุณธรรม มีศีลธรรม และจริยธรรมในตัวเองและสังคม มีความซื่อสัตยแสุจริต ความจงรักภักดีตอชาติ 
ความมีเกียรติศักดิ์ศรี ความเช่ือมัน ศรัทธา ความพึงพอใจ และสําหรับดานคุณภาพชีวิตทางสังคม หมายถึง การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นผูมีระเบียบวินัย จากผลการศึกษาลวนแสดงใหเห็นไดวาลักษณะชีวิตทางสังคม และความพึง
พอใจของชุมชนแรงงานเพื่อนบานชาวพมา กรณีศึกษาภายในบริษัท ว.ธนทรัพยแ จ.ราชบุรี นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดาน
รางกาย ดานจิตใจและดานคุณภาพชีวิตทางสังคมอีกดวย 
 อยางไรก็ตามแมวาการศึกษาจะเห็นถึงความพึงพอใจของแรงงานเพื่อนบานชาวพมาภายใน  บริษัท ว.ธนทรัพยแ             
จ.ราชบุรี แตผูศึกษายังเห็นวาควรมีการพัฒนาสังคม ชุมชนของแรงงานเพื่อนบาน เพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงาน           
เพื่อนบาน เพื่อสงเสริมใหแรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  มีความมั่นคง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน เนื่องจากในปใจจุบันเราตองยอมรับวา แรงงานเพื่อนบานเป็นสวนหนึ่งในสังคมไทย เป็นสวนหนึ่งในเรื่อง
ของการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ เป็นสวนสําคัญที่ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีคนไทยมองขามมาทํางานทดแทนคนไทย  
คนไทยควรตองใหเกียรติและเคารพแรงงานเพื่อนบานเหลานี้ ใหไดเขาถึงสิทธิพึงมีพึงไดในประเทศไทย   
 โดยมีความเห็นในการพัฒนาสังคมชุมชนแรงงานเพื่อนบาน เชน ควรสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
และฝีมือแรงงานเพื่อนบานเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สงเสริมมาตรการดาน                       
การประกันสังคม ขยายขอบขายการใหสวัสดิการดานแรงงานแกแรงงานเพื่อนบาน เพื่อใหมีการคุมครองแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบอยางเหมาะสม และใหมีระบบการคุมครองสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ  
สงเสริมใหเกิดระบบแรงงานสัมพันธแที่เปิดโอกาสใหทุกฝุายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแกไข ปใญหา พัฒนา และคุมครอง
แรงงานเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สงเสริมการสรางความสมดุลระหวางการบังคับใช กฎหมายแกแรงงาน
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เพื่อนบานและการใหความคุมครองสิทธิแกแรงงานเพื่อนบานตามสมควร โดยยึดหลักความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคง  
ของชาติ และความมั่นคงของตัวแรงงานใหเกิดการผสมผสานกันอยางเหมาะสม และ สงเสริมใหก ระทรวงสาธารณสุข                
ควรรวมกับภาครัฐอื่นที่เกี่ยวของพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการใหบริการสาธารณสุข กําหนดทางเลือกในการใหการ
ประกันสุขภาพแกแรงงานเพื่อนบานที่หลากหลายมากขึ้น พรอมทั้งอาศัยความรวมมือกับสถานพยาบาลเอกชนและคลินิก
(อาสาสมัคร) ในการเขารวมโครงการประกันสุขภาพแรงงานเพื่อนบานมากข้ึนอีกดวย 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 7  ในเหตุการณ์วิกฤติมหาอุทกภัย  

ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 
The Satisfaction of The Metropolitan Police Division 7 On Crime Prevention and Suppression During 

Floods Crisis in Thailand From October to December 2011  
 

ศันสนีย์ วุฑฒกนก26 
 

Abstract 
 

 This study aimed to investigate the satisfaction of Crime Suppression in Flood Crisis 2011 
between October - December 2011 of the metropolitan police division 7. The sample group consisted of 
260 polices by collecting questionnaires. The data were analysed and presented by Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation and Chi – square test. The result was as follows: 
 1. The data from questionnaire showed that the most of respondents were male, 21-30 years 
old, holding the bachelor's degree, singled, 6-10 years of work, Squad Leader in 2-5 years for Crime 
Suppression which relating to community police section with salary of 10,001 – 20,000 bahts. 
 2. The satisfaction of Crime Suppression in Flood Crisis 2011 were at a moderate level. Duties & 
Responsibilities has the highest mean, followed by Success of the operation and income compensation, 
welfare and benefits. In addition, working conditions has the lowest satisfaction. 
 3. From Hypothesis testing found that the gender of the metropolitan police division 7 have 
correlated with the satisfaction of Crime Suppression in Flood Crisis 2011 at .05 level. 
 4. For solutions to improve and enhance the satisfaction of Crime Suppression in Flood Crisis 
2011 that the leaders or supervisors should take legal measures are most appropriate solutions for 
preventing and combating crime.  
 
Keywords : Satisfaction Crime Suppression Flood Crisis  

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในเหตุการณแวิกฤติมหา
อุทกภัย ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นายตํารวจช้ันสัญญาบัตร และ
เจาหนาที่ตํารวจช้ันประทวนที่ปฏิบัติหนาที่สายงานปูองกันปราบปราม จํานวน 272 คน โดยใชแบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะหแสถิติดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบไค-สแควรแ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. การตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี โสด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี สวนใหญมีลําดับชั้นยศ ผูบังคับหมู มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานปูองกัน
ปราบปราม 2-5 ปี ลักษณะงานท่ีถนัด คือ งานดานตํารวจชุมชนสัมพันธแ และมีระดับเงินเดือน หรือ รายไดตอเดือนที่ไดรับใน
ปใจจุบันเทากับ 10,001-20,000 บาท 

                                                           
26 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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 2. ความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง โดยดาน  ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย มีความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน และดานรายได คาตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชนแเกื้อกูล สวนดานสภาพการทํางาน มีความพึงพอใจในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมนอยที่สุด 
 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัยของเจาหนาท่ีตํารวจกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. สําหรับแนวทางการแกไขปรับปรุงและสงเสริมความพึงพอใจการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวง
เหตุการณแวิกฤติอุทกภัย ปี 2554 ผูนําหรือหัวหนางานควรใชมาตรการดานกฎหมายเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม อุทกภัย  

 
บทน า 
 ในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณแมหาอุทกภัยขึ้นนั้น ผูวิจัยซึ่งเป็นขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ไดติดตามผูบังคับบัญชาลงพ้ืนท่ีประสบภัยเพื่อใหความชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนผูประสบภัยในเขตตลิ่ง
ชัน พุทธมณฑล และเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 และก็ไดรับความ
รวมมือจากขาราชการตํารวจในสังกัดเป็นอยางดี ซึ่งไดอธิบาย บอกเลาเหตุการณแถึงความเดือดรอน ความทุกขแยากของ
ชาวบาน ซึ่งก็หมายรวมถึงครอบครัวตํารวจในพื้นที่ดวย เพราะบานเรือน ที่พักของพวกเขาก็ลวนอยูในพื้นที่ประสบภัยดวย
เชนกัน แตอยางไรก็ตาม ความที่เป็นเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีหนาที่หลักในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ตองบําบัดทุกขแ 
บํารุงสุขใหแกประชาชน ก็ไมอาจละเลยได ยิ่งกวานั้น ยังตองทํางานหนักเพิ่มขึ้นจากหนาที่ประจําวันปกติ ไมมีเวลาใหตัวเอง
และครอบครัว กอใหเกิดความเหน็ดเหนื่อย ออนลา และเสียขวัญกําลังใจมากกวาประชาชนทั่วไป เพราะหนาที่และ                  
ความรับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่บานและครอบครัวของตนก็ไดรับความเสียหายและเดือดรอนไมตางกัน จากสภาวการณแตาง  ๆ 
เหลานี้ 
 ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาความพึงพอใจของตํารวจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมชวงวิกฤติอุทกภัย 
ปี พ.ศ. 2554 ในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 เนื่องจากความพึงพอใจในการทํางานนั้น จะสงผลตอปใจจัยอื่นมากมาย เชน 
พฤติกรรมการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน การลาหยุด ทัศนคติตองานหรือตอองคแกร เป็นตน ดังนั้น กองบังคับการตํารวจนคร
บาล 7 จึงควรมีวิธีการหรือแนวทางตาง ๆ ในการทําใหขาราชการตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ทํางานอยางมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัยที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อที่จะรักษา
บุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคาขององคแกรไว แตปใจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวง
วิกฤติอุทกภัยไดนั้น มีท้ังปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอก เชน ลักษณะบุคลิกภาพของแตละนาย สภาพแวดลอมในการทํางาน 
รวมถึงผูบังคับบัญชาเองก็มีผลตอความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัยดวย เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัยของขาราชการตํารวจในกองบั งคับการตํารวจ            
นครบาล 7 ผูวิจัยซึ่งเป็นขาราชการตํารวจนายหนึ่ง จึงไดเห็นความสําคัญในการศึกษาปใจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัย ตลอดจนปใญหาและอุปสรรคตาง  ๆ             
ทีเ่กิดขึ้น เพื่อจะไดนําผลการวิจัยในครั้งน้ีเป็นขอมูลนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป เพื่อแกไข ปรับปรุงและพัฒนาองคแกรใหบรรลุ
วัตถุประสงคแของการเป็นตํารวจมืออาชีพ และเป็นตํารวจของประชาชนอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงเหตุการณแวิกฤติอุทกภัย ปี 
2554 ของเจาหนาท่ีตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปรับปรุงและสงเสริมความพึงพอใจการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวง
เหตุการณแวิกฤติอุทกภัย ปี 2554 ของเจาหนาท่ีตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7  
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 3. เพื่อศึกษาปใจจัยภูมิหลังของเจาหนาที่ตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ที่มีความสัมพันธแกับการ
ปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงเหตุการณแวิกฤติอุทกภัย ปี 2554 
 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
 Herzberg et al. (1959 อางถึงใน กรรณิการแ  วัฒนาวิโส, 2551) ไดศึกษาถึงปใจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในงาน ดวยการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานบัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน ในเมืองพิทสเบอรแก มลรัฐ เพนซิลเวเนีย 
พบวา ปใจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน  แบงออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดวย ปใจจัยกระตุน (motivational factor) 
เป็นปใจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและเป็นตัวสงเสริมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก 
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (achievement)  การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
(work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) และความกาวหนา (advancement) และ ปใจจัยค้ําจุน (hygiene factor) 
คือปใจจัยที่ทําใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงาน และถึงแมวาพนักงานจะไดรับปใจจัยค้ําจุนที่ดีก็ไมไดทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจ เพียงแตจะชวยลดความรูสึกไมพึงพอใจไดบางเทานั้น ไดแก เงินเดือน (salary) โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
ในอนาคต (possibility of growth) ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ( interpersonal 
relationships with superior, subordinate and peers) สถานะของอาชีพ (status) นโยบายและการบริหารงาน  (policy 
and administration) สภาพการทํางาน (working condition) ความเป็นอยูสวนตัว (personal life) ความมั่นคงในงาน (job 
security) และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (technical supervision)   
 Timmreck (2001 อางถึงใน สิริน  ใจหาญ, 2550) ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา ทฤษฎีสองปใจจัย (Two Factor 
Theory หรือ Motivation-Hygiene Theory) ยังใชในการทดสอบระดับความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในงาน ในสถานที่
ทํางานของพนักงาน ซึ่ง McCraken (2001) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมในสวนของทฤษฎีสองปใจจัย กลาวคือ ระดับความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน จะเกี่ยวของกับความพึงพอใจที่ไดรับจากการทํางาน จากความกาวหนาในงาน และจากการบรรลุถึง
คุณลักษณะสวนบุคคล เชน การไดรับการยอมรับ และการไดรับหนาท่ีรับผิดชอบ  
 วาแลมลา, ออวา, หวัง และลอรแเลอรแ (Walumbwa, Orwa, Wang and Lawler, 2005 อางถึงใน กรรณิการแ 
วัฒนาวิโส, 2551) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางผูนําแบบเปลี่ยนแปลงกับเจตคติตองาน 2 ดาน คือ ความผูกพันตองานและ
ความพึงพอใจในงาน โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพนักงานในประเทศเคนยากับสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา 
ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธแทางบวกกับความพึงพอใจในงาน 
 กรรณิการแ  วัฒนาวิโส (2551) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางผูนําแบบเปลี่ยนแปลง กับความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคแการ โดยกลุมตัวอยางเป็นพนักงานประจําของบริษัทเอกชน จํานวน 294 คน                    
ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธแทางบวกกับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .538) 
 สิริน ใจหาญ (2550) ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางภาวะผูนํา บรรยากาศองคแการ ความยุติธรรมในองคแการ และ
ความพึงพอใจในการทํางาน โดยกลุมตัวอยางเป็นพนักงานในองคแการแหงหน่ึง จํานวน 127 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานระดับตนมีความสัมพันธแบวกกับความพึงพอใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .422) 
 ชาญชัย จิตรเหลาอาพร (สืบคนจาก ireo.bu.ac.th/reference_qa2556/Kittiwat/7.6.6.pdf เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 
2558) ไดสรุปความหมายของคําวาภาวะวิกฤติ คือ สภาวะที่ผิดปกติอันสงผลใหเกิดปใญหา หรือความกดดัน หรือเกิดเป็น
ประเด็นที่ตองการทําใหเกิดการคลี่คลายสถานการณแ  การจัดการกับวิกฤตที่ไดผล จะตองรูวาวิกฤตกระทบกลุมใดบาง 
จัดลําดับความรุนแรงของแตละกลุม หาหนทางใหทุกฝุายไดเขารวมแกวิกฤต สรางความนาเช่ือถือ โดยเชิญผูรูและ
ผูชํานาญการมารวมงาน และสรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพื่อไมใหเกิดความสับสน และตองใชสื่อมวลชนใหเป็น
ประ โยชนแ  ในการ เตรี ยม เผ ชิญภาว ะวิ กฤติ นั้ น  ให พิ จ า รณาสถานการณแ ให ตลอดจนถึ งจุ ดที่ เ ล วร า ยที่ สุ ด 
แลวใชบทเรียนจากอดีตมาจัดทําแผนเผชิญวิกฤตในทุกPossibility แสดงความมีมนุษยธรรมมากกวาผลประโยชนแอื่น เตรียม
ระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณแใหถูกตอง ใชสื่อใหเป็นประโยชนแ จัดตั้งหองปฏิบัติการจัดตั้งระบบการติดตอสื่อสาร เพื่อ
กันขาวลือ 
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วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ของเจาหนาที่ตํารวจ  
กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ในเหตุการณแวิกฤติมหาอุทกภัยระหวางเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2554  เป็นการศึกษาเชิง
สํารวจโดยทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีชวงอุทกภัย ปใจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ โดย
ทําการศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 7  ตัวแปรตน คือ ปใจจัยภูมิหลังของเจาหนาที่
ตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ 
ลําดับช้ันยศ และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ประกอบดวย ความสําเร็จใน             
การปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความถนัดและเช่ียวชาญในงานที่ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ความกาวหนาในวิชาชีพ รายได คาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนแเกื้อกูล ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงาน และสภาพการทํางาน โดยมีสมมติฐานการวิจัยดงันี้คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ลําดับช้ันยศ มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติ
อุทกภัยของเจาหนาท่ีตํารวจกองบังคับการตํารวจนครบาล 7  
 ประชากรเปูาหมาย (Target Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจสายงานปูองกัน
ปราบปราม ในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 ประกอบดวย 11 สถานี ไดแก สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด สถานี
ตํารวจนครบาลบางยี่ขัน สถานีตํารวจ นครบาลตลิ่งชัน สถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทแ สถานีตํารวจนครบาลบางกอกนอย 
สถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ สถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง สถานีตํารวจนครบาลทาพระ สถานีตํารวจนครบาลธรรม
ศาลา สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง และสถานีตํารวจนครบาลบวรมงคล แบงเป็น 2 กลุม ดังน้ี 
 - นายตํารวจช้ันสัญญาบัตร จํานวน 49 นาย ตําแหนงผูกํากับการสถานีตํารวจ รองผูกํากับการ (ปูองกัน
ปราบปราม) สารวัตรปูองกันปราบปราม และรองสารวัตรปูองกันปราบปรามของทุกสถานี ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ควบคุม 
กํากับ ดูแลเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนใหปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 - เจาหนาที่ตํารวจช้ันประทวน 519 นาย ตําแหนงผูบังคับหมูปูองกันปราบปราม มีหนาที่รับคําสั่งและปฏิบัติการ
ออกตรวจตรา รักษาความสงบเรียบรอยและปูองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
 กลุมตัวอยาง (Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยและเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอยางแทจริง ผู
ศึกษาจึงใชวิธีการสุมตัวอยางออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
 1. ประชากรกลุมที่ 1 นายตํารวจช้ันสัญญาบัตร จํานวน 49 นาย ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด 
คิดเป็นหนึ่งรอยเปอรแเซ็นตแ 
 2. ประชากรกลุมที่ 2 เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนท่ีปฏิบัติหนาท่ีสายงานปูองกันปราบปราม จํานวน 519 นาย โดย
ทําการเลือกขนาดจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางเทียบของเครซี่และมอรแแกน (Krejcie; & Morgan 1970 
: 610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 223 นาย  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอคําถาม 3 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับชั้นยศ เป็นตน เป็นคําถามปลายปิดโดยใหผูตอบเลือกตอบคําถามในกรอบท่ีกําหนดไว  
 สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจกลุมงานปูองกันปราบปรามในชวง
อุทกภัย ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด โดยใชมาตรวัดความคิดเห็นแบบ Likert Scaleและสรางมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  
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ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 260 คน (รอยละ 95.6) สวนใหญมีอายุ 21 – 30 ปี จํานวน 140 คน 
(รอยละ 51.5) ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 120 คน (รอยละ 44.1) สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 98 คน (รอย
ละ 36.0) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จํานวน 109 คน (รอยละ 40.1) สวนใหญมีลําดับชั้นยศ ผูบังคับหมู จํานวน 
129 คน (รอยละ 47.4) มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานปูองกันปราบปราม 2 - 5 ปี จํานวน 146 คน (รอยละ 53.7) 
สวนใหญลักษณะงานที่ถนัด คือ งานดานตํารวจชุมชนสัมพันธแ จํานวน 136 คน (รอยละ 50.0) และมีระดับเงินเดือน หรือ 
รายไดตอเดือนท่ีไดรับในปใจจุบันเทากับ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 146 คน (รอยละ 53.7) 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามีความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง คือ                
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 และเมื่อพิจารณาองคแประกอบ พบวา ความพึงพอใจในการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทั้ง 8 องคแประกอบอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 รองลงมาคือ ดานความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน และดานรายได คาตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชนแเกื้อกูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.37 ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 ดานความสัมพันธแ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 ดานความถนัดและเช่ียวชาญ
ในงานท่ีไดรับมอบหมาย และดานความกาวหนาในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 และ 
0.39 สวนดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคา Sig เทากับ .000 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคา Sig เทากับ .000 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณแมหา
อุทกภัยขึ้นนั้น เจาหนาที่ซึ่งเป็นขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่มีทั้งชายและหญิง ไดติดตาม
ผูบังคับบัญชาลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อใหความชวยเหลือ จึงทําใหมีการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป เชน เจาหนาที่เพศชาย
สามารถบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนผูประสบภัยไดดีกวาเพศหญิง มีความแข็ งแรงกวา และสามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดรวดเร็ว คลองแคลววองไวกวาตํารวจหญิง ซึ่งตํารวจหญิงนั้น เหมาะสมที่จะชวยงานอยูแนวหลังมากกวาที่จะ
ออกพ้ืนท่ีเอง ดังนั้น เจาหนาที่ตํารวจที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติ
อุทกภัยแตกตางกันดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Herzberg et al. (1959) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Timmreck 
(2001) ประกอบกับสอดคลองกับงานวิจัยของวาแลมลา, ออวา, หวัง และลอรแเลอรแ (Walumbwa, Orwa, Wang and 
Lawler, 2005 อางถึงใน กรรณิการแ วัฒนาวิโส, 2551, น.43) อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการณแ วัฒนาวิโส 
(2551) ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสิริน ใจหาญ (2550) 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในบางประเด็นที่ได
จากผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชนแตอการนําไปพัฒนาองคแการที่ผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ ตามวัตถุประสงคแในการวิจัย 
ดังนี ้
 1. จากผลการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาองคแประกอบ พบวา ความพึงพอใจในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทั้ง 8 อ งคแประกอบอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน ดังนั้น ผูนําหรือหัวหนางานควรใชมาตรการดานกฎหมายเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่สุดในการนํามา
เป็นแนวทางการแกไขปใญหาการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะตํารวจเป็นผูที่เหมาะสมที่สุดในการแกไขปใญหา
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การแจงเหตุตอตํารวจ สมาชิกเห็นวาการแจงโดยโทรศัพทแ เป็นแนวทางที่เหมาะสม
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ที่สุด และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมคือการจัดตํารวจออกตรวจดูแลรักษาความสงบสุข
ทุกหมูบาน 
 2. จากผลการศึกษา พบวา เพศมีความสัมพันธแกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นวา 
เจาหนาที่ตํารวจที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวิกฤติอุทกภัยแตกตางกัน
ดวย ดังน้ันควรใหตํารวจทั้งชายและหญิงเขาไปมีสวนรวมกับกลุมองคแกร หนวยงานตาง ๆ เพื่อกระตุนใหกลุมตาง ๆ เหลานั้น 
เกิดความรวมมือกันในการปูองกันอาชญากรรม นอกจากนี้ อาจจะแบงงานกันทําระหวางเจาหนาที่ตํารวจหญิง ซึ่งตํารวจหญิง
มีเพศสภาพที่ออนโยน นุมนวล จึงเหมาะสมกับการเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความรูความเขาใจกั บ
ชาวบาน  ไดแก การเนนไปที่การเพิ่มความเขมขนในสรางสัมพันธแกับผูนําชุมชน เพื่อใหการผลักดันนโยบายการปูองกัน
อาชญากรรมในชุมชนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเยี่ยมเยียนผูนําชุมชนโดยตํารวจระดับผูบริหาร การจัดตั้งสถานี
ตํารวจชุมชน (Volunteer Police Station) และศูนยแประสานงานชุมชน (Community Coordination Center) เป็นการ
กระจายการบริหารงานตํารวจลงสูระดับชุมชน เพื่อใหแตละกลุมสามารถสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการปูองกัน
อาชญากรรมในภาพรวมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการใหความรูแกคนในชุมชนเกี่ยวกั บการปูองกัน
อาชญากรรมจากสภาพแวดลอม (CPTED) เชน การปรับสถานที่ใหโลง ไมรกราง การจํากัดทางเขาออก การแบงพื้นที่ให
ชัดเจน การสรางระบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมลง อีกทั้งเป็น
การเปิดโอกาสและเพิ่มบทบาทของเจาหนาท่ีตํารวจหญิงใหสามารถทํางานในภาคปฏิบัติและลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชน แบง
เบาภาระตํารวจชายไดมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยในครั้งตอไปอาจเปลี่ยนกลุมตัวอยาง จากพนักงานภาครัฐเป็นพนักงานของภาคเอกชน หรือกลุม
ประชาชนท่ัวไป หรืออาจจะศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางของภาครัฐกับเอกชน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่กวางขึ้นและ
ประโยชนแตอการศึกษา 
 2. เป็นที่นาสังเกตวา ความพึงพอใจในดานรายได คาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนแเกื้อกูลนั้น มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด นั่นคือ มีคาเฉลี่ย 3.82 ซึ่งแสดงใหเห็นวา คาตอบแทน รายไดและสวัสดิการ ที่ตํารวจไดรับในชวง
เหตุการณแวิกฤติอุทกภัยนั้น เพียงพอและเป็นที่พึงพอใจของขาราชการตํารวจในพื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ตองยอมรับวา รายได 
คาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนแเกื้อกูลนั้นสรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่ไมมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ผลงานยอมออกมาไมดีและไมเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น องคแกรจึงตอง
ตระหนักในขอนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ 
 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่มีความออนไหวและมักจะถูกมองในแงลบ อาจสงผลกระทบตอ
เจาหนาท่ีและผูบริหารในหนวยงาน ดังนั้น ลักษณะของแบบสอบถามที่มีขอคําถามเป็นทางลบอาจสงผลเสียกับเจาหนาที่และ
หนวยงาน ควรมีการพิจารณาลักษณะขององคแการ และศึกษาวัฒนธรรมภายในหนวยงานนั้น ๆ ใหดีเสียกอนเพื่อไมใหเกิด
ผลเสียตอผูวิจัยและองคแการ 
 4. อาจมีการนําแบบทดสอบอื่น ๆ มาใชเพื่อศึกษาถึงแงมุมและแนวคิด รวมทั้งความเหมาะสมของการนําแบบวัดไป
ใชกับกลุมประชากรที่แตกตางกัน เชน องคแประกอบของการปฏิบัติงาน อันไดแก พฤติกรรมการทํางานที่ ตางไปจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับประชากรและไดคําตอบที่สามารถนําไปปรับปรุง แกไขหรือสงเสริมการทํางาน
ของเจาหนาท่ีในหนวยงานตาง ๆ ได 
 5. ควรมีการศึกษาปใญหาและอุปสรรคในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในภาวะวิกฤติอุทกภัย ซึ่งงานวิจัยดาน
นี้มีนอยมาก เพราะประเทศไทยมักไมคอยประสบปใญหาภัยพิบัติรุนแรงมากนัก ทําใหเมื่อเกิดภาวะวิกฤติใดๆ ขึ้นมา แนว
ทางการจัดการแกไขปใญหาจึงไมมีประสิทธิภาพและขาดเอกภาพ โดยเฉพาะความไมมั่นใจในแนวทางปูองกันและบรรเทา
ปใญหาของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองคแกรตํารวจที่มีหนาที่ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อกู
วิกฤติศรัทธาจากประชาชนใหกลับคืนมา 
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การบริหารจัดการความขัดแย้งกรณีการจัดการน้ าในพื้นที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
Conflict management: Case study of water management 

in Bangrakam District, Pisanulok Province 
 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด27  
 

Abstract 
 

 Conflict management: Case study of water management in Bangrakam, Phisanulok Province aims 
at examining problems, causes and elements of conflict and its process to manage the conflict. The study 
will also cover mechanism and structure of decision making process whether its effectives and just or not.  
 The findings are the cause of the conflict is The physical condition of the location is flat land 
which is flooded easily and also draught in the dry season. In the past the problem created by poor water 
management in general. When irrigation started in the area, it managed the water distribution to 
watershed, middle stem and end stem. This water distribution created area with or without irrigation 
services. Therefore peoples started to negotiate the water management power. The land owners who 
have their land in the irrigation services becames influencial groups on water management. Later it 
created "Banglakam model"  that intergated not only many laws and regulations but also a number 
government agencies to be involved in the water management process. However, it excluded people 
participation and obstracle to access the water management process which used to belong to 
community. Now the water management transferred completely to state decision making that did not 
meet the need and not just for the villagers. 

 
Keywords : Conflict management, Water management, Banglakam model 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยง กรณีการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงปใญหา สาเหตุ และองคแประกอบของความขัดแยง กระบวนการบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่ 
ตลอดจนกลไกและโครงสรางการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประชาชนไดรับความเป็นธรรมหรือไม  
 การศึกษาพบวา ปใญหาของความขัดแยงมีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เป็นราบลุมทําใหน้ําทวมได
งายและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ในอดีตปใญหาเกิดจากเครื่องมือการจัดการน้ําที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีระบบการจัดการใน
ภาพรวม เมื่อระบบชลประทานเขามาในพ้ืนท่ีไดแบงการจัดการน้ําเป็นพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เกิดพื้นที่ในเขตและ
นอกเขตชลประทาน ทําใหเกิดการตอรองผลประโยชนแระหวางพื้นที่ข้ึน กลุมผูใชน้ําชลประทานกลายเป็นผูมีอิทธิพลใหมในการ
จัดการน้ําแทนที่ผูนําในชุมชน ตอมาเมื่อเกิดการจัดการน้ําเชิงบูรณาการ หรือ “บางระกําโมเดล” ซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมาย
หลายฉบับและสวนราชการหลายหนวยงาน ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมและเขาไมถึงการบริหารจัดการ  และพบวากลไก
บริหารความขัดแยงกับกลไกการจัดการน้ําในพื้นที่ตั้งแตอดีตถึงปใจจุบัน ซึ่งจากเดิมอํานาจการจัดการเป็นของชุมชน แตถูก
เปลี่ยนมือมาเป็นของรัฐดวยปใจจัยตาง ๆ ทําใหประชาชนยังไมไดความเป็นธรรมจากการบริหารความขัดแยงเทาที่ควร 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการความแยง, การจัดการน้ํา, บางระกําโมเดล 

                                                           
27 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า (Introduction) 
 นโยบายการจัดการน้ําของรัฐจากอดีตถึงปใจจุบันที่เปลี่ยนจากการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็น
หนึ่งในสาเหตุของความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนที่ไมไดรับความเป็นธรรมจากการ
จัดการน้ําในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งอาจมีสาเหตุปใญหาของความขัดแยงในหลาย ๆ ประการ (กรมชลประทาน, 2554, น. 17-18) 
เชน (1) นโยบายภาครัฐไดเรงรัดการผลิตเพื่อการสงออก จึงมีผลใหความตองการน้ําชลประทานเพื่อการผลิตของเกษตรกรมี
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว (2) ความตองการใชน้ําชลประทานไดขยายขอบเขตไปสูนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นตามนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนของรัฐและยุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศ (3) การใชน้ําชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมยังขาดประสิทธิภาพ 
(4) การบริหารพัฒนาแหลงน้ํายังขาดการวางแผนอยางเป็นระบบและมีเอกภาพ และ (5) มีขอจํากัดเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของสภาพภูมิประเทศสําหรับกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญที่มีศักยภาพ และตองเผชิญปใญหาการตอตานจากประชาคม  
 อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้ําของรัฐอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นที่ราบลุมอยูติดกับแมน้ํายม ในฤดูฝนจึงกลายเป็นพื้นที่รับน้ําหรือแกมลิงในชวงน้ําทวมและน้ําจะระบายออก
ลงไปพ้ืนท่ีดานลางโดยเร็ว เมื่อไมสามารถกักเก็บน้ําไวได ทําใหชุมชนเกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง อันกลายเป็นสาเหตุของ
ความขัดแยง รวมทั้งความขัดแยงในสถานการณแใหม อันเกิดจากการจัดการน้ําของรัฐหรือระบบชลประทานที่กําหนดพื้นที่
ชลประทานที่ไมครอบคลุม ทําใหเกิดระบบการจัดการน้ําสองมาตรฐาน อันหมายถึง ผูที่อยูในเขตชลประทานจะไดรับ            
การจัดสรรน้ําอยางพอเพียงในฤดูแลง และไดรับการปูองกันไมใหน้ําทวมในพื้นที่เกษตรในชวงน้ําทวม ขณะที่ชุมชนหรือ
ชาวบานที่อยูในพ้ืนท่ีนอกเขตประทานกลายเป็นพ้ืนท่ีรับน้ําหรือแกมลิงในชวงน้ําทวม และไมไดรับการจัดสรรน้ําอยางเพียงพอ
ตอการผลิตในฤดูแลง 
 สถานการณแมหาอุทกภัย ในปี 2554 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดลงพื้นที่ตรวจสถานการณแน้ําทวมในภาคเหนือ  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา ซึ่งไดรับผลกระทบจากน้ําทวมซ้ําซาก ไดเห็นชอบรูปแบบการจัดการน้ําเชิงบูรณาการหรอืท่ี
เรียกวา “บางระกําโมเดล” ตามขอเสนอของผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการตั้งศูนยแอํานวยการเพื่อความรวดเร็ว เมื่อ
เกิดปใญหาขึ้น หนวยงานรัฐตองลงพ้ืนท่ีเพื่อเขาไปชวยเหลือประชาชนอยางรวดเร็ว ซึ่งหลักการสําคัญของ “บางระกําโมเดล” 
หรือ 2P2R (กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก , 2554, น.6-9) คือ (1) การเตรียมความพรอม
รองรับสถานการณแ (Preparation) (2) การตอบสนองชวยเหลือประชาชนอยางรวดเร็วและทันที (Response)                      
(3) การชวยเหลือชดเชยและเยียวยา (Recovery) และ (4) ปูองกันและแกปใญหาระยะยาว (Prevention) คือ การพิจารณาหา
แนวทางแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นอยางเป็นระบบ สํารวจแหลงน้ําในพ้ืนท่ี เพื่อปูองกันและแกไขอุทกภัยระยะยาว  
 ขณะที่ภาครัฐไดเสนอการจัดการน้ําเชิงบูรณาการ หรือ“บางระกําโมเดล” ในการจัดการน้ําในพื้นที่ แตปใญหาที่
ประสบทุกปีหลังจากน้ําทวมแลว คือการขาดแคลนน้ํา เพราะรัฐตองเรงระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณน้ําในฤดู
ตอไป รวมทั้งพื้นที่ไมแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ ทําใหไมมีน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกในฤดูแลงจนเกิดความขัดแยงขึ้น แมที่ผาน
มา หนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีจะไดสรางกลไกในการบริหารความขัดแยงดังกลาวแลว รวมทั้งชุมชนเอง ก็มีการจัดตั้งกลไก
ขึ้นมาบริหารจัดการความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นแลว แตความขัดแยงระหวางชุมชนที่อยูตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา และประชาชน
ที่อยูในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน อันเกิดจากการจัดการน้ํา ก็ยังคงดํารงอยูและมีแนวโนมวาจะมีความ
รุนแรงขึ้น หากประชาชนไมไดรับความเป็นธรรมจากการจัดการน้ํา หรือชุมชนไมมีสวนรวมและเขาไมถึงการบริหารจัดการ
ความขัดแยง    
 วัตถุประสงคแของการศึกษานี้ เพื่อวิเคราะหแสาเหตุและปใญหาความขัดแยง องคแประกอบของปใญหาความขัดแยง 
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการความขัดแยง กลไกและโครงสรางการตัดสินใจในการบริหารจัดการความขัดแยง และเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการความขัดแยง กรณีการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยใชกรอบตามแนวคิด
และทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม, ทฤษฎีความขัดแยง, ทฤษฎีกลไกทางสังคม, ทฤษฎีผูภาวะผูนํา, ทฤษฎีองคแการและการ
บริหารจัดการ และทฤษฎีการบริหารความขัดแยงและการไกลเกลี่ย และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะหแแลวนํามากําหนดเป็นกรอบคิดของการศึกษา และทําใหทราบวา สาเหตุของความขัดแยงในประเด็นที่
ศึกษา (สุพัตรา จิตตเสถียร,2550, น. 28-31) มาจากความแตกตางของความคิดเห็นและการรับรูของบุคคล การรับรูและ
เขาถึงขอมูล หรือขอเท็จจริงที่ตางกัน ความขัดแยงที่มีสาเหตุจากเรื่องของผลประโยชนแซึ่งสาเหตุของความขัดแยงพบไดมาก
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และชัดเจนท่ีสุด โดยเฉพาะผลประโยชนแในทรัพยากรที่มีอยูจํากัดและทุกฝุายตองการที่จะทําใหฝุายตนเองบรรลุเปูาหมายที่ตั้ง
ไว จึงเกิดการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดความขัดแยง รวมทั้งสาเหตุที่มาจากความสัมพันธแของบุคคลทั้ง
บุคลิกภาพที่แตกตางกัน วิธีการทํางานตางกัน การมีเปูาหมายหรือมีความตองการที่แตกตางกัน และความขัดแยงที่มีสาเหตุ
จากโครงสราง อันไดแกการแบงโครงสรางของอํานาจหนาที่ท่ีไมชัดเจน จนทําใหเกิดการกาวกายหนาที่กันหรืองานซ้ําซอนกัน 
รวมไปถึงปใจจัยดานภูมิศาสตรแ หรือท่ีตั้ง ทางกายภาพ และความจํากัดของเวลาดวย โครงสรางขององคแการที่มีโอกาสทําใหเกิด
ความขัดแยงไดงาย ขณะเดียวกัน การจัดการความขัดแยงหรือการบริหารความขัดแยงน้ัน (วันชัย-รัตนภรณแ วัฒนศัพทแ, 2548, 
น.59-60) กลาววา มีขอบเขตตางกับการแกปใญหาความขัดแยง (conflict Resolution) ดังที่ ฮาฮิม (Rahim) อธิบายการ
แกปใญหาความขัดแยงหมายถึง การลดหรือขจัดความขัดแยง ซึ่งเป็นการดําเนินการใหความขัดแยงสิ้นสุดลง หรือสงบลง และ
การแกปใญหาความขัดแยงเป็นสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง สวนการบริหารความขัดแยงไมจําเป็นตองลดปริมาณของ
ความขัดแยง ซึ่งในสังคมไทยการใชคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยนั้น (วันชัย วัฒนศัพทแ, 2550, น.177-178) ไดเกิดขึ้นมานาน
แลว โดยเฉพาะในสังคมชนบทไทยท่ีมีผูหลักผูใหญมีบทบาทมากทางภาคอีสาน เราเรียกวา “ระบบเจาโคตร” ซึ่งตัวเจาโคตร
เอง อันไดแก ปูุ ยา ตา ยาย จะทําหนาที่คนกลางในกรณีมีขอขัดแยงกันในครอบครัวหรือในชุมชน แตเมื่อกระบวนการ
ยุติธรรมจากระบบสวนกลางเขามามีบทบาทอยางเป็นทางการ ระบบเจาโคตรก็คอยๆ หายไป ทางเหนือก็มีระบบ “แกเหมือง 
แกฝาย” ดังนั้น หากเราตองการใหการบริหารความขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสมอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคแ จึง
จําเป็นตองสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมหรือมีอํานาจในการบริหารจัดการความขัดแยงอยางแทจริง โดยใชองคแความรูของ
ชุมชนมาประยุกตแใชกับกลไกของรัฐใหเหมาะสมจะทําใหการแกปใญหาความขัดแยงมีพลังและเป็นที่ยอมรับ  
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา (Methods and Instruments) 
 การศึกษานี้ ผูศึกษากําหนดระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดในเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสาร ผลงานวิจัย วิทยานิพนธแ ตลอดเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาสรางกรอบ
คิด เพื่อใหการศึกษาวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ และผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่มีความขัดแยงอันเกิดจาการการ
จัดการน้ําใน 4 ตําบลของอําเภอบางระกํา ซึ่งมีพ้ืนท่ีอยูติดกับแมน้ํายม คือ ตําบลชุมแสงสงคราม, ตําบลทานางงาม, ตําบลบาง
ระกํา และ ตําบลวังอิทก รวมทั้งบางพื้นที่ในเขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย  
อันเป็นพื้นที่รอยตอท่ีมีการบริหารจัดการน้ํารวมกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวมีรูปธรรมปใญหาความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการ
น้ําใหเห็นอยางชัดเจน ผูศึกษา เลือกกลุมเปูาหมายและการเลือกประชากรผูใหขอมูลสําคัญ ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งจําแนกตามเทคนิควิธีการเก็บขอมูล ไดแก การสัมภาษณแเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูล
หลัก ทั้งที่เป็นขอมูล ขอเท็จจริง ความเห็น และความเช่ือตางๆ สวนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จัดใหมี            
2 ครั้ง ซึ่งเป็นการเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปใญหา สาเหตุของความขัดแยง และองคแประกอบของปใญหาความขัดแยง รวมทั้ง
กลไกการบริหารจัดการความขัดแยง ผลที่ไดรับจากการบริหารจัดการความขัดแยงในพื้นที่และประสบการณแการแกปใญหา
ความขัดแยงในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมทั้งมีการเก็บขอมูลโดยการสังเกตทั้งแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) และ
การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ในพื้นที่  

 
ผลการศึกษา (Results) และการอภิปรายผล (Discussion) 
 สภาพภูมิประเทศของพื้นที่อําเภอบางระกําท่ีเป็นที่ราบต่ํา หรือที่เรียกวา “ที่ลุมต่ําแมน้ํายม” ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนัก
ในฤดูฝนจะทําใหน้ําทวมขังอยูในพ้ืนท่ีเป็นเวลานาน ดังนั้นพื้นที่อําเภอบางระกําในฤดูฝนจะกลายเป็นแหลงรับน้ําจํานวนมากที่
ไหลมาจากตอนเหนือของพื้นที่ เชน นํ้าที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยา แพร สุโขทัย กําแพงเพชร ไหลมารวมลงที่แมน้ํายม รวมทั้ง
สภาพของแมน้ํายมในพ้ืนท่ีที่มีความคดเคี้ยวไปมา และแคบในบางจุด ทําใหไมสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว 
จึงเกิดภาวะน้ําทวมลนในเขตพื้นที่อําเภอบางระกําเป็นประจํา ขณะเดียวกัน ลักษณะพิเศษของพื้นที่ที่เป็นลุมต่ํา ทําใหน้ําไหล
ลงมาสูดานลางอยางรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่ไมแหลงเก็บน้ําขนาดใหญที่เพียงพอตอความตองการ จึงทําใหเกิดสภาวะขาด
แคลนน้ําในฤดูแลง 
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 ขณะที่วิถีชีวิตชุมชนของชาวบานในพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันพึ่งพาธรรมชาติ
ผูกพันอยูกับสายน้ํา อาชีพหลักของชาวบาน คือ การทํานาและจับปลา ความผูกพันดังกลาวไดหลอหลอมกลมกลืนจนเกิดเป็น
วิถี “นากับปลา” เมื่อสถานการณแปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความอุดมสมบูรณแของธรรมชาติก็เริ่มลดนอยลง วิถีการผลิตของ
ชุมชนที่เคยทํานาปีละครั้ง ก็เปลี่ยนเป็นมาทํานาปีละ 2-3 ครั้ง ขณะเดียวกันการเพิ่มของจํานวนประชากรและการพัฒนาใน
พื้นที่ รวมทั้งจํานวนปลาที่ลดนอยลง ทําใหชุมชนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด สวนหนึ่งที่ ไมมีที่ทํากินก็ตองออกไปรับจางใน
เมือง สวนคนที่มีที่ดินก็เพิ่มจํานวนการผลิตมากขึ้นกวาเดิม ปใจจัยเหลานี้ ทําใหมีน้ํามีไมเพียงตอความตองการของสมาชิกใน
ชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึน อันเป็นสาเหตุใหเกิดการแยงชิงน้ําในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงจนเกิดเป็นปใญหาความขัดแยงขึ้น ขณะที่
การจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบชลประทานที่มาแทนการจัดการน้ําโดยชุมชนในอดีต แมรัฐจะมีเครื่องมือการจัดการน้ําที่
นาเชื่อถือ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตระบบการจัดการน้ําของรัฐที่แบงพื้นที่ออกเป็นสวน ๆ เกิดพื้นที่
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ทําใหเกิดการตอรองอํานาจระหวางชุมชนที่อยูแตละพื้นที่ รวมทั้งการจัดการน้ําแบบสองมาตรฐาน
อันเกิดจากระบบชลประทานในพื้นที่ที่ไมครอบคลุมทั้งหมด ทําใหเกิดพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน สราง
ความไมเป็นธรรมและนําซึ่งปใญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ี 
 ดานประวัติความขัดแยง ในพื้นที่อําเภอบางระกําและพื้นที่บริเวณใกลเคียงในอดีต โดยมีเหตุการณแความขัดแยงที่
สําคัญ คือ การแยงชิงที่ดินและผลประโยชนแการจับปลาในหนองน้ํา หรือทุงนา หรือเวิ้งทุงในที่ราบลุมน้ํายม กรณีทุงสาน 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหวางคนในพ้ืนท่ีกับคนนอกหรือคนตางถิ่นที่อพยพเขามา การศึกษาพบวา การจัดการ
ของผูนําทองถิ่นในอดีต เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูมากบารมีหรือผูมีอิทธิพลในพื้นที่ เป็นกลไกสําคัญในการแกปใญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในกรณีดังกลาว แมวาตอมาอํานาจของภาครัฐเขามาจัดระเบียบในพื้นที่นี้ ก็ตาม ในสถานการณแปใจุบันปใญหา
ความขัดแยงอันเกิดจากการแยงชิงน้ําเพื่อทําเกษตรกรรมในฤดูแลง ระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนและชุมชน และ
ระหวางชุมชนกับรัฐ แมภาครัฐจะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แตผูนําทองถิ่นในชุมชนก็ยังมีบทบาทในการจัดการความขัดแยง
และจัดสรรผลประโยชนแเชนเดิม 
 การศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงกรณีการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผูศึกษา
ไดแบงผลการศึกษาในประเด็นตางๆ ออกเป็นชวงๆ ตามระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
 1. ภาพรวมของการจัดการน้ าในพื้นที่อ าเภอบางระก าจากในอดีตถึงปัจจุบัน แบงออกเป็น 3 ชวง ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 การจัดการน้ าโดยชุมชนในอดีต 
  การจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกําในอดีต กอนที่รัฐหรือระบบชลประทานจะเขามาในพื้นที่ พบวา ชุมชนมี
การจัดการน้ําอยูแลว โดยใชกลไกของผูนําทองถิ่นหรือผูนําในชุมชน ดวยการแบงความรับผิดชอบในการดแูลสายน้ําเป็นสาย ๆ 
หรือดูแลแหลงน้ําเป็นจุด ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีคูคลองจํานวนมากในเชิงของการแบงปในใชประโยชนแรวมกัน                  
แบบเครือญาติ  ภายใตแนวคิดการจัดการเชิงการแบงปในทรัพยากรใหกับสมาชิกอยางเป็นธรรม โดยการแบงความรับผิดชอบ
ในการจัดการน้ําออกเป็นสายน้ําแตละสาย ซึ่งกลไกเหลานี้นอกจากทําหนาที่ในการจัดการน้ําแลวยังมีหนาที่ในแกปใญหา            
ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นทั้งในชวงน้ําทวมและฤดูแลงอีกดวย โดยมอบอํานาจใหแตละผูนําในชุมชนบริหารจัดการน้ําตามสายน้ํา 
และบริหารความขัดแยงเพ่ือสรางความปรองดองสันติสุขในชุมชน การบริหารจัดการเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงอํานาจของชุมชนใน
การบริหารความขัดแยงอยางทจริง ขณะเดียวกัน ก็พบวาการจัดการน้ําในอดีตไมมีเครื่องมือการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
การคาดการณแขาดความแมนยํา และดูแลสายน้ําเป็นสาย ๆ ไมครอบคลุมการแกปใญหาที่เกิดขึ้นระหวางรอยตอของพื้นที่ได  
  การบริหารจัดการน้ําและความขัดแยงเชนนี้ สอดคลองกับการจัดการน้ําในระบบเหมืองฝุายของชุมชนทองถิ่นใน
ภาคเหนือ ดังที่ อัจฉรา รักยุติธรรม และคณะ (2549, น. 5-6) ไดกลาวถึง การจัดการน้ําในระบบเหมืองฝายวาเป็นภูมิปใญญา
การจัดการน้ํา อันเป็นเอกลักษณแเฉพาะของชุมชนทองถิ่นภาคเหนือที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งแมวาเหมืองฝายจะเป็นระบบ            
การจัดการน้ํา แตไมอาจมองเหมืองฝายเป็นเพียงเทคโนโลยีที่มนุษยแสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น 
หากแตยังเป็นระบบในการจัดความสัมพันธแที่เกี่ยวโยงกับคุณคาและอุดมการณแอํานาจ ทั้งความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับ
ธรรมชาติ และระหวางมนุษยแในสังคม ไมวาจะเป็นสมาชิกกลุมผูใชน้ําในชุมชนที่อยูภายในองคแกรเหมืองฝายเดียวกัน หรือ 
ความสัมพันธแระหวางองคแกรเหมืองฝายตาง ๆ ที่ใชน้ําสายเดียวกัน  ตลอดจนความสัมพันธแระหวางกลุมผูใชน้ําในทองถิ่นกับ
กลุมผูมีอิทธิพล หรืออํานาจจากภายนอกที่เขามารวมใชประโยชนแหรือรุกล้ําแยงชิงการใชทรัพยากรของชุมชน ดังนั้น            
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ขอคนพบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงและการจัดการน้ําที่ชุมชนแบงความรับผิดชอบออกตามสายน้ําหรือลําคลอง
สาขาของแมน้ํายมในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา ในอดีตนั้น แสดงไดถึงอํานาจการบริหารจัดการของชุมชนที่มีความสัมพันธแกับการ
วางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตประจําวัน จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับสิทธิและอํานาจในการควบคุม
และจัดการน้ําท่ีมีอยูจํากัดในบางสถานการณแซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือความขัดแยง  
 ช่วงที่ 2 การจัดการน้ าโดยรัฐหรือระบบชลประทาน 
 การจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบชลประทานเป็นแนวคิดเชิงการจัดสรรผลประโยชนแ เนนประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ  ทั้งการเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่ สรางเครื่องมือกักเก็บน้ําที่ความมั่นคงและกฎเกณฑแกติกาในการบริหารจัดการที่เป็น
ทางการ เพื่อใหผูใชน้ําหรือผูที่มีสวนไดเสียจากการจัดการน้ํามีความพึงพอใจ ซึ่งการจัดการน้ําโดยรัฐในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํามี
อยู 2 ระบบใหญ คือ ระบบแรก คือ ระบบการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกําตอนบนที่อยูกับพื้นที่ของอําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ซึ่งไดรับน้ําหลักจากแมน้ํายม แนวทางการจัดการน้ําในพื้นที่ คือ              
การจัดระบบเป็นเขตการใชน้ําภายใต “โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายมนาน” ในพื้นที่สามจังหวัด ประกอบดวยอําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถแ อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย, อําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง และอําเภอบางระกํา โดยกรมชลประทาน
ไดจัดประชุมกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ทั้งสามสวนดังกลาว แลวแตงตั้งเป็น “กลุมผูใชน้ํายมสูนาน” ขึ้นในพื้นที่นี้ และระบบที่สอง 
การจัดการน้ําในพื้นที่บางระกําตอนลางที่มีพื้นที่อยูติดกับจังหวัดกําแพงเพชรไดรับน้ําจากแมน้ําปิงผานระบบทอทองแดง 
เนื่องจากลุมแมน้ําปิงหลักมีปริมาณน้ําตนทุนนอย แตความตองการมีมากเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกมาก เมื่อเกิดการแยงชิงน้ํา  
จึงมีการจัดสรรน้ําจากแมน้ําปิงผานทอทองแดงจากจังหวัดกําแพงเพชร เขามาพื้นที่ตําบลทานางงาม หนองกุลา วังอิทก 
อําเภอบางระกํา ซึ่งพ้ืนท่ีนี้ กรมชลประทานไดตั้งเป็น “กลุมผูใชน้ําปิงสูยม” ขึ้น 
 ดานเครื่องมือการจัดการน้ําของรัฐหรือระบบชลประทานที่นําใชในพื้นที่อําเภอบางระกํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการน้ําแบบใหม มีการใชทั้งสิ่งกอสราง เชน จัดหาแหลงกักเก็บน้ํา หรือแกมลิง จัดหาน้ํา เพิ่มเสถียรภาพน้ําตนทุ น            
เป็นตน และไมใชสิ่งกอสราง เชน สรางระบบการบริหารจัดการแหลงเก็บกักน้ํา สรางระบบบริหารจัดการอุทกภัย กําหนด
พื้นที่โซนนิ่ง (zoning) (เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม/ชุมชน) การจัดการพืชคลุมดิน ฟื้นฟูตนน้ํา ติดตามคุณภาพน้ํา การบริหาร
จัดการเชิงนโยบาย/กฎหมาย และการจัดการองคแกรและการมีสวนรวม เป็นตน เป็นเครื่องมือการจัดการน้ํา และเมื่อเครื่องมือ
เหลานี้ไดเขามาแทนท่ีเครื่องมือการจัดการน้ําโดยชุมชนในอดีตไดทําใหอํานาจในการบริหารจัดการน้ําที่เคยเป็นของชุมชนตก
อยูในมือของอํานาจรัฐมากขึ้น 
 ขอคนพบเกี่ยวกับการจัดการน้ําโดยชลประทานที่แบงการจัดการในพื้นที่ออกเป็นสวน ๆ เกิดพื้นที่ตนน้ํา พื้นที่           
กลางน้ํา และพื้นที่ปลายน้ํา และมีการจัดกลุมผูใชน้ําขึ้นมาแทนที่การจัดการน้ําโดยชุมชนแบบเกา สอดคลองกับทฤษฎีระบบ 
ดังท่ี สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2550, น. 65) อธิบายวา ทฤษฎีระบบเป็นหนึ่งทฤษฎีในเครือขายของทฤษฎีโครงสราง-หนาที่นิยม 
ซึ่งพารแสันสแไดแบงสังคมออกเป็น 4 ระบบ คือ ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบบุคลิกภาพและระบบอินทรียแ ซึ่งระบบ
เหลานี้แตละระบบจะมีหนาที่เฉพาะตน คือ ระบบวัฒนธรรมทําหนาที่บํารุงรักษาแบบแผน (pattern maintenance หรือ 
latency) ระบบสังคมทําหนาท่ีบูรณาการ (integration) ระบบบุคลิกภาพทําหนาที่บรรลุเปูาหมาย (goal attainment) และ
อินทรียแทําหนาที่ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (adaptation) ทํานองเดียวกัน ระบบแตละระบบจะมีหนวยยอยทําหนาที่                
4 ประการ คือ ระบบยอยดานคุมครอง (fiduciary) หนาที่รักษาระเบียบสังคม (L) ระบบยอยชุมชน (social community)  
ทําหนาที่บูรณาการ (I) ระบบยอยดานเศรษฐกิจ (economy) ทําหนาที่ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม (A) และระบบยอยดาน
การเมืองทําหนาที่บรรลุเปูาหมาย (G) ดงัปรากฏระบบการจัดการโดยรัฐหรือระบบชลประทานในพื้นที่ปใจจุบัน 
 การศึกษาพบวา การจัดการน้ําแบบแยกสวนโดยรัฐหรือระบบชลประทาน ทําใหเกิดพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและ           
ปลายน้ํา และจัดกลุมผูใชน้ําขึ้นเขามาจัดการน้ําในพื้นที่รวมกับรัฐ ทําใหเกิดการตอรองอํานาจระหวางกลุม คนที่อยูตนน้ํามี
อํานาจมาก คนที่อยูกลางน้ํามีอํานาจรองลงมา สวนคนปลายน้ํามีอํานาจนอยที่สุด รวมทั้งมีการจัดการน้ําสองมาตรฐานใน
พื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทําใหเกิดความไมเทาเทียมขึ้น  ขณะเดียวกัน เครื่องมือการจัดการน้ํา         
ของรัฐ ไดทําใหเครื่องมือการจัดการน้ําของชุมชนถูกลดบทบาทลง ทําใหอํานาจในการจัดการน้ําอยูในมือของรัฐมากยิ่งขึ้น 
สงผลใหชุมชนไมสามารถพึงตนเองไดเหมือนเดิม รวมทั้งการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําของกรมชลประทานดวยใชผูนําในชุมชนมา
ฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ําแลวจัดตั้งกลุมผูใชน้ําขึ้นมานั้น ทําใหชลประทานมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือกลุมผูใชน้ํา 
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เนื่องจากรัฐมีความพรอมทั้งทรัพยากร เทคโนโลยีและงบประมาณ และไดนํากฎระเบียบการบริหารจัดการน้ําของรัฐเขามา
แทนท่ีกติกาเดิมของชุมชน 

ช่วงที่ 3 การจัดการน้ าเชิงบูรณาการ หรือ “บางระก าโมเดล” 
การจัดการน้ําเชิงบูรณาการ หรือ “บางระกําโมเดล” เกิดจากผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ในขณะนั้นไดเสนอแนว

ทางการแกปใญหาน้ําทวมทั้งระบบตอนายกรัฐมนตร ีดวยการตั้งศูนยแประสานงานเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยมี
ศูนยแกลางชวยเหลือแบบ One Stop Service สงตรงมาที่ศูนยแบัญชาการเดียว มุงเนนใหเกิดผลตอประชาชนไดอยางทันทวงที 
เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว การจัดการน้ําเชิงบูรณาการใชกลไกราชการหรือกลไกที่ทางการเป็นหลัก ไดแก ศูนยแอํานวยการ
เฉพาะกิจปูองกันและแกปใญหาอุทกภัยในพื้นที่อําเภอบางระกํา โดยมีบูรณาการกฎหมายหลายฉบับและสวนราชการหลาย
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยแผนเฉพาะกิจปูองกันและแกไขอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อําเภอบาง
ระกํา ซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือหลักในการปูองกันนํ้าทวมและภัยแลงอยางยั่งยืน ตามแผนงาน “บางระกําโมเดล” ของสวนราชการ 
 การศึกษาพบวา การจัดการน้ําเชิงบูรณาการหรือ “บางระกําโมเดล” ไดมีการนําเอาหลักการสําคัญของทฤษฎี
องคแการตาง ๆ มาพัฒนาผสมกันที่เรียกกันวา “สหวิทยาการ”  (Multidisciplinary Approach) มาปรับใช ซึ่งสอดคลองกับ
ตามแนวคิดทฤษฎีองคแการสมัยปใจจุบัน (Modern Theory of Organization) (พยอม วงศแสารศรี,2531, น.16-18) 
ขณะเดียวกัน การบริหารในรูปแบบดังกลาวนี้ ทําใหประชาชนเขาไมถึง “บางระกําโมเดล” 
 2. สาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง 
 การศึกษาสาเหตุและปใญหาของความขัดแยงแบงออกเป็น 3 ชวง ซึ่งแตละชวงพบวามีปใญหาความขัดแยงเกิดขึ้นมา
อยางตอเนื่อง ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวามีสาเหตุที่สําคัญของปใญหาความขัดแยง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 สาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง อันเกิดจากการจัดการน้ าโดยชุมชนในอดีต 

การจัดการน้ําโดยชุมชนในอดีตจะมีลักษณะของการแบงปในทรัพยากรภายในชุมชน แตเมื่อเกิดสถานการณแขาด
แคลนน้ําหรือมีการแยงชิงผลประโยชนแระหวางบุคคลกับบคุคลแลว ก็จะนําซึ่งความขัดแยงในท่ีสุด ความขัดแยงในอดีต จะเป็น
ลักษณะของความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล ซึ่งสาเหตุของปใญหาประกอบดวย (1) สาเหตุอันเกิดจากการรับรูขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณน้ําที่ผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากหากการคาดการณแของบุคคลที่ผิดพลาด ก็สงผลใหการจัดการน้ํา
ผิดพลาด ทําใหเพาะปลูกลมเหลวตามไปดวย (2) สาเหตุอันเกิดจากชุมชนไมมีระบบการจัดการน้ําแบบองคแรวม เนื่องจากการ
จัดการน้ําโดยชุมชนในอดีต ชุมชนมอบหมายใหผูนําในทัองถิ่นหรือผูนําในชุมชนดูแลสายน้ําหรือคูคลองเป็นสายๆ ในลักษณะ
ตางคนตางดูแลสายน้ําของตนในแตละพื้นท่ี ยังไมมีระบบการบริหารจัดการรวมกัน เมื่อเกิดสถานการณแปใญหาพื้นท่ีก็ทําใหเกิด
ความขัดแยงไดงาย (3) สาเหตุอันเกิดจากความตองการของบุคคลที่เพ่ิมขึ้น เมื่อบุคคลไมพอใจในผลประโยชนแจากการจัดการ
น้ําของชุมชนที่บุคคลไดรับ จึงละเมิดขอตกลงของชุมชนทําใหเกิดความขัดแยง  

สวนปใญหาความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําโดยชุมชนในอดีตจากสาเหตุดังกลาวจะเป็นลักษณะของความ
ขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคลเป็นหลัก ประกอบกับบริบทและวิถีการผลิตแบบครัวเรือนของชุมชน ทําใหความขัดแยงไม
ขยายผลมากนัก เวนเสียแตจะมีองคแประกอบของความขัดแยงอ่ืนท่ีทําใหเหตุการณแบานปลาย เชน ความรุนแรงอันเกิดการยิง
ปืนขมขูคูกรณีที่ไปเฝูาทํานบดินเพื่อกักเก็บน้ําในเวลากลางคืน เป็นตน 
 ช่วงที่ 2 สาเหตุและปัญหาของความขัดแย้ง อันเกิดจากการจัดการน้ าโดยรัฐ 
 การจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบชลประทานในพื้นที่อําเภอบางระกํา ซึ่งไดแบงพื้นที่การจัดการน้ําออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตการจัดการน้ําในพื้นที่บางระกําตอนบน และเขตการจัดการน้ําในพื้นที่บางระกําตอนลาง ทําใหเกิดพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา รวมทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน สงผลใหปใญหาความขัดแยงขยายวงขึ้น 
ขณะเดียวกัน ระบบชลประทานไดทําใหเกิดพื้นที่ความขัดแยงใหมท่ีแบงออกเป็นตามลกัษณะกายภาพ คือ พื้นที่ตนน้ํา (อําเภอ
พรหมพิรามซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของการจัดการน้ํา)“พื้นที่กลางน้ํา” (อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย) และ“พื้นที่ปลายน้ํา” 
(อําเภอบางระกําซึ่งอยูตอนลางของพื้นที่) การจัดการดังกลาว ทําใหเกิดปใญหาความขัดแยงอันมีสาเหตุมาจาก (1) แนวเขต
อํานาจการปกครอง (2) การแยงชิงผลประโยชนแทางการเมืองของนักการเมืองทองถิ่น (3) การแยงชิงน้ําระหวางชุมชนกับ
บริษัทเอกชนที่สูบน้ําขึ้นขายในพื้นที่ (4) การขยายพื้นที่ทําการเพาะปลูกของชาวบาน (5) การจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบ
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ชลประทานมีสองมาตรฐาน (6) การที่ชุมชนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการ (7) การเห็นแกตัวและการไมปฏิบัติตามขอตกลง
ของกลุมผูใชน้ํา และ (8) การไมมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ํา  
 ขอคนพบดังกลาวเกี่ยวของกับสาเหตุของความขัดแยงหลายประการ เชน สาเหตุจากโครงสรางอํานาจหนาที่ที่ไม
ชัดเจนจนทําใหเกิดการกาวกายหนาท่ีกัน สาเหตุจากเรื่องของผลประโยชนแและจากระบบการจัดการที่ไมเหมาะสม การจัดสรร
น้ําท่ีไมเทาเทียมกัน รวมทั้งสาเหตุความขัดแยงท่ีมาจากนโยบายภาครัฐไดเรงรัดการผลิตเพื่อการสงออก จากปใญหาอํานาจของ
บุคคลที่มีไมเทากัน สาเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดการจัดการน้ําของรัฐที่ไมทั่วถึงและสรางความไมธรรม รวมถึงสาเหตุที่มาจาก
กฎหมายการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
 ปใญหาความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําของรัฐที่มีสาเหตุดังกลาว ทําใหความขัดแยงขยายวงกวางจากเดิมที่เป็น
ปใญหาระหวางบุคคล กลายเป็นความขัดแยงระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ตามระบบการจัดการน้ําที่แบงพื้นที่ที่เกิด
พื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา และทําใหเกิดพื้นท่ีในเขตและนอกเขตชลประทาน   
 ช่วงที่ 3 สาเหตุและปัญหาของความขัดแย้งอันเกิดจากการจัดการน้ าเชิงบูรณาการ 
 การศึกษาพบวา การจัดการน้ําเชิงบูรณาการหรือ “บางระกําโมเดล” ซึ่งเกี่ยวกับการบูรณาการหนวยงานของรัฐ
หลายงานและการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับเพื่อรับมือกับสถานการณแพิเศษ ซึ่งหลักจากพนสถานการณแไปแลว การกอสราง
โครงการตาง ๆ ตามแผนงานบางระกําโมเดล ทําใหเกิดปใญหาความขัดแยงในพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุปใญหาความขัดแยง คือ                
(1) สาเหตุอันเกิดจากการไมมีสวนรวมของชุมชน (2) สาเหตุอันเกิดจากการประสานงานระหวางหนวยงาน และ (3) สาเหตุ
ปใญหาความขัดแยงอันเกิดการแยงชิงสิทธ์ิในที่ดิน 
 ขอคนพบเกี่ยวกับปใญหาความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําเชิงบูรณาการ มีสาเหตุหลายประการ ดังที่ สุพัตรา 
จิตตเสถียร (เรื่องเดียวกัน, น 28-31) ไดประมวลมูลเหตุความขัดแยง คือ (1) ความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางของ         
ความคิดเห็นและการรับรูของบุคคล (2) ความขัดแยงจากการรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริง ความขัดแยงที่มีสาเหตุจากการรับรู
และเขาถึงขอมูลที่ตางกัน (3) ความขัดแยงที่มีสาเหตุจากเรื่องของผลประโยชนแในองคแการ (4) ความขัดแยงที่มีสาเหตุจาก
ความสัมพันธแของบุคคล สิ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงของความสัมพันธแระหวางบุคคล (5) ความขัดแยงที่มีสาเหตุจาก                 
โครงสราง ๆ ของสังคม หรือขององคแการที่ทําใหเกิดความขัดแยง  
 ความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําเชิงบูรณาการ มีลักษณะของปใญหาความแยงจากการประสานงานระหวาง
หนวยงานเป็นหลัก รวมไปถึงหนาท่ีของหนวยงานท่ีทับซอนกันในพื้นที่ เชน ชลประทานมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการน้ํา 
อําเภอดูแลดานการบําบัดทุกขแ บํารุงสุข บรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งดูแลความ
เดือดรอนของชาวบานพื้นที่ รูปแบบการจัดการเชิงบูรณาการ แตแยกสวนความรับผิดชอบ จึงนํามาซึ่งความขัดแยงในการ
ประสานงานระหวางหนวยงานดังเชนสถานการณแที่ผานมา 
 3. องค์ประกอบของปัญหาความขัดแย้ง  
 องคแประกอบของปใญหาความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา การศึกษาพบวาข้ึนอยูบริบท
ของชุมชนในแตละยุควาจะมีปใจจัยใดที่ทําใหความขัดแยงปรากฎชัดขึ้นหรือรุนแรง ดังเชน  
 (1) องคแประกอบของปใญหาความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําโดยชุมชน ดานสภาพแวดลอมหรือเหตุการณแที่จะ
จุดระเบิดใหเกิดความขัดแยงปรากฎขึ้น เมื่อเกิดวิฤติขาดแคลนน้ํา สมาชิกในชุมชนก็ตองจัดเวรไปเฝูาน้ําหรือเฝูาทํานบดิน เพื่อ
กักเก็บน้ําและปลอยเขาพื้นที่ ตามระบบการแบงปในของชุมชนที่เกิดจากการเจรจาของผูนําในพื้นที่ แตหากมีการละเมิด
ขอตกลงหรือมีการโกงน้ําเกิดขึ้น ปใญหาความขัดแยงก็เป็นจุดระเบิดขึ้นที่ทําใหเห็นความขัดแยงชัดเจนและการกระทําตอกัน
ระหวางบุคคลกับบุคคลที่มีความขัดแยงกันก็อาจแสดงใหเห็น ดวยการแอบเปิด แอบปิดประตูน้ํา เพื่อนําน้ําเขานาแปลงนาของ
ตน ซึ่งอาจกระทําอยางเปิดเผยในเวลากลางวันหรือไมเปิดเผยในเวลากลางคืน ซึ่งเมื่อคูกรณีรับรูการกระทําที่แสดงออกมา 
ความขัดแยงก็จะปรากฎขึ้นทันที และนํามาซึ่งความไมพอใจของอีกบุคคลหนึ่ง จนเกิดเหตุมีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ ทั้งการยิง
ขมขูและประทุษรายคูกรณี องคแประกอบนี้จึงเป็นตัวจุดระเบิดสําคัญที่ทําใหความขัดแยงชัดเจน และทําใหเกิดความแตกแยก
ในชุมชน 
 (2) องคแประกอบของปใญหาความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําโดยรัฐ สภาพแวดลอมหรือเหตุการณแที่นําไปสู
ชนวนหรือจุดระเบิดใหเกิดความขัดแยงปรากฎขึ้น ในสภาพแวดลอมใหม แตรูปธรรมของปใญหาความขัดแยงก็คงคลายๆ กัน 
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คือ การไมเคารพกติกาขอตกลงในการจัดสรรน้ําตามระบบการจัดการน้ําของชลประทาน โดยกรมชลประทานไดตั้งผูนําใน
พื้นที่เป็นกรรมการกลุมผูใชน้ํา โดยการจัดเวรยามแบงน้ําระหวางชุมชนที่อยูตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา แตก็มีปใญหาความ
รุนแรง เพราะการไมเคารพกฎระเบียบขอตกลง เกิดการแยงชิงน้ําจนเหตุการณแก็บานปลายเมื่อเสียงปืนดังขึ้นจึงสะทอนความ
ขัดแยงในพื้นที่ ขณะที่การกระทําตอกันอันเป็นองคแประกอบของความขัดแยงที่เกิดจากการจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบ
ชลประทาน พบวาเมื่อเครื่องมือการจัดการน้ําของรัฐ ทั้งใชสิ่งกอสราง และเครื่องมือไมใชสิ่งกอสราง เชน การตั้งกลุมผูใชน้ํา
ชลประทานในพื้นที่ที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการน้ํารวมชลประทาน ดังนั้น การกระทําตอกันที่แสดงออกมาในสถานการณแ
ปใจจุบัน คือ ชาวบานหรือชุมชนที่ตองการน้ําในแตละพื้นท่ีจะมาเป็นการรวมกลมเพื่อกดดันกลุมผูใชน้ําชลประทานแทน 
 (3) องคแประกอบของปใญหาความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําบูรณาการ ชาวบานที่ไมไดรับความเป็นธรรมใน
ชุมชนที่จากการดําเนินโครงการหรือถูกดันใหยอมเสียสละพื้นที่ใหรัฐเขามาดําเนินการ จึงมีการฟูองรองขอความเป็นธรรมตอ
ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก ในคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐกระทําละเมิด ทําใหชาวบานผูฟูองคดีไดรับความ
เดือดรอนเสียหาย ทําใหพืชผักและไมยืนตนถูกทําลาย การฟูองรองตอศาลปกครองจึงเป็นปรากฎการณแหรือเหตุการณแที่
นําไปสูชนวนหรือจุดระเบิดที่ทําใหความขัดแยงปรากฎตัวชัดเจนขึ้น ซึ่งการกระทําตอกันจะมีลักษณะเป็นการกระทําตอกัน
ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ และผลที่ตามมา แมจะยังไมสงผลกระทบท่ีชัดเจนมากนัก แตการดําเนินการตามแผนงาน
บางระกําโมเดลที่สมาชิกในชุมชนไมมีสวนรวม ไดสรางความไมไววางใจของชุมชนในโครงการของรัฐและจะสงผลต อการให
ความรวมมือในพ้ืนท่ี 
 4. กลไกและการบริหารจัดการความขัดแย้ง ในพื้นที่อ าเภอบางระก า ผลการศึกษาแบงได 3 ชวง คือ 
 ช่วงที่ 1 กลไกและการบริหารจัดการความขัดแย้งโดยชุมชนในอดีต  
 ในอดีตชุมชนใชกลไกผูนําทองถิ่นหรือหรือผูนําในชุมชนเป็นกลไกหลักในการบริหารความขัดแยง ซึ่งชาวบานใช
แกปใญหาความขัดแยงผานผูนําทองถิ่นหรือผูนําชุมชน ทั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูมากบารมีหรือผูมีอิทธิพล หรือแมกระทั่งใอเสือ
หรือโจรเกาที่ชาวบานเคารพนับถือในอดีต กลไกนี้จึงเป็นการแกปใญหาขัดแยงเชิงเครือญาติที่มีความไวเนื้อเช่ือใจในผูนําชุมชน
ใหทําหนาท่ีในการแกปใญหาความขัดแยงเพื่อการรวมกันอยางสันติ 
 ขณะที่การบริหารความขัดแยงในอดีต ชุมชนใชความสัมพันธแระหวางผูนํากับผูนําเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความขัดแยงในชุมชนในการแกปใญหามาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ผานผูนําของชุมชนทั้งผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน นักเลง 
ผูมีอิทธิพล หรือแมกระทั่งใอเสือหรือโจรเกาในอดีต เป็นกลไกที่ไมเป็นทางการเนนการสรางความสมานฉันทแของชุมชนที่อยู
รวมกันแบบเครือญาติมีความไวเนื้อเช่ือใจกันในระหวางบุคคลในชุมชน เพื่อหาทางออกในการจัดการความขัดแยงเยี่ยงญาติ
มิตร และการใชความสัมพันธแระหวางผูนําลมเหลว ก็มีการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง โดยคนกลางท่ีชุมชนใหความเคารพนับ
ถือ เชน พระสงฆแ หรือผูอาวุโสของหมูบานมาเป็นคนกลางในการเจรจาและหากถึงที่สุดแลวถาปใญหาความขัดแยงยังไมไดรับ
การแกไข อาจจะมีการใชกําลังมวลชนเขากดดัน ซึ่งการใชกําลังมวลชนในอดีตจะเป็นการยกกลุมชาวบานไปเฝูาทํานบดินเป็น
หลัก เพื่อใหเกิดการจัดการน้ําเขาไปในพ้ืนท่ีโดยเร็วจนสําเร็จเสร็จสิ้นมากกวาการชุมนุมเดินขบวนกดดันในปใจจุบัน 
 ขณะเดียวกัน กลไกและการบริหารจัดการความขัดแยงโดยชุมชนในอดีตเหลานี้มีทั้งสําเร็จและลมเหลว ทั้งนี้
เนื่องจากปใจจัยสําคัญขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําในทองถิ่นวาจะเจรจาไกลเกลี่ยไดหรือไม และการใชนักเลงหรือโจรมา
แกปใญหาในพื้นที่ บางครั้งเป็นเรื่องการขมขูคุกคามมากกวาการเจรจาหาทางออกในการแกปใญหา อีกทั้งกติกาหรือขอตกลง
ของชุมชนที่ใชความเช่ือใจมากกวากฎระเบียบขอบังคับก็อาจมีการละเมิดขอตกลงได ขณะเดียวกัน โครงสรางการตัดสินใจ
ตามกลไกของชุมชนที่แบงการดูแลจัดการน้ําตามสายน้ํา ผานกลไกผูนําที่ไมเป็นทางการหรือผูนําชุมชนที่มอบหมายในอดีต
เชนนี้ ขณะเดียวกัน โครงสรางการตัดสินใจของกลไกในชุมชน จะเนนการประสานความรวมมือในการแกปใญหาความขัดแยง
ระหวางบุคคลในชุมชน ซึ่งสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจและใชประสบการณแองคแความรูที่สั่งสมนํามา
ประกอบการแกปใญหา  

การศึกษาพบวา กลไกดังกลาวสามารถบริหารจัดการความขัดแยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมไดสงกระทบตอ
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกในชุมชนมากนัก และการพึ่งพาในการใชประโยชนแจากทรัพยากรรวมกัน  

ผลจากการบริหารจัดการความขัดแยงโดยชุมชนในอดีต อาจกลาวไดวา กลไกผูนําในชุมชนหรือผูนําทองถิ่นเป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของชุมชน สมาชิกในชุมชนใหความเคารพนับถือ และผูนํามีความสามารถในกระบวนการแกปใญหา ทั้งการเจรจา
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ไกลเกลี่ยและมาตรการอื่น ๆ อันเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผลจากการเจรจาไกลเกลี่ยปใญหาความขัดแยงเกิดความเป็น
ธรรมกับคูกรณี รวมทั้งบริบทของชุมชนในอดีตและความสัมพันธแเชิงเครือญาติ ทําใหการบริหารจัดการปใญหาความขัดแยงโดย
ชุมชนยุติลงดวยความสมานฉันทแ 
 ช่วงที่ 2 กลไกและการบริหารจัดการความขัดแย้งโดยรัฐ 
 การศึกษาพบวา กลไกการบริหารจัดการความขัดแยงโดยรัฐหรือระบบชลประทาน โดยหลักแลวเป็ นกลไกที่เป็น
ทางการที่เรียกวา กลไกตามระบบราชการที่หนวยงานรัฐแตงตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีแกปใญหาความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ํา
ในพื้นที่อําเภอบางระกํา เชน โครงการชลประทานพิษณุโลก รวมทั้งกลุมผูใชน้ํา  (กลุมพื้นฐาน) และกลุมบริหารการใชน้ํา
ชลประทานในพื้นที่ที่รัฐแตงขึ้นเป็นตน การศึกษาพบวา กระบวนการบริหารความขัดแยงโดยรัฐหรือระบบชลประทาน 
หลังจากการวินิจฉัยความขัดแยงแลว รัฐแทรกแซงในการบริหารจัดการความขัดแยง กรณีการจัดการน้ําในพื้นที่ดวย            
4 มาตรการ คือ (1) การเจรจาไกลเกลี่ย หรือการเจรจาตอรอง ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐหรือชลประทานนํามาใชในการ
แกปใญหามากที่สุด เพราะรัฐเชื่อวาหากการพูดคุยเจรจาจะนํามาซึ่งการแสวงหาคําตอบรวมกัน (2) การเแบงปในผลประโยชนแ 
การบริหารจัดการแบบนี้สวนมากเป็นผลมาจากการเจรจาไกลเกลี่ยจนเป็นพอใจแลวของทุกฝุายกอน จึงมีการแบงปใ น
ผลประโยชนแข้ึนใหทุกฝุายรับผลประโยชนแรวมกัน หรือแบบ win win (3) การใชมาตรการทางกฏหมาย เป็นเครื่องมือสําคัญใน
การปฏิบัติหนาที่ของภาครัฐ ทั้งนี้ หากเจรจาแกปใญหาตามมาตรการเจรจาไกลเกลี่ยและการแบงผลประโยชนแลมเหลวแลงจึง
จะใชมาตรการนี้ ซึ่งอาจสงทั้งผลดีและสงเสียตอการบริหารความขัดแยง หากชาวบานไมไดรับความเป็นธรรม ก็จะมีการ
ตอตาน มาตรการทางกฎหมายสวนใหญรัฐหรือชลประทานจะใชมาตรการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ เชน             
การแจงขอหาบุกรุกสถานที่ราชการ หรือการมั่วสุม เป็นตนและ (4) การใชกําลังเขาบังคับ เป็นเครื่องมืออันสุดทายที่รัฐใช            
หากเครื่องมืออ่ืน ๆ ไมไดผล ซึ่งมักจะไมใชเครื่องมือนี้ 
 ขณะเดียวกัน กลไกและการบริหารจัดการความขัดแยงโดยรัฐหรือระบบชลประทาน แมจะมีรูปแบบเป็นทางการ
และมาตรการที่มีกฎหมายรองรับ แตการนํามาปฏิบัติในพื้นที่ หลายครั้งพบวา ยังขาดการมีสวนรวมจากประชาชน และแมวา
รัฐมีความพรอมทั้งความรู อํานาจ เครื่องมือและทรัพยากรตางๆ ทําใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจอยูเหนืออํานาจของชุมชน 
รวมทั้งการแบงพื้นที่การจัดการน้ําเป็นพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เกิดพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน แต                   
การบริหารจัดการจัดแบบแยกสวน และกลไกท่ีรัฐตั้งขึ้นอาจสรางระยะหางระหวางรัฐกับประชาชนได ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแยง
ขึ้น กลไกดังกลาวไมสามารถแกปใญหาไดทันที อีกทั้งโครงสรางการตัดสินใจของการบริหารจัดการความขัดแยงโดยรัฐ 
การศึกษาพบวาเป็นโครงสรางการตัดสินใจแบบรวมศูนยแสั่งการจากบนลงลาง ซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยูกับสวนราชการเป็นหลัก
และชุมชนไมคอยมีสวนรวมมากนัก 
 ผลจากการศึกษา อาจกลาวไดวา ผลจากการบริหารจัดการความขัดแยงโดยกลไกของรัฐหรือระบบชลประทาน ยังไม
สามารถจัดสรรผลประโยชนแใหเกิดความเป็นธรรมกับชุมชนในพื้นที่ และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกการ
บริหารจัดการความขัดแยงของรัฐยังไมสามารถแกปใญหาที่เกิดจากการจัดการน้ําแบบแยกสวนที่สรางขึ้นมาได ทําใหชุมชนใน
พื้นที่ท่ีอยูตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํามีการตอรองผลประโยชนแ ระหวางกลุมผูใชน้ํา อันเป็นสาเหตุของความขัดแยง รวมทั้ ง
การเขาแทรกแซงโดยกลไกของรัฐ ดวยมาตรการตางๆ การเจรจาและแบงปในผลประโยชนแ ยังไมสามารถแกปใญหาระบบ
ชลประทานที่ไมครอบคลุมในพื้นที่อําเภอบางระกํา ทําใหเกิดปใญหาการจัดการน้ําแบบสองมาตรฐานในพื้นที่เขตชลประทาน
และพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทําใหชุมชนนอกพ้ืนท่ีชลประทานเกิดความรูสึกไมไดความธรรมจากระบบการจดัการน้ําดังกลาว 
รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงของรัฐที่ไมมีการนําเอากลไกเดิมชุมชนมาปรับใชใหสอดคลอง ทําใหชุมชนไมมีสวน
รวมและไมมีอํานาจในการบริหารจัดการความขัดแยงทําใหปใญหาความขัดแยงยังคงดํารงอยู 
 ช่วงที ่3 กลไกและการบริหารจัดการความขัดแย้งเชิงบูรณาการ  
 การศึกษาพบวา กลไกการบริหารจัดการความขัดแยง อันเกิดจากการจัดการน้ําเชิงบูรณาการหรือ “บางระกํา
โมเดล” โดยใชทั้งกลไกท่ีเป็นทางการ และกลไกกึ่งทางการและกึ่งไมเป็นทางการ ซึ่งกลไกท่ีเป็นทางการ ไดแก ศูนยแอํานวยการ
เฉพาะกิจปูองกันและแกปใญหาอุทกภัยในพื้นที่อําเภอบางระกํา ซึ่งมีหนาที่แกปใญหาการจัดการน้ําและบริหารความขัดแยงที่
เกิดขึ้นดวย และกลไกกึ่งทางการกึ่งไมเป็นทางการเป็นกลไกหนึ่งที่เกิดจากความเป็นผูนําหรือภาวะผูนํา นําตําแหนงมาใชใน
การบริหารความขัดแยงในพื้นที่ โดยใชความเป็นผูบริหารระดับสูงหรือหัวหนาสวนราชการในระดับจังหวัด เชน ผูวาราชการ
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จังหวัดพิษณุโลก เขาไปทํางานเพื่อใหเขาถึงความรูสึกของชาวบาน อันจะมาซึ่งความไววางใจและประสิทธิภาพในการ
แกปใญหาความขัดแยง 
 การศึกษาพบวา การบริหารความขัดแยงเชิงบูรณาการ ตามกลไกท่ีเป็นทางการ พบวาคลาย ๆ กับการบริหารจัดการ
ความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําโดยรัฐ แตบูรณาการเอาหนวยงานราชการตาง  ๆ ที่เกี่ยวของหลายหนวยงานรวม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเฉพาะกิจหรือแกปใญหาตามสถานการณแ โดยใชบุคลากรที่มีค วามเช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย และการบูรณาการกฎหมายหลายฉบับรวมทั้งกลไกกึ่งทางการกึ่งไมเป็นทางการที่
ผูบริหารใชภาวะความเป็นผูนําลงไปในพื้นที่เพ่ือแกปใญหาความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําในพื้นที่อยางทันทีก็สามารถลด
ปใญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีไดระดับหนึ่ง และโครงสรางการตัดสินใจของการบริหารความขัดแยงเชิงบูรณาการ พบวา
เป็นโครงสรางในรูปแบบรวมศูนยแสั่งการตามระบบราชการโดยบูรณาการหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูงเป็นหลัก 
 ผลการศึกษา อาจกลาวได ผลจากการบริหารความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําเชิงบูรณาการ ทั้งการใชกลไกที่
เป็นทางการของภาครัฐและกลไกกึ่งทางการกึ่งไมเป็นทางการ ยังไมสามารถแกปใญหาความขัดแยงหรือมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําเชิงบูรณาการไดดีเทาที่ควร 
 5. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ขอเสนอแนะที่สําคัญจากศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอ        
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบวาการจัดการน้ําโดยรัฐหรือระบบชลประทานในปใจจุบันไดแบงเป็นพื้นที่การจัดการน้ําเป็น
พื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ทําใหเกิดการตอรองผลประโยชนแในทรัพยากรน้ําระหวางชุมชนในสามพื้นที่ และเกิดระบบ
การจัดการสองมาตรฐานในพื้นที่เขตชลประทานและนอกชลประทาน อันเป็นสาเหตุของความขัดแยงเนื่องจากชุมชนถูกแบง
ออกตามพื้นท่ีและไดรับการจัดการน้ําที่ไมทั่วถึงหรือเป็นธรรม ดังนั้น รัฐควรสรางกลไกการบริหารความขัดแยงที่รวมเอาพื้นที่
ทั้งหมดมารวมกันบริหารจัดการความขัดแยง 
 
บทเรียนส าคัญจากการศึกษา 
 บทเรียนสําคัญจากการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการความขัดแยง กรณีการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก ทําใหเห็นวา การบริหารความขัดแยงในสถานการณแปใจจุบันที่ปใญหามีความซับซอนมากยิ่งขึ้น กลไกการ
บริหารจัดการความขัดแยงของชุมชนหรือชาวบานเพียงอยางเดียวไมสามารถแกปใญหาความขัดแยงที่มีความรุนแรงและขยาย
วงกวางได เพราะจํานวนประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและการเพิ่มพื้นที่การผลิต ทําใหมีความตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นตาม 
ขณะเดียวกัน การที่ภาครัฐเขาไปแทรกแซงกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงเดิมของชุมชน โดยไมมีการนําเอาองคแความรู 
หรือเครื่องมือการบริหารจัดการของชุมชนที่มีอยูเดิมมาปรับใชใหสอดคลองเหมาะสม ทําใหการบริหารจัดการความขัดแยงของ
รัฐไมมีประสิทธิภาพหรือเกิดความไมเป็นธรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้นแลว การผสานพลังระหวางกลไกการบริหารจัดการ
ของชุมชนเขารวมกับกลไกและอํานาจรัฐ จะทําใหการบริหารจัดการความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพ มีพลัง และเป็นยอมรับของหนวยงานราชการและประชาชนทุกภาคสวน 
 
ข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ 
 ขอสังเกตุบางประการเกี่ยวกับศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง “การบริหารความขัดแยงกรณีการจัดการน้ําในพื้นที่
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก” ผูศึกษาใชเทคนิคการสัมภาษณแเชิงลึก การสังเกตการณแ และการสนทนากลุมมาเป็น
เทคนิคในการศึกษา ซึ่งเหมือน ๆ กับงานวิจัยคุณภาพช้ินอื่น ๆ หากแตที่มีความแตกตางจากงานวิจัยช้ินอื่น ๆ คือ ผูใหขอมูล
หลักสวนใหญในงานศึกษาช้ินนี้ จะเป็นผูนําที่เป็นทางการและไมเป็นทางการในพื้นที่เป็นหลัก เชน กํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัครชุมชน ประธานกลุมผูใชน้ําชลประทาน หรือผูนําองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารหนวยงานราชการในพื้นที่ ซึ่ง
ขอจํากัดดังกลาวเกิดจากชาวบานในพื้นที่โดยทั่วไปจะไมคอยใหขอมูลหรือความเห็นเกี่ยวปใญหาความขั ดแยงโดยตรง ทั้งนี้ 
เพราะบริบทของชุมชนและความเป็นชาวบานในพื้นที่มีความเป็น “หนาฉาก หลังฉาก” ยากตอการศึกษา ทําใหขอมูลบางสวน
ที่เกี่ยวกับความเห็นของชาวบานอาจไมสมบูรณแ ขอจํากัดดังกลาวผูศึกษา จึงจําเป็นตองใชเทคนิคที่หลากหลายในการศึกษา 
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อีกทั้งกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงกรณีการจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอบางระกํา ยังไมผานการเผชิญหนากับวิกฤติความ
ขัดแยงที่รุนแรงเหมือนในชวงมหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ผูศึกษา จึงตองวิเคราะหแขอมูลจากบริบทตาง ๆ เปรียบเทียบ
สถานการณแที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีการศึกษาในประเด็นดังกลาวครั้งตอไป ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงอันเกิดจากการจัดการน้ําในพ้ืนท่ี โดยเนนความพึงพอใจของประชาชนผู
มีสวนไดเสียจากกลไกการบริหารจัดการความขัดแยงเป็นสําคัญ 
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การศึกษาพัฒนาการและกระบวนการใช้ละครบ าบัดกับเด็กที่ถกูทารุณกรรม  
The study of the development and process of Drama Therapy for abused children 

 
ธัญวรัตน์ บุญฤทธิ์ 28 

      
Abstract 

 
 The study of the development and process of drama therapy for abused children is a qualitative 
research which study from documents and in-depth interviews from five staffs and related parties who 
are involved in drama therapy for abused children. The results showed that the development of drama 
therapy for abused children accumulated knowledge of theater and drama therapy for over 15 years. 
Developed to a process that considers safety and psychological impact on children and help abused 
children to explore on their own, also increased self-esteem and develop social skills. The processes of 
the drama therapy can be divided into three parts. First is a part of assessing abused children before the 
drama therapy events. Second is a part of the drama therapy which have 7 steps including stabilization, 
creation, constructing format, rehearsal, feeding back, and reflection. The last part a part of assessing 
abused children after the drama therapy. 
 
Keywords : Drama Therapy, Abused Children  
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาพัฒนาการและกระบวนการใชละครบําบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณแเชิงลึกเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของในการใชละครบําบัดทํางานกับเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมของมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็ก จํานวน 5 คน ซึ่งผลการศึกษาพบวาพัฒนาการการใชละครบําบัดกับเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมนั้น เกิดจากการสั่งสมความรูทางดานละครและละครบําบัดกวา 15 ปี พัฒนามาเป็นกระบวนการที่ใชทํางานกับเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมที่คํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบทางดานจิตใจตอเด็กเป็นสําคัญ และเป็นกระบวนการที่ชวยพัฒนาใหเด็กที่
ถูกทารุณกรรมไดสํารวจตนเอง เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาทักษะทางสังคม โดยกระบวนการละครบําบัดที่ถูก
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถแบงขั้นตอนกระบวนการออกเป็น 3 สวน คือ สวนของการประเมินเด็กกอนกิจกรรมละครบําบัด             
สวนกิจกรรมละครบําบัด ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นการสรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ขั้นการจุดประกายความคิด
สรางสรรคแ ข้ันการสรางเรื่องราว ขั้นการซอมแสดงและปรับเปลี่ยน ขั้นการแสดง ขั้นการดูผลตอบกลับ และขั้นการสรุปหลัง
กระบวนการละคร และสวนสุดทายคือ สวนของการประเมินเด็กหลังกิจกรรมละครบําบัด  
 
ค าส าคัญ : ละครบําบัด, เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
 
การศึกษาพัฒนาการและกระบวนการใช้ละครบ าบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 เนื่องจากละครบําบัดเป็นกระบวนการที่ตองอาศัยการเลียนแบบกลุมประกอบกับการจินตนาการ ซึ่งชวยใหเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมสามารถสื่อสารความคิด อารมณแความรูสึก และประสบการณแในอดีตออกมาไดโดยไมคิดวาเป็นเรื่องของตน ทําให
เด็กสามารถเปิดเผยตัวเองและพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และทักษะการแกไขปใญหาไปพรอม ๆ กัน ผานกระบวนการ

                                                           
28นักศึกษาปริญญาโท  หมวดการวิจัยทางสังคมสงเคราะหแ  คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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ที่ใหเด็กทบทวนตัวเองและผูอื่น และมีปฏิสัมพันธแกับกลุม ซึ่งการบําบัดในลักษณะอื่น  ๆ จะสามารถชวยเหลือเด็กไดเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กที่ถูกทารุณกรรมไดรับผลกระทบจากการถูกกระทําทารุณในดานตาง ๆ ทํา
ใหเด็กมีความออนไหวมาก การเขาถึงเด็กกลุมนี้จึงมีความยากลําบาก ผูศึกษาจึงทําการศึกษาพัฒนาการและกระบวนการ
ละครบําบัด เพื่อใหไดแนวทางการใชและการพัฒนาละครบําบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ดวยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณแเชิงลึก ( In-depth Interview) เจาหนาที่และผูมีสวน
เกี่ยวของในการใชละครบําบัดทํางานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมของมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กจํานวน 5 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็ก ผูปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟู อดีตผูปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟู นักจิตวิทยา 
และนักสังคมสงเคราะหแภายในสถานพัฒนาและฟื้นฟู ซึ่งทําการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) โดยการหาประเด็นหลัก
จากขอมูลการสัมภาษณแเชิงลึก และการศึกษาเอกสาร แลวนํามาแยกประเด็นยอย วิเคราะหแเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ 
 
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับละครบ าบัดและเด็กที่ถูกทารุณกรรม 

ความหมายของละครบ าบัด 
 ละครบําบัด คือ การนําวิธีการทางละครตางๆ ที่มีความสรางสรรคแ (Creativity) และสนุกสนานผอนคลาย (Play) 
มาใชในการบําบัด เพื่อรักษาเยียวยาอาการตาง ๆ (Symptom Relief) ชวยระบายอารมณแความรูสึก (Emotional Relief) ฝึก
การใชรางกายสวนตาง ๆ รวมกัน (Physical integration) เสริมสรางทักษะและพัฒนาการในดานตาง ๆ (Personal Growth) 
โดยเปิดโอกาสใหผูรับการบําบัดไดเลาเรื่องราวของตนเองผานกระบวนการทางละครเพื่อแกไขปใญหา สํารวจประสบการณแใน
อดีต และเขาใจในบทบาทของตนเอง ไปพรอม ๆ กัน 
 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 การทารุณกรรมเด็ก หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดอันตรายแกเด็ก ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ การทําราย      
ทางเพศ และการละเลยทอดทิ้ง การไมตอบสนองความตองการพื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต รวมถึงการละเลยทางอารมณแและ
ความรูสึก ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตลอดจนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 
 ผลกระทบทางสุขภาพกายจากการถูกทารุณกรรม ไดแก โรคภัยไขเจ็บหรืออาการบาดเจ็บตาง ๆ ปใญหาทางการ
เรียนรู (Learning disability หรือ LD) หรือมีความสามารถในการเรียนรูบกพรอง เนื่องจากสมองมีความผิดปกติ ทําใหเด็กมี
ขีดจํากัดในวิธีการเรียนรูต่ํากวาเมื่อเทียบกับเด็กท่ีมีอายุและมีระดับเชาวแปใญญาเทากัน  
 ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากการถูกทารุณกรรม ไดแก อาการขาดรัก การยอมรับนับถือตนเองต่ํา (Low self-
esteem) อาการซึมเศรา เพราะรูสึกไรคุณคาและไมตองการเขาสังคม อาการโทสะ อาการกลัวและปกปิดความลับ ไมกลา
เผชิญหนา หลีกเลี่ยงการเผชิญความจริงหรือบอกขอเท็จจริงแกเจาหนาที่ อาการวิตกกังวล ไมแนใจ แกไขปใญหาไมได อาการ
สมาธิสั้น และอาการพูดไมชัด ซึ่งเกิดจากปใญหาทางอารมณแ ทําใหเด็กไมคอยพูดหรือสื่อสารกับใคร เป็นตน  
 ผลกระทบทางบุคลิกและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไดแก เฉื่อยชา หลีกเลี่ยงการเผชิญความจริงหรือไมกลาเผชิญกับ
ปใญหา หุนหันพลันแลนหรือการมีปฏิกิริยาตอบโตสิ่งเราโดยไมผานการคิด ไมสามารถยับยั้งตัวเองในการตอบโตสิ่งที่มากระทบ
อารมณแได สาเหตุมาจากการทํางานของสมองสวนหนาไมไดรับการฝึกฝน กาวราว ทําลายของหรืออาละวาด อิจฉา เพราะ  
การเปรียบเทียบตัวเองกับผูอื่น โดยไมเขาใจความแตกตางของบุคคล และลักขโมย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความขาดแคลน  
การมีแบบอยางท่ีไมดี หรือการขาดทักษะในการจัดการปใญหา เป็นตน 
 จากปใญหาและผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ทําใหมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กมีการนําเอา
กระบวนการทางละครมาปรับใชเพื่อการบําบัดรักษาเด็กกลุมดังกลาว โดยมีการพัฒนากระบวนการจากการสั่งสมความรูและ
ลงมือปฏิบัติมากวา 15 ปี จนเกิดเป็นกระบวนการละครบําบัดรูปแบบเฉพาะที่ใชทํางานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ตามขอคนพบ
จากการศึกษา ดังตอไปนี้  
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พัฒนาการของละครบ าบัดที่ใช้ในการท างานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 ช่วงก่อนการใช้ละครบ าบัด 
 เริ่มตนในปี พ.ศ. 2543 มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กไดรับเชิญจากฝุายศิลปวัฒนธรรม บริติช เคานซิล ใหเขาอบรมการ
ทําละครสรางสรรคแกับเด็กที่มีความยากลําบากในชีวิต โดยคณะละครเดวิด กลาส (David Glass Ensemble) เพื่อสรางการ
มองเห็นคุณคาในตนเอง และการเรียนรูทักษะสงัคมผานละครสรางสรรคแใหเด็กกลุมดังกลาว ผานกระบวนการละครสรางสรรคแ 
5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นการเตรียม (Preparation) ขั้นการจุดประกายความคิดสรางสรรคแ (Creation) ขั้นการจัดทํา
เรื่องราว (Constructing Format) ขั้นการฝึกซอมการแสดง (Rehearsal) และขั้นการแสดงและดูผลตอบกลับ 
(Presentation and Feeding Back)  
 หลังจากการอบรม จึงมีการตัดสินใจนําละครสรางสรรคแมาใชกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมภายในสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2544 เนื่องจากเจาหนาที่เล็งเห็นถึงประโยชนแของละครสรางสรรคแ ทั้งในเรื่อง
ความสนุกสนานและการสรางความภาคภูมิใจใหเด็ก ๆ แมวาครั้งแรกของการทําละครสรางสรรคแนั้นจะพบปใญหาตาง ๆ เชน 
การขาดเงินทุน การขาดความรูและประสบการณแ ระยะเวลาคายละครที่นอยเกินไป ตลอดจน ความขัดแยงและการจัดการ
อารมณแของเจาหนาท่ี แตก็ทําใหเกิดการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนากระบวนการละครในปีตอๆ มา  
 ในปี พ.ศ. 2545 ฝุายศิลปวัฒนธรรม บริติช เคานซิล ไดจัดการอบรมละครสรางสรรคแขึ้นอีกครั้ง ทําใหมูลนิธิศูนยแ
พิทักษแสิทธิเด็กไดทบทวนการทํางานและไดความรูดานเทคนิคทางการละคร รวมถึงความมั่นใจในการทําละครกับเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมเพิ่มมากขึ้น ทางมูลนิธิฯ จึงจัดกระบวนการละครสรางสรรคแขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2546  โดยใชงบประมาณจาก
สวนกลาง เพื่อจัดการแสดงบนเวทีใหญ และมีการเชิญบุคคลคนทั่วไปเขารวมชมการแสดง ตอมาในปี พ.ศ.2547-2548 มีการ
นําทีมละครของอาจารยแรัศมี เผาเหลืองทอง เขามาชวยนํากระบวนการละครสรางสรรคแ 5 ขั้นตอน ทําใหเกิดการเรียนรูเทคนิค
การละครที่แตกตางไปจากเดิม  
 ช่วงเร่ิมต้นใช้ละครบ าบัด 
 ในปี พ.ศ.2548-2549 ทางสถาบันราชานุกูลไดจัดฝึกอบรมเรื่อง “ละครบําบัด” (Drama Therapy) “ละครจิต
บําบัด” (Psycho Drama) เพื่อใหเจาหนาที่ที่ทํางานกับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในชีวิต ไดรูจักกับ “ละคร
บําบัด” และ “ละครจิตบําบัด” โดยมีคุณโจเอล กลัค (Joel Gluck) ผูเช่ียวชาญดานละครบําบัดและละครจิตบําบัดมาเป็นผู
อบรม แตเนื่องจากเทคนิคและวิธีการละครบําบัดคอนขางลงลึกถึงบาดแผลในจิตใจของผูรับการบําบัด ทางมูลนิธิฯ จึงทําการ
เลือกเพียงบางสวนของเทคนิคละครบําบัดมาปรับใชทํางานใหเหมาะสมตามสภาวะของเด็กที่ถูกทารุณกรรม ที่มีความบอบชํ้า
ทางดานจิตใจ และยังไมมีวุฒิภาวะเพียงพอในการรับมือกับการขุดคุยบาดแผลภายในจิตใจ ท้ังนี้ เมื่อนําเอาเทคนิคละครบําบัด
และละครจิตบําบัดมาปรบัใชในกระบวนการละครตั้งแตปี พ.ศ. 2549 ก็ทําใหเกิดการสรางทักษะและเยียวยาจิตใจของเดก็เพิ่ม
มากขึ้น กลายมาเป็น “กระบวนการละครบําบัด” ที่ชวยในการสํารวจตัวเองและระบายความรูสึก สงเสริมจิตใจและกระตุน
การเรียนรู การเขาใจและเห็นคุณคาในตัวเองและผูอื่น อีกทั้งเสริมสรางทักษะในการรับมือกับปใญหา และทักษะสังคมไป  
พรอม ๆ กัน 
 ช่วงหลังการใช้ละครบ าบัด 
 ปี พ.ศ.2550 และปี พ.ศ.2552 ทางมูลนิธิฯ ไมไดจัดคายละคร เนื่องจากขาดงบประมาณ จึงทําการจัดกระบวนการ
ละครอีกครั้งในปี พ.ศ.2551 โดยไดทุกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และปี พ.ศ.2553 มูลนิธิฯ 
ไดเริ่มเชิญหนวยงานอ่ืน ๆ ใหมาเขารวมกระบวนการละครบําบัด เพื่อใหเปิดพื้นท่ีใหเด็กๆ จากภายนอกไดมีโอกาสทํากิจกรรม
ละครบําบัด ไปพรอม ๆ กับการเปิดพื้นที่การเรียนรูทักษะสังคมที่กวางขึ้นใหแกเด็กที่อยูในความดูแลของมูลนิธิฯ ดวย การเริ่ม
กระบวนการละครบําบัดที่มีภาคีเครือขายนี้ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการละครใหสะดวกตอการทํางาน โดย
แยกกระบวนการละครออกเป็น 2 สวน คือ  
 1. กระบวนการละครกอนการเขาคายละคร เพื่อปูพื้นฐานทางการละครและเตรียมตัวเด็กจากภายนอกใหสามารถ
เขามามีปฏิสัมพันธแกับเด็กในมูลนิธิฯ ไดอยางเหมาะสม  
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 2. กระบวนการคายละคร  
 นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดงในรูปแบบละครเร โดยการจัดแสดงละครตามโรงพยาบาล และมูลนิธิตาง ๆ ใหแกเด็ก
ปุวยและคนชราไดรับชม ซึ่งชวยใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมเกิดความภาคภูมิใจและเขาใจการเป็นจิตอาสามากขึ้น แตเนื่องจาก
การแสดงบนเวทีใหญทําใหเกิดความภาคภูมิใจมากกวาสําหรับเด็ก ประกอบกับความลําบากในการประสานงานกับองคแกร         
ตาง ๆ เพื่อจัดการแสดง ทําใหมูลนิธิฯ ยกเลิกการจัดแสดงละครเร 
 ในชวงปีพ.ศ.2553-2555 องคแกร Trauma Aid ประเทศเยอรมัน ไดจัดอบรมเชิงจิตวิทยาเรื่อง 
“Psychotramatology and Eye Movement Desensitization and Reprocessing Training 1” ขึ้น ซึ่งมูลนิธิฯ ไดเขา
รวมอบรม ทําใหมีการนําเอาเทคนิควิธีการสรางความมั่นคงปลอดภัย (Stabilization) มาประยุกตแใชในขั้นตอนแรกของ
กระบวนการละครบําบัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่จะชวยใหเด็กรูสึกปลอดภัย ไววางใจกลุม เปิด
ตนเองมากขึ้น และชวยทําใหเด็กมีภูมิคุมกันทางอารมณแและจิตใจในระหวางการรวมกิจกรรมละครและการใชชีวิตประจําวัน
เพิ่มมากข้ึนดวย  
 ตอมาในปี พ.ศ. 2555 อาจารยแปิยฉัตร เรืองวิเศษ ฟินนี่ เขามาสอนเทคนิคการทําละครใหเจาหนาที่ ในมูลนิธิฯ 
เพิ่มเติม ตลอดจนทางสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีและสภากรุงเทพมหานครไดสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา “เครือขาย
พราวแสงรุง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทํางานกับผูหญิงและเด็กที่ถูกกระทํา ทอดทิ้ง หรือดอยโอกาสในสังคม โดยการ
สรางความเขาใจเรื่องการทําจิตบําบัดดวยศิลปะบําบัดรูปแบบตางๆ ทางมูลนิธิฯไดเขารวมโครงการเป็นเวลา 1 ปี จึงไดนําเอา
เทคนิคท่ีไดจากการอบรมมาปรับใชในกระบวนการละครบําบัดใหเกิดความกระชับและสรางบรรยากาศที่สนุกสนานเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหกระบวนการละครบําบัดในปี พ.ศ.2557 ที่มีภาคีเครือขายเขารวมนั้น เป็นกระบวนการละครบําบัดที่เติบโตและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตามพัฒนาการและความรูที่สั่งสมมามากวา 14 ปี  
 แนวทางการใช้ละครบ าบัดในอนาคต 
 มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กไดตั้งวัตถุประสงคแหลักของการดําเนินกระบวนการละครบําบัดในอนาคตไววา จะตองเป็น
เครื่องมือท่ีทําใหเด็กไดสํารวจตัวเอง ไดสรางความภาคภูมิใจในตนเอง และไดพัฒนาทักษะสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

  
กระบวนการละครบ าบัดที่ใช้ท างานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวากระบวนการละครบําบัดที่ใชกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมนั้น แบงออกเป็น 3 สวนดังนี ้

ส่วนที่ 1 การเร่ิมประเมินเด็กที่ถูกทารุณกรรมเพ่ือวางแผนการใช้ละครบ าบัดกับเด็ก 
 คือการเตรียมขอมูลของเด็กแตละคนเพื่อวินิจฉัยพยาธิสภาพ โรคทางจิตเวช สภาวะทางรางกาย จิตใจ                    
และสติปใญญาของเด็ก เพื่อนํามาจัดกลุมปใญหารวม และแยกแยะปใญหาเฉพาะของเด็กแตละคน นําไปสูการประเมินความ
พรอมของเด็กแตละคนและการวางแผนกิจกรรมรวมกันในกลุมนักสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหแ นักกิจกรรมบําบัด และจิตแพทยแจากภายนอกซึ่งเป็นผูดูแลเด็ก  
 ส่วนที่ 2 การท ากิจกรรมละครบ าบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัย (Stabilization) เพื่อเตรียมกายและใจของเด็ก ผานการสราง
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยและความไววางใจ ดวยการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สนุกสนาน และการสรางการยอมรับ ไม
ตัดสินผูอื่น  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจุดประกาย (Creation) ความคิดสรางสรรคแ เพื่อระดมความคิดสรางสรรคแสิ่งใหม  ๆ หรือใช
แกปใญหา เด็กจะไดสํารวจความคิด ความรูสึก และประสบการณแของตนเอง เพื่อสื่อสารโดยการใชคําพูด และไมใชคําพูด           
สิ่งสําคัญคือการยอมรับทุกความคิดโดยไมตัดสิน ชวยใหเด็กมั่นใจในตนเอง และไววางใจคนอื่น  
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการจัดทําเรื่องราว (Constructing Format) เพื่อเลือกช้ินงานตาง ๆ ของเด็กมาจัดทํา Story 
Board แลวนําเสนอเพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอีกครั้งหนึ่ง ชวยใหเด็กเรียนรูการถูกยอมรับและปฏิเสธ การแสดงความ
คิดเห็นและรับฟใงความคิดเห็นผูอื่น ฝึกการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเรียนรูการจัดการอารมณแ และการแกไขปใญหาเมื่อเกิด
ความขัดแยง 
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 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการฝึกซอมการแสดงและปรับเปลี่ยน (Rehearsal) เป็นการซอมแสดงและสวมบทบาท เด็กจะได
เรียนรูเรื่องการปรับเปลี่ยน การเปิดรับความคิดเห็น และการจัดการกับอารมณแ เมื่อเกิดความคิดเห็นที่แตกตาง  
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการแสดง (Presentation) เด็กจะไดรับเสียงปรบมือ ซึ่งกอใหเกิดความภูมิใจในตัวเอง  
 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการดูผลตอบกลับ (Feeding Back) เพื่อเปิดเวทีใหผูชมไดช่ืนชมผูแสดง และผูแสดงไดกลาว
ความรูสึกภาคภูมิใจ  
 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นสรุปหลังการแสดง (Reflection) เป็นกระบวนการกลุมเพื่อสรุปจบกระบวนการละครบําบัด  
 กระบวนการละครบําบัดในสถานพัฒนาและฟื้นฟู (บานอุนรัก) ถูกปรับใหเหมาะสมกับเด็กท่ีถูกทารุณกรรม เนนการ
สรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ เพื่อชวยใหเด็กเกิดการสํารวจ เขาใจ ปลดปลอยอารมณแความรูสึก และแสดงตัวตนออกมา 
ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย มั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กมีจินตนาการ และพัฒนาทักษะสังคม ตลอดจนสราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง เขาใจผูอื่น และมีจิตใจที่เขมแข็งขึ้นในการดําเนินชีวิตตอไป  
 ส่วนที่ 3 การประเมินสภาวะเด็กหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือใช้วางแผนในการท างานกับเด็กต่อไป 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการละครบําบัด 7 ขั้นตอน เจาหนาที่จะนําเอาความรูสึก พฤติกรรม และประสบการณแตาง ๆ 
ของเด็กท่ีไดจากการสังเกตการณแกอนกระบวนการ ในระหวางกระบวนการ และหลังกระบวนการละครบําบัด รวมถึงจากการ
สะทอนในข้ันสรุปหลังการแสดง (Reflection) มาพิจารณาประเมินสภาวะของเด็ก สิ่งที่เด็กไดเรียนรู และปใญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กในประเด็นตางๆ รวมกับการประเมินสภาวะทางจิตใจหรือพัฒนาการของเด็กโดยจิตแพทยแ เพื่อพิจารณาวางแผนการ
ทํางานกับเด็กตอไปไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมละครบ าบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 ผลจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธแจากการเขารวมกระบวนการละครบําบัดของเด็ก ๆ พบวา เด็ก ๆ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีพัฒนาการทางดานทักษะตาง ๆ ในการใชชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในเรื่องของ             
การจัดการอารมณแ และมีความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทักษะสังคม ซึ่งสังเกตไดจากการใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และการลดพฤติกรรมการขโมยของลง  
 จากขอคนพบในการศึกษาสามารถนําขอมูลจากผลการศึกษามาอภิปรายไดดังตอไปนี้ 
 
ธรรมชาติของเด็กที่ถูกทารุณกรรมกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
 เด็กท่ีถูกทารุณกรรม ท้ังจากการทารุณกรรมทางเพศ ทางรางกาย ทางจิตใจ และการปลอยปละละเลยและทอดทิ้ง
นั้น มักจะไดรับผลกระทบที่กอใหเกิดกลุมอาการผิดปกติตางๆ อันสงผลตอการดําเนินชีวิตของเด็ก ตามที่งานวิจัย เรื่อง          
“การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส : กลุมเด็กถูกละเมิดสิทธิ” โดยนายสรรพสิทธิ์ คุมพแประพันธแ 
และนางสาวพยงคแศรี ขันธิกุล มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็ก ไดกลาวถึงผลการวิจัยของ Bremner และคณะ (1995) ที่พบวา โดย
ปกติแลวพัฒนาการทางสมองของเด็กแตละวัย มีอัตราเรงที่แตกตางกันในสมองแตละสวน อันไดแก สมองสวนหลัง สมอง
สวนกลาง และสมองสวนหนา ท่ีมีบทบาทหนาท่ีตางกัน ซึ่งโดยปกติวุฒิภาวะของสมองจะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ 20-25 ปี แตใน
กลุมเด็กท่ีถูกทารุณกรรมนั้น จะมีสมองสวนท่ีเรียกวา hippocampus ที่เก็บความจําทั้งดีและไมดี ในปริมาตรที่เล็กลง ทําใหมี
พัฒนาการดานตาง ๆ ชากวาเด็กปกติ  
 ตัวอยางกลุมอาการของเด็กท่ีถูกทารุณกรรมจํานวน 10 คนท่ีไดเขารวมการอบรมการทําละครสรางสรรคแกับเด็กที่มี
ความยากลําบากในชีวิต โดยคณะละครเดวิด กลาส (David Glass Ensemble) ตั้งแตปี พ.ศ. 2543 ไดแก กลุมอาการในระยะ
วิกฤต เชน ความเครียด ความทุกขแทรมานใจ ซึมเศรา ไมสนใจกิจวัตรประจําวัน แยกตัวออกจากกลุม ไมสามารถแกไขปใญหา
ของตัวเองได รูสึกไมมีใครรัก กลุมอาการในเรื่องของ Self มีความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในทางลบ มีความยอมรับนับถือตนเองต่ํา 
ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง กลุมอาการความผิดปกติทางอารมณแ มีอารมณแแปรปรวน กาวราว และกลุมอาการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดผิดปกติ ไมสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล ขาดสมาธิ เหมอลอย ทําใหการสื่อสารกับผูอื่นไมสามารถดําเนินการได
ตามปกติ  
 ทั้งนี้ กระบวนการละครสรางสรรคแ 5 ขั้นตอน เป็นกระบวนการที่มีบรรยากาศสนุกสนาน และเด็ก ๆ จะตองทํา
กิจกรรมรวมกันอยางใกลชิด ชวยทําใหเด็ก ๆ มีภาวะซึมเศรา ไมสนใจกิจวัตรประจําวัน และแยกตัวออกจากกลุมลดนอยลง 
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เด็กไดฝึกสมาธิ มีสติอยูกับสิ่งที่ทําเพิ่มขึ้น ในสวนของขั้นตอนการแสดงละคร ซึ่งเปิดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของ
ตนเองตอผูชมก็เป็นสวนที่สรางความเช่ือมั่นในและการยอมรับนับถือในตนเอง (Self esteem) ใหเด็ก ๆ เพิ่มมากขึ้น                  
ลดความรูสึกไรคา จากการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนในคายละครและผูชม  
 ตอมาเมื่อมีการนําเอาเทคนิคละครบําบัดเขามาปรับใชในกระบวนการ ทําใหกิจกรรมมีความละเอียดและลงลึกใน
เรื่องกระบวนการทางความคิด และการแกไขปใญหาดวยตนเองของเด็กเพิ่มมากขึ้น แตยังคงบรรยากาศที่สนุกสนาน และ
ขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการละครสรางสรรคแ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการแสดงละครเอาไว ทําใหเด็ก ๆ ไดรับการเยียวยาเรื่อง
กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เขาใจตนเองและผูอื่น ตลอดจนการสื่อสารผานบทบาทสมมุติหรือวิธีการทางละคร  
อื่น ๆ แทนการใชคําพูด ซึ่งชวยใหเด็กไดระบายความเครียด ความทุกขแใจและลดความผิดปกติทางอารมณแ เนื่องจากการมี
อารมณแและกระบวนการคิดที่มั่นคงมากขึ้นดวย 
 ทั้งนี้ ธรรมชาติของเด็กที่ถูกทารุณกรรม ยังเป็นปใจจัยสําคัญที่เจาหนาที่ในมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กใชในการ
พิจารณาวางแผนการทํางานบําบัดฟื้นฟูกาย จิต และสังคมของเด็กไดอยางเหมาะสม กระบวนการละครบําบัดของมูลนิธิศูนยแ
พิทักษแสิทธิเด็กจะเนนเรื่องการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) การสรางทักษะสังคม การผอนคลาย
ความเครียดและกระตุนพัฒนาการทางความคิดของเด็กใหสมวัยเป็นหลัก โดยหลีกเลี่ยงการขุดคนปมปใญหาหรือประสบการณแ
เจ็บปวดในอดีตของเด็ก เนื่องจากวุฒิภาวะของเด็ก กระบวนการทางความคิดที่ผิดปกติซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรม  
ซึ่งทําใหเด็กไมสามารถรับมือกับประสบการณแเลวรายในอดีตได  
 จึงสรุปไดวาการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กที่ถูกทารุณกรรมนั้น ใหความสําคัญกับการใชเครื่องมือ
บําบัดรักษาที่มีบรรยากาศผอนคลาย สนุกสนาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Bremner และคณะ (1995) ที่อธิบายไววา ใน
การบําบัดรักษาเด็กที่ถูกทารุณกรรม จะตองดูวาเด็กคนนั้นๆ เหลือสมองสวนไหนที่จะชวยทําใหสมองสวนที่เสียไปทํางานได 
กลาวคือ จะตองเยียวยาสมองสวนอารมณแใหเด็กรูสึกสงบ และเกิดความสุข นอกจากนี้ ยังเนนเรื่องการเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง เพื่อเติมเต็มกลุมอาการในเรื่อง Self เนนการเสริมสรางทักษะสังคม และพัฒนากระบวนการคิดใหกับ          
เด็ก ๆ เพื่อใหเด็กท่ีถูกทารุณกรรมมีความมั่นคงทางจิตใจเพิ่มขึ้น และมีความเขมแข็งทางจิตใจมากพอตอการดําเนินชีวิต หรือ
พรอมสําหรับการบําบัดรักษาปมปใญหาในจิตใจดวยวิธีการขุดคุยประสบการณแเดิมในอดีตเพื่อนํามาแกไขและทําความเขาใจ
ใหมตอไป  

 
การบริหารจัดการกับการประยุกต์ใช้ละครบ าบัด  
 ในประยุกตแใชกิจกรรมละครหรือพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการละครบําบัดของมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กแตละ
ครั้งนั้น มาจากการสังเกตและวิเคราะหแกระบวนการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหมเพื่อนํามาประยุกตแใชให
สอดคลองเหมาะสมกับธรรมชาตขิองเด็กท่ีถูกทารุณกรรมและความจําเป็นในการดําเนินกระบวนการละครบําบัดโดยเจาหนาท่ี
ผูนํากระบวนการละครบําบัด เริ่มตั้งแตการที่มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กไดนํากระบวนการละครสรางสรรคแ 5 ขั้นตอนเขามาใช
อยางตอเนื่องกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมเพื่อสรางความสนุกสนาน ผอนคลายอารมณแความรูสึก และสรางเสริมการยอมรับและ
ความภูมิใจในตนเองใหแกเด็กที่ถูกทารุณกรรม หลังจากที่ไดรับการฝึกอบรมการทําละครสรางสรรคแกับเด็กที่มีความ
ยากลําบากในชีวิต โดยคณะละครเดวิด กลาส (David Glass Ensemble) ตั้งแตปี พ.ศ.2543 หลังจากนั้นจึงมีนําเอาเทคนิค
วิธีการทางละครบําบัดบางสวนท่ีไดจากการอบรมเรื่องละครบําบัดและละครจิตบําบัดจากคุณโจเอล กลัค (Joel Gluck) ในปี 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 มาประยุกตแใชทํางานในกระบวนการละครบําบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมเพื่อวัตถุประสงคแ 
ดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อใหใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมสามารถพัฒนากระบวนการคิด  
 2. เพื่อใหใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมสามารถแกไขปใญหา  
 3. เพื่อใหใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมสามารถเขาใจตนเองและผูอื่น  
 ผานกิจกรรมที่สนุกและผอนคลาย ตอมาเมื่อมีการสังเกต พิจารณา และทบทวนการดําเนินกระบวนการละครบําบัด
ที่ผานมา พบวากระบวนการละครบําบัดนั้นสามารถสรางทักษะทางสังคมใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมได จึงมีการดําเนิน
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กระบวนการละครบําบัดรวมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีดูแลเด็กกลุมที่มีความแตกตางจากเด็กที่ถูกทารุณกรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูที่
จะปรับตัวเขาหาเพื่อนและสังคมที่แตกตางออกไป  
 การบริหารเวลา 
 จากการสังเกตของเจาหนาที่ในการดําเนินกระบวนการละครบําบัดในปีกอนหนานี้ยังพบปใญหาเรื่องความเรงรีบใน
การดําเนินขั้นตอนละครใหเสร็จทันเวลาคายละคร จึงมีการสรางกระบวนการกอนคายละครขึ้นมาเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการทํา
กระบวนการละครบําบัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การบริหารกระบวนการท างาน 
 นอกจากนี้ยังมีการสังเกตเรื่องการทําขั้นตอนการเตรียม (Preparation) วาเป็นขั้นตอนสําคัญในการเตรียม             
ความพรอมใหเด็กที่ถูกทารุณกรรมและเด็กกลุมอื่น ๆ มีความพรอมในการเขารวมกระบวนการละครบําบัด จึงมีการนําเอา
เทคนิคเชิงจิตวิทยา ท่ีเรียกวา การสรางความมั่นคงปลอดภัย เขามาชวยเสริมความเขมแข็งทางจิตใจใหแกเด็กในขั้นตอนการ
เตรียมดวย  

การบริหารงบประมาณ 
ในสวนของขั้นการแสดงก็มีการปรับใหเหมาะสมกับงบประมาณและความตองการของเด็กที่เขารวมกิจกรรม 

ยกตัวอยางเชน การปรับใหเป็นการแสดงละครแบบละครเร เมื่อมูลนิธิขาดงบประมาณในการจัดแสดงบนเวทีใหญ และ            
การกลับมาจัดการแสดงบนเวทีใหญเมื่อสังเกตเห็นวาเด็กที่เขารวมกิจกรรมมีความตองการ และมีความภาคภูมิใจมากกวาเมื่อ
ไดแสดงบนเวทีใหญ เป็นตน 
 จะเห็นไดวาการประยุกตแและปรับเปลี่ยนกระบวนการละครบําบัดนั้น ขึ้นอยูกับการสังเกตปใญหาหรือสิ่งท่ีควรพัฒนา
ในการดําเนินกระบวนการละครบําบัดในแตละครั้งโดยเจาหนาที่ผูนํากระวนการละครบําบัด เพราะฉะนั้นการสังเกตการ
ดําเนินกระบวนการละครบําบัด จึงมีความสําคัญมากกวาผลสุดทายที่ไดจากการดําเนินกระบวนการละครบําบัดในแตละครั้ง 
เนื่องจากการสังเกตกระบวนการละครบําบัดนั้นกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องไปตามสภาวะของเด็กท่ีตองการ
พัฒนา และวิธีการหรือรูปแบบของกิจกรรมที่ตองการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ดังนั้นการบริหารจัดการละครบําบัดของ
มูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็กจึงมีความเป็นพลวัตอยูเสมอ 
 
บทสรุป 
 การเกิดขึ้นของพัฒนาการการใชละครบําบัดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมของมูลนิธิศูนยแพิทักษแสิทธิเด็ก เป็นการคอย  ๆ 
สั่งสมประสบการณแและความรูทีละสวน โดยเริ่มจากการใชกระบวนการขั้นตอนของละครสรางสรรคแเป็นตัวตั้ง และนําเทคนิค
ทางการแสดงละคร เทคนิคทางละครบําบัด เทคนิคทางจิตวิทยา มาปรับใชในกระบวนการละครสรางสรรคแเดิมที่มีอยู เพื่อให
กระบวนการละครบําบัดกลายเป็นกระบวนการที่สามารถใชทํางานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรมไดอยางเหมาะสม กลาวคือเป็น           
การเลือกใชเทคนิควิธีการโดยเฉพาะเทคนิควิธีการของละครบําบัด ที่ไมลงลึกถึงประสบการณแเลวรายในอดีตของเด็ก โดย
คํานึงถึงขอจํากัดทางวุฒิภาวะ ผลกระทบทางจิตใจ และขอจํากัดทางกระบวนการคิดและการรับมือกับปใญหาของเด็ก ดังนั้น
กระบวนการละครบําบัดที่พัฒนาขึ้น จึงเป็นกระบวนการที่จะชวยใหเด็กเกิดการสํารวจตัวเอง ไดระบายความรูสึก พัฒนา
กระบวนการคิดและการเรียนรู เขาใจและเห็นคุณคาในตัวเองและผูอื่น รวมไปถึงมีทักษะในการรับมือกับปใญหา และทักษะ
สังคมไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ กระบวนการละครบําบัดที่เป็นรูปแบบเฉพาะนี้ มีการบริหารและพัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพื่อให
เกิดประโยชนแในเรื่องของการสํารวจตัวเอง สรางความภาคภูมิใจและทักษะสังคมใหแกเด็กเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการขั้นตอน
ของละครบําบัดในปใจจุบันถูกแบงออกเป็น 3 สวน คือสวนการประเมินกอนกิจกรรมละครบําบัด สวนกิจกรรมละครบําบัด 
และสวนการประเมินหลังกิจกรรมละครบําบัด เป็นขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานกับเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะในการใชกระบวนการละครบําบัดทํางานกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม คือ ควรมีการบริหารจัดการเรื่อง
งบประมาณการจัดแสดงละครใหสามารถลดคาใชจายในการจัดแสดงลง โดยคํานึ งถึงผลประโยชนแดานการสรางความ
ภาคภูมิใจตอเด็กเป็นสําคัญ เพื่อลดปใญหาการขาดการจัดคายละครและการแสดงเนื่องจากไมมีงบประมาณ  
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ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฯ ที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน 
ของอาสาสมัครปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

Relationship between volunteer's’ characteristics and related factors and the Operation on 
Prevention and Solving Drug Abuse Problems  

 
วรวัฒน์  นกขุนทอง29  

 
Abstract 

 
 The objective were to study the relationship between volunteers’ characteristics and related 
factors and the volunteers' operation. The study samples were 144 volunteers in Bangkao Municipality 
Sub-district. The collected data from the questionnaires which was analyzed by Pearson's product-
moment correlations coefficient and chi-square at the statistical significant level of .05. The study result 
revealed the drug knowledge in overall, the volunteers' activity participation,  the participation of local 
people, their performance and results of the activity provision were at the high level. The hypothesis 
testing revealed that the volunteers' characteristics, the volunteers' activity participation and the 
participation of local people were correlated to volunteers operation at the statistical significance of .001 
level. Then the drug knowledge showed negative correlation with the volunteers' operation at the 
statistical significance of .05 level. 
 
Keywords : Volunteers Prevention and Solving Drug Abuse Problems. 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปใจจัย ปใจจัยลักษณะทั่วไป และปใจจัยที่เกี่ยวของกับ
อาสาสมัครฯ กับการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ อาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหา              
ยาเสพติด ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลบางเกา จํานวน 144 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ
คาความสัมพันธแ คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแแบบเพียรสันและไควแสแควแ กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา อาสาสมัครฯ มีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดในภาพรวม มีการมีสวนรวมของอาสาสมัครฯ การมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ มีการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานฯ อยูในระดับมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปใจจัยสวนบุคคล 
ปใจจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครฯ ดานการมีสวนรวมของอาสาสมัคร และดานการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มี
ความสัมพันธแกับการดําเนินงานฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพันธแเชิง
ลบกับการดําเนินงานฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : อาสาสมัคร ปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด  

 
 
 
 

                                                           
29 นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ  
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บทน า 
 ปใญหายาเสพติดถือวาเป็นปใญหาสังคมที่สําคัญมากปใญหาหนึ่งของประเทศไทย ที่คุกคามและสงผลกระทบตอ         
ความสงบและความมั่นคงของสังคมในทุกระดับช้ัน นับตั้งแตสังคมระดับชาติไปจนถึงสังคมระดับครอบครัว ซึ่งหมายถึง
เยาวชนและบุคคลที่เป็นกําลังแรงงานของครอบครัวดวย บุคคลเหลานี้นับวาเป็นรากฐานที่สําคัญและเป็นอนาคตของสังคม 
นอกจากนี้ปใญหายาเสพติดยังกอใหเกิดปใญหาสังคมและเศรษฐกิจ ปใญหาทางอาชญากรรมอื่นๆที่รุนแรง ตามมาอีก เชน            
เกิดการลักทรัพยแและคดีอาญาในหลายเรื่องที่กระทําโดยบุคคลที่ติดสารเสพติด ปใญหาความรุนแรงในครอบครัว ปใญหาทาง
เพศ ปใญหาทางสุขภาพรางกายและสขุภาพจิต เป็นตน นับวาเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษยแของประเทศ ปใญหายาเสพติดจึง
เป็นปใญหาที่ทุกรัฐบาลใหความสนใจ และเห็นวาตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน จริงจัง ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดให               
การแกไขและปูองกันปใญหายาเสพติดเป็นวาระแหงชาติ ที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ เรงแกไข
ปใญหายาเสพติด อยางจริงจังและตอเนื่อง (ยิ่งลักษณแ ชินวัตร, 2554ก) 
 ปใจจุบันปใญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยูอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรง ตลอดจนการลักลอบขน
และมีการคาสินคาประเภทน้ี โดยใชวิธีการที่แยบยลมากยิ่งข้ึน อาทิ มีการสรางเครือขายคายาเสพติดในนักโทษที่ถูกคุมขังดวย
กันเอง การกลับมาใชสารเสพติดซ้ําของผูผานการบําบัด เป็นตน ท้ังนี้เพราะในชุมชนนั้นยังคงมีการคาและใชยาเสพติดอยูและ
ไมสามารถขจัดใหจนหมดสิ้น แมจะมีการปราบปรามและรณรงคแใหความรู แตก็ยังไมสามารถที่จะลดจํานวนผูเสพตลอดจน
ผูคายาใหลดนอยลงได มีแตจะเพิ่มปริมาณแหลงการคาและปริมาณตัวยาที่คามากขึ้น จากสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอยูใน
ปใจจุบัน รัฐบาลจึงไดเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางในการแกไขปใญหายาเสพติด มุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปใญหายาเสพติด ผนึกกําลังของทุกภาคสวนในสังคมไทยใหเป็นพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยการใชแนวทางการ
กระตุนและปลูกจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพราะปใญหายาเสพติด
ไมใชเรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเป็นผูรับผิดชอบ แตเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกๆ หนวยงาน โดยเฉพาะ
ภาคชุมชนตองรวมกันคนหาปใญหาและแกไขปใญหายาเสพติดรวมกัน มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนรักทองถิ่นและหวงใยไปยังลูกหลานในอนาคต การปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน เนนการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
กระบวนการการดําเนินการใหเป็นไปในเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มบทบาทของทุกฝุายในสังคม ใหมีสวนรวมในการ
ปูองกันและการแกไขปใญหาทุกข้ันตอน โดยเฉพาะการใหครอบครัว องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและ
สื่อมวลชน มีสวนรวมในการดําเนินงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และแกปใญหายาเสพติดของชุมชนดวย
กระบวนการประชาสังคมและชุมชนเขมแข็ง ยึดหลักของชุมชนที่ไมใหเกิดความขัดแยง ไมใหเกิดการเผชิญหนา เนนการ
ปูองกันนําการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษ คืนคนดีเขาสูสังคม ปูองกันตนเองและเยาวชนท่ี
ไมเคยใชยาเสพติด สรางใหเป็นชุมชนเขมแข็งใหชุมชนสามารถดูแลตัวเองได นับเป็นจุดเริ่มตนในการปูองกันแกไขปใญหายา
เสพติดในระดับชุมชน (สํานักพัฒนาการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, 2549)  
 การปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดในระดับชุมชนนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะชุมชนเป็นบันไดขั้นแรกและขั้นสําคัญ
ของปใญหายาเสพติด ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนและบทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการปูองกันและแกไข
ปใญหายาเสพติดถือเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ถือเป็นหนวยงานราชการที่เป็นสวนที่อยู
ใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด มีความสัมพันธแเช่ือมโยงกับคนในทองถิ่นหรือคนในชุมชนมาตั้งแตแรก ยอมที่จะทราบถึงปใญหายา
เสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นของตนอยางแทจริง และนาจะหาทางแกไขปใญหาที่เป็นรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ            
(บูฆอรี  ยีหมะ, 2551) ทั้งนี้กําหนดให อปท. รวมกับกลุมพลังมวลชน อาสาสมัคร กํานัน ผูใหญบานและองคแกรภาคประชาชน
ใหมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะเครือขายอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด (ยิ่งลักษณแ  ชินวัตร, 2554ข) 
 เทศบาลตําบลบางเกา เป็นหนึ่งในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินหนาที่ในการปูองกันและ
แกไขปใญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตรแพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ไดมีการจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดย
อาศัยความรวมมือรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวม จากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ผูแทนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาสาสมัครและผูมีจิตอาสา จากหมูบานท้ังหมด 9 หมูบาน ของเทศบาลตําบลบางเกา จํานวนอาสาสมัครฯหมูบานละ 25 คน 
รวมทั้งสิ้น 225 คน เพื่อดําเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตําบลบางเกาในหลาย
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ประเด็น เชน การรณรงคแตานยาเสพติด การใหความรูและโทษของยาเสพติด การรวมกันคนหาผูติดยาเสพติดเพื่อสงเขารับ
การบําบัด การคนหาผูคาเพื่อช้ีเบาะแสแกเจาหนาท่ีภาครัฐ การสอดสองดูแลกลุมเยาวชน วัยรุน หรือกลุมเสี่ยงที่จะใชยาเสพ
ตดิ การติดตามชวยเหลือผูที่ผานการบําบัดยาเสพติดใหสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขและไมใหกลับไปใชยาเสพติดอีกเป็นตน 
(ปริญญา ราชศิริ, 2557) ทั้งนี้เพื่อใหปใญหายาเสพติดเบาบางลงหรือหมดไป และเพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักและเขา
มามีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติด   
 ดังนั้น วัตถุประสงคแของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ
ไดแก ปใจจัยลักษณะทั่วไป และปใจจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลบางเกา  
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สรุปพอเปน็สังเขปไดดังนี ้
 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 การดําเนินงาน หมายถึง การที่องคแกรใดๆ ไดนําทรัพยากรตางๆที่มี ไมวาจะเป็น คน เงิน วัตถุดิบ แบบงานตาง  ๆ 
มาผานกระบวนการบริการจัดการและปฏิบัติ เพื่อใหเกิดเป็นผลิตภัณฑแหรือบริการ โดยอาศัยการควบคุมและสนับสนุนปใจจัย
ตาง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกองคแกร (สุมน  มาลาสิทธิ์, 2552) ปใจจัยดานบุคคลถือเป็นปใจจัยหลักที่สําคัญมากที่สุด 
เพราะคนอยูในฐานะของผูปฏิบัติงาน ไมวาจะอยูในตําแหนงบริหารหรือผูปฏิบัติงานก็ตาม ตางมีผลตอประสิทธิภาพของงาน
ทั้งสิ้น (เอกชัย  กี่สุขพันธแ, 2538) ซึ่งปใจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นประกอบไปดวย ลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก ตัวแปรภูมิหลังของบุคคล เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานที่อยูอาศัย เป็นตน ความรู 
ความสามารถ รวมไปถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้  
 คําวา ความรู น้ันมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไวดังนี้ บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) ไดกลาวไววา 
ความรู หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เคยมีประสบการณมาแลว และรวมถึงการจําเนื้อเรื่องตาง ๆ ทั้งที่ปรากฏอยูใน
แตละเนื้อหาวิชา และที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย สวนความเขาใจ หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะในการแปล 
การตีความ และการสรุปอางอิง ซึ่งจะตองเขาใจ จับใจความสําคัญของเรื่องและสามารถดัดแปลงของที่พบเห็นที่คลายคลึงกับ
ของเกาที่เคยประสบแลวได ขณะที่ เกศินี  จุฑาวิจิตร (2540) ไดอธิบายวา ความรู หมายถึง ความสามารถของผูเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั่น ๆ โดยแบงออกเป็นความรูตอสถานการณแหนึ่ง และความรูตอเรื่องราวทั่วไปในระดับกวาง ความรูจึง
เป็นความสามารถในการใชขอเท็จจริง ความคิด ความหยั่งรูหยั่งเห็น ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรูเขากับเหตุการณแตาง ๆ
ได ซึ่งแหลงความรูที่บุคคลไดรับนั้นอาจกลาวสรุปไววาความรูนั้นมาจาก ความบังเอิญ จารีตประเพณี ผูมีอํานาจ ผูเช่ียวชาญ
เฉพาะ ประสบการณแสวนตัว การลองผิดลองถูก การอนุมาน การอุปมาน และวิธีทางวิทยาศาสตรแ และยังกลาวถึง ความสําคัญ
ของความรูไววา ความรูสามารถอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามปรากฏการณแที่เห็นนั้นเกิดจากอะไร อยางเป็นเหตุเป็นผล หรือสิ่งที่เกิด
ขึ้นมานี้มาจากปใจจัยใดที่เขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้ ความรูสามารถที่จะบอกพยากรณแไดวาถามีเหตุอยางนี้เกิดขึ้นจะเกิดผล
อยางไรบาง ซึ่งทําใหสามารถควบคุม เหตุการณแตาง ๆ ได อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่มีมาวางแผนปูองกันไมใหเกิดปใญหา
หรือปรากฏการณแที่ไมพึงประสงคแได และสามารถใชความรูเพื่อแกไขปใญหาหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (นาถ  พันธุมนาวิน, 2548) 
 การท างานลักษณะเครือข่าย  
 การทํางานลักษณะเครือขายนั้น พระมหาสุทิตยแ  อาภากโร (2547) ไดแบงประเภท รูปแบบ และลักษณะของ            
การทํางานเครือขาย กลาวสรุปไดดังนี้ 1) เครือขายเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคแกร เครือขาย ที่อาศัย
พื้นที่ของการดําเนินการเป็นปใจจัยหลักในการทํางานและเป็นที่ตั้งแหงความสําเร็จรวมกัน 2) เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม 
(Issue network) หมายถึง เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณแที่เกิดขึ้นเป็นปใจจัยหลักในการรวมกลุมองคแกร โดย
มุงเนนการจัดการประเด็นกิจกรรมนั้นอยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 3) เครือขายแบง
ตามโครงสรางหนาท่ี หมายถึง เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจหรือกิจกรรม และการกอตัวของกลุมผลประโยชนแในสังคม
เป็นแนวทางในการแบงเครือขาย ซึ่งอาจจะแบงเป็นเครือขายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาคองคแกรพัฒนา
เอกชน โดยเครือขายตางๆนั้นจะมุงเนนเรื่องของการดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคแและเปูาหมายหลัก
ของหนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนแนั้น ๆ นอกจากนี้ มีการอธิบายถึงบทบาทและหนาที่ในการทํางานของ
แตละระดับภายในเครือขายไดดังนี้ 1) ระดับกิจกรรมการทํางาน (ทีมทํา) หมายถึง สมาชิกหรือกลุมภายในเครือขายที่เนน
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กระบวนการทํางานในระดับพื้นที่หรือประเด็นปใญหานั้น ๆ โดยมีลักษณะคลายงานประจํา มีกระบวนการจัดการและ             
การทํางานท่ีเนนการพึ่งพาอาศัยคนและทรัพยากรในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกัน เพื่อทํางานในกิจกรรมนั้นอยางแทจริง  2) ระดับ
การสนับสนุนและประสานงาน (ทีมนํา) หมายถึง สมาชิกหรือกลุมภายในเครือขายที่ทําหนาที่เป็นผูประสานงานภายในหรือ
ระหวางเครือขายและภาคีตาง ๆ ซึ่งมีบทบาทในการสงเสริมการทํากิจกรรมของเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให
ขอมูลทางเลือกในการทํางาน 3) ระดับการสงเสริมและการใหคําปรึกษา (ทีมหนุน) หมายถึง สมาชิกหรือกลุมภายในเครือขาย
ที่เป็นผูใหการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือขาย ในลักษณะของการใหคําปรึกษาและใหแนวทางการปฏิบัติแก
สมาชิกเครือขาย เพื่อใหสอดคลองกับเปูาหมายในการทํางาน ซึ่ง ลักษณะความสัมพันธแ ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็นการให
คําปรึกษาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ มากกวาการมีสวนรวมและการทํางานในเชิงลึก 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
 การมีสวนรวมนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) กลาวไววา การมีสวนรวม 
หมายถึงการที่เปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและการรวม
รับผิดชอบ ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การที่จะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน            
การพัฒนาชนบทเพื่อการแกไขปใญหาและนํามาซึ่งสภาพความเป็นอยูของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตอง
ยอมรับในปรัชญาทางการพัฒนาชุมชนที่วา “มนุษยแทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางเป็นสุข ได รับ            
การปฏิบัติอยางเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผูอื่น และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันจะตอง
ยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวามนุษยแนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและการช้ีแนะที่ถูกทาง” สวนอรทัย  ก฿กผล (2542) 
อธิบายวา การมีสวนรวมเป็นกระบวนการที่ประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับรวมกันทุกฝุายที่
เกี่ยวของ จึงควรเขารวมในกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนถึงการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจ รับรู และเรียนรู การ
ปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งเป็นประโยชนตอทุกฝุาย และนรินทรแชัย  พัฒนพงศา (2546) ใหความหมายไววา การมีสวน
รวมคือการที่ฝุายหนึ่งฝุายใดที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ หรือเคยเขามารวมโดยเล็กนอยไดเขา
รวมดวยมากขึ้น เป็นไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผิน แตเขารวมดวยแทจริงยิ่งขึ้น และการเขา
รวนนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ นอกจากนี้ นรินทรแชัย  พัฒนพงศา (2546) ไดอธิบายระดับของ   
การมีสวนรวมไวเป็น 5 ระดับคือ 1) การมีสวนรวมเป็นผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชน 2) การมีสวนรวมรับรูขอมูล 
ขาวสาร 3) การมีสวนรวมตัดสินใจ  (co-decision) 4) การมีสวนรวมทํา คือ รวมปฏิบัติในข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด และ
5) การมีสวนรวมสนับสนุน  
 แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ (2544) ไดบัญญัติคําวาอาสาสมัครไวในปฏิญญาอาสาสมัคร
ไทยวา อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ปูองกัน แกไข
ปใญหาและพัฒนาสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน หากพิจารณาประโยชนแของอาสาสมัครนั้นมีหลากหลายมิติโดยเฉพาะในมิติ
ของประโยชนแตอภาครัฐ เพราะอาสาสมัครชวยสรางสังคมอยางยั่งยืนผานการมีสวนรวม และเป็นการสรางมูลคาเพิ่มจาก
บริการภาครัฐ จากการที่คนมาทํางานรวมกันเพื่อประโยชนแของชุมชนผานงานอาสาสมัคร เป็นการสรางสายใยแหงความเชื่อใจ 
และกอใหเกิดการรวมมือกัน ทําใหคนที่มาจากตางถิ่น สถานะ ศาสนา ความเป็นมา มารวมกันเขาใจซึ่งกันและกันเป็น                
ความกลมกลืนทางสังคม หลายภารกิจท่ีไมสามารถทําไดโดยภาครฐัฝุายเดียว สามารถสําเร็จลลุวงไดดวยการรวมกันเป็นทีมกับ
อาสาสมัคร อาสาสมัครชวยนําบุคคลที่ถูกแบงแยกออกไปจากสังคมใหกลับเขาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับกลุม เชน คนตกงาน
ไดเขามาเป็นอาสาสมัครเพื่อฝึกทักษะสําหรับงานท่ีมีรายได หรือคนเกษียณอายุไดรูสึกวาตัวเองยังมีบทบาทอยูในสังคม โดยมี
ความมุงหมายในการสรางสังคมใหดีขึ้น (สุนิตยแ  เชรษฐาและวินยแ  เมฆไตรภพ, 2548) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการต้ังเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งเครือขายอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด เป็นการพยายามในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการดําเนินงานดานการปูองกันปใญหายาเสพติด จากเดิมที่ดําเนินการในลักษณะอาศัยกลไกของรัฐ กลไกทางดาน
กฎหมายบทลงโทษที่รุนแรง แตผลการดําเนินงานไมไดเป็นที่นาพอใจนัก จึงไดเกิดการดําเนินงานแนวทางการปูองกัญหายา
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เสพติดโดยอาศัยพลังชุมชนขึ้น โดยกําหนดเป็นแนวนโยบายในการตั้งเครอืขายอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดใน
ระดับชุมชน เพราะชุมชนถือเป็นบันไดขั้นแรกและขั้นสําคัญของการแกไขปใญหานี้ เมื่อชุมชนตระหนักในปใญหารวมกัน จึงคิด
หาแนวทางในการแกไขปใญหา โดยเนนหลักการมีสวนรวม (participation) และการเป็นหุนสวนทางสังคม (Partnership) กับ
การแกไขปใญหายาเสพติด อันเป็นการเสริมสรางพลัง (Empowerment) แนวทางความสามารถใหเกิดกับคนในชุมชนในอันที่
จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา ควบคุมชุมชนของตนเองใหสามารถปฏิบัติหรือเลือกดําเนินชีวิตในทางที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสงเสริม 
ใหเกิดการสรางพลังไดในรูปแบบของการบริหารจัดการ น่ันคือ การใชวิธีการบริหารแบบประชาธิปไตย ใหทุกคนมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง (Process of Participation) ที่สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธแแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และ
ประสบการณแรวมกัน โดยยึดหลักของชุมชนที่ไมใหเกิดความขัดแยง ไมใหเกิดการเผชิญหนา เนนการปูองกันนํา                       
การปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษ และ คืนคนดีเขาสูสังคม จนนําไปสูการจัดตั้งหมูบาน
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (สํานักพัฒนาการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, 2549)  
 จากการกําหนดใหการแกไขและปูองกันปใญหายาเสพติดเป็น วาระแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ท่ีมุงเนนการดําเนินงานในระดับชุมชนและหมูบานทุกแหงทั่วประเทศ ใหตระหนักถึงภัยของยา
เสพติด ซึ่งเป็นปใญหาของทุกคนทั้งประเทศที่ตองชวยกันแกไข มีความสามัคคีรวมแรงรวมใจ ชวยกันสรางชุมชนและหมูบาน
ของตนใหเขมแข็ง นาอยู สงบสุข ปลอดภัย รวมกันตานภัยยาเสพติด โดยจัดประชุมประชาคมเพื่อคนหาสภาพปใญหายาเสพ
ติดและปใญหาอื่นที่เกี่ยวของ เชน ปใญหาสุขภาพ ปใญหาดานอาชีพ ปใญหาหนี้นอกระบบ เป็นตน แลวระดมความรวมมือจาก
ทุกฝุายในพ้ืนท่ีเขาดูแลแกไข ใหการสนับสนุน โดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาท่ีเป็นแกนหลักรวมกับกลุมพลังมวลชน 
อาสาสมัคร กํานัน ผูใหญบาน ผูนําธรรมชาติ และองคแกรภาคประชาชน ในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่           
ของตน (ยิ่งลักษณแ  ชินวัตร, 2554ข) 
 อาสาสมัครปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลบางเก่า  
 อาสาสมัครฯ คือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางเกา ที่ผานการคัดเลือกจากผูนําชุมชนและที่สมัครใจเขามา
ปฏิบัติตามโครงการผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดใน
พื้นที่เทศบาลตําบลบางเกา ท้ังในเชิงรุก เชิงรับ และการรวมมือสนับสนุนการทํางานใหกับภาครัฐ เชน ในเชิงรุก จะทําหนาที่
ในการรวมรณรงคแตานยาเสพติดในพ้ืนท่ี การใหความรูและโทษภัยของยาเสพติด การรวมกันคนหาผูติดยาเสพติด เพื่อสงเขา
รับการบําบัด การคนหาผูคา เพื่อช้ีเบาะแสแกเจาหนาที่ภาครัฐ ในเชิงรับ จะคอยสอดสองดูแลกลุมเยาวชน วัยรุน หรือกลุม
เสี่ยงท่ีจะใชยาเสพติด การติดตามชวยเหลือผูที่ผานการบําบัดยาเสพติดใหสามารถใชชีวิตไดอยางกติสุขและไมใหกลับไปใชยา
เสพติดอีก สวนในดานการรวมมือสนับสนุนการทํางานกับภาครัฐ จะมีการรวมตั้งดานสกัดยาเสพติดที่จะเขามาในพื้นที่       
การรวมมือกับสถานศึกษาในการใหความรูและโทษภัยของยาเสพติด การรวมกันจัดกีฬาและกิจกรรมตานตอตานยาเสพติดกับ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน (ปริญญา  ราชศิริ, 2557) 
 
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ อาสาสมัคร
ปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 9 หมูบาน จํานวน
อาสาสมัครฯ หมูบานละ 25 คน จํานวนทั้งสิ้น 225 คน (เทศบาลตําบลบางเกา, 2556) หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan (สุวิมล  ติรกานันทแ, 2551) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 144 คน 
จากนั้นหาสัดสวนขนาดตัวอยางแตละหมูบาน ไดหมูบานละ 16 คน แลวทําการสุมตัวอยางโดยการจับฉลากจากรายช่ือของ
อาสาสมัครฯ ทั้งหมด สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบหาความสัมพันธแ
คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแแบบเพียรสัน และไควแสแควแ กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาโดยสรุปแบงได 4 ประเด็นหลักดังน้ี 
 1.  ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปของอาสาสมัครฯ 
 อาสาสมัครฯ สวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 61.1 มีอายุเฉลี่ย 46 ปี อายุต่ําสุด 21 ปี และมีอายุสูงสุด 69 ปี ไดรับ
การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา รอยละ 34.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมง รอยละ 33.3 มีรายไดทั้งหมด
เฉลี่ยตอเดือน 19,165.14 บาท มีรายไดต่ําสุด 5,000 บาท รายไดสูงสุด 68,500 บาท และมีรายไดฐานนิยม 15,000 บาท 
ระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัคร 3 ปี รอยละ 97.2 และเขารวมเป็นอาสาสมัครดวยสาเหตุตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
รอยละ 93.1  
 2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฯ 
  2.1  ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครฯ มีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดในภาพรวมระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 0.77) แตมีความรูเกี่ยวกับประเภทของยาเสพติดในระดับปานกลางถึงนอย ซึ่งไดแกประเด็นคําถาม 
นอกเหนือจากยาบาที่เป็นยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงแลวยังมี ยาไอซแ เฮโรอีน กัญชา เป็นตน รองลงมาเป็นประเด็นคําถาม 
ยาเสพติดทั้ง 5 ประเภทไดแก 1) ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง 2) ยาเสพติดใหโทษทั่วไป 3) ยาเสพติดที่เป็นตํารับยา            
4) ยาเสพติดที่ทําจากพืช 5) ยาเสพติดอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 และประเด็นคําถาม ฝิ่นที่จัดวาเป็น
ยาเสพติดประเภทที่ 2 หมายถึง ฝิ่นยา  
  2.2 การมีสวนรวมของอาสาสมัครฯ ในกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ผลการศึกษา พบวา อาสา
สมัครฯ มีสวนรวมในกิจกรรมฯ ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.37) ซึ่งไดแก การเขารวมกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายา
เสพติดทุกกิจกรรม การรณรงคแใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกประชาชนทั่วไป การเขารวมรับการอบรมเกี่ยวกับการปูองกัน
และแกไขปใญหายาเสพติดที่ทางเทศบาลจัดขึ้น การเสนอแนะความคิดเห็นในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที่ 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในพื้นที ่  
  2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.31) ซึ่งไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานแกอาสาสมัคร ประชาชนใน
พื้นที่ชวยเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมสนับสนุนทุนในการทํากิจกรรม
แกอาสาสมัคร ประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมดําเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ประชาชนในพ้ืนท่ีใหการยอมรับผล
การดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัคร 
 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาปใจจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครจําแนกเปน็รายดาน 

ปใจจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครฯ x  S.D. ระดับ 
2.1 ความรูเกี่ยวกับยาเสพตดิ    
 2.1.1 ความหมายและประเภทของยาเสพตดิ   0.57 0.17 ปานกลาง 
 2.1.2 อาการของผูเสพ 0.93 0.13 มาก 
 2.1.3 บทลงโทษตามกฎหมาย 0.76 0.18 มาก 
 ภาพรวมของความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 0.77 0.11 มาก 
2.2 การมีสวนรวมของอาสาสมคัรฯ  2.37 0.50 มาก 
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 2.31 0.52 มาก 
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 3. การด าเนินงานของอาสาสมัครในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  ผูวิจัยศึกษา 2 ดาน คือ 1. ดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 2. ผลการดําเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหา
ยาเสพติด ไดผลการศึกษาดังน้ี 
  3.1 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ อยูในระดับมาก              
ซึ่งไดแก การเขารวมประชุมประชาคม รวมวางแผนปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดรวมกับเทศบาลตําบลทุกครั้ง การ
สามารถคนหาผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี การสามารถนําผูติดยาเสพติด สงหนวยงานท่ีทําหนาที่บําบัดรักษาได การสามารถคนหา
และช้ีเบาะแสเกี่ยวกับแหลงท่ีผูติดยาเสพติดมั่วสุมแกเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของได การสามารถรวมมือกับประชาชน ทําให หมูบาน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติดได 
  3.2 ผลการดําเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด ผลการศึกษาพบวา ผลการดําเนินกิจกรรมปูองกัน
และแกไขปใญหายาเสพตดิอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรูเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอยางดี ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชวยกันดูแลบุตรหลานไมใหเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพตดิ ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือโดยชวยเฝูาระวังการคายาเสพตดิใน
พื้นที่ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใชเวลาวางในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย ไมรวมตัวมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดแผนงานใหมที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี มีการกอโจรกรรม ลักขโมย ชิงทรัพยแ ในพื้นที่นอยลง 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาการดาํเนนิงานของอาสาสมัครฯ จําแนกเปน็รายดาน 

การดําเนินงานของอาสาสมัครฯ x  S.D. ระดับ 

3.1 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ 3.81 0.91 มาก 
3.2 ผลการดาํเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด 4.02 0.74 มาก 

ภาพรวมการดําเนินงานฯ 3.92 0.80 มาก 
 
 จากการศึกษาการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ในพื้นที่มีอาสาสมัครฯ เสนอปใญหาที่พบและขอเสนอแนะ พอสรุปได
ดังนี้  
 ปใญหาที่พบในการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ ปใญหาดานผูปกครองที่ขาดความเอาใจใสในบุตรหลาน ปลอยปะละเลยให
พากันไปมั่วสุมเสพยา ปใญหาที่พบรองลงมาคือ ปใญหาดานสถานที่ที่อยูในจุดอับสายตา ตามอาคารรกรางที่มีจํานวนมากใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุมผูติดยาใชเพื่อมั่วสุมเสพยา และปใญหาดานผูคา ผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ ในพื้นที่มีผลประโยชนแ
แอบแฝงรวมกัน ทําใหการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดไมไดผลเทาที่ควร อีกทั้งยังสรางความรูสึกไมปลอดภัยใหกับ
อาสาสมัครฯบางสวนอีกดวย 
 ขอเสนอแนะจากอาสาสมัครฯ ที่สําคัญคือ เจาหนาที่ตํารวจควรมีการเขาไปตรวจตามสถานที่ที่เป็นจุดอับสายตา 
ตามอาคารรกรางที่ คาดวาจะมีการมั่วสุม ขอเสนอแนะที่รองลงมาคือ ผูปกครองควรมีความเอาใจใสบุตรหลานใหมากยิ่งขึ้น 
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดควรทํางานดวยความสุจริต มีความ
จริงจังและจริงใจในการทํางาน ไมเห็นแกผลประโยชนแแอบแฝง 
 4.  การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปใจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธแกับ             
การดําเนินงานของอาสาสมัครฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนรายได มีความสัมพันธแในเชิงลบกับการดําเนินงานฯ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ปใจจัยที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครฯ ดานการมีสวนรวมของอาสาสมัครฯ และดานการมี
สวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสัมพันธแกับการดําเนินงานฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เหมือนกัน สวนดาน
ภาพรวมความรูเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพันธแเชิงลบกับการดําเนินงานฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 3  คาความสัมพันธแระหวางปใจจัยสวนบุคคล และปใจจัยที่เกีย่วของกับอาสาสมัครกับการดําเนนิงานของอาสาสมัคร 

ตัวแปรอิสระ 

การด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 

ค่าไคว์สแคว์

(   ) 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R) 

p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล    
เพศ 22.978  - .000*** 
ระดับการศึกษา 48.294 - .000*** 
อาชีพ 45.535  .000*** 
รายได - -.431 .000*** 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฯ    
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด - -.178 .032* 
การมีสวนรวมของอาสาสมัครฯ - .746 .000*** 
การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี - .766 .000*** 

*     มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ***  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .001  
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานของอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพตดิในเขตเทศบาลตาํบลบางเกา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบประเด็นสําคญัที่นํามาอภปิรายผลไดดังนี้  

1. ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไป  
  จากการศึกษาที่พบวา รายไดของอาสาสมัคร มีความสัมพันธแในเชิงลบกับการดําเนินงานของอาสาสมัคร ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 ซึ่งหมายถึง อาสาสมัครที่มีรายไดสูง กลับมีระดับการดําเนินงานที่ต่ํา 
แตอาสาสมัครที่มีรายไดต่ํากับมีระดับการดําเนินงานที่สูงกวา ทั้งนี้จะเห็นไดจาก อาสาสมัครที่ที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาท
ขึ้นไป มีอาชีพรับราชการเกือบทั้งหมด และคือสวนใหญของอาสาสมัครที่เขามาโดยตําแหนง ซึ่งจัด เป็นอาสาสมัครฯ ที่มี
ลักษณะ Passive (สาโรจนแ  โอพิทักษแชีวิน,  2554) คือ อาสาสมัครฯ ที่ปลอยใหคนอื่น ๆ ทํางานทํากิจกรรมไป ไมตอบโต 
โตแยง หรือตอบสนองใด ๆ ตรงขามกับอาสาสมัครที่มีรายไดไมมาก ซึ่งประกอบอาชีพ เกษตรกรรม/ประมง หรือกิจการ
สวนตัว ที่มีระดับการดําเนินงานสูงกวา ท้ังนี้เพราะอาสาสมัครในกลุมอาชีพน้ี มีเวลาวางจากการประกอบอาชีพมากกวา จึงทํา
ใหมีเวลาในการเขารวมดําเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดมาก อีกทั้งเขาเป็นอาสาสมัครจากการตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและความตองการใหหมูบานปลอดยาเสพติดนั้น จะทําใหไดอาสาสมัครที่มีจิตอาสาเพื่อดําเนินงานมากกวา 
สงผลใหเกิดระดับการดําเนินงานที่สูง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อดิเชาวแ เหลาชัย (2552) ที่พบวารายได ของ            
ผูประสานพลังแผนดิน มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการปูองกันแกไขปใญหายาเสพติด โดยผูที่มีรายไดต่ํามีสวนรวมใน
การปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดสูง แสดงใหเห็นวา ผูที่มีรายไดนอยใหความสําคัญกับปใญหาสังคม สนใจสวนรวมมากกวาผูที่
มีรายไดสูง นอกจากนี้ผลการศึกษาของ อารียา  พิทักษแภากร (2548) ที่พบวา ผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดที่มี
รายไดนอย จะมีสวนรวมในการปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวา นอกจากนี้ ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวจะมีสวนรวมในการปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดมากกวาผูที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้
เพราะผูทีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จะมีเวลาวางในการเขามามีสวนรวมมากกวา และยังพบดวยวา ความตระหนักวาปใญหา
ยาเสพติดเป็นปใญหาครอบครัวหรือชุมชนของตนนั้น สงผลใหผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด มีสวนรวมในการ
ปูองกันแกไขปใญหายาเสพติดในระดับสูง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สุริยา  บุตรพันธแ (2556) ที่พบวา อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชนที่มีอาชีพตางกันมีผลการปฏิบัติงานที่ตางกัน เมื่อพิจารณาตามอาชีพพบวา อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่มีอาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว มีผลการปฏิบัติงานสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุมอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่มีอาชีพ
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คาขาย/ธุรกิจสวนตัว สามารถบริหารจัดการเวลาของตน และมีความพรอมในการทํางานพัฒนาชุมชน จึงไดสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฯ  
  2.1  ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีความสัมพันธแกับการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ในเชิงลบ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งหมายถึง การที่อาสาสมัครที่มีความรูไมสูงนักแตกลับมีการดําเนินงานในระดับที่สูง แสดงถึงความตั้งใจของ
อาสาสมัครเหลานั้น ที่ตองการเขามาแกไขปใญหายาเสพติดอยางจริงจัง แตในบรรดาอาสาสมัครที่มีความรูในภาพรวมเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในระดับสูง กลับมีระดับของการดําเนินงานท่ีต่ํา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่อาสาสมัครเหลานี้ ไมมีเวลาวางพอที่จะ
รวมดําเนินกิจกรรมไดเต็มที่ ดังนั้น อาสาสมัครที่มีความรูมากแตไมมีเวลามาดําเนินงานโดยตรงควรจะถายทอดความรูนี้แก
อาสาสมัครคนอ่ืนๆ ใหมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับอาการของผูเสพยาเสพติด ซึ่งความสัมพันธแกับการดําเนินงานฯ ใน
ภาพรวมที่ระดับ .001 เป็นความรูที่สามารถนํามาใชไดโดยพื้นฐานที่สุดในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหา
ยาเสพติด เพราะอาการของผูเสพยาเสพติดนั้นคือสิ่งท่ีสามารถบงบอกไดเป็นอยางดี และสังเกตไดงายที่สุดวาใครคือผูที่ติดยา
เสพติด ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะเขาไปใหความชวยเหลือหรือแกไขใหผูที่ติดยาเสพติด นั้นไดเขารับการบําบัด 
หายขาดจากการติดยาเสพติดได ซึ่งจะเป็นประโยชนแในการกอใหเกิดระดับการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น 
  2.2  การมีสวนรวมของอาสาสมัครฯ ในกิจกรรมฯ นั้นถือเป็นปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการดําเนินงานของ
อาสาสมัครฯ เป็นอยางมาก ซึ่งเห็นไดจากการที่ การไดเขารวมกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดทุกกิจกรรม การได
รณรงคแใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกประชาชนท่ัวไป การไดเขารวมรับการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหายาเสพ
ติดที่ทางเทศบาลจัดขึ้น การมีสวนรวมในการจัดทําแผน การประเมิน รวมไปถึงการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน สงผลใหมีระดับการดําเนินงานท่ี
สูง   
  2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่นั้น ประชาชนไดเขามามีสวนรวมโดยตรงในระดับสูง ไมวาจะเป็น               
การเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานแกอาสาสมัคร การเขารวมดําเนินกิจกรรมปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด
กับอาสาสมัคร อีกทั้งการใหการยอมรับผลการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ทําใหอาสาสมัครฯ สามารถที่จะดําเนินงานฯ ได
ตรงตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้จากการที่ประชาชนเขามารวมดําเนินกิจกรรมรวมกับอาสาสมัครฯ 
โดยตรงนั้นแสดงใหเห็นถึงประชาชนเห็นความสําคัญและมีความตระหนักถึงปใญหายาเสพติดในพื้นที่และตองการที่จะให
หมูบานหรือชุมชนปลอดจากยาเสพติดเป็นอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภัทราวดี   ศรีดวงจันทรแ (2546) ที่พบ วา
ปใจจัยสนับสนุนภายในชุมชนที่สงผลตอความเขมแข็งขององคแกรชุมชน ไดแก จิตสํานึกนึกของชุมชนที่มีตอปใญหา                 
ความตระหนักในบทบาทและเช่ือมั่นในองคแกรชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม
ตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติด และปใจจัยภายนอกชุมชนที่สงผลตอความเขมแข็งขององคแกรชุมชนก็คือ
หนวยงานภาครัฐที่เขามาสนับสนุน ชวยเหลือ สงเสริมในสิ่งที่ชุมชนไมสามารถทําได หรือเป็นขีดจํากัดของชุมชน นอกจากนี้
จากผลการสรุปงานวิจัย/การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการแกไขและปูองกันปใญหายาเสพติดของ สํานักพัฒนาการปูองกันและแกไข
ปใญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (2549) พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมากใน
ดาน การมีสวนรวมปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
ทั้งนี้เนื่องจากความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของสมาชิกในครอบครับ จากทั้งผูที่คายาและผูที่เสพยา อีกทั้งความ
ตองการใหคนในครอบครัวหางไกลจากยาเสพ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จาการศึกษาการดําเนินงานของอาสาสมัครปูองกันและแกไขปใญหายาเสพตดิในเขตเทศบาลตําบลบางเกา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจยัมีขอเสนอแนะดังนี ้
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 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาสาสมัครฯ  
  การคัดเลือกอาสาสมัครฯ ในการดําเนินงานในลักษณะที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายกลุมหลายองคแกรนั้น 
จําเป็นตองมีทั้งอาสาสมัครฯ ที่มาจากตําแหนงไมวาจะเป็น ผูนําชุมชน ขาราชการที่ทํางานในพ้ืนท่ี และอาสาสมัครฯ ที่เขารวม
ดวยความสมัครใจ เขามาดําเนินงานรวมกัน ซึ่งตางก็มีบทบาทสําคัญดวยกันทั้งคู ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
อาสาสมัครฯ ใน 2 ประเด็นจําแนกตามประเภทของอาสาสมัครดังนี้ 
  1.1  อาสาสมัครฯ ที่มาจากตําแหนง จากผลการศึกษาที่พบวา อาสาสมัครฯ ที่มาจากตําแหนงนั้น มีรายได 
ความรูที่สูง แตอาจจะไมมีเวลาวางมากพอในการเขารวมดําเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดโดยตรง สามารถที่จะ
ชวยใหการดําเนินงานนั้นเป็นไปไดอยางราบรื่น โดยการเป็นผูสนับสนุนในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณแ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานฯ รวมไปถึงเป็นผูใหความรู คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา ชวยวางแผนงาน รูปแบบกิจกรรม รวมไปถึงการติดตอ
ประสานงานขอความรวมมือ จากหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่ตนนั้นไดสังกัด เป็นการทําหนาที่ในบทบาทของทีมนําและทีม
สนับสนุน     
  1.2  อาสาสมัครฯ ที่เขารวมดวยความสมัครใจ จากผลการศึกษาที่พบวา อาสาสมัครฯ ที่เขารวมดวยความสมัคร
ใจน้ัน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง หรือธุรกิจสวนตัว ทําใหมีเวลาในการดําเนินงานมาก จึงควรใชเวลาวางนี้
ใหเกิดประโยชนแสูงสุดทั้งในการเขารวมกิจกรรมโดยตรง การสอดสองดูแลตามจุดที่คาดวาจะมีการมั่วสุม รวมไปถึงการใชเวลา
วางในการเพิ่มพูนทักษะและความรูที่ใชในการดําเนินงาน เพื่อท่ีประสิทธิภาพและผลลัพธแของการดําเนินงานปูองกันและแกไข
ปใญหายาเสพติดที่สูงยิ่งข้ึนไปอีก เป็นการทําหนาท่ีในบทบาทของทีมทํา 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของอาสาสมัครฯ 
  2.1 การสนับสนุนทางดานความรู จากการศึกษาที่พบวา แมวาระดับความรูในภาพรวมของอาสาสมัครฯ จะอยูใน
ระดับสูงแตในรายดานของประเภทของยาเสพติด อยูในระดับปานกลาง และที่สําคัญปใจจัยดานความรูนี้มีความสัมพันธแในเชิง
ลบกับการดําเนินงานฯ นั้นจึงเป็นหนาที่ของอาสาสมัครฯ ทุกคนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดการอบรมความรูเกี่ยวกับ
ยาเสพติดแกอาสาสมัคร ตองหาวิธีในการที่จะเพิ่มระดับความรูและการนําความรูนั้นไปใชในการดําเนินงานฯ ใหเป็นที่
ประจักษแมากท่ีสุด ซึ่งอาจทําไดโดยอาจจะมีการจัดสัมมนากันเองภายในโดยอาศัยชวงเวลาที่วางตรงกัน และใหอาสาสมัครฯ ที่
มีความรูและประสบการณแสูงเป็นวิทยากร มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น รวมไปถึงการทบทวนความรูที่ได 
เพื่อประสิทธิผลของการจัดสัมมนานั้น ๆ วิธีการจัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานยา
เสพติด มีการสาธิตถึงสภาพปใญหาและผลกระทบที่แทจริงของปใญหายาเสพติดเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลรายแรงของยา
เสพติด การสาธิตการนําความรูตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงวิธีการไปดูงานตามชุมชนหรือหมูบานที่มีการ
ดําเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปูองกันและ
แกไขปใญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
  2.2 การสนับสนุนการมีสวนรวม การดําเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดนี้ ควรเปิดโอกาสใหประชาชน
ในพื้นที่เขามามีสวนรวมไดโดยตรง เต็มที่ในทุกขั้นตอน นับตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การสนับสนุน รวมไปถึงการ
ติดตามประเมินผล เพื่อกอใหเกิดความตระหนักถึงปใญหายาเสพติดวาเป็นปใญหาของคนมุกคนที่ตองรวมมือรวมใจกันแกไข
ปใญหาและหาทางปูองกันไมใหเกิดปใญหาอีก อีกทั้งเพื่อใหการดําเนินงานของอาสาสมัครฯ ตรงตอสภาพปใญหาที่แทจริงใน
พื้นที่ เพราะไมมีใครที่จะรูปใญหาของพื้นที่ไดดีกวาคนในพื้นที่เอง และกอใหเกิดการยอมรับในผลการดําเนินงานของ
อาสาสมัครฯ จากประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย    
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษาการดาํเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพตดิ ในลักษณะของเครือขายปูองกันและแกไขปใญหายา
เสพติด ท้ังในระดับเครือขายในพื้นที่เอง เครือขายระหวางพื้นที่ใกลเคียง ศึกษาเครือขายทั้งในแนวราบและแนวตั้ง เพื่อความ
ครอบคลมุและครบถวนของการดาํเนินงานปูองกันและแกไขปใญหายาเสพตดินี้  
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Adaptation on Marriage Tradition of the Mon Community at Ban Wang-ka,  
Nong Lu Sub-District, Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province. 

 
ฐิตารีย์  โกมะ30 

 
Abstract 

 
 The objectives of this research were to study the guidelines of adaptation to the changes of 
marriage tradition of the Mon Community at Ban Wang-ka. The data were collected through the in-depth 
interview of 21 key informants utilizing an interview guideline. The qualitative data were analyzed by 
descriptive methods. 
 The result of this study showed that adaptations on marriage tradition were procedures reduction 
or elimination and addition the new patterns to accord with present lifestyle. Adaptation can be divided 
into 3 levels: 1) the adoption of the original model 2) the adoption of a hybrid 3) the adoption of new 
forms. The accepted and adapted villagers on marriage tradition were 3 main groups, namely 1) elderly or 
60 years old groups and upper 2) parents groups or 40-50 years old groups 3) working age or lower 40 
years old. The villagers who effected from those adaptations were 1) parents groups or 40-50 years old 2) 
new generation at the present or who would grow up in the future. The result of adaptations makes a 
certain identity of marriage tradition there is diluted to. And marriage tradition of the Mon Community at 
Ban Wang-ka still have to adaptation to continue, because which preserved the old traditions can be 
difficult. 
 The recommendation of this research should family or the wise people should create a better 
understanding to receive and learn to marriage tradition to people in various. To be with marriage 
traditions in a new form or old style is understandable and appropriate for the occasion. 
 
Keywords : Adaptation, Marriage Traditions, The Mon Community at Ban Wang-ka 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับตวัท่ีมีตอการเปลีย่นแปลงของประเพณีการแตงงานของ
ชาวมอญบานวังกะ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 21 คน วิเคราะหแขอมูลดวยวิธีการ
เชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวตอประเพณีการแตงงาน เป็นการลดหรือตัดทอนข้ันตอนบางอยางและเพิ่มสิ่งใหมเขา
มา เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตในปใจจุบัน สามารถแบงการปรับตัวได 3 ระดับ คือ 1) การถือปฏิบัติในรูปแบบเดิม               
2) การถือปฏิบัติในรูปแบบผสมผสาน 3) การถือปฏิบัติในรูปแบบใหม กลุมคนที่มีการยอมรับและปรับตัวสามารถแบงไดเป็น          
3 กลุมหลักๆ คือ 1) ผูที่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป 2) ผูที่มีอายุประมาณ 40-50 ปี 3) ผูที่มีอายุประมาณ 40 ปีลงมา                  
ผูที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการปรับตัวมากที่สุดคือ 1) ผูที่มีอายุประมาณ 40-50 ปี 2) เยาวชนรุนใหมในปใจจุบันหรือที่จะ

                                                           
30 นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
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เกิดมีขึ้นในอนาคต ผลจากการปรับตัวทําใหความเป็นเอกลักษณแบางอยางในประเพณีการแตงงานมีความเจือจาง ลงไป และ
ประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะยังตองมีการปรับตัวไปเรื่อย เพราะการรักษาไวซึ่งประเพณีเดิมสามารถทําไดยาก 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย คนในครอบครัวหรือปราชญแชาวบานควรมีการสรางความเขาใจ อันดีในการรับและเรียนรู
ตอประเพณีการแตงงาน แกกลุมคนในวัยตาง ๆ เพื่อสามารถอยูกับประเพณี การแตงงานในรูปแบบใหมหรือรูปแบบเกาได
อยางเขาใจและมีความเหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ค าส าคัญ: การปรับตัว ประเพณีการแตงงาน และ ชาวมอญบานวังกะ 

 
บทน า 
 การแตงงานเป็นประเพณีที่สังคมทุกสังคมถือปฏิบัติสืบตอกันมา มีลักษณะการจัดกิจกรรมของแตละสังคมที่แตกตาง
กันออกไป แตโดยรวมแลวจะมีแนวการปฏิบัติที่คลายๆ กัน อาทิ มีพิธีสูขอ พิธีหมั้น พิธีแหขันหมาก การรดน้ําประสาทพร            
พิธีสงตัวเจาสาว เป็นตน จุดมุงหมายก็เพื่อผูกความสัมพันธแใหมีความแนนแฟูน เพื่อประกาศความสัมพันธแระหวางสามีภรรยาที่
เป็นไปอยางถูกตอง และใหเป็นไปตามประเพณีนิยม (บันเทิง พาพิจิตร, 2549) ในปใจจุบันการแตงงานที่เกิดขึ้นในสังคม
วัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งท่ีเปิดกวางและมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวคิดและรูปแบบพิธีการตางๆ อันไดรับ
จากกระแสของวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมอื่นๆ ท่ีไดถือปฏิบัติกันอยางแพรหลาย เชน รูปแบบการจัดงาน การแตงกาย 
หรือคานิยมการอยูดวยกันกอนแตงของคนหนุมสาวในปใจจุบัน เป็นตนอยางไรก็ตามการแตงงานถือเป็นจ ารีตประเพณีของ
สังคม ท่ีถือวามีความสําคัญตอสังคมมนุษยแท่ีมีความหลากหลายและไมหยุดนิ่ง มีความหมายมากกวาการอยูรวมกันเฉยๆ อยาง
ลึกซึ้ง เพราะการแตงงานนับเป็นจุดเริ่มตนของชีวิตครอบครัวและมีสวนในการควบคุมมนุษยแใหสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีระเบียบแบบแผน 
 ชาวมอญบานวังกะ เป็นชนชาวมอญที่มีถิ่นอาศัยอยูในประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่หมู 2 ตําบลหนองลู อําเภอ          
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนแถบประเทศพมา ที่ไดอพยพเขามาจากความวุนวายและความไมสงบทาง
การเมืองของประเทศพมา เมื่อ พ.ศ. 2492 และถือไดวาเป็นกลุมชาวมอญที่อพยพเขามาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยไดไมนานนัก
เมื่อเทียบกับชาวมอญที่ตั้งถิ่นฐานอยูในหมูบานอ่ืน จึงสงผลใหชาวมอญบานวังกะยังไมไดรับสัญชาติไทยกันหมดทุกคน แตชาว
มอญบานวังกะก็ยังสามารถดําเนินชีวิตรวมกับกลุมคนและสังคมไทยไดเป็นอยางดี และยังคงหลงเหลือธรรมเนียมประเพณี
มอญแบบเดิมเมื่อครั้งอยูในประเทศพมา อีกทั้งยังเป็นกลุมชนที่มีวิถีการดํารงชีวิตที่เป็นไปอยางสงบสุข ดวยวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เครงครัดและดีงาม มีหลักยึดที่สําคัญคือพระพุทธศาสนาที่ดําเนินควบคูไปกับการนับถือผี (อรัญญา  
เจริญหงษแษา, 2557)  
 ประเพณีการแตงงานถือเป็นหนึ่งในประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญบานวังกะที่ยังคงใหความสําคัญและถือปฏิบัติ
กันอยูเรื่อยมาจนถึงปใจจุบัน เพราะถือเป็นการทําขวัญใหแกชีวิต ฉะนั้นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของการแตงงานที่ดี จึง
ถือเป็นการเริ่มตนแหงชีวิตคูที่ดีและสมบูรณแแบบ โดยมีความเช่ือวา ถาหากไมถือปฏิบัติหรือปฏิบัติไดไมดีไมถูกตองแลว 
อาจจะทําใหเกิดความไมเป็นมงคลแกชีวิตของตนเองและครอบครัวในภายภาคหนาก็เป็นได เชน การทํามาคาขายไดไมดีทําให
เศรษฐกิจภายในครอบครัวไมเจริญกาวหนา หรือมีการทะเลาะเบาะแวงเป็นประจําระหวางสมาชิกในครอบครัว เป็นตน 
(อรัญญา  เจริญหงษแษา, 2557) มีขั้นตอนในการปฏิบัติโดยรวมคลายของไทย เริ่มตั้งแตการเลือกคูไปจนถึงการสงตัวเขาหอ 
ขณะเดียวกันขั้นตอนบางอยางก็มีรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะ อาทิ การเชิญแขก ขบวนแหขันหมาก การประกอบ
พิธีไหวที่ไมมีการนิมนตแพระสงฆแมารวมในการประกอบพิธี รวมถึงการแตงกาย เป็นตน การเปลี่ยนแปลงของประเพณีการ
แตงงานที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการที่ชาวมอญบานวังกะไดอาศัยอยูรวมเป็นสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมไทย จากสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากกระแสของโลกาภิวัตนแ ที่ทําใหประเพณีการแตงงานตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม มี
คานิยมหรือแบบแผนการปฏิบัติที่มีความแปลกใหมเขามามากขึ้น ที่ทําใหชาวมอญบานวังกะตองมีการปรับตัวเพื่อใหการถือ
ปฏิบัติตอประเพณีการแตงงานนี้มีความเหมาะสมกับวิถีการดํารงชีวิตที่เป็นอยูในปใจจุบันมากที่สุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงการปรับตัวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแตงงานนี้ วามีลักษณะเป็นอยางไร กลุมคนในแตละวัยมีการ
ปรับตัวเป็นอยางไรบาง และจากการปรับตัวนี้มีผลกระทบตอชาวมอญบานวังกะและในภาพรวมของประเพณีการแตงงานเป็น
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อยางไร เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในบริบทของสังคมปใจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดวยเหตุที่การแตงงานยังคง
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตในหลาย ๆ ดาน และยังตองดําเนินตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอ 
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ ชาวมอญบานวังกะ (ชุมชนวัดวังกแวิเวกา-ราม) ที่
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมู 2 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือวาเป็นหมูบานชาวมอญขนาดใหญของอําเภอ
สังขละบุรีและมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในการดําเนินชีวิตที่เครงครัดดีงามมีความเป็นเอกลักษณแ ขณะเดียวกันก็
เป็นชุมชนที่มีความเจริญเขามาที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดงายจากการเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยกลุมเปูาหมายเพื่อเป็นผูใหขอมูลหลัก (key interview) ในการวิจัยเป็นชาวมอญที่อาศัยอยูในหมูบานวังกะ 
ประกอบดวย กลุมผูอาวุโส ผูนําชุมชน ผูมีภูมิความรู ผูที่แตงงานแลว และผูที่ยังไมไดแตงงาน จํานวน 21 คน  
 เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร ท่ีเกี่ยวของกับประวัติความเป็นมาของหมูบานมอญบานวังกะ วิถีชีวิตในดาน
ตาง ๆ ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวม และแนวคิดที่เกี่ยวของกับประเพณีการแตงงาน การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสังเกตการณแแบบมีสวนรวม (participant observation) โดยไดเขาไปมี
สวนรวมในพิธีกรรมงานแตงงาน ตั้งแตดูการเตรียมงานตางๆ กอนถึงวันงานจริงไปจนถึงรวมฟใงพระสวดพระพุทธมนตแใหแกคู
บาวสาว การทําขวัญใหแกคูบาวสาวจากผูสูงอายุ หรือรวมรับประทานอาหารเลี้ยงกับแขกที่มารวมงาน เป็นตน เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความครอบคลุม และถูกตองตามความเป็นจริง และการสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวม (non - participant 
observation) โดยการสํารวจสภาพทั่วไปบริเวณรอบ ๆ หมูบาน สังเกตความเป็นอยูในชีวิตประจําวันของแตละครอบครัว 
การดํารงชีพ เป็นตน เพื่อนํามาใชเป็นขอมูลประกอบการวิจัย ใชการสัมภาษณแแบบเชิงลึก ( In depth Interview) จากแบบ
สัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structured interview) ในลักษณะคําถามปลายเปิดที่ไดกําหนดไวลวงหนา                 
เพื่อสัมภาษณแกับผูใหขอมูลหลัก โดยสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการเพื่อใหเกิดความเป็นกันเอง รวมทั้งสังเกตการณแขณะการ
สัมภาษณแรวมดวย แนวคําถามหลักประกอบดวย ลักษณะของประเพณีการแตงงานในแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ลักษณะของการปรับตัว ประเภทของกลุมคนที่มีการปรับตัว ผูที่ไดรับผลกระทบจากการปรับตัวและผลกระทบโดยรวมของ
ประเพณีการแตงงานท่ีเกิดจากการปรับตัวนี้ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู สภาพสังคมโดยรวม และความเป็นมาของหมูบาน 
โดยใชสมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายภาพ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแและการ
สังเกตการณแนี้ ตรวจสอบขอมูล โดยการสังเกตการณแในขณะเขารวมในพิธีการแตงงาน และการสังเกตจากบริบทภายนอก
โดยทั่วไปในหมูบาน จากการสัมภาษณแผูใหขอมูลหลัก รวมถึงขอมูลจากตําราที่เกี่ยวของกับพิธีการแตงงานของชาวมอญ เป็น
การยืนยันในลักษณะสามเสาวาขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลเดิมที่ผูวิจัยเก็บมาเป็นระยะๆ หรือไม และวิเคราะหแขอมูลโดย
นําเอาขอมูลมาจัดเป็นหมวดหมูตามวัตถุประสงคแของการวิจัย แยกตามประเด็นและความสําคัญ หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมาทํา
การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และอธิบายเช่ือมโยงกันถึงปรากฏการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรางขอสรุปจากขอมูลที่ไดและเขียน
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวตอประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะ โดยการสัมภาษณแแบบ
เชิงลึกจากเป็นผูใหขอมูลหลักจํานวน 21 ผลการศึกษาพบวา 
 กลาวไดวา ประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะในชวงระยะเวลาของการดํารงชีวิตอยูที่บานวังกะเดิม (พ.ศ. 
2496-2527) มีการเปลี่ยนแปลงที่นอยมาก จึงไมตองมีการปรับในเรื่องของแนวคิดหรือการปฏิบัติตาง ๆ มากเทาไหร เพราะ
วิถีชีวิตกับสภาพแวดลอมท่ีเป็นไปอยางเรียบงาย และกระแสของวัฒนธรรมจากภายนอกอยางการบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมที่
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ยังไมคอยเขามามีอิทธิพลในหมูบานเหมือนในปใจจุบัน ในชวงที่ยายมาอยูในหมูบานวังกะแหงใหม ตั้งแต พ.ศ. 2527 เป็นตนมา 
ประเพณีการแตงงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรม มาเป็นการรับจาง และคาขาย ทําใหมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา จึงสงผลใหการจัดประเพณีตาง ๆ รวมถึงประเพณีการแตงงานตองลดทอนขั้นตอนบางอยางไปหรือกระทํา
ใหมีความกระชับขึ้น จนมาถึงชวง 5-10 ปีท่ีผานมานี้ การเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแตงงานมีใหเห็นชัดขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของรูปแบบหรือข้ันตอนในการประกอบพิธี รวมถึงองคแประกอบตางๆ สิ่งสําคัญคือการที่ชาวมอญบานวังกะดํารงชีวิตแบบ
คนเมืองมากขึ้น อันเกิดจากความเจริญที่เขามาในหมูบาน พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ทําใหชาวมอญไดรับและ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ จากสังคมภายนอกไดงายขึ้น และมองวารูปแบบธรรมเนียมประเพณีเกา ๆ บางอยางไมมีความทันสมัย หรือ
ลดทอนคุณคาเกา ๆ ลงไป จึงมีความตองการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับวิถีการดํารงชีวิตหรือรสนิยมของตนเองใหมากท่ีสุด 
 ลักษณะของการปรับตัว  
 สิ่งที่เห็นไดชัดจากการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องขององคแประกอบและขั้นตอนตางๆ ในการประกอบพิธี ที่สําคัญๆ 
สามารถแบงไดเป็น 3 ระดับ คือ 
 1. ผูที่ยังไมทิ้งการปฏิบัติตอวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบเดิม คือยังคงตองการอนุรักษแไวเพื่อใหดํารงสืบตอไปใน
อนาคต การปฏิบัติตอประเพณีในแบบเดิมนี้ยังมีใหเห็นอยูบางเริ่มตั้งแตการเชิญแขกดวยบุหรี่ การแหขบวนขันหมากที่
ประกอบไปดวยเครื่องนอนและสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่บงบอกถึงการเริ่มตนแหงชีวิตครอบครัว การไมตองนิมนตแพระสงฆแมา
เพื่อรวมในการประกอบพิธีดวย บรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอยางเรียบงายโดยที่ไมไดมีการประดับตกแตงเพื่อใหมีความ
สวยงามอลังการอยางสมัยนิยม การพักอาศัยอยูในบานกอนเป็นเวลา 7 วัน หลังการแตงงาน   การไมจดทะเบียนสมรสกันหลัง
การแตงงาน เป็นตน 
  ขอดี คือ ชาวมอญบานวังกะมองวามีสวนดีมากกวาสวนเสียอยูมากหรืออีกนัยหนึ่งคือยังคงมองไมเห็นถึงขอเสีย
ของการถือปฏิบัติตอวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบเดิมนั่นเอง คือไดเป็นการรักษาไวซึ่งประเพณีในรูปแบบเดิม ในเรื่องของ
แบบแผนการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงคุณคาทางจิตใจ อันเป็นการประพฤติปฏิบัติหรือการดํารงอยูที่พอเพียงและเรียบงาย โดยที่
ไมตองเปลี่ยนผันไปตามกระแสนิยมหรือกระแสของเงินตรา  
  ขอเสีย คือ อาจทําใหวัฒนธรรมมีความหยุดนิ่ง และไมสอดคลองกับความวิถีการดํารงชีวิตของคนในหมูบาน 
 2. ผูที่รับรูปแบบประเพณีใหม ๆ เขามาผสมผสานกับประเพณีในรูปแบบเดิม คือ ไมละทิ้งประเพณีเกา  ๆ ไปเสีย
หมด และก็ไมนําประเพณีใหมเขามาหมดเหมือนกัน อันเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นเรื่องธรรมดาที่ตองเกิดขึ้นเมื่อชาวมอญไดอยูเป็น
สวนหน่ึงในสังคมไทยท่ีมีกระแสของความเจริญหรือความทันสมัยอยูตลอดเวลา และมีเงินตราเป็นปใจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใน
การกระทําการณแตาง ๆ มากขึ้นและการปฏิบัติตอประเพณีในแบบผสมผสานนี้มีใหเห็นเพิ่มมากขึ้นในปใจจุบันอยางขบวน
ขันหมากที่มีองคแประกอบคลายอยางของไทยมากขึ้น เชน ขนมตาง ๆ ตนกลวย ตนออย เป็นตน การนิมนตแพระสงฆแเพื่อรวมใน
การประกอบพิธี อยางการสวดเจริญพระพุทธมนตแใหแกคูบาวสาวในชวงเวลาเชากอนขบวนขันหมากหรือชวงเวลาเพล จาก
การที่ชาวมอญบานวังกะตองปรับตัวใหเขากับคนและวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากการแตงงานขามวัฒนธรรมระหวางคนไทยและ
คนมอญ เพื่อไมเป็นการแบงแยกทางวัฒนธรรมและทําใหการประกอบพิธีเป็นไปอยางราบรื่น หรือการที่ไมตองมีขบวน
ขันหมาก ไมมีการถามตอบกันเป็นบทกลอนระหวางพอแมของฝุายเจาบาวและเจาสาวกอนขึ้นบานเจาสาว และระหวางคูบาว
สาวดวยกันเองกอนการประกอบพิธี ซึ่งการถามตอบกันนี้อาจตองใชเวลาพอสมควร นั่นคือเป็นการปรับเพื่อความสะดวกใน
เรื่องของเวลาใหมีความสอดคลองตอการดํารงชีพในปใจจุบันที่ตองมีความรีบเรงมากขึ้น การที่ผูนําในการประกอบพิธีกลาวสั่ง
สอนแกคูบาวสาวจากหนังสือท่ีเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันของชาวมอญใหมีความกระชับมากขึ้น การประดับตกแตงภายใน
งานท่ีมีความเป็นสมัยนิยม เชน การจัดฉากหรือซุมสําหรับถายภาพ การถายภาพแบบพรีเวดดิ้ง ของชํารวยที่มีความสวยงาม
แปลกตา โดยไมจําเป็นตองสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได เป็นตน หรือการจัดใหมีงานเลี้ยงแบบโต฿ะจีนในชวงเวลาเย็น
เพิ่มเขามา รวมไปถึงการแตงกายของคูบาวสาวที่เป็นแบบสากล เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตที่มีความเป็นคนเมืองและมีความทันสมัย
มากขึ้น เป็นอาทิ เหลานี้คือสิ่งที่ชาวมอญบานวังกะไดมีการปรับตัวไปเพื่อใหเหมาะสมกับกาลเทศะและยุคสมัย แตทั้งนี้ก็ไมได
ละทิ้งของเกาอนัเป็นสาระสําคัญของการแตงงานไป อยางการประกอบพิธีไหว คือการไหวพอแม ไหวพระรัตนตรัย ไหวบรรพ
บุรุษ และไหวศาลพอปูุประจําหมูบาน อันเป็นการแสดงถึงความกตัญโูตอสิ่งอันเป็นที่เคารพนับถือ การรดน้ําสมปุอย เพ่ือเป็น
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การขจัดปใดเปุาสิ่งช่ัวรายออกไปจากชีวิตคู การยึดถือเรื่องฤกษแยามในการจัดพิธี หรือขอหามตาง ๆ อันเกี่ยวของกับการ
ประกอบพิธี เชน ของที่ใชในการประกอบพิธีตองหามแตกหามราว เป็นตน 
  ขอดี คือ เป็นการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมที่ทําใหประเพณีการแตงงานนี้มีความสวยงาม ความอลังการขึ้น ใน
เรื่องของรูปแบบการจัดงานหรือองคแประกอบตาง ๆ และไดเป็นการเรียนรูแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีในรูปแบบ
ใหม ๆ  
  ขอเสีย คือ อาจทําใหการใหคุณคาที่แทจริงของการแตงงานลดนอยลงไป และใหความสําคัญตอการแขงขันโอ
อวดกันระหวางเพื่อนฝูงหรือหมูคนหนุมสาวในหมูบานมากขึ้น ในสวนท่ีเกี่ยวกับรูปแบบหรือองคแประกอบของการจัดงานแทน          
เป็นตน 
 3.  ผูที่รับเอาวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบใหมๆ เขามาถือปฏิบัติ โดยละทิ้งหรือไมคํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณีใน
รูปแบบเดิม คือ ไมคอยมีความเครงครัดตอวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบเดิมแลว ซึ่งสวนใหญจะเป็นเรื่องของการประพฤติ
ปฏิบัติกันกอนแตงงานระหวางหนุมสาว โดยเฉพาะกับวัยรุนที่อายุยังไมถึง 18 ปี ที่มีการแสดงออกที่เป็นไปอยางเปิดเผยมาก
ขึ้น ท่ีทําใหผูหญิงมีความรักนวลสงวนตัวนอยลง เชน การอยูดวยกันกอนแตงงาน การถูกเนื้อตองตัวกันอยางเปิดเผย เป็นตน 
จากท่ีสมัยกอนผูหญิงจะมีความยึดถือในเรื่องนี้เป็นอยางมาก หรือการที่สามารถจัดใหมีการแตงงานไดสําหรับผูที่ทองกอนแตง
หรือหนีตามกันไป โดยที่ไมคอยมีความเครงครัดตอขอหามขอปฏิบัติตาง ๆ แลว เป็นตน จากเมื่อกอนที่การทองกอนแตงจะไม
จัดใหมีการประกอบพิธี และจะไมมีใครอยากมาชวยงาน โดยกระทําเพียงการบอกกลาวใหผูใหญของทั้งสองฝุายไดรับรูเทานั้น 
และกระทําในเวลาเย็น เหลานี้เป็นการปรับตัวไปตามกระแสสังคมโดยงายที่มองวาเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมปใจจุบัน และขาด
การเหนี่ยวรั้งอยางเพียงพอ โดยขาดความตระหนักถึงคุณคาอันเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานท่ีดีงามในอดีต  
  ขอดี คือ เป็นการเปิดกวางทางความคิดและวัฒนธรรมที่มากข้ึน 
  ขอเสีย คือ สวนนี้ในสายตาของชาวมอญบานวังกะถือวาเป็นสิ่งที่นาเป็นหวง คือมีขอเสียมากกวาขอดี ที่จะทําให
คานิยมอันดีงามเกี่ยวกับการแตงงานเลือนหายไป และมองวาคานิยมสมัยใหมที่ดูแลวเป็นเรื่องเสียหายกลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาและมีใหเห็นมากขึ้นในปใจจุบัน  
 แตทั้งหมดนี้ก็ข้ึนอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัวดวย กลาวคือ ครอบครัวหรือผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีก็สามารถท่ีจะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบของประเพณีการแตงงานไดคอนขางงาย เพราะไมมีความเดือดรอนเรื่อง
เงินทองในการจัดเตรียมงานตางๆ และเพื่อความมีหนามีตาในสังคม ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ก็จะจัดงานในรูปแบบ
ที่เรียบงายกวา สวนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี ก็จะตองจัดงานในรูปแบบท่ีมีความเรียบงายที่สุด เชน ในปใจจุบันที่มีการ
นิมนตแพระมาสวดและฉันอาหารที่บานเพิ่มมากขึ้น แตถาผูที่มีสถานที่ภายในบานคอนขางคับแคบ ก็จะไมไดนิมนตแพระมาที่
บานแตจะเป็นการนําอาหารไปเลี้ยงพระที่วัดแทน เป็นตน  
 ซึ่งไมจําเป็นวาผูที่มีการปรับตัวไดดีจะตองเป็นผูที่มีอายุนอยกวาเสมอไป หรือผูที่ปรับตัวไดยากจะตองเป็นผูที่มีอายุ
มากกวาเสมอไปเชนกัน และอาจรวมถึงปใจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเขามากระทบดวย 
 . . .ผมดู แตละชุมชนนี่ก็มีทั้งสองอยาง มี 3 ระดับ บานวังกะนี้ก็เหมือนกัน คนที่ไมทิ้งวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมก็ยัง

มีอยูเยอะ อีกสวนหนึ่งรับครึ่ง 50/50 อีกสวนหนึ่งมักงายไมถืออะไรเลยยังไงก็ได จะมี 3 สวน อันนี้ ไมใชวามอญที่
เมืองไทยมอญที่สังขละนะ มอญที่พมาก็เหมือนกัน อีกสวนหน่ึงเขาไมอยากใหหายไปเขายัง อนุ รั กษแ ไ ว ก็ ส ว นหนึ่ ง 
ประมาณ 30 เปอรแเซ็นตแ กวาๆ ยังทําแบบน้ีอยู อีก 30 เปอรแเซ็นตแ ก็ครึ่งตอครึ่งผสมแบบใหมๆ บางใชมั้ยครับ ตองมี
บาง ตองมีตัดเคกบาง ปูอนเคกบาง คนมีกะตังคแ ใชมั้ยครับ แตอีกสวนหนึ่งนี่มัก  งายที่สุดเลย อะไรก็ได. . .            
(อ็อกปาย วงษแรามัญ, 2557) 

 . . .เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจดวย ถาบานไหนฐานะร่ํารวยเขาก็จัดใหญโตหนอย แตวาถาคนไหนบานฐานะ  
ปานกลางเขาก็จัดอีกรูปแบบหนึ่ง แตถาคนยากจนก็จะเรียบงาย. . . (อรัญญา  เจริญหงษแษา, 2557) 

 ประเภทของกลุม่คนที่ปรับตัว  
 กลุมคนท่ีมีการยอมรับและปรับตัวตอประเพณีการแตงงานสามารถแบงไดเป็น 3 กลุมหลักๆ คือ  
 1. กลุมผูสูงอายุ หรือผูที่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป กลุมคนเหลานี้สวนใหญแลวเป็นผูที่ผานหรือประสบกับพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ในแบบดั้งเดิมมามากกวาโดยเฉพาะผูที่เคยใชชีวิตอยูในประเทศพมามากอน มีการซึมซับและมี
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ความเคยชินจนกลายเป็นชีวิตจิตใจของเขาไปแลว จึงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีวัฒนธรรมที่แปลกใหมเขามา การปรับตัวเพื่อใหรับ
หรือเขากับสิ่งใหมเหลานี้จึงเป็นไปไดยาก ฉะนั้นในผูรุนปูุยาตายายหรือผูสูงอายุนี้จึงมีการปรับตัวตอประเพณีการแตงงาน
รวมถึงวิถีชีวิตในดานตาง ๆ ที่นอยกวากลุมคนในวัยอื่น ๆ กระนั้นการยากที่จะปรับตัวของกลุมคนในรุนปูุยาตายายนี้ก็ไมได
เป็นสวนท่ีเหนี่ยวรั้งตอการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงไปของกลุมคนในวัยหนุมสาวที่มีตอการแตงงานไปเสียทั้งหมด กลาวคือเขา
เหลานี้สามารถที่จะยอมรับไดตอการเปลี่ยนแปลงไปของประเพณีการแตงงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไมไดรูสึกวาตองสูญเสีย         
ความเป็นอัตลักษณแหรือรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีในแบบดั้งเดิมมากเทาไหร เพราะขั้นตอนหรือสาระสําคัญของการ
ประกอบพิธีการแตงงานก็ยังคงมีอยูและรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีดานอื่น ๆ ก็ยังมีใหประพฤติปฏิบัติอยูอยางไมขาดสาย 
ขณะเดียวกันในสวนของผูที่สามารถยอมรับไดยาก คือยังมีความตองการที่อยากจะเห็นภาพของประเพณีการแตงงานในรูป
แบบเดิมที่เขาไดเคยถือปฏิบัติมาหรือเคยประสบพบเจอมากอน ฉะนั้นกลุมคนในรุนปูุยาตายายเหลานี้ ก็พยายามที่จะปลูกฝใง
และสั่งสอนลูกหลานของตนใหประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติใหยังคงอยูในรูปแบบเดิม ซึ่งก็ยังมีใหเห็นอยูบางแตก็เป็น
สวนนอย  
 . . .ปใจจุบันนี้เราตองตามคนใหม เราตามคนเกาไมไดแลว คนเกามันเลยไปแลว คนใหม ขางหนามันเป็นยังไงมันรัก

กันแลว ชอบกันแลว ไมวาภาษาไหนมันเอา เอาอิสลามใหไป เอาคริสตแใหไป เอาพุทธใหไป เราตองตามใจลูกแลว 
สมัยโบราณ พอแมพูดไมไดสมัยนี้พอแมพูดเขาไมฟใงแลว เขายังวา ตาไดยิน พอแมรูอะไรเลา ถาพอแมไมรูอะไร พอ
แมเลี้ยงไมรอด เลี้ยงลูกไมรอด พอแมรู แตคนสมัยนี้เขารูมากกวาเรา เขาไดเรียนไววิชา เขาดี อยางตา ตาไมใหพูด
แบบน้ัน พอไมรูจักอะไรเลย อยาพูด มียังไมถึงเวลาที่พูดได นูนอายุ 80 90 หลงแลว ตอนนั้นพูดได พอไมรูจักอะไร
เลย พูดได แตคนสมัยนี้ตองตามเขาเยอะ ทุกคนนั่นแหละตองตามลูกแลว บางคนที่มันตามกันไป มันไมแตง คนดีๆ 
แตงเยอะ แบบเดิมยังไมหายหมดแตหายไปครึ่งหนึ่งแลว การไหว  ประเพณีของเกายังอยู. . . (กุนใจ  หงษาวดี, 
2557) 

   . . .จริงๆ แลวเนี่ย คนเราเมื่อแกตัวลงไป อะไรที่ใหมๆ มันก็รับยาก เขาก็อยากเห็นภาพเดิมๆ ในอดีตมันโชติ ช ว ง
อยูในหัวของเขาโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกเป็นหลานอยากใหแตงงานตามประเพณีถูกตอง แตเนื่องจากเด็กรุน  ใหม 
ผูใหญก็เลยตองคลอยตามไปบังคับไมได รวมกระทั่งผูใหญ 50 ขึ้นไป เขาไมไดเขาใจโลกภายนอก เขา ไ ม ไ ด เ ข า ใ จ
สังคมวามันเปลี่ยนไประดับไหน เขาก็เลยผสมผสานไมได ทีนี้ถาถามวาเขาอยากใหเหมือนเดิมไหมอยาก เขาก็ไม
อยากเปลี่ยนแปลง แตวาที่เขาไมช็อกกับมันมาก เขายังรูสึกวาหมูบานมอญที่นี่ก็ยังมีประเพณีมอญ เขาก็เลยไมช็อก
ไมหมดอาลัยตายอยากกับมัน เขาก็ยังมี แตมันเปลี่ยนโดยที่เขาไมรู เพราะฉะนั้นอันนี้คือ ขอดีของเขา เขาก็เลยไม
ช็อกกับมันแบบตองตอสูแลวนะ ประเพณีกําลังจะหายไปแลวนะ เขาไมไดเห็นภาพ ขนาดนั้นมันคอยๆ เปลี่ยนผัน 
เขาก็เลยไมรูสึกวาสูญเสีย . . . (ดอน  เจริญหงษแษา, 2557) 

  . . .เขาจะยอมปรับตัวมั้ย สวนนอยคะที่เขาจะยอมปรับตัวตามวัฒนธรรมสมัยใหม ถามวารับไดมั้ย อันนี้เหมือน
แยกเป็นสองอยางสองทาง บางกลุมเขาก็ยังยึดถือการแตงงาน เขาก็จะ พยายามเหมือนกับบังคับใหลูกหลาน ตอง
แตงแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้ ถาเขาเครงเขาจะเสี้ยมสอนลูกหลานวาการอยูการกินการแตงอะไรคือตองทํา ตาม
ประเพณีดั้งเดิมนะ แตถาบางกลุมเขาจะยังไงก็ได จะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมใหมก็แลวแตยังไงก็ไดเรื่อย ๆ  .  .  . 
(กชกร  อุดมกัลยา, 2557) 

 ทั้งนี้ การปรับตัวหรือการยอมรับที่มีตอการปฏิบัติหรือองคแประกอบตางๆ ในพิธีการแตงงาน ยังเป็นสิ่ง ที่มีความ
ยืดหยุนหรือสามารถเปลี่ยนแปลงไดมากกวาเรื่องวิถีการปฏิบัติหลังการแตงงานของคูแตงงานนั้นๆ ไมวาจะเป็น
ลูกเขยหรือลูกสะใภ โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติหรือมารยาท ยกตัวอยางเชน เมื่อนั่งกันอยูพรอมหนาทั้งพอแม 
ปูุยาหรือตายาย ลูกของตนเอง และลูกเขยหรือลูกสะใภ แตเมื่อมีแขกมาบานผูเป็นลูกและลูกเขยหรือลูกสะใภตอง
เปลี่ยนจากการนั่งเกาอี้เป็นการนั่งกับพ้ืนแทน ซึ่งถาไมไดเปลี่ยนมานั่งกับพื้นแลวก็จะเป็นสิ่งที่ทําใหปูุยาตายายรูสึก
ไมดีหรือไมชอบใจเป็นอยางมาก ถึงแมวาพอกับแมจะสามารถยอมรับไดก็ตาม เป็นตน เพราะถือเป็นการประพฤติ
ปฏิบัติที่เรียกกันงายๆ วา ไมรูจักท่ีต่ําที่สูง น่ันเอง ก็จะทําใหมองวาจะอยูดวยกันไดอยางยืดยาวหรือไม ซึ่งในสวนนี้มี
ผลอยางมากตอการใชชีวิตคูตอไปในอนาคต 
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 . . .สวนมากเขาก็ยอมรับ คือบางอยางที่ยอมไมไดเทาท่ีผมดูนะ ก็ในสังคมมอญเราตองรู อาวุโส สมมติพอแมอยูอยาง
นี้นะครับ ถาคนอื่นไมมีนะเรานั่งโต฿ะดวยกันได สมมติแขกจากอ่ืนๆ มาแลว สมมติลูก ลูกสาวหรือลูกเขยอะไรอยางนี้ 
เรานั่งโต฿ะไมไดเรานั่งลงขางลาง ใหพอแมกับแขกนั่งบนเกาอ้ีอะไรอยางนี้ สมมติลูกเขยบาง คนเขามาแลว เขาไมรู
ฐานะยังง้ีเขามานั่งปฺุบ ผูหลักผูใหญมีอยูแลว อันนั้นคือผิดประเพณี ตองรู เมื่อพอแมเรานั่งที่สูง เขานั่งที่ต่ํา พอแม
เขานั่งที่สูง เรานั่งที่ต่ํา อันนี้คือประเพณี ถาเราผิดประเพณีแลวอันนั้น พอแมยอมรับได สมมติปูุยอมรับไมได แลวก็
ยังไง ก็สองคนนี้ไปไดไมนาน ไมสะดวกใชมั้ย บางคนก็เออปูุยาตา ยายเขาดู แลวยังไง จะไปไดมั้ยรอดมั้ย พอพูดนาน
ก็ไดมั้ย ไมดีแลว อันนั้นคือท่ีผูหลักผูใหญยอมไมได อยางอื่น ๆ นี่รับไดหมด เกี่ยวกับมารยาท อารยธรรม วัฒนธรรม 
ถาผิดแลว บางคนตองแยกกันเลยนะ. . . (อ็อกปาย  วงษแรามัญ, 2557) 

 2.  กลุมคนในรุนพอแม หรือผูที่มีอายุประมาณ 40-50 ปี ซึ่งสวนใหญเป็นผูที่แตงงานแลว กลุมคนในรุนพอแมนี้สวน
ใหญเป็นผูไดรับหรือประสบกับวัฒนธรรมประเพณีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นการยากต อการ
ยอมรับและปรับตัวหรือเกิดความสับสนได เพราะเขาเหลานี้ไดเคยรับรูหรือเกิดความเคยชินกับประเพณีในรูปแบบเดิมมากอน 
และก็ตองมาเจอกับประเพณีในรูปแบบใหมๆ โดยผานการรับรูและยอมรับจากลูกหลาน หรือจากสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู           
ซึ่งก็ทําใหมีทั้งผูที่สามารถยอมรับและปรับตัวไดงาย คือสามารถที่จะยอมรับและปรับตัวกับธรรมเนียมประเพณีใหม  ๆ ทั้งใน
เรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติ ที่เป็นความตองการของลูกหลานไดโดยไมจําเป็นตองยึดติดอยูกับธรรมเนียมปฏิบัติใน       
แบบเกา ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ทําไดยากในสังคมยุคปใจจุบันและอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยอันหลีกเลี่ยงไดยาก  
 . . .ไมยากหรอก งาย คนอื่นทําไดเราก็ทําได ตอนนี้คิดไมไดวามันผิดแปลก มันผิดไปแลว อยางเกาก็เขาไมได  ทํา

หรอก เขาเอาแบบใหม ๆ เราก็ทําได ยอมรับได. . . (มะตี  ปุณณะการี, 2557) 
 . . .สบายๆ ไมมีปใญหา ตามลูก ๆ. . . (มะตี  หงษแเบญจกาญนแ, 2557) และผูที่มีการยอมรับและปรับตัวไดยาก คือ 

ยังมีความเครงครัดในรูปแบบประเพณีเกาๆ ท้ังในเรื่องของคติความเช่ือและการปฏิบัติ ก็จะยังรับไมคอยไดจากการ
ปรับเปลี่ยนไปของประเพณีการแตงงานนี้ กลาวคือ ตองการที่จะใหเป็นไปในรูปแบบเดิมมากกวา เพราะถือวาเป็นสิ่ง
ที่ถูกตองดีงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความสําคัญตอการใชชีวิตครอบครัวตอไปในอนาคต แตทั้งนี้เมื่อเป็นความ
ตองการของลูกหลานหรือญาติพี่นองแลว จึงไมอยากท่ีจะขัดหรือแยง จึงทําใหตองมีการยอมรับหรือการปรับตัวตาม
ลูกหลานและญาติพี่นองของตนเองไปดวย ซึ่งสวนใหญแลวก็จะมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในยุค
สมัยปใจจุบันมากขึ้น การปรับตัวหรือการยอมรับตรงนี้จึงไมเป็นสิ่งที่กอใหเกิดความลําบากใจมากนัก แตเป็นเรื่อง
ของความเสียดายมากกวา โดยกลัววาประเพณีการแตงงานในรูปแบบเกา ๆ จะจางหายไป  

 . . .ถามวายาก แทบจะรับไมไดเลยแหละ แตเราก็ตองยอมเขาบาง รับไมไดจริง ๆ เรื่องจัดงานรวมทั้ง องคแประกอบ
ทุกอยาง เขาเปลี่ยนจากโบราณเรามาก เปลี่ยนจนเรารับมือไมทัน. . . (ไพศาล  โฉมงาม, 2557) 

 . . .ถาเกิดเป็นชวงเป็นผูหลักผูใหญรุนกอนๆ เขาก็คงที่จะปรับตัวยากกับยุคสมยัปใจจุบัน ประเพณีการแตงงาน            
ของยุคปใจจุบัน แตถาถามวาเขาปรับตัวไดมั้ยกไ็ดอยู แตสวนใหญเขาก็อยากใหเป็นเหมือนเดิม. . . (ศภุักษิรา           
หงษแรัตนเอก, 2557) 

 อีกทั้งในการปรับตัวนี้ถาเป็นการแตงงานของลูกผูชายท่ีโดยสวนหน่ึงจะรักใครชอบพอและแตงงานกับคนไทย การจัด
พิธีแตงงานจึงตองจัดในรูปแบบประเพณีไทยแทบทั้งหมด เพราะเป็นความตองการของฝุายหญิง อยางการมีขบวนขันหมาก
แบบไทย การทําบุญตักบาตร การรดน้ําสังขแ รวมถึงการจัดงานเลี้ยงแบบโต฿ะจีนในเวลากลางคืน เหลานี้เป็นสิ่งที่สามารถ
ยอมรับและปรับตัวไดงายกวาการแตงงานที่เจาสาวเป็นคนมอญและเจาบาวเป็นคนไทย เพราะการแตงงานโดยสวนใหญการ
จัดพิธีจะตองจัดที่บานของฝุายหญิงเป็นหลัก 
 หรือแมกระทั่ง การที่ผูเป็นลูกหลานทําหนาท่ีเป็นหัวหนาครอบครัว โดยผูเป็นพอแมตองพึ่งพาการดูแลจากลูกหลาน
นั้น การยอมรับและปรับตัวตามแนวทางใหมๆ ของลูกหลานนั้น จึงเป็นสิ่งท่ีทําไดงายเชนกัน 
 . . .มันเปลี่ยนในทางที่ดีเขาก็รับได มันสวยขึ้น มันเยอะขึ้น มันใหญขึ้น เขาก็รับไดทางที่ดี ถาทางที่เสียก็ยั งนั่น         
อยู ถาการอยูกอนแตงบางคนก็เฉยๆ แตก็ตองดูงาน ถาสมมติเขาตองกินอยูกับลูก ลูกคนนั้นทํามาหากินเลี้ยง พอแมอยูก็เขา
ยังรับไดอยู ถาสมมติวาเขาตองเลี้ยงดูลูก เขาก็ไมรับหรอกอยูในโอวาทของเขา. . . (นํ้าผึ้ง  สวัสดิสุข, 2557) 
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 3.  กลุมคนในวัยหนุมสาว หรือผูที่มีอายุประมาณ 40 ปีลงมา โดยเฉพาะในหมูวัยรุนที่ยังไมไดแตงงานหรือที่แตงงาน
แลวและอยูในวัยผูใหญตอนตน เนื่องจากวากลุมคนเหลานี้สวนใหญแลวจะไดเรียนหนังสือในระดับที่สูงกวา เชน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือการไดรับสัญชาติไทย ทําใหมีโอกาสไดไปศึกษาตอหรือไปทํางานยังตางถิ่นมากขึ้น 
ทําใหมีการเปิดกวางทางสังคม ไดรับและเรียนรูอยางสังคมวัฒนธรรมกระแสหลักของไทยหรือกระทั่งสังคมวัฒนธรรมตะวันตก 
มีการเปิดกวางทางความคิดและทัศนคติ สามารถท่ีจะยอมรับสิ่งใหม ๆ ไดงายและดีกวา และเมื่อมีโอกาสไดแตงงานก็มีความ
ตองการที่จะนํารูปแบบการแตงงานหรือแนวคิดคานิยมเกี่ยวกับการแตงงานใหม  ๆ ที่ไดพบเห็นมาจัดหรือปรับใชในงานของ
ตนเอง เพื่อใหมีความทันสมัย ความสวยงาม หรือความอลังการมากขึ้น โดยไมมีความคิดวาสิ่งใหม  ๆ เหลานี้กอใหเกิดความ
เสียหายหรือผิดแปลกจนไมสามารถยอมรับได 
 . . .คนที่เกิดปีหลังปี 27 ปี 20 พวกนี้ก็จะรับอะไรใหม ๆ ได ยกเวนการเขาโบสถแแบบคริสถแ เพราะเป็นชุมชนชาว

พุทธแท ๆ จะไมมีแบบนั้น แตวาจะมีการผสมผสานแบบไทยบาง คือ เอาพระทําบุญ สวด ตักบาตร จริงแลววัน
แตงงานจะไมเกี่ยวของกับพระสงฆแ จะไมมีพิธีการทางสงฆแเขามาผสม ที่ผสมเขาไปอยางงานแตงงานเมื่อหลายวันที่
แลวก็จะมีพระสงฆแเขาไปสวด บางอะไรบาง คนวัยใดก็คือ คนที่เกิดหลังปี 20 ต่ํากวา 30 ปี ไมแครแอะไรมาก แตจะ
เป็นไทยหรือมอญก็เป็นการแตงงานแบบพุทธเหมือนกัน แตของมอญแทดั้งเดิมจะไมใหพระสงฆแมาเกี่ยวของ แตจะ
เป็นผูใหญที่มีความรูดานประเพณมีาดาํเนินการ ถามีพระสงฆแแสดงวารับวัฒนธรรมไทยเขามา ก็ดีเพราะเป็นเชิงพุทธ 
ถาจะผสมผสานก็ไมใชเรื่องแปลก. . . (ดอน  เจริญหงษแษา, 2557) 

 . . .มันก็แลวแตบุคคล บางคนเขาก็คอนขางที่จะปรับตัว พยายามที่จะทําใหงานแตงงานของตัวเองดูดีและก็นาจดจํา 
ใหคนอื่นทําตามแบบงานของตัวเอง แตบางคนก็คือยึดถือแบบวัฒนธรรมเดิม ๆ จะดีกวา เพราะมันไมยุงยาก และ
มันก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเดิมอยูแลวแตถาเกิดอยางวัยรุนหรือรุนหลัง ๆ ก็คือ ก็อยากจะแตงเหมือนที่
เขาเห็น ๆ มา เป็นแบบน้ี ๆ นะ งานแตงงานของเขาสวย เขาก็มีแตงตามกัน เขามีกินเลี้ยงเขามีโต฿ะจีนนะ เขาก็เออ
วันหน่ึงเขาอยากจะแตงแบบนี้บาง มันกลายเป็นเหมือนความฝใน วาอยากมีงานใหญ ๆ โต ๆ แบบน้ีบาง มันก็แลวแต
รายบุคคล. . . (ศุภักษิรา  หงษแรัตนเอก, 2557) 

  . . .ก็ไมตองนะ ไดหมดอะคะ แตงแบบมอญก็ไดแบบไทยก็ได ไดหมดอะคะ เพราะวาเราเจอเราเห็นอะไรมา เยอะ
แลวไง การปรับตัวมันไมยาก เพราะเราไดดูอะไรมาเยอะอะ. . . (มยุรา  วงษแษา, 2557) 

  แตในขณะเดียวกันก็จะรับของเกาคือประเพณีแตงงานในแบบเดิมไดยากเชนกัน เพราะมีขั้นตอนเยอะ มีความ
พิถีพิถันและตองใชเวลานาน เชน การถามตอบกันเป็นบทกลอนระหวางพอแมเจาบาวเจาสาวหรือระหวางเจาบาว
เจาสาวดวยกันเอง หรือบทสวดหรือคําสอนที่ผูทําพิธีจะตองกลาวในการทําพิธี รวมถึงการตองเลือกสรรบุคคลที่
จะตองมีความบริสุทธ์ิหรือความสมบูรณแในชีวิตครอบครัว เพื่อมารวมในการประกอบพิธีแตงงานในข้ันตอนที่สําคัญๆ 
เป็นตน  

 ในทางตรงกันขาม ในหมูคนวัยรุนที่อายุต่ํากวา 18 ปี และมีโอกาสทางการศึกษาที่นอยกวา การรับสิ่งตางๆ จากสื่อ
ทางโทรทัศนแ สื่อออนไลนแ ก็จะรับและเรียนรูเรื่องราวตางๆ ดวยตัวเองหรือในหมูเพื่อนฝูงดวยกัน โดยขาดความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง ทําใหมีการแสดงออกถึงความสัมพันธแระหวางชายหญิงไปในทางที่ไมถูกไมควรไดงาย และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สงผลถึง
ปใญหาการทองกอนแตงหรือการทองไมมีพอเพิ่มมากข้ึน อันจะสงผลใหคุณคาของประเพณีการแตงงานเสื่อมถอยลงได 
 . . .เป็นปใญหา มาอีกแลวแนวนี้เทคโนโลยีอีกแลว สมัยกอนตองเขียนจดหมาย เดี๋ยวนีฮ้ัลโหลที่เกา เรือ่งของ เรื่อง

ไมใชวาพ่ีดูถูกพอแมเขาหรอกนะ เขาเลี้ยงลูกดวยเทคโนโลยี เขาไมไดสอน อยางใหทีวีมาเครื่องหนึ่ง ไมไดใหคูมือมา 
ใชถูกปุาวละ มันก็ตองมีใชในทางที่ถูกใช ในทางที่ผิด...เดี๋ยวนี้ 14 15 มอเตอรแไซดแคัน กอดกันกลม . . . (อภิรกัษแ  
เอมโอช, 2557) 

 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัว  
 ผูที่จะไดรับผลกระทบจากการปรบัตัวมากท่ีสดุแบงเป็น 2 กลุม คือ  
 1.  ผูที่มีอายุประมาณ 40-50 ปีหรือผูที่อยูในรุนพอแม อีกนัยหนึ่งคือผูที่ไดรับหรือประสบกับประเพณีทั้งในแบบ
ดั้งเดิมและแบบสมัยใหม กลาวคือเขาเหลานี้จะมีความคุนเคยตอประเพณีในรูปแบบเดิมทําใหมีความรูสึกวาเป็นสิ่งที่มีความ
ถูกตองและดีงามอยูแลว และก็ตองมาประสบกับประเพณีที่มีความสมัยใหมขึ้น จากสภาพแวดลอมและเหตุปใจจัยตาง  ๆ            



 231 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน คานิยมความทันสมัย การศึกษา การประกอบอาชีพ เป็นตน จึงอาจทําใหเป็นความยากลําบากหรือมี
ความจําเป็นท่ีจะตองยอมรับและปรับตัวตอประเพณีการแตงงานนี้ตามลูกหลานหรือญาติพี่นองของตนไปโดยปริยาย โดยถา
หากขัดหรือแยงแลวก็อาจทําใหถูกมองวาเป็นคนหัวโบราณเกินไปได 
 . . .วัยกลางคนเคยชินกับวัฒนธรรมดั้งเดิมสวนหนึ่งและก็ตองมาปรับตัวกับสมัยใหมดวยสวนหนึ่ง เนี่ยนาจะยาก          

ก็อายุประมาณ 40 อัพ ยัน 50 ประมาณนี้ ทีว่ายาก เพราะวาอยูในชวงที่วาวัฒนธรรมทางนูน คือ จะประเพณีอะไร
เขาจะถือดั้งเดิมใชมั้ยคะ คือทุกอยางจะตองเป็นดั้งเดิม สมัยเด็กเขาเคยชินกับวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง พอเขาโต
มาแลวก็มาอยูที่น่ีก็จะอีกอยางหนึ่ง ก็จะประมาณพวกวัยกลางคนที่จะปรับตัวยากกวากัน เพราะวามันจะอยูในชวง
วัย 2 วัฒนธรรม วัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม มันอยูชวงรอยตอพอดี. . . (กชกร อุดมกัลยา, 2557) 

 2.  เยาวชนรุนใหมในปใจจุบันหรือท่ีจะเกิดมีขึ้นในอนาคต ในแงที่วาอาจจะเกิดหรือเติบโตมากับวัฒนธรรมประเพณี
แบบหลวม ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวมอญบานวังกะในปใจจุบัน ที่มีความเจริญ
เขามามากจากการที่หมูบานวังกะเป็นแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทําใหชาวมอญมีความซึมซับในการ
ใชชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น หรือความแนนแฟูนภายในครอบครัวท่ีทําใหเกิดการอบรมช้ีแนะหรือการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
ลดนอยลง อันเกิดจากพอแมผูปกครองตองไปทํางานยังตางถิ่นหรือตองเรงรีบในการทํางาน ทําใหเยาวชนรุนใหมขาดความ
เขาใจตอคุณคาและความสําคัญของประเพณีการแตงงานอยางลึกซึ้ง อันนําไปสูการประพฤติการปฏิบัติที่ไมถูกตองดีงาม และ
โอกาสในการถายทอดเพื่อใหประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะนี้สืบตอไปเป็นมรดกทางภูมิปใญญาก็นอยลงไปดวย
เชนกัน โดยที่ถึงแมวาคติความเช่ือและการปฏิบัติจะมีความเป็นพลวัตที่ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมในปใจจุบันก็
ตาม 
 . . .อายุ 30 ปีลงไปเนี่ย เด็กพวกนี้โตมากับประเพณีมอญแบบหลวม ๆ เขาอาจจะไมไดเจอทองไร ทองนาจะไมได

ระบบเครือญาติที่แนนแฟูน เด็กเหลานี้พ่ีกลัวปใญหา แลวก็อนาคตถาเด็กพวกนี้ อีกอยางถาเขาไมไดเรียนหนังสือ เขา
จะตกขอบชายขอบ ตกขอบดวยตัวของเขาเอง โดยไมตองตกขอบทางกายภาพ พวกนี้จะปรับตัวยากและเขาจะเขา
กับสังคมไมได แลวก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีปใญหา ปใญหาทางดานสังคม ที่งาย ๆ ตอนนี้ก็คือ ยาเสพติด แกไขยาก 
แลวก็เด็กพวกนี้คือกลุมที่ปรับตัวไมได แตยังดีที่เรายังมีวัดหลวงปูุยังสรางพื้นฐานทางดานโครงสรางยังไมออนไหวนัก 
แตที่เห็นชัดๆ คือความเป็นถิ่นนิยมเขาจะนอยลงไป พอระบบตลาดเขามาปฺุบ ถึงแมเขาจะไดเจอโลกภายนอก เขาไม
สามารถประสานกับสิง่ที่เขามีเป็นมรดกอยางศิลปวัฒนธรรม ดานวัฒนธรรมของมอญเขาสืบทอดมาหลายพันปี เขาก็
จะไมเขาใจ กลุมนี้ก็คือที่จะตองเปลี่ยนไปที่ เปลี่ยนก็คือเขาอาจเห็นรูปแบบการแตงงานในแบบอื่น ไมแนอนาคต
อาจจะมีการเขาโบสถแ แตพี่ไมเชื่อหรอก ตรงเขาโบสถแอาจจะไมนาหวง แตประเพณีพวกนี้อาจจะเปลี่ยนไป. . . (ดอน  
เจริญหงษแษา, 2557) 

 ผลกระทบจากการปรับตัว 
 ในการปรับตัวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะนี้ นอกจากสงผลตอตัวบุคคล
แลว ยังมีผลตอความเป็นเอกลักษณแและภาพรวมของประเพณีอีกดวย กลาวคือ การปรับตัวและการยอมรับตอประเพณี           
การแตงงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปนี้ ทําใหข้ันตอนของการปฏิบัติตาง ๆ ที่มีท้ังการรับเขามาใหมและการลดทอนสิ่งที่มีอยูเดิม
ออกไป หรือการมีคานิยมและการใหคุณคาอันเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงทําใหบางครั้ง
ความเป็นเอกลักษณแหรือความเป็นอัตลักษณแเฉพาะของชาวมอญบานวังกะ อาจมีความเจือจางหรือเลือนหายไปบางตามกาล
สมัยและความเป็นพลวัต กลาวคือ ในข้ันตอนของการประกอบพิธี อยางเชน การที่ตองมีการถามตอบกันเป็นบทกลอนระหวาง
พอแมฝุายเจาบาวและฝุายเจาสาว และระหวางเจาบาวกับเจาสาว ไดคอย ๆ เลือนหายไปเพราะไมเอื้ออํานวยตอวิถีชีวิตที่
เป็นอยูในปใจจุบัน หรือในขบวนขันหมาก ที่ตองประกอบไปดวยตนมะพราว หรือ เครื่องนอนเครื่องเรือนตาง  ๆ ที่จะตองมี          
การแหจากบานเจาบาวมายังบานเจาสาว ก็สามารถพบเห็นไดยากแลวในปใจจุบัน เป็นตน ตลอดจน ความสําคัญหรือคุณคา
บางอยางตอการแตงงานก็ไดเลือนหายไปดวยเชนกัน โดยมีคานิยมที่ถูกทําใหเขาใจวาเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแลวในสังคม
ปใจจุบันเขามาแทนที่ อยางเชน พิธีการแตงงานท่ีจะตองมีการแบงวาสําหรับคนท่ีเป็นโสดกับคนท่ีเป็นหมาย กลาวคือ คนที่เป็น
โสดการจัดพิธีการแตงงานจะตองจัดในชวงเวลาเชาไมเกินเที่ยงวัน สวนคนที่เป็นหมายจะตองจัดใหมีพิธีไหวหรือการใหผูใหญ
รับรูในชวงเวลาเย็น ไมสามารถที่จะจัดในชวงเวลาเชาได เพราะถือวาเป็นผูที่ไมมีความบริสุทธิ์แลว แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป 
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เมื่อไดมีการรับและเรียนรูกับวัฒนธรรมกระแสหลักจนเกิดความเคยชินแลว จึงทําใหมองวาสิ่งเหลานี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม
ตองมีการยึดถือกันแลว ฉะนั้น ความเครงครัดตอการแบงชวงเวลาในการจัดพิธีจึงไดจางหายไปดวยเชนกัน เป็นตน  
 . . .ก็อยางเมื่อกอน เขาจะแบงแยกวาโสด สาวโสดเขาจะตองแตงในชวงเชา อยางพอหมายแมหมาย เขาจะตองแตง

กันในชวงเย็น อยางแมหมายนี่คือฝุายหญิง เหมือนจะเสียเปรียบเนอะ ฝุายหญิงนี่ถาเป็นแมหมาย ถาจะแตงใหมก็
ตองแตงตอนเย็น คุณจะสามารถแตงตอนเชาได แตเดี๋ยวนี้บางครั้งคือคําวาแมหมายเหมือนกับเป็นคําที่วาไมคอย
เรียกกันแลว การหยารางการอะไรเนี่ยอันนี้คอนขางสงผลดวย เพราะวาเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นเรื่องปกติไป มันเกิดขึ้น
บอยขึ้น การหยารางการอะไรตาง ๆ เหมือนคนจะตามกระแสสมัยใหมเกินไป มีผลทําใหวัฒนธรรมเริ่มคอย  ๆ 
เปลี่ยน ดีที่วาชวงนี้ยังคงดั้งเดิมไวมั่ง แตความเปลี่ยนแปลงก็นอยอยู ก็อยูที่วาตอง  พยายามรักษาไว. . . (กชกร  
อุดมกัลยา, 2557) 

 . . .ถางานแตงเอกลักษณแดั้งเดิมเปลี่ยน เปลี่ยนไปประมาณสวนหนึ่ง ก็เปลี่ยนไปจากดั้งเดิม คือเขาจะแตงกันในอีก
อยางหนึ่ง จะมีการตอกลอนตออะไรอยางนี้ แตเดี๋ยวนี้ไมมีเลย อันนี้ก็เปลี่ยน มันก็มีหลายจุดที่เปลี่ยน แตวายั งคง
เดิมก็คือการแตง คือเราตองมีการกราบไหวผูใหญ คนที่ชาวบานเคารพนับถือที่สุดก็จะมาทําเป็นเหมือนแมงาน. . . 
(กชกร  อุดมกัลยา, 2557) 

 แนวโน้มในการปรับตัวต่อประเพณีการแต่งงานของชาวมอญบ้านวังกะ 
 จากการศึกษาถึงแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับการปรับตัวของประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะ พบวาชาว
มอญในกลุมวัยตาง ๆ มีความเห็นไปในทํานองเดียวกันวา ประเพณีการแตงงานจะยังตองปรับเปลี่ยนจากแบบแผนตาง  ๆ ที่
เป็นอยูในปใจจุบันไปเรื่อย ๆ ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตนแ โดยมีการผสมผสานรูปแบบ
ประเพณีอยางของไทยหรือของวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามา ที่จะทําใหประเพณีการแตงงานนี้มีความสวยงาม ความแปลกตา หรือ
ความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังคงไวซึ่งการประกอบพิธีที่สําคัญคือพิธีการไหว อันเป็นสิ่งที่จะชวยใหรากเหงาของประเพณี
เดิมดํารงอยูตอไปได และการรักษาไวซึ่งประเพณีการแตงงานในแบบเดิมก็เป็นสิง่ที่สามารถทําไดยาก กลาวคือ ทั้งการขาดผูนํา
ในการรักษาและสืบทอดไว กอปรกับพิธีแตงงานเป็นเรื่องของคนสองคนหรือของสองครอบครัวที่ไดตกลงกันถึงความตองการ
ของธรรมเนียมการปฏิบัติตาง ๆ ฉะนั้น การที่คนอ่ืน ๆ ตองการที่จะใหปฏิบัติตามในรูปแบบเดิมอันเกี่ยวกับพิธีการแตงงานจึง
เป็นสิ่งที่ทําไดยาก เพราะไมใชเรื่องของสวนรวมที่สามารถกระทํารวมกันระหวางคนทั้งชุมชน แตก็ถือวาการผสมผสานกันทาง
ประเพณีการแตงงานที่โดยสวนใหญแลวรับมาจากของไทยนั้นไมใชเรื่องเสียหายหรือเป็นสิ่งที่ยอมรับไดยาก เพราะถือวาคน
มอญและคนไทยนั้นเป็นชาวพุทธเหมือนกัน 
 . . .ในอนาคตผมคิดวา วัฒนธรรมใหมๆ ก็คงจะเขามามากขึ้นกวาเกา เปลี่ยนแปลงมากกวาเกา แตวาประเพณีการ

แตงงานของชุมชนชาวมอญก็คงยังมีเหมือนเดิม เพียงแตวาอาจจะ เปลี่ยนรูปแบบใหม จากเดิมที่ไมเคยมี อยางแตร
วง ก็จะมีแตรวงเขามา อาจจะมีทุกครั้งท่ีแตงงาน อาจจะมีโต฿ะจีนเขามา. . . (วิรัช  หงษแรักไชย, 2557) 

  . . .ถาในความคิดพี่คือ การแตงงานในอนาคตมันก็ตองมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะวาเดี๋ยวนี้การ
แตงงานมันก็มีใหดูทุกรูปแบบ วาชอบแบบชนชาติไหน เขาก็สามารถทําตามชนชาติอื่นๆ ได แตถาเป็นไปไดก็อยาก
ใหวัฒนธรรมเดิม ๆ ของเรายังอยูแบบนั้นดีกวา. . . (ศุภักษิรา  หงษแรัตนเอก, 2557) 

  . . .ถาถามวานาเป็นไหม นาเป็นหวงนะ ถาคนรักประเพณีเดิม ๆ นาเป็นหวงตรงที่มันจะหายจะกลาย พิธีแตงงาน
มันก็ตองมีอยูแหละ แตทีนี้จะเป็นแบบตางชาติไมใชของดั้งเดิมของเรา มันก็มีสวนเยอะที่จะกลายที่จะเปลี่ยนแปลง 
แตทีนี้เป็นหวงมั้ย ก็คือเป็นหวงอยากจะใหรักษาไว แตทีนี้รักษาไวอยางของดั้งเดิมเนี่ย พูดงาย ๆ มันมีพิถีพิถันเยอะ 
ยุงยาก สวนมากคนสมัยนี้เขาชอบงายๆ เรียบงายสบายๆ มันเลยจะกลาย แตแนวทางที่วา จะรักษาเอาไว การที่จะ
รักษาตรงนี้มันรักษายาก เพราะมันไมไดทําโดยคนอื่น เรื่องมันแคบุคคล 2 คน ที่เขาจะตกลงคุยกันกับพอแม คนอื่น
ก็จะบังคับไมไดสําหรับเรื่องนี้ ประเพณีอยางอื่น คนอื่นยังพอท่ีจะทําได คนหมู มากยังรวมกันทําได แตสําหรับเรื่องนี้
มันแคบุคคล 2 คน เขาเห็นชอบตกลงกัน ใหเราจะรักษาไวยาก. . . (วิเชียร  ศิริหงษแ, 2557) 
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สรุปสาระส าคัญ 
 การปรับตัวเรื่องประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะ ถือเป็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง เป็นผล
สืบเนื่องจากการที่ชาวมอญบานวังกะไดอพยพยายถิ่นจากประเทศพมามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย การที่จะดํารงไวซึ่งแบบ
แผนตาง ๆ ที่ไดถือปฏิบัติมาอยางครบถวนจึงเป็นไปไมได นั่นคือสิ่งที่ทําใหชาวมอญบานวังกะตองปรับตัวเพื่อใหดํารงวิถีชีวิต
อยูไดอยางสอดคลองและเหมาะสมในสังคมวัฒนธรรมไทย ที่ทําใหประเพณีการแตงงานตองลดทอนขั้นตอนหรือองคแประกอบ
ลงไปเพื่อใหมีความกระชับมากขึ้น เพื่อไมใหมีความขัดแยงกับวิถีชีวิตของตนที่ตองเป็นไปอยางเรียบงาย หรือสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ขณะเดียวกันที่วิถีชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคโลกาภิวัตนแ ประเพณีการแตงงานก็ไดมีการเปลี่ยน
รูปแบบไปจากเดิมอีก ทั้งเรื่องของคติความเช่ือและการปฏิบัติ ที่อาจเรียกไดวาเป็นการคนพบหรือพบเจอกับสิ่งใหม  ๆ ใน
สังคมวัฒนธรรมหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากเดิม จนเกิดการเรียนรูที่จะนํามาปรับใชและเห็นวาสิ่งเหลานั้นกอใหเกิด
ความสวยงาม หรือมีความทันสมัยมากข้ึน และไมกอใหเกิดความเสียหาย เชน ขั้นตอนการประกอบพิธี การแตงกายของคูบาว
สาว อาหารการกิน รูปแบบการจัดงาน เป็นตน และทําใหความเชื่อหรือสาระสําคัญของประเพณีการแตงงานยังสามารถดํารง
อยูไดในวิถีชีวิตของชาวมอญในปใจจุบันท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ 
 กลุมคนในวัยตาง ๆ ที่ไดมีการปรับตัวนี้ คนวัยหนุมสาวถือไดวามีการปรับตัวไดดแีละงายกวา ในการรับและเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ จากสังคมภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องของแนวคิดหรือคานิยมตาง ๆ อันนําไปสูการประพฤติปฏิบัติในที่สุด ในขณะที่
กลุมคนในรุนพอแม ท่ีอยูระหวางวัฒนธรรมเกากับวัฒนธรรมใหมก็มีทั้งผูที่สามารถยอมรับและปรับตัวตามลูกหลานไดงายโดย
ไมมีความขุนเคืองใจ เพราะมีความเขาใจตอภาวการณแในสังคมปใจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย  ๆ จึงไมมีแนวคิดหรือ
ทัศนคติที่จํากัดอยูแบบสมัยเกามากเทาไหร สวนผูที่สามารถที่จะยอมรับและปรับตัวไดยาก เพราะยังมีความเครงครัดและ
ยึดถือตอการประพฤติปฏิบัติในรูปแบบประเพณีเดิมเป็นอยางมาก ก็จะเกิดความรูสึกที่ไมคอยดีตอสิ่งที่ผูเป็นลูกหลานหรือคน
ในหมูบานไดถือปฏิบัติในปใจจุบัน กระนั้นก็ไดมีการโอนออนผอนตาม โดยที่ไมไดขัดหรือแยง หรือเป็นแตเพียงผูดูอยูหาง  ๆ 
เพราะอาจทําใหมองวามีความคิดที่ลาหลังเกินไป สวนกลุมคนผูสูงอายุ ถึงแมจะมีความฝใงแนนอยูกับธรรมเนียมการปฏิบัติใน
แบบเดิม แตก็ถือไดวาสามารถที่จะยอมรับและปรับตัวตามลูกหลานไดงายโดยไมมีความขุนเคืองใจ เพราะถึงแมวา
องคแประกอบหรือรูปแบบบางอยางจะเปลี่ยนแปลงไป แตสาระหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่สําคัญของการแตงงานก็ยังคงมีอยู แต
ถาหากวากลุมคนในรุนพอแมหรือกลุมผูสูงอายุ มีความเห็นท่ีคลอยตามที่ทั้งหมดโดยไมมีการเหนี่ยวรั้งเอาไว โดยเฉพาะกับการ
มีคานิยมหรือการถือปฏิบัติตอประเพณีในรูปแบบสมัยใหมมากจนเกินไป อาจทําใหคุณคาและการปฏิบัติตอประเพณีในรูป
แบบเดิมคอย ๆ เลือนหายไปได ทั้งผูหลักผูใหญและคนหนุมสาวจึงตองปรับตัวเขาหากันและรับฟใงความคิดเห็นของกันและกัน
ดวยความพอดี วาสิ่งไหนเหมาะสมควรกระทําหรือไมควรกระทําเพื่อใหการถือปฏิบัติอันเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานนี้ 
ดําเนินไปไดอยางเหมาะสมและไมสูญเสียความเป็นเอกลักษณแเฉพาะลงไปดวย  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ประเพณีการแตงงานของชาวมอญบานวังกะ ถือเป็นประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะ มีความประณีตและ
สวยงาม ผูวิจัยจึงเห็นวา ชาวมอญบานวังกะโดยเฉพาะผูนํา ปราชญแชาวบาน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประกอบพิธี นาจะ
มีการรวบรวมองคแความรูเกี่ยวกับประเพณีการแตงงานไวอยางมีความถูกตองครบถวน ในขณะที่ประเพณีการแตงงานนี้ไดมี
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพรประเพณีที่ดีงามนี้ไวใหลูกหลาน ผูที่สนใจ หรือ
นักทองเที่ยว ไดศึกษาเรียนรูและมีโอกาสไดยึดถือปฏิบัติตามประเพณีการแตงงานในรูปแบบเดิม ซึ่งอาจกระทําไดหลาย
รูปแบบ อาทิ 1) การจัดใหมีการแตงงานอยางถูกตองตามประเพณีในแบบดั้งเดิม แลวทําการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ                
การแตงงานนี้ไวในรูปแบบของการบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวตั้งแตขั้นตอนของการเตรียมงานจนถึงเสร็จสิ้นการประกอบพิธี  
2) มีการจัดตั้งเป็นศูนยแวัฒนธรรมมอญภายในหมูบานและอยูในจุดที่บุคคลภายนอกหรือนักทองเที่ยวสามารถพบเห็นไดงาย 
เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีการแตงงาน รวมถึงประเพณีตาง ๆ รวมถึงควรมีการเชิดชูบุคคลผูมีความรูเกี่ยวกับประเพณี
การแตงงาน หรือผูที่เป็นผูนําในการประกอบพิธี เพราะถือวาเป็นผูที่มีความสําคัญและมีความสามารถเป็นอยางมาก ที่ทําให
การประกอบพิธีตางๆ นี้ดําเนินไปไดอยางดีและถูกตอง โดยการจัดทําเป็นประวัติเพื่อแสดงใหลกูหลานไดทราบถึงคุณงามความ
ดีของทาน เป็นตน 
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 2. ในการปรับตัวผูที่อาจไดรับผลกระทบมากที่สุดคือผูที่อยูในรุนพอแม คือไดรับรูในประเพณีทั้งแบบเดิมและแบบ
ใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได ในบางครั้งจึงเป็นความลําบากใจตอการรับประเพณีในรูปแบบใหม  ๆ และผูที่เป็นเยาวชนรุนใหม           
ที่จะไดรับรูตอประเพณีการแตงงานแบบใหม ๆ ไดคอนขางงายและมากกวา ที่อาจทําใหเกิดการรับรูตอประเพณีในแบบเดิม
อยางหลวม ๆ ผูวิจัยจึงเห็นวา การสรางความเขาใจอันดีและการถายทอดประเพณีการแตงงานอันมีความเป็นเอกลักษณแนี้ โดย
การบอกกลาวจากคนในครอบครัว การใหความรูจากปราชญแชาวบานหรือผูนําชุมชนตอสภาวการณแตาง  ๆ ที่ไดมี                    
การเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหกลุมคนในสองวัยนี้ สามารถอยูกับประเพณีการแตงงานในรูปแบบใหม ๆ หรือรูปแบบเกาไดอยาง
เขาใจและมีความเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยไมกอใหเกิดความขุนเคืองใจ 
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ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผปีูุย่ากับการลดความขัดแย้งในชมุชน 
ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านนายาง  จังหวัดล าปาง 

Beliefs and rituals associated with grandparents spirits and the reduce conflict  
in the community 

 
วันวิสาข์  เฟยตา31 

 
Abstract 

 
 The aim of the study is to about belief and ritual of grandparents spirit which is important to 
community building process. This study is specified at Bann Nayang Lampang Province; detailed Bann 
Nayang Community, Sopprab District, Lampang. This is Qualitative Research it is an interesting and 
essential in belief and ritual of grandparents spirit. There are many from of ritual since old timeline at the 
present. The method of information gathering is Participant Observation including overt behavior 
observation, individual interview and documentary observation. The data is presented in the from of 
description. It is found that detailed of belief and ritual of grandparents spirit are hidden with local 
culture, local wisdom and also be the band of family love people within community under name “the 
same grandparents spirit” It is also the mental dimension which band the relationship and unite of 
people within community. It made love coherent, united, harmony and care among them. Those made 
community to be community and live happily along with the daily cultural. It is truely that the belief and 
ritual of grandparents spirit band the community love together. 
 
Keywords :  Local Knowledge, Spiritual dimension, Culture 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา ท่ีสวนสําคัญตอการลดความขัดแยงใน
ชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี บานนายาง จังหวัดลําปางซึ่งมีหนวยวิเคราะหแเป็น ชุมชนบานนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งชุมชนดังกลาวเป็นชุมชนที่มีความสนใจและใหความสําคัญในเรื่องของความเช่ือ
เกี่ยวกับผีปูุยาและยังปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผีปูุยาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา
ครั้งนี้คือ การสังเกตการณแอยางมีสวนรวม การสังเกตการณแอยูภายนอก การสัมภาษณแรายบุคคล การศึกษาเอกสาร ขอมูล 
และหนังสือตาง ๆ และไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลดังกลาวมานําเสนอรูปแบบของการพรรณนาเพื่อบอกเลาผล
การศึกษา ซึ่งพบวาในเนื้อหาของความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาที่แฝงไปดวยวัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น ยังเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธแของคนในชุมชนไวดวยกัน ภายใตบริบทของลูกหลานผีปูุยาเดียวกัน ซึ่งเป็นมิติทางดานจิตวิญญาณที่ยัง
ยึดโยงความสัมพันธแ ความผูกพันของคนในชุมชนใหมีความรักใคร กลมเกลียว สามัคคี ชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน ซึ่ง
ความสัมพันธแภายใตบริบทเหลานี้ทําใหชุมชนยังคงความเป็นชุมชนไดตอไปและคนในชุมชนสามารถใชชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมได
อยางปกติสุข ภายใตบริบทของชุมชนโดยมีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาเป็นตัวยึดโยงความสัมพันธแของคนในชุมชนไว
ดวยกัน 
 
ค าส าคัญ : ภูมิปใญญาทองถิ่น มิติดานจิตวิญญาณ วิถีวัฒนธรรม 

                                                           
31 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 การอาศัยอยูรวมกันเป็นกลุมหรือเป็นหมูคณะนั้น มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ 
โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตอยางมนุษยแเรา การรวมกลุมหรือการอยูรวมกันเป็นกลุมนั้นมันไดกอใหเกิดความเป็นชุมชน ที่มีคุณคาและ
ความหมายทางดานจิตใจเป็นมิติทางจิตวิญญาณ มีความรักใคร สามัคคี เอื้ออาทรตอกัน คอยชวยเหลือประคับประคองกันให
ใชชีวิตอยูรอดในธรรมชาติไปพรอมๆกัน การใชชีวิตรวมกันเป็นกลุมหรือเป็นชุมชนกอใหเกิดมิติทางวัฒนธรรมมีการสั่งสมภูมิ
ปใญญา ความรู เกิดกระบวนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง กอใหเกิดเป็นความรูที่ใชเป็นบรรทัดฐานรวมกันหยั่งลึกลงไป
ในจิตสํานึกของทุกคน จนนําไปสูการเป็นรากฐานของประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน เป็นการ
ถายทอดภูมิปใญญาของชุมชนที่มีความชวยเหลือเกื้อกูล ความเอื้ออาทร รักใครปรองดองกัน  
 ดวยกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตนแในปใจจุบันที่ไดเขามามีบทบาทสงผลใหความสัมพันธแในการอยูรวมกันของคนใน
ชุมชนไดลดนอยถอยลงไป ความเป็นปใจเจกชนเริ่มเขามาแทนที่และมีเพิ่มมากขึ้น จนทําใหวิถีทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ
รวมกันมา เคยอยูกันรวมกันเป็นชุมชนมีปฏิสัมพันธแกันบนความรักใครสามัคคี สนิทสนมแนนแฟูน เอื้ออาทรคอยชวยเหลือกัน
ไดคอยๆจางหายไป เกิดความหางไกลกันตางคนตางอยู ตางคนตางคิด ตางคนตางทํา จึงทําใหสังคมในยุคปใจจุบันกลายเป็น
สังคมของความขัดแยงระหวางคนกับคน ลุกลามไปถึงชุมชนกับชุมชนดวย ความขัดแยงตางๆในปใจจุบันไดทําลายความสัมพันธแ
อันดีงามของผูคนในอดีตที่เคยมีมา เรื่องของวัตถุจึงมีคากวาจิตใจ เรื่องของผลประโยชนแตางๆซึ่งไดนําพาปใญหาความขัดแยง  
ความแตกแยกมาสูชุมชน ไดกลายเป็นปใญหาสําคัญที่เป็นอุปสรรคแตอการพัฒนาชุมชน  
 แตสิ่งที่จะลดปใญหาความขัดแยงในชุมชนลงไดและสรางความสัมพันธแอันดีในมิติเชิงจิตวิญญาณนั้น ก็คือกิจกรรมที่
ทํารวมกันระหวางคนในชุมชนซึ่งเรียงรอยสายสัมพันธแและมิติทางดานจิตใจใหคนเกิดความผูกพัน รักใครสามัคคีกัน การลงมือ
ปฏิบัติงานรวมกันชวยเหลือเกื้อกูลค้ําจุนกันจะกอใหเกิดพลังแหงจิตสํานึกของความเป็นพวกเดียวกัน สงเสริมใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมผานการลงมือทํางานรวมกันของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นกลไกสําคัญที่เขาไปชวยฟื้นฟูเยียวยาให
ความสัมพันธแในชุมชนกลับมามีชีวิตไดอีกครั้ง ชวยลดปใญหาความขัดแยงลงได และพัฒนากอใหเกิดเป็นมิติทางจิตวิญญาณ
เหมือนเชนในอดีต แตการสรางความสัมพันธแอันดีในชุมชนนั้นไดใหความสําคัญตอระบบคุณคาทางดานจิตใจ เกิดความรัก
ความสัมพันธแกันผานการความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผตอกัน มีความรักใครสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนที่จะ
ทําใหเกิดความสัมพันธแอันดีระหวางคนในชุมชนและชวยลดปใญหาความขัดแยงลดไดก็คือ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
 หนึ่งในวัฒนธรรมของทองถิ่นที่มีความนาสนใจนั่นก็คือในเรื่องของความเช่ือและพิธีกรรมที่แฝงไปดวยภูมิปใญญา ซึ่ง
ความเชื่อและพิธีกรรมที่นาสนใจดังกลาวนี้คือ ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาเป็นรูปแบบของการแสดงความกตัญโูตอ
บรรพบุรุษเป็นการเซนสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวลานนาที่มักจะยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมา หรือที่เรียกวา พิธี
กรรมการเลี้ยงผีปูุยา นับเป็นการตอกย้ําความสัมพันธแในระบบการนับถือผีเดียวกัน การรวมกันประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผี
ปูุยาเป็นธรรมเนียมผูกพันคนในตระกูลใหประพฤติตนอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน กอใหเกิดความสัมพันธแกันอยางแนนแฟูน          
ไมทะเลาะเบาะแวงกัน อีกทั้งยังเป็นระบบที่ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมมิใหทําผิดจากจารีตมิเชนนั้นอาจเกิดภัย
อันตรายกับตนเองได การประกอบพิธีกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความกตัญโูที่ลูกหลานมีตอบรรพบุรุษ ความรูจักรักสามัคคี
ของสมาชิกภายในกลุมเวลาเขารวมกิจกรรม ความปรองดองและความชวยเหลือเกื้อกูลกันมิไดขาดของสมาชิกในวงศแตระกูล 
เครือญาติและกลุมที่นับถือผเีดียวกัน พิธีกรรมการเลี้ยงผีปูุยาซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่เกี่ยวของกับความเช่ือเรือ่งผีปูุยานั้น จะตอง
เครงครัดในระเบียบแบบแผน การละเลยหรือลัดขั้นตอนถือวาเป็นการผิดผีซึ่งมีผลตอสภาพจิตใจ ความหวั่นไหวกอใหเกิด
ความไมมั่นคงในการดําเนินชีวิต เพราะความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยานี้ไดรอยความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่
นับถือผีเดียวกันไวดวยกัน เกิดความรักใครกลมเกลียวกันผานการนับถือผีเดียวกัน 
 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยานั้นแฝงไปดวยเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน เป็นภูมิปใญญาที่สั่งสมกันมารวมไปถึง
เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและยึดโยงความสัมพันธแของคนในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติตัวอยูกรอบจารีตและศีลธรรมอันดีงาม รัก
ใครสามัคคีกัน ไมทะเลาะเบาะแวง หรือสรางความแตกแยกขึ้นในชุมชน เป็นกลไกสําคัญที่ชวยลดความขัดแยงในชุมชนลงได
ทําใหคนในชุมชนสามารถดํารงชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษา ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา ที่มีความสําคัญกับการชวยลดความขัดแยงในชุมชน ศึกษาเฉพาะ
กรณี ชุมชนบานนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 
ค าถามการวิจัย 
 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยามีความสําคัญชวยลดความขัดแยงในชุมชนไดอยางไร 

 
ขอบเขตการศึกษา  
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)  โดยมีขอบเขตพื้นที่ และขอบเขต
เนื้อหาดังน้ี 
 1. ขอบเขตพื้นท่ี ในการศึกษาครั้งนี้หนวยการวิเคราะหแคือ ชุมชนบานนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  

2. ขอบเขตเนื้อหา 
  2.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบานนายาง 
  2.2 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาของชุมชนบานนายาง 
  2.3 ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยากับการลดความขัดแยงในชุมชน  
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ไดใหคําอธิบาย “ขัดแยง” วา 
“ขัด” หมายถึงไมทําตาม ฝุาฝืน ขืนไว สวน “แยง” หมายถึง ไมตรงกัน ไมลงรอยกัน ตานไว ทานไว รวมความแลวความ
ขัดแยงหมายถึง “สภาพความไมลงรอยกันคือ ไมยอมทําตามและยังมีความตานทานไว”  

วันชัย วัฒนศัพทแ (2547 ก, หนา 16) ใหความหมายไววา ความไมลงรอยกันหรือสภาวะที่ไมเห็นพองตองกันหรือ
ความเป็นปฏิปใกษแระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลคนตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปโดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงคแที่เขากันไมได ความไม
ลงรอยกันดานความตองการ ความปรารถนา คานิยม ความเช่ือ และทัศนคติ  

โดยผูศึกษาไดใชแนวคิดนี้มาเป็นมุมมองในการมองความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่ทําการศึกษาและหาสาเหตุ
ของความขัดแยงน้ันบนพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งกระบวนการเรียนรู คือ กระบวนการทางความคิดและ          
การกระทําท่ีทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู ในเนื้อหาสาระของความรู และการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานความติด 
และพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณแที่บุคคลมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้ง                    
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความรูของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับความนึกคิด การวิเคราะหแและการแกปใญหา สวนกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนหมายถึง สิ่งที่เรียนรูและผานการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น การเรียนรูของชุมชนไมแยกขาดจาก
สํานึกสาธารณะ การเรียนรูของชุมชนเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชน ในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก “เป็นเจาของ” 
ชุมชน การสรางความเป็นชุมชนจึงเป็นหน่ึงเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในเรื่องของความเช่ือและ
พิธีกรรมจะเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษและมีการถายทอดจากรุนสูรุนการถายทอดความรูผานความเช่ือและ
พิธีกรรมก็ถือเป็นกระบวนการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชน ที่จะสามารถนํามาอธิบายในเรื่องของการประกอบพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีปูุยาของชุมชนบานนายาง 
 3. แนวคิดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุมหมายถึง การมีปฏิสัมพันธแกันระหวางบุคคล ซึ่งปฏิสัมพันธแเหลานี้จะ
ทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว เพื่อที่จะรวมกันทํางานใหบรรลุเปูาหมาย
ของกลุม ไมวาจะเป็นการแกไข บรรเทาปใญหา หรือหาผลประโยชนแและขอตกลงรวมกัน ซึ่งจะนํามาอธิบายการปฏิบัติงาน
ทํางานรวมกันของกลุมคนท่ีนับถือผีปูุยาเดียวกันในชุมชนบานนายาง ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางานและการแบง
งานกันทําตามความสามรถของสมาชิกภายในกลุม เพื่อใหงานบรรลุเปูาหมายที่วางไวรวมกัน 
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 4. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม พิเชฐ สายพันธแ (2539, น. 31) ใหความหมายความเช่ือไววา เป็นระบบ
คิดที่เป็นองคแประกอบสําคัญในการสื่อความหมายโดยผานสัญลักษณแสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งคนทั้งหลายยอมรับนับถือยึดมั่นนับตั้งแต
ระดับปใจเจกคนถึงระดับสังคม พวกเราสามารถทําความเขาใจกับความเช่ือไดผานทางสัญลักษณแตาง  ๆ ที่ปรากฏในวิถีชีวิต 
แนวคิดและการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชน หรือในทองถิ่นที่มีความเชื่อถือเกิดขึ้นนั้น  
 บุญลือ วันทายนตแ ไดใหความหมายพิธีกรรมไววา พิธีกรรม (Ritual) เป็นแบบอยางพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวาง ไดรับการกลาวขวัญถึงดวยความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับตัวที่แสดงออกทางทาทาง 
ถอยคําตาง ๆ ที่มนุษยแสรางขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนไดรับการเลือกสรรมาอยางดี โดยเฉพาะเพื่อตองการให เป็นที่นิยมตลอดไป 
พิธีกรรมนี้โดยปกติแลวจะประกอบดวยความหมายที่เกิดจากสัญลักษณแ และการปฏิบัติการสรางสรรคแ เป็นการปรากฏดวย
กายภาพ และความเกรงกลัวตออํานาจลึกลับซึ่งในสวนเนื้อหาของความเชื่อและพิธีกรรมของแตละสังคมแตละชุมชนนั้น ยอม
มีทั้งเหมือนและแตกตางกันออกไป ตามบริบทและสภาพแวดลอมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งการสะทอนออกมาในรูปแบบของ
สัญลักษณแจําเป็นตองตีความหมายโดยใชภูมิปใญญาและวิธีคิดของแตละชุมชน ไดใชแนวคิดนี้มาอธิบายความเช่ือและพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีปูุยาที่เกิดขึ้นในชุมชนบานนายางวามีแนวคิด กระบวนการ วิธีการ และเนื้อหาในสวนของความเช่ือและพิธีกรรมเป็น
อยางไร มีความสําคัญตอชุมชนและคนในชุมชนอยางไรบาง 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองผีในล้านนาการใหนิยามความหมายของผี ในการศึกษาครั้งนี้นั้น ผูศึกษาจะ
หมายความถึงผี และความเช่ือเรื่องผีที่มีอยูในสังคมลานนา (ภาคเหนือของประเทศไทย) เทานั้น ผี คือพลังอํานาจที่เหนือ
ธรรมชาติ เหนือมนุษยแ ไมมีรูปรางและสภาวะลักษณะที่แนนอนสามรถติดตอสื่อสารกับมนุษยแไดโดยผานตัวกลาง หรือ 
สื่อกลาง สามารถใหทั้งคุณและโทษได ขึ้นอยูกับการกระทําของมนุษยแ อีกทั้งยังเกี่ยวของในวิถีชีวิตของผูคนมาชานาน               
การยึดถือเรื่องผี จะมีการเครงครัดในการปฏิบัติ เพราะสามารถมีผลตอบสนองตอผูคนในสังคม ดังนั้น ในระบบความเช่ือเรื่อง
ผีจึงเปรียบเสมือน ระเบียบสังคมที่ไดถูกจัดวางเอาไวเป็นกรอบการดําเนินชีวิต ใหชีวิตตางๆ ในสังคมไดอยูรวมกันอย างเอื้อ
อาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อการอยูรวมกันอยางเป็นสุขในสังคม  บทบาทผีในลานนานั้นเป็นกฎเกณฑแและกติกา
ทางสังคมที่รับรูรวมกันมีหนาที่ควบคุมดูแลจัดการกับความสัมพันธแของผูคนในสังคม เมื่อมีปใญหาหรือเกิดความขัดแยงก็แกไข
ใหเป็นปกติดังเดิม ความเช่ือเรื่องผีจึงเปรียบเสมือน ระเบียบสังคมที่ไดถูกจัดวางเอาไวใหเป็นกรอบการดําเนินชีวิต ใหชีวิต
ตางๆในสังคมไดอยูรวมกันอยางเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคม  ซึ่งจะใชมา
อธิบายความหมายของผีและประเภทของผีในสังคมลานนาเพราะการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะ ผีปูุยา ซึ่งเป็นผีทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยหรือผีของชุมชนลานนา นั่นเอง 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยากับการลดความขัดแยงในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี บานนายาง 
จังหวัดลําปาง โดยผูศึกษาไดใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตุการณแอยางมีสวนรวม เขาไปสังเกตการณแเวลาที่ชุมชนมี
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับผีปูุยาหลังจากไดรับอนุญาตจากคนที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อจะไดเห็นปรากฏการณแจริงที่
เกิดขึ้นแตหากวาบางพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีปูุยาไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปรวมประกอบพิธีกรรมไดก็จะการสังเกตการณแ
อยูภายนอกในบริเวณที่กําหนดใหอยูได เพื่อจะไดเห็นกระบวนการและวิธีปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหแกับ
สิ่งที่ไดไปทําการสัมภาษณแชาวบานมา โดยการสัมภาษณแผูใหขอมูลหลกันั้น จะเป็นรางทรงของผีปูุยา เก฿าผี และคนเฒาคนแกท่ี
มีความรู ประสบการณแในเรื่องของความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา รวมถึงกลุมวัยกลางคนและวัยรุนที่เขารวมใน                
การประกอบพิธีกรรมเพื่อดูทัศนคติของคนรุนใหมที่มีตอผีปูุยา หลังจากนั้นไดนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหแรวมกับการ
คนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการอธิบายถึงผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะนําเสนอ
ออกมาในรูปแบบของการพรรณนาโดยใชหลักเหตุผลตามแนวคิดทฤษฎีที่ไดนําเสนอไว 
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ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวา ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐไดสงผลทําใหรูปแบบของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งบานนายางเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ไดถูกแบงแยกออกเป็น 2 หมูบานตามนโยบายของรัฐ เมื่อบานนายาง
ถูกแบงแยกออกเป็น 2 หมูบานนั้น (เดิมคือบานนายางหมู 5 แยกมาอีกหมูบานเป็น บานายางเหนือ หมู 10) ทุกอยางที่เคยใช
รวมกันหรือทํารวมกันถูกแบงแยกออกเป็นสองสวนทันทีและความขัดแยงที่ในชุมชนก็เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะปกติการอยูรวมกัน
ในชุมชนยอมมีความขัดแยง ความไมเขาใจกันบางเป็นธรรมดาของชุมชนโดยทั่วไปอยูแลว แตการแยกออกเป็น 2 หมูบานนี้
ไมไดเป็นสาเหตุของความขัดแยงแตแรกเริ่มของชุมชนบานนายาง เพราะการแยกหมูบานนั้นก็แคแบงออกไปเป็น 2 หมูบาน
ตามนโยบายของรัฐ แตอาณาเขตและบริเวณของทั้ง 2 หมูบานยังอยูติดกันเหมือนเดิม แตการแยกออกเป็น 2 หมูบานนี้เป็น
การตอกย้ําการแยกความสัมพันธแในเชิงปฏิสมัพันธแทางสังคม การแบงแยกหมูบานออกไปเป็นการแบงแยกของหนาหมูและของ
สวนกลางแทบท้ังหมดออกเป็นสองสวน พรอมท้ังแยกกิจกรรมตางๆที่เป็นตัวเช่ือมความสัมพันธแทางมิติทางดานจิตใจ มีผลตอ
ความรูสึกของคนในชุมชนที่เคยทําเคยปฏิบัติรวมกันออกเป็นสองสวนดวย นั่นหมายความวาไมไดมาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
เหมือนเชนในอดีตที่ผานมาอีกเลย นี่คือสาเหตุหลักของปใญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นที่เป็นผลพวงมาจากการแบงแยกออกเป็น 
2 หมูบาน ซึ่งของสวนกลางและของหนาหมูที่ถูกแบงออกออกจากกันไปและเกิดความขัดแยงตามมา ซึ่งความขัดแยงและ
ความหางเหินทางดานความสัมพันธแนาจะมาจากสาเหตุหลัก ๆ ตอไปนี้ คือ  
 1. วัดที่เป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในหมูบานและใชประกอบพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาถูกแบงแยกออกเป็นสองวัด
เพราะฉะนั้นความสัมพันธแและความผูกพันในเชิงของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นความสัมพันธแแรกที่ถูกตัดขาดออก
จากกันอยางสิ้นเชิง ท้ังพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ เชน การสรงน้ําพระ การสืบชะตาหมูบาน การฟใงเทศนแ
ตอนกลางวันของผูสูงอายุ การจุดบั้งไฟประจําปี การประชุมหมูบาน ฯลฯ ก็ถูกแบงแยกออกไปทําคนละหมูบาน ทําของใคร
ของมันเองทั้งที่เมื่อกอนเคยใชและทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้รวมกันมาตลอดตั้งแตรุนบรรพบุรุษ กลายเป็นตางคนตางแยกยาย
กันทํา ความสัมพันธแชิดใกลของคนในชุมชนไดหางเหินกันลงไปทุกวัน ความรักความผูกพันท่ีเคยอยูดวยกันในฐานะคนในชุมชน
เดียวกัน คนบานเดียวกัน ภายใตชุมชนบานนายาง (หมู 5) ก็ไดหางหายและจืดจางลงไปจากหัวใจและความรูสึกของผูคนใน
ชุมชนทั้งสองชุมชนนี้ลงไปทุกวัน ความไวเนื้อเช่ือใจกันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นความหวาดระแวง แขงขันกัน จะเอาแตเพียงแค
ญาติพี่นองใกลชิดของตนเองเทานั้น 
 2. อุปกรณแของหนาหมู ของสวนกลาง เชน พวก โต฿ะ เกาอี้ เตนทแ ถอยชาม ฯลฯ ถูกแบงแยกออกเป็นสองสวน            
เดิมการใชของรวมกันของแตละหมวดในชุมชนเดียวกันก็มีปใญหาความขัดแยงเล็กนอยๆอยูบางพอสมควร แตพอแยกออกเป็น
2 หมูบานแลวนั้น พอหมู 10 จะกลับมายืมของเหลานี้จากหมู 5 เลยดูเป็นการยากขึ้นและมีปใญหาตามมาอีกเทาตัว เพราะใน
ความรูสึกของคนหมู 5 เขาใจวาพอแยกหมูบานแลวหมู 10 ก็จะเป็นอีหมูบานหนึ่ง ของหนาหมูก็ตางคนตางใชปใญหาความ
ขัดแยงเรื่องอปุกรณแดูจะรุนแรงในความรูสึกของคนท้ัง 2 ชุมชนกวาเดิมเพราะไมใชคนในชุมชนเดียวกันแลว เหมือนกลายเป็น
คนแปลกหนาตอกันไป แตปใญหาเรื่องนี้ก็ไมไดถือวาเป็นความขัดแยงที่ใหญโตมากนักสําหรับ  2 หมูบานนี้เพราะในสวนของ
ชาวบานทั้ง 2 หมูบานแลวก็ยังมีความเป็นเครือญาติกันอยูหลายครัวเรือนแตที่มีปใญหากันสวนใหญจะเป็นคณะกรรมการ
ชุมชน หรือ คณะกรรมการหมวดของทั้ง 2 หมูบาน 
 3. ความขัดแยงทางดานการแขงขันกีฬา จากการที่มีการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบลขององคแการบริหารสวน
ตําบลนายาง ซึ่งมีจุดประสงคแเพื่อเช่ือมความสัมพันธแของทั้ง 10 หมูบานในตําบลนายาง และเพื่อความสนุกสนานปรากฏวาใน
เกมสแการแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ แทบจะถูกชนิดกีฬาท่ีบานนายาง (หมู 5) และบานนายางเหนือ (หมู 10) อยูรวมสายเดียวกัน 
นั้นไดเกิดการประทะกันอยูบอยครั้งทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนั้นที่เกือบจะมีเรื่องชกตอยกันกลางสนาม
ของ 2 หมูบาน เพราะการชิงดีชิงเดนตองการเอาชนะกันของทั้ง 2 หมูบาน จากเมื่อกอนเป็นหมูบานเดียวกัน ชวยกันเลน 
สามัคคีรักใคร รวมดีใจภูมิใจในชัยชนะดวยกัน พอแยกออกเป็น 2 หมูบานแลวตองมาแขงขันกันเอง ตางคนก็ตางอยาก
เอาชนะเพื่อเป็นหนาเป็นตาแกหมูบานของตัวเอง อยากขมอีกหมูบานหนึ่งดวยการเป็นที่หนึ่งในเรื่องของกีฬา อยากอยูเหนือ
ซึ่งกันและกันไมอยากจะดูดอยกวากวาอีกหมูบานหนึ่ง ซึ่งความขัดแยงไมลงรอยกันนี้ไดลุกลามมาถึงกิจกรรมทางดานกีฬาที่
ตองการจะเชือ่มความสัมพันธแอันดีระหวางกันดวย 
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 4. ตัวผูนําชุมชนซึ่งนาจะเป็นปใญหาหลักของความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง 2 หมูบาน เพราะตั้งแตแบงแยกหมูบาน
ออกเป็น 2 หมูบานกิจกรรมหรืองานตาง ๆ ที่ทํารวมกันระหวางชุมชนก็คอนขางมีนอย เปลี่ยนเป็นการทํางานรวมกันภายใน
ชุมชนของตนเองเทานั้น อีกทั้งยังมีกระแสของความขัดแยงระหวางผูนําชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งเป็นความขัดแยงเรื่องของ
ผลประโยชนแท่ีทํารวมกัน ตั้งแตมีการแยกหมูบานออกไป การแสดงออกและปฏิบัติตอกันของผูนําทั้ง 2 หมูบานก็มีความหาง
เหินในความสัมพันธแเป็นการตอกย้ําเรื่องของความขัดแยงระหวางตัวผูนําทั้ง 2 หมูบานอยางชัดเจน ความขัดแยงกันของผูนําที่
สะสมมากอนหนานี้แลว และผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐ ไดลุกลามมากระทบความสัมพันธแของ
ลูกบานท้ัง 2 หมูบานดวย ความสัมพันธแ ใกลชิด สนิทสนม รักใคร สามัคคี กลมเกลียว ชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร ตอกันได
ลดลงและจืดจางไปจากชุมชนอยางเห็นไดชัดเจน  
 ถึงแมวาบานนายางจะถูกแยกออกเป็น 2 หมูบาน มีของสวนกลางบางที่เคยใชรวมกันจะแยกเป็นสองสวนทันที มี
เพียงสามอยางเทานั้นที่ยังคงใชรวมกันอยูคือ โรงเรียน ปุาชา และผีปูุยา การนับถือผีปูุยาที่ไมไดมีการ เปลี่ยนแปลงหรือ
โอนยายไปตามลักษณะการแบงเขตแดนในการปกครองของรัฐ ทั้ง 2 หมูบานยังคงนับถือผีปูุยาเดียวกัน และผีปูุยาก็ยังคงตั้ง
สถิตไวท่ีเดิมไมมีการแยกยายออกเป็นสองสวนพอเดือนมิถุนายน 2553 พิธีกรรมใหญระดับชุมชน น่ันคือ “พิธีกรรมการเลี้ยงผี
ปูุยา” ก็ถูกจัดขึ้นท่ีเดิมซึ่งถือไปงานใหญงานแรกตั้งแตแยกหมูบานไปที่ทั้ง 2 หมูบานมารวมตัวชวยกันทํางานดวยความเต็มใจ 
บรรยากาศในงานวันนั้นทุกคนตางชวยกันจัดเตรียมสถานท่ี ผูชายก็ชวยกันทําผาม หาไมมาทําซุม ยกโต฿ะ ยกเกาอี้ สวนผูหญิง
ก็จัดเตรียมขาวปลาอาหารไวใหเจาปูุเจายาและไวเลี้ยงแขกที่มารวมประกอบพิธีกรรม คนเฒาคนแกก็ชวยกันทําบายศรี 
ประดิษฐแประดอยขาวของที่จะใชในการประกอบพิธีกรรม ทุกคนตางแบงงานกันทําตามความถนัดและความสามารถของ              
แตละคน แตพอผีปูุยาลงมาประทับรางทรงของมาขี่ทานไดแสดงอาการไมพอใจ ดูเกรี้ยวกราดและพูดจาตะคอกเสียงดังเพราะ
ทานไมพอใจที่เกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน ลูกหลานไมรักสามัคคีกันเชนเดิม ทานจึงไดวากลาวตั กเตือนใหลูกหลานทั้ง                
2 ชุมชนรักใคร สามัคคีกันดังเดิม เพราะถึงจะมีการแบงแยกหมูบานออกเป็น 2 หมูบานแตทุกคนยังคงเป็นลูกหลานผีปูุยา
เดียวกัน มีบรรพบุรุษที่นับถือผีเดียวกัน อีกท้ังทานยังไดเรียนผูนําชุมชนทั้งสองคนเขาไปพูดคุยวากลาวตักเตือนพรอมทั้งอบรม
สั่งสอนเป็นการสวนตัว ทําใหบรรยากาศในการประกอบพิธีกรรมในวันน้ันเต็มไปดวยคราบน้ําตาและความรูสึกผิดตอผีปูุยาของ
คนทั้ง 2 หมูบานที่ไดทําใหผีปูุยาเกิดความไมพอใจและไมสบายใจ ซึ่งในวันนั้นผูใหญบานทั้ง 2 หมูบานพรอมทั้งลูกบานทั้ง         
2 หมูบานที่เขารวมประกอบพิธีกรรมไดใชน้ําขมิ้นสมปุอยและดอกไมธูปเทียนกราบขอขมาผีปูุยาและดวงวิญญาณของบรรพ
บุรุษที่ลวงลับไปแลว พรอมทั้งใหสัญญากับผีปูุยาวาตอไปก็จะรักสามัคคีกันดังเดิม จะลืมความบาดหมางทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้น 
และจะไมใหเกิดเหตุการณแแบบนี้ขึ้นอีก เพราะกลัววาผีปูุยาจะลงโทษไมอยูดูแลคุมครองคนในชุมชนทั้งสองชุมชนอีกตอไป 
และไดขอรองใหเจาปูุเจายาจงอยูดูแลปกปูองคุมครองทั้ง 2 หมูบานใหอยูรมเย็นเป็นสุขตอไป ทําใหผีปูุยาเกิดความพอใจและ
ลดทาทีเกรี้ยวกราดลงอยางเห็นไดชัด และปีนั้นก็เป็นปีแรกที่ผีปูุยาประทับรางทรงของมาขี่โดยที่ไมมีการทํานายทายทัก
สถานการณแของหมูบาน ไมมีการทํานายเรื่อง การทํานา ขาวปลาอาหาร หรือฝนฟูาใด ๆ ทั้งสิ้น และไมไดใหลูกหลานคนใดเขา
ไปพูดคุยขอความชวยเหลือเลย ทานลงมาประทับรางทรงในปีนั้นเพียงเพื่อจะมาแก ไขปใญหาความขัดแยงของทั้ง 2 หมูบาน
และเพื่อตองการอบรมสั่งสอนผูใหญบานท้ัง 2 หมูบานเทานั้น 
 จากเหตุการณแในปีนั้นทําใหความขัดแยงของทั้ง 2 หมูบานไดคลายลงไปอยางมาก ความสัมพันธแเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ตามลําดับและดูจะดีกวาในอดีตกอนจะมีการแยกหมูบานอีกดวย ความใกลชิดสนิทสนม ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันทํางาน
ระหวางชุมชนกลับมาอีกครั้ง ความชวยเหลือเอื้ออาทรกันกลับมีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ เพราะตางตระหนักถึงคําพูด
ของผีปูุยาที่ทานไดวากลาวตักเตือนไว จะเห็นไดจากการชวยเหลือเกื้อกูลกันของทั้ง 2 หมูบาน ไมเฉพาะแคงานศพเทานั้น                 
แตงานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานแกบนตาง ๆ งานผาปุาแตละหมูบาน ฯลฯ ตางก็ไปมาหาสูใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ใหยืมของใชที่เป็นสวนกลางของแตละหมูบานเพราะบางทีงานใหญของใชหมูบานหนึ่งหมูบานเดียวอาจจะไมพอ และตัว
ผูใหญบานของทั้ง 2 หมูบานเองก็มีความสัมพันธแที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตางใหความรวมมือซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน
ทํางานตามหนาท่ีของตนเองอยางดีที่สุด จะเห็นไดวาความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยานั้นไมไดเพียงแตชวยลดความขัดแยง
ในชุมชนลงเพียงอยางเดียว แตในยังชวยสรางความสัมพันธแระหวาง 2 หมูบานใหเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพราะหลังจากเหตุการณแ
ในการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูุยาไดไมนานก็มีการจัดการประชุมใหญรวมกันของทั้ง 2 หมูบาน โดยสถานท่ีจัดประชุมนั้น
จัดขึ้นท่ีวัดบานนายางหมู 5 มีผูใหญบานท้ัง 2 หมูบาน คณะกรรมการของทั้งสองหมูบาน และลูกบานทุกหลังคาเรือนเขารวม
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ประชุมและหาขอตกลงรวมกันในเรื่องตาง ๆ ของทั้ง 2 หมูบาน ซึ่งเป็นขอตกลงรวมกันที่มีการยอมรับของคนทั้ง 2 หมูบาน 
เป็นการไดมาปรึกษาหารือและประชุมรวมกันเป็นครั้งแรกหลังจากมีการแยกหมูบานออกไปของทั้ง 2 หมูบาน ซึ่งเป็นผลมา
จากการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูุยาในวันนั้นนั่นเองที่ทําใหคนทั้ง 2 หมูบานไดมาพบปะกันในเวทีแสดงความคิดเห็น         
ที่ทุกคนไดเขามามีสวนรวม ท้ังรวมรับฟใง รวมแสดงความคิดเห็น รวมคิด  เพื่อหาขอตกลงรวมกันของทั้ง 2 หมูบาน และไดมา
วางแนวทางการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยมีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาเป็นกลไกสําคัญที่ทําใหการประชุมชน
ครั้งนี้เกิดขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ถึงแมวาความเป็นชุมชนของทั้ง 2 หมูบานจะถูกแบงแยกดวยนโยบายดานการแบงการปกครองของรัฐที่เกิดจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุมชน จนกระทบตอระบบความสัมพันธแของคนที่อาศัยอยูในชุมชน และสงผล
เชื่อมโยงไปถึงระบบโครงสรางความสัมพันธแในระดับเครือญาติ ระดับครัวเรือนของทั้ง 2 หมูบานอีกดวย แตเพราะการที่นับถือ
ผีปูุยาเดียวกันไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือโอนยายไปตามลักษณะการแบงแยกการปกครองที่เปลี่ยนไป ทั้ง 2 หมูบานยังคงนับ
ถือผีปูุยาเดียวกัน ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยารวมกัน ทําใหผีปูุยามีบทบาทสําคัญที่เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธแของคนใน
หมูบานทั้ง 2 หมูบานไวดวยกัน ชวยลดความขัดแยง ความรูสึกท่ีถูกเชื่อมโยงเรียงรอยความผูกพัน ดวยความเป็นพวกเดียวกัน 
มีผีเดียวกัน นับถือผีปูุยาเดียวกัน มันทําใหความเป็นชุมชนของทั้ง 2 ชุมชนถูกเช่ือมโยงเขาไวดวยกันอีกครั้งดวยผีปูุยา นั่นเอง 
เพราะความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยานอกจากจะเป็นตนทุนทางวัฒนธรรม หรือ ตนทุนทางสังคมของชุมชนบานนายางที่
กอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน อีกท้ังยังเป็นตัวท่ีคอยชวยจัดระเบียบความสัมพันธแของผูคนในชุมชน มีผลตอตอสภาวะทาง
จิตใจ ความรูสึกและการมีจิตสํานึกที่ดีรวมกันของคนในชุมชน ที่ไดสะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชุมชนโดยรัฐได
ทําลายความสัมพันธแของคนออกจากกัน และไดทําลายความเป็นชุมชนออกจากหัวใจของชาวบานอีกดวย ซึ่งกฎหมายชาวบาน
ในนามความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาของบานนายาง ก็สามารถทําหนาที่ตอชุมชนไดเป็นอยางดีเป็นการจัดระบบ
ความสัมพันธแ การอยูอาศัยรวมกันในชุมชน ไมวาจะเป็นความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแ  มนุษยแกับธรรมชาติ และมนุษยแ
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งในเรื่องนี้ตองอาศัยวิธีคิดเชิงซอนกับระบบความรูเรื่องของภูมิปใญญา อีกทั้งยังตองอาศัยกฎเกณฑแมา
กับกําดูแลการใชความรูนั้น ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑแในสังคม หากเปรียบชุมชนบานนายางเป็น
รางกายหนึ่งที่ประกอบไปดวยสวนยอยตาง ๆ ที่ทําหนาที่ไปพรอมๆกัน เพื่อใหรางกายและชุมชนนั้นเกิดความสมดุล ไมมี
โรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาก็เปรียบเสมือนหนวยยอยหนวยหนึ่งที่ทําหนาที่ตอชุมชน           
ในการสรางสมดุลไมใหเกิดปใญหาขึ้นไดในชุมชนบานนายาง เหมือนอยางเชนที่ผีปูุยาไดมีบทบาทสําคัญเป็นคนกลางที่ชวยลด
ปใญหาความขัดแยงบาดหมางของทั้ง 2 ชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนยแกลางทางจิตใจที่เช่ือมโยงระบบความสัมพันธแของคนเขาไว
ดวยกัน ดวยจิตสํานึกของความเป็นพวกเดียวกัน มีผีเดียวกัน เป็นลูกหลานของผีปูุยาเดียวกัน ซึ่งผีปูุยาไดทําใหความเป็นชุมชน
ของทั้ง 2 ชุมชนกลับมาอีกครั้งและมีชีวิตชีวามากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาจึงนับไดวาเป็น
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีคาอยางมหาศาลในจิตใจของลูกหลานที่นับถือผีปูุยาเดียวกันของชุมชนบานนายาง 
 
ข้อเสนอแนะต่อชมุชน 
 1. ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยามีคุณคาและมีความหมายตอความเป็นชุมชนของบานนายางในฐานะที่เป็น
ทุนทางสังคมที่มีผลตอจิตวิญญาณของสงผลตอคุณคาทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นการตอกย้ําความสัมพันธแที่มีความ
ผูกพัน เอื้ออาทร ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน เช่ือมโยงความสัมพันธแของสมาชิกที่นับถือผีเดียวกันเอาไวดวยกัน เพราะฉะนั้นแลว           
ผูอาวุโส หรือ คนเฒาคนแกในชุมชน ท่ีมีความรูและความชํานาญในเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา ควรจะปลูก
ฝใ่งใหลูกหลานหรือคนรุนหลังในชุมชนใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะของลูกหลานผีปูุยา รวมทั้งมองเห็นคุณคา
และความสําคัญของความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา เพื่อใหสามารถดํารงคุณคาของความเป็นชุมชนไว และ
ใหคนรุนหลังไดสืบทอดปฏิบัติวัฒนธรรมของชุมชนไดตอไป 
 2. สนับสนุนใหโรงเรียนในชุมชนมีการเรียนการสอนในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนโดยเนนในเรื่อง
ของ ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยาใหเป็นหลักสูตรทองถิ่นและนอกหองเรียน เชน การไปเรียนรู ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
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ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูุยา กับเก฿าผี หรือปูุยาตายาย พอแม พ่ีนองของตน หรือคนเฒาคนแกในชุมชนที่มีความรูและ
ภูมิปใญญาในเรื่องนี้ ทั้งในสวนท่ีเป็นรูปแบบและคุณคา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกวาการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม หรือการผลิตซ้ําเพื่อการ
ถายทอด คือ ความจําเป็นที่ตองวิเคราะหแทั้งเป็นรูปธรรม หรือลักษณะที่มองเห็น จับตอง สัมผัสได และเป็นนามธรรมหรือ
เขาใจถึงความหมายที่ถูกผลิตซ้ําและเปลี่ยนแปลงได  
 3. จากฐานทางวัฒนธรรมในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีปูุยาของชุมชนบานนายาง ทําใหเห็นวาในการประกอบ
พิธีกรรมเลี้ยงผีปูุยาไดมีการละเลนเครื่องดนตรีและเพลงพื้นบานดวย ซึ่งการเลนดนตรีพื้นบานนี้ถือไดวาเป็นศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางหนึ่งที่ควรคาแกการรักษาและอนุรกัษแไว ผูใหญในชุมชนควรมีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน
หรือถายทอดการเลนดนตรีพื้นบานชนิดตางๆไปสูลูกหลานหรือคนรุนหลังในชุมชน ใหหันมาสนใจและสืบทอดการเลนดนตรี
พื้นบานชนิดตางๆไวเพื่อที่จะไดอนุรักษแหรือดํารงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานใหดํารงอยูตอไป และมีการสืบทอดตอไปจากรุนสูรุน
ดวย  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาแนวทางการปรับประยุกตแใชกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางความ
เป็นชุมชนในพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป เพ่ือเสริมสรางความเป็นชุมชนผานการมีจิตสํานึกรักในวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง 
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การพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทในเขตต าบลหัวหว้า  
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

Self-reliance of older persons in rural communities In the district head,  
WA Sri Maha Bodhi Bush province of Prachinburi. 

 
นิภาพร  น้อยเสน32 

 
Abstract 

 
 This study aimed to investigate the ability of self-reliance of the elderly. In the district head, WA 
Sri Maha Bodhi Prachinburi province, which is a unit of analysis. Seniors in the Wa district. Sri Maha Bodhi 
Prachinburi This research is qualitative research. This method of data collection for this study. The 
participant observer To outside observers Individual interview Study papers and books, and information 
gathered from such sources present form of descriptive study to tell. It was found that the elderly were 
divided into two categories: the elderly poor. And the elderly as well. There are differences, as this is a 
key factor that affects the elderly. It found that elderly people who are poor, most are not professionals. 
Living for the elderly living alone. The family did not have a stable career to take care of the elderly in 
the family is appropriate. Including arable or residential property as well. The elderly who are poor do 
not have their own. Unlike with older people as well. With arable or housing of their own. Making career 
Seniors who are mostly affluent professionals with careers that include agriculture, handicraft etc. The 
occupation of the elderly as well. This makes seniors with an income of their own. Do not be living for 
the elderly living alone. It also has a child with a stable career to care for elderly family members as well. 
However, both groups was in love. And good relationships within the family. The relationship within the 
context of these seniors can live peacefully as culture. Under the context of the family with love and the 
relationship of the family. This is one factor that makes older people self-reliant. 
 
Keywords :  Self-reliance, order persons, rural community  

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสามารถในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ ในเขตตําบลหัวหวา อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีหนวยวิเคราะหแเป็น ผูสูงอายุในเขตตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้คือ การสังเกตการณแอยางมีสวนรวม                 
การสังเกตการณแอยูภายนอก การสัมภาษณแรายบุคคล การศึกษาเอกสาร ขอมูล และหนังสือตาง ๆ และไดนําขอมูลที่รวบรวม
ไดจากแหลงขอมูลดังกลาวมานําเสนอรูปแบบของการพรรณนาเพื่ อบอกเลาผลการศึกษา ซึ่งพบวา ผูสูงอายุที่แบงเป็น                   
2 ประเภท ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน และผูสูงอายุท่ีมีฐานะดี มีความแตกตางทางฐานะนี้เป็นปใจจัยพื้นฐานสําคัญที่สงผล
ตอ การดูแลผูสูงอายุ โดยจะพบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนสวนใหญจะไมไดประกอบอาชีพ อาศัยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพียง
อยางเดียว  อีกทั้งคนในครอบครัวก็ไมมีอาชีพที่มั่นคงที่จะสามารถดูแลผูสูงอายุในครอบครัวไดอยางสมควร รวมถึงทรัพยแสิน  
ที่ทํากิน หรือท่ีอยูอาศัยดวย ท่ีผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจนจะไมมีเป็นของตนเอง แตกตางกับผูสูงอายุท่ีมีฐานะดี ท่ีมีที่ทํากินหรือที่

                                                           
32 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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อยูอาศัยเป็นของตนเอง ทําใหสามารถประกอบอาชีพได ผูสูงอายุที่มีฐานะดีสวนใหญจะประกอบอาชีพดวย อาชีพที่ทํา ไดแก 
เกษตรกรรม หัตถกรรม  เป็นตน การประกอบอาชีพของผูสูงอายุที่มีฐานะดีนั้น ทําใหผูสูงอายุกลุมนี้มีรายได เป็นของตนเอง  
ไมตองอาศัยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพียงอยางเดียว อีกท้ังยังมีบุตรหลานท่ีมีอาชีพท่ีมั่นคงสามารถดูแลผูสูงอายุในครอบครัวไดเป็น
อยางดี อยางไรก็ตามผูสูงอายุทั้งสองกลุมก็มีความรัก และความสัมพันธแที่ดีภายในครอบครัว ซึ่งความสัมพันธแภายใตบริบท
เหลานี้ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไดอยางปกติสุข ภายใตบริบทของครอบครัวโดยมีความรักและ
ความสัมพันธแของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นปใจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุพ่ึงตนเองได 
 
ค าส าคัญ : การพึ่งตนเอง, ผูสูงอายุ, ชุมชนชนบท 
 
บทน า 
 ประเทศไทยใหความสําคัญกับผูสูงอายุมากขึ้น  เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุและการเขา
สูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยนั้นเร็วกวาประเทศที่พัฒนาแลวมาก  โดยในปี พ.ศ.2552  จะเป็นปีแรกที่ไทยกําลังยางเขาสู
สังคมผูสูงอายุ  และจากการคาดการณแของสํานักงานสถิติแหงชาติและสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดวาในปี พ.ศ.2573  คนไทยจะเป็นผูสูงอายุถึงรอยละ  25.20  ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดลงเหลือเพียง
รอยละ  13.50  เทานั้น  และสถานการณแผูสูงอายุไทย พ.ศ.2552 (บรรลุ ศิริพานิช , 2553, น. 8-9)  จากสํามะโนประชากร
ประเทศไทยระหวางปี พ.ศ.2503  จนถึง พ.ศ.2543  และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหวางปี พ.ศ.2543  
ถึง พ.ศ.2573  เห็นไดวาปี พ.ศ.2503  ประชากรอายุตั้งแต  60  ปีขึ้นไป  มีเพียง  1.5  ลานคน  หรือประมาณรอยละ  5.4  
ของประชาการทั้งหมดเทานั้น  แตขนาดของประชากรตั้งแตอายุ  60  ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น  7  เทาตัว  คือ  ประมาณ 7.6  ลาน
คน  ในปี พ.ศ.2552  หรือคิดเป็นรอยละ  11.5  ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งสถานการณแดังกลาวนี้ทําใหปี พ.ศ.2552  เป็นปีที่
ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย (Aging Society)  อยางสมบูรณแ  ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมีผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปี
ขึ้นไป)  มากกวารอยละ  10  ของประชากรทั้งหมด 
 จากสถานการณแการเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากรผูสงูอายุดังกลาว  รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  จึงสงผลใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากเดิม  ขนาดของครอบครัวเล็กลง  เกิดเป็นครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น  ความสัมพันธแอันดีของคนในครอบครัวเปลี่ยนไป  จํานวนของสมาชิกในครอบครัวที่จะทําหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ
อยางใกลชิดลดลงบุตรหลานในครอบครัวชนบทมีความหางเหินผูสูงอายุเนื่องจากการอพยพยายถิ่นฐานเขาสูเมืองเพื่อหา     
งานทํา  เพื่อความอยูรอดและปรับปรุงฐานะเศรษฐกิจของตนเอง  เหตุเหลานี้ทําใหผูสูงอายุตองพึ่งพาตนเองมากขึ้นและตองมี
ผูดูแลเพิ่มมากข้ึน  ซึ่งในการดูแลผูสูงอายุนั้นไมใชภารกิจหลักของรัฐเพียงลําพัง  ทําใหรัฐดูแลผูสูงอายุไมทั่วถึง 
 ในสังคมเกษตรกรรมสมัยกอน  คนสวนใหญอยูในชนบททําการเพาะปลูกเลี้ยงตนเองไมมีความจําเป็น  หรือโอกาส
ในการเคลื่อนยายไปทํางานนอกชุมชนของตนเอง  ครอบครัวเป็นหนวยผลิตและบริโภครวมกัน  ทุกคนมีสวนชวยกันทํางาน
ตามความเหมาะสมและกําลังวังชาที่มีอยู (พัทยา  สายหู , 2525, น. 77)  ทําใหสมาชิกในครอบครัวตั้งแตเด็ก  หนุมสาว  
ผูใหญ  ผูสูงอายุซึ่งอยูรวมกันแบบครอบครัวขยายไดมีความสัมพันธแกันใกลชิด  ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมกับสมาชิกตางรุนทําให
รูสึกวาตนเองมีประโยชนแ  ไดรับการยกยองนับถือ  บุตรหลานก็ใหการดูแลดวยความรูสึกกตัญโู  ทําใหผูสูงอายุอยูกับบุตร
หลานในบั้นปลายของชีวิตอยางมีความสุข 
 ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม  สังคมมีการแบงงานกันทําตามความสามารถและความถนัดของแตละคนโดยได
คาจาง  มกีารเคลื่อนยายจากชุมชนของตนไปยังแหลงงาน  ทําใหโอกาสที่สมาชิกครอบครัวจะอยูพรอมหนากันอยางสมัยกอน
มีนอย  ความรู  ประสบการณแ  รสนิยมไมเหมือนกัน  ทําใหสามารถหรือไมตองการอยูรวมกันเป็นครอบครัวใหญ  (พัทยา       
สาหู,  2525, น. 78)  ครอบครัวมักมี  2  ช่ัวรุน  ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว  ทําใหประเพณีการเคารพนับถือผูใหญ             
การยอมรับกิจกรรมของผูใหญเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะเห็นไดจากการแยกกันอยูระหวางบุตรหลานกับผูสูงอายุ  ความสัมพันธแ
ระหวางบุตรหลานกับผูสูงอายุมีนอยลง  และบทบาทของบุตรหลานในการดูแลผูสูงอายุอาจนอยลงดวย 
 การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในปใจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคมปใจจุบันที่ตางคนตางตองดิ้นรน
เพื่อหาเลี้ยงชีพ สงผลใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูบานเพียงลําพัง ผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน เพราะการ
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ประกอบอาชีพนอกชุมชน การแยกครอบครัวไปที่อื่นทําใหผูสูงอายุที่อยูบานตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น บางรายตองหารายได
ดวยตนเองดวยการทํางานรับจางเล็กๆนอยๆ เพื่อความอยูรอดของตนเอง ซึ่งผูสูงอายุแตละคนมีลักษณะการพึ่งตนเองแตกตาง
กันไปตามโครงสรางของชุมชนนั้นๆ ซึ่งผูสูงอายุมีจํานวนคอนขางมาก และตองพยายามเอาตัวรอดดวยการพึ่งตนเองใหไดมาก
ที่สุด กอปรกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวไปอยางรวดเร็ว สงผลใหผูสูงอายุตองพึ่งตนเอง และสามารถชวยเหลือ
ตนเองได โดยไมตองความชวยเหลือจากผูอื่น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในเขตตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ค าถามในการวิจัย 
 ผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมอยางไร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)  โดยมีขอบเขตพื้นที่ และขอบเขต
เนื้อหาดังนี้ 
 1. ขอบเขตพื้นท่ี ในการศึกษาครั้งนี้หนวยการวิเคราะหแคือ ในเขตตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 
 วิถีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในครอบครัว 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 1.แนวคิดและทฤษฎีการพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุ 
  วงจรชีวิตเริ่มตั้งแตเกิดไปจนตาย มนุษยแยอมหลีกหนีความตายไปไมพน เมื่อความตายยืนยาวออกไป เพราะ
มนุษยแอายุยาวขึ้น ดังนั้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม นั่นคือ การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น เพื่ อ
ศึกษาความอยูรอดของผูสูงอายุในสังคมที่กําลังสับสนวุนวายมากขึ้นเรื่อยๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
ของผูสูงอายุ 4 ดาน ที่จะสงผลตอการทําชีวิตใหอยูยืนยาว ประกอบดวย การพึ่งตนเองดานรางกาย การพึ่งตนเองดานจิตใจ 
การพึ่งตนเองดานสังคม และการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 การพึ่งตนเองดานรางกาย คือ การที่ผูสูงอายุไดพยายามดูแลใสใจตัวเองในดานตางๆ ไมวาจะเป็นดานเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย อาหาร คาใชจาย รวมถึงการดูแลสุขภาพตัวเองใหแข็งแรงอยูเสมอ ดวยการออกกําลังกาย การทํากิจวัตรประจําวันให
เป็นปกติ การระมัดระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุกับรางกาย 
 การพึ่งตนเองดานจิตใจ คือ การที่ผูสูงอายุสามารถดูแลสภาวะทางอารมณแของตนเองใหมีความเป็นปกติ ไมหวาด
วิตกกับเหตุการณแตางๆ งายๆ ไมคาดหวัง ไมกังวล ไมทุกขแใจ  หรือออนไหวมากเกินไป มีความภูมิใจในในการดูแลตนเอง และ
เป็นที่พ่ึงของลูกหลานหรือคนรอบขาง 
 การพึ่งตนเองดานสังคม คือ การที่ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเริ่มจาก
ความสัมพันธแกับสมาชิกในครอบครัว และชุมชน และสามารถเขารวมกิจกรรม พบปะพูดคุย การบริจาค รวมถึงการเขารวม
ประเพณีตางๆ ท่ีชุมชนจัดขึ้นได 
 การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ คือ ความสามารถของผูสูงอายุที่สามารถจัดการกับภาวะทางการเงินของตนเอง การ
จัดทําบัญชีรายรับรายจาย การควบคุมการใชจาย การพยายามหารายไดเพิ่มตามศักยภาพ อารอดออม การวางแผนทาง
การเงินท่ีไดผานการทบทวนอยางรอบคอบ ท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันโดยไมเดือดรอนคนรอบขาง 
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 2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 
  การดูแลตนเอง 
  แนวคิดในการดูแลตนเอง  บทบาทของประชาชนในเรื่อองของการดูแลสุขภาพอนามัย และความเจ็บปุวยของ
ตนเองมีมาตั้งแตในอดีต โดยเป็นรูปแบบของครอบครัว และชุมชนที่ตนอาศัย อยูตามแบบแผนวัฒนธรรม ความเช่ือที่ไดรับ
การปลูกฝใง และการถายทอดสืบตอกันมา เชนการเซนไหว บวงสรวง และประกอบพิธีกรรมตางๆ แนวความคิดเรื่องสุขภาพ 
และการเจ็บปุวยไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา การจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการทางการ
แพทยแแผนวิทยาศาสตรแมากขึ้น แตตองพบกับปใญหาที่ตองพึ่งพาแพทยแมากเกินไปทําใหประชาชนเริ่มมี ความตองการที่จะ
เรียนรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อที่จะสามารถสงเสริม ปูองกันและดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง (มัลลิกา มัติโก, 2530,   
น. 1-5) 
  สรุป จากแนวคิดของการดูแลตนเองดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา การดูแลตนเองคือการปฏิบัติกิจกรรมที่
ผูสูงอายุ กระทําดวยตนเองเพื่อจะรักษาไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และความผาสุกของตน และการปฏิบัติกิจกรรมนั้นตองกระทําอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวัน และยอมรับการปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ในเขตตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
โดยผูศึกษาไดใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณแอยางมีสวนรวม เขาไปสังเกตการณแเวลาที่ผูสูงอายุมีการประกอบ
พิธีกรรมตางๆทางศาสนา การดําเนินชีวิตประจําวัน บริบทของครอบครัว เพื่อจะไดเห็นบริบทของผูสูงอายุในครอบครัว ไดไป
ทําการสัมภาษณแผูสูงอายุ เพื่อนบาน บุคคลในครอบครัว โดยการสัมภาษณแผูใหขอมูลหลักนั้น จะเป็นผูสูงอายุ จํานวน 8 ราย 
มีฐานะดีและฐานะยากจน โดยเอาขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหแรวมกับการคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ 
ผลงานวิจัยตางๆเพื่อนํามาประกอบการอธิบายถึงผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะนําเสนอออกมาในรูปแบบของการพรรณนาโดยใช
หลักเหตุผลตามแนวคิดทฤษฎีที่ไดนําเสนอไว 
 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวาการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ  มีดังน้ี 
 - ในดานการหารายได 
 ผูสูงอายทั้ง 2 กลุมพึ่งตนเองได  กลุมผูมีอายุทีมีฐานะดี  มีรายไดเป็นของตนเอง   ไดจากการทํางาน  ทําไรทํานา  
นอกจากน้ีผูสูงอายุกลุมนี้มีรายไดจากบุตรใหเป็นครั้งคราวและมีเงินออม 
 สําหรับผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน  มีรายไดจากบุตรเป็นสวนนอยและไดจากเงินผูสูงอายุเป็นสวนใหญ ในดานรายจาย
ของผูสูงอายุท้ัง 2 กลุม  กรณีที่อยูกับบุตรแตมีฐานะยากจน  คาใชจายสวนใหญจะเป็นการทําบุญในโอกาสตางๆ  คาขนม  คา
เลาเรียนของหลาน  และใชจายเล็กๆนอยๆ  สวนผูสูงอายุท่ีไมไดอยูกับบุตรแตมีฐานะดี  จะรับผิดชอบคาใชจายในเรื่องอาหาร 
และการทําบุญในโอกาสตางๆ  สวนคารักษาพยาบาลผูสูงอายุทุกรายไมตองเสียคาใชจายแตประการใด  เพราะไดรับสวัสดิการ
จากรัฐที่ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายแกผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป  เมื่อเทียบรายไดและคาใชจายของผูสูงอายุทุกกลุมแลว  
ผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได 
 -ในดานการบริโภค  ผูสูงอายุทั้ง 2 กลุม  บริโภคอาหารผักและเนื้อสัตวแที่มีอยูในทองถิ่น  ผูสูงอายุมีการปลูกผัก
รับประทานเอง  โดยใชพื้นที่ปลูกในบริเวณบานและสวนใกลบาน  และมีพืชผักและอาหารอื่นอีกหลายชนิดที่ผูสูงอายุบางราย
สามารถหาไดตามรั้ว  ตามธรรมชาติ 
 -ในดานการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ผูสูงอายุสวนใหญดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเองเป็นอยางดี  การ
รับประทานอาหารจําพวกผักและเนื้อสัตวแที่มีอยูในทองถิ่น  ออกกําลังกายดวยการทํางานเล็กๆนอยๆ  ผูสูงอายุทุกกลุมมีเวลา
พักผอนในเวลากลางวัน  สวนใหญนอนพัก  รวมทั้งพูดคุยกับผูที่มาเยี่ยมเยียน  รับยาและรับประทานยาตามหมอสั่งอยาง
สม่ําเสมอ  และใชสมุนไพรที่ปลูกมาตมน้ํากิน       
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 วิถีของผูสูงอายุในครอบครัว 
 -ระบบเครือญาติ ลักษณะครอบครัวของผูสูงอายุทุกรายเป็นครอบครัวเดี่ยว  บางรายอยูกับบุตร  บางรายไมไดอยู
กับบุตร  และมีบุตรหลาน เครือญาติ  สรางบานในบริเวณใกลเคียง  อยูบอกหมูบานบาง  บางคนอยูตางจังหวัด  และมีบาน
ของเครือญาติอยูในละแวกเดียวกัน  ความสัมพันธแทางสังคมของบุตรหลาน  ญาติพี่นอง  พบวาผูสูงอายุที่มีฐานะดีและมี
ความสัมพันธแกันดี  สวนผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน  แมบุตรหลานดูแลเอาใจใสนอยไปบาง  แตระบบเครือญาติยังเป็นระบบ
ความสัมพันธแที่เอื้อตอการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในดานการหารายได  เชน  บุตรหลานชวยเหลือโดยการใหเงินและหุงหา
อาหารใหรับประทาน  โดยการพาไปหาหมอ 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชนชนบทครั้งนี้พบวาผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในลักษณะแบบเครือญาติ  
ผูสูงอายุบางรายสามารถหารายไดจุนเจือครอบครัว  แมผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนบางรายอาจจะขัดสนในเรื่องเงินทองบาง   
แตก็ไมไดสรางหนี้สินแตอยางใด  ดําเนินชีวิตแบบพออยูพอกิน  โดยการหาอาหารและพยายามดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง  
เพื่อไมใหเป็นภาระแกบุตรหลานจนเกินไป   
 การพึ่งตนเองของผูสูงอายุเป็นความพยายามชวยเหลือตนเองในเบื้องตน  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  การบริโภคอาหาร  
การดูแลสุขภาพ  โดยมีสมาชิกในครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนบาน  บุคคลในชุมชน  ตลอดจนหนวยงานรัฐบาลใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนใหผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมากข้ึน  การพึ่งตนเองของผูสูงอายุในเขตตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  อยูในสังคมที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรมที่มีการชวยเหลือแบงปในซึ่งกันและกัน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
กาญจนา  แกวเทพ (2538, น. 31)  ไดใหความหมายของการพึ่งตนเองวา  การพึ่งตนเองจําเป็นตองพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัย
ผูอื่นซึ่งกันและกันไปพรอมๆกัน  จะเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งมิได  การพึ่งตนเองในทัศนะของชาวบานจึงเป็นแบบรวมกัน  
ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงเห็นความจําเป็นที่จะตองถอยทีถอยอาศัย  รูจักใจเขาใจเรา  มีเขาทีเรา  การประกอบกิจกรรมตางๆของ
ผูสูงอายุไมไดทําแตเพียงผูเดียวโดยโดดๆ  หากตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลตางๆ  เริ่มตั้งแตสมาชิกในครอบครัว  ญาติพี่
นอง  เพื่อนบาน  ตลอดจนบุคคลอื่นๆภายในชุมชน  ซึ่งกลุมคนเหลานี้เป็นเครือขายซึ่งกันและกัน  ทั้งในเรื่องการหารายได  
การรับประทานอาหาร  การดูแลรักษาสุขภาพ  ผูสูงอายุไมไดจํากัดวงชีวิตหรือกิจกรรมของตนเองแตเพียงผูเดียว  วิธีการที่จะ
ชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดตองอาศัยเครือขายทางสังคม  อาศัยชุมชนที่มีความเขมแข็งที่มีความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสังคมของ  ชาติชาย  ณ  เชียงใหม (2533, น. 232-247)  หมายถึง  กลุมของ
ความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งทีตอกัน  โดยคุณลักษณะของความสัมพันธแที่เกิดขึ้น  สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
เหลานี้ได  เครือขายสังคมนี้ประกอบดวยความสัมพันธแทางสังคมทั้งหมดของคนในสังคม  เครือขายความสัมพันธแสวนตัวที่
บุคคลมีตอกันนั้นมีอิทธิพลในการกําหนดแนวทางและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผูสูงอายุ  ในการดําเนินชีวิตในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเครือขายทางสังคม  ไดแก  เครือขายของญาติพี่นอง  เพื่อนบาน  และคนที่รูจักนับถือกัน  
และมีพฤติกรรมเกิดตามมา  ไดแก  การไปมาหาสูกัน  การแบงปในชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การใหคําปรึกษาแนะนํา  ขอ
ปฏิบัติตางๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแในการพึ่งตนเอง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสังคมของผูสูงอายุของ  
ศศิพัฒนแ  ยอดเพชร (มปป., น. 131-132)  บุคคลที่เป็นเครือขายทางสังคมที่สําคัญของผูสูงอายุ  ไดแก  บุคคลในครอบครัว  
ซึ่งหมายถึงคูสมรส  บุตร  หลาน  ของผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวเดียวกัน  เครือญาติ  เพื่อนบาน  และบุคคลที่มีหนาที่ใน
ชุมชนนั้นๆ  ตางก็เป็นเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุ  เครือขายทางสังคมเหลานี้  มีประโยชนแตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ
เป็นอยางมาก  ผูสูงอายุสามารถไดรับความชวยเหลือ  ความอบอุนใจ  ความรักและความสนใจจากบุคคลในครอบครัวและ
บุคคลในสังคม  ซึ่งบุคคลเหลานี้เปรียบเสมือนโยงใยสนับสนุนทางสังคม (Social  Network  Support)  ที่ชวยการประกอบ
กิจกรรมตางๆของผูสูงอายุบรรลุตามเปูาหมาย  ชวยประคับประคองสภาพจิตใจของผูสูงอายุ  ชวยยกระดับคุณคาชีวิต      
ความเชื่อมั่นในตนเอง  และชวยรักษาดุลยจิตใจและอารมณแ  ทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต 
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา  ในภาพของสังคมทั่วไปผูสูงอายุจะถูกมองวาเป็นบุคคลที่สังคมตองรับผิดชอบดูแล  และเป็น
ผูสรางปใญหาและเป็นภาระแกสังคม  แตในภาพของความเป็นจริง  ผูสูงอายุยังมีบทบาทในการพึ่งตนเองไดอีกเป็นจํานวนมาก  
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
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 ไมวาจะเป็นผูสูงอายุที่มีฐานะดีหรือฐานะยากจนยังคงวิถีการดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันภายในครอบครัว  มี
ความสัมพันธแกันดีภายในครอบครัว  ในการพึ่งตนเองไดของผูสูงอายุนั้นก็มาจากความสัมพันธแในครอบครัวอีกประการหนึ่งเป็น
สําคัญ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยสนใจในประเด็นผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน  ไดรับการดูแลจากบุตรหลานคอนขางนอย  
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีบุตรจํานวนมาก  ในอดีตการมีบุตรจํานวนมากยอมมีสงผลดีตอการดําเนินชีวิตในสังคม เกษตรกรรมที่
ตองการแรงงานชวยเหลือในงานการเกษตร  และเพื่อใหบุตรเลี้ยงดูยามแกเฒา  ปใจจุบันสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคม
อุตสาหกรรม  โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยมีสมาชิกในครอบครัวจํานวนมาก  ปใจจุบันหลาย
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว  โดยมีผูสูงอายุอาศัยอยูเพียงคนเดียว  บางครอบครัวอยูกับคูสมรส  เนื่องจากบุตรหลาน
แตงงาน  แยกครอบครัวออกไปบาง  ไปทํางานตางถ่ินบาง 
 
ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. การชวยเหลือเกื้อกูล   การเอื้ออาทร การตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษของชาวชนบท นับไดวาเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีคุณคาทั้งทางดานการรายได อาหาร เครื่องนุงหม และสุขภาพ สมควรที่จะไดรับการสนับสนุนใหเป็นไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
 2. ผูสูงอายุมีบทบาทตอครอบครัวอยางชัดเจน การบริการของรัฐที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุควรพิจารณาถึง
ความสามารถของผูสูงอายุ เพื่อหาแนวทางที่จะเสริมสรางใหผูสูงอายุไดใชความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอ
ผูสูงอายุและครอบครัว 
 3. ควรสงเสริมและปลูกฝใงคานิยมที่เหมาะสมแกการครองชีพ โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน เชน การดําเนินชีวิต
แบบพอมีพอกิน เพื่อสรางภูมิคุมกันทามกลางสังคมบริโภคที่มีแนวโนมที่รุนแรงซึ่งแผขยายไปอยางกวางขวาง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดขอสรุปในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุวาผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดในหลายประเด็น  
นาจะเป็นตัวอยางที่ทําใหเห็นภาพของการพึ่งตนเองของผูสูงอายุที่เป็นไปไดในสถานการณแปใจจุบัน  และควรจะมีการนําผล
การศึกษานี้ไปตรวจสอบกับชุมชนอื่นๆวามีลักษณะและปใจจัยในลักษณะใดบาง  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้อาจไมมีความชัดเจน
เพียงพอ ดังนั้นผูที่สนใจศึกษาวิถีตอไปในเรื่องการพึ่งตนเองของผูสูงอายุนาจะศึกษาจํานวนมากรายกวานี้และละเอี ยดกวานี้  
เพื่อใหเห็นภาพของผูสูงอายุในบริบทท่ีแตกตางกัน 
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Abstract 

 
 This independent study had the main objective to explore the reconstitution process of 
community history in order to create identity toward tourism promotion in Baan Anurak, Huabaan 
Community, Mueang, Prachuap Khiri Khan. This study was a qualitative-research based.  The in-depth 
interview, individual interview, group discussion and field survey were conducted to collect the data from 
people in community, people in the Baan Anurak and personnel from relevant government departments.  
To access the corrective information and to visualize community phenomena, the researcher also 
reviewed books, photographic, maps, documents and websites. These resources contained information of 
geography and people in community and were helpful to verify the correlation between the actual 
historical events and the historical theories. The researcher took important notes in details by using 
mobile phone and voice recorder, and converted the content onto mind mapping. 
 The finding clearly indicated that Baan Anurak, Huabaan Community, Mueang, Prachuap Khiri 
Khan was founded after the King Rama IV had officially visited Baan Waghor, Klongwan, Prachuap Khiri 
Khan in order to watch the total solar eclipse. His Majesty discovered the community nearby and named 
it ‘Huabaan’. 
 The entire people in Prachuap bay were Buddhist and wealthy. Their occupation was mainly a 
government officer, a business owner or involved with fishery. They legally owned the residential land 
and rarely forwarded its ownership to the other. The land was only sold to the people inside the 
province. Huabaan community aged 147 years old. Having attractive scenery and local-lifestyle, it was 
supported from the local government to promote the tourism and became tourist attractions from both 
Thailand and overseas tourists in the past ten years. Upon continuous arrival of tourists, the area was 
filled with hotels and resorts. Food price turned high. The cost of living consequently increased as well as 
waste materials which seriously polluted the community. 
 With such problem, Ajarn Chalermpong Apairee founded Baan Anurak based on three objectives. 
First objective was to prevent cultural threats from the foreign tourists. Second objective was to reveal 
the beauty of landscape architecture on Su Suek Road, Huabaan community to attract the tourists. Final 
objective was to engage people in community to retain their cultural heritage by learning ancient history 
from the age of Greater East Asia War. The way of learning consisted of processes. 
 1. The Process of Knowledge Seeking (2010 – 2011) 

                                                           
33 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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  The historical records of community were collected. The forum regarding community history, 
local wisdom and ancient tradition was held by demonstrating through household appliances, career 
professional, costume and food. 
  2. The Operating Process (2011 – Present)  
      Baan Anurak usually broadcasted the knowledge and designed relevant events such as 
reconstructing the landscape of household, cycling for health, voluntary cleaning, student clubs and 
courses from grade 7 of Prachuabwittayalai School to raise the awareness of common sense. 
  The researcher found that although the community was affected by the huge threats, people in 
community still remained united owing to two major reasons. The first reason concerned with a good 
community leader. The leader was brave to confront the unpredictable problems as expected. Second 
reason was mainly because people in community used a virtue as guidelines in living. 
  As per my suggestion, the exposure and reconstitution of the traditional social capitals included 
kinship system, leadership system and trust are necessarily tangible for community improvement. The 
government and private sections should fully support such process to create the identity in community 
for tourism promotion. 
 

บทคัดย่อ 
 

 การคนควาอิสระฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา กระบวนการจัดการในการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของ
ชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแในการสงเสริมการทองเที่ยวในการสงเสริมการทองบานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง                     
จ.ประจวบคีรีขันธแ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth 
Interview) การสัมภาษณแรายบุคคล (Individual Interview) มีการประชุมกลุมยอย และการเดินเทาสํารวจ ศึกษาจากกลุม
ประชากร ดังตอไปนี้ บุคคลในชุมชน สมาชิกในกลุมบานอนุรักษแ บุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 
เป็นจริง สามารถเห็นภาพ เขาใจปรากฏการณแของชุมชนและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ผูศึกษาจึงไดมีการใช
ขอมูลจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ รูปภาพ แผนที่ เอกสาร website เป็นตน ซึ่งเป็นแหลงอธิบายขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่            
ซึ่งทําใหเห็นภาพไดชัดเจนในการแสดงเรื่องราว ของบุคคลหรือประวัติพื้นที่ และชวยลําดับเหตุการณแที่เกิดขึ้นจริงกับทฤษฎีวา
มีความสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร โดยเขียนบรรยายเหตุการณแตาง ๆ ล งในสมุดบันทึกเพื่อชวยใหเห็นภาพของ
สถานการณแอยางละเอียดมากขึ้น เครื่องมือชวยบันทึก เชน โทรศัพทแมือถือ เครื่องอัดเสียง ถูกนํามาใชเพื่อบันทึกขอมูลที่ผู
ศึกษาไดสัมภาษณแชวยอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณแ ใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) โดยนําขอมูลเอกสารกับ
กลุมประชากรที่จะศึกษา  ทําการศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงมาวิเคราะหแและอธิบายปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีที่ศึกษา  
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัชกาลที่ 4 ไดเสด็จ              
พระราชดําเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บานหวากอ ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธแ โดยที่ตั้งช่ือชุมชนวา
ชุมชนหัวบาน  สืบเนื่องมาจากเป็นบริเวณตนหาดอาวประจวบ ประชาชนทั้งหมดในชุมชนนับถือศาสนาพุทธและคอนขางมี
ฐานะดี อาชีพสวนใหญคือรับราชการ คาขาย และทําการประมง ตามลําดับ โดยสวนใหญอยูอาศัยกันมาจากรุนสูรุนมีจํานวน
นอยมากที่จะขายที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ตอใหบุคคลอื่น หรือหากมีการขายก็จะขายใหกับคนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธแ 
เชนเดียวกัน  ซึ่งหากจะทําการนับอายุของชุมชนหัวบานนี้มีอายุราว  147 ปี  จากภูมิประเทศและวิถีชีวิตอันเป็นเสนหแดึงดูดใจ 
กอรแปกับนโยบายของรัฐและทองถิ่นที่สนับสนุนการทองเที่ยวนั้น ทําใหชุมชนหัวบานกลายเป็นเปูาหมายของนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศมาตลอดในหวงระยะเวลาประมาณ 10 ปีเป็นตนมา จนกระทั่งเกิดปใญหาตางๆในชุมชน อาทิ  
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและชาวตางชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาวตางชาติที่เลือกมาใชชีวิต
หลังจากการเกษียณอายุราชการและมีหวงระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่นี้นานขึ้นเรื่อย  ๆ การเกิดขึ้นของที่พักในลักษณะของ
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โรงแรมและรีสอรแท ราคาสินคาโดยเฉพาะอาหารทะเลมีอัตราสูงขึ้นจากเดิมเป็นสองเทาทําใหประชาชนในทองถิ่นมีอัตราคา
ครองชีพท่ีสูงมากขึ้น บริเวณภายในชุมชนนั้นเริ่มที่จะมีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน  เริ่มมีสิ่งปลูก
สราง ท่ีเป็นอาคารหางรานมากขึ้น จนทําใหคนในชุมชนมองวา บานเรือนแบบเกานั้นกําลังจะโดนกลืนและหายไป 
 จากปใญหาดังกลาว อ.เฉลิมพล อภัยรี จึงไดริเริ่มกอตั้ง กลุมบานอนุรักษแขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแหลักสําคัญ              
3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเป็นการปูองกันไมใหวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในลักษณะของนักทองเที่ยวมากลืนวัฒนธรรม
อันทรงคุณคาและเรียบงายสงบงามของทองถิ่น ประการที่สอง เพื่อเป็นการตอยอดความสวยงามของภูมิสถาปใตยแที่มีอยูบน           
ถ.สูศึก ชุมชนหัวบาน ใหสามารถเป็นแหลงทองเที่ยวของชุมชนได และประการสุดทาย เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการรวม
รักษาวัฒนธรรมทองถิ่นผานกระบวนการมีสวนรวมของคนและเยาวชนในชุมชน ท่ีไดมีการเขามาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องถึง
ประวัติศาสตรแและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ผานเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตรแตาง  ๆ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาและขาวของ
เครื่องใชโบราณของปูุยาตายาย โดยผานกระบวนการหลัก 2 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นตอนของการแสวงหาความรู (พ.ศ. 2553-2554) รวบรวมองคแความรูเรื่องราวประวัติศาสตรแของชุมชนโดย 
การสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น โดยมีการประสานความรวมมือไปสูผูนําชุมชนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ความคิดขึ้น 
ซึ่งในรายละเอียดของกจิกรรมนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางประวัติศาสตรแ ภูมิปใญญาชาวบาน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
ผานขาวของเครื่องใชบางแนวทางการประกอบอาชีพบาง การแตงตัวบาง หรือแมแตอาหารการกิน 
 2. ขั้นตอนของการดําเนินการ (พ.ศ.2554-ปใจจุบัน) ทางกลุมบานอนุรักษแมีขั้นตอนการเผยแพรความรูนําไปสูการ
สรางจิตสํานึกและออกแบบกิจกรรมตาง ๆ  อาทิ การปรับทัศนยีภาพบริเวณหนาบานแตละหลังคาเรือน กิจกรรมปใ่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพรวมกับกจิกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด  และกิจกรรมในช่ัวโมง กิจกรรมชุมนมุ และช่ัวโมง วิชาทองถิ่นของเรา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแเพื่อเป็นปใจจัยในการสงเสริม
การทองเที่ยว: กรณีศึกษา บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบฯ” ผูศึกษาพบวา แมวาชุมชนจะเกิดปใญหาหรือภัย
คุกคามและคนในชุมชนก็ไดเล็งเห็นปใญหานั้น ๆ แตสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการรวมกลุมที่เหนียวแนนในการที่จะแกไขปใญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นน้ันปใจจัยสําคัญ 2 ประการที่จะสามารถทําใหเกิดขึ้นได ประการแรกคือ การมีผูนําชุมชนที่ดี และกลาที่จะเผชิญหนา
กับปใญหาโดยจากการศึกษาเรื่องนี้นั้นพบวาการที่ผูนํามีจิตใจตั้งมั่นอันบริสุทธิ์มุงหวังที่จะเห็นคนในทองถิ่นนั้นอยูอยางมี
ความสุขโดยขจัดภัยคุกคามตาง ๆ ออกไป และวางแผนดําเนินการกลุมบานอนุรักษแ โดยมีสาเหตุสําคัญประการทีสอง เป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักคือ จิตสํานึกท่ีดี ซึ่งคนในทองถิ่นทุกคนรวมถึงผูนํามีจิตสํานึกที่ดีแลวนั้นก็สามารถดําเนินการสิ่งตาง ๆ ใหผาน
พนและสําเร็จไปไดตามวัตถุประสงคแที่ตั้งใจไว 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ควรมีการคนหาและฟื้นฟูทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยูตั้งแตดั้งเดิม ไดแก ระบบเครือ
ญาติ ผูนํา และความไววางใจ มาใชในการพัฒนาดานอื่น ๆ หรือปใญหาอื่น ๆ ในชุมชน และควรสงเสริมการสรางผูนําชุมชนรุน
ใหมใหมาก  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสานตองานพัฒนาชุมชนในยุคตอไป และกลุมไมลมสลายหากหมดยุคผูนํารุนบุกเบิก อีกทั้งควร
ศึกษาบทบาทของภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น รวมไปถึงองคแกรเอกชนในการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการรื้อฟื้น
ประวัติศาสตรแเพื่อกําหนดอัตลักษณแของชุมชน 
 
ค าส าคัญ :  อัตลักษณแของชุมชน  จุดเดนที่เป็นวิถีชีวิตอันเป็นเสนหแดึงดูดนักทองเที่ยวและเป็นศูนยแรวมใจของชุมชนใหมี
ความรูสึกเป็นเจาของและมีความสํานึกรักชุมชน 
 
ค าน า 

ภาคบริการหรือการทองเที่ยวนั้นนับวามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสราง
รายไดโดยมีมูลคาเป็นอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก
มากมาย อาทิ โรงแรมที่พัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก การคมนาคมขนสง โดยในแตละปีสามารถสราง
รายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางชาติปีละหลายแสนลานบาท รวมทั้งสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทย
ที่เที่ยวในเมืองไทยนับแสนลานบาทดวยเชนกัน ในปี พ.ศ.  2552 ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ



 254 

ประมาณ 527,326 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 8.5 ของมูลคาสงออกรวม (รอยละ 51.1 ของมูลคาสงออกภาคบริการ) 
หรือคิดเป็นสัดสวนประมาณรอยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยังชวยกระจายรายไดและการจางงานไปสูชนบท 
(แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559, น. 5) ทําใหการพัฒนาดานการทองเที่ยวไดรับการขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่อง เห็นไดจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2543 ท่ีไดรวบรวมเอางานดานการทองเที่ยวที่กระจายอยูในแตละสวน
ของการบริหารราชการทั้งหมดมาอยูหนวยงานเดียว โดยไดกอตั้ง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขึ้น มีอํานาจและหนาที่
เกี่ยวกับการสงเสริม การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชียใหมีคุณภาพและยั่งยืน 
สามารถกระจายรายไดแกชุมชนอยางทั่วถึงโดยเนนเอกลักษณแ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย   

 จากขอมูลทางสถิติขางตนนับวาประเทศไทยเนนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยมองวาการทองเที่ยวนั้นเป็นสินคาที่
จะสามารถสรางเม็ดเงินใหแกประเทศได อันมีความผสานสอดคลองกับแนวความเช่ือภายใตพื้นฐานความคิดของทฤษฎีภาวะ
ทันสมัย (Modernization Theory) เป็นอยางยิ่ง ทําใหไมวาจะเป็นนโยบายของรัฐบาล แนวทางการตลาดของภาคเอกชน 
หรือแมแตแผนแมบทการพัฒนาทองถิ่นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมไปถึงภาคครัวเรือน ลวนแลวแตเป็นการสนับสนุน
สงเสริมการทองเที่ยวแทบทั้งสิ้น โดยแนวโนมการทองเที่ยวในปใจจุบันนั้นไดเริ่มเปลี่ยนไปในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวเชงิศาสนา (Spiritual Tourism) 
ซึ่งรูปแบบของการทองเที่ยวดังกลาวมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอยางมาก จากปใจจัยตาง  ๆ คือ วิธีการจับจายใชสอยที่มี
ความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงภาวะความเครียดจากการทํางานในสังคมที่ใหความสําคัญไปที่ตัวเลขของเม็ดเงิน 
(Capitalism) ระบบการขนสงที่มีความสะดวก (Technology) ขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธแตางๆ ที่ไรพรหมแดน 
(Globalization) นโยบายในและตางประเทศที่สนับสนุนสงเสริมการทองเที่ยว (Government Policy) และที่สําคัญที่สุดอัน
เป็นผลใหรูปแบบการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคื อ คานิยมของนักทองเที่ยวที่ตองการที่จะเรียนรูและไดรับ
ประสบการณแที่แตกตางในการทองเที่ยวแตละครั้ง ตองการสัมผัสอากาศที่บริสุทธ์ิ กิจกรรมที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมและเลือก
พักในโรงแรมที่มีอัตลักษณแ ซึ่งในประเทศไทยมีความพรอมของทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการท องเที่ยวในลักษณะดังกลาว 
(แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555-2559, น. 8) โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตางจังหวัดของประเทศไทยที่ยังคงมี
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแทั้งในลักษณะของปุาเขาลําเนาไพรและชายทะเล วิถีชีวิตดั้งเดิมในทองถิ่นที่นับเป็นเสนหแดึงดูดใจ 
(Attraction) ใหนักทองเที่ยวท้ังในและตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย   

 ถึงแมการทองเที่ยวจะสรางรายไดและสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังปรากฏวา มีการ
กอตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้นเพื่อมาเป็นหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล ดานการพัฒนา
และจัดการการทองเที่ยว โดยมีแนวคิดวา การทองเที่ยวคือ “สินคา” ที่สามารถนําเงินตราเขาสูประเทศได แตในอีกดานหนึ่ง
การทองเที่ยวกอใหผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศ รวมไปถึงสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนดวย เชน การที่
นักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาทองเที่ยวในพ้ืนท่ีมากกวาท่ีสิ่งแวดลอมจะรองรับไหว จนเกิดปใญหาขยะ น้ําเสีย จนสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมในที่สุด เกิดปใญหาขัดแยงกับคนในชุมชน เชน ปริมาณน้ํา  ไมพอใช ปใญหาบุกรุกที่ดิน วัฒนธรรมในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้การตองแบกรับผลกระทบทางลบโดยตรง จากการทองเที่ยว ชุมชนสวนใหญยังไมไดรับ                   
การกระจายรายไดที่ควรจะไดรับจากการทองเที่ยว เพราะผลประโยชนแ ที่เกิดขึ้นสวนใหญ จะตกอยูกับโรงแ รม ผูไดรับ
สัมปทานทองเที่ยว หรือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวอยางครบวงจร จากผลกระทบดังกลาวมานี้ทําใหในระยะหลังเริ่มมี            
การเขามาจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง อันอยูบนพื้นฐานของความเชื่อวา การจัดการโดยชุมชนนั้นจะสามารถสรางสมดุล
ในการพัฒนาท้ังสามดานคือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ สิ่งแวดลอม ไดมากกวา หรืออาจเรียกไดวาเป็นการจัดการการ
ทองเที่ยวโดยยึดหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  

 จากการสํารวจชุมชนในปี พ.ศ. 2553 ของสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชนพบวา มีชุมชนกวา 150 แหง ที่มีการ
ดําเนินการทองเที่ยวและมีแนวโนมเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  กอรแปกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหสิทธิชุมชนใน
การอนุรักษแหรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนแจากทรัพยากรของตนเอง 
 ชุมชนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยวชุมหนึ่งคือ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ จากการที่ผูวิจัยได
อาศัยอยู ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ เป็นระยะเวลากวา 15 ปี ประกอบกับการติดตามขาวสาร การพูดคุยกับคนที่อาศัยใน
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พื้นที่ และศึกษาจากเอกสารรายงานขอมูลการทองเที่ยวตาง ๆ ในหวงระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผานมานี้ ไดเห็น            
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่แหงนี้ ประการแรก คือ จํานวนนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและชาวตางชาติมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาวตางชาติที่เลือกมาใชชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการ และมีหวงระยะเวลาอาศัยอยูใน
พื้นที่นี้นานขึ้นเรื่อย ๆ ดังปรากฏในขอมูลดานการทองเที่ยวใน จ.ประจวบคีรีขันธแ พ.ศ. 2549- 2551 จาก กองวิชาการ             
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระบุวานักทองเที่ยวตางชาติไดเพิ่มขึ้นจาก 455,444 คน เป็น 485,978 คน ตอปี ประการ            
ที่สอง การเกิดขึ้นของที่พักในลักษณะของโรงแรม และรีสอรแท โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีริมอาวประจวบและอาวนอยมีแนวโนมที่จะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการสอบถาม ผูถือครองสวนใหญไมใชคนในพ้ืนท่ี ประการที่สาม ราคาสินคาโดยเฉพาะอาหารทะเล
มีอัตราสูงขึ้นจากเดิมเป็นสองเทาทําใหประชาชนในทองถิ่นมีอัตราคาครองชีพที่สูงมากขึ้น และประการสุดทาย ในพื้นที่ อาว
มะนาว ซึ่งแมวาจะอยูในเขตของทหารอากาศเป็นผูดูแลรับผิดชอบออกระเบียบกฎเกณฑแตางๆ  และดวยวัฒนธรรมองคแกร    
ของทหารที่นาจะทําใหการบริหารจัดการนั้นเป็นระเบียบเรียบรอยมากกวาพื้นที่ของพลเรือน แตจากการลงพื้นที่น้ันกลับพบวา
มีความบาดหมางกันของขาราชการและครอบครัวเกิดขึ้นไมมีความรักละสามัคคีเหมือนเชนแตกอน 
  จากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ทําใหกลุมคนกลุมหนึ่งเกิดความกังวลวา                 
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของ อ.เมือง จ.ประจวบฯ อันเป็นแนวโนมการพัฒนาการทองเที่ยวที่สวนกระแส กับหลักการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยังยืน คือ การทองเที่ยวที่ใหความสําคัญตอการเสมอภาคระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม รวมไปถึง
สังคมและวัฒนธรรมของคนทั้งในรุนปใจจุบันตอไปจนถึงคนในอนาคต (องคแการการทองเที่ยวแหงโลก : WTO 2004) นั้น          
จะทําให ความเป็นชุมชน และวิถีชีวิตที่เรียบงายของชุมชนประมงชายฝใ่งนั้นหายไป จึงไดรวมตัวกันกอตั้ง “บานอนุรักษแ”            
ซึง่ตั้งอยูบนถนนสายที่มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตรแและมีเรื่องราวอันยาวนานของ อ.เมือง  จ.ประจวบฯ โดยมีวัตถุประสงคแ
หลักสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเป็นการปูองกัน ไมใหวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในลักษณะของนักทองเที่ยวมา
กลืนวัฒนธรรมอันทรงคุณคาและเรียบงายสงบงามของทองถิ่น ประการที่สอง เพื่อเป็นการตอยอดความสวยงามของ             
ภูมิสถาปใตยแที่มีอยูบน ถ.สูศึก ชุมชนหัวบาน ใหสามารถเป็นแหลงทองเที่ยวของชุมชน และประการสุดทาย เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการรวมรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นผานกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน และกระบวนการเรียนรูของเยาวชนใน
โรงเรียนที่ตั้ง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ท่ีไดมีการเขามาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องถึงประวัติศาสตรแและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ 
ผานเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตรแตาง ๆ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาและขาวของเครื่องใชโบราณของปูุยาตายาย โดยมี                
อ.เฉลิมพล อภัยรี เป็นเจาของบานอนุรักษแและดําเนินการประสานทรัพยากรตาง  ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมไปถึง
เยาวชนในพ้ืนท่ี โดยในปใจจุบันไดมีการสรางความรวมมือกันระหวาง จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขา
มาชวยเหลือเกี่ยวกับการจัดแนวถนนและบานเรือนตลอด  ถ.สูศึก ใหกลายเป็นถนนคนเดิน เชิงประวัติศาสตรแ ซึ่งตลอด
กระบวนการการดําเนินการนั้นไดเปิดใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอยางตอเนื่อง 
 จากกระบวนการการจัดการการทองเที่ยวของ บานอนุรักษแ  ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ถือไดวา
จุดเริ่มตนมาจากการที่ชุมชนนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาใชโดยมีนําการทองเที่ยวมาเป็นวิธีการ  เพื่อนําไปสูชุมชนเขมแข็ง  
ดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา “กระบวนการจัดการใรการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแใน          
การสงเสริมการทองเที่ยวในการสงเสริมการทองเที่ยว: กรณีศึกษา บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ”  
โดยเริ่มตนจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน  และกระบวนการจัดการในการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อ
กําหนดอัตลักษณแในการสงเสริมการทองเที่ยวในการสงเสริมการทองเที่ยว 
 โดยมีคําถามในการวิจัยคือ บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ มีกระบวนการจัดการในการรื้อฟ้ืน
ประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแในการสงเสริมการทองเที่ยวในการสงเสริมการทองเที่ยวอยางไร และแบง
วัตถุประสงคแในการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ไดแก 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของบานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการในการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในการสงเสริมการทองเที่ยว 
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เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเนนการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth  
Interview) การสัมภาษณแรายบุคคล (Individual Interview) มีการประชุมกลุมยอย และการเดินเทาสํารวจ ศึกษาจากกลุม
ประชากร ดังตอไปนี้ บุคคลในชุมชน สมาชิกในกลุมบานอนุรักษแ บุคคลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเป็นจริง สามารถเห็นภาพ เขาใจปรากฏการณแของชุมชนและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคแ
ของการวิจัย ผูศึกษาจึงไดมีการใชขอมูลจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ รูปภาพ แผนที่ เอกสาร website เป็นตน ซึ่งเป็น
แหลงอธิบายขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ี ซึ่งทําใหเห็นภาพไดชัดเจนในการแสดงเรื่องราว ของบุคคลหรือประวัติพื้นที่ และชวยลําดับ
เหตุการณแที่เกิดขึ้นจริงกับทฤษฎีวามีความสอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร โดยเขียนบรรยายเหตุการณแตาง ๆ ลงในสมุด
บันทึกเพื่อชวยใหเห็นภาพของสถานการณแอยางละเอียดมากขึ้น เครื่องมือชวยบันทึก เชน โทรศัพทแมือถือเครื่องอัดเสียง            
ถูกนํามาใชเพื่อบันทึกขอมูล ที่ผูศึกษาไดสัมภาษณแ ชวยอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณแ ใชแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) โดยนําขอมูลเอกสารกับกลุมประชากรที่จะศึกษา  ทําการศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงมาวิเคราะหแและอธิบาย
ปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีที่ศึกษา  
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง  “กระบวนการจัดการในการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแในการสงเสริม           
การทองเที่ยว ในการสงเสริมการทองเที่ยว: กรณีศึกษา บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ” ผลการศึกษา
ทั้งหมดสรุปประเด็นไดนาสนใจโดยเรียงลําดับการนําเสนอตามวัตถุประสงคแของการศึกษาท่ีกําหนดไวดังน้ี 
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของบ้านอนุรักษ์ ชุมชนหัวบ้าน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชน 
  เนื่องจากชุมชนหัวบาน ถ.สูศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ นั้น มีจุดเริ่มตนในหวงเวลาเดียวกันกับการกอตั้งเมือง
ประจวบ เพื่อที่จะสามารถใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนขึ้นจะอธิบายและรายงานผลการศึกษาพรอมกันกับประวัติศาสตรแเมือง
ประจวบ 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธแมีประวัติศาสตรแความเป็นมาไมคอยแนชัดเนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ยามมีศึกสงคราม    
ยากแกการปูองกัน  จึงตองปลอยใหเป็นเมืองรางหรือยุบเมืองเป็นสวนหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ในอดีตเป็นเพียงเมือง ช้ันจัตวา
เล็ก ๆ ที่รวมกันอยูภายใตการปกครองของเมืองเพชรบุรี เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
จึงไดโปรดเกลาฯ ตั้งเป็น เมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม แตที่ดินไมเหมาะสม แกการเพาะปลูกจึงยายที่วาการเมือง
ไปตั้งที่เมืองกุยบุรีซึ่งในขณะนี้เป็นที่ตั้งอําเภอลําดับที่ 2 ของ จ.ประจวบคีรีขันธแ ที่มีความอุดมสมบูรณแและการตั้งบานเรือน
หนาแนนกวา  
  ในปี พ.ศ. 2398 สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหเปลี่ยนช่ือจาก “เมืองกุย” เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธแ” โดยรวม
เมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบางนางรม เขาดวยกัน โดยที่ตั้งเมืองยังคงตั้งอยูที่เมืองกุย คืออําเภอกุยบุรี ในปใจจุบัน เพื่อใหช่ือ
คลองจองกันกับระหวางเมืองประจวบคีรีขันธแ กับ “เมืองประจันตคีรีเขต” ซึ่งเดิมคือเกาะกง ท่ีแยกออกจากจังหวัดตราด 
  ภายหลังจากที่พระองคแได เสด็จราชดําเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บานหวากอ ต.คลองวาฬ           
จ.ประจวบคีรีขันธแ โดยที่ตั้งช่ือชุมชนวาชุมชนหัวบาน  สืบเนื่องมาจากเป็นบริเวณตนหาดอาวประจวบ ประชาชนทั้งหมดใน
ชุมชนนับถือศาสนาพุทธและคอนขางมีฐานะดี อาชีพสวนใหญคือรับราชการ คาขาย และทําการประมง ตามลําดับ โดยสวน
ใหญอยูอาศัยกันมาจากรุนสูรุนมีจํานวนนอยมากที่จะขายที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ตอใหบุคคลอื่น  หรือหากมีการขายก็จะขาย
ใหกับคนในพ้ืนท่ี จ.ประจวบคีรีขันธแ เชนเดียวกัน ซึ่งหากจะทําการนับอายุของชุมชนหัวบานน้ีมีอายุราว  147 ปี 
  ในป ีพ.ศ. 2441 สมัยรัชกาลที่ 5 จึงยายมาอยูที่บานเกาะหลัก ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธแ เมืองช้ันจัตวาซึ่งขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี จึงมีสถานะเป็น
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธแ สังกัดเมืองเพชรบุรี ในชวงนี้เมืองปราณบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติด อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธแดาน          
ทิศเหนือ ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองช้ันจัตวา ขึ้นกับเมืองเพชรบุรี ก็ไดจัดตั้งเป็น อําเภอเมืองปราณบุรี สังกัดเมืองเพชรบุรีดวย  
สวนเมืองกําเนิดนพคุณขึ้นตรงกับเมืองชุมพร ดวยมีพระราชดําริ สงวนช่ือเมืองปราณไว (เมืองเกาที่ตั้งอยูที่ปากน้ําปราณบุรี) 
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ตอมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดมีพระบรมราชองการ              
เหนือเกลา ใหรวมเอา อําเภอเมืองปราณบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธแ จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอกําเนิดนพคุณ จังหวัด
ชุมพร ซึ่ งเป็นเมืองช้ันจัตวามากอน เขารวมเป็นจังหวัดปราณบุรี  ตั้ งที่  ต.เกาะหลัก ซึ่ งเป็นสถานที่ตั้ ง อ.เมือง                           
จ.ประจวบคีรีขันธแ ในปใจจุบัน 
 สภาพหมูบานโดยทั่วไปนั้นมีการจัดตั้งบานเมืองอยางเป็นระเบียบตามแนว ถ.สูศึก ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ              
2 กิโลเมตร ลักษณะสภาพพื้นที่ชุมชนหัวบานสวนใหญจะเป็นท่ีราบรมชายฝใ่งทอดตัวยาวขนานกับพื้นที่ชายหาด อาวประจวบ  
ซึ่งเป็นอาวที่ตั้งอยูตรงกลางเมืองประจวบคีรีขันธแ อยูระหวางอาวนอย และอาวมะนาวในพื้นที่  กองบิน 5 ทําให                        
จ.ประจวบคีรีขันธแ  ไดช่ือวาเป็น “เมืองสามอาว” ทําใหชุมชนหัวบานมีทรัพยากรทางการทองเที่ยว ที่คอนขางสวยงาม 
ชายหาดอันเงียบสงบและวิถีชาวบานที่เรียบงายเป็นเสนหแดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาแวะเวียนอยูเสมอกอรแปกับบานเรือนใน
ชุมชนที่เป็นสถาปใตยกรรมแบบ colonial (ยุคอาณานิคม) กลาย ๆ เขาใจวานาจะกลายมาจาก ชิโน-โปรตุกีส จากทางใตเชน
ภูเก็ต หรือที่ชุมชนกุฎีจีนแถววัดประยุรวงศาวาส เรียกอีกอยางวาอาคารแบบขนมปใงขิง (โปรตุเกส) ถาแทจะมีพวกไมฉลุมา
ประดับหลาย ๆ สวน แตจากการสังเกตในการลงชุมชนนั้น เลียนแบบมาแบบลดรูป ลดทอนรายละเอียดบางอยางซึ่งที่ปรากฏ
ในพื้นที่ชุมชนหัวบาน จ.ประจวบฯ และ ที่ จ.ระนอง นั้น ไดรับอิทธิพล จากทางใตเป็นหองแถวพื้นถิ่นมีอิทธิพลตะวันตก  
เลียนแบบรายละเอียดตะวันตกแตใชวัสดุในทองถิ่นเป็นที่นิยม ตามหัวเมืองยุคหลังสงครามโลก ผสมผสานกันระหวาง
วัฒนธรรมจีนท่ีเขามาผานการเป็นเมืองทาที่มีการคาขายผสม กับสถาปใตยกรรมแบบยุโรปและไทยที่แทรกซึมเขามากับเหลา
ขาราชการในสมัยรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ทําใหมีทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งแมวาเวลาจะลวงเลยผานไปก็ยังคงไวซึ่งโครงสรางเดิม
ที่สวยงามจะมีเพียงประมาณ ไมเกิน 10 หลังคาเรือน ท่ีปลูกสรางบานรูปแบบใหมแทนที่บานหลังเดิม แตยังคงเป็นผูที่ถือสิทธิ์
คนเดิม   
 จากที่มาและลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้นนําไปสูการประกอบอาชีพของคนในชุมชนคือ อาชีพขาราชการ  
รอยละ 60 คาขาย รอยละ 25 และอาชีพประมงรอยละ 15 ในปใจจุบันมีจํานวนบานเรือนทั้งหมด 456 หลังคาเรือน มีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,564 คน แยกเป็นชาย 678 คน และเป็นหญิง 886 คน และสภาพความเป็นอยูมีความสัมพันธแกัน              
อยางใกลชิดเนื่องจากมีความสนิทสนมกันมาจากรุนสูรุนแมจะมีการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน แตตางคนก็ใหเกียรติและ
เคารพซึ่งกันและกันทําใหกิจกรรมทุกอยางท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนั้น เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธแตั้งอยูในพื้นที่ภาคกลางจึงมีประเพณีวัฒนธรรมที่คน
ในชุมชนมาทํารวมกันคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ จึงจะขอยกประเพณีที่เป็นจุดเดนของพื้นที่มาเพื่อเป็นการระบุอัตลักษณแของ
ชุมชนหัวบานในเบื้องตน ดังน้ี 
 1. ประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธ หรือตักบาตรพระอุปคุต โดยยืดถือเอาตามประวัติขององคแหลวงปูุพระอุปคุต วาทุกพุธ
ที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา ไมวาตรงกับเดือนใดก็ตาม ทุกคนท่ีนับถือหลวงปูุพระอุปคุต  จะออกมารวมกันตักบาตรในชวงเชา
มืดของวันดังกลาว โดยมีความเช่ือวา ทุกวันนี้หลวงปูุพระอุปคุตทานยังมีชีวิตอยูและจําพรรษาอยูในเรือนแกวกลางสะดือทะเล 
ทานจะออกจากสมาธิข้ึนมาบิณฑบาตบนโลกมนุษยแ หากใครไดมีโอกาสใสบาตรในวันเพ็ญพุธ ก็จะไดอานิสงคแแรงกลามากมาย 
 2. งานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484  เป็นงานรําลึกถึงวีรกรรมที่ทหารอากาศไทยของ กองบินนอยที่ 5 รวมกับ
ประชาชนชาว จ.ประจวบคีรีขันธแ ทุกคนที่รวมกันตอตานกองทัพเรือญี่ปุุนที่ไดยกพลขึ้นบก ณ อาวประจวบ เมื่อเชามืดของ 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2484 อยางหาญกลา ในสงครามมหาเอเชียบูรพา และในวันท่ี 8 ธันวาคม ของทุกปีกองทัพอากาศไดกําหนด
ประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 ณ อนุสาวรียแ และบําเพ็ญกุศลแดวีรชนผูลวงลับ  โดยมี
ผูบังคับบัญชาระดับสูงของ กองทัพอากาศ สวนราชการตาง ๆ ตลอดจนพี่นองประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธแมารวมพิธี
รําลึกถึงและสดุดี เหลาวีรชนเป็นประจําทุกปี 
 ประวัติและพัฒนาการของกลุ่มบ้านอนุรักษ์ 
 จากประวัติศาสตรแ ลักษณะทางกายภาพและประเพณีวัฒนธรรมของ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ เป็น
ชุมชนที่มีอัตลักษณแที่มีมนตแเสนหแดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาแวะเวียนอยางมาในหวง 5 ปีใหหลังทําใหความเป็นชุมชนนั้น
เปลี่ยนแปลงไป 
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 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ทําให อ.เฉลิมพล อภัยรี และแกนนําชุมชน ซึ่งใน
เบื้องตนนั้นมีทั้งสิ้น 20 ทาน มีความกังวลวาปรากฏการณแดังกลาวจะทําให ความเป็นชุมชน และวิถีชีวิตที่เรียบงายของชุมชน
หัวบานน้ันหายไป จึงไดรวมตัวกันกอตั้ง “บานอนุรักษแ” ซึ่งตั้งอยูบนถนนสายที่มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตรแและมีเรื่องราว
อันยาวนานของ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ ดวยสาเหตุสําคัญ 5 ประการดังนี้ 
 1. จํานวนนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและชาวตางชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาวตางชาติที่
เลือกมาใชชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการและมีหวงระยะเวลาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนี้นานขึ้นเรื่อย ๆ        
 2. การเกิดขึ้นของที่พักในลักษณะของโรงแรมและรีสอรแท  โดยเฉพาะในพื้นที่ริมอาวประจวบและอาวนอยมแีนวโนม
ที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น  โดยผูถือครองสวนใหญไมใชคนในพ้ืนท่ี และยิ่งไปกวานั้นคือเป็นคนตางชาติ  
 3. ราคาสินคาโดยเฉพาะอาหารทะเลมีอัตราสงูขึ้นจากเดิมเป็นสองเทาทําใหประชาชนในทองถิ่นมีอัตราคาครองชีพท่ี
สูงมากขึ้น  
 4. บริเวณภายในชุมชนนั้นเริ่มที่จะมีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 5. บน ถ.สละชีพ ซึ่งเป็นถนนที่ทอดตัวคูขนานไปกับ ถ.สูศึก ของชุมชนหัวบานนั้น เริ่มมีสิ่งปลูกสรางที่เป็นอาคาร
หางรานมากขึ้น จนทําใหคนในชุมชนมองวา บานเรือนแบบเกานั้นกําลังจะโดนกลืนและหายไป 
 โดยมีวัตถุประสงคแหลักสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเป็นการปูองกันไมใหวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาใน
ลักษณะของนักทองเที่ยวมากลืนวัฒนธรรมอันทรงคุณคาและเรียบงายสงบงามของทองถิ่น ประการที่สอง เพื่อเป็นการตอยอด
ความสวยงามของภูมิสถาปใตยแที่มีอยูบน ถ.สูศึก ชุมชนหัวบาน ใหสามารถเป็นแหลงทองเที่ยวของชุมชนได และ ประการ
สุดทาย เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการรวมรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นผานกระบวนการมีสวนรวมของคนและเยาวชนในชุมชน           
ที่ไดมีการเขามาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องถึงประวัติศาสตรแและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ผานเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตรแตาง ๆ 
ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาและขาวของเครื่องใชโบราณของปูุยาตายาย 
 พ.ศ. 2553 เป็นครั้งแรกที่ อ.เฉลิมพล อภัยรี สามารถรวบรวมแกนนําที่จะขับเคลื่อนกลุมไดซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน 
15 คน และเป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่ไดเล็งเหน็ปใญหาเฉกเชนเดียวกันอีก 5 คน  อาจารยแเลือกที่จะใชกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
กอนในเบื้องตน นั่นคือการรวมกลุมปใ่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อชมทัศนียภาพของชุมชนการที่อาจารยแเลือกกิจกรรมปใ่น
จักรยานเนื่องมาจาก เป็นกิจกรรมที่สามารถเขาถึงและเขาใจไดงายเป็นรูปธรรมโดยอาจารยแใชวิธีมีการนัดกันทุกวันที่ 16 และ 
1 ของทุกเดือนมารวมพลกันท่ีบานของอาจารยแจากนั้นอาจารยแจะนําปใ่นจักรยาน ไปท่ัวเมืองประจวบไมจํากัดเพียงบริเวณถนน
สูศึกและจะแวะในสถานท่ีที่มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตรแโดยอาจารยแ จะทําการเลาเรื่องราวที่มาที่ไปตางๆของสถานที่นั้นๆ
ซึ่งโดยสวนใหญเป็นเรื่องราวที่ไมมีใครทราบ แตอาจารยแทราบดวยเหตุผลที่วา คุณพอของอาจารยแคือ นาวาอากาศตรี กิ่ง          
อภัยรี เป็นผูที่รักการจดบันทึกปูมประวัติศาสตรแเรื่องราวสําคัญ ๆ ในอดีตไวทั้งหมด ในขณะเดียวกันกับการจัดตั้งกลุมปใ่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งหนึ่งในการประชุมสมาชิกชุมชนนั้นไดมีขอเสนอจากสมาชิกทาหนึ่งวาควรที่จะจัดใหมีการรวมกันทํา
ความสะอาดสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดรวมกับการปใ่นจักรยานดวย อาทิ เมื่อมีการจัดงานถนนคนเดิน จ.ประจวบ ก็
จะมีการนําสมาชิกที่ปใ่นจักรยานไปรวมบําเพ็ญประโยชนแเก็บขยะในสถานท่ีริมหาดนั้นดวย 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2554 เมื่อมีการดําเนินการกลุมปใ่นจักรยานเพื่อสุขภาพมาไดประมาณ 1 ปี เริ่มมีคนในชุมชน
สนใจมารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นซึ่งโดยสวนใหญแลวจะเป็นเยาวชน อาจารยแได มีโอกาสไปรวมงานสัมมนา ทางวิชาการ              
เวทีหนึ่งจนไดมีโอกาสพบกับอาจารยแประจํา คณะสถาปใตยกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย อ.เฉลิมพล จึงไดปรึกษา
เกี่ยวกับแนวคิดการทําบานอนุรักษแตลอดถนนสูศึกวาจะสามารถทําไดหรือไมและมีความเป็นไปไดมากนอยแคไหน จนกระทั่ง
ไดขอสรุปและมีการเขามาสํารวจจากทีมภูมิสถาปใตยแจาก จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยและเขียนออกมาเป็นผังเมืองประจวบฯ 
 กอรแปกับ อ.เฉลิมพล ไดมีโอกาสไปดูงานที่ชองแคบมะละกาที่มีความโดดเดนไปดวยประวัติศาสตรแและงาน
สถาปใตยกรรมอันเป็นเอกลักษณแจนไดรับการประกาศใหเป็น"มรดกโลก" ในปี  ค.ศ. 2008 หลังจากการดูงานในครั้งนั้นทําให
อาจารยแไดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุมบานอนุรักษแอยางจริงจังและเป็นจุดเริ่มตนจากกลุมปใ่นจักรยานเพื่อสุขภาพเป็น กลุม
บานอนุรักษแ จากนั้นเป็นตนมา 
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 กระบวนการของกลุ่มบ้านอนุรักษ์นั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนของการแสวงหาความรู้ (พ.ศ.2553-2554) 

ในขั้นตอนแรกนี้มีรูปแบบของกิจกรรมคือรวบรวมองคแความรูเรื่องราวประวัติศาสตรแของชุมชนโดยการสรางการมี
สวนรวมใหเกิดขึ้นไปดวยในเวลาเดียวกันโดยมีการประสานความรวมมือไปสูผูนําชุมชนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดขึ้น อ.เฉลิมพล ทําการรวบรวมความรูเรื่องราวประวัติศาสตรแของชุมชน  โดยมีวิธีการคือกําหนดหัวขอเป็นประเด็น
ตาง ๆ อาทิ ขาวของเครื่องใชที่มีอยูในบานและใหผูที่นํามาบอกเลาเรื่องราว วิธีการใช แหลงที่มาของสิ่งของนั้น, เรื่องราวเกร็ด
ประวัติศาสตรแชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา, การประกอบอาชีพ และ วัฒนธรรมประเพณี เป็นตน  ซึ่งในเวทีแลกเปลี่ยน
ดังกลาว อ.เฉลิมพล จะจัดขึ้นเดือนละครั้งในหวงปีแรกที่มีการจัดตั้งกลุมปใ่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  และมีการจดบันทึกเรื่องราว
ที่ไดไวเป็นลายลักษณแอักษรรวมถึงมีการลงลายมือช่ือของผูที่เขารวมทุกครั้งเพื่อเป็นการบันทึกจํานวนครั้งและมอบรางวัลผู
เสียสละเพื่อสวนรวมเป็นใบประกาศนียบัตรมีการรับมอบใหในวาระการจัดงานวัฒนธรรมประจําปีของจังหวัด ซึ่งใน
รายละเอียดของกิจกรรมนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางประวัติศาสตรแ ภูมิปใญญาชาวบาน วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ผาน
ขาวของเครื่องใชบาง แนวทางการประกอบอาชีพบาง การแตงตัวบาง หรือแมแตอาหารการกิน 
 นอกจากสมาชิกในชุมชนแลวผูที่เขารวมในการประชุมแลวทุกครั้ง อ.เฉลิมพล และกลุมผูนํากลุมบานอนุรักษแจะ
นิมนตแพระสงฆแที่เป็นเหมือนที่พึ่งของสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผูที่รับรูเรื่องราวตาง ๆ ของฆารวาสนอกจากนั้นทานยังเป็น
กระบอกเสียงสําคัญที่ไดเชิญชวนสมาชิกชุมชนคนอ่ืน ๆ ใหมารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนดวย โดยตลอดการจัดประชุมใน
แตละครั้งนั้นจะมีเจาหนาท่ีจากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธแไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวเสมอ 
 2. ขั้นตอนของการด าเนินการ (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน) 
  ทางกลุมบานอนุรักษแมีขั้นตอนการเผยแพรความรูนําไปสูการสรางจิตสํานึกและออกแบบกิจกรรมตาง ๆ ได ดังนี ้
  2.1 การปรับทัศนียภาพบริเวณหนาบานแตละหลังคาเรือน ในกิจกรรมการปรับทัศนียภาพนี้ทางกลุมไดรับ
คําแนะนําจากคณาจารยแจากคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย โดยเนนที่การรักษารูปแบบโครงสรางเดิม
ของบานไวและพยายามรักษาความสะอาด ไมเนนการปลูกสรางสิง่ใหม ที่จะทําใหเกิดรายจาย ซึ่งในเบื้องตนนั้นจํานวนบานใน
ชุมชนมีทั้งสิ้น 500 หลังคาเรือน จนถึงปี พ.ศ. 2558 มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 389 หลังคาเรือน สวนบานที่ไมไดเขา
รวมโครงการเนื่องจาก มีการรื้อและสรางเป็นสถาปใตยกรรมแบบสมัยใหมไปแลว แตมีจํานวนประมาณ ไมเกิน 50 หลังคา
เรือน แตยังคงเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ของกลุมบานอนุรักษแอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมนี้ไมไดดําเนินโครงการตลอด ถ.สูศึก          
ทั้งเสน แตเริ่มทําตั้งแตแยกรานสมบูรณแพาณิชยแจรดชองทาง บน .5 เดิม รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เหตุที่เป็น
เชนนั้น กลุมแกนนําใหเหตุผลวาบานเรือนที่อยูถัดจากรานสมบูรณแพาณิชยแขึ้นไปสวนมากมีการเปลี่ยนรูปแบบบานเรือนไป
แลว เนื่องจากเกิดไฟไหมใหญไปเมื่อปี พ.ศ. 2548 และสวนใหญเป็นบานพักของขาราชการระดับสูง โดยหลังจากที่มีการ
แสวงหาความรูรวมกันแลวในขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้น ทําใหสมาชิกที่เขารวมกลุมสวนใหญรูสึกมีความภาคภูมิใจที่จะไดทํา
กิจกรรมการปรับทัศนียภาพนี้เนื่องจากมีการทราบเหตุผลที่มาที่ไปของกิจกรรมและรูสึกวาตนนั้นสามารถเป็นคนหนึ่งที่จะ
รักษาเรื่องราวท่ีล้ําคาของบรรพบุรุษเอาไวได 
  2.2 กิจกรรมปใ่นจักรยานเพื่อสุขภาพรวมกับกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด ในชวงแรกที่ยังไมไดมีการกอตั้ง
กลุมบานอนุรักษแน้ัน  มีการปฏิบัติกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องแตเดิมแลว โดยการรวมกัน ปใ่นจักรยานไปรอบตัวเมืองประจวบใช
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รวมกับการบอกเลาเรื่องราว เกร็ดประวัติศาสตรแตาง ๆ แตหลังจากที่ไดมีการรวมกลุมเกิดขึ้น 
อ.เฉลิมพล และผูนํากลุม ไดมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมดังกลาวใหมีความนาสนใจและมีเนื้อหาของกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  
กลาวคือกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ในวันเสารแประจําทุกสัปดาหแเริ่มตั้งแตเวลาประมาณ 15.00น. เป็นตนไป จากนั้นจะปใ่นไปรอบตัว
เมืองเหมือนกันทุกครั้ง แตที่แตกตางคือจะมีการแวะท่ีฐานซึ่งจะเป็นบานของ ปราชญแประจําทองถิ่น หรือสมาชิกชุมชนหัวบาน 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามที่ไดระบุไวในการประชุม เพื่อใหทานไดเลาเรื่องราวตาง ๆ บางก็เปน็พระสงฆแ บางก็เป็นบุคคล
เกาแก ใหไดถายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตรแบาง ถายทอดนิทานพื้นบานประจําถิ่นบาง หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ดังกลาวก็จะรวมกันปใ่นจักรยานไปท่ีบริเวณริมหาด   อาวประจวบ หนารูปหลอหลวงพออุปคุตซึ่งประดิษฐานอยูหนาเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธแ เพือ่ทํากิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในทุกวันเสารแอยูแลว 
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โดยเหตุผลที่เลอืกจัดกิจกรรมในวันเสารแที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินนั้นเนื่องจาก เป็นการกระตุนจิตสํานึกผูที่พบเห็นใหเกิด
ความอยากเขามามีสวนรวม มีจิตสํานึกรักบานเกิด และเป็นการประชาสัมพันธแการทํางานของกลุมไดอีกชองทางหนึ่งดวย 
 2.3 กิจกรรมในช่ัวโมง กิจกรรมชุมนุม และช่ัวโมง วิชาทองถิ่นของเรา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เนื่องจาก อ.เฉลิมพล รับราชการเป็นอาจารยแอยู ณ รร.อาวนอยพิทยาคม จึงไดมีการเสนอแนวทาง
ใหกับ ผอ.รร.ประจวบวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวคิดที่ใหเยาวชนที่เป็นเด็กนักเรียนช้ัน ม.1 ไดมาศึกษาหาความรูเรื่องราว
ประวัติศาสตรแของบานเกิด โดยมีผูสนับสนุน คือสมาชิกชุมชนหัวบาน ผูรับราชการอยูใน รร. ประจวบวิทยาลัยเชนเดียวกัน 
คือ อ.ศิริพร สุรเสรณี และ อ.พีรพันธแ มวงงาม โดยมีหลักการและเหตุผลของโครงการคือ เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
วัฒนธรรมและเรื่องราวของทองถิ่นเพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด  สําหรับเหตุผลที่เลือกช่ัวโมง วิชาทองถิ่นของเรา เนื่องจาก
เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และเหมือนเป็นการไดฝึกปฏิบัติดูสถานที่จริงหลังจากที่ไดมีการเรียนในภาคทฤษฎีเป็นที่
เรียบรอยแลวผลของกระบวนการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแเพื่อกําหนดอัตลักษณแของชุมชน 
 หลังจากที่ บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบฯ ไดทําการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนในการ
กําหนดอัตลักษณแเพื่อเป็นปใจจัยในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยผานกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น ทางชุมชน
สามารถกําหนดอัตลักษณแของชุมชนเพื่อเป็นปใจจัยในการสงเสริมการทองเที่ยวไดดังนี้ 
 1. หอยตลับ (ORIENTAL HARD CLAM) มีช่ือวิทยาศาสตรแวา MERETRIX MATRIX เป็นหอยสองฝาเปลือกหนาผิว
มัน มีลายสวยงามขนาดโตเต็มที่ 9-10 เซนติเมตร อาศัยอยูตามชายทะเลพื้นทรายละเอียด เมื่อน้ําลงจะฝใงตัวอยูใตพื้นทราย 
5-10 เซนติเมตรขึ้นไปและเปลือกหอยนําไปทําเครื่องประดับได แตเดิมหอยตลับพบมากในแถบชายฝใ่งตั้งแตจังหวัดตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธแ จนถึงสุราษฎรแธาน ีโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอาวประจวบ และ อาวมะนาว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ เป็นพื้นที่ท่ีพบหอยตลับในปริมาณมากเนื่องจากชายหาดมีทรายละเอียด และมีความลาดชันต่ํา ทําใหมีพื้นที่
เหมาะแกการเจริญของหอยตลับเป็นอยางยิ่ง แตปใจจุบันหอยตลับกําลังลดจํานวนลงเนื่องจากถูกลาและหอยไมสามารถแพร
พันธุแไดทันการจับ แตก็เป็นที่นายินดีวาในปใจจุบันกรมประมงโดยศูนยแวิจัยและพัฒนาประมงชายฝใ่งประจวบคีรีขันธแสามารถ
เพาะพันธุแหอยตลับและปลอยหอยตลับกลับคืนสูธรรมชาติไดแลว พื้นที่ที่ทําการปลอยหอยตลับคือ อาวประจวบ อาวมะนาว 
ซึ่งทางศูนยแวิจัยและพัฒนาประมงชายฝใ่งประจวบคีรีขันธแ ไดทําโครงการรวมกับ ชุมชนตางๆ รวมไปถึงชุมชนหัวบาน และ
กองบิน 53 ในการปลอยหอยตลับกลับสูอาวประจวบและอาวมะนาวเพ่ือใหเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุกรรมหอยตลับตอไป 
 2. ยุวชนทหาร ลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริเสถียร  เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ.2460 เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายเยื้อน 
และนางเปลง ศิริเสถียร มีภูมิลําเนาอยูที่ชุมชนหัวบานและอยูที่นั่นเรื่อยมาจนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบจึงไดยายไปอยูที่อื่น 
สวนบานท่ีเคยพักอาศัยนั้นไดขายใหกับเพื่อนบานในขณะนั้น ลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร เคยเรียนหนังสือในโรงเรียนเทศบาล 
(โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธแปใจจุบัน) สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แลวเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1          
ที่โรงเรียนประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธแ (โรงเรียนประจวบวิทยาลัยในปใจจุบัน) เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2483 ขณะนั้นมี 
นายเลี้ยง กาญจนะวสิต เป็นครูใหญ ขณะที่กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ไดสมัครเขาเป็นลูกเสือสังกัดกองลูกเสือ
โรงเรียนประจําจังหวัด อันดับหมายเลขทะเบียน 592 
 ประมาณตนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2484 ขาวที่วาญี่ปุุนหรือพันธมิตรจะบุกประเทศไทยไดแพรสะพัดไปอยางรวดเร็ว 
แตก็หาไดมีใครเฉลียวใจวาเหตุการณแจุอุบัติขึ้นอยางรวดเร็วเชนขั้น กําลังฝุายทหารและพลเรือนมีการเตรียมพรอมเป็น
บางสวนอีกบางสวนไดแยกไปเตรียมงานเพื่อประกอบพิธีฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นงานประจําปี และแลวเหตุการณแซึ่งดูเหมือน
จะคาดการณแไวกอนแลวนั้นก็อุบัติขึ้น เมื่อเชาตรูของ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 กําลังทหารฝุายญี่ปุุนไดจูโจมเพื่อเขายึด
ประเทศไทยพรอมกันหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธแ การตอสูไดดําเนินไปอยางดุเดือดทั้งดานอาวมะนาวและ
อาวประจวบคีรีขันธแ บรรดาทหารและพลเรือนก็เขาทําหนาที่ปูองกันอยางเหนียวแนน แมกําลังฝุายเราจะเสียเปรียบอยาง
มากมาย แตดวยน้ําใจอันหาวหาญและความรักชาติ เป็นพลังสําคัญกระตุนใหทุกคนมิไดยอทอ ยินดีเสียสละแมชีวิต 
โดยเฉพาะในกองบินนอยที่ 5 ขณะนั้นบรรดาครอบครัวทหารสวนใหญ เป็นคนแกสตรีและเด็ก เริ่มทะยอยกันหลบหนีออกมา
หลบซอนกันอยูบนเขาลอมหมวก สวนเด็กผูชายเมื่อโตหนอยตางก็ไดชวยเหลือโดยนําเสบียงอาหารและกระสุนลําเลียงไปตาม
จุดตางๆ ที่กําลังยิงตานทานตามแนวชายฝใ่งทะเล ลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริเสถียร เป็นผูหนึ่งที่ชวยเหลือฝุายทหารในการลําเลียง
กระสุนดวยผูหนึ่ง เป็นคราวเคราะหแของลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริเสถียร ในขณะที่กําลังนํากระสุนไปสงยังจุดทีต่ั้งปืนแหงหนึ่งทาง
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แนวรบดานอาวมะนาว ขาศึกไดยิงกระหน่ํามายังเขาอยางหนาแนน กระสุนนัดหนึ่งพุงเจาะทะลุลําคอของเขา เป็นผลให
ลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริเสถียร ทรุดลงกับพ้ืนทันที เมื่อตั้งสติไดเขาก็รีบกระเสือกกระสนกลับไปทางหลังแนวยิงดานเชิงเขาลอม
หมวก แมหนวยพยาบาลจะไดพยายามใหการรักษาอยางเต็มที่ แตเนื่องจากบาดแผลที่ถูกยิงสาหัสมาก ในท่ีสุดเขาก็สิ้นชีวิตใน
บายวันรุงข้ึนคือวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2484 
 เนื่องจากลูกเสือเอกบุญยิ่ง สิริเสถียร ไดประกอบวีรกรรมอันหาวหาญในการเสี่ยงตายรวมกับทหารโดยมิได
หวาดหวั่นตออันตรายทีจ่ะพึงเกิดขึ้น มิไดนิ่งดูดายเมื่อภัยของชาติมาถึงเขายินดีพลีชีพและเลือดเนื้อชวยสนับสนุนตอสูขาศึก
ปูองกันประเทศชาติ เพื่อใหรอดพนจากอริราชศัตรู ทั้ง ๆ ที่ยังเยาวแอยู ทางราชการไดพิจารณาเห็นคุณงามความดีจึงไดขอ
พระราชทานยศใหลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร และจารึกช่ือไว ณ อนุสรณแวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ในกองบิน 53 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ  และเนื่องจาก ลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริ เสถียร มีภูมิลําเนาเดิมอยู ในพื้นที่ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง                          
จ.ประจวบคีรีขันธแ ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธแจึงไดจัดสรางอนุสาวรียแ ลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร ไว ณ โรงเรียนประจวบ
วิทยาลัย ในพื้นที่ของชุมชนหัวบาน และนับเป็นโรงเรียนที่ลูกเสือเอกบุญยิ่งเคยศึกษา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความกลาหาญให
อนุชนคนรุนหลังไดเอาเป็นแบบอยางที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากที่จะเป็นที่ระลึกแลวยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่นักทองเที่ยว
จะไดเดินทางมาเที่ยวชมและเรียนรูประวัติศาสตรแไปพรอม ๆ กัน 
 ทั้งสองสิ่งไมวาจะเป็นหอยตลับที่มีอยูมากในพื้นที่อาวประจวบและอนุสาวรียแลูกเสือเอกบุญยิ่ง  ศิริเสถียร นั้น              
ลวนเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมชุมชนหัวบานอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มตนใหนักทองเที่ยวหันมาสนใจประวัติศาสตรแ
และรวมกิจกรรมกับ กลุมบานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบฯ อีกดวย 
 3. ขั้นตอนการประเมินผล 
  กลุมอนุรักษแบานเกามีการประเมินผลแบบไมเป็นทางการผานการสังเกตการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคนใน
ชุมชน ทางกลุมอนุรักษแจะสังเกตจากการเขารวมกิจกรรมตางๆในแตละครั้งวามีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นหรือไมและเป็นสมาชิก
หนาใหมบางหรือไม นอกจากน้ันยังสังเกตจากการขอความรวมมือใหเขารวมประชุมประจําเดือนเพื่อทําการประเมินกิจกรรม
ในแตละเดือนวาในการดําเนินการนั้นมีขอผิดพลาดตองแกไขเพิ่มเติมหรือพัฒนาอยางไรบาง และประการสุดทายสังเกตจาก
การพยายามพัฒนาหนาบานของคนในชุมชนใหมีความสะอาดสะอานสวยงาม โดยไมไดใหความสําคัญกับความใหมหรือเกาแต
จะใหความสําคัญกับความสะอาดและการตกแตงโดยใชขาวของเครื่องใชที่มีอยูแลวในชีวิตประจําวัน 
  ผลการศึกษา “กระบวนการรื้อฟ้ืนประวัติศาสตรแของชุมชนในการกําหนดอัตลักษณแเพื่อเป็นปใจจัยในการสงเสริม
การทองเที่ยว: กรณีศึกษา บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธแ” กลุมบานอนุรักษแ มีองคแประกอบของทุน
ทางสังคมที่สําคัญ อันไดแก  
  1. ระบบเครือญาติ : กลาวไดวาสมาชิกในชุมชนหัวบานมีการรวมตัวอยางเหนียวแนน เนื่องจากสมาชิกในชุมชน
สํานึกในความเป็นครอบครัวเดียวกัน แมจะไมไดมาจากเช้ือสายเดียวกัน แตดวยความที่เป็นชุมชนขนาดเล็ก และคนสวนใหญก็
รูจักกันหมดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจึงมีความสนิทสนมกัน ความไววางใจซึ่งกันและกัน และมีความรูสึกวาปใญหาที่เกิดขึ้นที่
เป็นมูลเหตุใหมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษแนี้ข้ึนเป็นปใญหารวมกันของคนท้ังชุมชน ไมไดเป็นพียงปใญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น
ทําใหการดําเนินการทุกข้ันตอนของกลุมบานอนุรักษแน้ันจะมีสมาชิกในชุมชนเขารวมดวยเสมอ เหมือนกับมาชวยกันคิดเรื่องใน
บานของตนเอง 
  2. ผูนํ า ชุมชน  :  ผู นํ า ชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเสริมสร างความเขมแข็ งของชุมชน             
เนื่องจากมีอิทธิพลสําคัญในการกระตุน ช้ีแนะ ชวยเหลือ วางแผนและผลักดัน ที่สําคัญคือการนํากลุ มปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปูาหมาย เชนในกรณีของกลุมบานอนุรักษแท่ีมี อ.เฉลิมพล อภัยรี เป็นผูนํากลุม ซึ่งแมวาปใญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจะเป็นปใญหา
ที่ทุกคนในชุมชนเผชิญและตระหนักในปใญหา แต อ.เฉลิมพล กลับเป็นคนที่มีจิตอาสา ริเริ่มและหาแนวทางในการที่จะแกไข
ปใญหาตางๆ โดยการเป็นตัวกลางประสาน กระตุน และวางแผนการดําเนินการตางๆ แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ อ.เฉลิมพล 
คํานึงถึงมากที่สุดคือการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
  3. สํานึกในทองถิ่น : การที่บุคคลในชุมชนมีจิตสํานึกตอชุมชนและทองถิ่นของตนเอง ปรารถนาที่จะเห็น การ
พัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูเป็นไปอยางตอเนื่องและเป็นระบบ จึงมีความตั้งใจและรวมแรงรวมใจในการทํางานรวมกันโดย
ยึดสวนรวมเป็นใหญการที่เห็นปใญหารวมกันและมีความเสียสละที่จะรวมมือกันแกไขปใญหาของชุมชนใหผานพนไปได ดังเชน
ในการดําเนินการของกลุมบานอนุรักษแท่ีสมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกันท่ีจะสรางภูมิคุมกันใหเกิดกับชุมชน 
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  สวนท่ีเป็นกระบวนการทุนทางสังคม: ประกอบดวย 3 สวน อันไดแก 
  1. สวนที่เป็นระบบคิด : ระบบคิดของคนในชุมชนที่เป็นสวนสําคัญที่ทําใหการรวมกลุมบานอนุรักษแประสบ
ผลสําเร็จสําเร็จคือการตระหนักในปใญหารวมกันวาหากปลอยใหชุมชนอยูในการทองเที่ยวกระแสหลักตอไปบานเมืองที่เป็นถิ่น
ที่อยูตั้งแตเกิดมานั้นจะไมเหมือนเดิม ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธแของคนในชุมชน หรือแมแตการเป็น
เจาของผืนแผนดินที่ตกไปอยูเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวตางชาติลวนแลวแตเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นและสมาชิกในชุมชนมีระบบคิดที่
ตระหนักวาสิ่งเหลานี้คือปใญหาจากนั้นจึงมีการรวมกลุมกันและชวยกันคนละไมคนละมือดวยความเสียสละ 
  2. สวนที่เป็นวิธีปฏิบัติ : เป็นสวนที่มีความสัมพันธแกับระบบคิด อยางชุมชนหัวบาน สมาชิกในชุมชนมีระบบคิด
และคานิยมของความเป็นพี่นอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกลาวก็จะสงผลใหสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตอกันดวย
ความเอื้ออาทรและมีความรวมมอืชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนสมาชิกทุกคนรูสึกเป็นเจาของชุมชน และรวมกิจกรรมตาง ๆ ดวย
ความสมัครใจและรูสึกหวงแหน 
  3. สวนที่เป็นผลลัพธแ : เป็นสวนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกในชุมชนมีระบบคิดและวิธีปฏิบัติอยางไร ซึ่ง
ผลลัพธแของการรวมกลุมกอตั้งกลุมบานอนุรักษแนั้นคือการที่สมาชิกในชุมชนมีความรูสึกหวงแหนและเป็นเจาของชุมชนซึ่ง
ความรูสึกนี้เองจะนําไปสูการรวมแรงรวมใจกันในการเผชิญวิกฤตปใญหาและยังสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
   
สรุป  
 ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการรื้อฟื้นประวัติศาสตรแของชุมชนเพื่อกําหนดอัตลักษณแเพื่อเป็นปใจจัยในการสงเสริม
การทองเที่ยว: กรณีศึกษา บานอนุรักษแ ชุมชนหัวบาน อ.เมือง จ.ประจวบฯ” ผูศึกษาพบวา แมวาชุมชนจะเกิดปใญหาหรือภัย
คุกคามและคนในชุมชนก็ไดเล็งเห็นปใญหานั้น ๆ แตสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการรวมกลุมที่เหนียวแนนในการที่จะแกไขปใญหา         
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นปใจจัยสําคัญ 2 ประการที่จะสามารถทําใหเกิดขึ้นได ประการแรกคือ การมีผูนําชุมชนที่ดี และกลาที่จะ
เผชิญหนากับปใญหาโดยจากการศึกษาเรื่องนี้นั้นพบวาการที่ผูนํามีจิตใจตั้งมั่นอันบริสุทธิ์มุงหวังที่จะเห็นคนในทองถิ่นนั้นอยู
อยางมีความสุขโดยขจัดภัยคุกคามตาง ๆ ออกไป และวางแผนดําเนินการกลุมบานอนุรักษแ โดยมีสาเหตุสําคัญประการทีสอง 
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักคือ จิตสํานึกที่ดี ซึ่งคนในทองถิ่นทุกคนรวมถึงผูนํามีจิตสํานึกที่ดีแลวนั้นก็สามารถดําเนินการสิ่งตาง  ๆ 
ใหผานพนและสําเร็จไปไดตามวัตถุประสงคแที่ตั้งใจไว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. ควรมีการคนหาและฟื้นฟูทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยูตั้งแตดั้งเดิม ไดแก ระบบเครือญาติ ผูนํา และความไววางใจ 
มาใชในการพัฒนาดานอื่น ๆ หรือปใญหาอื่น ๆ ในชุมชน 
 2. ควรสงเสริมการสรางผูนําชุมชนรุนใหมใหมาก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสานตองานพัฒนาชุมชนในยุคตอไป และกลุม
ไมลมสลายหากหมดยุคผูนํารุนบุกเบิก 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาบทบาทของภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น รวมไปถึงองคแกรเอกชนในการสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการรื้อฟ้ืนประวัติศาสตรแเพื่อกําหนดอัตลักษณแของชุมชน 
  
รายการอ้างอิง 
 
โกวิทยแ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพแ. 
จิรายุ อิศรางกลู ณ อยุธยา. (2553). ประเทศไทย: ก้าวไปข้างหน้าดว้ยการพัฒนาท่ีสมดุล. กรุงเทพฯ:  
 บริษัท ดาวฤกษแ คอมมูนิเคชั่นสแ จาํกัด. 
วรวุฒิ โรมรัตนพันธแ. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแเดอืนตุลา. 
 



 263 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีชุมชนเมืองและความเป็นเมอืง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 265 

ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชพี ชั้นปีที่ 3 

Understanding of the Sufficiency Economy Philosophy and how the  
Third-year Students from a Vocational Institution Apply it to  

Everyday-life Context 
 

วราภรณ์ เหลืองวิไล34 
 

Abstract 
 

 The philosophy of Sufficiency Economy is the royal thought of King Bhumibol Adulyadej that 
consists of moderation, rationality, and self-immunity by applying the knowledge and moral as guidelines 
in living. His Majesty’s philosophy is to value people for central of the development and to be ready for 
the increasing globalization. As a fundamental part for the improvement of country, teenagers are 
supposed to understand and apply the philosophy of Sufficiency Economy to their lives in order to 
handle the social changes and to solve the social problems in the future. This research aims to study the 
level of understanding of the Sufficiency Economy philosophy and how students apply it to everyday-life 
context. The Simple Random Sampling was administered to a sample group of 224 students from a 
Thonburi-based vocational institution. The data were analyzed to indicate percentage, average and 
Pearson’s correlation coefficient.  
 The findings revealed that students had well understanding and prospective behaviors towards 
the Sufficiency Economy philosophy. Comparison between the understanding level and such behaviors 
showed the positive relationship or the same-direction relationship at 0.01 of statistical significance. 
  
Keywords : Behavior, Role of Students, Sufficiency Economy Philosophy    
 

บทคัดย่อ 
 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ประกอบดวย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชความรู พรอมกับมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจและ
การดําเนินชีวิต มุงเนนคนเป็นศูนยแกลางในการพัฒนาและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวั ตนแ ซึ่งวัยรุน
เสมือนเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นหากวัยรุนมีความเขาใจและสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน อาจเป็นสวนชวยใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและลดปใญหาสังคมที่อาจ
เกิดขึ้นได การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา “พฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 : กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี” โดยดําเนินการสุมตัวอยางอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 224 คน จากสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่ง ยานธนบุรี และประมวลผลหาคารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหแ         
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน 
 ผลการศึกษาระดับความเขาใจ และพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวากลุมตัวอยางมีระดับความเขาใจ และพฤติกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาท

                                                           
34 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดิการ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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ของนักศึกษาอยูในระดับมาก และหากพิจารณาความสัมพันธแ พบวา ระดับความเขาใจ และพฤติกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษามีความสัมพันธแทางบวก หรือมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, บทบาทของนักศึกษา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทน า 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดพระราชทาน
ใหกับพสกนิกรชาวไทย มาตั้งแตพุทธศักราช 2516 ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวเอง โดยใชความรูอยางรอบรูรอบคอบ พรอมกับมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจและการดําเนินชีวิตเพื่อเป็นหลักคิด และ
แนวทางในการปฏิบัติ ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มุงสูความสมดุลทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 
(จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2552) ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2540) โดย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเป็นหนวยงานภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย จึงไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นกรอบ
แนวคิด เพื่อปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ใหสามารถรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยได
แสดงจุดหักเหตอแนวคิดการวางแผนที่สําคัญ คือ การหันกลับมาใหความสําคัญกับการพัฒนา โดยมี “คน” เป็นศูนยแกลาง ซึ่ง
หมายถึง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคน และมุงเนนใหคนไดรับประโยชนแโดยตรงจากการพัฒนา การกําหนดวัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย และยุทธศาสตรแของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดสะทอนวิสัยทัศนแการพัฒนาที่ใกลเคียงกับ
แนวคิดการพัฒนาเพื่อ “ความอยูดีมีสุข” ของประชาชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงคแหลักของทุกสังคม และไดนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดตอเนื่องถึงในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) 
ฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยเนน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” เป็นการพัฒนาแบบ
องคแรวมโดยยึด “คนเป็นศูนยแกลางการพัฒนา” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเนนใหสังคมมีความสุขอยางยั่งยืน ปใจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2555) ไดพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
11 (2555-2559) เนนใหความสําคัญกับการที่ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงสูการ
สรางภูมิคุมกันจากวิกฤติที่เกิดขึ้นในทุกดาน โดยมียุทธศาสตรแที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง 
สมดุล อยางสรางสรรคแ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรูคู
คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เนนการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของ
พลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 ดังนั้นอาจกลาวไดวาการพัฒนาประเทศนั้นมีปใจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ คือ มนุษยแ หรือ คนซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางของโครงการพัฒนาแหงสหประชาติประจําประเทศไทย (UNDP) (2550) และแนวทางนี้ยังสอดคลองกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช โดยเนนในเรื่องการพัฒนาความเป็นมนุษยแและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา ใหความสําคัญตอความอยูดีมีสุขมากกวาความมั่งคั่ง และเห็นคุณคาการเรียนรู  ซึ่ง UNDP ไดจัดทํา
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” โดยไดนําเสนอในประเด็นของแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง เป็นแนวคิดที่ตกผลึกมากจากประสบการณแการพัฒนา
ประเทศในสถานการณแจริง ดังนั้นจึงสามารถนําไปประยุกตแใชกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีพัฒนาภายใตสถานการณแที่คลายคลึงกันได 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการเช่ือมโยงการพัฒนาที่เนนคนเป็นศูนยแกลางการพัฒนาเขากับ เรื่องการปลูกฝใง
คุณคาของความเป็นคน โดยเนนท่ี “การคิดใหถูก” จึงทําใหการพัฒนามีมิติที่ลึกซึ้ง ดังนั้นเมื่อปใจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ 
คือ ประชากรในประเทศ สราวุธ ไพฑูรยแพงษแ (2554) จึงช้ีใหเห็นถึงสถานการณแประชากรของประเทศไทยนับตั้งแตปี 2553 วา
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีจํานวนผูสูงอายุ 8.01 ลานคนจากประชากร 64.7 ลานคน ซึ่งคิดเป็นรอยละ 11.9 
ของประชากรทั้งประเทศ วัยแรงงานตองรับภาระหนาที่การทํางานท่ียาวนาน และดูแลผูสูงอายุในสัดสวน 1.6 คนตอผูสูงอายุ 
1 คน ในอีก 30 ปีขางหนา ดังนั้นเด็กและเยาวชน จึงเป็นเสมือนกําลังรากฐานที่สําคัญในการมีสวนรวมนําสังคมและพัฒนา
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ประเทศในอนาคต ซึ่งการสรางความเขมแข็ง ความมีภูมิคุมกันใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต โดยใหเด็กและ
เยาวชนเติบโตเป็นกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  
 เด็กและเยาวชนกลุมที่กําลังจะกาวเขาสูวัยแรงงานก็คือกลุมที่เราเรียกวา “วัยรุน” หากกลาวถึงสถานการณแวัยรุนใน
ยุคโลกาภิวัตนแโลกแหงทุนนิยม การบริโภคนิยม โลกแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือเรียกวายุคดิจิตอล วัยรุนจึงเป็นวัยที่
ไดรับผลกระทบการการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อยางหลีกเลี่ยงมิได โดย สํานักงานวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
(2555) ช้ีใหเห็นถึงปใญหาสําคัญของวัยรุนในปใจจุบันไวดังน้ี ปใญหาดานเพศ ปใญหาดานยาเสพติด และปใญหาความรุนแรง การ
ทะเลาะวิวาทระหวางกลุม จากผลสํารวจของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแและวิเคราะหแขอมูลโดยสํานักอนามัยการเจริญ
พันธุแกรมอนามัย (2555) พบวา 1) ปใญหาของ “คุณแมวัยใส” 2) ปใญหาเด็กไทยติดเลนเกมออนไลนแและสงผลถึงการเขาถึง
แหลงอบายมุขในโลกออนไลนแ 3) ปใญหาวัยรุนไทยกับการดื่มแอลกอฮอลแ และ 4) ปใญหาวัยรุนไทยสูบบุหรี่ ดังนั้นจากขอความ
ขางตนสะทอนไดวาวัยรุนในสังคมไทยยุคนี้กลาวไดวาขาดภูมิคุมกันที่ดีในตัว ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแกไขปใญหาสังคมที่
เกี่ยวของกับวัยรุนนั้น คือการหาเครื่องมือหรือกลไกใดกลไกหนึ่งมาใชในการแกไขปใญหาซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและสามารถที่จะ
แกไขปใญหาสังคมที่เกี่ยวกับวัยรุนไดเป็นอยางดีนั้นในทัศนะของผูศึกษา เห็นสอดคลองกับ สหประชาติประจําประเทศไทย 
(UNDP) (2550) คือ การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาที่มุงเนนคนเป็นศูนยแกลาง เนนการ
พัฒนาใหคนมีประสิทธิภาพในทุกๆดาน เป็นการดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง เพื่อใหสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตนแ การเปลี่ยนแปลงจากซีกโลกหนึ่ง จะสงผลกระทบถึงอีกซีกโลกหนึ่งอยางรวดเร็ว ดังนั้นวัยรุน
ตองมีสติ ใชปใญญา ตองไมประมาท การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษา“พฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 : กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี ” มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา และความสัมพันธแระหวางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา โดยศึกษาจากกลุมประชากรที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
สถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี ซึ่งถือไดวาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 ซึ่งหากเริ่มตนทําความเขาใจถึงความหมายของคําตาง  ๆ จะทําใหการศึกษาวิจัยนี้งายยิ่งขึ้น โดยศึกษาผาน                 
การทบทวนวรรณกรรมตาง โดยเริ่มตนจากคําวา เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตนแ ซึ่งประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ไดแก ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไม
มากเกินไป โดยไมเบียดเบียดตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมา
พิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ และเง่ือนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง 
ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตยแสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปใญญาในการดําเนิน
ชีวิต (ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานใน
โอกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําเผยแพร เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายและประชาชนโดยทั่วไป) 
  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงกลาวไววา 
“…การพัฒนาประเทศจําเป็นตองทําตามลําดับขั้นตอน ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญ
เป็นเบื้องตนกอนโดยวิธีการและอุปกรณแที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา การเพื่อ ไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควรและ
ปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนไปตามลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญยกเศรษฐกิจโดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธแกับสภาวะประเทศ และประชาชนไทยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไม
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สมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบ
ปใญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลานี้...” หรือสุเมธ ตันติเวชกุล (2544) ไดกลาวถึงการพัฒนาในรูปแบบของการพัฒนา
ชุมชนใหเป็นในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช “คน” เป็นเปูาหมาย เนน “การพัฒนาแบบองคแรวม” หรือ “การพัฒนา
อยางบูรณาการ” ในทุกมิติไมวาจะเป็นมิติเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง ฯลฯ การใช “พลังทาง
สังคม” ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุม เครือขายหรือประชาสังคม กลาวไดวาเป็นการผนึกกําลังของทุกฝุายใน
รูปแบบ “พหุภาคี” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแนวความคิดนี้ไดสอดคลองกับคณะผูจัดทํา ตัวอยาง
หนวยการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555) กลาววา หลัก
พอเพียง คือ หลักพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดัดแปลงมาจากนิยามของ World Commission on Environment and Development (1983) เสนอวา “การพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ รูปแบบของการพัฒนา ที่ตอบสนองตอความตองการของคนในรุนปใจจุบันโดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตอง
ประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง” 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน วัยรุนเป็นชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กเป็นผูใหญ 
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไมวาจะเป็นทางดานรางกาย ดานจิตใจ  ดานสังคม และวัฒนธรรม เป็นวัยแหงการเรียนรู
ในทุกดานไมวาจะเป็นดานบวก หรือดานลบ ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมรอบดาน จึงสงผลใหวัยนี้เป็นวัยที่มักพบกับการเกิด
ปใญหา และความเสี่ยงมากที่สุดในชีวิต ดังนั้นการคนหาเอกลักษณแที่เป็นตัวตนของวัยรุนใหเจอ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะสงผลให
วัยรุนเขาใจในบทบาทหนาท่ี และเติบโตเป็นผูใหญที่รูจักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งการที่
จะทําใหวัยรุนเติบโตไปเป็น “วัยรุนที่มีคุณภาพ” นั้นมีทั้งปใจจัยภายในที่เกิดจากพัฒนาการ การเจริญเติบโตจากกลไก
ธรรมชาติ และปใจจัยภายนอก ซึ่งปใจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลและสงผลกับวัยรุน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเป็นวัยรุนที่มี
คุณภาพ และนําไปสูสถานการณแปใญหาในหลากหลายมิติ ไมวาจะเป็น มิติพัฒนาการทางสังคม หรือ การคบเพื่อน เพื่อนเป็น
คนที่มีอิทธิพล และมีความสําคัญตอจิตใจของวัยรุนเป็นอยางมาก ซึ่งจุดที่มีผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุน
นั่นเอง เพราะวัยรุนเป็นวัยท่ีตองการยอมรับจากเพื่อนฝูง หรือผูคนครอบขาง และเป็นวันที่กําลังคนหาตนเอง (สุพล บุญทรง, 
2523) ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนของวัยรุนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งและสงผลตอการพฤติกรรมของวัยรุน ดังคํากลาวในพุทธ
ศาสนสุภาษิต ท่ีวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนช่ัวพาใหตัวอับจน” มิติดานสื่อและการ
แสดงออกทางเพศ สื่อ หนังสือพิมพแ วิทยุ โทรทัศนแ ภาพยนตรแ หนังสือทุกชนิด เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอความคิด และการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของวัยรุนโดยทางออม เพราะวัยรุนเป็นวัยแหงการเรียนรู ลอกเลียนแบบพฤติกรรมทั้งถูก และผิดได
อยางงายดาย เชน เด็กจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปิน ดารา นักรองที่ช่ืนชอบ ไมวาจะเป็นเรื่องการแตงตัว คําพูด ทาทาง 
ทรงผม เป็นตน ดังน้ันบุคคลเหลานี้จะตองเป็นตัวอยางในการใชชีวิตที่ดีใหกับวัยรุน (สุชา จันทนแเอม , 2529) มิติการเสี่ยงโชค 
ปใญหาของวัยรุนเรื่องการเสี่ยงโชคที่จะพบมากตามหนาสื่อตางๆ ก็คือ “เสี่ยงพนัน” เชน การพนันบอล จากงานวิจัยของคณะ
เศรษฐศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย และ จากโครงการ Child Watch ช้ีใหเห็นวาวัยรุนมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา           
มีการเลนพนันบอลไมต่ํากวา 500,000 คน คิดเป็น 5% ของชวงอายุวัยรุน และเป็น 25%ของผูที่อยูในวงการพนันบอล มิติ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในโลกยุคโลกาภิวัตนแสงผลใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน ความแตกตางทาง
ความคิดของเด็กอาชีวะจนเป็นผลใหเกิดการตีกัน จนเกิดผลกระทบกับผูบริสุทธิ์ในหลายๆครั้ง ผลจากการสํารวจกลุมเด็ก
เยาวชน 150,000 คน ทั่วประเทศ พบวาเด็กนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ทั้ง ในระดับ ปวช. 
และ ปวส. อยูในวังวนของการใชความรุนแรง การใชกําลังระหวางเพื่อนนักศึกษาดวยกัน ประมาณ 1 ใน 10 หรือประมาณ 
700,000 คน จากจํานวนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. (ผลวิจัยของโครงการติดตามสภาวการณแเด็กและ
เยาวชน รายจังหวัด (Child Watch, 2550) ความแตกตางทางชาติพันธุแเป็นผลใหเกิดการไมเคารพสิทธิความเป็นมนุษยแซึ่งกัน
และกัน ความแตกตางทางความคิดทางการเมืองโนมนาวใหเลือกขางและวัยรุนซึ่งเป็นผูที่มีภูมิคุนกันในตัวนอย เป็นวัยแหงการ
เรียนรู ดังนั้นผลกระทบทางดานการเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมจึงเกิดขึ้นกับวัยรุนอยางหลีกเลี่ยงไมได  
 และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทนักศึกษา“นักศึกษา” โดยจําแนกบทบาทตามลักษณะของสังคม วัฒนธรรม และ
จิตวิทยา ไว 4 บทบาท ไดแก บทบาทของนักศึกษาตามที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนไดกําหนดบทบาทใหนักศึกษาแสดงพฤติ
กรรดังนี้ นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ,กฎเกณฑแ ท่ีโรงเรียนกําหนด ปฏิบัติตามคําสั่งของครู โดยไมมีขอโตแยง 
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ตองตั้งใจเรียน ตองปฏิบัติตนใหเป็นคนดี ไมประพฤติในสิ่งท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเองและผูอื่น บทบาทของนักศึกษา
ตามความคาดหวังของสังคม ดังคํากลาวที่วา “เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา” ดังนั้นความคาดหวังของสังคมคือ คาดหวังให
นักศึกษาโตขึ้นเป็นผูใหญที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม และชวยเหลือสังคมตามโอกาสอันควร ดังนั้น นักศึกษาควรปฏิบัติใน
สิ่งที่ดีงาม ผูที่มีกริยามารยาทงาม ควรชวยเหลือสังคม และปฏิบัติตนใหเป็นประโยชนแตอสังคม ควรตั้งใจเรียนและเมื่อจบ
การศึกษาจะไดมีงานทําเป็นหลักแหลงบทบาทของนักศึกษาในลักษณะจรรยาบรรณ  นักศึกษาจะตอง “แสวงหาความรู 
เคารพครูอาจารยแ รักการศึกษา มีจรรยาเรียบรอย มักนอยตามฐานะ เสียสละเพื่อสถาบัน มุงมั่นประพฤติดีหลีกหนีสิ่งช่ัว ไมมั่ว
สิ่งเสพติด รูจักคิดใชปใญญา” บทบาทของนักศึกษาที่พึงประสงคแ เพื่อใหนักศึกษาไดเติบโตเป็นผูใหญที่ดี ดังนั้นทุกฝุายจึงตอง
บมเพาะนักศึกษาใหเติบโตไปในแนวทางที่ดี ดังนั้นบทบาทที่นักศึกษาพึงมี คือ บทบาทของนักศึกษาที่มีตอตนเอง นักศึกษา
ตองรูวาตนเองเป็นใครเขาใจถึงหนาท่ีของตนเองอยางถองแท รูวาตนเองเป็นนักศึกษามีหนาท่ีตองตั้งใจเรียน ฟใงคําสั่งสอนของ
ครู มีวินัยในตนเอง เคารพกฎ และระเบียบวินัย วิจารณญาณในการเลือกคบเพื่อน ฝึกการตรงตอเวลา สิ่งเหลานี้จะบมเพาะให
นักศึกษาเติบโตเป็นผูใหญที่ดีในอนาคต บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอครอบครัว นักศึกษาตองมีความกตัญโูตอสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว รวมถึงญาติพี่นอง โดยการทําความดี ขยันหมั่นเพียรในการเรียน อยูในโอวาทคําสั่งสอนของทาน ชวยเหลืองานบาน
ตามสมควร ประพฤติตนใหถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม ไมประพฤติตนใหเกิดความเสื่อมเสียตอวงศแ
ตระกูล กระทําเหลานี้จะใหบิดามารดา และวงศแตระกูลเกิดความปลาบปลื้ม และความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาเป็นอยางมาก 
บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอครู ครูเปรียบเสมือนบุพการีคนที่สองรอง   จากบิดามารดา ดังนั้นนักศึกษาควรใหความเคารพเช่ือ
ฟใงคําสั่งสอน และอยูในโอวาทของครู รวมถึงการตั้งใจเรียนเป็นลูกศิษยแที่ดีของครู ปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อศิษยแเป็นคนดี ก็จะ
สรางใหผูเป็นครูที่ภาคภูมิใจกับนักศึกษา สิ่งนี้ก็ถือเป็นความสุขของครูทุกคน บทบาทของนักศึกษาที่มีตอเพื่อน ดังคําสุภาษิต
ที่วา “คบคนดีเป็นศรีแกตัว คบคนช่ัวอัปราชัย” “คบคนพาลพาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” หรือ “เพื่อนกินหา
งาย เพื่อนตายหายาก” การเลือกคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งสําคัญกับนักศึกษาเป็นอยางมาก ดังนั้นนักศึกษาจึงตองมีเหตุผล และคิด
ใครครวญใหรอบครอบในการเลือกคบเพื่อน นอกจากน้ันตัวนักศึกษาเองก็ตองปฏิบัติตนเองใหเป็นคนดีชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
ในทางที่เหมาะสมเชนกัน บทบาทของนักศึกษาที่มีตอโรงเรียน นักศึกษาจะตองรักษาเกียรติยศ ของโรงเรียน และชวยสราง
ช่ือเสียงใหกับโรงเรียนเมื่อมีโอกาส นักศึกษาจะตองมีความกตัญโูกตเวทีตอโรงเรียน มีจิตอาสาพรอมสรางประโยชนแใหกับ
โรงเรียนทั้งในปใจจุบัน และอนาคตปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและการสรางวินัยที่ดี นักศึกษาถือเป็นสมาชิกใน
สังคมของโรงเรียนนั้น ๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงตองสรางใหนักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โรงเรียนจึงไดกําหนดขอบังคับ และ
ระเบียบวินัยตาง ๆ ใหนักศึกษาปฏิบัติตาม เพื่อสรางใหนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง (Self Disciplined) และยังเป็น
รากฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รูจักเคารพกฎระเบียบวินัยตาง ๆ มีวัฒนธรรมไมใชอภิสิทธิ์ในการกระทําทั้งปวง เพื่อ
มิใหเกิดภาวะ “สังคมพิการ” (Social Disorder) ที่ไมเป็นท่ีตองการของสังคมสวนรวม ซึ่งในการดําเนินชีวิตจริงหลาย ๆ อยาง
ก็มิไดถูกกําหนดระเบียบเอาไว แตนักศึกษาก็ควรจะใชสามัญสํานึก (Common Sense) ในการตัดสินใจวาสิ่งใดควรทําหรือไม
ควรทํา และเช่ือฟใงคําสั่งสอนของครูอาจารยแ ครูอาจารยแถือเป็นผูใหความรูทั้งดานวิชาการ และดานการใชชีวิตรวมกับคนใน
สังคม ใหกับนักศึกษา หากนักศึกษาไมเช่ือฟใงคําสั่งสอนเหลานี้แลวนั้น นักศึกษาก็จะดื้อรั้นไมมีระเบียบวินัย ไมสนใจเรียน 
กอใหเกิดความเสียหาย และอาจกอใหเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับผูอื่น ซึ่งสิ่งเหลานี้นํามาซึ่งความเสียหายแกทุกฝุายที่เกี่ยวของ 
และบทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ นักศึกษาตองสรางความสามัคคีและชวงปกปใกรักษา
ผืนแผนดินไทย หลีกเลี่ยงการยกพวกตีกัน การชุมนุมประทวง การเดินขบวนและกอความไมสงบใหกับประเทศ ตองปฏิบัติ
ศาสนกิจตามประเพณีทางศาสนาท่ีตนนับถือ และไมดูถูกลบลูศาสนาอ่ืน ตองเคารพและเทิดทูนยกยองสถาบันพระมหากษัตรยิแ
ไวเหนือสิ่งอ่ืนใด (สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, 2522) 

 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจและสัมภาษณแ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางซึ่งแบงเป็น 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย คะแนนพฤติกรรม ภูมิลําเนา ลักษณะครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยาย อาชีพผูปกครอง และรายได
รวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
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บทบาทของนักศึกษา โดยลักษณะขอคําถามจะประกอบดวยคําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) ซึ่งผูตอบ
สามารถเลือกคําตอบไดเพียงคําตอบเดียวระหวาง ใช หรือไมใช โดยแบงขอคําถามออกเป็น 5 ดานตามหลัก 3 หวง 2  เงื่อนไข 
ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม ใชมาตรประเมินคาแบบ 
Likert Scale ใหเลือก 5 ระดับ คือ ระดับความเขาใจมากท่ีสุด ระดับความเขาใจมาก ระดับความเขาใจปานกลาง ระดับความ
เขาใจนอย ระดับความเขาใจนอยที่สุด สวนท่ี 3 ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ โดย
คําถามสอดคลองกับเกณฑแการใหคะแนนพฤติกรรมของทางสถาบันกรณีศึกษา และสอดคลองกับหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงขอคําถามออกเป็น 4 ดานตามบทบาทของนักศึกษา ไดแก บทบาทของนักศึกษาที่มีตอ
ตนเอง และเพื่อน บทบาทของนักศึกษาที่มีตออาจารยแ/บุคลากร บทบาทของนักศึกษาที่มีตอวิทยาลัย และบทบาทขอ ง
นักศึกษาท่ีมีตอสถาบันชาติ ศาสนา ใชมาตรประเมินคาแบบ Likert Scale เชนกัน ศึกษาประชากรจํานวนท้ังสิ้น 745 คน โดย
ศึกษานักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี จากจํานวน             
745 คน (ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557, ฝุายวิชาการ) จากนักศึกษา 3 คณะ ไดแก คณะชางอุตสาหกรรม (รวมคณะ
เทคโนโลยีเครื่องกล และคณะไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกสแ) คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรมคอมพิวเตอรแกราฟิค ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงช้ันตามสัดสวน ไดขนาดกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 224 คน จากนั้นใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก              
ในการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง สวนการประมวลผลและการวิเคราะหแขอมูล ผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
(SPSS) โดยแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปใจจัยสวนบุคคล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 2 ความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษา และพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 3 การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ใชการวิเคราะหแสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ
แบบเพียรแสัน และมีการเพิ่มเติมขอมูล โดยเก็บขอมูลภาคสนาม โดยผานการสัมภาษณแแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล เป็นจํานวน 
6 คน แบงเป็นคณะละ 2 คน ซึ่งสถาบันเป็นผูคัดเลือกนักศึกษาผูใหสัมภาษณแที่มีความแตกตางกันทั้งดานความประพฤติกรรม 
และผลการเรียน โดยศึกษาใน 2 ดาน คือ ดานความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักศึกษา และดานปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาปใจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรที่ศึกษานักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 เกี่ยวกับ
เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย คะแนนพฤตกิรรม ภมูิลําเนา ลักษณะครอบครวัเดี่ยว หรือครอบครัวขยาย อาชีพผูปกครอง และรายได
รวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 179 คน รอยละ 79.9 รองลงมาเป็นเพศ หญิงจํานวน 45 คน 
คิดเป็นรอยละ 20.1  
 อายุของกลุมตัวอยางพบวามีอายุระหวาง 17 - 21 ปี โดยมีผูตอบอายุ 18 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือ 130 คน               
คิดเป็นรอยละ 58 รองลงมาคืออายุ 19 ปี จํานวน 58 คน  คิดเป็นรอยละ 25.9 และอายุที่มีจํานวนนอยลงมาไดแก อายุ 17 , 
20, 21 ปี จํานวน 17, 13, 16 คนตามลําดับ คิดเป็นรอยละ 7.6, 5.8, 2.7 ตามลําดับ 
 เกรดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับเกรดเฉลี่ย 3.01  – 3.59 จํานวน 104 คน คิดเป็นรอยละ 46.4 
รองลงมาคือ ระดับเกรดเฉลี่ย 3.60 – 4.00 จํานวน 66 คน  คิดเป็นรอยละ 29.5 ระดับเกรดเฉลี่ยที่มีจํานวนนอยรองลงมาคือ 
2.60 – 3.00 จํานวน 41 คน คิดเป็นรอยละ 18.3 และระดับเกรดเฉลี่ยที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 2.00 – 2.59 จํานวน 13 คน 
คิดเป็นรอยละ 5.8 
 คะแนนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงระดับคะแนนต่ําระหวาง 0  – 50 คะแนน จํานวน 106 คน          
คิดเป็น รอยละ 47.3 รองลงมาคือ ชวงระดับคะแนนดีระหวาง 80 – 90 คะแนน จํานวน 41 คน คิดเป็นรอยละ 18.3 ลําดับ
ถัดมาคือ ชวงระดับคะแนนดีมากระหวาง 91 – 100 คะแนน จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 17.4 และลําดับสุดทายคือ           
ชวงระดับคะแนนพอใชระหวาง 51 – 79 คะแนน จํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 17 
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 ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 168 คน คิดเป็นรอยละ 75 และรองลงมามี
ภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 25             
 ลักษณะครอบครัวที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางสวนใหญเป็นครอบครัวเดี่ยว จํานวน 167 คน คิดเป็นรอยละ 74.6 
และรองลงมาเป็นครอบครัวขยาย จํานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 25.4            
 อาชีพผูปกครองของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 67 คน คิดเป็นรอยละ 29.9 รองลงมาคือ 
รับจางอิสระ จํานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 25.4 ลําดับถัดมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 45 คน คิดเป็นรอยละ 20.1 
และอาชีพผูปกครองของกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยลงมาเป็น 3 อันดับสุดทาย ไดแก 1.ขาราชการ จํานวน 31 คน คิดเป็น
รอยละ 13.8 2.พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 6.7 3.อื่น ๆ จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 4 
 รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ ชวงรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 92 คน คิดเป็นรอยละ 41.1 รองลงมาคือ ชวงรายไดมากกวา 30 ,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเป็นรอยละ 19.6 
ลําดับถัดมาคือ ชวงรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 15.6 นอยลงมาคือ ชวงรายไดระหวาง 20,001 
– 25,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 12.1 นอยที่สุดคือ ชวงรายไดระหวาง25,001 – 30,000 บาท จํานวน 26 คน 
คิดเป็นรอยละ 11.6 
 สวนผลการวิเคราะหแระดับความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษา สามารถอธิบายได
ผานตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษา
ตอไปนี้  

ความเขาใจ 
ระดับความเขาใจ 

x̄  S.D. การแปลคาความเขาใจจากคาเฉลีย่ 
ความพอประมาณ 0.67 .210 มาก 
ความมีเหตุผล 0.73 .185 มาก 

ความมีภมูิคุมกันท่ีดีในตัว 0.56 .185 ปานกลาง 
เงื่อนไขความรู 0.89 .162 มากที่สุด 
เงื่อนไขคุณธรรม 0.58 .177 ปานกลาง 

รวม 0.69 .106 มาก 
 
 จากตารางสามารถอธิบายไดวา ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ย 0.69 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานเง่ือนไข             
ความรูอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 0.89 รองลงมาเป็นความเขาใจในระดับมาก ไดแก ความมีเหตุผล มีคาเฉลี่ย 0.73 และ 
ความพอประมาณ มีคาเฉลี่ย 0.67 สวนความเขาใจที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานเง่ือนไขคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 0.58 และ
ดานความมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว มีคาเฉลี่ย 0.56 
 และผลการวิเคราะหแระดับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษา สามารถ
อธิบายไดผานตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาท
ของนักศึกษา ตอไปนี้  
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บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอ 
ระดับพฤติกรรม 

x̄  S.D. การแปลคาความเขาใจจากคาเฉลีย่ 
อาจารยแ/บุคลากร 2.27 .306 สูง 
ตนเอง และเพื่อน 2.33 .284 สูง 
วิทยาลัย 2.24 .298 สูง 
สถาบันชาติ ศาสนา 2.22 .468 สูง 

รวม 2.26 .237 สูง 
 
 จากตารางพบวา พฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษา ภาพรวมอยูในระดับสูง 
โดยมีคาเฉลี่ย 2.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา บทบาทของนักศึกษาที่มีตอตนเอง และเพื่อน อยูในระดับสูง                  
มีคาเฉลี่ย 2.33 รองลงมาคือบทบาทของนักศึกษาที่มีตออาจารยแ/บุคลากรอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.27 ลําดับถัดมา คือ 
บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอวิทยาลัยอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.24 ลําดับสุดทาย คือ บทบาทของนักศึกษาที่มีตอสถาบันชาติ 
ศาสนาอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.22 
 ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา โดยใชการวิเคราะหแคาสหสัมพันธแแบบเพียรแสัน (Pearson’s correlation) ผลการวิเคราะหแ
พบวา ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  
 ผลการวิเคราะหแขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณแ พบวา ดานความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา โดยสัมภาษณแผานการใหกลุมตัวอยางใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมผาน
หลักปรัชญา 3 หวง 2 เง่ือนไข ไดดังนี้ ดานความพอประมาณ โดยภาพรวมเขาใจวาเป็นเรื่องของการประหยัด อดออม เก็บ
เงินท่ีเหลือจากคาขนมในแตละวันเพื่อใชจายซื้อสิ่งของที่อยากไดโดยไมตองรบกวนพอแม ดานความมีเหตุผล เขาใจวาเป็นเรื่อง
ของการใชสติในการระงับสติอารมณแเมื่อเกิดเหตุทะเลาะเบาะแวงกับผูอื่น หรือการมีนําเหตุผลมาใชในการตัดสินใจดาน             
การเรียน และดานอื่น ๆ เชน นักเรียนผูชาย ใชสติในการระงับสติอารมณแเมื่อเวลามีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนรวมช้ัน  
รวมสถาบัน หรือแมกระทั่งนักเรียนจากสถาบันอื่น หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับสถาบันคูอริ สวนนักเรียนหญิง
นํามาใชในการเรื่องการจัดการดานการใชจายสวนตัวเพื่อใหมีเงินใชจายไดทุกดาน ดานความมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เขาใจวาเป็น
เรื่องของการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง เพราะดวยความที่เป็นนักศึกษาดานชางจึงตองหาวิธีในการดํารงชีวิตโดยการ
หลีกเลี่ยงการมีเรื่องกับสถาบันอ่ืน เชน นักเรียนผูชาย สรางภูมิคุมกันในตนเอง โดยการระวังปูองกันตัวไมใหไปมีเรื่องชกตอย
กับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ นักเรียนหญิงนํามาใชในการเลือกคบเพื่อนท้ังเพื่อนหญิงและเพื่อนชาย ดานเง่ือนไขความรู เขาใจวา
เป็นเรื่องของการนําความรูที่ไดจากเรยีนไปใชใหเกิดประโยชนแตอตนเอง และผูอื่น เชน การนําความรูที่ไดจากเรียนไปใชทํางาน
พิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง และนํารายไดนั้นมาใชจายในชีวิตประจําวัน หรือนักศึกษาที่มีความรูดาน
ออกแบบกราฟฟิค ไดนําความรูที่ไดมาชวยพอแมญาติพี่นองในการออกแบบการแดงานแตง หรืองานบวช ซึ่งทําใหนักศึกษา
ไดรับความภาคภูมิใจในตนเอง และดานเง่ือนไขคุณธรรม เขาใจวาเป็นเรื่องของการทําความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ และทําตนให
เป็นประโยชนแตอครอบครัว และสังคม เชน การเขารวมกิจกรรมคายจิตอาสากับทางวิทยาลัย ออกบูธทํางานสรางสรรคแใหกับ
ประชาชน หรือการเขาคายธรรมมะกับทางวิทยาลัย เป็นการไปเขาคายถือศีลเพื่อขัดเกลาจิตใจ และในสวนของปใญหาที่คิดวา
เป็นอุปสรรคในการนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และการเรียน โดยภาพรวมสวนใหญแสดง
ความเห็นออกเป็น 3 ดาน คือ ดานการรับรู นักศึกษาสามารถรับรูจากสื่อตางๆ ไมวาจะเป็นสื่อจากโทรทัศนแ หรือจากบทเรียน
วามีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดนึ่งที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได โดยสื่อจากโทรทัศนแเป็นสื่อที่
เขาถึงนักศึกษามากที่สุด  แตการรับรูนั้นจะมีเพียง 2 มิติเทานั้น คือ ดานความพอประมาณ ซึ่งจะเขาวาเป็นเรื่องของความ
ประหยัด และอีกมิติคือ เรื่องการนํามาใชในการเกษตรเทานั้น โดยความหมายดานอื่น ๆ ตาม 3 หวง 2 เง่ือนไข นั้นสื่ออาจไม
สามารถสื่อสารใหนักศึกษารับรูไดอยางชัดแจง นักศึกษายังแสดงความคิดเพิ่มเติมวาสื่อโฆษณาตาง ๆ ในโทรทัศนแ สามารถจูง
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ใจใหวัยรุนสนใจไดนอย เขาไมถึง Life style ของวัยรุน จึงเป็นเรื่องที่ไมนาสนใจเทาที่ควร ดานความเขาใจ เมื่อนักศึกษาที่มี
การรับรูแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดไมครบตาม 3 หวง (ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, ความมีภูมิคุมกันที่ดี) 
2 เง่ือนไข (เง่ือนไขความรู, เง่ือนไขคุณธรรม) ก็ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมสมบูรณแ ก็จะสงผลใหเกิดการนํามาประยุกตแใชได
อยางแพรหลาย หรือไมเกิดการสังเคราะหแความเขาใจจนนํามาสูการสรางพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
และดานการประยุกตแใช นักศึกษาคิดวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได แตกลับคิด
วาสิ่งนี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่ไมโดนใจวัยรุน เขาไมถึงความคิดของวัยรุน  และยังคิดวาเป็นเรื่องไมทันสมัย นํามาใชแลว
อาจจะทําใหเพื่อนลอเลียน วาเป็นคนไมทันสมัยได จึงเป็นผลใหนักศึกษาที่มีความรู ความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีกลาที่จะนํามาใชหรือแนะนําใหเพื่อนประยุกตแใช สวนขอเสนอแนะเพื่อใหนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได โดยภาพรวมสวนใหญแสดงความเห็นออกเป็น 3 ดาน คือ ดานการรับรู นักศึกษาได            
เสนอแนะวา สื่อโฆษณาตาง ๆ ควรสรางใหจูงใจวัยรุนใหมากขึ้น ทําใหเขาใจงายและนาสนใจ เขาถึง Life style ของวัยรุน 
สรางใหอยูในกระแสสังคม สรางจิตสํานึกใหวัยรุนรูสึกอยากมีสวนรวมและอยากที่จะดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากใจของวัยรุนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลใหวัยรุนกลับมาสนใจ สามารถนํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน และการ
เรียนมากขึ้น ไมเห็นเป็นเรื่องไกลตัว หรือสิ่งลาสมัย ดานความเขาใจ นักศึกษาไดเสนอแนะวาสถาบันการศึกษามีสวนสําคัญที่
จะชวยใหเขาใจไดมากขึ้น ควรมีการนํามาประยุกตแและสอดแทรกหลักสําคัญของแนวคิดในการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
ตางของสถาบันเพื่อใหนักศึกษาไดซึมซับกับหลักแนวคิดไดอยางเป็นธรรมชาติจนนําไปสูความเขาใจและนําไปประยุกตแใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง และดานการรณรงคแ นักศึกษาไดเสนอแนะวา ภาครัฐควรมีการรณรงคแในแบบที่ทําใหเขาถึง  
Life style ของวัยรุนได เพื่อใหวัยรุนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศมีภูมิคุมกันที่ดี เป็นวัยรุนที่เขมแข็ง และมี
คุณภาพ จะนํามาใหประเทศชาติเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีในอนาคตได 

 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี” โดยหากพิจารณาระดับความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาเป็นรายดาน พบวา ความเขาใจดานเงื่อนไขความรู อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวา
ความเขาใจดานอื่น ๆ อาจเนื่องจากความรูเป็นสิ่งที่สามารถแสวงหาไดอยูรอบตัว ทั้งในและนอกหองเรียน ทุกคนสามารถรับ
ความรูตาง ๆ นั้นได แตจะรับความรูไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับความใสใจสวนบุคคล และเง่ือนไขของความรูหมายรวมถึงความ
รอบคอบ และการนําสิ่งที่รอบรูมาเช่ือมโยงกัน เพื่อวางแผนอยางระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งยังเป็นบทบาทหนึ่งของ
นักศึกษาท่ีจะตองมีและไดรับความรู ซึ่งสอดคลองกับสงวน สุทธิเลิศอรุณและคณะ (2522) ที่ไดกลาวถึง บทบาทของนักศึกษา
ตามความคาดหวังของสังคมวาใหนักศึกษาโตขึ้นเป็นผูใหญที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ตั้งใจเรียนและเมื่อจบการศึกษาจะ
ไดมีงานทําเป็นหลักแหลง  และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาเป็น
รายดาน พบวา บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอตนเอง และเพื่อน อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น สวนหนึ่งเป็นเพราะ
กลุมตัวอยางที่เป็นนักศึกษานั้นอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเป็นวัยที่คอนขางมีความเป็นตัวของตัวเพิ่มขึ้น เริ่มมีสังคม มีเพื่อน และเป็น
ชวงวัยท่ีเพื่อนมีอิทธิพลเป็นอยางมาก รวมทั้งตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน แตมีจุดที่นาสนใจเป็นขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ของดานนี้ คือ การปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง (เพศสัมพันธแ) ซึ่งหมายความวากลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง 
สวนหนึ่งอาจเป็นเพราะเป็นชวงวัยที่กลาเสี่ยง ชอบลองสิ่งใหมๆ เป็นวัยที่อยากรู อยากลอง ซึ่งสอดคลองกับทิศทางของผล
สํารวจจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบวา วัยรุน ไทยมีเพศสัมพันธแครั้งแรกในชวงอายุเฉลี่ยที่  
14-18 ปี  
 ความสัมพันธแระหวางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษา อยูในทิศทางเดียวกัน แตมีความสัมพันธแกันนอย โดยหากพิจารณาในสวนคะแนนพฤติกรรม ท่ีกลุมตัวอยางไดรับ
การประเมินจากทางสถาบัน พบวาสวนใหญมีชวงระดับคะแนนระหวาง 0 – 50 คะแนน ซึ่งเป็นชวงคะแนนที่ต่ําที่สุด จึง
สอดคลองกับผลดานความสัมพันธแที่ดานความเขาใจและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธแกันนอย เนื่องจากแมนักศึกษาจะมีความ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก แตไมไดหมายความวาจะสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตทั้งหมด และในสวนของ
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พฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ันมีปใจจัยหรือองคแประกอบอีกหลายดานที่สงผลตอพฤติกรรมนั้น ไมวาจะเป็นสังคม สิ่งแวดลอม เป็นตน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย ของ พรชัย เชิญประทีป (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธแระหวางความเขาใจในเนื้อหากับ        
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชใหชุมชนเขมแข็งของชุมชนเกาะเกร็ด ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน และผลการศึกษาของ ชนะลักษณแ ทัพมาลี (2553 ) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธแระหวางการรับรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการนําไปประยุกตแใชในการดําเนินชีวิตของครู
สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบวา ความสัมพันธแระหวางการรับรูหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปประยุกตแใชในการดําเนินชีวิตของครูนั้น มีความสัมพันธแกันนอย  
 และจากผลการสัมภาษณแ และขอสังเกตเพิ่มเติม พบวา นักศึกษาโดยภาพรวมเขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การใชจายอยางพอประมาณ ไมใชจายเกินตัว การอดออม ใชสอยอยางประหยัด มีเงินเก็บออมอยางสม่ําเสมอ โดย
ภาพรวมคิดวาเป็นเรื่องของการใชชีวิตใหมีความสุขโดยไมเบียดเบียนผูอื่น การรูจักใชสติในการดําเนินชีวิต เป็นเรื่องของทาง
สายกลาง เป็นหลักที่มีพื้นฐานมาจากหลักพุทธศาสนา และสามารนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวันและการเรียนได ซึ่งเป็น
หลักการที่ดีที่พระเจาอยูหัวทรงประทานใหกับประชาชนคนไทย โดยการรับรูที่เขาถึงนักศึกษาคือมากที่สุดสื่อจากโทรทัศนแ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยจากโครงการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยศึกษาจากเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในสวนของการรับรู กวา 90% ไดรับรูถึงคําวา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” สื่อจากโทรทัศนแเป็นสื่อ (นฤมล นิราทร และคณะ, 2548) โดยขอสังเกตของผูสัมภาษณแ คือ นักศึกษามี
ความเขาใจในตัวปรัชญาแตยังไมสามารถแจกแจงรูปแบบของการนําหลกัมาประมวลความคิดและนํากลับมาประยุกตแใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนได สวนเรื่องของการรูสึกมีสวนรวมกับแนวปรัชญานั้นนักศึกษาคิดวาเป็นเรื่องไกลตัวยังไม
ถึงเวลาของวัยรุนที่จะใชชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สรุป 
 จากการศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สวนใหญเป็นเพศชาย มีอายุ 18 ปี              
มีระดับเกรดเฉลี่ยอยูที่ 3.01–3.59 คะแนนพฤติกรรม 0–50 คะแนน มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อาชีพผูปกครองสวนใหญเป็นธุรกิจสวนตัว และรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001–20,000 บาท  
 ผลการวิเคราะหแระดับความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี พบวา นักศึกษามีความเขาใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานที่มีความเขาใจท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานเงื่อนไขความรู 
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 0.89 รองลงมาคือ ดานความมีเหตุผล มีคาเฉลี่ย 0.73 และดานความพอประมาณ มีคาเฉลี่ย 
0.67 สวนความเขาใจที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานเง่ือนไขคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 0.58 และดานความมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
มีคาเฉลี่ย 0.56  
 ผลการวิเคราะหแระดับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทของนักศึกษาของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหงหนึ่งยานธนบุรี พบวานักศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 2.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา บทบาทของนักศึกษาที่มีตอตนเอง และเพื่อน อยูใน
ระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.33 รองลงมาคือ บทบาทของนักศึกษาที่มีตออาจารยแ/บุคลากรอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.27 ลําดับถัด
มาคือ บทบาทของนักศึกษาที่มีตอวิทยาลัย อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.24 ซึ่งเป็นขอที่มีภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด 
ลําดับสุดทายคือ บทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอสถาบันชาติ ศาสนาอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.22  
 ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาแหง
หนึ่งยานธนบุรี พบวา ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธแทางบวกหรือมีความสัมพันธแ
ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 ผลการสัมภาษณแ และขอสังเกตเพิ่มเติม พบวา นักศึกษาโดยภาพรวมเขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
การใชจายอยางพอประมาณ ไมใชจายเกินตัว การอดออม ใชสอยอยางประหยัด มีเงินเก็บออมอยางสม่ําเสมอ โดยภาพรวมคิด
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วาเป็นเรื่องของการใชชีวิตใหมีความสุขโดยไมเบียดเบียนผูอื่น การรูจักในสติในการดําเนินชีวิต เป็นเรื่องของทางสายกลางเป็น
หลัก นั่นคือนักศึกษามีความเขาใจในตัวปรัชญาแตยังไมสามารถแจกแจงรูปแบบของการนําหลักมาประมวลความคิดและนํา
กลับมาประยุกตแใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนได 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญและการสนับสนุนความเขาใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในดานที่นักศึกษามีความเขาใจนอยที่สุด เนื่องจากนักศึกษายังมีความเขาใจวาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเทานั้น จึงมองวาสิ่งนี้เป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นควรมีการปรับทัศนคติโดย            
การสอดแทรกในบทเรียนหรือกิจกรรมตาง ๆ ของทางสถาบันเพื่อสงเสริมความเขาใจในหลากหลายมิติใหกับนักศึกษา และ         
ในดานพฤติกรรม พบวา บทบาทของนักศึกษาที่มีตอตนเอง และเพื่อน มีจุดที่นาสนใจเป็นขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของดานนี้ 
คือ พฤติกรรมที่นักศึกษาเลือกประพฤติบอยครั้งระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 1.67 คือการปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง (เพศสัมพันธแ) 
ซึ่งสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไมไดวาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในยุคโลกาภิวัตนแ ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสิ่งที่ควรใหความสําคัญ
และการสนับสนุน คือความดานเพศศึกษาอยางถูกตองตามสมัย เพื่อปูองกันปใญหาดานเพศที่อาจเกิดขึ้นในหลายมิติ สวน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการรณรงคแประชาสัมพันธแความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในรูปแบบ
การบูรณาการสอดแทรกเขาไปในบทเรียน เพื่อใหเยาวชนเกิดความเขาใจในระดับจิตสํานึกใหกิดความเขาใจดวยตนเอง จนถึง
ขั้นการประยุกตแใชดวยตนเอง และจะสงผลตอการสรางลักษณะนิสัยในตนเองขึ้น จากนั้นจะนําไปสูการพัฒนานาตนเอง จะ
เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ และเป็นกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพในที่สุด และควรมีการรณรงคแประชาสัมพันธแความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชสื่อที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงเยาวชนไดมากที่สุด พรอมกับมีการยกตัวอยางการใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลากหลายมุมของชีวิตประจําวัน รวมถึงการเรียน ยกตัวอยางที่เขาใจงาย โดนใจวัยรุน ทําใหเกิดกระแส
สังคมที่จะนําไปสูการนําไปปฎิบัติตามไดโดยงาย และเขาถึงใจวัยรุน ที่เป็นกําลังหลักของการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มกลุมตัวอยางในการศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนประชากรทั้งหมดของ
สถาบันกรณีศึกษา เพื่อใหไดผลที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาในสถาบันกรณีศึกษามากที่สุด ควรศึกษาในเรื่องของปใจจัย
ที่สงผลตอความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา เชน ปใจจัยที่มีอิทธิผลตอการรับรู เป็นตน และควรมี           
การขยายกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยในมีความหลากหลายของสถาบันอาชีวศึกษามากขึ้น เชน การวิจัยทั้งสถาบัน
อาชีวศึกษาของรัฐบาล และเอกชน หรือการขยายการวิจัยเป็นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ เพื่อใหเห็นภาพของความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษากลุมอาชีวศึกษาไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อสามารถนํามาปรับใชในการวางแบบ
แผนการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับการสรางคานิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เพื่อสรางสรรคแประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย 12 ประการ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองคก์ารของพนักงาน 
Factors Affecting Organizational Commitment of Employees. 

 
แพรวดี จันทน์หอม 35 

 
บทคัดย่อ 

  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด และ
แสวงหาตัวแปรที่สามารถพยากรณแความความผูกพันตอองคแการ รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่จะทําใหเกิด
การสรางความสัมพันธแอันดีเพื่อกอใหเกิดความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชใน          
การวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 179 คน ซึ่งไดจากการชักตัวอยางแบบสุมอยางงาย เก็บรวม
รวมขอมูลโดยแบบสอบถาม และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติพรรณนาที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชวิธีวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติไวที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความผูกพันตอองคแการในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน ทั้ง 3 ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก สําหรับปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ พบวา          
มีความคิดเห็นในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวามีความคิดเห็นดานความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคลใน
ระดับปานกลาง สําหรับปใจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก การวิเคราะหแการถดถอย
พหุคูณเพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณแความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด พบวาปใจจัยพื้นฐาน
สวนบุคคล ไดแก สังกัดหนวยงานและอัตราเงินเดือน ปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ ไดแก โครงสรางองคแการ การใหรางวัล
และการลงโทษ มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย ความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม 
และปใจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การปฏิบัติงานรวมกันและ
ความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ สิทธิสวนบุคคล และการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว เป็น
ตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณแความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ไดรอยละ 72.1 
 
ค าส าคัญ : ความผูกพันตอองคแการ  
 
บทน า 
 ในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนโครงสรางทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศในปใจจุบัน ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และจากความพยายามที่จะพัฒนาประเทศ เพื่อเขาสูความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICS) 
ทําใหองคแการไมวาจะเป็นท้ังในภาครัฐหรือเอกชนจําเป็นตองปรับเปลี่ยนบทบาทและสภาพตางๆ ใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสถานการณแดังกลาว แตการเปลี่ยนแปลงขององคแการจะดีขึ้นหรือเสื่อมถอยลง หรือจะประสบกับความสําเร็จมากนอย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรซึ่งเป็นปใจจัยการผลิตและทรัพยากรที่มีคามากอยางหนึ่งขององคแการเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพราะ             
คนเป็นหัวใจของความสําเร็จ (Key of Success) ของงานทุกชนิด ไมวาจะเป็นงานดานใดก็ตาม เพื่อการสรางความสมดุลที่
เกื้อกูลตอกัน (Matching  Process) (วไลพร พูนประสิทธแ และ สมโภชนแ นพคุณ, 2531: 70)  การจัดการทรัพยากรมนุษยแ 
(Human Resources Management) จึงเป็นเรื่องสําคัญ ในการที่จะแสวงหายุทธวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะบริหารกิจการดาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับตั้งแตการสรรหาและการเลือกสรร (Recruitment and Selection) ใหไดบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถและความประพฤติ การใชประโยชนแของบุคคลใหเกิดผลสูงสุด (Maintenance) และการพัฒนาให
บุคคลในองคแการมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง (อุทัย หิรัญโต , 2531, น. 2-3) ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคแการขึ้นอยูกับปใจจัยกําลังคนเป็นสําคัญ ถาหากองคแการมีคนไมมีคุณภาพ องคแการนั้นยอมประสบปใญหาที่จะนําไปสู             

                                                           
35 นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ  
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ความลมเหลวได แตในทางตรงกันขาม ถาองคแการมีคนที่มีคุณภาพอุทิศตนใหกับงานอยางเต็มที่ ก็จะเป็นสิ่งบอกถึง
ความสําเร็จขององคแการ (วไลพร พูนประสิทธแ และ สมโภชนแ นพคุณ, 2531, น. 71) ปใจจัยดานทรัพยากรมนุษยแในองคแการใด 
ที่ขาดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลไมสามารถระดมความรวมมือ หรือโนมนาวใหสมาชิกแตละคนทุมเทกําลัง
กายและกําลังใจที่มีอยูออกมาใชในการทํางานได ความลมเหลวยอมเกิดขึ้นได 
 บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ผูผลิต-จําหนายผลิตภัณฑแนมพาสเจอรแไรซแรายใหญของประเทศไทย ถือกําเนิดจากการรวม
ลงทุนระหวาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑแ จํากัด กับ บริษัท เมจิ จํากัด ในปใจจุบันมีจํานวนพนักงานท่ีสํานักงานใหญประมาณ 
300 คนและที่โรงงานประมาณ 1,000 คน รวมทั้งสิ้น 1,300 คน (ฝุายบุคคลบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด, 2557) จากการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัท องคแการตองการพนักงานที่มีความพรอมในการดําเนินการทั้งสวนตาง ๆ ที่มีความทุมเท
และประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี เพื่อรองรับการบริการของลูกคา ดังนั้นพนักงานจึงเป็นสวนสําคัญที่สะทอนถึงความผูกพัน
ตอองคแการ โดยนําดัชนีช้ีวัดที่สําคัญมาพิจารณา คือคุณภาพชีวิตการทํางานและปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ ถาหากคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน และบรรยากาศองคแการไมดี จะเกิดการลาออกของพนักงาน ซึ่งในขณะนี้ บริษัท ซีพี -เมจิ จํากัด ไดประสบ
ปใญหาพนักงานลาออกท่ีมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปกติ ตั้งแตปี 2554 - 2555 มีการลาออก คิดเป็นรอยละ 4 ตอมาปี 2556 คิดเป็น
รอยละ 4.6 และในปี 2557 นี้ ไดมีการลาออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงรอยละ 6  ดวยเหตุนี้จึงกระทบตอองคแการในดานการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยางหนึ่ง คือ การสรรหาพนักงานใหมเขารวมงาน  การขาดกําลังคนที่มีความรูความสามารถ
ดังกลาวเป็นปใญหาหลักที่ทําใหการพัฒนาองคแการไมบรรลุเปูาหมาย จึงเป็นที่นาสนใจอยางยิ่งเพราะ บริษัท ซีพี -เมจิ จํากัด 
เป็นหนวยงานท่ีมีการผลิตการบริการแกลูกคาที่อยูทั่วทุกแหง ซึ่งเกี่ยวของกับผูบริโภคโดยตรง  บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ
งานดังกลาว ควรจะมีปใจจัยดานบรรยากาศองคแการและคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เพื่อสงผลตอความผูกพันตอองคแการ และ
การลาออกจึงจะลดนอยลง (ฝุายบุคคล บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด,  2557) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัทซีพี -เมจิจํากัด เพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริงวาพนักงานบริษัท มีความผูกพันตอองคแการอยูในระดับใด เพื่อจะนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุง แกไข พัฒนาการบริหารพนักงานและเพิ่มระดับความผูกพันตอองคแการ เพื่อทําใหองคแกรสามารถธํารงรักษาบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ ความทุมเทกับงานและมีประสิทธิภาพใหอยูคูกับองคแการ โดยศึกษาปใจจัยดานบรรยากาศองคแการและ
คุณภาพชีวิตการทํางานใดบางที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคแการ เพื่อนําปใจจัยเหลานั้น มาใชประโยชนแในการเสริมสราง และ
เพิ่มพูนใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคแการ รวมถึงการนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษยแ เพ่ือลดปใญหาตางๆ เชน ปใญหาการลาออกของบุคลากร และทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคแการ พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานใหกับองคแการอยางเต็มความสามารถในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด  
 2. เพื่อศึกษาปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ และคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากัด                                                                  
 3. เพื่อศึกษาหาตัวแปรอสิระใดที่มีอทิธิพลตอความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด                      
 4. เพื่อศึกษาปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทดสอบหาตัวแปรอิสระปใจจยัสวนบุคคล ปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลตอความ
ผูกพันตอองคแการของพนักงานของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยสรุปไดดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 Porter and Steers (1974)  ไดแบงประเภทของความผูกพันตอองคแการเป็น 2 ประเภท ซึ่งนิยมนําไปใชอยาง
กวางขวาง ไดแก  
 1. ประเภททัศนคติ ซึ่งถือวาความผูกพันตอองคแการเป็นทัศนคติที่สงผลกระทบตอความสัมพันธแระหวางพนักงานกับ
องคแกร เป็นการแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรูสึกเกี่ยวพันกับองคแกรอยางแนบแนน เนื่องจากมีความเช่ือในเปูาหมาย
และคานิยมขององคแกร มีความตั้งใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพื่อองคแกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่อยูกับองคแกร 

2. ประเภทพฤติกรรม ซึ่งมองวาความผูกพันตอองคแกรเป็นกระบวนการที่บุคคลเขามาสูองคแกร โดยสรางความผูกพัน
ขึ้น เพื่อผลประโยชนแของตนเองมิใชเพื่อองคแกร มีสาระสําคัญวา การลุงทุนเป็นสาเหตุทําใหบุคคลเกิดความรูสึกผูกพัน โดยสิ่งที่
ลงทุนไป เชน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนแตาง ๆ การเลื่อนตําแหนง การลาออกจากงานจะทําใหเขาสูญเสียผลประโยชนแ
นั้นเอง 

Steers (1977, p. 46, อางถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2533) มีความเห็นและไดใหความหมายไววา ความผูกพันตอ
องคแการเป็นความสัมพันธแที่เหนียวแนนของสมาชิกในองคแการ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองคแการมีคานิยมที่กลมกลืนกับ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคแการ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อเขารวมในกิจกรรม
ขององคแการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึง 
 ความเชื่อมั่นอยางแรงกลา และ การยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ  
 1. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคแการ 
 2. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิกขององคแการ 
 เพื่อความสอดคลองกับองคแการของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ผูวิจัยจึงขอใชองคแประกอบที่เกี่ยวของในแนวคิดของ 
Steers ดังนี้  ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ  ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามอยางมากขององคแการ และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิกขององคแการ                            
 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
 Litwin & Stringer (1968, น. 45-65) ไดพัฒนาแบบสอบถามที่ใชในการวัดบรรยากาศองคแการขึ้น โดยเครื่องมือที่
ใชในการศึกษานี้ มีมิติของบรรยากาศขององคแการ ดังนี้ 
 1. มิติโครงสรางองคแการ หมายถึง การรับรูบุคลากรเกี่ยวกับกฎเกณฑแขอบังคับ ขั้นตอนในการดําเนินงานที่มากมาย 
การถือตามระเบียบจนเกินไปและการติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 
 2. มิติความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคล หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับความเขาใจทางดานการทาทายของ
งาน ความสําเร็จของงานหนาท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง ไมจําเป็นตองคอยตรวจสอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง เมื่อ
บุคลากรมีงานท่ีจะปฏิบัติ จะดําเนินการดวยความรูสึกรับผิดชอบในงาน 
 3. มิติความอบอุน และการสนับสนุน หมายถึง การรับรูการใหความสําคัญทางดานการสงเสริม สําห รับ               
การปฏิบัติงานแทนที่จะเป็นการลงโทษความอบอุน และการสนับสนุนที่มีอยูภายในองคแการ จะชวยลดความกังวลในสวนที่
เกี่ยวของกับงานลงได 
 4.  มิติการใหรางวัลและการลงโทษ การเห็นและการไมเห็นดวย หมายถึง การรับรูทางดานการใหรางวัลและการ
ลงโทษภายในสถานการณแของการทํางาน โดยการจัดหารางวัลแทนที่จะเป็นการลงโทษนั่น ยอมจะเป็นสิ่งกระตุนความสนใจ
ของพนักงานทางดานความสําเร็จและความผูกพันได และจะลดความกลัวเกี่ยวกับความลมเหลวของพนักงานได 
 5. มิติความขัดแยงและการยินยอมใหมีความขัดแยง หมายถึง การรับรูวาผู บริหารและผูปฏิบัติงานในองคแการ
ตองการรับฟใงความคิดเห็นท่ีแตกตางไป จากความคิดเห็นของฝุายบริหารและบุคคลในองคแการ เนนการแกปใญหามากกวาการ
ปลอยไปเรื่อย ๆ หรือการไมสนใจปใญหา 
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 6. มิติมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย หมายถึง การรับรูถึงความสําคัญของเปูาหมาย ซึ่ง
กําหนดไวในลักษณะที่ชัดเจนและคลุมเครือ มาตรฐานของการปฏิบัติงานเนนการทํางานตามเปูาหมายขององคแการ บุคคล 
ตลอดจนกลุม 
 7. มิติความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม หมายถึง การรับรูถึงการเป็นมิตร ความอบอุนการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันของพนักงาน รวมทั้งความภาคภูมิใจของพนักงานในการปฏิบัติงานในองคแการ 
 เพื่อความสอดคลองกับองคแการของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ผูวิจัยจึงขอใชองคแประกอบที่เกี่ยวของในแนวคิดของ 
Litwin & Stringer ดังนี้ 1. โครงสรางองคแการ 2. ความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคล 3. การใหรางวัลและการ
ลงโทษ  4. มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย 5. ความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 Walton (1978, pp. 12-16, อางถึงใน ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร, 2552, น. 109-110) เป็นบุคคลหนึ่งที่ไดทําการศึกษา 
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานอยางจริงจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ ของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพนั้นประกอบไปดวย 
เงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ ดังน้ี 
 1. การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ 
คาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานนั้น จะตองมีความเพียงพอในการ ดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลใน
สังคมนั้น ๆ สําหรับคาตอบแทน ที่มีความยุติธรรมเกิดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนง หนาที่และ
ความรับผิดชอบที่คลายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเทาเทียมกัน 
 2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หรือ สภาพการปฏิบัติงาน (Safe and Healthy 
Working Condition) ผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี ทั้งตอรางกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม สุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง การรบกวนทางสายตา 
 3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) ควรใหความสนใจการใหพนักงานไดรักษาหรือ
เพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกวาท่ีจะ คอยเป็นผูนําใหเขาทําตาม จะตองมีการมอบหมายงานใหมหรืองานท่ีตอง
ใชความรูและทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะตองเปิดโอกาสใหมการพัฒนาภายในองคแกรในสายงานรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวดวย 
 4. โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง (Development of Human Capacities) คือ โอกาสใน
การพัฒนาและการใชความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูที่มีซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนมี
คุณคาและรูสึกทาทายในการทํางานไดใชความสามารถในการทํางานเต็มที่รวมทั้งความรูสึกวามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
 5. การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ (Social Integration)  คือการที่ผูปฏิบัติงาน  
รูสึกวามีคุณคา ไดรับการยอมรับ และรวมมือกันทํางานจากกลุมเพื่อนรวมงาน รูสึกวาตนเป็นสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน 
มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ไมมีการแบงช้ันวรรณะในหนวยงาน  ปราศจากการมีอคติ และการทําลาย
ซึ่งกันและกัน 
 6. สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบาง และจะปกปูองสิทธิของตนเองไดอยางไร  
ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคแกรนั้น ๆ วามีความเคารพในสิทธิสวนตัวมากนอยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยงทาง
ความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผลตอบแทนท่ียุติธรรมแกพนักงาน และมีการจัดเตรียมงาน ใหเกิดความเหมาะสมและมี
ความสัมพันธแกัน 
 7. ความสมดุลระหวางชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว (Total Life Space) คือ บุคคลจะตองจัดความสมดุลใหเกิดขึ้น
ในชีวิต โดยจะตองจัดสรรบทบาทใหสมดุล ไดแก การแบงเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่งจะตองมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวาง  
การใชเวลาวางของตนเองและครอบครัวรวมทั้งความกาวหนาในอาชีพ 
 8. ลักษณะงานที่มีคุณคาตอสังคม (Social Relevance) หมายถึง การทํางานที่รับผิดชอบตอการทําใหสังคมของ
ชุมชนมีความกาวหนา หรืองานที่ทํานั้นเป็นประโยชนแตอสังคมและใหความรวมมือกับชุมชนตลอดจนหนวยงานอื่น  ๆ              
ในการกระทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนแอื่น ๆ 
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 กลาวโดยสรุปไดวา องคแประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของ Walton จะเนนแนวทางความเป็นมนุษยแ  
(humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอมตัวบุคคลและสังคมที่สงผลทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ ผลผลิตที่ไดรับตอบสนอง
ความตองการ มีความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน และช้ีใหเห็นถึงปใจจัยที่มีผลตอความผูกพันในหนวยงาน 
 เพื่อความสอดคลองกับองคแการของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ผูวิจัยจึงขอใชองคแประกอบที่เกี่ยวของในแนวคิดของ 
Wolton ดังนี้ 1. การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม 2. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน               
3. การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ 4. สิทธิสวนบุคคล 5. ความสมดุลระหวางชีวิตการงานและ
ชีวิตสวนตัว 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ซีพี-เมจิ จ ากัด 
 บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแนมพาสเจอรแไรสแรายใหญของประเทศไทย ถือกําเนิดจากการ
รวมลงทุนระหวาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑแ จํากัด กับ บริษัท เมจิ จํากัด ผูนําตลาดผลิตภัณฑแนมพาสเจอรแไรสแของประเทศ
ญี่ปุุน นโยบายของซีพี-เมจิ คือ High Standard Quality Milk  โดยการทํางานขององคแกรจะแบงเป็น กรรมการผูจัดการ           
ซึ่งเป็นฝุายบริหารที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวมขององคแกร มีสํานักกรรมการผูจัดการคอยตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ซึ่งแบงออก
ตามหนวยงานดังน้ี  
 1. ดานการขาย มี Modern Trade , CVS  ,Traditional Trade , Food Service , Export และกิจการราน
ไอศกรีมและเครื่องดื่ม 
 2. ดานสงเสริมการขาย มีดานสงเสริมการขาย Modern Trade ดานสงเสริมการขาย Traditional Trade 
 3. ดานการตลาด มีดานการตลาด Yogurt ดานการธุรกิจใหม 
 4. ดานพัฒนากระบวนการธุรกิจและบริหาร Supply Chain Help Desk  
 5. ดานกลยุทธแองคแกร มีดานพัฒนาและติดตามกลยุทธแองคแกร และดานบริหารจัดการขาดงานสําหรับผูบริหาร 
 6. ดานพัฒนาระบบงานขายและฝึกอบรมตาง ๆ เชน ฝึกอบรม Sale เป็นตน 
 ปรัชญาองคแกร เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกคาดวยทีมงานท่ีมีความสุข วิสัยทัศนแ เราใหบริการความสะดวกกับทุก
ชุมชน พันธกิจ มุงสรางความผูกพันกับลูกคา ดวยสินคาและบริการ ท่ีเปี่ยมดวย  นวัตกรรม พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชุมชนและสังคม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น                                                                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ พนักงาน 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ที่ประจําที่สํานักงานใหญ  จํานวน 321 คน ขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง คํานวณจากสูตร
การกําหนดขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 179 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหแทดสอบหาตัวแปรอิสระใดที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม วิเคราะหแโดยใชสถิติการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ   5. สังกัดหนวยงาน 
2. อายุ   6. ระดับตําแหนง 
3. ระดับการศึกษา  7. อัตราเงินเดือน 
4. สถานภาพสมรส  8. ระยะเวลาในการ 
                            ปฏิบัติงาน 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 

1. ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและ
ยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ 

2. ดานความเตม็ใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางมากขององคแการ 

3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
รักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิกขององคแการ 

 

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 
 
1.  โครงสรางองคแการ 
2.  ความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคล 
3.  การใหรางวัลและการลงโทษ   
4.  มาตรฐานของผลการปฏิบตัิงาน และความ

คาดหมาย  
5.  ความเป็นหนึง่เดียวในองคแการและจงรักภักดี

ตอกลุม 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
3. การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับ

ผูอื่นภายในองคแการ 
4. สิทธิสวนบุคคล 
5. ความสมดลุระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต

สวนตัว 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาโดยสรุปจําแนกได 4 ประเด็นดังนี ้

 1. ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคล 
  ผลการศึกษาปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 32.09 ปี อายุต่ําสุด 
23 ปี และอายุสูงสุด 50 ปี มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 88.3  มีสถานภาพโสด รอยละ 65.9 มี
สังกัดหนวยงานสวนใหญอยูฝุาย Product Consultant รอยละ 57.0 มีระดับตําแหนงสวนใหญคือระดับปฏิบัติการ รอยละ 
92.7 มีอัตราเงินเดือนสวนใหญนอยกวา 18,001 บาท รอยละ 63.7  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญนอยกวา 6 ปี  
รอยละ 76.0 
 2. ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 
  2.1 ดานโครงสรางองคแการ ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นดานโครงสราง
องคแการในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางองคแการในระดับมากทุกขอคําถาม 
  2.2 ดานความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี -เมจิ จํากัด                 
มีความคิดเห็นดานความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคลในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน และ            
เมื่อพิจารณารายขอพบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนในขอคําถามไดแก      
“ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงานทานรูสึกกังวลกับงานนั้น”และ“ทานรูสึกเฉย ๆ กับงานที่ไดรับมอบหมาย” มีความคิดเห็นใน
ระดับนอย 
  2.3 ดานการใหรางวัลและการลงโทษ ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็น            
ดานการใหรางวัลและการลงโทษในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.74 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาพนักงาน         
บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนในขอคําถามไดแก“ทานรูสึกไมพอใจเมื่องานที่ทําเหมือน
คนอ่ืนแตไมไดรับผลตอบแทน” มีความคิดเห็นในระดับนอย 
  2.4 ดานมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี -เมจิ 
จํากัด มีความคิดเห็นมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมายในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน และ
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นดานมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และ               
ความคาดหมายอยูในระดับมากทุกขอคําถาม 
  2.5 เป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี -เมจิ จํากัด                  
มีความคิดเห็นในดานความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุมในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.72 คะแนน และ
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในดานความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดี
ตอกลุมในระดับมาก เกือบทุกขอคําถาม ยกเวนในขอคําถามไดแก“ทานใหความสนใจกับเหตุการณแที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน”           
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
  3.1 ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด              
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน และ         
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอคําถาม 
  3.2 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความกาวหนาและความมั่นคงในงานอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.72 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในดานเกี่ยวกับความกาวหนาและความมั่นคงในงานในระดับมากทุกขอคําถาม 
  3.3 ดานการปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-
เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการอยูในระดับมาก มีคาคะแนน
เฉลี่ย 3.75 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นในดานการปฏิบัติงาน
รวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการในระดับมากทุกขอคําถาม 
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  3.4 ดานสิทธิสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิสวน
บุคคลอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด                   
มีความคิดเห็นในดานสิทธิสวนบุคคลในระดับมากทุกขอคําถาม 
  3.5 การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ 
จํากัด มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.47 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ 
จํากัด อยูในระดับมากเกือบทุกขอคําถาม ยกเวนขอคําถาม“การทํางานในตําแหนงปใจจุบันสามารถแบงเวลาใหครอบครัวได”
และ“งานของทานหนักมากจนสุขภาพรางกายแยลง”อยูในระดับปานกลาง 
 4. ความผูกพันต่อองค์การ 
  4.1 ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปูาหมาย และคานิยมขององคแการ ผลการศึกษา พบวา พนักงาน
บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปูาหมาย และคานิยมขององคแการ อยูใน
ระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.65 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด อยูในระดับมาก
เกือบทุกขอคําถาม ยกเวนขอคําถาม“ทานมีความรูสึกไมเห็นดวยกับเพ่ือนรวมงานของทานที่ยอมรับเปูาหมายและคานิยมของ
หนวยงาน”อยูในระดับนอย 
  4.2 ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคแการ ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ 
จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคแการ อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 
3.88 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัดทุกขอคําถาม อยูในระดับมาก 
  4.3 ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิก ผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ 
จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิก อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 
3.60 คะแนน และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวาพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด เกือบทุกขอคําถามอยูในระดับมาก ยกเวนขอ
คําถาม “ยิ่งทํางานในหนวยงานนี้ โอกาสที่ทานจะไดงานใหมที่ดีเหมือนกับที่ทํางานเดิมที่ปฏิบัติมีอยูนอยมาก” อยูในระดับ 
ปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบหาตัวแปรอสิระปใจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ ปใจจัยดานคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ที่มีผลตอความผูกพันตอองคแการ (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลตัวแปรอิสระทัง้หมดที่สามารถรวมกันพยากรณแความผูกพันตอองคแการ จําแนกรายดานและภาพรวม 

ตัวแปรอิสระ ผลการพยากรณ์ 
1(Y1) 2(Y2) 3(Y3) 4(Y0) 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล     
1. เพศ - - - - 
2. อาย ุ - - - - 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสดุ - - - - 
4. สถานภาพสมรส - - - - 
5. สังกัดหนวยงาน - 1.0%(3) 3.1%(3) - 
6. ระดับตําแหนง - - - - 
7. อัตราเงินเดือน - 2.0%(4) - - 
8. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - - - - 
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ตัวแปรอิสระ ผลการพยากรณ์ 
1(Y1) 2(Y2) 3(Y3) 4(Y0) 

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ     
1. โครงสรางองคแการ 6.8%(2) - - - 
2. ความทาทายและความรับผิดชอบสวนบุคคล - - - - 
3. การใหรางวัลและการลงโทษ - -  1.4%(3) 

4. มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย - - 1.8%(4) 4.3%(2) 

5. ความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม 2.7%(4) - - - 
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน     
1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 1.6%(6) - 1.0%(5) - 
2. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน - - - - 
3. การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายใน
องคแการ 

31.3%(1) 65.0%(1) 44.2%(1) 66.4%(1) 

4. สิทธิสวนบุคคล 1.5%(5) 3.0%(2) - - 
5. การดําเนินชีวิตที่สมดลุระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว 

3.1%(3) - 8.7%(2) - 

รวมการพยากรณ์ 47.0% 70.9% 58.8% 72.1% 
หมายเหต:ุ  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลําดับการเขาพยากรณแ   
  1 หมายถึง ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการ 
  2 หมายถึง ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากขององคแการ                                          
  3 หมายถึง ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิกขององคแการ                            
  4 หมายถึง ดานความผูกพันตอองคแการ (ภาพรวม) 
 
 1. ผลการทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับเปูาหมายและคานิยมของ
องคแการ พบวา มีตัวแปรอิสระ 6 ตัว ที่เขาพยากรณแตามลําดับดังนี้ การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายใน
องคแการ (รอยละ 31.3)  โครงสรางองคแการ (รอยละ 6.8)  ดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว (รอยละ 
3.1) ความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม (รอยละ 2.7) สิทธิสวนบุคคล (รอยละ 1.5) การไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม (รอยละ 1.6)  
 2. ผลการทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากขององคแการ พบวา มีตัว
แปรอิสระ 4 ตัว ท่ีเขาพยากรณแตามลําดับดังนี้ การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ (รอยละ 65.0) 
สิทธิสวนบุคคล (รอยละ 3.0) สังกัดหนวยงาน (รอยละ 1.0) อัตราเงินเดือน (รอยละ 2.0)  
 3. ผลการทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่งความเป็นสมาชิกของ
องคแการ พบวา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว ท่ีเขาพยากรณแตามลําดับดังนี้ คือ การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายใน
องคแการ (รอยละ 44.2) การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว (รอยละ 8.7) สังกัดหนวยงาน (รอยละ 
3.1) มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย (รอยละ 1.8) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (รอยละ 
1.0)   
 4. ผลการทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการในภาพรวม พบวา มีตัวแปรอิสระ  3 ตัว            
ที่เขาพยากรณแตามลําดับดงันี้ การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ (รอยละ 66.4) การใหรางวัลและ
การลงโทษ (รอยละ 4.3) ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (รอยละ 1.4)   
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การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา ความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด พบวา ตัวแปรอิสระดานปใจจัยพื้นฐาน
สวนบุคคล ปใจจัยดานบรรยากาศองคแการ และปใจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน สามารถพยากรณแความผูกพันตอ
องคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัดได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิกา ภัทรพิสิฐพงศแ (2546), ชุติมา          
เผาพหล (2553), กันติศา เสร็จกิจ (2554) และ พิศิษฐแ มอญไข (2554) ทั้งนี้เนื่องจากการมีความผูกพันตอองคแการที่ดี             
แสดงใหเห็นถึงองคแการใหความสําคัญกับพนักงาน มีการปรับปรุงบรรยากาศองคแการ และคุณภาพชีวิตในการทํางานในองคแการ
อยูเสมอ เพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอองคแการ องคแการที่ตองการหวังผลงานที่ดีเดน จําเป็นตองรับรูความตองการของ
พนักงานในองคแการ บุคคลจะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถจะตองมีบรรยากาศภายในองคแการและคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีดี ดังนั้นบรรยากาศภายในองคแการและคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงาน โดยจะบอกถึงความรูสึกพึงพอใจของพนักงาน ถาพนักงานมีบรรยากาศภายในองคแการและคุณภาพชีวิต                  
ในการทํางานสูงก็จะเกิดความผูกพันตอองคแการสูงเชนเดียวกัน ซึ่งจะสงผลดีตอองคแการทําใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงคแที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โดยตัวแปรที่มีอํานาจรวมกันพยากรณแความผูกพันตอองคแการ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  
 1. การปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการ การมีความสัมพันธแที่ดีกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา ทําใหเกิดความไววางใจระหวางพนักงาน บรรยากาศขององคแการมีลักษณะของความรวมมือและเป็นมิตร             
มีเพื่อนคอยใหความชวยเหลือ และยินดีรับฟใงปใญหาตาง ๆ ยอมทําใหรูสึกมีกําลังใจ และพรอมที่จะฟในฝุาอุปสรรคตาง ๆ           
ไปได ดังสุภาษิตที่วา คับที่อยูได คับใจอยูยาก บุคคลใดไดอยูในสังคมที่ดี มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมทําใหบุคคลนั้นมี
ความสุข ทํางานดวยความสบายใจ ยินดีที่จะทําตามเปูาหมายขององคแการอยางเต็มที่ และมีความตองการที่จะอยูในสังคมนั้น
ตอไป ซึ่งแสดงถึงพนักงานมีความผูกพันตอองคแการนั่นเอง 
 2. การดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ผูศึกษาเห็นวา การทํางานเป็นเพียงปใจจัยหนึ่งใน
การดําเนินชีวิตของมนุษยแ นอกจากการทํางาน ทุกคนตองการเวลาสวนตัวเพื่อพักผอน และมีเวลาในการทํากิจกรรมอื่น ๆ          
อันกอใหเกิดความพอใจทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ไมเกิดความเครียดหรือความกดดันในการทํางาน ยอมสงผล ให
พนักงานมีความผูกพันตอองคแการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหองคแการบรรลุเปูาหมาย   
 3. โครงสรางองคแการ เพราะการที่องคแการมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ขยาย
อํานาจจากผูบริหารลงสูผูปฏิบัติ เปิดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ พนักงานจะรูสึกวาการปฏิบัติงานของตนไดรับ
ความเอาใจใส รูสึกเป็นสวนหนึ่งขององคแการ การปฏิบัติงานอยางทุมเทไมสูญเปลา เพราะจะไดรับการพิจารณาจาก
ผูบังคับบัญชาอยูเสมอ นํามาซึ่งความภูมิใจและกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหเกิดความผูกพันตอองคแการสูงขึ้น 
 4. มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย  การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีการเปรียบเทียบผลงานท่ีชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากขึ้น 
และชวยใหมีการฝึกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐาน 
 5. สิทธิสวนบุคคล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของบุคคลและเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณคาความเป็นมนุษยแ บริษัท
ควรใหสิทธิสวนบุคคลแกพนักงาน ใหมีสิทธิและเสรีภาพของพนักงานอยางเสมอภาคกัน ไมมีการแบงแยก โดยที่การใชสิทธินั้น
ตองไมไปลวงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้นสิทธิสวนบุคคลจึงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการ    
 6. สังกัดหนวยงาน บริษัทควรใหความสนใจหนวยงาน หากในแผนกที่พนักงานปฏิบัติงานอยูนั้น มีความ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ควรทําการแกไขและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหพนักงานมีความผูกพันตอหนวยงานหรือองคแการ
นั้น ๆ 
 7. ความเป็นหนึ่งเดียวในองคแการและจงรักภักดีตอกลุม การมีความสามัคคีเป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการทํางาน            
เมื่อพนักงานเกิดความแตกแยก มีการแบงพรรคแบงพวก การปฏิบัติงานจะสงผลตอระบบภายในหนวยงานโดยตรงและอาจทํา
ใหเกิดปใญหาที่ตามมาได หากไมมีความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวและความจงรักภักดี ความผูกพันตอองคแการจะลดนอยลง
เชนกัน 
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 8. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  เมื ่อพนักงานไดทุ มเทความพยายามใหกับการทํางาน            
ยอมปรารถนาผลตอบแทนที่คุมคา เนื่องจากรายไดและผลตอบแทนเป็นสิ่งจําเป็นตอการดําเนินชีวิตของคนเรา หากองคแการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาแลวคุมคากับที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจไป 
พนักงานจะเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความรูสึกผูกพันตอองคแการมากขึ้น ดังนั้น รายไดและผลตอบแทนท่ี
เพียงพอ ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการ    
 9. อัตราเงินเดือน ถึงแมจะอยูในลําดับทายๆ แตเงินเดือนนั้นเป็นแรงกระตุนที่สําคัญอีกปใจจัยหนึ่ง ที่พนักงานไดลง
แรงปฏิบัติงานอยางตั้งใจ เพื่อผลตอบแทนที่ไดรับกลับมาเป็นรายรับอยางนาพอใจ หากพนักงานปฏิบัติในระดับที่ดีกวาเดิม
อาจไดรับการปรับเงินเดือน ซึ่งแนนอนจะสงผลใหผูกพันตอองคแการเชนกัน 
 10. การใหรางวัลและการลงโทษ การทํางานเมื่อมีรางวัลมาเป็นแรงผลักดันในกันแขงขันเพื่อความสนุกตอ          
การทํางาน ที่ไดนอกเหนือจากเงินเดือน จะทําใหพนักงานรูสึกมีความกระตือรือรนใหความสนใจกับรางวัลที่จะไดรับ 
เพราะฉะนั้นการใหรางวัลและการลงโทษจึงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางปใจจัยดานบรรยากาศองคแการและปใจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานในดาน
ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการ เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันตอองคแการมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอขวัญและกําลังใจของ
พนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององคแการ สวนในดานที่ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคแการก็ไมควรละเลย 
ควรใหความสําคัญเชนเดียวกัน เพื่อเป็นการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผลักดันใหเกิดระบบการทํางานที่ชัดเจนภายในบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด โดยมีการสรางกฎระเบียบใหม กําหนด
มาตรฐาน แนวทางการบริหารจัดการอยางเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพดานตาง  ๆ ขององคแการ ใหสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 2. การจัดสภาพแวดลอม เพื่อบรรยากาศภายในองคแการที่ดี ลดปใญหาการเกิดขอขัดแยงกับพนักงานกันเอง หาก
โครงสรางองคแการดี มาตรฐานอยูในระดับท่ีดี การทํางานจะมีประสิทธิภาพที่ดี 
 3. บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ควรมีการรณรงคแสงเสริมการปลูกฝใงความผูกพันภายในองคแการเพื่อความมั่นคงของ
พนักงานและบริษัทใหดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานท่ีดีมีความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานท่ีดีเป็นตน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาในเรื่องความผูกพันตอองคแการของพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด โดยใชวิธีการศึกษาในกลุม
ตัวอยางดานการปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธแกับผูอื่นภายในองคแการที่มีผลตอความผูกพันตอองคแการของพนักงาน
บริษัท ซีพ-ีเมจิ จํากัด 
 2. เนื่องจากครั้งนี้ทําการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธแระหวางทฤษฎี  หากแตไมสามารถลง
รายละเอียดเชิงลึกได การศึกษาครั้งตอไปควรใชการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่เป็นประโยชนแมากขึ้น 
 3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด เพื่อใหทราบถึงจุดบกพรองของปใญหา
และอุปสรรคที่มีตอการทํางานของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด และทําการแกไขปรับปรุงเพื่อใหการทํางานของบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวชิาการ  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

The Academic Support Offcer’s Preparedness For Asean Community in the 
Office of the President at Kasetsart University Bangkhen Campus 

 
ณัชชา หาทรัพย์36 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to aimed to identify the level of preparedness of the ASEAN 
community. And the relationship between the awarenesse of the ASEAN community, perception about 
ASEAN community, Motivation and self-development to prepare for the ASEAN community of academic 
support officer’s preparedness for the ASEAN community in the office of the president at Kasetsart 
University Bangkhen Campus. the samples used in the research and academic support officer's of the 
president at Kasetsart University Bangkhen Campus, total 298,  the researchers found. To preparedness for 
the ASEAN community as a whole and each aspect at a moderate level, the hypothesis testing found the 
awareness of the ASEAN community. perception about ASEAN community and the motivation to self-
development a positive relationship with the preparedness for the ASEAN as a whole and individual each aspect, 
level of statistical significance .001.  
 
Keywords : Preparedness, ASEAN Community, and Academic Support Officer 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน และศึกษาหา         
ความ สัมพันธแระหวางการตระหนักรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองกับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแ บางเขน จํานวน 298 คน   ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธแเชิงบวกกับ    การเตรียมความพรอมการเขาสู
อาเซียนโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ค าส าคัญ : การเตรียมความพรอม ประชาคมอาเซียน และบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
 
 
 
 
 

                                                           
36 นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
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ค าน า 
 ในยุคของการแขงขันปใจจุบันไมวาจะเป็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรมณัฐตินัน  
วรรณารักษแ (2555) ไดกลาวไววา ในแตละประเทศ มีการตื่นตัวและพัฒนาใหประชาชนในประเทศมีความรู มีศักยภาพในการ
แขงขันและพัฒนาไปสูนานาประเทศ แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนของ 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินสแ สิงคโปรแ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา ไดตกลงกันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน    
 รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งไทยจะไดเปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยูใจ
กลางอาเซียน สามารถเป็นศูนยแกลางคมนาคมและขนสงในภูมิภาค ซึ่งในอนาคตชาวไทยจะไดรับประโยชนแจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมของอาเซียนมากหรือนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของประชาชน  ดังนั้นการสรางความตื่นตัว
และใหความรูกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสําคญัเพื่อตระหนักถึงโอกาสและเสริมความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะชวยใหชาวไทย
ไดรับประโยชนแอยางเต็มที่  ในขณะเดียวกันก็ตองปูองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบแกภาคสวนตางๆ ดวย กรมอาเซียน 
กระทรวงตางประเทศ (2556) 
 พินิติ  รตะนานุกูล (ม.ป.ป.) การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเป็นกลไกใน
การปลูกฝใงคานิยม แนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานสําคัญในการสรางความ
เขมแข็ง ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก เมื่อปี พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ไดเริ่มโครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใตโครงการ M I T Mobility Programmed เป็นโครงการนํารองใน            
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน เพื่อใหเป็นกลไก
ความรวมมือท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการเกิดประชาคมอาเซียนท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ            
23 แหง เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  6 แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ในสังกัด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัย 1ใน 6 แหง ที่เขารวมโครงการสงเสริม              
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใตโครงการ M I T Mobility Programmed ทําใหมีการเปิดเสรีการคา ดานการศึกษามากขึ้น  
ซึ่งทําใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนกําลังคน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งมีการหลั่งไหลและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยางทั่วถึง ดังนั้นผลกระทบจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนตอการศึกษาที่เลี่ยงไมได ไดแก การเปิดเสรีทางการศึกษา และการเคลื่อนยายกําลังคนเสรีในตลาดแรงงาน
ของภูมิภาค โดยตลาดแรงงานจะมีโอกาสในการเลือกจางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญมากขึ้น                 
การแขงขันเพื่อ เขาสูตลาดแรงงานสูงขึ้น  
 สํานักงานอธิการบดี (2556) ไดกลาวไววา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแซึ่งมี ระบบโครงสรางภายในประกอบดวย
บุคลากรหลัก 2 สายงาน คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยบุคลากรสายวิชาการจะปฏิบัติงานดาน             
การเรียนการสอนและงานวิจัย สวนบุคลกรสายสนับสนุนและชวยวิชาการจะปฏิบัติงานดานงานบริหาร งานสนับสนุนและ
สรางเสริมวิชาการทุกดาน ซึ่งสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน มีหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จํานวน 18 หนวยงาน ซึ่งมีบุคลากรสวนใหญเป็นสายสนับสนุนและชวยวิชาการ        
เป็ นศู นยแ ร วมของหน วย งานที่ ทํ า หน าที่ ป ร ะส านงานต า ง  ๆ  ให ก า ร สนั บสนุ นน โ ยบาย  และยุ ท ธศ าสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพรอมบุคลากร โดยเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหบุคลากรมี
โอกาสไปศึกษาดูงาน เขารวมประชุม อบรม และสัมมนาในประเด็นดานอาเซียน อีกทั้งสนับสนุนและสงเสริมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดวย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียนจากปใจจัยสวนบุคคลในแตละบุคคล การตระหนัก การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของบุคลากร แรงจูงใจในเตรียม
ความพรอมในดานพัฒนาตนเอง ดานความมั่นคงกาวหนาในงาน ดานการยอมรับในสังคม และศึกษาความพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 1) ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 4) ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน  
เพื่อจะสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลกรเพียงใด สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไป
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เป็นแนวทางในวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรและองคแกรใหมีศักยภาพ เกิดแนวคิดและกระบวนการเรียนรูใหม  ๆ องคแกรมี         
ความเขมแข็ง มีความพรอมในการทํางานท่ียาก ทาทาย ใหบรรลุวัตถุประสงคแ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคแในการวจิัยในครั้งน้ีไวดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน 
 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธแระหวางการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองกับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน          
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทําใหไดทราบถึงการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน ซึ่งจะเป็นขอมูลใหกับหนวยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน ในการเรงรัดปรับปรุงการเตรียมความพรอมของบุคลากร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
นอกจากนี้นําแนวทาง  ปใญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแบางเขน สามารถนําไปใชในงาน
เชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรแการพัฒนาบุคลกรของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแบางเขน ตอไป 

 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการตระหนัก 
  ภัทรา  นิคมานนทแ (2538, น. 50) ไดใหความหมายของความตระหนักไววา ความตระหนักเป็นพฤติกรรมดานจิต
พิสัย ซึ่งเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณแ และคุณธรรมของบุคคลเป็นขั้นทําความรูจักกับเหตุการณแหรือ
ปรากฏการณแที่เกิดขึ้น โดยยอมใหสิ่งเรานี้เขามาอยูในความสนใจของตนเอง 
  รวีรรณ  ชินะตระกูล (2540, น. 117) ใหความหมายของความตระหนักวา คือ การที่บุคคลแสดงวามีความสํานึก            
มีความรูสึก ความคิดเห็น และยอมรับสภาวการณแ เหตุการณแใดเหตุการณแหนึ่ง มีสภาพแวดลอมในสังคมเป็นสิ่งชวยในการ
แสดงออกพฤติกรรมนั้น 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

 กันยา  สุวรรณแสง (2540) ไดกลาววา กระบวนการรับรู ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการ
ภายนอกหรือสิ่งเรา กระบวนการภายในหรือการรับรู และ กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง 

 พิภพ  วชังเงิน (2547) กลาววา การรับรู คือ อาการสัมผัส เป็นการแปลหรือตีความจากที่ไดรับสัมผัสออกมาเป็น
สิ่งที่มีความหมายซึ่งเป็นที่รูจักและเขาใจ โดยอาศัยประสบการณแเดิม  นอกจากนี้ รัจรี นพเกตุ (2540) ไดสรุปปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอการรับรู ไดแก ผูรับรู  ทัศนคติ  เหตุจูงใจ  ความสนใจ  ประสบการณแในอดีต  เปูาหมาย  และสถานการณแ   
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

  มัลลิกา  ตนสอน (2544, น. 194) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและเต็มใจที่บุคคลจะทุมเทความ
พยายาม เพื่อใหการทํางานบรรลุเปูาหมาย จะแสดงออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมดวยความกระตือรือรน มีทิศทางที่เดนชัด 
และไมยอทอเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือปใญหา ซึ่งเราสามารถกลาวไดวา บุคคลที่มีการจูงใจจะมีลักษณะดั งนี้คือ มีเปูาหมายใน
การแสดงออก มีพลังในการแสดงออก และมีความพยายามในการแสดงออก 



 292 

  วิไลวรรณ  ศรีสงคราม (2547, น. 2) กลาวถึง แรงจูงใจไววา แรงจูงใจ (Motivation) มีรากศัพทแ มาจากภาษา
ลาติน คือ “Movere” มีความหมายวา เคลื่อนที่ (to move) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แรงจูงใจมีความเกี่ยวของกับพลังงาน 
ทิศทาง ท่ีจะนําไปสูเปูาหมาย และการธํารงไว ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีแรงจูงใจ บุคคลจะมีพลังมากพอที่จะนํา
ตนเองไปสูเปูาหมายอยางมีทิศทางที่ชัดเจนและมีการธํารงไวใหกิจกรรมนั้นยังอยูตอไป 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

 อมรา  รสสุข (2541, น. 17) อธิบายวาการพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ใหดีขึ้น โดยการทําใหตนมีความรู มีทักษะ รวมทั้งมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูจากขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
ตาง เพื่อแกปใญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอยางตอเนื่อง 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543, น. 145) และราตรี พัฒนรังสรรคแ (2544, น. 96) ไดใหความหมายการพัฒนาตนเอง 
หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของตนใหดีขึ้นท้ังดานสุขภาพรางกายสขุภาพจิตใหมีทักษะกําลงัใจ มีจุดมุงหมายของชีวิตและเป็น
มิตรกับบุคคลทั่วไป ทําใหกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณแและสามารถดําเนินกิจกรรมที่จะนําไปสูเปูาหมายที่ตนตั้งไว สงผลใหเกิด
ความเจริญตอตนเองและสังคม 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 
  เตือนใจ เศรษฐสักโก (2524) ไดใหความหมายของความพรอมวา สภาพแหงความเจริญงอกงามและ             
การพัฒนาการอยางสูงสุดของบุคคลทั้งทางการ สมอง อารมณแ และสังคมจนถึงระดับที่จะเรียนรูได 
  พงษแพันธแ  พงษแโสภา (2542) กลาววา ความพรอม หมายถึง สภาวะที่จะเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางบังเกิดผล 
  Good (1973 อางถึงใน นวรัตนแ  สอยเหลือง, 2545) ใหคํานิยามเกี่ยวกับความพรอมวา เป็นความสามารถ         
ตกลงใจ ความปรารถนา และความสามารถที่จะเขารวมกิจกรรม ความพรอมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการและ
อารมณแ ความพรอมจึงเป็นการพัฒนาคนใหมีความสามารถในกิจกรรมนั้น ๆ 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (2557 ) ไดสรุปเอาไววา จุดเริ่มตนสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินสแไดรวมกันจัดตั้งสมาคม 
อาสา (ASA Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการได
เพียง 2 ปี ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองประเทศฟื้นฟู
ความสัมพันธแระหวางกัน จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองคแการความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต" ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีคิดริเริ่มในการจัดตั้งสมาคม และ ดร.ถนัด คอมันตรแ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมยแ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งลง
นามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก นายอาดัม มาลิก จากประเทศ
อินโดนีเซีย นายนารแซิโซ รามอส จากประเทศฟิลิปปินสแ อับดุล ราซัค บิน ฮุสเซนจากประเทศมาเลเซีย นายเอส ราชารัตนัม
ประเทศสิงคโปรแ และ ดร.ถนัด คอมันตรแจากประเทศไทย แตตอมามีสมาชิกเพื่อเติม คือ บูรไน ดารุส ซาราม เขาเป็นสมาชิก
ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 เวียดนามเขาเป็นสมาชิกตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ลาวเขาเป็นสมาชิกตั้งแต
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พมาเขาเป็นสมาชิกตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 กัมพูชาเป็นประเทศสุดทายที่เขา
เป็นสมาชิกอาเซียนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ตามลําดับ ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ  อาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) เป็นองคแกรความรวมมือ
ระดับภูมิภาคที่กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ
ในภูมิภาค โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาอาเซียนมีความรวมมือในหลายดานท่ีไดสนองตอบผลประโยชนแและความตองการของ
ประเทศสมาชิก และในโอกาสครบรอบ 30ปีของการกอตั้งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2540 ผูนําอาเซียนไดรับรองเอกสาร 
“วิสัยทัศนแอาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) เพื่อกําหนดเปูาหมายวาภายในปี พ.ศ. 2563 อาเซียนจะเป็น 1) วง
สมานฉันทแแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (A Content of Southeast Asian Nations 2) หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีพลวัต 
(A Partnership in Dynamic Development) 3) มุงปฏิสัมพันธแกับประเทศภายนอก (An Outward–Looking ASEAN) 4) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies) ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหวาง
วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียผูนําอาเซียนไดตอบสนองตอการบรรลุวิสัยทัศนแอาเซียน
เพิ่มเติม โดยไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือฉบับที่  2 (Declaration of ASEAN concord IIหรือ Bali concord II) 
เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 ตอมาไดเลื่อนกําหนดเวลาใหเร็วขึ้นเป็นปี พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
3 เสาหลักสําคัญ ไดแก 
 เสาหลักท่ี 1 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 
 เสาหลักท่ี 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
 เสาหลักท่ี 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community หรือ ASCC) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชลากร เศรษฐบัณทัต (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมตอการกาวเขาสูประชาคมของสมาชิกหอการคา
จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยการสํารวจทะเบียนสมาชิกหอการคาในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2555 จํานวน 177 คน พบวา  
กลุมตัวอยาง มีระดับการเตรียมพรอมตอการกาวเชาสูประชาคมอาเซียนของสมาชิกหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับ
นอย โดยที่มีความพรอมเป็นอันดับแรก คือ ดานการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รองลงมา คือ ดานแรงงาน และอันดับ 
สุดทาย คือ ดานกฎหมาย ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา เพศ และลักษณะกิจการ ที่แตกตาง มีการเตรียมความพรอม 
แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการประกอบกิจการ ที่แตกตาง
กัน มีการเตรียมความพรอมไมแตกตางกัน ขอเสนอแนะ คือ สมาชิกหอการคาจังหวัด สุพรรณบุรี และ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ความรวมมือกันในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อชวยหลีกเลี่ยงลบผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงสามารถใชประโยชนแจากโอกาสที่มีอยูไดอยางเต็มที่ โดยควรเตรียมความพรอมของผูประกอบการดานกฎหมาย               
มากที่สุด 
 ศิริรัตนแ สุดใจ (2556) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการเตรียมความพรอมบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนเตรียม
ทหารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครู อาจารยแของโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการปูองกันประเทศ จํานวน 137 คน และผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพและความตองการเตรียมความพรอม
บุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร สวนใหญอยูในระดับมาก ท้ังในสวนของสภาพจริงของการเตรียมความพรอม 
และสภาพความตองการการเตรียมความพรอมที่คาดหวัง โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวมของสภาพจริง 3.62 และมีคาเฉลี่ยใน
ภาพรวมของสภาพที่คาดหวัง 4.38 และมีคาความตองการจําเป็น (PNI) 0.210 2) แนวทางการเตรียมความพรอมบุคคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีดังนี้ 1) พัฒนาเทคนิควิธีสอนเพื่อการจัดการ
เรียนรูสูอาเซียน 2) สรางบริบทความเป็นอาเซียนในสถานศึกษาอยางเป็นรูปธรรม 3) เนนการใชสื่อการเรียนการสอนที่ เป็น
ภาษาตางประเทศ และกําหนดใหมีการประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 4) พัฒนาศักยภาพครูใหมีองคแ
ความรูดานทักษะการจัดลําดับความคิดในระดับสูง 5) พัฒนาครูใหมีองคแความรูเกี่ยวกับทองถิ่น และนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงสงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับทองถิ่น 6) สรางความตระหนักและเห็นคุณคา
ของคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพเป็นระยะ 7) พัฒนาศักยภาพครูใหมีองคแความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเนนการบูรณา
การความรูเกี่ยวกับประชาชนอาเซียนในดานการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกับโรงเรียนเหลาทัพ และกระทรวงกลาโหม 8) 
สรางและใชเครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 9) จัดหาเวลาใหครู
อาจารยแโอกาสเจารวมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ  
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรแ บางเขน จํานวน 1,162 คน สุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane (Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 298 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 
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 1. สถิติพรรณนา ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
และคาพิสัยอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่ศึกษา 
 2. สถิติวิเคราะหแทดสอบหาความสัมพันธแใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson Product  Moment 
Correlation Coefficiency) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน  ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
 
ตารางที่ 1   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน การรับรูเกี่ยวกับ 

    ประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของกลุมตัวอยาง 
การรับรูเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน 3.36 0.47 ปานกลาง 
การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 0.54 0.32 ปานกลาง 
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 3.36 0.59 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.36)  
มีการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.54) และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยูในระดับปานกลาง
เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.36) 
 2. การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน ศึกษาใน 4 ดาน ไดแก ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนและดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนรายดานและโดยรวม    
  ของกลุมตัวอยาง 

การเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2.90 0.69 ปานกลาง 
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3.04 0.78 ปานกลาง 
ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซยีน 2.73 0.81 ปานกลาง 
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม   ปานกลาง 
 ประเทศสมาชิกอาเซียน 2.72 0.80 ปานกลาง 
การเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวม 2.85 0.69 ปานกลาง 
  จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 2.85)  เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดานความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน และดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน อยูในระดับปานกลางเชนกัน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.04, 2.90, 2.73 และ 2.72 
ตามลําดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 3  วิเคราะหแความสมัพันธแการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ 
   แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธแกับการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวมและราย 
  ดานของกลุมตัวอยาง 
 

 
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาเซียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 
การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน .452*** .481*** .458*** .423*** .503*** 
 (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) 
การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน .452*** .481*** .458*** .423*** .503*** 
 (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) 
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง .608*** .632*** .515*** .449*** .613*** 
 (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) 
*** มีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .001     
(1) หมายถึง ดานความรูเกีย่วกับประชาคมอาเซียน 
(2) หมายถึง ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(3) หมายถึง ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซยีน 
(4) หมายถึง ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน 
(5) หมายถึง การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีนโดยรวม 
 
 
  จากตารางที่ 3 พบวา การตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน  การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธแเชิงบวก กับ การเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวมและรายดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง               
มีคาเฉลี่ย 3.36 เป็นเพราะกลุมตัวอยางมีความตระหนักวาตนเองไมเกี่ยวของโดยตรงกับประชาคมอาเซียน จึงไมจําเป็นตอง
เตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงทําใหกลุมตัวอยางไมใหความสําคัญ ไมใหความสนใจที่จะหาขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากนัก หนวยงานควรสรางความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สนับสนุนสงเสริม
บุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรแในการรองรับประชาคมอาเซียน หนวยงานสามารถสรางการตระหนักในการเขาสูอาเซียน ดวยการสอดแทรก
เขาไปในทุกหลักสูตรการฝึกอบรมโดยไมกํากัดอยูเฉพาะในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมี               
ความเขาใจข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเห็นถึงความสําคัญในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
 2. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
0.54 เป็น เพราะกลุมตัวอยางอาจจะรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไมมากเทาที่ควร เพียงไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนบางเป็นบางเรื่องจากแหลงสื่อตาง ๆ เชน สื่อหนังสือพิมพแ นิตยสาร วารสาร โทรทัศนแ วิทยุ โปสการแด โปสเตอรแ แผน
พับ และอินเทอรแเน็ต เป็นตน จึงทําใหกลุมตัวอยางรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับกลาง และมีการประชาสัมพันธแ
ความรูเกี่ยวกฎบัตรอาเซียนยังไมมากนัก  
 3. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.36 
อาจเนื่องจากขอมูลดังกลาวเป็นขอมูลพื้นฐานหลายหนวยงาน นโยบายและแผนยุทธศาสตรแรองรับประชาคมอาเซียนยังไม
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ชัดเจนนักทําใหขาดความไมเช่ือมั่นในหนวยงานของกลุมตัวอยางที่คิดวาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
จะมีโอกาสไดการพิจาณาตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น และไดรับการเป็นท่ียอมรับของสังคมนั้นอาจไมสามารถเกิดขึ้นจริง  
 4. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                
มีคาเฉลี่ย 2.85 อาจเนื่องจากกลุมตัวบางสวนอยางมีการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูไมมากนัก ยังไมเห็นผลกระทบของ
การเขาสูประชาคมอาเซียนที่อาจจะเกิดขึ้นตอตนเองและหนวยงานอยางเป็นรูปธรรม ทําใหบุคลากรมีความตระหนักในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไมมากเทาที่ควร ทำใหการเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก 
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ดานความรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน ยังมีการเตรียมความพรอมไมมากนัก 
 5. จากผลการวิจัยพบวา หากวิเคราะหแความสัมพันธแพบวาตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน  การรับรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธแเชิงบวกกับการเตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียนโดยรวม
และรายดาน หากพิจารณาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน พบวามีความสัมพันธแเชิงบวกตามลําดับ อาจเนื่องมาจาก
กลุมตัวอยางบางสวนท่ีตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน  และการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้นเป็นแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนทักษะที่จําเป็นเพื่อเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. จากการวิจัยพบวา ตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน  การรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงเห็นไดวา เมื่อบุคลากรมีการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเชิงบวก ทําใหตระหนักในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนมากจึงนําไปสูการตื่นตัวและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อมีการเตรียมความพรอมในการ เขาสู
อาเซียนเชิงบวกทั้ง 4 ดานไดแก ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และดานภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศสมาชิก และดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกตามลําดับ ดังนั้น
หนวยงานควรสรางความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน สนับสนุนสงเสริมบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรแในการรองรับประชาคม
อาเซียน หนวยงานสามารถสรางการตระหนักในการเขาสูอาเซียน ดวยการสอดแทรกเขาไปในทุกหลักสูตรการฝึกอบรมโดยไม
กํากัดอยูเฉพาะในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และเห็นถึงความสําคัญในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ใหความรูเกี่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่รับผลกระทบจาก
นโยบายอาเซียน และเห็นถึงความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลกร เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูอาเซียน ซึ่งสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน ควรมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรแเพื่อรองรับอาเซียนท่ีมีความชัดเจนและมีทิศทางที่แนนอนอยางเป็นรูปธรรม ท่ีจะสงมอบภารกิจการปฏิบัติงานตาม
นโยบายใหแกตอไป 
 2. จากการวิจัยพบวาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยรวมอยูในระดับกลาง  ดังนั้น                    
มีการช้ีใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนหนึ่งยังขาดการเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก และดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ลวนเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการเตรยีมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ควรมีจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในหลายๆดาน และกระจาย
โอกาสใหกับบุคลากรในหนวยงานทุกหนวยงานอยางทั่วถึงดังนั้นสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
บางเขน และควรมีโครงการดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกเพื่อเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน หรือมีนโยบายวาหากหนวยงานใดในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตรแ 
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บางเขน มีกิจกรรม/อมรม/สัมมนา/ดูงานเกี่ยวกับดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนตลอดจน
โครงการเตรียมความพรอมในการเข าสูประชาคมอาเซียน ขอให เ ชิญบุคลากรในสังกัดสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน เขารวมโครงการดวย 
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กระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของชุมชนแออัดในเมือง : กรณีศึกษาเฉพาะ 
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

Solving the housing problems of urban slums : A Case Study House project  
established community garbage dump Nong Khaem Bangkok. 

 
เด่นดวง เยาวภัทรศิริ37  

 
Abstract 

 
 The study on "Solving the Housing Problems of Urban Slums: A Case Study of Stable House 
Project of Garbage Dump Community in Nong Khaem, Bangkok" aims to "investigate the management of 
Stable House Project of Garbage Dump Community in Nong Khaem District, Bangkok." The informants are 
committees and members of the community, as well as community network associates of Garbage Dump 
Community. This study is a qualitative research work that uses the methods of documentary research, in-
depth interviews, and observations in the community. 
 The results show that the management of the Stable House Project of Garbage Dump 
Community is empirically productive because the project brings about the participation and co-learning 
among the members within the community and between the community members and the committees 
in every step of the project. In addition, it can successfully solve the community problems through the 
arrangement of community forums that encourage all members of the community to think about the 
solutions to their own problems by relying on the common ideas shared among them. The community 
members’ participation into problem solving activities makes them aware of self-value and public 
consciousness resulting in more substantial outcomes from their problem solving activities.  Furthermore, 
this can reduce the conflicts among community members because the community members’ 
participation enables them to thoroughly understand the problems from the beginning to the end, which 
leads to a stable house project.  
 
Keywords : Urban Slums, housing 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในเมือง : กรณีศึกษาเฉพาะโครงการบานมั่นคง
ของชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ” มีวัตถุประสงคแ “เพื่อศึกษากระบวนการจัดการที่อยูอาศัยใน
โครงการบานมั่นคง ของชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ” โดยมีกลุมผูที่ใหขอมูล คือ 
คณะกรรมการชุมชน และ สมาชิกในชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับโครงการบานมั่นคง รวมถึงภาคีเครือขายของชุมชนกองขยะ
หนองแขมที่มีความเกี่ยวของกับโครงการบานมั่นคง ของชุมชนกองขยะหนองแขม ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ใชการศึกษาคนควาจากเอกสาร และการเขาไปสัมภาษณแเชิงลึกและสังเกตการณแภายในชุมชน 
 ผลการศึกษา พบวาการทํางานของชุมชนกองขยะหนองแขมในการจัดการโครงการบานมั่นคงนั้น เป็นการจัดการที่
เห็นผลในเชิงประจักษแ คือ โครงการบานมั่นคงนั้นทําใหเกิดการจัดการที่มีสวนรวมและเรียนรูรวมกันของสมาชิกภายในชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนกองขยะหนองแขม ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานในโครงการบานมั่นคง และยังสามารถแกไขปใญหา

                                                           
37 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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ของชุมชนโดยผานทางการจัดเวทีของชุมชนได โดยคนในชุมชนสามารถมีการคิดและวิเคราะหแในการแกไขปใญหาตาง ๆ ได 
ดวยตนเองโดยผานความคิดของสมาชิกหลาย ๆ คนออกมาเป็นแนวทางการแกไขปใญหาที่เป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถ
ตอนสนองตอการแกไขปใญหาไดอยางตรงจุด ซึ่งการที่สมาชิกภายในชุมชนไดเขามามีสวนในการจัดการกับปใญหาตาง ๆ ของ
ชุมชนกองขยะหนองแขม ก็สงผลใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกที่มีคุณคาในตนเองมากขึ้น มีจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น ทําให
เกิดการทํางานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นในการแกไขปใญหาภายในชุมชน และยังเป็นการลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชนดวย เพราะการที่สมาชิกภายในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการนั้น ก็สงผลใหสมาชิกเขาใจถึงปใญหาที่เกิด
ขึ้นมา ตั้งแตตน จนสามารถนําไปสูการดําเนินงานโครงการบานมั่นคงได  
 
ค าส าคัญ : ชุมชนแออัดในเมือง, ท่ีอยูอาศัย 

 
ค าน า  
  สังคมแตละสังคมยอมมีความแตกตางกัน ทั้งในดานภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ โครงสรางทางสังคมและระบบ
ความสัมพันธแ ความแตกตางในเรื่องดังกลาว ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในแตละสังคมแตกตางกัน ไมวาจะเป็นการ
แสดงออกทางความคิดและการกระทําที่ถือปฏิบัติตอกันมาจนกลายเป็นนิสัยหรือกลายเป็นหนาที่ที่บุคคลในสังคมจะตองถือ
ปฏิบัติตามพฤติกรรมดังกลาวนี้เรียกวา “ความไวเนื้อเช้ือใจ” โดยสังคมมีหนาที่ในการถายทอดความรูใหคนในชุมชนเพื่อให
บุคคลเหลานั้นสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามความคาดหวังของสังคมได ซึ่งจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางปกติสุขและชวยให
สังคมนั้นสามารถดํารงอยูได ซึ่งการที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งสามารถดํารงอยูไดสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนนั้นก็เพราะวาชุมชน
เหลานั้นไดมีวิธีการสืบทอดความรูและประสบการณแใหแกสมาชิกใหม ซึ่งความรูตางๆ ที่ชุมชนถายทอดใหสมาชิกรุนใหมของ
ชุมชนนั้นเป็นความรูและประสบการณแในการประกอบอาชีพ เชน การปลูกพืช จับปลา หาของปุา เป็นตน การสืบทอดความรู
ดานการประกอบอาชีพและระบบคิดไมสามารถแยกกันไดโดยเด็ดขาด หากแตจะกระทําพรอม ๆ กันและผสมผสานกันไป จน
กลายเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนและยึดถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของมนุษยแในปใจจุบัน 
 ลักษณะการดําเนินชีวิตดังกลาวก็เปลี่ยนไปตามเวลา ซึ่งปใจจุบันการดําเนินชีวิตของมนุษยแยึดติดกับความทันสมัยเชิง
วัตถุมากขึ้น ซึ่งเป็นปใญหาที่เกิดไดในหลายสังคมและหลายชุมชน แตชุมชนเมืองนั้นเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงท่ีจะประสบปใญหา
การยึดติดกับวัตถุจนเกิดปใญหารายไดไมพอกับรายจายขึ้นไดมากกวาชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะชุมชนแออัดที่อยูในเมือง หรือ คน
ชนบทที่เดินทางมาเพื่อหางานทําและหารายได เมื่ออยูในเมืองใหญคาใชจายก็สูงตามขนาดเมืองจนทําใหชุมชนแออัดที่อยูใน
เมือง ท่ีมีรายไดไมพอสําหรับคาใชจายที่มีอยูจริงของคนในชุมชน จึงสงผลกระทบในการสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ เชน 
ไมมีที่อยูอาศัยเป็นของตนเอง ไมมีที่ดินเป็นของตนเอง รวมทั้งรายไดไมสมดุลกับรายจาย เป็นตน ซึ่งชุมชนแออัดที่อยูในเมือง
และไดรับความเดือดรอน จากการสํารวจจะเห็นดังขอมูลตอไปนี้ 
 จากการสํารวจขอมูลชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเครือขายชุมชนโครงการบาน มั่นคง 1 เครือขายไดลง
พื้นที่สํารวจชุมชนผูที่เดือดรอนในแตละพื้นท่ี ชวง เดือนธันวาคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2551 โดยมีฐานขอมูลเดิมจากการ
สํารวจขอมูลชุมชนผูมีรายไดนอยของการเคหะแหงชาติ ปี 2543 และของสถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน ปี 2549 ควบคูกับการ
ประสานงานกับองคแกรปกครอง สวนทองถิ่น และหนวยงานเจาของที่ดินในพ้ืนท่ี สามารถแสดงขอมูลชุมชนที่เดือด รอนดานที่
อยูอาศัยได  โดยขอมูลชุมชนที่เดือดรอนดานที่อยูอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 225,440 ครัวเรือน และ 178,415 
หลังคาเรือน 1,266 ชุมชน ทั้งนี้พบวาเขตที่มีผูเดือดรอนสูงสุด 10 ลําดับแรกไดแก เขตคลองเตย จํานวน 12,192 หลังคาเรือน 
คิดเป็นรอยละ 6.83, เขตธนบุรี จํานวน 10,776 หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 6.04, เขตสะพานสูง จํานวน 8,103 หลังคา 
เรือน คิดเป็นรอยละ 4.54, เขตบางคอแหลม จํานวน 8,054 หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 4.51, เขตบางพลัด จํานวน 7,530 
หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 4.22, เขตดุสิต จํานวน 6,309 หลังคาเรือน คิด เป็นรอยละ 3.54, เขตบางซื่อ จํานวน 6,247 
หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 3.50, เขตบางกอกนอย จํานวน 6,041 หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 3.39, เขตจอมทอง จํานวน 
5,383 หลังคาเรือน คิดเป็น รอยละ 3.02 และเขตภาษีเจริญ จํานวน 5,345 หลังคาเรือน คิดเป็นรอยละ 3.00 ตามลําดับ                 
ซึ่งรวม 10 เขต คิดเป็นรอยละ 21.19 ของเขตทั้งหมดใน กรุงเทพมหานครฯ ที่ไดรับความเดือนรอนดานท่ีอยูอาศัย 
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 จากสถิติขางตนนั้น เป็นสถิติที่ทําใหเห็นถึงการไมมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยเริ่มมี
ชุมชนหลายแหงตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง และเริ่มมีการแกไขปใญหาแบบรวมกลุมกัน โดย
การแกไขปใญหานั้นตองมีการแกไขโดยตองเริ่มจากการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูและมี
สวนรวมในการเขามาแกไขปใญหาของชุมชน ดังนั้น จากการจัดตั้งกลุมเพื่อแกไขปใญหาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ จะทําใหการ
แกไขปใญหาที่อยูอาศัยประสบผลสําเร็จได อยางไรก็ตามการแสวงหาทางออกเพื่อที่อยูอาศัยในเมืองของชุมชนแออัด จะตอง
สอดคลองกันสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยูของชาวชุมชนแออัดนั้นดวย  
 สถิตินี้ยังทําใหเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับปใญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดที่อยูในเมือง            
ซึ่งประเทศไทยไดมีพัฒนาการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในเมืองดังนี้  
 โดยไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 ที่ประชุมไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 146.6 ลาน
บาท ใหสถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นองคแการมหาชน ที่ดําเนินโครงการบานมั่นคงในปี 2546 ซึ่งประกอบดวย
โครงการนํารอง 10 โครงการ และดําเนินการนํารองประมาณ 20 ชุมชนเพื่อใหเกิดแนวทางการทําแผนเพื่อแกไขปใญหาและ
สรางแผนโครงการบานมั่นคงใหครอบคลุมทุกชุมชนในเมือง โครงการบานมั่นคงเป็นโครงการที่เนนการแกปใญหาความมั่นคงใน
การอยูและสรางโอกาสการพัฒนาในชุมชนแออัดที่มีอยูเดิมโดยใหชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทํา รวมกับกลไกการพัฒนาใน
ทองถิ่น รูปแบบของที่อยูอาศัยอาจมีไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่ดิน ลักษณะของชุมชนและความสามารถในการจาย
ของชาวบาน (บานมั่นคงฯ, 2546, น. 4-8) 
 โครงการบานมั่นคงมีหลักสําคัญที่องคแกรชุมชนเป็นแกนหลักและเป็นผูมีสวนรวมสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคแที่จะสราง
ความมั่นคงในการครอบครองที่ดินสําหรับอยูอาศัย และ สรางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย การพัฒนาองคแกร
และชุมชนดานอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ ใหเช่ืองโยงกันในชุมชนแออัดเดิม โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย
ตามลักษณะ ความตองการ เง่ือนไขที่เกี่ยวของรวมทั้งความยินยอมพรอมใจของผูเกี่ยวของทั้งชุ มชน เจาของที่ดิน หรือ
หนวยงานทองถิ่น  
 ชุมชนที่ประสบปใญหาการไมมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงนั้น ไดเริ่มมีชุมชนหลายแหงที่ตองการหากระบวนการแกไขและได
เริ่มดําเนินการไปแลว ซึ่งชุมชนกองขยะหนองแขมเป็นชุมชนที่มีความชัดเจนในการแกไขปใญหาของที่อยูอาศัยใหมีความมั่นคง 
ซึ่งเป็นหน่ึงในหลายชุมชนท่ีประสบปใญหาเดยีวกัน แตชุมชนก็ไดสรางความชัดเจนในกระบวนการแกไขปใญหานั้นใหเกิดขึ้นโดย
คนในชุมชนเอง และ ชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งชุมชนนี้เป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่คนใน
ชุมชนไมมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง และยังมีคนจนมาอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก ซึ่งคนจนเหลานี้ก็เป็นคนจนที่ยังใชชีวิตอยูจนถึง
ปใจจุบัน เพราะสถานท่ีที่ตนอยูนั้นเป็นสถานที่เดียวที่สามารถสรางรายไดใหแกพวกตนได รวมทั้งแกนนําที่อยูในชุมชนก็ยังอยู
มาตั้งแตตน ในสถานที่ที่ไมมีความมั่นคงทางดานที่อยูอาศัย ถึงจะมีเพียง 2 รายที่ตองยายออกไป แตแกนนําเกาและแกนนํา
ใหมรวมถึงชาวบานที่อยูในชุมชนมาตั้งแตตน เห็นและเขาใจถึงปใญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน โดยทางแกนนําและคนในชุมชนมี
แนวคิดในการที่จะพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหมั่นคงขึ้น โดยไมรุกล้ําที่ดินของรัฐหรือเอกชน จึงหาแนวทางการแกไขปใญหาโดยการเขา
รวมโครงการบานมั่นคง  
 การเกิดโครงการนี้ขึ้นมาไดจนสามารถประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้ ชาวบานจะตองเผชิญกับปใญหาและอุปสรรค
อยางมากมาย แตคนในชุมชนกองขยะหนองแขมสามารถรวมกลุมโดยใชกระบวนการจัดการตนเองโดยคนในชุมชนทํางาน
รวมกับแกนนําที่มีอยูเดิม จนทําใหเกิดกระบวนการสรางการเรียนรูเกิดขึ้น ซึ่งก็มีแกนนําในชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการทํางานของกลุมที่มีอยูในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งกลุมที่กอตั้งขึ้นมานั้นเป็นกลุมทางการเงินซึ่งเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิตและใชจายตาง ๆ เมื่อเกิดปใญหาทางดานการเงินขึ้นทางสหกรณแเคหะสถาน สามารถดําเนินการชวยเหลือได 
รวมทั้งยังมีการสรางใหเกิดการออมใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน และยังสงผลใหคนในชุมชนมีหนี้สินเพียงที่เดียวดวย โดยกลุมไดมี
แผนที่จะใชหนี้ใหกับคนในชุมชนแตตองมีการทําตามกฎที่กลุมตั้งไว โดยเป็นการบังคับคนในชุมชนไปในตัวและเมื่อมีหนี้สินที่
เดียวแลวก็สงผลใหมีความสามารถในการที่จะผอนบานมั่นคงได โดยโครงการนี้ทํามาแลว 10 ปี ชาวบานที่เป็นสมาชิกก็ยังอยู
และสามารถผอนบานได โดยกลุมยังมีโครงการที่ทําขึ้นมาเพื่อชวยคนในชุมชน เชน แยกขยะ 2 ช่ัวโมงผอนบานได ใหคนที่
ผอนบานดีชวยคนท่ีผอนบานไมดี เป็นตน จากโครงการหรือแผนตาง ๆ ที่กลุมสหกรณแเคหสถานทําใหชุมชนนั้น ชุมชนกองขยะ
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หนองแขมแหงนี้ก็ไดสรางความเป็นตนเองขึ้นมา จนเป็นชุมชนตัวอยางของชุมชนเมืองอยางแทจริงในการจัดการตนเองเพื่อ
นําไปสูการสรางการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนที่ไดช่ือวาเป็นชุมชนแออัดใหมีท่ีอยูอาศัยอยางยั่งยืนได  
 โดยกลุมสหกรณแเคหสถานเป็นการรวมกลุมกันของคนในชุมชนที่ทํางานรวมกัน ระหวางแกนนําและชาวชุมชน ซึ่ง
สงผลทําใหชุมชนกองขยะหนองแขมนี้มีความแตกตางจากชุมชน อื่น ๆ ที่มีปใญหาเรื่องที่อยูอาศัยเหมือนกัน เพราะชุมชนยัง
สามารถรวมกลุมไดอยางเหนียวแนนและสามารถดําเนินงานรวมกับสหกรณแเคหสถานไดดวยดี จนนําไปสูความมั่นคงทางดาน
ที่อยูอาศัยได จากโครงการหรือแผนท่ีกลุมตั้งข้ึนโดยผานการรับฟใงความเห็นของชาวบาน และไดพลิกฟ้ืนภาพลักษณแของคําวา 
“สลัมหรือชุมชนแออัด” ใหกลายเป็นชุมชนที่นาอยูนาอาศัยมากยิ่งขึ้น และพลิกฟื้นภาพลักษณแของชุมชนที่มีความแออัด ให
กลายเป็นชุมชนที่มีระบบระเบียบในการอยูอาศัยมากข้ึน และเป็นที่รูจักกันเป็นอยางดีในฐานะแหลงที่เป็นสถานท่ีในการศึกษา
ดูงาน และแหลงเรียนรูสําหรับผูที่สนใจในการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยในเมืองอยางยั่งยืน ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสิ่งที่
เกิดขึ้นตามมา คือ การที่ทําใหสังคมเกิดการยอมรับในชุมชนของตนเองมากขึ้น เป็นการยอมรับถึงคุณคาของตนเอง นอกจาก
จะสามารถสรางบานดวยตนเองได  ยังไดชวยชุมชนอื่น ๆ ที่กําลังประสบปใญหาเดียวกันกับตนได และที่สําคัญคือเกิดการ
เรียนรูที่สรางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ควรจะไดรับการถายทอดสูสังคมตอไป 
 ดังนั้น กระบวนการแกไขปใญหาของชุมชนกองขยะหนองแขม เรื่องที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในเมืองนั้น ซึ่งทราบ
กันโดยทั่วไปวาการทํางานในชุมชนเมืองนั้นเป็นการดําเนินงานที่ยากลําบากและมีความซับซอมในหลายมิติในการทํางาน 
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สําคัญเพื่อสรางใหเกิดเป็นแนวทางในการสรางการเรียนรู เพื่อแกไขปใญหาที่อยู
อาศัยของชุมชนแออัดในเมืองดวยพลังของการขับเคลื่อนกลุมในชุมชนไดเป็นอยางดี แกบุคคลหรือชุมชนที่สนใจท่ีจะศึกษาตอ 
 โดยจากขอมูลขางตนนั้นสามารถนํามาสูวัตถุประสงคแของการวิจัย คือ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการที่อยูอาศัยใน
โครงการบานมั่นคง ของชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ  และยังไดมีการศึกษาโดยใชแนวคิดใน            
2 สวน คือ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชน คือ 1. แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน 2. แนวคิดการจัดการ            
ความขัดแยง 3. แนวคิดการสรางทรัพยแสินของครอบครัวและชุมชนใหเป็นทุน และ แนวคิดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของผูมีรายได
นอย คือ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัด 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่อยูอาศัย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาใน
ครั้งนี้  
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา   
 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในเมือง กรณีศึกษาเฉพาะโครงการบานมั่นคง
ของชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ” โดยตองการศึกษาถึงกระบวนการจัดการแกไขปใญหาที่อยู
อาศัย ซึ่งดําเนินการศึกษาในพื้นที่ชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่เขารวม
โครงการบานมั่นคง 
 โดยการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการวิเคราะหแและอธิบายบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ กระบวนการ และกลไกการทํางานเครือขายขบวนองคแกรชุมชนในการแกไขปใญหาของตนเอง 
ตลอดจนการวิเคราะหแปใจจัยตางๆ และองคแกรภาคีเครือขายภายนอกที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเครือขายสหกรณแเคหสถาน
ของชุมชนกองขยะหนองแขม โดยใชวิธีการสัมภาษณแระดับลึก (In-depth Interview) กับผูที่ใหขอมูลหลัก (Key Informant) 
3 กลุม คือ กลุมครัวเรือนที่เขารวมโครงการบานมั่นคง กลุมผูนําชุมชนและคณะกรรมการ และกลุมองคแกรภาคีที่เกี่ยวของใน
การดําเนินการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยรวมกับสหกรณแเคหสถานของชุมชนกองขยะหนองแขม 
 โดยผูศึกษายังไดมีการแบงการเก็บขอมูลออกได ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไปของชุมชนกองขยะหนองแขม ตั้งแตอดีตจนถึง
ปใจจุบัน และจากผลการศึกษาสามารถแบงขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการบานมั่นคง ออกไดเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
กระบวนการเตรียมความพรอม กอนเริ่มดําเนินโครงการบานมั่นคง ตอนที่ 2 การสรางบานมั่นคงในชุมชนกองขยะหนองแขม 
ตอนท่ี 3 กระบวนการจัดการของสหกรณแเคหสถานหลังจากมีผูเขามาพักอาศัยตามเฟสตาง ๆ    
 รวมถึงยังมีการเลือกพื้นที่ในการศึกษา โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในเมือง 
โดยมีการเลือกพื้นที่การศึกษาที่ตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ จึงตองใชพื้นที่ ที่มีกระบวนการการเคลื่อนไหวของ
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ขบวนองคแกรชุมชนท่ีมีความชัดเจน มีกลไกการทํางาน และการบริหารจัดการที่สามารถแกไขปใญหาที่อยูอาศัยได ซึ่งจากการ
สํารวจพื้นที่เบื้องตน พบวา สหกรณแเคหสถานในชุมชนกองขยะหนองแขมมีความสามารถในการขับเคลื่อนการทํางานตาม
โครงการบานมั่นคง และยังสามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการบานมั่นคงไดโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งถือ
วาเป็นการทํางานท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งภายในชุมชนได     
 รวมถึงแหลงที่มาของเครื่องมือ คือ ขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งการวิจัยนี้ใชวิธีการสัมภาษณแแบบเป็นทางการ (Formal 
Interview) และการสัมภาษณแพูดคุยแบบไมเป็นทางการ (Informal Interview) กับผูนํา คณะกรรมการกลุม ผูคนในชุมชน
ตลอดจนถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการแกไขปใญหาที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคง โดยมีการบันทึกเสียงสัมภาษณแ 
ประกอบกับการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา สวนตอมาขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งการวิจัยนี้ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเป็น 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 แนวคิดในงานพัฒนาชุมชน ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการตนเองของชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง แนวคิดการสรางทรัพยแสินของครอบครวัและชุมชนใหเป็นทุน กลุมที่ 
2 แนวคิดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัด แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่อยู
อาศัยในเมือง กลุมที่ 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรง  
 
ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาของผูวิจัยนั้น ผลของการดําเนินงานของทางชุมชนกองขยะหนองแขม ในการดําเนินงานโครงการบาน
มั่นคงก็เพื่อสมาชิกภายในชุมชน โดยมีทางสหกรณแเคหสถานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ และมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ระหวางการดําเนินงานกอสรางบานมั่นคงดวย โดย
กระบวนการดําเนินงานท้ังหมดนั้นก็สงผลทางบวกใหเกิดขึ้นแกทางชุมชนกองขยะหนองแขมอยางมากมาย ซึ่งผลที่ออกมานั้น
ก็ทําใหเกิดเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกมากขึ้น เพราะการดําเนินงานนั้นเป็นการดําเนินงานท่ีสรางผลของงานในระยะยาว 
และเกิดความยั่งยืนข้ึนแกทางสมาชิกภายในชุมชนกองขยะหนองแขมดวย 
 โดยผูศึกษาสามารถแยกผลของการศึกษาออกมาไดเป็น 3 ตอน หลัง ๆ ในการจัดการโครงการบานมั่นคงภายใน
ชุมชนกองขยะหนองแขม โดยในแตละตอนนั้นก็มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกันอยางชัดเจน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเริ่มดําเนินโครงการบานมั่นคง เป็นการจัดการที่ทางสมาชิกกับแกนนํา
รวมกันจัดการปใญหาในสวนตาง ๆ ภายในชุมชนใหประสบผลสําเร็จรวมกัน เชน ปใญหาสิ่งแวดลอม หรือ ปใญหายาเสพติด เป็น
ตน เพื่อเป็นการวางรากฐานของการดําเนินงานกอสรางบานมั่นคง ในตอนตอไป  
 ตอนที่ 2 การสรางบานมั่นคงในชุมชนกองขยะ หนองแขม เป็นการกอสรางบานมั่นคงที่แบงเป็น 3 เฟสเพื่อให
สมาชิกภายในชุมชนไดมีทางเลือกในการเขาไปอยู เชน เฟสที่ 1 มี 2 ช้ัน ใหสมาชิกที่มีความสามารถในการผอนเขาไปอยู        
เฟสที่ 2 มีช้ันเดียว ใหสมาชิกที่มีรายไดนอย และอาจจะมีผูพิการหรือคนชราภายในครอบครัวเขาไปอยูได สวน เฟสที่ 3 มี             
2 ช้ัน แตมีหนาบานแคบกวา เฟสที่ 1 เพียงไมมากแตมีมูลคาบานและที่ดินที่สูงกวา เฟสที่ 1 เพราะเป็นที่ดินที่ซื้อจากเอกชน
และอยูบริเวณตนซอยรวมถึงติดกับถนนใหญดวย และสิ่งที่ทําใหมีลักษณะของหนาบานแคบกวา เฟสที่ 1 นั้นเกิดจากที่ดินมี
ความกระจายในตอนที่ซื้อจากเอกชน ทําใหเมื่อสรางออกมาหนาบานแคบกวา เฟสที่ 1 แตมีมูลคาที่สูงกวา รวมถึงการกอสราง
บานมั่นคงนั้นยังเป็นการสรางทรัพยแสินใหแกสมาชิกภายในชุมชนดวย เพราะทั้งบานและที่ดินนั้นที่มูลคามากขึ้นกวาตอนเริ่ม
โครงการอยางมาก จึงเป็นสินทรัพยแท่ีสรางใหสมาชิกมีทุนและมีเครดิตแกสังคมภายนอกดวย     
 ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการของสหกรณแเคหสถานหลังจากมีผูเขามาพักอาศัยตามเฟสตาง  ๆ ในตอนนี้เป็น             
การทํางานของทางสหกรณแเคหสถานในการดูแลและจัดการกับสมาชิกภายในบานมั่นคงใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเป็น
ระเบียบ ซึ่งก็มีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อใหสมาชิกรับรูรวมกันในการอยูบานมั่นคง รวมถึงการดําเนินงานสรางอาชีพและ
รายไดใหแกสมาชิกเพื่อใหสามารถผอนบานมั่นคงได และชวยเหลือสมาชิกท่ีเดือดรอนภายในชุมชนดวย แตตองชวยเหลือโดย
ใหเขาชวยเหลือตนเองกอน และจะไมใชทรัพยากรที่มีในการชวยสมาชิกคนใดคนหนึ่งทั้งหมด  
 ดังนั้น จากผลการศึกษาจะเห็นวาการจัดการของชุมชนกองขยะหนองแขมในโครงการบานมั่นคงนั้น เป็นการจัดการ
ที่มีการวางแผนมาตั้งแตตน ซึ่งดูไดจากผลการศึกษาที่อธิบายไปขางตนเพราะการดําเนินงานกับชุมชนที่ประสบกับปใญหา ใน
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หลาย ๆ ดานพรอมกันน้ันตองมีการวางแผนใหมีความรัดกุม และชัดเจนเพื่อจะไดไมเสียเวลาและทรัพยากรในจัดการ รวมถึง
เพื่อสรางใหเกิดความยั่งยืนของการจัดการดวย     
       
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 การจัดการของทางชุมชนกองขยะหนองแขมในการดําเนินโครงการบานมั่นคง ก็เป็นการจัดการที่มีการดําเนินงาน 
โดยสมาชิกภายในชุมชนรวมกับทางคณะกรรมการชุมชนทํางานรวมกัน อยางเป็นระบบ เพื่อใหเกิดการจัดการกับโครงการบาน
มั่นคงที่สงผลตอชุมชนกองขยะหนองแขม ในทิศทางที่สมบูรณแที่สุด โดยตองใหสมาชิกสามารถดํารงชีวิตอยูภายในชุมชนได
อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยการจัดการของสมาชิกภายในชุมชนกองขยะหนองแขมดําเนินการเอง รวมถึงยังเป็นสถานที่ศึกษาดู
งานของชุมชนหรือสถานศึกษา ที่มีความสนใจการจัดการโครงการบานมั่นคงภายในชุมชนกองขยะหนองแขม เพื่อนําไปเป็น
แนวทางในการปรับใชแกชุมชนหรือสถานศึกษาเหลานั้นดวย ซึ่งก็สงผลใหการจัดการทั้งหมดที่กวามานั้น เป็นการจัดการที่ตรง
ตามวัตถุประสงคแที่ไดกลาวไปแลวขางตน  
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการออกกฎใหชุมชนที่มีโครงการบานมั่นคงใหสามารถ สรางบานในหลายลักษณะไดโดยไมตองมีเกณฑแ
กําหนด    
 2. ควรมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในการสรางอาชีพเสริมใหแกชุมชนมากกวานี้ เพื่อใหสมาชิกภายในชุมชน
สามารถผอนชําระบานมั่นคงได 
 3. ภายรัฐควรเขามาสงเสริมในมิติทางดานธุรกิจ ใหแกชุมชนที่มีโครงการบานมั่นคง ในการสรางมูลคาของบาน
เพื่อใหชุมชนสามารถดํารงอยูได  
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กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่น าไปสู่ชมุชนเข้มแข็ง 
Processof Urban-Community Management for Establishing the Community Strength 

 
ปรียาภา เมืองนก38 

 
Abstract 

 
 This research aime dat studying the strengthd evelopment in the urban community and its 
process of management as well as other relevant factors in order to establish the community strength. 
The study took place in the housing estate, namely. The Colors Premium Chaengwattana-Tiwanon2. The 
relationship between the people in this housing-estate community was minimal as the result of having 
diverse individuals. The community wereformed because of the land allocation regulations, and people 
were legally grouped as a community committee. They needed to authorize the legal personality and 
managed their community themselves. In pursuance of establishing the community strength, 
theprocessofurban-communitymanagement in such housing estate was quite different from the other 
communities. 
 The processes of urban-community management used in this housing estatewere 1) community 
analysis 2) community reinforcement 3) leadershipraising 4) team, organizationandnetworkfounding, and     
5) follow-upplan. However, when the community were considered urban, it was always given supports 
from outside. As a housing-estate community, the legal systemals of orced people to setup the legal 
personality and to manage their own community. The group system was consequently unorganized. The 
community was required a clear management process and more effective public-relation plan by a 
competent, experienced, and devoted team of management. 
 
Keywords : Urban Communities, Community strength 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษากระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชนเขมแข็งมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพัฒนาการ ของ
ความเขมแข็งที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง และเพื่อศึกษาถึงกระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองและปใจจัยอื่นๆ ที่นํา ไปสูชุมชน
เขมแข็งการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่ ชุมชนหมูบานจัดสรร โครงการเดอะคัลเลอรแพรีเมี่ยม แจงวัฒนะ ติวานนทแ 2 ซึ่งเป็น
ชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นหมูบานจัดสรร  จึงมีลักษณะของความเป็นปใจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธแรวมกันในชุมชนจึงมีนอย
อีกทั้งการรวมกันจัดตั้งเป็นกลุมก็เป็นไปดวยเง่ือนไขของกฎหมายจัดสรรที่ดิน ที่บังคับใหตองมีการรวมกลุมกันเป็นกรรมการ
ชุมชนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการชุมชนดวยตนเอง ทําใหกระบวน การบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชน
เขมแข็งของชุมชนแหงนี้จะแตกตางจากชุมชนอื่นทั่วไป 
 ขอคนพบในการศึกษาคือ กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่ใชกับชุมชนแหงนี้ คือ 1) การศึกษาชุมชน               
2) การเสริมสรางพลังชุมชน 3) การเสริมสรางผูนํา 4) การสรางทีมงาน องคแกรและเครือขาย 5) การติดตามผล แตมีเง่ือนไข  
ที่ใชกับชุมชนแหงนี้คือ ดวยชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองทําใหตองมีหนวยงานจากภายนอกชุมชนเขามาใหการสนับสนุน

                                                           
38 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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ชุมชนตั้งแตการเริ่มตนกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นหมูบานจัดสรร จึงมีกฎขอบังคับทาง กฎหมายที่
ตองจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการชุมชนดวยตนเอง ทําใหการรวมกลุมของชุมชนยังไมพรอม นอกจากนี้ การบริหารจัดการ
โดยชุมชนจะตองสรางระบบการบริหารงานใหมีความโปรงใส และมีการประชาสัมพันธแที่ดี อีกทั้งตอง บริหารโดยบุคคลที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณแ และมีจิตสํานึกรักในชุมชน 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนเมือง ชุมชนเขมแข็ง  
 
ค าน า 
 จากการมุงเนนพัฒนาประเทศเฉพาะดานเศรษฐกิจของแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับแรก ๆ 
นั้น สงผลใหชุมชนหลายแหงมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นชุมชนเมืองขึ้นมากมาย โดยชุมชนเมืองดังกลาวจะมีลักษณะดังนี้              
1) เกิดการขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็วและหนาแนน 2) มีภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอยางหนาแนน 3) มีการจราจรที่
หนาแนน และ4) เกิดความเป็นปใจเจกสูงและวัตถุนิยมมากขึ้น ดวยธรรมชาติของเมืองที่กลาวขางตนทําใหเกิดเป็นปใญหาชุมชน
เมืองขึ้นมามากมายดังนี้ 1) เกิดการขาดแคลนที่อยูอาศัย 2) เกิดการขาดแคลนดานการบริการสาธารณะ เนื่องดวยการปรับตัว
ไมทัน 3) เกิดการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากประชากรมากจึงใชพลังงานมาก และยังใชเกินความจําเป็นอีกดวย                       
4) เกิดปใญหามลพิษในสิ่งแวดลอม เชน อากาศ น้ํา และขยะ 5) เกิดปใญหาการจราจรติดขัด และ6) เกิดปใญหาชุมชน/สังคม
ออนแอ เนื่องดวยคนเมืองมีลักษณะของความเป็นปใจเจกนิยมสูง ไมคอยคบหาสมาคมกันมาก ความสัมพันธแทางสังคมจึงลดลง 
อีกทั้งยังพ่ึงพาคนอื่นมากกวาตนเอง จึงตองใชวัตถุและเงินตราเป็นสื่อกลางในการขอความชวยเหลือจากคนอื่น ทําใหเป็นพวก
วัตถุนิยม เป็นเหตุใหละเลยการพัฒนาดานจิตใจ ความเห็นแกตัวจึงมากขึ้น ชุมชน/สังคมจึงออนแอลงใน ที่สุด (วรวุฒิ             
โรมรัตนพันธแ, 2555)  
 การสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน ถือเป็นหนึ่งในหลายวิธีท่ีสามารถลดปใญหาชุมชนเมืองที่กลาวมาขางตนได 
โดยความหมายของคําวา “ชุมชนเขมแข็ง” นั้น มีนักวิชาการหลายทานที่ไดใหความหมายไว เชน ชุมชนเขมแข็งในมิติการ
พัฒนาชุมชน หมายถึงการสงเสริมใหชุมชนตองเป็นชุมชนที่มีกระบวนการเพื่อทําใหคนมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองไดอยางมี
ความสุข มีความสามารถในการจัดการกับสภาพปใญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดดวยตนเอง อันจะนําไปสูการเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับ
คนอื่นอยางเอื้ออาทรตอกัน เป็นพื้นฐานของการสรางความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี 
คุณคา ความสัมพันธแของชุมชน กอปรกับความรูสึกเป็นเจาของรวมกันของคนในชุมชน (โกวิทยแ พวงงาม, 2553) ทั้งนี้จาก
ความหมายของชุมชนเขมแข็งที่กลาวขางตนนั้น สามารถยืนยันไดวาแนวคิดเรื่องชุมชนเขมแข็งจะสามารถแกปใญหาของชุมชน
เมืองไดโดย ชุมชนเขมแข็งนั้นเนนใหเกิดการพึ่งตนเอง เนนใหจัดการปใญหาของชุมชนดวยตนเอง เนนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
ภายในชุมชน และเรียนรูภายนอกชุมชน ซึ่งนําไปสูความสัมพันธแรวมกันที่ดี และเกิดเป็นความรูสึกรักและหวงแหนชุมชนขึ้นใน
ที่สุด 
 ทั้งนี้ดวยบริบทของความเป็นชุมชนเมืองที่คนในชุมชนมีความเป็นปใจเจกสูง และมีหนาที่การงานท่ีตองรับผิดชอบ ทํา
ใหไมมีเวลาในการสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็งขึ้นได ทําใหจําเป็นตอประสานงานกับหนวยงานจากภายนอกชุมชน เชน 
หนวยงานจากภาครัฐ หนวยงานจากภาคเอกชน และหนวยงานจากภาควิชาการ ใหเขามาชวยสงเสริม ใหความชวยเหลือดาน
ตางๆ เพื่อกระตุนใหชุมชนเมืองเกิดการเรียนรู เกิดการมีสวนรวม เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนชุมชน และสามารถแกไขปใญหา
ภายในชุมชนได ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจตั้งคําถามในการวิจัยวา ชุมชนเมืองสามารถเกิดเป็นชุมชนเขมแข็งไดหรือไม อยางไร 
 หลังจากท่ีผูศึกษาไดสนใจถึงประเด็นในการวิจัยนี้แลว ผูศึกษาไดมีโอกาสลงสํารวจชุมชนจากการฝึกภาคปฏิบัติงาน
ในระดับปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ โดยชุมชนที่ผูศึกษาลงสํารวจและไดนํามา
เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ ชุมชนหมูบานจัดสรรโครงการเดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ ติวานนทแ 2 โดยชุมชน
แหงนี้เป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นหมูบานจัดสรรทาวนแโฮม 2 ช้ัน ราคาบานเริ่มตนที่ประมาณ 1,500,000 – 2,000,000 
บาท พรอมทั้งภายในชุมชนก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานใหบริการพรอมเสร็จ 
นอกจากสภาพแวดลอมภายในชุมชนที่ดีแลว สภาพแวดลอมภายนอกชุมชนก็มีสถานที่สําคัญตางๆ อยูในบริเวณใกลเคียง
ชุมชน และสามารถเดินทางไดงายและสะดวก ซึ่งลักษณะของความเป็นชุมชนเมืองแหงนี้จะแตกตางจากชุมชนเมืองทั่วไปที่
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เคยไดยินมาวามีลักษณะของความเป็นชุมชนแออัด ทั้งนี้ดวยสภาพแวดลอมดานกายภาพของชุมชนแหงนี้มีคุณภาพที่ดีทํา ให
ปใญหาภายในชุมชนแหงนี้จะแตกตางไปจากปใญหาในชุมชนเมืองทั่วไป กลาวคือ ชุมชนแหงนี้จะพบเจอกับปใญหาเรื่องการ
บริหารจัดการชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และรักษาสภาพแวดลอมดานกายภาพท่ีดีของชุมชนไวอยางเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมตาม
ความตองการของคนในชุมชนไดตอไป  
 เมื่อครบกําหนดที่คนในชุมชนจะตองจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการชุมชนดวยตนเองแลว คนในชุมชนบางสวนจึง
เริ่มรวมกลุมกันเพื่อบริหารจัดการชุมชนใหดีอยางเดิมหรือดีกวาเดิม แตทั้งนี้ดวยขอจํากัดของคนในชุมชนเมืองที่มีความเป็น
ปใจเจกบุคคลสูง จึงตองมีหนวยงานจากภายนอกเขามาชวยสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้น เชน 
จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธแใหเกิดขึ้นกันในชุมชน และสรางเสริมใหชุมชนเกิดการเรียนรู และเกิดการมีสวนรวม 
ซึ่งหนวยงานจากภายนอกที่เขามา มีทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ที่เขามาชวยชุมชนแหงนี้จนชุมชนแหงนี้
ได รั บรางวั ล ชุมชนสุขยั่ งยื น  จากโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมื อง ของคณะสั งคมสง เคราะหแศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ เพื่อยืนยันวาชุมชนแหงนี้เป็นท่ีมีความนาอยู และเป็นชุมชนเขมแข็งจริง  
 หลังจากการเขามาชวยเหลือและการสนับสนุนของหนวยงานภายนอกแลว ชุมชนแหงนี้ก็เริ่มตนบริหารจัดการชุมชน
ไดดวยตนเอง โดยมีทั้งแผนงานและกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้น ความสัมพันธแรวมกันในชุมชนก็เขมแข็งขึ้น คนในชุมชนรูจัก ทักทาย 
และพูดคุยกัน แมบานจะไมไดอยูติดกันแตก็รูจักมักคุนกันเป็นอยางดี ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงตั้งวัตถุประสงคแในการวิจัยไว 2 ขอ
เพื่อใชในการตอบคําถามในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการของความเขมแข็งที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง และเพื่อศึกษาถึง
กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองและปใจจัยอื่นๆ ท่ีนําไปสูชุมชนเขมแข็ง  
 ทั้งนี้แนวคิดทฤษฎีที่ผูศึกษานํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) แนวคิดเรื่องชุมชนและชุมชนเขมแข็ง เพื่อใชอธิบาย
ถึงลักษณะของความเป็นชุมชน ท่ีผูคนท่ีอาศัยอยูรวมกันมีความสัมพันธแรวมกัน ผูกพันกัน เกาะเกี่ยวเช่ือมโยงซึ่งกันและกันเป็น
ชุมชน ไมวาจะเกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขใดก็ตาม ซึ่งความเป็นชุมชนเหลานี้สามารถพบเห็นไดโดยมากในอดีต แตในปใจจุบัน
หลังจากมีการพัฒนาประเทศ ลักษณะของความเป็นชุมชนเหลานี้ก็ลดลง โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีความเป็นปใจเจกสูง 
ความสัมพันธแรวมกันมีนอย มีความหลากหลายในสังคมท้ังดานอาชีพ ดานเช้ือชาติ ดานศาสนา ดานภาษา ดานการศึกษา ดาน
ความคิดและความเช่ือ ซึ่งลักษณะของชุมชนเมืองเหลานี้สงผลใหความเป็นชุมชนที่เคยมีลักษณะของการเกาะเกี่ยวกัน ผูกพัน
กัน มีความสัมพันธแรวมกัน ลดนอยลง ทําใหมีผลกระทบตอความเขมแข็ง ความสามารถในการจัดการกับสภาพปใญหาตางๆ ใน
ชุมชนที่เคยอยูกับชุมชนในอดีตนั้นหายไป 2) แนวคิดเรื่องภาคีเครือขาย เพื่อใชอธิบายถึงกระบวนการในการบริหารจัดการ
ชุมชนเมืองที่จําเป็นจะตองมีเครือขายเพื่อชวยสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางพลังชุมชน ใหชุมชนเมืองสามารถแกไขปใญหา
ในชุมชนเพื่อนําไปสูความเป็นชุมชนเขมแข็งได 3) แนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ไดแก แนวคิดกระบวนการเรียนรู 
แนวคิดกระบวนการมีสวนรวม และแนวคิดกระบวนการกลุม โดยแนวคิดกระบวนการเรียนรูในที่นี้จะอธิบายถึงกระบวนการ
เรียนรูที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง ซึ่งจะเนนเรื่องการลงมือปฏิบัติงานจริง แนวคิดกระบวนการมีสวนรวม ใชเพื่ออธิบายถึงการมี
สวนรวมในแผนงานและกิจกรรมตางๆ ของคนในชุมชน ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบในแผนงาน
และกิจกรรมตางๆของชุมชน และแนวคิดกระบวนการกลุม เพื่อใชอธิบายถึงการรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นกลุม เพื่อแกไข
ปใญหาตางๆ ในชุมชน เพื่อนําไปสูความเป็นชุมชนเขมแข็ง และชุมชนแหงนี้ก็มีการรวมกลุมกันเป็นนิติบุคคล เป็น
คณะกรรมการชุมชน เป็นกลุมที่เกิดขึ้นจากการแตงตั้งจากคนในชุมชนใหเป็นตัวแทนในการทําหนาที่บริหารจัดการดูแลชุมชน
ใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตรงตามความตองการของคนในชุมชน และพัฒนาชุมชนไปสูความเขมแข็ง 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังน้ี 1) ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ คือ ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แนวคิดเรื่องชุมชนและชุมชนเขมแข็ง แนวคิดเรื่องภาคีเครือขาย และแนวคิดการ
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน เพื่อใชเป็นฐานในการวิเคราะหแขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลแนวคิดและทฤษฎีทั้งจากหนังสือ 
รายงานวิจัย วิทยานิพนธแท่ีเกี่ยวของ และอินเตอรแเน็ต และศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนแหงนี้ โดยศึกษาทั้งจาก
เอกสารของบริษัทเอกชนผูจัดสรรที่ดินชุมชนแหงนี้ และจากเอกสารของชุมชน 2) ศึกษาจากการสังเกตการณแ (Observation) 
ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม กลาวคือ ผูศึกษาไดมีประสบการณแการทํางานในชุมชนโครงการเดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ยม 
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แจ งวัฒนะ ติ วานนทแ  2 จากการฝึกภาคปฏิบัติ ง านในระดับปริญญาโท หลักสู ตรพัฒนา ชุมชนมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ จึงมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ และเขารับฟใงการประชุมยอยของกรรมการชุมชน รวมถึงการ
ประชุมใหญประจําปีของชุมชนดวย ทําใหสามารถสัมผัสรับรูไดถึงการแสดงออกทางกิริยาอาการ การแสดงออกทางความ
คิดเห็นของคนในชุมชนที่แสดงออกระหวางการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางชัดเจน ทําใหการเขาสังเกตการณแของผูศึกษาในแต
ละครั้งไดขอมูลที่ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาจากการสัมภาษณแ (Interview) เป็นการสัมภาษณแที่ผูศึกษาจะซักถาม
ผูใหขอมูลดวยตนเอง ซึ่งใชเทคนิคการสัมภาษณแแบบไมเป็นทางการ (Informal Interview) คือการสัมภาษณแที่เกิดจากการ
พบปะโดยสวนตัว ซึ่งอาจนัดหมายไวกอนหรือการพูดคุยแบบเป็นกันเอง โดยผูศึกษาจะถามคําถามปลายเปิด แตจะกําหนด
หัวขอใหครอบคลุมเนื้อหา ดังน้ี ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของความเขมแข็งที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง สวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา จะใชแนวคําถาม ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด 
(Open-ended  Discussion) เพื่อใหผูใหขอมูลไดตอบคําถามพรอมแสดงเหตุผลและความคิดเห็นสวนตัวเพิ่มเติมไดอยาง
เต็มที่ และใชเครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึก เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและปูองกันการลืมหรือตกหลนของขอมูล  
 เหตุผลที่ผูศึกษาไดเลือกที่จะศึกษาชุมชนแหงนี้เพราะ พ้ืนท่ีนี้เป็นชุมชนที่มีลักษณะของชุมชนเมืองแบบจัดตั้งขึ้นใหม 
ในรูปแบบของชุมชนหมูบานจัดสรรทาวนแโฮม 2 ช้ัน ที่ถูกจัดสรางขึ้นโดยบริษัทเอกชนที่มีมูลคาตัวบานอยูที่ราคาประมาณ 
1,500,000-2,000,000 บาทตอหลัง อีกทั้งมีสภาพแวดลอมที่ดี โดยภายในชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
สวนสาธารณะ สระวายน้ํา และระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานพรอมใชบริการ เชน ถนน ไฟฟูา นอกจากสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนที่ดีแลว สภาพแวดลอมภายนอกชุมชนก็มีสถานที่สําคัญหลายแหงอยูในบริเวณใกลเคียงชุมชน และสามารถ
เดินทางไดงายและสะดวก ดังนั้นจะเห็นไดวาชุมชนแหงนี้ถือวาเป็นชุมชนเมืองที่มีสภาพแวดลอมทางดานกายภาพท่ีดี  
 ตอมาในป ีพ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งรายแรงนั้น ชุมชนแหงนี้อยูในพื้นที่จุดเสี่ยงของการเกิดน้ําทวม 
ทําใหคนในชุมชนตื่นตัวกับปใญหานี้มาก จึงเริ่มมีการรวมตัวกัน ชวยเหลือกัน และแจงขาวสารการมาถึงของน้ําทวมใหแกกัน 
ดังนั้นเหตุการณแน้ําทวมปี 2554 จึงเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนที่ทําใหคนในชุมชนไดรูจักกันมากขึ้น และหลังจากเหตุการณแน้ําทวม
ผานไป ชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลปกปูองชุมชน โดยไดมีการรวมตัวกันระหวางคนในชุมชนและเจาหนาที่
บริษัทเอกชนผูจัดสรางเพื่อหาแผนรับมือและแผนปูองกันการเกิดอุทกภัยในอนาคต  
 ทั้งนีห้ลังจากการจัดทําแผนรับมือและแผนปูองกันการเกิดอุทกภัยในอนาคตผานไป ถึงเวลาที่บริษัทเอกชนผูจัดสราง
ชุมชนตองทําการสงมอบสาธารณูปโภคใหชุมชนบริหารจัดการดูแลเองแลว โดยชุมชนตองทําการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตาม
กฎหมาย ซึ่งคนในชุมชนก็เห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งนิติ บุคคลนี้ เพราะมีคนในชุมชนหลายคนที่เสียสละเขาเป็น
กรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนในการดูแลบริหารจัดการชุมชนตอจากบริษัทเอกชนผูจัดสราง อีกทั้งชุมชนยังมีการ
เขารวมและไดรับรางวัลชุมชนสุขยั่งยืน จากโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ  ที่ทาง
บริษัทเอกชนเสนอใหชุมชนเขารวม เพื่อเป็นการเสริมสรางใหชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนดวยตัวเองได ซึ่งรางวัลนี้ถือ
เป็นเครื่องหมายการันตีในความสําเร็จดานการบริหารจัดการชุมชนเมืองของชุมชนแหงนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะวิจัยในชุมชน
แหงนี้ กลุมผูใหขอมูลหลักทั้งจากการพูดคุย การสัมภาษณแ และการสังเกตการณแของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน ผูนําตามธรรมชาติ สมาชิกในชุมชน และเจาหนาที่จากบริษัทเอกชนผูจัดสรรที่ดินชุมชนแหงนี้ 
 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานจัดสรร
โครงการเดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ ติวานนทแ 2 ผูศึกษาเสนอผลเพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของความเขมแข็ง 
กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมือง และปใจจัยอื่น ๆ ที่ทําใหชุมชนเมืองกลายเป็นชุมชนเขมแข็ง โดยผูศึกษาไดแบงการ
นําเสนอเนื้อหาและรายละเอียดออกเป็น 4 สวนดังนี้  
 สวนท่ี 1 ชวงเริ่มกอตั้งชุมชนถึงชวงกอนการจัดตั้งนิติบุคคล ในสวนนี้จะนําเสนอถึงบริบทของชุมชนเมืองแหงนี้ เพื่อ
ช้ีใหเห็นวาชุมชนเมืองแหงนี้มีสภาพแวดลอมทางดานกายภาพที่ดี แตความสัมพันธแรวมกันในชุมชนยังตองการการพัฒนาอยู 
และนําเสนอใหเห็นถึงการทํางานของบริษัทเอกชนผูจัดสรรที่ดินกับชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมใหกับชุมชนกอนถึงกําหนดสง
มอบสาธารณูปโภคเพื่อใหชุมชนจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารการจัดการชุมชนไดดวยตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ชุมชน
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หมูบานจัดสรรโครงการเดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ ติวานนทแ 2 แหงนี้ถูกจัดสรางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดย
บริษัทเอกชนจัดสรรที่ดินแหงหนึ่ง ภายในชุมชนแหงนี้มีจํานวนผูเขาอยูอาศัยทั้งหมด 149 ครัวเรือน พื้นที่ตั้งอยูบนถนนแจง
วัฒนะ-ติวานนทแ โดยชุมชนอยูภายใตเขตการปกครองของเทศบาลนครปากเกร็ด และมีสถานท่ีที่สําคัญที่อยูใกลเคียงหลายแหง 
ซึ่งสามารถเดินทางไปไดสะดวก อีกทั้งชุมชนแหงนี้อยูติดกับชุมชนอื่นที่จัดสรรโดยบริษัทเอกชนแหงเดียวกัน ไดแก  ชุมชน
โครงการเดอะคัลเลอรแ แจงวัฒนะ ติวานนทแ ชุมชนโครงการเดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ ยม แจงวัฒนะ ติวานนทแ 1 ชุมชนโครงการ
เดอะคัลเลอรแ พรีเมี่ยม แจงวัฒนะ-ติวานนทแ 3 และ ชุมชนโครงการเดอะวิลเลจ ติวานนทแ 
 อีกทั้งแบบแปลนบานของชุมชนมีลักษณะของทาวนแโฮม 2 ช้ัน โดยแปลนแบบบานจะมี 2 แบบ คือแบบบานหลังมุม 
และแบบบานหลังกลาง ซึ่งมาพรอมดวยความสะดวกสบายดานสาธารณูปโภค ดังนี้ มีถนนคอนกรีตที่ไดมาตรฐานพรอมใชงาน 
มีไฟฟูาสองสวาง มีสวนสาธารณะในแตละชุมชน มีสระวายน้ําและคลับเฮาสแที่สวนกลางหลักของหมูบาน อีกทั้งยังมีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําอยู 2 จุดในชุมชน คือ ประจําอยูดานหนาทางเขาออกใหญของหมูบาน และประจําทางเขาออก
ยอยของชุมชน  
 ทั้งนี้จากพื้นที่ตั้ง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีและความสะดวกสบายดานสาธารณูปโภคตางๆ ที่ไดกลาวมา
ขางตน ทําใหเกิดความประทับใจและทําใหตัดสินใจยายเขามาอาศัยในชุมชนแหงนี้ ตามที่นางลัดดาวัลยแ (ลัดดาวัลยแ ตรีรัตกิจ, 
สัมภาษณแ, 16 มิถุนายน, 2555) ไดกลาวไววา เป็นชุมชนที่อยูติดถนนใหญ การเดินทางเขา-ออกชุมชนสะดวกสบาย การจาร
จรไมติดขัด เนื่องจากไมตองผานยานชุมชน ไมมีรถจอแจ  
 “ปากทางเขาหมูบานอยูติดถนนใหญ แลวเขามาในหมูบานไมตองผานยานชุมชนไหนไมแออัด ไมตองเจอรถเยอะ           
จึงมีคนรูจักแนะนําใหลองมาดูที่หมูบานนี้ พอลองขับรถมา ดูแลวเห็นสภาพแวดลอมในหมูบานนี้แลวประทับใจ และเจอ
พนักงานขายไดใหการตอนรับที่ดี เอาใจใส พาไปดูสถานที่ และแนะนําอยางดีจึงเกิดความประทับใจ และดูภาพรวมก็ดูเป็น
สัดสวนดี” (ลัดดาวัลยแ ตรีรัตกิจ, สัมภาษณแ, 16 มิถุนายน, 2555) 
 จากคําสัมภาษณแขางตน แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มองวาชุมชนแหงนี้มีสภาพแวดลอมที่ดี โดย
ที่ตั้งชุมชนไมไดอยูใกลกับแหลงชุมชนที่มีรถสันจรผานไปมาเยอะแยะ มีความสะดวกสบายตอการเดินทาง เพราะชุมชนแหงนี้มี
ทางเขาออกท่ีอยูติดกับถนนใหญ และมีสะดวกสบายตอการเขาพักอาศัย เพราะบานทุกๆหลังในชุมชนมีการแบงพื้นที่กันเป็น
สัดเป็นสวน อีกทั้งยังมีการออกแบบบานไว 2 แบบ ใหผูที่สนใจสามารถเลือกเขาอยูไดตามความตองการ ดังนั้นจะเห็นไดวา 
ชุมชนแหงนี้มีคุณภาพดานกายภาพท่ีดี มีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีความสะดวกสบาย มีความสะอาด และมีความปลอดภัย แตในเรื่อง
ความสัมพันธแของคนในชุมชนจะไมตางอะไรจากชุมชนเมืองทั่วไป คือ สวนใหญจะมีความสัมพันธแกันอยางผิวเผิน คือแคเคย
เห็นหนาตาแตไมเคยคุยกัน หรือเป็นในรูปแบบของการรูจักกันเพราะเป็นเพื่อนบานในซอยเดียวกัน หรือเป็นญาติพี่นองที่รูจัก
กันมากอน หรือเป็นในลักษณะของการเป็นคนมาจากในภูมิภาคเดียวกัน อยางนายนฤพน (นฤพน จันทรแสวาง, สัมภาษณแ,            
1 พฤษภาคม 2558) ที่กลาววา “พี่ก็รูจักกับเพื่อนบานแคในซอยบานที่อยู” แตก็มีเหตุการณแไฟไหมในชุมชนที่ทําใหเห็นถึง
ความมีน้ําใจของคนในชุมชน โดยไฟไดไหมที่บริเวณหลังบานของบานเลขที่ 90/96 ซึ่งเป็นบานที่อยูหลังชุมชนและอยูติดกับ
กําแพงรั้วชุมชน ที่ดานหลังกําแพงรั้วนั้นเป็นพ้ืนท่ีสวนบุคคลที่รกรางมีหญาแหงและหญาสดตางๆ ขึ้นอยูเต็มพื้นที่ โดยสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหมเกิดจากการเสียดสีกันของใบไมและหญาแหงทําใหติดไฟขึ้น และลามเขามาที่บริเวณหองครัวของ
บานเลขท่ีดังกลาว ซึ่งขณะเกิดเหตุการณแนั้นเจาของบานออกไปทํางานนอกบาน ไมมีใครอยูในบาน ผูพบเห็นเหตุการณแไฟไหม
คือเพื่อนบานแถวนั้น จึงไดรีบโทรหาเจาของบานและโทรแจงดับเพลิงใหมาดับไฟ โดยผูศึกษาไดสัมภาษณแเจาของบานหลังที่
เกิดเหตุไฟไหมเพื่อใหเลาถึงเหตุการณแในวันนั้นไวดังนี้ นายธีระพนธแ (ธีระพนธแ วิเศษสิงหแ,สัมภาษณแ, 1 พฤษภาคม 2558) 
กลาววา  
 “ตอนนั้นพี่ไมอยูบาน พี่ไปทํางาน เมื่อเกิดเหตุการณแเพื่อนบานก็โทรไปแจ งพี่ พอพี่มาถึง ก็เห็นความมีน้ําใจของ            
ทุกคน ชวยเหลือกันเต็มที่ ทุกคนชวยกันดับไฟ เหมือนเรา เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นชุมชนเดียวกัน” (ธีระพนธแ วิเศษสิงหแ, 
สัมภาษณแ, 1 พฤษภาคม 2558) 
 จะเห็นไดวาความสัมพันธแของคนในชุมชนแหงนี้จากเดิมในชวงที่เพ่ิมเริม่ยายเขามาอยูใหมๆจนเรื่อยมา ความสัมพันธแ
ของคนในชุมชนจะคอยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีการพูดคุย ทักทาย ทําความรูจักกันของคนในละแวกบาน คนในซอยเดียวกัน 
และเมื่อเกิดเหตุการณแรายแรงความสัมพันธแรวมกันของคนในชุมชนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เห็นไดถึงความชวยเหลือ ความเอื้ออาทร 
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ความหวงใย และความเอาใจใสของเพื่อนบานมากขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทเอกชนไดจัดขึ้นเพื่อชวยเช่ือม
ความสัมพันธแของคนในชุมชนใหมีมากขึ้นไปอีกดวย ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทเอกชนไดดําเนินการมีดังนี้ 
 1. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญ เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนคนในชุมชนมาทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล
รวมกัน และเพื่อเป็นโอกาสในการพบปะกัน ไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยางไมเป็นทางการ อีกท้ังบริษัทเอกชนจะไดทําความรูจัก
กับคนในชุมชนเพิ่มเติมอีกดวย 
 2. จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหาแผนรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องดวยชุมชนเพิ่งผานชวงวิกฤตน้ําทวมปี 
พ.ศ. 2554 มา ถึงแมชุมแหงนี้จะไมโดยน้ําทวม แตก็อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ตองเฝูาระวัง ดังนั้นหลังจากผานพนวิกฤตมาแลว 
บริษัทเอกชนจึงตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูและการเตรียมแผนรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงไดเชิญคนใน
ชุมชนใหเขารวมการประชุม ซึ่งจากการประชุมทําใหคนในชุมชนมีแผนในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คนในชุมชนได
ระดมความคิดขึ้นเอง และไดมีการเริ่มการทํางานเล็กๆ รวมกันในชุมชน คือมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในชุมชน 
 ทั้งนี้เหตุผลที่บริษัทเอกชนจําเป็นตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเช่ือมความสัมพันธแของคนในชุมชนนั้น เป็นเพราะบริบท
ของชุมชนเมืองที่แตกตางจากชุมชนทั่วไป คือ มีความหลากหลายทางสังคมสูง และมีความเป็นปใจเจคมาก เพราะตางคนตางมี
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง ตองทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ทําใหไมมีเวลาที่จะทําความรูจักกับเพื่อนบาน ทําใหเกิด
ปใญหาตาง ๆ ตามมา เชน การทะเลาะกันกับเพื่อนบานเรื่องที่จอดรถ การทะเลาะกันเรื่องการเลี้ยงสุนัขของเพื่อนบาน เป็นตน 
จึงจําเป็นตองมีหนวยงานจากภายนอกชุมชนที่เขามาชวยกระตุน ชวยเช่ือมความสัมพันธแที่ดีใหเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งใน
อนาคตเมื่อถึงกําหนดที่บริษัทเอกชนจะตองสงมอบนิติบุคคลใหกับชุมชนแลว ชุมชนจะไดสามารถบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองใหเกิดความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่คนในชุมชนตองการไดตอไป 
 สวนท่ี 2 ชวงเริ่มตนการจัดตั้งนิติบุคคลกับการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง ในสวนนี้จะนําเสนอ
ถึงชวงเวลาหลังจากชุมชนรับมอบนิติบุคคล สาธารณูปโภค และเงินสวนกลางจากบริษัทเอกชน จนเกิดการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
เป็นคณะกรรมการชุมชนชุดที่ 1 และนําเสนอถึงการเริ่มตนของกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่ชุมชนตองประสานงาน
รวมกับหนวยงานภายนอกที่เขามาชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการชุมชนได 
รวมถึงปใญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่พบเจอ  
 เนื่องดวยนโยบายของบริษัทเอกชนที่มีความมุงหวังใหคนในชุมชนจากโครงการตางๆของบริษัท มีชีวิตความเป็น             
อยูท่ีดี สามารถพ่ึงพาอาศัยกันและกัน มีความสัมพันธแที่ดีรวมกัน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหมีสุขอยาง
ยั่งยืน บริษัทเอกชนจึงไดประสานขอความรวมมือกับหนวยงานภาควิชาการเพื่อขอคําปรึกษาในการพัฒนาชุมชนใหสามารถ
บริหารจัดการชุมชนของตนเองใหมีสุขไดอยางยั่งยืนตามนโยบายของบริษัท ดังนั้นบริษัทเอกชนจึงสงเจาหนาที่ใหเขามาจัด
กิจกรรมตางๆใหกับชุมชนตั้งแตชวงกอนจะถึงกําหนดการสงมอบฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอมใหกับชุมชน และยังคง
ดําเนินกิจกรรมเรื่อยมา เมื่อถึงกําหนดของการสงมอบฯ บริษัทจึงนัดประชุมรวมกับตัวแทนชุมชนเพื่อแนะนําเรื่องกระบวนการ
การบริหารจัดการชุมชนและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตาง ๆ กับตัวแทนชุมชน โดยเริ่มตนจากใหตัวแทนชุมชนรวบรวมปใญหา
ตางๆที่พบเจอในชุมชน  และชวยกันระดมความคิดหาทางแกปใญหาเหลานั้น เพื่อนําไปสูแนวทางในการแกไขปใญหาตาง ๆ ใน
ชุมชน ตามที่ผูศึกษาไดสัมภาษณแนางสาวรัตนา ซึ่งเป็นเจาหนาที่ของบริษัทเอกชน ไวดังน้ี 
 “ไดลงชุมชนเพื่อทํางานรวมกันกับกรรมการชุมชนชุดที่ 1 โดยไดเขาไปคุย เขารวมการประชุม และชวยแนะนํา 
เสนอความคิดเห็นอ่ืนเกี่ยวกับความเป็นชุมชนเพิ่มเติม และไดแนะกระบวนการวิเคราะหแชุมชน โดยไดใหคนในชุมชนรวบรวม
ปใญหาในชุมชนและ ชวยกันคิดหาทางแกปใญหา หลังจากนั้นชุมชนก็ไดนําการะบวนการนี้มาปรับเพื่อ นํามาใชแกปใญหาไดจริง” 
(รัตนา พลูภิรมยแ, สัมภาษณแ, 25 กุมภาพันธแ 2558) 
 ตอมาบริษัทเอกชนก็ไดจัดกิจกรรมอื่นๆอีกใหกับชุมชน เชน กิจกรรม DIY by Love เป็นกิจกรรมการจัดสวนถาด
สวยดวยมือเรา เนนความสัมพันธแในครอบครัว และกิจกรรมสอนวายน้ําเด็ก เพื่อเพิ่มความสัมพันธแระหวางกันของคนในชุมชน 
นอกจากกิจกรรมขางตนบริษัทเอกชนไดแนะนําใหชุมชนเขารวมโครงการ “ชุมชนสุขยั่งยืน” จากโครงการพัฒนามาตรฐาน
ชุมชนเมือง ของคณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนใหเกิดความนาอยู อีกทั้งเป็น
การเสริมสรางศักยภาพการทํางานของกรรมการชุมชน ท้ังนี้โครงการชุมชนสุขยั่งยืนไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของความนา
อยู ไวดังน้ี 
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ลําดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด 

ดาน รายละเอียด 
1 สาธารณูปโภค  
 1.1 ถนน - สะอาด  (ไมมเีศษขยะ เศษดิน) 
  - พรอมใชงานไดปกต ิ
 1.2 สวนสวนกลาง - มีการตกแตงสวนสม่ําเสมอไมปลอยใหรก 
  - สะอาด (ไมมีเศษขยะ , ไมมีขี้หมา) 
  - ลูกบานสามารถใชประโยชนแจากสวนสวนกลาง 
 1.3 ไฟสองสวาง - ความพอเพียงของแสงสวางในโครงการ 
  - ไฟติดทุกดวง(หากเสียตองรีบซอมแซม) 
 1.4 ระบบระบายน้ํา

สวนกลาง (ทอระบายน้ําฝา
ทอรางว)ี 

- ระบายน้ําไดดี  (ไมอุดตัน   
ไมมีกลิ่นไมมีน้ําขัง ฝาทอไมแตก) 

2 ความสะอาด  
 2.1 2.1 ขยะครัวเรือน - ถังขยะมีฝาปิด  (ปูองกันกลิ่น/สนุัขคุย)  
  - ไมมีขยะกองนอกถัง 
 2.2 ขยะสวน - คนงาน/คนสวนตองเก็บเศษใบไม/กิ่งไม ไปท้ิงนอกโครงการ  (หามโยนทิ้งนอกรั้ว) 
 2.3 2.3 รอบเก็บขยะ  - ขอความรวมมือเทศบาลเขาเกบ็ขยะตามรอบที่ตกลงกันไว เพื่อไมใหเกิดปใญหา

ขยะตกคาง  
3 ความปลอดภัย  
 3.1 รปภ. - ความเขมงวดในการตรวจสอบบคุคลภายนอกเขา-ออก  

(แลกบัตรเขา-ออก  สอบถามวามาบานหลังไหน  พรอมตรวจสอบวาไปบานน้ันจริง
หรือไม  อาจจะปใ่นจักรยานตาม หรือมีการวิทยุหา รปภ.ที่อยูตามจดุในโครงการ) 

  - ตรวจความเรียบรอยของหมูบานสม่ําเสมอ 
  - รูจักลูกบานแตละหลัง  รูจักแผนผังโครงการ  รวมถึงจุดเสี่ยงตางๆ 
  - สุภาพเรยีบรอย 
  - การบันทึก  (บันทึกเขา-ออก  บันทึกจุดตรวจ  บันทึกเหตุการณแสําคัญประจําวนั  

และรายงานสถานการณแตอผูจดัการสม่าํเสมอ) 
  - มีอุปกรณแมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย คือ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย จักรยาน 

รองเทาบู฿ธ  ชุดกันฝน  
4 แผนงาน - มีแผนเป็นรูปธรรม  อาทิ  แผนรบัมือสถานการณแฉุกเฉิน  แผนกจิกรรม  
5 ความสัมพันธ์ของลูกบ้าน - ลูกบานมีเวทีพูดคุยกันแบบไมเปน็ทางการ  (เชิงเรื่องความสัมพันธแ)  
 
 ทั้งนี้ชุมชนและบริษัทเอกชนไดประสานความรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนใหผานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดขางตน           
จนภายหลังชุมชนก็ไดรับรางวัลชุมชนสุขยั่งยืนน้ี 
 ในการบริหารจัดการชุมชนดวยตัวชุมเองนั้นไดพบเจอกับอุปสรรคในการทํางานหลายอยางดวยกัน เชน การทํางาน
ของกรรมการชุมชนชุดที่ 1 ที่ถูกมองวาไมโปรงใส และมีการประชาสัมพันธแในเรื่องตางๆใหกับคนในชุมชนไดรับทราบนอย 
ตามที่ผูศึกษาไดรวบรวมคําสัมภาษณแจากคนในชุมชนและไดขอสรุปดังนี้ “การทํางานของกรรมการชุมชนในชุดแรกถือวามี
ความพยายามดี แตเนื่องดวยการไมมีประสบการณแในการทํางานชุมชน และการไมทํางานกันเป็นทีม ไมกระจายงาน ไมแบง
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งานกันทํา คนทํางานมีเพียงแค 1-2 คน ทําใหแผนงานตางๆดําเนินไปอยางลาชาและไมเห็นผลงาน อีกทั้งการนัดการประชุม
และการประชาสัมพันธแใหลูกบานทราบยังนอยอยูมาก” ตอมาจึงไดมีการเปลี่ยนกรรมการชุมชนเป็นชุดที่ 2 และไดแตงตั้ง
ประธานชุมชนคนใหม โดยกรรมการชุมชนในชุดที่ 2 นี้ จะเริ่มเห็นผลงานของการบริหารจัดการชุมชนดวยตัวเองมากขึ้น และ
เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในชุมชนมากขึ้นดวยดังน้ี ผลงานของการบริหารจัดการชุมชนที่เกิดขึ้นในกรรมการชุมชนชุดนี้ คือ 
มีการนัดประชุมใหญเพื่อขอมติที่ประชุมในเรื่องการเก็บเงินคาสวนกลาง ซึ่งกรรมการชุมชนไดช้ีแจงถึงรายละเอียดบัญชีของ
ชุมชนในปใจจุบัน และประมาณการถึงคาใชจายตาง ๆ ในอนาคตเพื่อนํามาคํานวณหาคาสวนกลางที่ทุกคนตองจายเป็นราย
เดือน หลังจากการประชุมผูเขารวมประชุมไดมีมติเห็นชอบให กําหนดการจัดเก็บแบบเหมาะจาย แปลงกลางแปลงละ               
550 บาท/เดือน และแปลงมุมแปลงละ 650 บาท/เดือน นอกจากนี้ยังขอที่ประชุมอนุมัติจัดสรางสํานักงานนิติบุคคล                
ซึ่งหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม ประธานชุมชนไดดําเนินการจัดสรางสํานักงานนิติบุคคลขึ้นทันที แตเนื่องดวย
ดําเนินการรวดเร็วเกินไป ทําใหหลายคนเกิดขอสงสัยในการกระทําครั้งนี้ ซึ่งเป็นเหตุใหกรรมการชุมชนหลายทานไดลงช่ือ
ลาออกจากการเป็นกรรมการชุมชนชุดที่ 2 ไป  
 จึงเกิดปใญหาที่ตองเปลี่ยนกรรมการชุมชนใหมเป็นชุดที่ 3 เนื่องดวยจํานวนกรรมการชุมชนที่เหลืออยูมีจํานวนไมถึง 
7 คน จึงไมสามารถดําเนินการใดๆทางกฎหมายได จึงไดรับสมัครกรรมการชุมชนเพิ่มเป็นกรรมการชุมชนชุดที่ 3 ซึ่งเป็นชุด
ปใจจุบันท่ีมีสมาชิกจํานวน 9 คน โดยสมาชิกทุกคนในกรรมการชุมชนไดถูกทาบทามขอใหเขามาชวยเหลือชุมชน โดยทุกคนได
ผานการคนหาและมองเห็นถึงศักยภาพ ความสามารถที่มี ที่นํามาใชชวยเหลือชุมชนได เชน นายนฤพน จัทรแสวาง รอง
ประธานฝุายกฎหมาย ไดถูกทาบทามใหเขามาเป็นกรรมการชุมชนโดยนายพีรภัทร ตรีรัตนกิจ เลขานุการ เนื่องจากเห็นวานาย
นฤพน ทํางานท่ีฝุายกฎหมายของบริษัทเอกชนท่ีจัดสรรที่ดินแหงหนึ่ง ซึ่งมีความรูเป็นอยางดีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการจัดสรร
ที่ดิน ซึ่งนายพีรภัทร ตรีรัตนกิจ นั้นมีประสบการณแในการทํางานเป็นกรรมการชุมชนมากอน ทําใหเขาใจถึงการทํางานกับ
ชุมชน อีกทั้งเดิมเคยทํางานในภาครัฐวิสาหกิจทําใหมีความเช่ียวชาญทางดานเอกสารและการติดตอกับหนวยงานภายนอก
ชุมชน โดยไดติดตอ ประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐใหเขามาชวยเหลือเรื่องตางๆในชุมชน ดังนี้ ไดติดตอทาง
เทศบาลปากเกร็ดใหเขามาทําแนวกันไฟ เนื่องดวยเคยเกิดเหตุไฟไหมขึ้นในชุมชนมากอน ทําใหกรรมการชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องนี้ อีกทั้งไดติดตอของบประมาณจากเทศบาลปากเกร็ดในการตั้งกลุมแอโรบิคขึ้นในชุมชน เพื่อสรางสุขภาพ
ที่ดีขึ้นในชุมชนนอกจากนี้กรรมการชุมชนจะนัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อติดตามเหตุการณแตางๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนในแตละ
วัน โดยการประชุมนี้จะเป็นการประชุมชนแบบไมเป็นทางการ มีลักษณะคลายสภากาแฟซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนภาคใต 
เนื่องจากในกรรมการชุมชนมีคนใตอยู 3 คน คือประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก ซึ่งถือเป็นปใจจัยที่ชวยสนับสนุนใหชุมชน
เกิดความเขมแข็งได เพราะดวยการทํางานของกรรมการชุมชนที่เป็นคนใตซึ่งมีลักษณะนิสัยใจถึง ใจนักเลง กลาไดกลาเสีย 
และรักพวกพอง อีกท้ังการทํางานเป็นทีมที่เขากันไดดีของกรรมการชุมชนชุดนี้ทําใหชุมชนเมืองแหงนี้เกิดเป็นชุมชนเขมแข็งขึ้น
ได 

 
สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 เนื่องดวยชุมชนแหงนี้เป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นหมูบานจัดสรร จึงมีลักษณะของความเป็นปใจเจกบุคคลสูง 
ความสัมพันธแรวมกันในชุมชนจึงมีนอย อีกทั้งการรวมกันจัดตั้งเป็นกลุมก็เป็นไปดวยเง่ือนไขของกฎหมายจัดสรรที่ดิน ที่บังคับ
ใหตองมีการรวมกลุมกันเป็นกรรมการชุมชนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการชุมชนดวยตนเอง หากไมเชนนั้นชุมชนจะ
กลายเป็นชุมชนสาธารณะอยูภายใตการดูแลของภาครัฐ ทําใหกระบวนการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่นําไปสูชุมชนเขมแข็ง
ของชุมชนแหงนี้จะแตกตางจากชุมชนอื่นทั่วไป  
 ดวยเหตุผลที่กลาวไปขางตน ทําใหการเริ่มตนของกระบวนการบริหารจัดการชุมชนแหงนี้ตางจากชุมชนอื่น คือตองมี
การประสานงานกับหนวยงานภายนอกใหเขามาชวยเหลือ สนับสนุน และกระตุนใหชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกัน และเกิดการมี
สวนรวม โดยเริ่มตนกระบวนการจากหนวยงานภาคเอกชนที่มีนโยบายมุงหวังใหคนในชุมชนจากโครงการตางๆของบริษัท มี
ชีวิตความเป็นอยูที่ดี สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความสัมพันธแที่ดีรวมกัน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการชุมชนของ
ตนเองใหมีสุขอยางยั่งยืน จึงไดประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาควิชาการใหเขาใหความรูทั้งกับเจาหนาที่ของ
ภาคเอกชนและกับตัวชุมชนเองในเรื่องการบริหารจัดการชุมชน โดยภาควิชาการไดแนะนําใหเจาหนาที่จากภาคเอกชนลง
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สํารวจชุมชนเพื่อทําการวิเคราะหแชุมชน โดยเจาหนาที่ภาคเอกชนลงชุมชน และไดเขาประชุมกับตัวแทนชุมชนเพื่อแนะนําเรื่อง
กระบวนการการบริหารจัดการชุมชนและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตางๆกับตัวแทนชุมชน  โดยเริ่มตนจากใหตัวแทนชุมชน
รวบรวมปใญหาตางๆที่พบเจอในชุมชน  และชวยกันระดมความคิดหาทางแกปใญหาเหลานั้น  เพื่อนําไปสูแนวทางในการแกไข
ปใญหาตาง ๆในชุมชน  
 ตอมาเมื่อผานขั้นตอนการศึกษาชุมชนแลว หนวยงานภาคเอกชนก็ไดเขามาจัดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธแรวมกันของคนในชุมชน ใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกัน และเกิดการมีสวนรวมกับชุมชน อีกทั้ง
เป็นการทําตามนโยบายของบริษัทท่ีตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง และหนวยงานภาคเอกชนก็ไป
เสนอใหชุมชนเขารวมโครงการชุมชนสุขยั่งยืน จากโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง ของคณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ซึ่งชุมชนและหนวยงานภาคเอกชนก็ไดประสานความรวมมือกันพัฒนาใหชุมชนไดรับรางวัลนี้ใน
ที่สุด 
 หลังจากนั้นชุมชนไดพบกับปใญหาเพิ่มขึ้นมาคือ การทํางานของกรรมการชุมชนชุดที่ 1 ที่ลมเหลว ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกรรมการชุมชน โดยไดตั้งกรรมการชุมชนชุดใหมขึ้นมา และไดเปลี่ยนประธานชุมชนใหม โดยการเปลี่ยน
กรรมการชุมชนเป็นชุดที่ 2 นี้ เริ่มมองเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในชุมชน แตดวยเกิดปใญหาขอสงสัยในเรื่องความโปรงใส
ขึ้นอีก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุมชนอีกครั้ง โดยไดมีการรับสมัครกรรมการคนใหมเขามาและแตงตั้งขึ้นเป็น
กรรมการชุมชนชุดที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการชุมชนในชุดปใจจุบัน โดยสมาชิกทุกคนในกรรมการชุมชนไดถูกทาบทามขอใหเขามา
ชวยเหลือชุมชน โดยทุกคนไดผานการคนหาและมองเห็นถึงศักยภาพ ความสามารถท่ีมี ท่ีนํามาใชชวยเหลือชุมชนได ทั้ ง นี้
สมาชิกทุกคนในกรรมการชุมชนชุดนี้มีความคิดตองการที่แกปใญหาในชุมชน จึงยินดีและเต็มใจท่ีจะเขามาทํางานใหกับชุมชน 
 หลังจากนั้นก็มีการรวมทีมของกรรมการชุมชนชุดที่ 3 แลว ในการดําเนินงานของกรรมการชุมชนชุดนี้ จะดึงเอา
ความสามารถของกรรมการชุมชนแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนแตอชุมชนใหไดมากที่สุด อีกทั้งยังมีการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก คือ หนวยงานภาครัฐใหเขามาอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆใหกับชุมชนดวย 
 นอกจากน้ี ในทุกๆเย็น หลังจากท่ีประธานชุมชนกลับมาจากท่ีทํางานแลว จะมีการพูดคุยรวมกันกับกรรมการชุมชน
ทานอื่น อยางนอย 4 คน เพื่อติดตามผลถึงเหตุการณแตางๆที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยจะมีเลขานุการที่อยูในชุมชนตลอดเป็น
ผูรายงานผล โดยการประชุมแบบไมเป็นทางการนี้จะมีรูปแบบคลายๆ สภากาแฟที่เป็นวัฒนธรรมของคนใต เนื่องจากใน
กรรมการชุมชนชุดนี้มีสมาชิกที่เป็นคนภาคใตอยู 3 คน ไดแก ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 
 ขอเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนเมืองในเชิงนิติบุคคลนี้ กรรมการชุมชนตองบริหารจัดการชุมชนโดย
คํานึงถึงเง่ือนไขดังตอไปนี้ 1) ความโปรงใส ตองมีความโปรงใสทางดานการเงิน มีรายรับ-รายจาย และบัญชีที่สามารถ
ตรวจสอบได ตองมีการติดประกาศบอกรายละเอียดการใชจายของเงินคาสวนกลางใหทุกคนไดรับทราบ อีกทั้งเมื่อถึงสิ้นปีตอง
มีการตรวจสอบบัญชีดวย 2) การประชาสัมพันธแ ตองมีการสรางความเขาใจอันดีระหวางกรรมการชุมชนกับกรรมการชุมชน 
และระหวางกรรมการชุมชนกับสมาชิกชุมชน อีกทั้งระหวางสมาชิกชุมชนกับสมาชิกชุมชนดวยกันเอง เพราะหากไมมีการ
สื่อสารประชาสัมพันธแใหเขาใจตรงกันแลวอาจเกิดการทะเลาะเบาะแวงขึ้นได ทั้งนี้ ควรที่จะบอกกลาวประชาสัมพันธแโดย
อาจจะติดประกาศที่บอรแด หรือใชวิธีอื่นในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันก็ได  3) ระบบการทํางานที่ดี การทํางาน
ชุมชนตองทํางานอยางมีระบบ ทํางานเป็นขั้นเป็นตอน และมีหลักฐานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได เพราะเมื่อหากถึงคราว
หมดวาระของกรรมการชุมชนชุดเกาแลว กรรมการชุมชนชุดใหมที่เขามาจะไดสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง  4) การมีสวน
รวมของชุมชน เกิดขึ้นไดโดยการเขารวมประชุมรับฟใงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดเห็นในท่ีประชุม หรือการทําแผนงาน
รวมกัน หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน 5) ความเสียสละ การทํางานในชุมชนเป็นการทํางานเพื่อสวนรวม ดังนั้นคน
ที่เขามาทํางานรวมถึงทุกคนในชุมชนดวยตองมีความเสียสละ นึกถึงประโยชนแสวนรวมกอประโยชนแสวนตน และมีจิตสํานึกที่
รักและหวงแหนชุมชน 
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กระบวนการถ่ายภาพของชุมชน “สห+ภาพ” กรณีศึกษา 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่และน่าน 

Photography Methods for Public Relation;  The Case Study of “SAHA+PHAB”  
Community in Prae and Nan Provinces  

 
เชาวลิต แตงเอี่ยม39 

 
Abstract  

 
 This article aims to describe “Photography Methods for Public Relation; The Case Study of 
“Fotounited” Community in Prae and Nan Provinces” which was established in 2008 by a group of 
people who love photography. In addition, photography is recognized the interaction within the group 
with the intent to release the photos to the community by taking the image to show the people in the 
community have to indulge in the art, photos.  The group will begin the process from the beginning, in 
the case of community groups. The group is due to join a group of people who love to shoot the same. 
There is a need to help our society as well. There are various movements such as the publication of the 
photographs to the public and to the cause of change. Status of members within a group that have not 
been fixed, but they are there are always changes. Whether in the roles The ability of a member or 
members to which it depends on several factors, such as organizing the activity, internal management as 
well as the deficiencies of joint cooperation. The Group has developed a process to a group of 
destinations.  
 
Keywords :  Photography Methods, Public Relation, “SAHA+PHAB” Community 
 

บทคัดย่อ 
  
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อมุงอธิบาย กระบวนการรวมกลุมของชุมชน สห+ภาพ ซึ่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551                 
โดยกลุมคนที่รักในการถายภาพ ซึ่งปใจจัยนอกเหนือจากการถายภาพคือการรูจักกันการมีปฏิสัมพันธแกันภายในกลุม มีเจตนา           
ในการนําภาพถายคืนสูชุมชน โดยการนําภาพไปแสดงใหคนในชุมชนไดรับชมงานศิลปะภาพถาย  กระบวนการกลุมจะเริ่ม
ตั้งแตการที่สมาชิกเริ่มเขารวมกลุมในกรณีของชุมชนสห+ภาพนั้น การรวมกลุมเกิดจากการรวมกลุมของคนที่รักในการ
ถายภาพเหมือนกัน มีความตองการที่จะชวยเหลือสังคมเชนเดียวกัน ทําใหเกิดบทบาทอันเนื่องจากอิทธิพลของชุมชนสห+ภาพ 
มีความเคลื่อนไหวตางๆเชนการเผยแพรภาพถายสูสาธารณะ และในพื้นที่ตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานะของสมาชิก
ภายในกลุมที่ไมไดมีอยูอยางตายตัว แตจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเป็นในดานบทบาทหนาที่ 
ความสามารถของสมาชิก หรือจํานวนสมาชิก ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปใจจัยหลายประการ เชน การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ
ภายใน ตลอดจนภาวะของการนําของกลุม และความรวมมือรวมใจของสมาชิก แนวนโยบายของกลุม ซึ่งปใจจัยเหลานี้ยอมทํา
ใหกระบวนการกลุมไดพัฒนาไปสูจุดหมายของกลุม นอกจากนั้นยังรวมถึงการปฏิสัมพันธแระหวางบุคคลของชุมชนสห+ภาพเอง 
และชุมชนภายนอก ซึ่งปฏิสัมพันธแเหลานี้อาจจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ท้ังโดยรูตัวและ
ไมรูตัว  เพื่อท่ีจะบรรลุเปูาหมายของกลุมและชุมชน หรือไดผลประโยชนแรวมกัน 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการถายภาพ, ชุมชน สห+ภาพ 
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บทน า 
 ในปใจจุบันการถายภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน เนื่องดวยภาพถายนั้นสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปใจจุบัน ทําใหการถายภาพสามารถนํามาเป็นเครื่องมือของการทํางานในการพัฒนาชุมชนได 
ซึ่งรูปท่ีถายออกมาสามารถอธิบายไดถึงวัฒนธรรมของชาวบาน วิถีชีวิตความเป็นอยู ความเป็นจริงของสภาพแวดลอมในชุมชน 
เห็นความเป็นเอกลักษณแของในแตละพื้นที่ จึงทําใหภาพนั้นมีความสําคัญตอการทํางานของหลายดาน การถายภาพของ
ชางภาพอิสระและชางภาพอาชีพสวนใหญมักจะมีความหลากหลายในมุมมองของตนเองแตกตางกันไป ทําให เกิดรูปที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งมาจากความถนัดของแตละคน  
 แตหากมองโดยรวมแลวจะเห็นไดวา ภาพท่ีออกมานั้นจะมีหลากหลายประเภทมาก ซึ่งทําใหไมสามารถนํามาใชงาน
ไดทั้งหมด จะขึ้นอยูกับการใชงานของแตละสวนวาตองการภาพแนวไหนใชงานเพื่อสิ่งใด 
 ภาพที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวภาพทางดาน วัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ วิถีชีวิต และสถาปใตยกรรม          
เนื่องดวยภาพทั้ง 5 แนวนี้ เป็นภาพที่ทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของบุคคลในสถานที่ที่ไดลงไปเก็บภาพ
มากที่สุด และเพื่อนํามาใชกับการประชาสัมพันธแตางๆ และภาพเหลานี้สามารถสื่อถึงความเป็นชุมชนของพื้นที่และสามารถ
สะทอนใหเห็นไดชัดเจน ซึ่งทางกลุมของชุมชน สห+ภาพ ก็ไดมีการนําแนวถายภาพทั้ง 5 แนวนี้ มาเป็นแนวการถายหลัก 
เพื่อใหเกิดความเป็นเอกลักษณแของแตละพื้นท่ีมากที่สุด 
 และในปใจจุบันนี้กลองถายภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดงายไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญ ทุกคนสามารถที่
จะเรียนรูและถายภาพในมุมมองของแตละคนออกมาได กลุมสห+ภาพจึงมองเห็นในสิ่งน้ีจึงทําใหมีการรวมตัวของกลุมชางภาพ 
จากการที่มีคนหลากหลายอาชีพแตชอบถายภาพมารวมตัวกันเพื่อสรางผลงานคืนใหกับผูคนในพื้นที่ตางๆที่ไดเขาไป
บันทึกภาพ จึงทําใหมีการชักชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันและนําภาพของตนที่เคยไดถายมาตั้งแตอดีต นํามาจัดแสดงในหัวขอที่
ช่ือวา  “ตลาดยังไมวาย” จัดขึ้นครั้งแรกท่ีตลาดสามชุก ภาพที่ไดนํามาแสดงนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับตลาดทั่วโลก และที่เลือกจัดที่
ตลาดสามชุก เนื่องจากตลาดสามชุกเป็นจุดที่ผูคนพลุกพลานและสญัจรผานไปมามาก จึงทําใหเห็นวาผูคนที่ไดเดินผานและเขา
มาชมภาพนั้นมีความหลากหลายและสามารถทําใหผูคนไดเห็นถึงภาพของตลาดในพื้นที่ตางๆทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ และการจัดแสดงในครั้งนั้นก็มีผูที่สนใจเป็นจํานวนมาก จึงทําใหมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงภาพขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยภาพที่นํามาจัดแสดงหลังจากงาน “ตลาดยังไมวาย” จะเป็นการถายขึ้นใหมในแตละพื้นท่ี จึงทําใหภาพของแตละ
พื้นที่นั้นมีความแตกตางกันไป ภาพที่จัดแสดงนั้นก็จะเป็นการตั้งหัวขอขึ้นมาและมีการรวมตัวของกลุมคนที่มีใจรักในการ
ถายภาพ เขาไปเก็บภาพท่ีมีความเป็นเอกลักษณแในทองถิ่นและในมุมมองที่แตกตางกันออกไปของชางภาพแตละคน และนํามา
คัดสรรเพื่อจัดแสดง 
 กลุม สห+ภาพ นี้ เริ่มจากการถายภาพในพื้นที่ชุมชนกอนและคอยพัฒนาการถายภาพขึ้นมาถายภาพในระดับของ
จังหวัด ซึ่งในการถายภาพในภาพรวมของจังหวัดนั้นมักจะมีความทาทายเสมอ เนื่องดวยในแตละจังหวัดมีสิ่งที่ นาสนใจ
แตกตางกันไปและไมสามารถกําหนดไดวาสภาพอากาศหรือวิถีชีวิตของคนในจังหวัดจะเป็นอยางไร ทุกครั้งที่กลุมสห+ภาพจะ
มีการเขาไปบันทึกภาพจะมีการจัดกระบวนการในการถายภาพตางๆกอนท่ีจะมีการลงพื้นที่จริง ทั้งยังมีกลุมที่ลงไปสํารวจพื้นที่
เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมที่เป็นจริงในการทํางาน และเลือกพื้นที่ในการบันทึกภาพ และนี้คือสิ่งหนึ่งของกระบวนการการ
ถายภาพและกระบวนการรวมกลุม 
 ผูศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการถายภาพและกระบวนการการจัดการกลุมเพื่อใหเกิดความ
เหนี่ยวแนนของกลุมสมาชิกที่เขารวมกลุมดวยความสมัครใจและไมไดรับผลตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคแของ
การศึกษา ที่ตองการศึกษากระบวนการกลุมในการถายภาพของกลุม สห+ภาพ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ จ า ก คํ า ถ า ม นํ า วิ จั ย ที่ ว า
กระบวนการกลุมของกลุม สห+ภาพ ในการถายภาพ ในการประชาสัมพันธแจังหวัดแพรและนานมีกระบวนการอยางไร 
 งานศึกษานี้มีขอบเขตดานแนวคิด อันไดแก แนวคิดกระบวนการกลุม แนวคิดกระบวนการเรียนรู เทคนิคการ
ถายภาพ แนวคิดการมีสวนรวม สวนขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก กระบวนการการรวมตัวของชุมชนสห+ภาพ  กระบวนการ
กลุมของกลุมสห+ภาพ ตลอดจน มีขอบเขตดานพ้ืนท่ี สมาชิกของกลุม สห+ภาพ และ ผูนําในการตั้งกลุม สห+ภาพ ซึ่งผูศึกษา
หวังวา จะมีประโยชนแท่ี ทําใหผูอานไดทราบถึง กระบวนการกลุม ของชุมชนสห+ภาพ ในการทํางานในแตละพื้นท่ีตอไป 
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 



 320 

 
 1. แนวคิดกระบวนการกลุม่ 
  กระบวนการกลุม (Group Process) เป็นเรื่องราวของสัมพันธกิริยา (Interaction) ระหวางสมาชิกในกลุมซึ่ง
เป็นไปอยางเสรีตามธรรมชาติภายใตอิทธิพลทางจิตวิทยาและทางสังคม หรือจะกลาวอยางสั้น  ๆ ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของกลุม (Nature of Group) นั่นเองฉลอง ภิรมยแรัตนแ (2521, น. 9) 
 กระบวนการกลุมจะเริ่มตั้งแตการที่สมาชิกเริ่มเขารวมกลุม ทําใหเกิดบทบาทอันเนื่องจากอิทธิพลของกลุม               
ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานะของกลุมมิไดอยูอยางตายตัว (Statics) แตจะมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเป็นในทางที่ดีขึ้น หรือเลวลง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปใจจัยหลายประการ เชน การจัดระเบียบ การจัดการ 
ตลอดจนภาวะของการนํา (Leadership) และความรวมมือรวมใจของสมาชิก แนวนโยบายในการกําหนดรูปแบบของปใจจัย
เหลานี้ยอมทําใหกระบวนการกลุมไดพัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางได 
 สอดคลองกับ วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522, น. 14-15) ไดใหความหมายของกระบวนการกลุมไววา 
ที่รวมแหงประสบการณแของบุคคลหลาย ๆ ฝุายที่มาพบปะสังสรรคแกันดวยความรูสึกพึงพอใจในความสัมพันธแในกันและกัน 
เรียกวาเกิดการปฏิสัมพันธแ (Interaction) การปฏิสัมพันธแนี้เองชวยใหคนพบวิธีแกปใญหาที่นาพอใจรวมกัน ทําใหแตละคนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแในระหวางกัน และผลลัพธแตอมาก็คือ ทําใหแตละคนเป็นแรงจูงใจใหแกกันและกัน 
และมีความเอื้ออารีตอกันอีกดวย ผลรวมของประสบการณแยอมเกิดเป็นพลังของกลุม ซึ่งมีทิศทาง มีอัตราความเร็วและมี
ปริมาณอยูในตัวของมันเอง สมาชิกแตละคนจะเกิดความรูสึกในความสําเร็จในการดําเนินงานรวมกัน ซึ่งนับเป็นความรูสึก
อยางหนึ่งที่ถือไดวาเป็นท่ีมาแหงความพึงพอใจ อันเป็นตัวการสําคัญที่จะชวยใหไดมาซึ่งการทํางานท่ีดียิ่งขึ้นตอไป 
 กลาวคือ กระบวนการกลุม หรือพลวัตกลุม หรือกลุมสัมพันธแ จึงหมายถึงปฏิสัมพันธแระหวางบุคคล ซึ่งปฏิสัมพันธแ
เหลานี้อาจจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว  เพื่อที่จะบรรลุเปูาหมาย
ของกลุมคนในการแกไข บรรเทาปใญหา หรือหาผลประโยชนแรวมกัน 
 อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการกลุมที่ยึดถือเป็นหลัก 4 ประการ กลาวคือ ประการที่ หนึ่ง 
เรื่องของกลุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และจะเกิดขึ้นทุกหนทุกแหงโดยไมจํากัด ( Inevitable and Ubiquitous) เรื่องของ           
กลุมจึงตองเกิดขึ้นเสมอ จึงไมนาประหลาดใจอะไรเลยที่เกิดการแบงพรรคแบงพวกในวงงานโดยทั่วไป เพราะเป็นเรื่องธรรมดา
ของมนุษยแ และหลีกเลี่ยงไมไดเสียดวย และก็มีบางคนท่ีแปลกออกไปอีก ก็คืออยูไดหลายกลุมในเวลาเดียวกัน เรียกวาเขาไหน
เขาได ฉะนั้น ในวงงานในก็ตามที่มีคนประเภทนี้อยูมาก ปใญหาการแบงพรรคแบงพวกก็จะผอนคลายลงไปไดบาง ประการ
ตอมา กลุมมีพลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกเป็นอยางมาก : พลังของกลุมสามารถที่จะขัดเกลาลักษณะทาทีที่ปรากฏ
ของสมาชิกใหเป็นไปในทางที่กลุมประสงคแ การมีสวนรวมกันในเรื่องของจุดมุงหมาย สัมพันธกิริยาและบทบาทของกิจกรรม สิ่ง
เหลานี้อาจเกิดขึ้นไดจากสถานการณแแวดลอมที่ดึงดูดใหคนมารวมกัน การแกปใญหาทางสังคมจิตวิทยาในบางครั้งจึงจําเป็น
จะตองสรางสานการณแใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง อยางที่เรียกกันวา Psychodrama เพื่อหวังเอาผลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ
บุคคลไปใชประโยชนแในดานสังคมจิตวิทยาตอไป  
 นอกจากน้ัน กลุมสามารถสรางไดทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว : การจะตัดสินวาสิ่งใดดีหรือเลวก็มักจะมองในมุมใดมุมหนึ่ง 
(One-sidedness) ถามองในมุมเดียวกันก็อาจจะตกลงกันไดวาดีหรือเลว แตถามองกันคนละมุม ก็จะตองมีมุมดีและมุมเลว  
จะถกเถียงกันอยางไรก็ไมมีที่สิ้นสุด สิ่งที่กลุมทําใหปรากฏออกมาจึงมักจะมองกันในมุมดีก็มี และมองในมุมเลวก็มี แตถาทุกคน
ภายนอกกลุม (Out-Group) มองเป็นสิ่งที่เลว จึงจะเลวโดยสมบูรณแ แตถาบางคนก็มองวาดี บางคนก็มองวาเลว ก็ยังสรุปอะไร
ไมได ฉะนั้นบทบาทของพฤติกรรมของกลุมที่ปรากฏออกมาทําใหคนภายนอกมองไดหลายแง คือทั้งดีและไมดี สิ่งที่ตัดสินไดก็
คือเวลา และผลการวิจัยที่เที่ยงตรง และประการสุดทาย ปรัชญาของกระบวนการกลุมตั้งไวในรูปแบบท่ีผลปรากฏของกิจกรรม
กลุมออกมาในแงกอประโยชนแใหสังคมและพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิก : โดยสมมติฐานอันนี้ วิชากระบวนการกลุมจึง
พยายามใหความรูซึ่งไดมาจากผลการวิจัยแกผูที่ศึกษาเลาเรียนวิชานี้ โดยหวังจะใหทุกอยางที่เกี่ยวของไดพัฒนาไปในแงกอ
ประโยชนแตอสังคมและพัฒนาพฤติกรรมดานสวนตัวของบุคคลที่เขาเป็นสมาชิกของกลุม ตลอดจนการปรับปรุงความสัมพันธแที่
สมาชิกมีตอกลุม เพื่อใหบรรลุเปูาหมายของแตละกลุมของหนวยงานตางๆอีกดวย, (ฉลอง ภิรมยแรัตนแ 2521, น. 17-21) 
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 ปฏิสัมพันธแของกลุม (Group Interaction) : ปฏิสัมพันธแของกลุมนี้มิไดหมายถึงการที่บุคคลเพียงสองคนมีปฏิกิริยา
โตตอบกันเทานั้น แตหมายถึงการที่คนในกลุมหรือหลายคนในกลุมมีปฏิกิริยาหรือมีการตอบสนองตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
กลุม เชน นาย ก. เสนอความคิดเห็นในกลุม มีนาย ข. เห็นดวยและสนับสนุน แตนาย ค. ไมเห็นดวยและคัดคาน สวนนาย            
ง. เสนอความคิดเพิ่มเติมจากที่นาย ก. ไดเสนอไวกอนแลว ลักษณะเชนนี้เรียกวา เกิดปฏิสัมพันธแภายในกลุมขึ้นแลว 
 จุดมุงหมายของกลุม (Group Goals) : อาจกลาวไดวากลุมจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย
ของกลุม เพราะถาจุดมุงหมายชัดเจนและเกิดจากสมาชิกสวนใหญเห็นรวมกัน การที่จะทําใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายก็งาย แตถา
ตรงกันขามก็ยาก กลุมทุกกลุมจะตองมีจุดมุงหมาย แตละกลุมก็แตกตางกันออกไปบางครั้งกลุมอาจจะมีจุดมุงหมายที่แทจริง 
(Operational Goal) แฝงอยูในจุดมุงหมายภายนอก (Non-Operational Goal) ก็ได เชน กลุมผูบําเพ็ญประโยชนแ                  
มีจุดมุงหมายภายนอกที่มองเห็น เป็นการชวยเหลือคนตกทุกขแไดยาก แตแทจริงอาจมีจุดมุงหมายตองการเลี้ยงสังสรรคแ หรือ
หารายไดก็ได หรือกลุมขาราชการผูนอยไปตีเทนนิสเพื่อความสนุกสนาน แตแทท่ีจริงเขาตองการประจบเจานายเพื่อขอสองขั้น
ก็ได จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาจุดมุงหมายของกลุมมีความเกี่ยวของสัมพันธแกับจุดมุงหมายของสมาชิกดวย จุดมุงหมาย
ของกลุมจึงไมควรแตกตางกับจุดมุงหมายของสมาชิกมากนัก เนื่องจากถากลุมบรรลุจุดมุงหมายแลวก็หมายความวากลุมไดชวย
ใหบุคคลบรรลุจุดมุงหมายดวย  
 จนเกิดเป็นปทัสถานของกลุม (Group Norms) : หมายถึงแนวทางหรือแบบแผนการกระทําตาง ๆ อาจเป็นระเบียบ 
แบบแผน กฎเกณฑแ หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือกฎหมาย การแสดงออกของปทัสถานอาจปรากฏออกมาในรูปคําพูด 
พฤติกรรม คานิยม เจตนคติ บางทีปทัสถานเกิดจากกลุมมีปใญหา แลวหาทางแกหรือตอบสนองก็จะกลายเป็นปทัสถานก็ได  
แตโดยสวนใหญปทัสถานมักจะเกิดจากความประพฤติที่เป็นแบบแผนสําหรับสมาชิกในกลุม และทุกคนปฏิบัติตาม ชวยใหกลุม
อยูรอด  
 ปทัสถานไดก็จะทําใหกลุมไมแตกแยก แตชวยใหกลุมสามัคคีกัน รักใครกันอยางแนนแฟูน แรงงยึดเหนี่ยวของกลุม 
(Group Cohesiveness) : หมายถึงความรูสึกที่สมาชิกใกลชิดกัน เป็นเจาของกลุม ตองการอยูรวมกลุมเดียวกัน สมาชิก
ศรัทธาตอกันและกัน สามัคคีกัน ซึ่งสวนใหญความสามัคคีจะพัฒนามาจากประเพณีนิยม สัญลักษณแ วิธีการ และคติพจนแของ
กลุม ซึ่งความยึดเหนี่ยวกันของกลุมนี้ จะทําใหกลุมมีขวัญ (Morale) ในการทํางานกลุม (Team Work) และมีสปิริตของกลุม 
(Group Spirit) เกิดขึ้น สมาชิกจะมีกําลังใจสูง สามารถแกปใญหาใด ๆ ได นอกจากนี้ แรงยึดเหนี่ยวของกลุมยังเกี่ยวของกับ
การคลอยตามกันของกลุม (Conformity) ดวย เพราะถามีการคลอยตามกันของกลุมสูง ก็จะทําใหแรงยึดเหนี่ยวของกลุมสูงไป
ดวย  
 ขนาดของกลุมนั้นเกี่ยวของกับแรงยึดเหนี่ยวของกลุมอยูมาก ไดมีการศึกษาพบวากลุมเล็กจะมีแรงยึดเหนี่ยว 
(Cohesiveness) ไดดีกวากลุมใหญ เพราะเกิดความสามัคคีมากกวา สมาชิกมีอิสรภาพที่จะเสนอความคิดหรือแสดงออก
มากกวา ทุกคนรับฟใงมากกวา แตกลุมขนาดใหญจะดีในแงการแกปใญหานามธรรม ที่ตองการความเห็นหลายแบบหลาย            
แนว อยางไรก็ตาม ถาจะพิจารณาในแงแรงยึดเหนี่ยวของกลุมแลว กลุมเล็กไดเปรียบกลุมใหญ เพราะมีความสามัคคีดีกวา 
การแตกแยกจะนอยกวา ซึ่งหมายความวาประสิทธิภาพของกลุมจะดีตามไปดวย อันเป็นลักษณะสําคัญของกระบวนการกลุม
นั่นเอง  
 โยธิน ศันสนยุทธ (2528, น. 2-4) ไดกลาวถึงพลวัตของกลุมวามีความเดนเฉพาะในตัวเอง มิใชเป็นแคสวนยอยของ
วิชาหนึ่งเทานั้น ดังจะเห็นไดจากลักษณะเดนๆบางประการของพลวัตกลุมดังตอไปนี้ การเนนที่การวิจัยเชิงประจักษแ                 
บนรากฐานทางทฤษฎี แตก็ไมไดละความสนใจเกี่ยวกับการสรางทฤษฎี และการยอมรับขอสมมติฐานตาง ๆ ที่ทดสอบได และ
ความสนใจในปรากฏการณแที่มีการขึ้นอยูตอกัน และมีการเปลี่ยนแปลง ตองการทราบวาปรากฏการณแตาง ๆ ที่สังเกตอยูตอกัน
อยางไร และมีปรากฏการณแใหมอะไรบางที่เป็นเง่ือนไขตาง ๆ รวมถึง การมีความสัมพันธแกับสาขาวิชาอื่น ๆ อีกทั้ง การมี
ศักยภาพที่จะนําขอคนพบมาประยุกตแ 
 พัฒนาการของกลุมของ Tuckman คือ มี 4 ระยะ ดังนี้ (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล 2522, น. 26-28)   
ระยะกอตั้ง (Forming Stage) : เป็นระยะที่คนเพิ่งมาพบกันหรือเพิ่งมารวมกัน แตละคนตางก็มีความรูสึกวาตนเองเป็น
ศูนยแกลางหรือเป็นคนสําคัญ สภาพของกลุมยังรวมกันไมติด ยังไมมีหัวหนาหรือผูนําเกิดขึ้น ทุกคนยังสงวนทาที แตคาดวาคน
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จะเป็นหัวหนาหรือผูนําไดจะตองเกงกวาตนเอง ทุกคนพยายามทีจะแสดงใหคนอื่นรูจักและยอมรับ บางทีอาจเรียกวาระยะที่มี
การแขงขัน และศูนยแกลางอยูท่ีตนเอง (Individually Center Competitive phase)   
 ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (Storming Stage) : เป็นระยะที่แตละคนยังไมยอมตกลงกันได คอยจับผิดและคอยโตแยง
โตเถียงกัน ความรูสึกของสมาชิกจะเกิดความคับของใจหรือขัดแยงในใจ เพราะไมรูวากลุมจะเอาอยางไรดี ถายังไมมีผูนําตางก็
พยายามจะเป็นผูนํา ถาไดผูนําหรือมีผูนําแลวก็มักจะตําหนิ เป็นปฏิปใกษแและคอยจับผิดผูนํา ซึ่งงานจะยังไมสําเร็จลงไดเลย              
ถากลุมยังอยูในสภาพอยางน้ี บางครั้งถาหมดเวลาเสียกอน จะตองใชเวลามารวมกลุมกันตออีก บางที่อาจจะเรียกวาระยะแหง
ความขัดแยงหรือความคับของใจ (Conflict and Frustration phase)  
 ระยะยินยอม (Norming Stage) : เป็นระยะที่สมาชิกเริ่มแกไขขอบกพรองในทางลบของตนเอง เพราะไดเรียนอะไร
จากกลุมมากขึ้น เชน คนพูดมากก็พูดนอยลง ใชอารมณแมากก็ลดลง ยินยอมรับผิดชอบและหาทางแกไข อาจเป็นเพราะได
ขอคิดจากสมาชิกหลาย ๆ คน จํานนดวยเหตุผล ไดแนวคิดหรือบรรทัดฐานที่เป็นกลาง ๆ ของกลุมมากขึ้น ซึ่งเสมือนคนพบ
ปทัสถาน (Norm) ของกลุมขึ้นแลว ทุกคนพยายามปฏิบัติตามมากขึ้น บางทีอาจเรียกวาระยะที่กลุมมีความสามัคคีกลมเกลียว 
(Group Harmony phase)  
 ระยะปฏิบัติการ (Performing Stage) : เป็นระยะที่สมาชิกรวมมือประสานงานกันเป็นอยางดี สามารถดําเนินการไป
ตามเปูาหมายของกลุม มีผลงานของกลุมออกมา สมาชิกจะยึดพลังของกลุม เปูาหมายของกลุมเป็นสําคัญ อดทนตอการ
ขัดแยงมากขึ้น ซึ่งชวยใหพัฒนาตนเองไปดวย บางทีเรียกวาระยะที่มีผลงานและยึดกลุมเป็นศูนยแกลาง (Group-Centered, 
Productive phase) 

 
หมายเหต:ุ แผนภาพแสดง 4 ระยะของพัฒนาการกลุม (วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศภุกุล, 2522, น. 28) 
 
 2. เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ืองานประชาสัมพันธ ์
  สําหรับการถายภาพใหไดภาพที่ตรงตามความตองการ มีคุณคามีความงามทางดานศิลปะนอกจาก จะทําความ
เขาใจในเรื่องของการใชกลองถายภาพและเครื่องมือที่มีคุณภาพแลว การจัดองคแประกอบภาพ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะทําใหได
ภาพมีคุณคาขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดองคแประกอบของภาพ โดยหลักเบื้องต นในการจัด
องคแประกอบภาพมี 2 ประเภทไดแก ผูถายจัดวางสิ่งของที่จะถายตามความพอใจ สวนใหญจะเป็นการถายสิ่งที่อยูนิ่งและสิ่งที่
ไรชีวิต เชน ดอกไม เครื่องเรือน เครื่องเลน เครื่องกีฬา และรวมทั้งการถายภาพคนครึ่งตัว ผูถายหามุมถาย หรือเปลี่ยนเลนสแ
ใกล-ไกล ตลอดจนการใชวิธีการอื่น ๆ เพื่อใหไดภาพสวยงามตามตองการ เนื่องจากไมสามารถจะจับวางสิ่งที่จะถายใหอยูใน
ตําแหนงตามอําเภอใจได เชน ทิวทัศนแตามธรรมชาติ หรือเหตุการณแเคลื่อนไหวตาง ๆการจัดองคแประกอบในการถายภาพได
ประยุกตแมาจากวิชาวาดเขียน คือถายภาพใหคลายกับภาพวาดโดยใชวิธีเดียวกันกับจิตรกรวาดภาพที่ตองพยายามจัดวาง
องคแประกอบภาพใหสมบูรณแที่สุดใหแสดงเรื่องราว อารมณแ และบรรยากาศอยางเดนชัด 
 3. กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) 
  กระบวนการเรียนรูเป็นกระบวนการที่สําคัญของมนุษยแทุกคน เป็นกระบวนการที่จะสามารถจัดการ และแยกแยะ
สิ่งตาง ๆ ไดอยางเป็นระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่มนุษยแทุกคนจะมี และไดรับแตกตางกันออกไป ตามตนทุนทาง
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สังคม และ บริบท ท่ีตางกัน ไดมีผูใหความหมาย และกลาวถึงคําวากระบวนการเรียนรูไวอยางมากมาย ดังจะยกตัวอยาง เชน 
พรพิไล เลิศวิชา (2532, น.7) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูไววา กระบวนการเรียนรูเป็นสวนที่สําคัญที่ทําใหมนุษยแ ไดมี
ศักยภาพในการพัฒนา สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได กระบวนการเรียนรู  ก็คือ 
กระบวนการอันมีรากฐาน อยูที่ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งไมไดแยกระหวางการเรียนรู กับวิถีชีวิต การรูและการปฏิบัติ 
เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้ง กฤษฎา บุญชัย และคณะ (2538, น.24)  ไดใหความหมายกระบวนการ
เรียนรูไววา เป็นการสืบสาย ถายทอดความรูซึ่งกันและกันดวยชองทางตาง ๆ ผานพิธีกรรม ประเพณี คานิยม และตัวบุคคล 
ซึ่งอาจกลาวไดวา กระบวนการเรียนรู ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิต และสังคม เพื่อใหคนดี รูจักคิดดี ทําดี มีประโยชนแ
ทั้งตอตนเอง และสังคม (สมุน อมรวิวัฒนแ อางถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2541, น. 72) 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (2531, น. 49)  ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรู 
ไววา เป็นการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ท้ังในการพยายามแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเกี่ยวของกับการทํามา
หากิน หรือสภาพความเป็นอยู กิจกรรมที่ดําเนินอยูน้ีเป็นไปเพื่อสนองตอบตอการแกไขปใญหาและสอดคลองกับการดาํเนินชีวติ 
จึงเป็นพลังขับเคลื่อนใหเกิดพลวัต การเรียนรูเมื่อไดมีการพูดคุยแลกเปลีย่นความเห็น วิเคราะหแปใญหา หาแนวทางแกไข เมื่อได
แนวทางแลวก็นํากลับไปลงมือปฏิบัติ แลวกลับมาทบทวนวิเคราะหแ เพื่อหาหนทางตอไปอีก กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ําๆนี้  
เทากับเป็นการยกระดับสติปใญญาของตัวบุคคล และผลพวงจากการเรียนรูจากปใญหาที่เกิดขึ้นจริง   
 กระบวนการเรียนรู และ ใหความหมายแตกตางกันออกไป แตในไมวาจะใหความหมายในเชิงไหนกระบวนการ
เรียนรู หมายถึง การดําเนินงานอยางเป็นข้ันตอนหรือการใชวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู แลวทําใหเกิดผลของ
การเรียนรู ซึ่งไดแก ความรู ความเขาใจในสาระตาง ๆ ความสามารถในการกระทํา การใชทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้ง
ความรูสึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูหรือการใชวิธีการเรียนรู   เป็นการเรียนและการปฏิบัติใหรู  
กระบวนการเรียนรูนั้น ถือวามีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนแมากมายมหาศาลตอผูที่ไดรับและเขาใจถึงแกนสานของมัน
จริง นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูยังนําพาและชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งตอตนเองและสวนรวม เป็นวง
กวางและยังมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนได เพราะฉะนั้น กระบวนการเรียนรู จึงอาจหมายถึง กระบวนการอันดีงามและ
วิธีการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ท้ังตอตัวผูที่เรียนรูเอง และตอประโยชนแของสวนรวม ถาเป็นมันเป็น กระการ
เรียนรูที่ เรียนรูแลวนําไปใชแลวลงมือปฏิบัติจริง  
 ปาริชาต วิลัยเสถียร และ คณะ (2552, หนา 53-60) ไดเสนอไวใน กระบวนการ และเทคนิคการทํางานของ
นักพัฒนา วากระบวนการเรียนรูเป็นกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธแ ระหวางคนกับคน และสิ่งแวดลอม การเรียนรูดวยตนเอง 
และการเรียนรูจากผูอื่นมี 2 วิธี อาศัยการปฏิสัมพันธแระหวางคนกับสิ่งแวดลอมเหมือนกัน มีความตางกันตรงที่วิธีการแรกเป็น
การเรียนรูตามลักษณะเฉพาะของตน เป็นผลจากการรูจักมอง รูจักคิด และรูจักพิจารณา สวนการเรียนรูจากบุคคลอื่น คือการ
ไดรับขอมูล และมีปฏิสัมพันธแกับบุคคลอื่น 
 สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน ซึ่งหมายถึง สิ่งท่ีเรียนรูและผานการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น การเรียนรูของ
ชุมชนไมแยกขาดจากสํานึกสาธารณะ การเรียนรูของชุมชนเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชน ในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก 
“เป็นเจาของ” ชุมชน การสรางความเป็นชุมชนจึงเป็นหนึ่งเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ชุมชนที่
อุดมไปดวยชีวิต สาธารณะที่มีสุขภาพดี หรือชุมชนที่มีประชาสังคมเขมแข็ง จึงมิไดเป็นอะไรอื่น นอกจากชุมชนแหงการเรียนรู  
(เดวิท แมทธิวสแ (เขียน), ฐิรวุฒิ เสานา (คําแปล), อางอิงใน ปาริชาติ วิลัยเสถียร และ คณะ, 2543, น. 11)  
 กระบวนการเรียนรูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษยแใชในการปรับตัว เพื่อสามารถดํารงชีวิตไดอยางสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวท่ีมีอิทธพิลตอมนุษยแ ท้ังในระดับปใจเจกและสังคมในระดับตาง ๆ การปรับตัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู
จึงมิไดจํากัดอยูเพียงดานกายภาพตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติเทานั้น หากครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับตัวให
สอดคลองกับความรูสึก นึกคิด  จิตใจ อุดมคติ ของสังคมระดับตาง ๆ ที่มนุษยแสรางขึ้นดวยสติปใญญา กระบวนการเรียนรูจึง
เป็นกลไกการถายทอด หรือ ผลิตซ้ําเพื่อรักษาสิ่งเดิมเอาไว เชนเดียวกับการสรางสรรคแสิ่งใหมที่เกิดจาการปฏิสัมพันธแเพื่อ
ปรับตัวกับสิ่งแวดลอม (อรศรี งามวิทยาพงศแ, 2549, น. 1) 
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 “การเสริมสรางการเรียนรูในงานพัฒนา น้ันมี กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคท่ีหลากหลาย ซึ่งแตละประเภทก็เป็น
กระบวนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเกือบทั้งสิ้น วิธีการและเทคนิคในการเสริมสรางการเรียนรูของชุมชน” (ปาริชาต วิลัย
เสถียร และ คณะ, 2543, น. 14-15)  
 4. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  การมีสวนรวม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความ ตองการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงและความเห็นพองตองกัน จะตองมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่
มีคนมารวมกันไดควร จะตองมีการตระหนักวาปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระทาทั้งหมด ที่ทาโดยกลุมหรือใน นามกลุมนั้น 
กระทาผานองคแการ (organization) ดังนั้นองคแการจะตองเป็นเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได (ยุพาพร รูปงาม, 
2545, น. 5; Erwin, อางอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, น. 6) ไตใหความหมายเกี่ยวกับการมี สวนรวมไววา คือ กระบวนการให
บุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไขปใญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของ
อยางแข็งขันของ บุคคล แกไขปใญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคแการและ
บุคคลที่เกี่ยวของ (ยุพาพร รูปงาม, 2545)  
 แนวคิดเรื่องการมีสวนรวม สานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, สานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, น. 114) ไดระบุวา การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมี       
สวนในการตัดสินใจ ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมในการรับประโยชนแจากบริการ รวมทั้งมีสวนใน            
การควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของการมีสวนรวมวามี 2 ลักษณะ คือ                
1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มดนจนสิ้นสุด
โครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปใญหา การวางแผน การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหาร
จัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชนแที่เกิดขึ้นจากโครงการ 2) การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเป็น            
2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการ
จัดการเพื่อรักษาผลประโยชนแของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ และ 
โครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับ ผลประโยชนแจากการพัฒนา             
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน 
จากสวนกลางมาเป็นสวนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ของ
ตนเอง นิรันดรแ จงวุฒิเวศยแ (2527, น. 183)ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของ
ทางดานจิตใจและอารมณแของ บุคคลหนึ่งใน สถานการณแกลุม ซึ่งผลของ 
 การเกี่ยวของดังกลาวเป็นเหตุเราใจใหกระทาการใหบรรลุ จุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทาใหเกิดความสวนรวม
รับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย นรินทรแชัย พัฒนพงศา (2546, น. 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม 
คือ การที่ฝุายหนึ่งฝุายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขา รวม การตัดสินใจหรือเคยมาเขารวมดวยเล็กนอยไดเขา
รวมดวยมากขึ้น เป็นไปอยางมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งขึ้นและ การเขา
รวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532 , น. 350) ไดระบุวา 
การมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทไดเขามีสวนรวมหรือเขามี
สวนเกี่ยวของในการดาเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอน หนึ่งหรือทุกขั้นตอนแลวแตเหตุการณแจะเอื้ออานวย วันรักษแ 
มิ่งมณีนาคิน (2531, น. 10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุม
บุคคลผูมีสวนไดเสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี สวนรวมในอํานาจ              
การตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเป็นเครื่องประกันวาสิ่งที่ ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้น จักไดรับ
การตอบสนองและทาใหมีความเป็นไปไดมาก ขึ้นวาสิ่งที่ทาไปนั้นจะตรงกับความตองการที่แทจริง และมั่นใจมากขึ้นวา
ผูเขารวม ทุกคนจะไดรับประโยชนแเสมอหนากัน (ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, 2532) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการถายภาพของชุมชนสห+ภาพ กรณีศึกษา การประชาสัมพันธแจังหวัดแพรและนาน” 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ซึ่งรวบรวมไดจากการศึกษาขอเท็จจริงของกลุมตัวอยางเทานั้น    
ไมมีความมุงประสงคแในการเป็นตัวแทนของประชากรแตอยางใด โดยใชการวิเคราะหแ ตีความ หรือวิพากษแ เพื่อจัดกลุมหา
คุณสมบัติรวมกันของปรากฏการณแที่ศึกษา วิเคราะหแลักษณะเดนที่มีรวมกัน ตลอดจนตีความข อมูล และบริบทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555, น. 9-10)  ผูศึกษาไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากเอกสาร วิทยานิพนธแ งานวิจัย รูปภาพ 
แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวของ และการศึกษาภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางจากกลุมเปูาหมายคือ กลุมสห+ภาพ โดย
ใชวิธีสัมภาษณแเชิงลึก ซึ่งมี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เป็น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกและผูนําในการ
กอตั้งของกลุม สห+ภาพ โดยใชวิธีสุมตัวอยางโดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญจะมีจํานวน 4 ทาน คือ 1.คุณจีระนันทแ พิตรปรีชา 
(นักเขียน กวีซีไรยแ) 2.คุณธีรภาพ โลหิตกุล (นักเขียน ศรีบูรพา) 3.คุณเกรียงไกร ไวยกิจ (ศิลปินนักถายภาพไทย 2553) 4.คุณ
เพ็ญพักตรแ มรกตวิศิษฐแ ( นักธุรกิจ ) และเนื่องดวยกลุมมีการรวมตัวเป็นครั้งคราว และไมไดบังคับสมาชิกทุกคนใหเขารวม จึง
จําเป็นตองพิจารณาจากกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกระบวนการและไดเขารวมในโครงการถายภาพของจังหวัดแพรและนาน 
 สวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณแที่มีโครงสรางปานกลาง (Semi-Structural Interview)             
ที่ผูสัมภาษณแจะมีประเด็นคําถามเฉพาะที่ผูสัมภาษณแตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง แตก็เปิดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแมีอิสระใน
การใหขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวของได เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555, น.103) โดยสราง
แบบสัมภาษณแจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีทั้ง ขอมูลพื้นฐานของกลุม สห+ภาพ  รวมทั้ง 
กระบวนการการเขารวมเป็นสมาชิกของกลุม สห+ภาพ รวมถึง กระบวนการในการถายภาพของกลุม สห+ภาพ ตลอดจน 
ขอเสนอแนะตอการจัดกระบวนการถายภาพและการจัดกระบวนการกลุมของกลุม สห+ภาพ  และเครื่องมือทั้งหลายไดผาน
การทดสอบโดย ผูศึกษานําแบบสัมภาษณแไปปรึกษากับอาจารยแที่ปรึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบความถูกตองและใหเกิดการ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคแในแบบสัมภาษณแ และนํามาปรับปรุงแบบสัมภาษณแ กอนที่จะลงไปสัมภาษณแในพื้นที่จริง 
 นอกจากน้ียังวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เริ่มจากการเก็บขอมูลจากเอกสาร วิทยานิพนธแ งานวิจัย และทบทวนแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานกอนการลงพื้นที่สัมภาษณแ ในสวนนี้ ขอมูลบางอยางอาจมีการศึกษาคนควา
เพิ่มเติมหลังการสัมภาษณแ ถาหากผูศึกษาตองการความชัดเจนมากขึ้น  สวนการเก็บขอมูลนั้นเก็บโดยการสัมภาษณแเชิงลึก  
(In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณแแบบหยั่งลึกรายบุคคล ซักถามพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณแและผูถูกสัมภาษณแ เป็น
การถามเจาะลึก ลวงใหไดคําตอบอยางละเอียดครบถวนตามหัวขอเรื่อง และประเด็นที่ผูศึกษาสนใจ ในการถามจะมีการให
อธิบายถึงเหตุและผลของสิ่งที่ตอบมา (ชไมพร กาญจนกิจสกุล , 2555, น. 140) รวมไปถึงการสังเกต และบันทึกรวมดวย          
การสัมภาษณแนั้นจะใชแบบสัมภาษณแที่มีโครงสรางปานกลาง ผูศึกษาเริ่มดวยการสอบถามขอมูลทั่วไปเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูใหขอมูล เพื่อใหเกิดความไววางใจและเกิดความสบายใจท่ีจะใหขอมูล และที่สําคัญจะตองคํานึงถึงจริยธรรมในการศึกษา 
คํานึงถึงความรูสึก ความสมัครใจในการใหขอมูลของผูถูกสัมภาษณแ เปิดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแไดพูด ไดแสดงความคิดเห็น
โดยไมพูดแทรก หากจะเปลี่ยนประเดน็ จะตองสรุปความ ทวนความประเด็นกอนหนา เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดรับ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษายังไดใชเครื่องบันทึกเสียงเป็นตัวชวยในการบันทึกขอมูล เพื่อปูองกันความผิดพลาด
หรือตกหลนในการจดบันทึก ท้ังนี้ กอนทําการบันทึกเสียง จะมีการขออนุญาตผูใหขอมูลกอนทุกครั้ง 
 อีกทั้ง การวิเคราะหแและนําเสนอผลการศึกษา ผูศึกษาเริ่มวิเคราะหแขอมูลตัง้แตเริ่มเก็บขอมูลเอกสาร ขณะเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแ และวิเคราะหแขอมูลหลังการสัมภาษณแ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาแยกประเภท จัดระเบียบ 
และเชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดนําเสนอในรูปแบบการ
บรรยาย โดยเช่ือมโยงกับแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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สรุปผลการศึกษา 
 ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม สห+ภาพ 
 กลุม สห+ภาพ นั้น ไดกอตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 และในความหมายของคําวา สห+ภาพ คือ การที่นําภาพถายของ
ชางภาพหลาย ๆ ทานมารวมกัน เพื่อนําไปจัดแสดงใหคนในพ้ืนท่ีไดชมภาพถายของชุมชนตนเอง และกลุม สห+ภาพ มีนิยาม
ชองกลุมที่วา “คืนภาพถายสูสังคม” โดยกลุมสห+ภาพ จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลทั้ง 4 ทาน ไดแก 1. คุณจีระนันทแ พิตรปรีชา             
(นักเขียน กวีซีไรยแ) 2. คุณธีรภาพ โลหิตกุล (นักเขียน ศรีบูรพา) 3. คุณเกรียงไกร ไวยกิจ (ศิลปินนักถายภาพไทย, 2553)            
4. คุณเพ็ญพักตรแ มรกตวิศิษฐแ (นักธุรกิจ) โดยทั้ง 4 ทานเป็นคนที่ชอบถายภาพและมีใจรักในการถายภาพ และทั้ง 4 ทานได
รูจักและเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานและมักจะมีการเดินทางพักผอนในสถานที่ตาง  ๆ รวมกันอยูเสมอ และทุกครั้งก็ไดมี
มุมมองใหม ๆ ในการถายรูปและมักจะนํามาพูดคุยกันในวงสนทนาอยูเสมอ ๆ และไดมีเจตนาท่ีจะนําภาพถายตาง ๆ ที่ไดถาย
มานําเสนอแกชุมชน และการจัดกิจกรรมแสดงภาพเพื่อคืนภาพถายกับชุมชนก็ไดเกิดขึ้น โดยการนําภาพของตลาดทั่วทุกมุม
โลก จากชางภาพหลายๆทาน ท่ีผูรวมกอตั้งกลุม สห+ภาพ ทั้ง 4 ทานรูจัก นํามาจัดแสดงที่ตลาด เพื่อใหคนที่เดินผานไปผาน
มาไดชมและใหเห็นถึงความสําคัญกับหลากหลายของตลาดจากทั่วทุกมุมโลก ดวยการนําเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ
ภาพถาย และการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นการจัดแสดงครั้งแรกของกลุม สห+ภาพ โดยใชช่ือของนิทรรศการครั้งนี้วา “ตลาดยัง
ไมวาย”  
 และตอมาในกลุม สห+ภาพ ก็ไดมีการจัดแสดงงานขึ้นอีอยางตอเนื่อง และภาพที่นํามาจัดแสดงนั้นก็เป็นภาพของ
สมาชิกของกลุม สห+ภาพ ซึ่งในการเขารวมกลุม สห+ภาพ แตเดิมแลวการเขารวมกลุมนั้น ไมมีกฎเกณฑแใด  ๆ แตตอมาผูที่
สนใจในเรื่องของการถายภาพมีจํานวนมาก จึงทําใหการถายภาพของพื้ นที่กอนที่จะนํามาแสดงตองจํากัดคนที่จะไป                  
จึงจําเป็นตองมีการคัดผูที่จะรวมกิจกรรมในแตละครั้ง โดยสมาชิกใหมนั้นตองสงภาพมาคัดเลือก โดยสงภาพมาคนละ 5 ภาพ 
เพื่อคัดเลือกในการเขารวมกิจกรรมครั้งนั้น และเมื่อคัดเลือกผานจึงสามารถเขารวมกิจกรรมและกลุมได 
 “ชุมชน สห+ภาพ” คือคนที่เขามาจากกลุมคนท่ีมาจากหลากหลายอาชีพ มีทั้ง นักธุรกิจ  นักศึกษา จึงอาจเรียกไดวา
พื้นที่นี้คือ ชุมชนรูปแบบหนึ่ง และในดานของอุดมการณแ “คืนภาพถายสูชุมชน” นั้นมาจากการที่ปใจจุบันงานศิลปะเกือบทุก
แขนงจะเกิดในหัวเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ แตเมืองเล็ก ๆ มักมีกิจกรรมเกิดขึ้นคอนขางนอยและเป็นกลุมยอย ๆ ทางกลุม 
สห+ภาพ จึงตองการนําภาพถายตาง ๆ ที่ไดถายในชุมชนนั้นไปจัดแสดงเพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความนาสนใจของวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเอง ท่ีกําลังจะถูกลืมเลือนไป ซึ่งเป็นแนวทางอีแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเยาวชนในพื้นที่นั้นๆหันมาสนใจ
พื้นที่ของตนเองมากขึ้น รูสึกรักและหวงแหนพื้นที่ของตนเองมากขึ้น จึงทําใหเกิดการจัดนิทรรศการขึ้นครั้งแรกที่ “ตลาด
สามชุก” หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนในหลายจังหวัด เชน ภูเก็ต นาน หนองคาย แพร อุตรดิตถแ เป็นตน 
 การถายภาพออกมาแลวทําใหชุมชนเห็นวาภาพดังกลาวมีความสําคัญกับชุมชนของพวกเขา จะนับไดวาเป็นเรื่อง
สําคัญอยางมาก เชน กิจกรรม “นานนิรันดรแ 100 ภาพฝในบันทึกแผนดิน” และสิ่งที่กลุมไดเล็งเห็นก็คือมีคนหลากหลายเพศ
และวัยเขามาชมภาพถาย และทุกคนตางภาคภูมิใจในภาพถาย ซึ่งภาพบางภาพที่เป็นมุมมองใหมที่คนในพื้นที่ก็ยังไมเคยเห็น
มากอน นั่นจะทําใหเขาเกิดความรูสึกรักและหวงแหนในความเป็นเอกลักษณแของพื้นที่ของเขามากขึ้น อันจะสงผลใหเขา
เหลานั้นหันกลับไปมองบานเมือง และเริ่มพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองใหดียิ่งขึ้น ใหเติบโตในวิถีที่ควรจะเป็น ในมุมมองของคนตาง
ถิ่นนั้นมักจะเป็นเมืองที่ไปไดยากและไมใชเมืองทองเที่ยวท่ีมีคนเขาออกตลอด แตความจริงแลวนานเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตที่สงบ
สุข แตหลังจากการจัดกิจกรรมภาพถายทําใหคนเขาไปยังจังหวัดนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นถือไดวาเป็นแนวทางหนึ่งที่ชวยทําให
นาน เป็นจังหวัดที่เริ่มมีการจัดการตัวเองเพื่อรองรับการพัฒนาท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 
 จากอุดมการณแ “คืนภาพถายสูสังคม” ของชุมชน สห+ภาพ เป็นการมารวมตัวกันจากหลายสาขา ตากลอง พนักงาน
บริษัท อาจารยแ แตมีลักษณะการอยูรวมกันแบบเป็นหนึ่งเดียว จุดยึดเหนี่ยวคือปรัชญา อุดมการณแ เหมือน ๆ กัน คือมีความ
เสียสละใหแกกลุมใหแกสังคม โดยไมเห็นแกตัว ซึ่งในการปฏิบัติมักทําในรูปแบบของ “พี่ทํามานองทําตาม” เพราะคนที่เขา
เริ่มแรกก็คือผูพรอมจะเสียสละ แบงปใน ชวยเหลือกับชุมชน เริ่มแรกการเขามาของสมาชิกเกิดจากการไดเห็นผลงานของกลุม
สหภาพ การจัดกิจกรรมภาพถายหมุนเวียนไปเกือบทุกจังหวัด มีการตีพิมพแในหนังสือ จึงเกิดความประทับใจในกิจกรรม            
“คืนภาพถายใหสังคม” นอกจากนั้นการรวมกิจกรรมถายภาพยังเปรียบเสมือนการรวมตัวของพี่นองที่มีความรักในเรื่อง
เดียวกัน ท่ีมาแลกเปลี่ยนขอมูลสรางความสัมพันธแตอกัน เป็นการสรางความสุขใหทั้งสังคมและ ตอตัวเองดวย 
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 หลังจากการเขามาอยูในชุมชนสห+ภาพนั้น จะมีการแบงสายการทํางานคัดเลือกนอกจากจะมีใจรักแลวนั้น จะมี  
การดูในดานของลักษณะการถายภาพ ความถนัด และความสามารถของชางภาพทั้งเกาและใหม โดยจะแบงสายเชน                
การถายภาพแนวธรรมชาติ การถายในแนวถ้ํา เป็นตน โดยกันคัดเลือกจะเป็นการรวมกันของชางภาพทั้งเกาและใหมเพื่อให
ชางภาพไดทําความรูจักกัน และแลกเปลี่ยนประสบการตาง ๆ ที่ไดพบเจอมา และกระบวนการทํางานในกลุมของชางภาพเกา
เป็นตน ซึ่งนั่นถือไดวาเป็นการขัดเกลาพฤติกรรมภายในตัว เพราะเมื่อชางภาพใหไดเรียนรูถึงอุดมการณแ และกระบวนการ
ทํางานของกลุม จะทําใหปรับตัวและบุคลิกภาพเขากับกลุมไดไวยิ่งขึ้น 
 ชุมชน สห+ภาพ เป็นกลุมที่มุงเนนการบูรณาการ และสรางเครือขายของความเป็นชุมชน อาทิ กรณีการถายในพื้นที่
ไกล แตชางภาพบางทานอาจไมสะดวกในเรื่องของเวลาและตนทุน เราอาจใชความเป็นเครือขายที่มีอยูในหลลากหลายพื้นที่
นั้น ใหเกิดประโยชนแโดยใหชางภาพพื้นที่เป็นผูถายภาพในพ้ืนท่ีนั้นและสงมายังสวนกลาง เป็นตน ซึ่งการกระทําดังกลาวยังชวย
สงผลใหชุมชนสห+ภาพยังสามารถทํางานรวมกันได 
 การด าเนินงานของกลุ่ม สห+ภาพ 
 เริ่มแรกคือกระบวนการคัดสรร โดยจะมีการสงภาพเขามา นอกจากสงภาพเขามาแลวจะมีการชักชวนจากคนภายใน
กลุม และคนไหนที่สามารถเขากับองคแกรไดดี นิสัยดี จะถูกคัดเขามา แตก็ตองทําการสมัครเขามาตามกระบวนการ กลุมผู
กอตั้งจะเป็นคนดู และบุคลากรเดิมจะชวยดูแลใหคําแนะนํา ประคับประครอง เชนเรื่อง สอนการถายภาพ การคัดเลือกภาพ 
และเพียงกิจกรรมแรกเทานั้นที่จะคงความเป็นนองใหม นอกจากนั้นยังมีการเลือกตากลองจากพื้นที่ เขามารวมงานกับกลุมอีก
ดวย 
 กระบวนการตอมา คือการนําเสนอภาพถายตอสังคม ชางภาพแตละคนตองศึกษาหาขอมูลของพื้นที่นั้น  ๆ ไปกอน 
ในดานของความดีงาม สิ่งที่นาสนใจที่จะทําการเผยแพรใหแกสาธารณชน เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด มีองคแประกอบที่ครบถวย
ที่สุด หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาการถายภาพจริงจึงจะทําใหเราไดรูจุดที่สําคัญ และพรอมที่จะเอาภาพนั้นออกมานําเสนอตอ คน
ในชุมชนเองตอสาธารณชน แตอยางไรก็ตามเราพบมุมมองที่แปลกใหมออกไปจากที่เราเคยไดศึกษามา และนั้นจะเป็นจุดเดน         
ใหม ๆ ที่จะทําใหเกิดการนํามาพัฒนาตอไป 
 ในการใชประโยชนแของภาพ กรณีของจังหวัดแพร ในหนวยงานของภาครัฐอยาง กรมการสงเสริมการทองเที่ยวและ
กีฬา ไดมีการนําเอาภาพที่จัดแสดงไปจัดพิมพแเป็นหนังสือเพื่อแนะนําการทองเที่ยวของจังหวัด บางสวนไดนําเอาไปจัด
นิทรรศการภาพถายซ้ํา เพื่อใหประชาชนไดช่ืนชม อีกสวนก็เพื่อนําเสนอตอสื่อในการสงผานขอมูลที่มีประสิทธิภาพของตัวพื้นที่
นั้น ๆ  
 และกระบวนการใหกลุมคงอยู มีการจัดกิจกรรม รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการประชุมกันทํางาน พอเสร็จงาน 
โซเชียลมิเดียทําใหเกิดการติดตอสัมพันธแกัน สรางความผูกพันกันภายในกลุม มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร   
กันตอเนื่อง และองคแประกอบท่ีสําคัญอีกดวยหนึ่งก็คือบุคลิกภาพของสมาชิกเองที่นอกจากจะมีฝีมือดีแลวนั้น ลักษณะนิสัยดีก็
จะตองดีตามไปดวย จึงจะทําใหกลุมยังคงดําเนินไปได 
 การดําเนินงานของกลุม สห+ภาพ เริ่มจากมีความรักในการถายภาพ และมีอุดมการณแเดียวกันก็คือ ตองการสราง
ประโยชนแใหสังคม มีการจัดนิทรรศการ ทําโปสการแด ซึ่งทําใหชางภาพเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และในการจัด
กิจกรรมแตละครั้ง ชุมชนสห+ภาพ ตองมีการตั้งเปูาหมายกอนวา การทํากิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่ออะไร เชน การ
ถายภาพเพื่อทําเป็นหนังสือ และการคืนภาพถายสูสังคม และเป็นการนําสิ่งที่มีอยูเดิมมานําเสนอ และสิ่งที่มีอยูเดิมนั้นก็คือ วิถี
ชีวิตประจําวันของผูคนในชุมชน ในสังคม ท่ีพวกเขาเหลานั้นเห็นจนเป็นเรื่องชินตา แตกลุมของเราจะไปหยิบตรงจุดนั้นมาเพื่อ
นําเสนอ ซึ่งบางมุมอาจเป็นมุมที่คนในชุมชนไมเห็นมากอน และพวกเขาก็จะรูสึกประทับใจในผลงาน ทําใหในการจัด
นิทรรศการในแตละครั้ง มีชาวบานใหความสนใจเป็นอยางมาก เพราะบางอาจมีชาวบานคนใดคนหนึ่งปรากฏอยูในภาพดวย  
 สรุปจากบทสัมภาษณแจากที่ผูศึกษาไดเขาไปเก็บขอมูลมา จะกลาวไดวา การถายภาพของกลุม สห+ภาพ ในแตละ
กิจกรรมนั้น กลุม สห+ภาพ จะมาจากการที่ผูนํากลุมทั้ง 4 ทานไดติดตอประสานงานกับทางจังหวัดที่สนใจจะใหกลุม              
สห+ภาพ เขาไปประชาสัมพันธแจังหวัด ซึ่งในสวนของการติดตอประสานงาน จะเป็นทางผูนําของกลุมที่เป็นจะเป็นผูเริ่มติดตอ
แลวสงตอใหกับทางสมาชิกที่คอยดูและตารางงานและคอยรวมกลุมของสมาชิกที่สามารถไปรวมกิจกรรมได                        
ในการประสานงานนั้นจะมีผูรับผิดชอบหลักคือ คุณสวาง จริยปรัชญากุล และ คุณปใญญา มหาโคตร ที่จะเป็นคนคอยประสาน
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กับสมาชิกภายในกลุม  และในการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง เมื่อมีการประกาศวาจะมีการถายภาพที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
(ยกตัวอยางจังหวัดนาน) สมาชิกท่ีอยูในกลุมก็จะเริ่มมกีารหาขอมลูของพื้นที่จังหวัดนาน วาในจังหวัดนานมีสิ่งใดท่ีนาสนใจบาง 
มีวัฒนธรรมแบบใด มีวิถีชีวิตความเป็นอยูอยางไร อาชีพที่เป็นเอกลักษณแของแตละพื้นที่ในจังหวัดนานเป็นรูปแบบไหน 
การศึกษาขอมูลเบื้องตนนี้จะมีการชวยเหลือกันโดยไมบังคับวาใครตองเป็นผูที่ตองสืบคนขอมูลหลัก เพราะในการสื่อสารในทุก
วันน้ี มีความสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต ไมวาจะเป็นอินเตอรแเน็ต โทรศัพทแ หรือแมแตการเดินทาง ก็สะดวกสบาย
มากขึ้นทําใหการสื่อสารและกระจายขาวนั้นเป็นไปไดอยางสะดวกสบาย   
 กระบวนการเรียนรู ้
 กระบวนการเรียนรูของสมาชิกในกลุม สห+ภาพ ก็จะมีการการเรียนรูที่แตกตางกันของไปของแตละบุคคล ซึ่งทําให
เห็นไดวา คนเราทุกคนลวนสังเกตและเห็นในมุมมองที่แตกตางกันและจากการศึกษาของผูศึกษาไดเห็นถึงการเรียนรูของแตละ
ทานดังสรุปไดเป็นประเด็น ดังน้ี 
 1. กระบวนการเรียนรูในกลุมของชางภาพ ที่ไดรวมทํากิจกรรมรวมกัน คือ กระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางสมาชิกในพ้ืนท่ีที่ถูกสรางขึ้นโดยธรรมชาติ สรางประสบการณแรวมกันกับคนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังเป็นการเรียนรูของ
สมาชิกเกาและสมาชิกใหม และการสรางสัมพันธภาพอันดีของกลุมคนตาง ๆ ไมวาจะเป็นภายในกลุมของชุมชน สห+ภาพ เอง 
กับชางภาพดวยกัน รวมไปถึงเครือขายสื่อ ในการเรียนรูไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและคอนขางถาวรในเรื่อง
ของ ความรู ทัศนคติ และทักษะ กระบวนการเรียนรูดานการปฏิบัติ เมื่อเกิดการเรียนรูแลวเกิดความรูกับผูสงสารอยาง
ชางภาพที่ไดนําเสนอภาพสูสาธารณะ 
 2. การไดเรียนรูวิถีชีวิตจากพื้นที่ที่ไดเขาไปถายภาพ เป็นการกระทําที่ทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรู ในการถายภาพ
และการสื่อความหมาย และเรียนรูที่จะแบงปใน และการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด และพฤติกรรมของ
สมาชิกที่ไดรวมกิจกรรมกัน การถายภาพเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทําใหเรียนรูสังคม ชุมชน วัฒนธรรมในพื้นที่ตาง ๆ เรียนรู
คน เชนการเขาไปสรางความสัมพันธแกับคนในพื้นที่ เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดประสบการณแภาพที่ดีที่สุด และสิ่งเรียนรูได
ยอนกลับมาสูชุมชน ดวยภาพท่ีเรานําเสนอ นอกจากนั้นยังไดเรียนรูกันและกันของคนในชุมชนสห+ภาพ เรียนรูความเสียสละ 
เรียนรูกระบวนการคิดตาง ๆ ของแตละคน ซึ่งการเรียนรูดังกลาวถือไดวามีลักษณะเรียนรูแบบไมมีที่สิ้นสุด โดยมีการเรียนรู
เพื่อสรางผลงาน เรียนรูที่จะใหคุณคาแกภูมิปใญญาทองถิ่น น้ันเป็นการมุงเนนนําสิ่งท่ีมีอยูเดิมมานําเสนอ และสิ่งที่มีอยูเดิมนั้น
ก็ถือเป็นวิถีชีวิตประจําวันของผูคนในชุมชน ในสังคม ความรูที่สืบทอดปฏิบัติมา ผานทางชองทางตาง ๆ ไมวาจะเป็น พิธีกรรม 
ประเพณี คานิยมตัวบุคคล วัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิต มีการเรียนรูและการปฏิบัติเป็นเนื้อเดียวกัน มุงเนนนําสิ่งที่มีอยูเดิมมา
เสนอ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเห็นไดวา กลุม สห+ภาพ เป็นกลุมของชางภาพที่มีความสนใจในการถายภาพและเป็นกลุมที่มี           
การยึดกันไวดวยใจไมใชดวยความสามารถ สิ่งที่จะเห็นไดชัดเจนคือการรวมมือของกลุมในการทํางาน เชน การจัดกิจกรรมของ
จังหวัดนาน จะตองมีกลุมที่เสียสละเพื่อไปสาํรวจพ้ืนท่ีลวงหนา และกลุมคนท่ีมีการเสยีสละเขามานั้นเป็นคนท่ีสมัครใจและเต็ม
ใจท่ีจะไปกอนโดยที่เสียคาใชจายสวนตัวในการไปสํารวจ นอกจากน้ีถามองในแนวคิดกระบวนการกลุมแลวสมาชิกของกลุมจะ
มีการชวยเหลือกันภายในกลุม เชน การทํางานในการจัดการกระบวนการจัดลําดับของการวางแผนวาจะเริ่มทําสิ่งใดกอน          
เริ่มตั้งแตการรับงานเขามาจะมีการรวมตวัของกลุมเพื่อวางแผน โดยจะมีผูนําในการประชุมคือผูที่เป็นคนประสานงานหลักและ
จะเป็นผูที่รูในขั้นตอนการทํางานวาควรจะเป็นไปในรูปแบบใด การประชุมในแตละครั้งผูนําการประชุมก็จะเปลี่ยนไปตาม
สถานการณแของวาระการประชุม ซึ่งผูที่เขามารวมประชุมก็จะเป็นสมาชิกที่มีเวลาวางในชวงเวลานั้นๆ เนื่องจากสมาชิกทุกคน
ลวนมีงานประจําของแตละคนจึงไมสามารถจะรวมตัวไดทั้งหมด ซึ่งก็จะเห็นไดถึงภาวะผูนําในการพูดคุ ยเพื่อจัดระบบการ
ทํางานของกลุมและความรวมมือของคนในกลุม 
 กลุม สห+ภาพนี้เป็นกลุมที่มีใจรักในการถายภาพเป็นพื้นฐานก็จริง แตก็มีสมาชิกบางคนที่ไมไดเกงมากในเรื่องของ
การถายภาพแตมีมุมมองที่ดีในการสื่อสารผานภาพถายและบางคนก็อาจจะไมไดรูถึงขั้นพื้นฐานของการถายภาพ แตเขามาอยู
ในกลุมและไดเขามาเรียนรูเพิ่มเติมจากสมาชิกคนอื่นๆภายในกลุม ซึ่งหากมองในแนวคิดกระบวนการเยนรูและเทคนิคการ
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ถายภาพก็จะทําใหเห็นไดชัดเจนวาการถายภาพของแตละคนที่เขามาอยูในกลุมตางมีมุมมองและฝีมือการถายที่ตางกัน และ
การเรียนรูเกิดขึ้นจากการออกทริป เชน การไปถายในทริปของจังหวัดนานและแพร จะมีชางภาพบางทานที่เพิ่งมีกลองเป็น
ของตนเองแตมีมุมมองในการมองภาพที่ดีแตยังขาดการขัดเกลา ซึ่งในกลุมจะมีชางภาพที่มีฝีมือและมีมุมมองที่โดดเดนอยู
หลายทาน และการเรียนรูจะเกิดตั้งแตการแบงสายวาคนไหนควรที่จะไปถายภาพในสถานที่ใด เพราะการแบงสายเป็น              
การเรียนรูเรื่องการจัดการคนเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน และเพื่อใหไดพัฒนาความสามารถของชางภาพแตละคนใหสูงขึ้น 
เพราะการแบงสายจะมาจากภาพตามความถนัดของแตละคนที่ไดสงเขามาเพื่อใหไดคัดเลือกในตอนแรก ซึ่งพอไดรูถึงความ
ถนัดแลวจึงจะแบงสายของชางภาพแตละคนใหเหมาะสมได เมื่อมีการแบงสายเรียบรอย ก็จะเป็นการลงพื้นที่ การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเริ่มถายภาพเพราะการถายในแตละสายนั้นเนื่องดวยมุมมองที่ตางกันของคนในสายเดียวกัน ภาพที่ไดมาก็จะ
มีลักษณะที่ตางกัน และจะสามารถเรียนรูในมุมมอง เรียนรูในขั้นตอนและเทคนิคการถายภาพผานการสังเกต จากการพูดคุย 
หรือท่ีเรียกงาย ๆ วา “ครูลักพักจํา” ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึ้น ทุกคนสามารถเรียนรูจากกันไดทั้งหมด สิ่งใดที่เห็นแลวนาสนใจก็สามารถ
เขาไดสอบถามไดวามันทําอยางไร เกิดขึ้นไดอยางไร จากผูที่ถายภาพนั้นออกมาซึ่งจะเห็นถึงการเรียนรูภาพในกลุม ซึ่งการ
เรียนรูก็นําพาใหไปถึงการเขาใจในความคิดของกันและกัน และสรางมิตรภาพความสัมพันธแระหวางคนในกลุมเองที่มากขึ้น ให
ไดรูจักกันมากขึ้นวา แตละคนที่เป็นเพื่อนสมาชิกในกลุมเป็นอยางไร ไมใชเพียงแคเรียนรูในการถายภาพอยางเดียว 
 ภายในกลุมนี้ถาจะมองในแนวคิดการมีสวนรวมก็จะมองไดตั้งแตจุดรวมของกลุมที่ไดเกิดขึ้นตั้งแตแรกเริ่มกอนจะเขา
มาคือการสนใจในการถายภาพรวมกัน แตถามองถึงการมีสวนรวมของกลุมก็จะมองเห็นไดจากการจัดกิจกรรมที่มีการใหความ
รวมมือไมวาจะเป็นคาใชจายสวนที่ตองเพิ่มเติม การรวมมือกันของสมาชิกในกลุมเพื่อการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง เชน 
กิจกรรมที่แสดงภาพ ณ ขวงเมืองจังหวัดนานที่มีการรวมมือของคนในกลุมตั้งแตการคัดเลือกภาพ ซึ่งในการคัดเลือกภาพที่ได
ถายมาดวยตนเองนั้น สําหรับสมาชิกใหมอาจจะเป็นเรื่องยาก จึงทําใหตองมีการชวยกันภาพในกลุมยอยหรือสายที่ไดแบง
ออกไปถายมา มานั่งรวมตัวกันเพื่อรวมกันคัดเลือกภาพของแตละคนที่ไปถายมาในใหออกมาเป็นภาพที่ดีที่สุดคนละ 5 ภาพ 
และจะมีคนท่ีคอยชวยคัดภาพเพิ่มเติมใหเหลือเพียง 2 ภาพที่ดีที่สุด โดยคนที่จะคัดภาพใหเหลือเพียง 2 ภาพนั้น จะเป็นคนที่
สมาชิกภายในกลุมทุกคนยอมรับวาเป็นคนที่มีมุมมองที่ดี มีฝีมือที่ไดรับการยอมรับจากทุกคนในกลุมโดยที่ไมไดขึ้นอยูกับอายุ
ของบุคคลเป็นหลัก จึงทําใหการมีสวนรวมกันเกิดขึ้นมากในสวนนี้และก็จะนําไปสูในสวนที่เป็นการจัดแสดง ซึ่งสมาชิกที่วาง
หลังจากคัดเลือกรูปแลว บางสวนก็ไดชวยในสวนของงานพิมพแภาพเพื่อใหพรอมนําไดจัดแสดง บางสวนก็ไดชวยในการจัดเตรีม
สถานที่ ซึ่งที่คนไดชวยเหลือกันอยางหนัก เพราะดวยความรวมมือของคนในกลุมจึงทําใหงานแสดงภาพในครั้งนั้นผานไปได
ดวยดี  
 โดยรวมแลว กลุม สห+ภาพ เป็นกลุมที่มีความนาสนใจในหลายๆดาย บางคนอาจจะมองวาเป็นกลุมชางภาพที่
เหมือนกลุมชางภาพหรือสมาคมทั่วไป แตสิ่งที่ผูศึกษาไดเห็นชัดเจนมากคือทุกคนอยูกันดวยใจรัก และไมคํานึงถึงผลประโยชนแ
ใด ๆ เพราะผลประโยชนแบางสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทําใหเกิดการขัดแยงกันในกลุม กลุม สห+ภาพ จึงมองขามผานในสวนนี้ไปแลว
มองในความสัมพันธแแบบ เพื่อนพอง พ่ี นอง ที่รักใครกันในกลุมสมาชิกมากกวา 

 
บทสรุป 
 กลุม สห+ภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 จัดตั้งโดยกลุมคนที่สนใจในการถายภาพเหมือนกันกลุมผูกอตั้งหลัก
ประกอบดวย คุณเกรียงไกร ไวยกิจ คุณจีระนันทแ พิตรปรีชา คุณธีรภาพ โลหิตกุล และคุณเพ็ญพักตรแ มรกตวิศิษฐแ ซึ่งแกนหลัก
คือทุกคนเป็นคนรักในการถายรูป ปใจจัยนอกเหนือจากการถายรูปคือการรูจักกัน การมีปฏิสัมพันธแกันภายในกลุม มีเจตนาใน
การนําภาพถายคืนสูชุมชน ซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงคแของกลุมก็คือ การที่จะนําภาพถายจากชางภาพที่ไดถายภาพในพ้ืนท่ีไดนํา
ภาพไปแสดงใหคนในชุมชนไดเสพงานศิลปะภาพถาย บางภาพอาจเป็นมุมที่ตางออกไปโดยการจัดตั้งของกลุมเริ่มมีกิจกรรมใน
การจัดแสดงภาพรวมกันครั้งแรกที่ตลาดรอยปีสามชุก โดยใชช่ืองานวา “ตลาดยังไมวาย” และใชโจทยแวา “ตลาด” โดยที่ผูนํา
กลุมทั้ง 4 ทาน ไดชวนเพื่อนๆของทานเขามามีสวนรวมในการจัดแสดงภาพถายที่เกี่ยวกับตลาดจากท่ัวโลก เขามาจัดแสดงโดย
รวบรวมจากชางภาพทั้งหมด 21 ทาน และการจัดแสดงผูเขาชมไมเสียคาใชจายใดๆ และตอมาไดมีทางจังหวัดตาง  ๆ ให          
ความสนใจกันกิจกรรมของกลุมจึงทําใหเกิดกิจกรรมการถายภาพของจังหวัดอยูอยางตอเนื่อง  
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 กระบวนการกลุมจะเริ่มตั้งแตการที่สมาชิกเริ่มเขารวมกลุมในกรณีของชุมชนสห+ภาพนั้น การรวมกลุมเกิดจากการ
รวมกลุมของคนท่ีรักในการถายภาพเหมือนกัน มีความตองการที่จะชวยเหลือสังคมเชนเดียวกัน ทําใหเกิดบทบาทอันเนื่องจาก
อิทธิพลของชุมชนสห+ภาพ มีความเคลื่อนไหวตางๆเชนการเผยแพรภาพถายสูสาธารณะ และในพื้นที่ตางๆ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สถานะของสมาชิกภายในกลุมที่ไมไดมีอยูอยางตายตัว แตจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมวาจะเป็น
ในดานบทบาทหนาที่ ความสามารถของสมาชิก หรือจํานวนสมาชิก ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปใจจัยหลายประการ เชน การจัดกิจกรรม 
การบริหารจัดการภายใน ตลอดจนภาวะของการนําของกลุม และความรวมมือรวมใจของสมาชิก แนวนโยบายของกลุม             
ซึ่งปใจจัยเหลานี้ยอมทําใหกระบวนการกลุมไดพัฒนาไปสูจุดหมายของกลุม นอกจากนั้นยังรวมถึงการปฏิสัมพันธแระหวางบุคคล
ของชุมชนสห+ภาพเอง และชุมชนภายนอก ซึ่งปฏิสัมพันธแเหลานี้อาจจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรม ท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว  เพื่อท่ีจะบรรลุเปูาหมายของกลุมและชุมชน หรือไดผลประโยชนแรวมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การรวมกลุมของกลุม สห+ภาพ นั้น มีความชัดเจนและยึดในนิยามของกลุมที่วา “คืนภาพถายสูสังคม” ในกลุม 
สห+ภาพ ลวนมีแตชางภาพที่มีความสามารถและสามารถถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ไดดี และสามารถทําใหพื้นที่ที่ไดเขาไปทํา
กิจกรรมมีการพัฒนาในการทองเที่ยวมากขึ้น แตสิ่งที่ควรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการนําเสนอภาพถายก็คือ การถายทอดเทคนิค
การถายภาพ ในมุมมองตาง ๆ การตกแตงภาพ การจัดองคแประกอบภาพ รวมไปถึงการสื่อความหมายของภาพ ใหกับบุคคล
ทั่วไป ท่ีมีความรักในการถายภาพ และสนใจการถายภาพเชนเดียวกับชุมชน สห+ภาพ ซึ่งทางชุมชน สห+ภาพ อาจนําเสนอใน
รูปแบบของการจัดอบรม หรือการเผยแพรผานสื่อเพื่อใหบุคคลทั่วไปเขาถึงไดยิ่งขึ้น 
 บทบาทของชุมชนสห+ภาพ ทําหนาที่การเผยแพรมุมมองตาง ๆ ในแงงามที่ไมไดปรุงแตงที่มีอยูในพื้นที่นั้น ๆ ที่มี
ความแตกตางมุมมองกันท่ีชางกลองนําออกมาใหประชนไดเห็นศักยภาพของพื้นที่ตนเอง ขึ้นอยูกับประชาชนที่จะสามารถทํา
ใหเกิดประโยชนแ และหวงแหนทรัพยากรของพวกเขา แตบทบาทหนาท่ีสําคัญอีกดานคือดานการปกปูองพื้นที่และทรัพยากรใน
พื้นที่ของภาครัฐ ที่ในปใจจุบันหลายพื้นที่ยังไมมีการปกปูองพื้นที่ ทรัพยากร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอยางจริงจัง ทําใหสิ่ง
เหลานั้นคอย ๆ เลือนหายไปตามการเวลา ซึ่งปรากฏการณแนั้นช้ีใหเห็นวาภาครัฐควรใหความสนใจ และใหความสําคัญกับพื้นที่
ของตน เชนการกําหนดนโยบาย หรือตัวบทกฎหมายในการปกปูองคุมครอง เชนเดียวกันกับจังหวัดนาน และจังหวัดแพร            
ที่มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นหลังจากท่ีมีการไปถายภาพมาเผยแพร ตอมาภาครัฐจึงเขามามีสวนในการจัดการการทองเที่ยวใน
ที่สุด 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  
 ในปใจจุบันมีชางภาพหนาใหมมากข้ึน ทําใหการถายภาพน้ันไมใชเรื่องยากอีกตอไป แตคนที่ถายภาพใหสังคมนั้นยังมี
นอย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเรื่องของการถายทอดความรูของกลุม สห+ภาพ แกประชาชนทั่วไปอยางไร และสงเสริมใน
การถายภาพอยางไร 
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ความเข้มแข็งของชุมชนเมืองกรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านสินธร  
แฮบป้ีแลนด์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

Strength of Urban Community: Case Study of SinthornVillage, Happyland,  
Bang Kapi, Bangkok 

 
                                                                                                     ภภัสสร  สอนซ่ือ40 

 
Abstract 

 
 The research on “Strength of Urban Community: Case Study of Sinthorn Village, Happyland, Bang 
Kapi, Bangkok” endeavored to examine the strength of urban community in term of community 
participation. The data were collected by documents review, in-depth interview with four people, 
subgroup discussion with the leader, committee and members of community, and participant 
observation. 
 The finding reported that the strength of urban community in Sinthorn Village involved with 
three dimensions; security, cleanliness and lightness. Based on these noticeable dimensions, the 
committee was able to manage the community in term of budget. The community strength arose from 
the strong foundation of society included having the devoted leader and members. The security, 
cleanliness and lightness of community were productively administered. As per my suggestion, the 
related organizations who deal with community should take part in promoting more activities or training 
sessions concerned with community development. 

 
Keywords : Community Strength, Urban Society 
 

บทคัดย่อ 
 
 สารนิพนธแฉบับนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาความเขมแข็งของชุมชนเมือง ในมิติของการมีสวนรวมของชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแแบบ
เจาะลึก จํานวน 4 ทาน การสนทนากลุมยอย ผูนําชุมชน คณะกรรมการ สมาชิกชุมชน และการสังเกตอยางมีสวนรวม  
 ผลการศึกษาพบวา ความเขมแข็งของชุมชนเมือง ของชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พิจารณาไดจากองคแประกอบ 3 ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานความสะอาด และดานแสงสวางในชุมชน 
โดยคณะกรรมการชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนและพึ่งพาตัวเองทางดานงบประมาณ นอกจากนั้น ความเขมแข็งของ
ชุมชนยังสะทอนไดจากการมีทุนทางสังคมของชุมชนอันไดแกการมีผูนําที่เสียสละ การสํานึกรักในชุมชนของสมาชิก สมาชิก
สวนใหญไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน ทําใหการดําเนินงานดาน ความปลอดภัย ความสะอาดของชุมชน และ
ระบบไฟฟูาแสงสวางในชุมชนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษามีขอเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง
ใหความสําคัญตอการสรางและพัฒนาผูนําชุมชนเมือง และการใหความรูแกสมาชิกในชุมชนเมืองในการบริหารจัดการชุมชน
ของตนเองใหมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ : ชุมชนเมือง, ชุมชนเขมแข็ง 

                                                           
40 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 การพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศักยภาพของมนุษยแ ใหสามารถพึ่งตนเอง 
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางยั่งยืน ในขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนแ ไดสงผลกระทบทั้งชุมชนเมืองและชนบทใน          
วงกวาง ดังนั้น การสงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สมาชิกในชุมชนสามารถเรียนรูอยางเทาทันตอกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่จําเป็น   
 สําหรับชุมชนในเขตพื้นท่ีเมือง ซึ่เป็นพ้ืนท่ีที่มีความใกลชิดและมีโอกาสไดรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกมากกวาชุมชนในชนบท การสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีภูมิคุมกันสามารถพึ่งพาตนเองได ก็นับวาเป็นเรื่องที่จําเป็น 
แตเนื่องจากลักษณะหรือธรรมชาติของชุมชนเมืองมีความแตกตางหลากหลายของสมาชิกในชุมชน ซึ่งยากตอการทํางานในเชิง
การพัฒนา ดังนั้น การที่จะมุงหาคําตอบวา การพัฒนาชุมชนเมืองใหเขมแข็งจะมีแนวทางอยางไร จึงเป็นเรื่องที่ผูเกี่ยวในหลาย
วงการใหความสนใจเป็นอยางมาก อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ไดพยายามที่จะคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งในเขตเมือง และนํามาศึกษาวา อะไรที่ทําใหการบริหารจัดการชุมชนของที่น่ีเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํา
ใหชุมชนเขมแข็ง ผูนําและสมาชิกมีสวนรวมในการแกไขปใญหาตาง ๆ ของชุมชนอยางแข็งขัน 
 หมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่ประกอบดวยบานเดี่ยว 
ทาวนแเฮาสแ และอาคารพาณิชยแ เป็นชุมชนหมูบานจัดสรรและเป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญมี 
1,175  หลังคาเรือน มีประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนนี้ประมาณ 3,000 กวาคน และในปี พ.ศ. 2536 เจาของโครงการถูกฟูอง
ลมละลาย หมูบานสินธรก็เปลี่ยนเจาของ เจาของใหมไมสามารถฟ้ืนฟูกิจการได และจากการที่พบปใญหาในชุมชน และมีผูนําที่
มีความทุมเทใหกับชุมชนหมูบานสินธรทําใหชุมชนสามารถจัดการปใญหาไดอยางดี และคนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการชุมชนมีการดําเนินงานของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพจนหมูบานสินธรไดรับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนดีเดนในการรวมใจ
กูภัยเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542 และชุมชนดีเดนประจําปี พ.ศ. 2543 จากสภาสังคม
สงเคราะหแแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภแ และปใจจัยที่ทําใหชุมชนหมูบานสินธรไดรบัรางวัล คือสภาพความเป็นอยูของ
ชุมชน ท่ีมีลักษณะพึ่งพา ชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน ชุมชนอยูกันอยางตอเนื่องยาวนาน มีผูนําชุมชนที่เสียสละมีการรวมกลุมที่
เขมแข็ง มีแกนนําสําคัญที่ทําใหเกิดความรวมมอื รวมแรง รวมใจกัน มีการทํางานเป็นระบบ ผูนํามีความสามารถ และวิสัยทัศนแ 
จากการศึกษาพบวาในอดีตคนในชุมชนนี้ไดมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางเป็นระบบ              
จากปใญหาดานความปลอดภัย ดานความสะอาด ดานแสงสวางในชุมชน ซึ่ งขาดผูรับผิดชอบทําใหเกิดผูนําที่มีความเสียสละ                              
มีความรับผิดชอบทุมเทใหกับชุมชนในการจัดการแกปใญหารวมกันของชุมชนทําใหเกิดกระบวนการจัดการ  กระบวนการมีสวน
รวม และการพัฒนาชุมชน มีการจัดการชุมชนที่มีคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อเป็นสื่อกลางของชุมชน ในการสะทอนหรือเรียกรอง
ใหเกิดการพัฒนาในชุมชน สงเสริมความรวมมือกันระหวางคนในชุมชน และเป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ เกิดกิจกรรมรวมกัน เชน เก็บคาสวนกลางเดือนละ 130 บาทตอหลังคาเรือน มีหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
มีการจัดประชุมของสมาชิกในชุมชน มีลานกีฬา สวนสาธารณะและหองสมุดของชุมชน มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติใน
โอกาสตางๆรวมกันของสมาชิกในชุมชนและวันสําคัญของชาติจากการที่ชุมชนหมูบานสินธร รวมกลุมกันเพื่อแกไขปใญหาของ
คนในชุมชนนั้น มีความสอดคลองในงานพัฒนาชุมชน  เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งที่สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแกปใญหารวมกัน  และรวมรับผลประโยชนแรวมกัน โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชนและมี
ความสามารถพึ่งพาตัวเองไดจึงเป็นจุดเริ่มตนของการวิจัยที่นาสนใจของชุมชนนี้ นํามาสูการทําวิจัยวาปใจจุบัน ชุมชนนี้ยังคง
เป็นชุมชนเขมแข็งอีกหรือไม และมีการพัฒนาตอเนื่องอยางไร หากไมมีการพัฒนา อะไรเป็นเหตุที่ทําใหหยุดการพัฒนาของ
ชุมชนนี ้
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทําการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณแผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชน การสนทนากลุม เพื่อศึกษากระบวนการที่ทําใหเกิดความเป็น
ชุมชนเขมแข็ง เกิดกระบวนการเรียนรูและขยายผลสูพื้นที่ขางเคียงโดยดําเนินการวิจัยความเขมแข็งของชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
ชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



 334 

 
 ศึกษาความเขมแข็งของชุมชนเมือง ในมิติของการมีสวนรวมของชุมชน หมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีและเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูศึกษาไดใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อันประกอบไปดวยกระบวนการศึกษาและ
วิเคราะหแขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และกระบวนการสัมภาษณแเจาะลึก                  
(in-depth interview) โดยมีเหตุผลประการสําคัญของการนําระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย  (methodology) 
ดังกลาวขางตนมาใชในการดําเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ คือ การวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) การสัมภาษณแเจาะลึก (in-depth interview)  การสัมภาษณแกลุม (group interview)  และการ
สังเกตอยางมีสวนรวม สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นแบบสัมภาษณแเชิงลึก และ
แบบประกอบการสังเกต 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมลูในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กลุมผูใหขอมูลไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการ 
สมาชิกในชุมชน จํานวน 5 ทาน ซึ่งเป็นกลุมแกนนําและเขามาทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความเขมแข็งของชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานสินธร แฮบปี้แลนดแ  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ไดสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการความเขมแข็งที่เกิดขึ้นในชุมชน การดํารงความเขมแข็งของชุมชนที่ผาน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตั้งแตในอดีตและปใจจุบัน โดยผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นปรากฏการณแที่เป็นรูปธรรมของความ
เขมแข็งของชุมชน อาทิ  คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได สมาชิกสวนใหญไดเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนกากรของการ
พัฒนา คนในชุมชนไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวางกันท่ีแสดงใหเห็นวา ชุมชนที่น่ีมีทุนทางสังคม แกนนําและสมาชิก
สวนใหญในชุมชนมีความตระหนักในความเป็นเจาของชุมชน เกิดความรักความหวงแหนชุมชน รวมกันปกปูองผลประโยชนแ
ของชุมชน โดยเฉพาะผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ทํางานดวยความเสียสละ มีจิตอาสา ตระหนักในการทํางานท่ีไมได
หวังคาตอบแทน แตเป็นการทํางานที่มุงหวังประโยชนแของคนในชุมชนสูงสุด  โดยจะเห็นไดจากผลการบริหารงานดานความ
ปลอดภัย  ดานแสงสวาง และดานความสะอาดที่สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของ
การบริหารจัดการของผูนําและสมาชิกในชุมชน นอกจากจะเห็นไดจาก การมีผูนําที่เสียสละ สมาชิกเขามาสวนร วม ทําให
ชุมชนสามารถเก็บรายไดสวนกลางไดสูงกวาที่เคยทํามา (ประมาณ 80 %) มีการทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่
ตอบสนองตอปใญหาและความตองการของคนในชุมชนไดเป็นอยางดี และสวนหนึ่งที่เป็นปใจจัยสนับสนุนใหการบริการจัดการ
ชุมชนประสบความสําเร็จไดแก ความสามารถของแกนนําที่ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะ
หนวยงานภาครัฐ ทําใหชุมชนสามารถระดมทรัพยากรและงบประมาณไดจากภายนอกเป็นการเพิ่มเติมจากที่ไดจากสมาชิกใน
ชุมชน ทําใหการบริการงานของชุมชนมีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองทางดานงบประมาณไดมากข้ึน  
 
การบริหารจัดการชุมชนของคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านสินธร 
 เนื่องดวยสภาวการณแของชุมชนหมูบานสินธรในชวงแรกนั้น อยูในฐานะลมละลาย เจาของใหมผูมารับชวงตอ                  
ไมสามารถฟื้นฟูกิจการได ทําใหเกิดปใญหาในการอยูอาศัยของคนในชุมชน ไมวาจะเป็นเรื่องของความปลอดภั ย  เรื่องของ
ความสะอาด และเรื่องของแสงสวางในเวลากลางคืน จึงเป็นเหตุใหคนในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อแกปใญหา อยางไรก็ตาม 
ในชวงเวลาดังกลาว ไดมีกลุมแกนนําที่มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนรวม โดยแกนนํากลุมนี้ ไดมีการรวมตัวกันอยางไม
เป็นทางการ และไดมีการประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อหาทางแกไขปใญหารวมกัน ในที่สุด ก็ไดมีความเห็นรวมกันที่จะบริหาร
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โดยคนในชุมชน จากนั้นก็ไดมีการกอตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนขึ้นมา ทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยาง
เป็นระบบ  ไมวาจะเป็นปใญหาดานความปลอดภัย ดานความสะอาด และดานแสงสวางในชุมชน ซึ่งรายละเอียดของการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ 
 1. การจัดการดานความปลอดภยั  จากสภาพปใญหาดานความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มแรกของหมูบานสินธร คือ
มีการโจรกรรมเกิดขึ้นหลายครั้งเนื่องจากยามรักษาความปลอดภัยไมพอ คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมสมาชิกในชุมชน
ประจําเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการสื่อสารผานหอกระจายขาว ดวยเสียงตามสายทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อใหสมาชิก
สามารถเขาติดตามขอมูลขาวสารการประชุมของคณะกรรมการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเสริมมาตราการดาน
ความปลอดภัยของหมูบาน คณะกรรมการชุมชนไดจางยามรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นผูพักอาศัยอยูในชุมชน รวมทั้งการ
ติดตั้งกลองวงจรปิดเพิ่มขึ้น บริเวณปูอมยามทางเขาออกของหมูบานรวม 8 ตัว และทําลูกระนาดใหมีขนาดใหญ เพื่อชลอ
ความเร็วของรถเขา-ออก ซึ่งจะชวยใหกลองวงจรปิดสามารถจับภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการชุมชนฯ          
ยังไดประสานงานกับทางสํานักงานตํารวจเขตบางกะปิ ในการตรวจตรารักษาหมูบานดานความปลอดภัย  มีจุดตรวจของ
ตํารวจอยูบริเวณดานหลังของหมูบานซึ่งเป็นหองสมุดชุมชนและเป็นสนามเด็กเลน ผลจากการดําเนินมาตราการดานความ
ปลอดภัยดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหคนในชุมชนมีความพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัย  และสงผลให
คณะกรรมการชุมชนฯเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนมากขึ้น จะเห็นไดจากจํานวนสมาชิกในชุมชนที่ออกมาทํากิ จกรรม
รวมกับคณะกรรมการชุมชนฯเพิ่มมากขึ้น  
 2. การจัดการดานความสวาง  คณะกรรมการชุมชนฯ ไดมีการการดําเนินการดานความปลอดภัยควบคูกับ                
การดําเนินการดานแสงสวางภายในหมูบาน เพราะในอดีตที่ผานมา หมูบานประสบกับปใญหาดานความปลอดภัยอัน
เนื่องมาจากแสงสวางในถนนหาทางและพื้นที่ตาง ๆ ไมเพียงพอ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการชุมชนฯไดเขามาดําเนินงาน ก็ไดมี
การเก็บคาสวนกลางครัวเรือนละ 130 บาท เพื่อใชเป็นคาใชจายของหมูบาน ซึ่งก็รวมถึงระบบไฟฟูา แสงสวางตั้งแตทางเขา
หมูบาน หนาปูอมยาม แสงสวางในแตละซอย เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนดวย  ผลจากการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนฯในการแกปใญหาดานแสงสวาง สงผลใหสมาชิกในชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลงานมากขึ้น โดยจะเห็น
ไดจากการเขามามีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการชุมชนฯไดจัดขึ้นมา  
 3. การจัดการดานความสะอาด ขยะเป็นปใญหาที่ไดสรางความเดือดรอนใหแกผูอยูอาศัยในชุมชนหมูบานสินธรมา
นาน เนื่องจากท่ีนี่เป็นชุมชนขนาดใหญ มีประชากรอาศัยอยูเป็นจํานวนมากและคอนขางหนาแนน จึงทําใหมีปริมาณขยะในแต
ละวันเป็นจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในการแกปใญหาขยะของคณะกรรมการชุมชนฯในระยะแรก ไดดําเนินการแกไขดวยการ
เพิ่มจํานวนคนเก็บขยะใหมากขึ้น (มีจํานวน 6 คน) แตเนื่องจากปริมาณขยะมีจํานวนมาก พื้นที่ชุมชนก็กวางขวาง ทําใหการ
ดูแลเก็บกวาดขยะทําไดไมทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้น สมาชิกในชุมชนก็ไมไดระมัดระวังในการทิ้งขยะมากเทาที่ควร หรืออาจจะกลาว
ไดวา ในระยะแรก ๆ สมาชิกในชุมชนยังไมไดเกิดความตระหนักในปใญหาขยะหรือปใญหาสิ่งแวดลอมเทาที่ควร ทําใหใน
ระยะแรกๆ ของการแกปใญหาเรื่องขยะยังไมไดผลเทาที่ควร ถึงแมคณะกรรมการชุมชนฯจะยอมเสียคาใชจายในการจางคนมา
เก็บขยะถึง 6 คน ตอมา คณะกรรมการชุมชนฯ นําโดยประธานกรรมการหมูบาน (นายสุนทร พึ่งสุชนสุนทร) ไดคิดหาวิธี
จัดการกับขยะ โดยสรางกระบวนการมีสวนรวมจากสมาชิกในชุมชนดวยการใหแตละซอยดูแลรักษาความสะอาดในซอยของ
ตนเอง พรอมทั้งริเริ่มใหสมาชิกในชุมชนมีการคัดแยกขยะกอนสงใหกับรถขยะของกรุงเทพฯ (มีการ recycle ขยะดวย) ทําให
ปริมาณขยะในแตละซอยลดจํานวนลงเพราะไดรับการดูแลจากสมาชิกที่อาศัยในแตละซอยอยางใกลชิด รวมทั้งการแยกขยะ
หรือการนําขยะบางประเภทกลับมาใชใหม (reused) ก็ยิ่งชวยใหปริมาณขยะลดนอยลงไปอีก ที่สําคัญ คณะกรรมการหมูบานฯ             
ไดประสานความรวมมือไปยังเขตบางกะปิ ทําใหรถขนขยะไดเขามาขนขยะในชุมชนตามวันเวลาที่ไดนัดหมาย จึงทําใหปใญหา
ขยะของหมูบานสินธร ไดรับการแกไขอยางไดผล   
       
บทวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 
 จากผลการศึกษาขางตน ทําใหเห็นไดวา “ความไว้วางใจ” ที่สมาชิกมีตอผูนํา เป็นประเด็นสําคัญที่ทําใหเกิดการ
รวมตัวกันของสมาชิกที่”มีความหลากหลาย” ทั้งในเรื่องภูมิหลัง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา หรืออาจไดวา             
ความยากในการสรางชุมชนเมืองใหมีความเขมแข็ง ไดแก ปใญหาความหลากหลายที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังนั้น การรวม
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ความเชื่อ ความศรัทธา ความคิด ของคนท่ีมีความแตกตางหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญตอการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ในชุมชนเมือง กรณีหมูบานสินธร เมื่อผูนําไดรับความไววางใจจากสมาชิกแลว ก็จะเกิดกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ 
ตามมา ทําใหคณะกรรมการสามารถระดมทุนและทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน รวมทั้งภายนอกชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเรื่องของความไววางใจท่ีสมาชิกมีตอผูนําชุมชนแลว ยังมีประเด็นที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ของการบริหารงาน และความเขมแข็งของชุมชนเมือง ซึ่งไดแก “การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชุมชน” โดยที่
คณะกรรมการชุมชนไดมีการดําเนินดานนี้มาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเป็นการประชุมประจําเดือนที่มีทุกเดือน การรายงานผล
การประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนโดยใชเสียงตามสาย ที่สามารถสงขอมูลขาวสารไปยังสมาชิกใน ชุมชนได
อยางทั่วถึง สิ่งเหลานี้ ทําใหสมาชิกในชุมชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการฯไดอยางตอเนื่องใกลชิด ทําให
เกิดความเขาใจอันดีตอคณะกรรมการฯ และเกิดความโปรงใสในการทํางานของคณะกรรมการฯในโครงการตาง ๆ เกิดเป็นการ
บริหารงานที่มีความเป็นธรรมาภิบาลในชุมชน เมื่อเป็นเชนนี้ การกําหนดนโยบายของคณะกรรมการชุมชน และการยอมรับ
และปฏิบัติตามของสมาชิกในชุมชน จึงเกิดขึ้นไดงาย โดยจะเห็นไดจาก การที่สมาชิกในแตละซอยยอมที่จะรับอาสามาดูแล
ขยะในซอยของตนเอง ทําใหปใญหาขยะลดลงอยางรวดเร็ว สมาชิกยอมที่จะแยกขยะ และนําขยะไปใชซ้ํา ซึ่งก็มีผลทําให
ปริมาณขยะลดลงอยางเห็นไดชัด สมาชิกยอมลดจํานวนคนเก็บขยะลง (จาก 6 คน เหลือ 2 คน) เพื่อประหยัดงบประมาณ
ใหกับคณะกรรมการชุมชน และเขามามีสวนรวมในการแกไขปใญหาขยะดวยตนเอง สิ่งเหลานี้ ลวนสะทอนใหเห็นภาวะการมี
อยูของทุนทางสังคม และพลังของชุมชนเมืองในการแกไขปใญหาใหกับชุมชนของตนเอง  
 
ข้อค้นพบในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี ไดพบวา ปใจจัยดานผูนําที่มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนรวม มีความซื่อสัตยแ โปรงใส และมี
วิสัยทัศนแกวางไกล สามารถประยุกตแใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการแกไขปใญหาไดอยางมีประสเทิธิภาพ เป็นสิ่งที่จําเป็น 
โดยเฉพาะการทํางานในเขตชุมชนเมือง เพราะวิถีชีวิตสวนใหญของคนในชุมชนเมืองจะมีความเป็นปใจเจกบุคคลสูง มีคานิยมที่
ใหความสําคัญดานวัตถุ และการบริโภคเป็นหลัก ดังนั้น บนความหลากหลายของชุมชนเมือง จึงขาดบุคคลหรือกลุมคนที่จะ
เป็นศูนยแรวมจิตใจ หรือเป็นบุคคลที่สมาชิกสวนใหญจะใหความไววางใจได จึงมีนอย ทําใหชุมชนที่เป็นอยู จึงเป็นชุมชนในเชิง
พื้นที่  หรือเขตการปกครองของทางการ แตคนในชุมชนไมมีความผูกพันใกลชิดกัน จึงขาดพลังในการแกไขปใญหาใหแกตนเอง 
ตองพึ่งพารัฐหรือหนวยงานภายนอกเป็นหลัก นอกจากน้ัน ความผูกพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างกันในชุมชน บนฐานของ
ความเข้าใจอันดี ของสมาชิกในชุมชน ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่คนพบจากการศึกษา สิ่งเหลานี้ไดสราง พันธะความผูกพัน 
ระหวางคณะกรรมการชุมชน ที่ทุกคนจะรวมแรงรวมใจในการทํางานใหแกสวนรวม พันธะความผูกพัน ระหวาง
คณะกรรมการชุมชนกับสมาชิกในชุมชนที่จะใหการยอมรับและการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งพันธะ
ความผูกพันระหวางสมาชิกในชุมชนดวยกัน ความเขมแข็งของชุมชนที่แสดงออกถึงพลังของทุกคนจะเห็นไดจากการแกไข
ปใญหาตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดดวยมีและมีประสิทธิภาพ (การแยกขยะ การรักษาความสะอาดในแตละซอย) ดังนั้น 
รูปแบบวิธีการของการสื่อสารกันของคณะกรรมการฯและสมาชิกในชุมชนแหงนี้ ในลักษณะของการประชุมประจําเดือนที่มี
ตอเนื่องสม่ําเสมอ การทําประชาคม การถายทอดเสียงตามสาย สิ่งเหลานี้ ลวนไดสราง “ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
(understanding)” ใหเกิดขึ้น และสงผลใหเกิดพลัง ความเขมแข็งแกชุมชนเมืองไดอยางนาประหลาดใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ชุมชนควรใหความสําคัญในการสื่อสารระหวางกัน เพื่อสราง ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ของสมาชิกในชุมชน 
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มตนของการเปิดใจใหสมาชิกไดหันหนาเขาหากัน เป็นการสรางโอกาสในการรวมปรึกษาหารือเพื่อแกไข
ปใญหาตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนรวมกัน เมื่อเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันแลว สมาชิกก็จะเริ่มมีความไววางใจซึ่งกันและกัน    
ทําใหทุกคนสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันได้ อันจะน าไปสู่ กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน และยังรวม
ไปถึง การเกิดกระยวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนอย่างแข็งขันอีกด้วย จึงอาจจะกลาวไดวา ความเขาใจอันดี
ระหวางกัน ความไววางใจระหวางกัน เป็นรากฐานที่สําคัญที่จะทําใหสมาชิกในชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได             
(เกิดกระบวนการะเรียนรู) สามารถใหความรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ ได (เกิดกระบวนการกลุม) และหากชุมชนใด
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สามารถสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูและกระบวนการกลุมในชุมชนของตนเองได ชุมชนนั้นก็จะเกิดพลังในการแกไขปใญหา
ตาง ๆ อยางยั่งยืน (พลังความคิด พลังปใญญา พลังทรัพยากร พลังจากแรงกาย) 
 2. ชุมชนควรมีกระบวนการพัฒนาและแสวงหาผูนําที่แทจริง คือผูที่สามารถสะทอนปใญหาและความตองการของ
สมาชิกในชุมชนไดเป็นอยางดี และเป็นผูที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสวนรวม มีความคิดในเชิงบวก มีความซื่อสัตยแ สุจริต โปรงใส 
มีวิสัยทัศนแ มีความรอบรู และใฝุรู มีคุณธรรม ดังท่ีกลาวมาแลววา ชุมชนเมืองซึ่งมีลักษณะของความแตกตางหลากหลายในทุก
มิติ (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง) จึงเป็นเหตุใหการรวมตัว รวมใจ รวมความคิด รวมแรง รวมทรัพยากร ของคน
ในชุมชนเมืองทําไดคอนขางยาก เนื่องจากคนในชุมชนเมืองขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่จะมีบุคคล หรือกลุม
คน ที่มีคุณลักษณะดังกลาว กาวออกมาเพื่อเป็นจุดรวมของคนหมูมากในชุมชนที่มีความแตกตางหลากหลาย จึงเป็นเรื่องที่
จําเป็น ขอเสนอแนะของการศึกษาจึงเห็นวา การที่ชุมชนจะมีวิธีการขั้นตอนที่จะพัฒนาและแสวงหาแกนนําหรือผูนํา ที่มี
คุณลักษณะดังกลาวขางตน และสงเสริมใหผูนําไดแสดงบทบาทหนาที่ในการที่จะรวมคน รวมใจ รวมความคิด รวมทรัพยากร 
เพื่อใหเกิดพลังในการแกไขปใญหาใหแกชุมชน อันจะนําไปสูการพัฒนาตัวสมาชิกดวยกระบวนการพัฒนาดังท่ีไดกลาวมาแลวใน
ขอ 1 (กระบวนการเรียนรู กระบวนการกลุม กระบวนการมีสวนรวม กระบวนการเสริมพลัง) เป็นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมได  
 3. ชุมชนควรมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกอยางใกลชิด เพราะในชุมชนเมืองมีเรื่องของ กฎ ระเบียบ ของ
องคแกรและทางราชการเขามาเกี่ยวของเป็นอันมาก ดังนั้น ถึงแมในบางเรื่อง ชุมชนจะสามารถดําเนินการไดเอง แตก็อาจจะมี
บางขั้นตอนท่ีตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก ภายใตกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานนั้น ๆ อยู จึงเป็นเรื่องจําเป็น
ที่จะตองมีการประสานการทํางานกันอยางใกลชิด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาความเขมแข็งของชุมชนเมืองในบริบทอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองคแความรูเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเมืองของไทย
ใหกวางขวางมากขึ้น  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกก าลังกายของกลุม่ผู้สูงอายุ 
Factor that affect the fitness of the elderly 

 
ศรีตรัง  จันทร์เท่ียง41 

 
Abstract 

 
 Factors that affect the fitness of the elderly group. With the purpose to study the pat Research 
which affect the exercise of the elderly group. Sample used in the study are a group of elderly people to 
exercise, within a number of park including 5  Lumpini Park , Vajirabenjatut Park, Saree Thai Park , 
Thailand Garden 80 years to honor his Majesty and Nawaminpirom Park in Bangkok. Tools used in the 
study is a questionnaire in order to collect the data. Statistical data analysis with SPSS programs by 
analyzing the average values percent standard deviation t-test and analysis of variance (ANOVA) one-way 
in the statistical significance level 0.05 study results are as follow. 
 Sample, mainly female, age 71-8- years for  a Bachelor’s degree at most point. Marital with 
revenues lower than 10,000 baht and the current career civil sevvants pension, most by factors that affect 
the fitness of the elderly group. Factor that affect the fitness of the elderly group, found that respondents 
have the opinion that (X = 3.90) affects most services. The second is the place (X = 3.81) and individual (X 
= 3.64) and the device (X = 3.54) 
 The suggestion is that all sectors should give priority to the elderly. In order to develop. The 
potential of the elderly. To reduce the problem of the elderly is going to happen. Seniors are able to live 
by their own values. And build the self-esteem. And to make a good quality of life further. 
 
Keywords : Exercise, Elderly People 

 
บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธแเรื่อง ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ  มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการ
ออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะ
จํานวน 5 แหง ไดแก สวนลุมพินี สวน วชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสวนนวมินทรแภิรมยแ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะหแคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ         
การวิเคราะหแความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษามีดังนี้ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุ 71-80 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  สถานภาพสมรส  มีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท และอาชีพปใจจุบันเป็นขาราชการบํานาญมากที่สุด  โดยปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุม
ผูสูงอายุ ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดานบริการ             
(X = 3.90) มีผลตอการใชบริการมากที่สุด  รองลงมาคือดานสถานท่ี (X = 3.81)  ดานบุคคล (X = 3.64) และดานอุปกรณแ (X 
= 3.54) 

                                                           
41 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑติ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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 ขอเสนอแนะ คือ ทุกภาคสวนที่มีเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับกลุมผูสูงอายุ  ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอายุ  เพื่อลดปใญหาของกลุมผูสูงอายุท่ีจะเกิดขึ้น ใหผูสูงอายุสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดวยตนเองอยางมีคุณคา และสรางให
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พรอมทั้งการทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 
ค าส าคัญ : การออกกําลังกาย, ผูสูงอายุ 
 
บทน า 
 การพัฒนาของประเทศไทยในดานตางๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง  ภายใตความรวมมือกันของภาคประชาชน หนวยงานรัฐและเอกชน  เพื่อมุงหวังใหประเทศไทยมี
ความเจริญกาวหนาเทียบเทานานาอารยประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีประชากรที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหพัฒนา  ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน  
จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ในปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุสูงถึง 9.6 ลานคน  ซึ่งคิดเป็น
รอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด 
 ในประเทศไทยผูสูงอายุยังคงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอสังคมไทย กลาวคือ เป็นบุคคลที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
แกลูกหลาน  เนื่องจากประสบการณแในการดําเนินชีวิตที่มีมานาน  ไมเพียงแตการใหคําแนะนําหรอืคําปรึกษา  ผูสูงอายุยังมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยในอนาคต  ที่กลุมผูสูงอายุจะกลายเป็นสมาชิกกลุมใหญของสังคม  ในราวปี พ.ศ.
2548 ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเป็นสังคมผูสูงอายุ  จากการที่จํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด  และยังไดมีการคาดการณแถึงจํานวนประชาผูสูงอายุใน 10-20 ปีขางหนาหรือในราวปี พ.ศ.2564 ประเทศ
ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแ  ปใจจุบันภาครัฐไดตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมดังกลาว  ดังจะ
เห็นไดจากการจัดตั้งกลุม หนวยงาน หรือองคแกรตางๆ  เพื่อรวมมือกันในการดําเนินการแกไขปใญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยมีการวางมาตรการและการวางนโยบายในดานตางๆ  อาทิเชน  การจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติขึ้น  เพื่อเตรียมการรับมือ
กับสังคมผูสูงอายุ   ณ ปใจจุบันการจัดทําแผนดังกลาวมีการประกาศใชฉบับท่ี 2 แลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2545  โดยมี
ใจความสําคัญของแผนที่ตองการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองกลุมผูสูงอายุวาเป็นกลุมวัยที่มีปใญหาตอสังคมไปสูการมอง
ผูสูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชนแตอสังคม เป็นกลุมวัยที่สามารถดําเนินชีวิตดวยตนเองไดอยางมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิต
และหลักประกันที่ดี  รวมไปถึงการกําหนดภารกิจหนาท่ีตอกลุมผูสูงอายุอยางบูรณาการ กลาวคือ ปใญหาของกลุมผูสูงอายุตอง
ไมใชภาระหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น  หากแตตองเป็นการมีสวนรวมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
องคแกรภาครัฐและเอกชน  ในการที่จะเขามามีบทบาทรวมกันเพื่อทําการพัฒนาโครงสรางทางสังคมของประเทศไทย  โดยเป็น
การดําเนินการที่เนนในเรื่องการจัดสวัสดิการใหกับกลุมผูสูงอายุดานตางๆ  เชน  การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ  การจัดตั้งกองทุน
ผูสูงอายุ และการจัดบริการระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการดานสุขภาพใหแกกลุมผูสูงอายุอยางเป็นรูปธรรม  
กรุงเทพมหานครจัดเป็นเขตการปกครองหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญของประเทศ  เนื่องดวยเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนยแกลางของ
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  รวมทั้งมีการพัฒนาเพื่อใหเป็นชุมชนเมืองนา
อยูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาชุมชนเมืองในหลายพื้นท่ี  การสรางใหเกิดกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ เชน การจัดสถานที่ในการ
ออกกําลังกาย  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวสรางใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ  ที่มีความสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับท่ี 2 ที่มุงหวังใหผูสูงอายุอยูในฐานะบุคคลที่มีประโยชนแตอสังคม และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 กิจกรรมการออกกําลังกายเป็นกิจกรรมที่มีประโยชนแตอทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผูสูงอายุ  ปใจจุบันเราพบวาประชากร
ของประเทศตองประสบกับปใญหามลภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว  ทําใหกรุงเทพมหานครแหลงเห็นความสําคัญของปใญหา  
ดังจะเห็นไดจากการจัดทํานโยบายดานตางๆ ของกรุงเทพมหานครขึ้น  เพื่อดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของคนในชุมชนเมือง  
ดวยการสรางสวัสดิการทางสังคมเพื่อเป็นการสงเสริมใหประชาชนมีการดํารงชีพอยางเป็นสุข  กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบาย
ในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวขึ้นในจํานวนรอยละ 30 ทั่วกรุงเทพมหานคร หรือราว 3,000 ไร  โดยจัดใหมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครที่รกรางเป็นสวนสาธารณะ สวนหยอม และสวนชุมชน  สวนสาธารณะจัดเป็นพื้นที่โลงที่มีการจัดภูมิทัศนแให
เกิดความสวยงามเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เชน มีสนามหญา สระน้ํา ที่นั่งพักผอน มีตนไมหลากหลายชนิด  เป็นที่ผอน
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คลายความเมื่อยลา เป็นที่เพิ่มความสดช่ืน เป็นที่สรางสรรคแความคิดและเป็นที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา เดินเที่ยวเลนสําหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย  จากขอมูลสถิติของกลุมงานวิชาการสวนและตนไม สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพมหานคร พบวา มีสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักสิ่งแวดลอมและสํานักงานเขต
ตางๆ จํานวน 5,706 แหง โดยแยกเป็น 7 ประเภท อันไดแก สวนหยอมขนาดเล็ก สวนหมูบาน สวนชุมชน สวนระดับยาน 
สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง  ในประเทศไทยสวนสาธารณะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากประชากร
ทุกเพศทุกวัย  รวมทั้งผูสูงอายุในการเลือกไปออกกําลังกายท่ีสวนสาธารณะ   
 จากขางตนจึงเป็นเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  วา
สาเหตุใดผูสูงอายุจึงเลือกที่จะมาออกกําลังกายท่ีสวนสาธารณะ  โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชนแและขอมูลที่สําคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุ และการบริหารจัดการสวนสาธารณะในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อทําการศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาเก็บขอมูลการวิจัยภายในสวนสาธารณะที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงาน
สวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหาคร จํานวน 5 แหง  อันไดแก  สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสวนนวมินทรแภิรมยแ 
 1. ขอบเขตดานประชากร กลุมผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายท่ีสวนสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัย 
  2.1  ขอมูลประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ  
  2.2  ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Reseach)  โดยการศึกษาคนควาขอมูลจาก
หนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยว และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร (Population)  ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  กลุมผูสูงอายุที่มาใชบริการสวนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ไดแก สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนนวมินทรแภิรมยแ 
  1.2  กลุมตัวอยาง (Target)  ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
จากสวนสาธารณะจํานวน 5 แหง แหงละ 20 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากขอมูลแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใชเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  โดยแบงเป็น 
  สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก กลุมผูสูงอายุที่ไปออกกําลังกายใน
สวนสาธารณะจํานวน 5 แหง ไดแก ไดแก  สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนนวมินทรแภิรมยแ  ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ 
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 สวนที่ 2  แบบสอบถามที่เกี่ยวปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ที่ไปออกกําลังกายภายใน
สวนสาธารณะจํานวน 5 แหง ไดแก ไดแก  สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนนวมินทรแภิรมยแ   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาเก็บขอมูลการวิจัยภายในสวนสาธารณะที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงาน
สวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหาคร จํานวน 5 แหง  อันไดแก  สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนนวมินทรแภิรมยแ 
   1. ขอบเขตดานประชากร กลุมผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายท่ีสวนสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
   2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัย 
   2.1  ขอมูลประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ  
   2.2  ปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย  
ที่เป็นผูสูงอายุท่ีไปออกกําลังกายท่ีสวนสาธารณะจํานวน 5 แหง ไดแก  สวนลุมพินี สวนวชิรเบญจทัศ สวนเสรีไทย สวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสวนนวมินทรแภิรมยแ  จํานวน 100 ชุด  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหแดังนี้ 
 1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหอาจารยแที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อจะนําไปใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 2. การวิเคราะหแขอมูลโดยโปรแกรม SPSS 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
  กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุ 71-80 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  สถานภาพสมรส  มี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท และอาชีพปใจจุบันเป็นขาราชการบํานาญมากท่ีสุด  โดยปใจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของกลุม
ผูสูงอายุ  ปใจจัยท่ีมีผลตอการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดานบริการ (คาเฉลี่ย 
= 3.90) มีผลตอการใชบริการมากที่สุด  รองลงมาคือดานสถานที่ (คาเฉลี่ย = 3.81)  ดานบุคคล (คาเฉลี่ย = 3.64) และดาน
อุปกรณแ (คาเฉลี่ย = 3.54) 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา กรณีศึกษา: ผู้ปกครองระดับชั้นประถมศกึษาปีทีห่นึ่ง 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียล 

Parental Participation in Education Management : The Parents of the First Grade  
Students 2015 of Saint Gabriel School. 

 
จิตตกุล วิไลจิตต์42  

     
Abstract 

 
 The purposes of this research were to 1) study level of parental participation in education 
management and 2) study the model of parental participation in education management of Saint Gabriel 
School, Primary the First, Semester 2015. The sample consisted of 196 parents. The roles of participation 
were comprised of 4 dimensions: 1) technical dimension 2) students' activity dimension 3) general 
administration dimension 4) communities' relation dimension. The result shown that the parents' 
participation in financial resources is the most relevant in the participation of parents in this school. 
 
Keywords : Participation, Education 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการมี
สวนรวม รูปแบบการมีสวนรวม พรอมสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกไขปใญหา โดยเป็นการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 196 คน และวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหา
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา มี 4 มิติ ประกอบดวย 1) ดานวิชาการ ไดแก                    
การติดตอสื่อสารกับครูประจําช้ันเพื่อรับทราบขอมูล รวมทั้งการมีสวนรวมในการทําหนาที่เป็นวิทยากรพิเศษ และจัดทํา
เอกสารประกอบการศึกษาของนักเรียน 2) ดานกิจการนักเรียน ไดแก การรวมเป็นผูอุปถัมภแกิจกรรมของโรงเรียน และรวม
สอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน 3) ดานบริหารงานท่ัวไป ไดแก การรวมเป็นคณะกรรมการ หรือจัดหางบประมาณมา
สนับสนุนการดําเนินงานของหองเรียน 4) ดานความสัมพันธแชุมชน ไดแก การรวมประชาสัมพันธแขาวสารของทางโรงเรียน           
ผลการใชรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดศึกษามี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาของนักเรียนในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การมสีวนรวม, การศกึษา 
 
 
 

                                                           
42 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมสงเคราะหแคลีนิก ภาควิชาสังคมสงเคราะหแศาสตรแ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ 
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บทน า 
 ภายใตการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตนแ การพัฒนาประเทศไทยใหมีความพรอมในการแขงขันในเวทีโลกนั้น จะตอง
เพิ่มคุณภาพของคนใหมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการแขงขันใหไดซึ่งการลงทุนทางการศึกษาเทานั้นที่จะชวยพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน แตกระบวนการลงทุนทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่ซับซอน ใชทุนจํานวนมหาศาลและรูปแบบหลากหลาย 
ภาครัฐเองซึ่งเป็น องคแการหลักที่มารับภาระในการลงทุนการศึกษาที่มีขอจํากัดดานงบประมาณการจัดการศึกษา  และไมมี
หนวยงานใดที่สามารถแบกรับภารกิจทั้งหมดและตอบสนองความตองการดานการเรียนรูอันหลากหลายของชุมชน
ได  ดังนั้น  การมีสวนรวมของประชาชนถือเป็นหลักสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให
ความสําคัญเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล ที่สถานศึกษาจะตองเปิด
โอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รับรู  รวมคิด รวมตัดสินใจนั้น ไดถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ใน มาตรา 87 ที่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมตัดสินใจ
และตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกดานตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น (คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย, สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 
14-25) ตามที่กฎหมายบัญญัติถึงเรื่องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นมี  สวนรวมในการจัดการศึกษาในมาตรา 289 
ที่วา “องคแกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถิ่นนั้น และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550 : 155)  จากการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติดังที่กลาวมา แสดงให
เห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาประเทศและทองถิ่นใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเป็นการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนี้เพื่อประโยชนแทุกฝุายที่เกี่ยวของนอกจากนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะ ผลจากการเกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ดานในยุคโลกาภิวัตนแ   ทําใหมี
ผลกระทบตอสภาวะความเจริญเติบโตทั้งทางดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและการศึกษา  และทุก
คนเห็นพองตองกัน  ที่จะตองมีการเรงปรับปรุงแกไข  โดยเฉพาะดานคุณภาพการจัดการศึกษา  จึงไดดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาข้ึน  เพื่อใหการศึกษาของประเทศไทยมีศักยภาพและมีพลังเพียงพอ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝุาย  ทั้งภาครัฐ  ชุมชน เอกชน  และองคแกรตาง ๆ มารวมมือกัน
อยางจริงจัง 
 การจัดการศึกษาในปใจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545  มีเปูาหมายที่สําคัญคือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหเกิดองคแความรูทางความคิด   สามารถแกปใญหาและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 (2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
มาตรา 9 (1) และ (2)  ใหการจัดระบบ  โครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพดานนโยบายและมี                   
ความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา   สถานศึกษาและองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น กอปรกับมาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน  องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปใญญาและวิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปใญหาและ
ความตองการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนชุมชนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณแ   การพัฒนาระหวางชุมชน  และมาตรา 
39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการทั้งทางดานวิชาการ   งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ               
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ทั้งนี้            
ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, น. 6-26) และแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 2559) ได
กลาวถึงการมีสวนรวมในวัตถุประสงคแขอที่ 3 “สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกสวนของ
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สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา” จึงอาจกลาวไดวา สถานศึกษากับชุมชนมีความสําคัญใน
การที่จะตองรวมมือกันในการจัดการศึกษา ชุมชนจะตองถือวาสถานศึกษาเป็นสวนหนึ่งของชุมชน ที่จะตองใหการเอาใจใส
ดูแลและสนับสนุน  มีความสัมพันธแอันดีตอกัน  มีการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปใญหา
และความตองการของชุมชนและทองถิ่น ชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย                 
มีความเหมาะสม สามารถนําภูมิปใญญาทองถิ่น ทรัพยากร และแหลงเรียนรูในชุมชนและทองถิ่น ท่ีเอื้อตอการเรียนรูมาบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และทองถิ่นใหมากท่ีสุด 
 ดังนั้น จึงถือเป็นความจําเป็นและภาระหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  ใหชุมชนเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยให
มีสวนรวมในการตัดสินใจ  การดําเนินงาน  การรับผลประโยชนแ และการประเมินผลจากการจัดการศึกษาทั้งดาน  การบริหาร
วิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สนอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 58 (2)  ใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคแกรเอกชน   องคแกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา          
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยแสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 
 อยางไรก็ตามในการจัดการศึกษาในอนาคต ตองเป็นการจัดการศึกษาสําหรับ คนทั้งมวล (Education for All) และ
ใหสังคมทั้งมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) การศึกษาไมใชเรื่องของครู โรงเรียนหรือ
กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น  แตทุกสวนของสังคมตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (ประเวศ วะสี , 2539,                   
น. 7-10, อางถึงใน กิ่งกาญจนแ ชมอินทรแ, 2549, น. 2) สําหรับแนวทางการจัดการศึกษาในปใจจุบัน รัฐบาลตองการใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา ให ชุมชนและผูดอยโอกาสใกลชิดกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในทองถิ่น  ที่ตองมีความหลากหลาย  สนองตามศักยภาพของบุคคล  สอดคลองกับ
สภาพปใญหาและความตองการของชุมชนและทองถิ่นมากที่สุด ทั้งนี ้เนนใหชุมชนไดเขามาบริหารจดัการรวมกับสถานศึกษาท้ัง
ดานกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพยแ สติปใญญาและมวลประสบการณแอันมีคุณคาของแตละคน  โดยถือวาบุคคลในชุมชน 
อันประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูปกครอง  ประชาชน  ครูภูมิปใญญาทองถิ่น  และผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ มารวมกัน
รับผิดชอบ  และมีพันธกิจรวมกันในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชนและทองถิ่น และมี
ความทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่มีความกาวหนาทาง ดานเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้นก็ตองอยูในความพอดีพอเพียงโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ
ดํารงชีวิตดวย 
 จากเหตุผลและความสําคัญของปใญหา ตามแนวคิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 ประกอบดวยโครงสรางการบริหารงาน 4 ดาน
ไดแก  ดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหารงานทั้ง 
4  ดานนี้  สอดคลองกับแนวทางการกระจายอํานาจโดยใชสถานศึกษาเป็นฐาน  และเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการศึกษาเป็นหลัก  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามแนวทางการ
บริหารงานทั้ง 4 ดาน ทั้งนี้ เพราะผูศึกษาเห็นวา   ในปใจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู    ยังตองมีการปรับปรุง
แกไข  สงเสริม และพัฒนาใหมีการปฏิรูปอยางเต็มที่และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจจากชุมชน ครูภูมิปใญญาทองถิ่น และบุคคลที่เกี่ยวของเป็นสําคัญ เสมือนเป็นหุนสวนซึ่งกันและกันโดย
สถานศึกษาตองใหความสะดวกและใหการบริการแกชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีหนาที่กํากับ ดูแล และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ดาน   ตามความตองการอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับหมวด 6 มาตรฐานและ               
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 50 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, น. 30) จึงถือ
เป็นความจําเป็นอยางยิ่งที่สถานศึกษากับชุมชนจะตองใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตาม
เปูาหมายการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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 ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแคารแเบรียล         
สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาในแตละดาน วาผูปกครองมีสวน
รวมมากนอยเพียงใด และมีความแตกตางกันในดานใดบาง รวมทั้งศึกษาปใญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการมี
สวนรวมของผูปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่หน่ึง โรงเรียนเซนตแคารแเบรียล สามเสน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจัยที่
ไดสามารถนําไปพัฒนาการจัดการการมีสวนรวมของผูปกครองในปีการศึกษาตอไปและเพื่อใหผูบริหารของโรงเรียนใชเป็น
แนวทางในการดําเนินงานตอไป 
 
ค าถามในการศึกษา 
 ผูปกครองสามารถมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของนักเรียนไดมากนอยเพียงใด  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน 
 2. เพื่อศึกษาปใญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน  
  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูปกครองที่มีเพศแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการแตกตางกัน 
 2. ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการแตกตางกัน 
 3. ผูปกครองที่มีรายไดแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการแตกตางกัน 
 
วิธีการศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ โดยใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจผานแบบสอบถาม 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนเซนคารแเบรียล รวมประชากรทั้งสิ้น  จํานวน 400 คน  โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ              
เครจซี่และมอรแแกน กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ .05 และระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อนรอยละ 5 จากประชากรกลุมผูปกครอง จํานวน  196 คน   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางคือ การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย 
ตลอดจนผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา เป็นแบบสอบถามเพื่อสํารวจ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษา ผูศึกษานํามาสรางแบบสอบถามประกอบดวย   
 ตอนที่ 1  เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก   เรื่องเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ 
 ตอนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมและปใญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ในดานการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชนแ และการประเมินผล ใหสอดคลองกับ ดาน
การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ     
 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอและแนะแนวทางแกไขปใญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ัง  4  ดาน  คือ  ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร 
และดานการบริหาทั่วไป โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)   
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยช้ีแจง และผูปกครองผูเรียน  ทราบถึงความเป็นมาและเหตุผลของการทําวิจัย และ             
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของการใชแบบสอบถาม และขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง พรอมทั้งสงแบบสอบถามกลับถึงผูประเมิน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด  คิดเป็นรอยละ 100 
  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
คาความเชื่อมั่น 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากวัตถุประสงคแของการศึกษา ที่ผูศึกษาตองการศึกษาลักษณะของการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางที่มีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแคารแเบรียล โดยผูศึกษามีขอสันนิษฐานวา ลักษณะของการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย 1) ลักษณะของการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน คือ ดานวิชาการ ดานกิจการนักเรียน ดานบริหารงาน
ทั่วไป และดานความสัมพันธแกับชุมชน คือ การเขารวมวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตามและ
ประเมินผล  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในฐานะที่เป็นสาระสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนา ไมวาจะเป็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หรือในดานอื่น ๆไมวาจะเป็นระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับทองถิ่นและระดับชุมชน มิใช
ของใหมแตเป็นเรื่องที่พยายามทํากันมาหลายทศวรรษแลว (ทวีทอง หงสแวิวัฒนแ, 2557, น. 117) 
 การมีสวนรวมของประชาชน เป็นคําที่นิยมใชกันมากท้ังในระดับวิชาการแลละระดับปฏิบัติ โดยไดถูกนํามาใชในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นตนมา มีผูที่ใหความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมไว
มากมายหลากหลาย แตกตางกันไปตามประสบการณแและความเขาใจของแตละบุคคล 
 ในความหมายของ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2553) กลาววา การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนใน               
การจัดการคบคุมการใชและกระจายทรัพยากรตลอดจนปใจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนแตอการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจ และสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้ จึงเป็นการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรู สติปใญญาและความสามรถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตดวยตนเอง 
ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ และเปูาหมายในเวลาเดียวกัน 
 ซึ่งสามารถสรุปความหมายของการมีสวนรวมได 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เป็นกระบวนการพัฒนา โดยใช
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตรวมกันศึกษาปใญหา รวมวางแผน การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น 
การรับผลประโยชนแจากการพัฒนา การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับประโยชนแท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม อันมีความสอดคลอง
กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน 2) ในลักษณะความหมายทางการเมอืง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของ
ประชาชนเพื่อรักษาผลประโยชนแของกลุมแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงกลไกพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาของประชาชน ที่มี
บทบาทหลักเนนการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาสูการวางแผนสวนทองถิ่น เพื่อใหช่ืนชมมีอิสระ มีอํานาจ
ทางการเมืองในการบริหารและตอรองรัฐในการจัดการทรัพยากรของชุมชนดวยตนเอง โดยเนื้อแทหวังผลการมีสวนรวมและ
พลังแหงความรวมมือรวมใจ 
 ในความหมายของ ยุวัฒนแ วุฒิเมธี (2534, น. 17) กลาววา สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น หมายถึง 
การเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และพรอมรับผิดชอบใน
เรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การมีสวนรวมของประชาชนเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตรแตามหลักของการ
พัฒนาชุมชน คือ การทําใหเกิดความศรัทธาในตัวเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรูสึกเป็นเจาของ  
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 1. รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
  องคแการสหประชาชาติ (1981) ไดจําแนกการมีสวนรวมของประชาชนออกเป็น 3 ประการ ตามลักษณะของการมี
สวนรวม ดังนี ้
  - การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคแกรจัดตั้งของประชาชน การรวมกลุมของชาวบานในการพัฒนา
หมูบาน  
  -  การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคแกรผูแทนของประชาชน เชน กรรมการของกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชน 
  -  การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปิดโอกาสให โดยผานองคแกรที่ไมใชผูแทนของประชาชน อาจเป็นสถาบัน
หรือหนวยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสใหประชานมีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา 
 2. กระบวนการมีส่วนร่วม 
  อเนก นาคะบุตร (2545, น. 36-37) กลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมวาเป็นกระบวนการที่สําคัญ เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมดวยพลังประชาชนในแตละทองถิ่น ซึ่งสรุปไดวามีอยู 5 รวมคือ 
  - การเรียนรูรวมกัน กระบวนการเรียนรูรวมกัน เกิดขึ้นทั้งกับคนในชะตากรรมเดียวกันหรือคนที่แตกตาง
หลากหลาย แตมีความสนใจรวมกัน เชน เรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่องธุรกิจชุมชน เรื่องของแผนชุมชน 
  - รวมตัดสินใจในการสรางวิสัยทัศนแ สรางทิศทางรวมกัน คนหาคุณคา คนหาผูที่ไมเป็นทางการ รวมกันตัดสินใจ
ถึงแนวโนมในอนาคต ผานกระบวนการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนแที่เป็นชะตากรรมรวมกัน 
  - รวมลงมือปฏิบัติการ เพื่อกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมสาธารณะ การรวมกันในภาคปฏิบัติจะนําไปสูการเรียนรู
ที่แทจริง เพราะในการเรียนรูตองผานประสบการณแจริง ซึ่งจะไดถึงบทเรียน ไดมาซึ่งการเรียนรูการจัดองคแกร เกิดกระบวนการ
อาสาสมัคร เกิดการเรียนรูที่จะขยายผลเมื่อไดพบปใจจัยความสําเร็จ และที่สําคัญไดมีการเพิ่มมูลคาและคุณคาเพิ่มจากทุนทาง
สังคมที่ไดรับจากการคนพบ 
  - รวมเป็นผูรับผลประโยชนแโดยเฉพาะการไดรับผลประโยชนแอยางท่ัวถึงของกลุมคนยากจน คนดอยโอกาส 
  - รวมสรุปบทเรียนโดยเกิดการตรวจสอบจากเวทีสาธารณะมีการคนหาความสําเร็จที่ดีงามเพื่อขยายผลสูชุมชน
ขางเคียง 
 3. แนวทางการมีส่วนร่วมและลักษณะการมีส่วนร่วม 
  พงษแไพบูลยแ ศิลาวราเวทยแ (2542, น. 434) ไดกลาววา แนวทางของการมีสวนรวมของประชาชนสามารถสรุปได 
4 แนวทาง ดังนี ้
  - การมีสวนรวมของประชาชนในการระบุปใญหาและสาเหตุของปใญหา เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด จะทําให
ประชาชนมีความรูสึกเป็นเจาของ และสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปใญหาของประชาชนไดอยางดีที่สุด 
  - การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เนื่องจากปใญหาและความตองการที่เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนจึง
รูดีวาจะจัดการกับปใญหายางไร การเขาไปของนักพัฒนาอาจจะชวยไดในการลําดับขั้นตอนเทานั้น สวนการทําแผนและการ
ดําเนินงานเป็นเรื่องของประชาชนในชุมชนเอง 
  - การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ในการดําเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาตาง ๆ มีความ
จําเป็นตองใชทรัพยากร ท้ังภายในและภายนอกชุมชน สมาชิกในชุมชนจึงตองเขารวมเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
มากที่สุด 
  - การมีสวนรวมในการติดตามผลและประเมินผล การมีสวนรวมในการติดตามผลและการประเมินผลนี้ จะทําให
ประชาชนไดทราบวาผลงานท่ีตัวเองดําเนินการไปนั้นไดรับผลดีหรือไดรับประโยชนแมาก หรือนอยเพียงไรซึ่งสามารถนําไปใชใน
การวางแผนแกไขปใญหาในโอกาสตอ ๆ ไป 
  ลักษณะการมีสวนรวม ไดสรุปไวดังน้ี 
  - การสนับสนุนทรัพยากร คือการสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณแ แรงงาน หรือการชวยทํากิจกรรม คือการเขารวมใน
การวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตาม และประเมินผล 
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  - อํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือเป็นผูนํา เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ที่มีลักษณะการมีสวนรวมแสดงถึงระดับ
อํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวม โดยใชวิธีการพัฒนาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิด
โอกาสใหประชาชนเขารวมเป็นบางสวนเพราะหลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเป็นคือ 
การเสริมสรางพลังอํานาจ 
 
แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 การมีสวนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามารวมดําเนินกิจกรรม ตั้งแต การศึกษาปใญหา           
การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปใญหา และการประเมินรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 
 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษารวมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝุาย นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ดําเนินการและการแกไขปใญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชนแในการพัฒนาการศึกษาให
เป็นไปตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว ซึ่งสามารถทําไดทั้งทางตรง คือ รวมเป็นคณะทํางานและทางออมรวมวางแนวทาง นโยบาย 
 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอบรมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหาร, 2550, น. 88-90) ไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมไว ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
จัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา และกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชนเป็น
ยุทธศาสตรแที่จําเป็นอยางยิ่ง ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึกถึง ซึ่งมีหลัก 10 ประการ คือ  1) สรางความ
ศรัทธาและความเชื่อมั่นตอชุมชน 2) ฝึกใหเป็นคนใจกวางและมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในสิ่งที่จําเป็นและขาดแคลน ไมวาง
เฉย ทุกอยางทําไดหากตั้งใจทํา 4) ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเป็นบุคคลที่มีเสนหแเป็นที่ช่ืนชมศรัทธาของชุมชนและ
เพื่อรวมงาน 5) ออนนอมถอมตน วางตัวเรียบงาย อยูกับชุมชนและเพื่อนรวมงานไดทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไร
เหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม 7) ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหแชุมชน
ใหลึกซึ้ง เพื่อสํารวจจุดเดน จุดดอย เพื่อเป็นฐานขอมูลในการพัฒนา 9) หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑแ จาก
หนวยงาน บริษัท หาง รานคา โดยใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ 10) สรางและพัฒนาคานิยมการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน
อยางสม่ําเสมอ 
 3. บทบาทของชุมชนในการทีสวนรวมจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการจัดและสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนทั้งที่บานและที่สถานศึกษา 2) การกําหนดนโยบาย เปูาหมายการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา  3) การ
ประชาสัมพันธแ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 4) การเป็นผูสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา และ            
5) การตรวจสอบการจัดการศึกษา 
 4. กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรดําเนินการ ดังนี้  1) สํารวจความตองการ การสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศนแ พันธกิจ 4) กิจกรรม
การปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูความสําเร็จ 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ และ 6) การสรุปผล
การมีสวนรวม เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน 
 การมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา  นับเป็นกระบวนการที่สําคัญ ที่จะชวยพัฒนาการศึกษา
ใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น  โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร
การศึกษา รวมถึงการเชิญผูปกครองที่มีความรูและมีเวลาวางมาเป็นครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปใญญากับบุตร
หลาน  ยอมเกิดผลดีทั้งตอโรงเรียนที่ไดบุคลากรเพิ่ม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลานในโรงเรียน   รวมถึง
นักเรียนท่ีจะมีความเคารพและนับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นการสรางความสัมพันธแที่ดีกับชุนชม 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูกลุมตัวอยาง ผูปกครองนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2558 ของโรงเรียนเซนคารแเบรียล จํานวน 400  คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอรแแกน กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ .05 และระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5 จากประชากรกลุมผูปกครอง จํานวน 196 คน   
 
วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา กรณีศึกษา ผูปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนตแคารแเบรียล กรุงเทพฯ” เป็นการศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ
ผานแบบสอบถาม โดยผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผูทําการศึกษาสรางและพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดลักษณะการมีสวน
รวมของกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการสรางคือ การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ตลอดจนผูเช่ียวชาญให
คําแนะนํา รวมทั้งเป็นแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผู ปกครองในการจัด
การศึกษา โดยแบบสอบถามประกอบดวย  สวนท่ี 1  เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก  เรื่อง
เกี่ยวกับ  เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ สวนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวม
และปใญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ในดานการตัดสินใจ  การปฏิบัติการ การรับ
ผลประโยชนแ และการประเมินผล ใหสอดคลองกับ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ   ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารทั่วไปลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   
สวนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอและแนะแนวทางแกไขปใญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร และดานการ
บริหาทั่วไป โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)   
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาวิเคราะหแดวยคอมพิวเตอรแ โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหแขอมูล สําเร็จรูป
ทางสถิต โดยใหคะแนนของคําตอบแตละขอตามเกณฑแ ตอไปนี้ 
 มีสวนรวมสวนมากท่ีสุด คะแนน  5 คะแนน 
 มีสวนรวมสวนมาก  คะแนน  4 คะแนน 
 มีสวนรวมสวนปานกลาง คะแนน  3 คะแนน 
 มีสวนรวมสวนนอย  คะแนน  2 คะแนน 
 มีสวนรวมสวนนอยท่ีสุด คะแนน  1 คะแนน 
 หลังจากนั้นนํามาแปรผลคาเฉลี่ยที่ไดตามเกณฑแที่กําหนดไว ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล 
 1. การวิเคราะหแหาความตรงเชิงเนื้อหา 
 2. การวิเคราะหแหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาตร 
 3. คาเฉลี่ย 
 4. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 352 

 จากขอมูลที่ศึกษาน้ัน พบวา ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาสวนมากเป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูปกครองสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว 
ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองมีความหลากหลายในทั้งสี่มิติที่ทําการศึกษา จากการวิเคราะหแผานแบบสอบถาม นอกจาก
จะมองเห็นขอมูลดานการมีสวนรวมแลวยังมีขอคิดเห็นขอเสนอแนะบางประการที่เกี่ยวของที่ผูทําการศึกษาไมอาจคาดเดาได
อีกดวย อยางไรก็ดี การสงเสริมใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ดียิ่ง เพราะสถานการณแในสังคม
ปใจจุบัน มีความเสี่ยงที่ถูกชักจูงใหเดินทางในทางที่ไมเหมาะไมควรไดโดยงาย การมีสวนรวมของผูปกครองนั้น อาจสงผลไม
มากก็นอยที่จะทําใหสถาบันครอบครัวหันกลับมาตระหนักรูและเสริมสรางความเขมแข็งตอไป 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา นั้น สามารถตอบโจทยแคําถามวิจัยไดวา เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา เป็นตัวแปรที่สําคัญที่เป็นปใจจัยการเขามามีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา อีกทั้งยังมี
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะเติมเต็มความครบถวนสมบูรณแในการทําการศึกษาในแงมุมอื่น ผูทําการศึกษาอยาก
เสนอแนะใหมีการนําขอคิดเห็นท่ีไดไปศึกษาในขั้นอื่น เพื่อความลึกซึ้งของขอมูลและสรางความเขมแข็งขงการมีสวนรวมในภาย
หนา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณาอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารยแ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพัฒนแ อาจารยแที่ปรึกษา
ศาสตราจารยแสายัน ไพรชาญจิตร ประธานกรรมการสอบสารนิพนธแ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข และใหขอเสนอแนะที่
เป็นประโยชนแ สงผลการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา ฉบับนี้มีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น  ขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารยแ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพัฒนแ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหแสั่งสอนการวิธีการและการนําเครื่องมือการวิจัยไปหาคา
ความเชื่อมั่น ขอกราบขอพระคุณคุณแมถนอมศรี กุลวชิรา ที่ใหการสนับสนุนในการเขาศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณครอบครัว 
สามีที่คอย รับ-สง ทุกเสารแอาทิตยแ ขอขอบใจเด็ก ๆ ท่ีเป็นกําลังใจสําคัญ 
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กระบวนการพัฒนาชุมชนจักรยาน กรณีศึกษาชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
Developmental Process of Bicycle Community: A Case Study of Wat Pho Riang Community,  

Bangkok Noi District, Bangkok Metropolis  
 

อชิรญาณ์ สันติวราพันธ์43 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research are 1) to study the backgrounds, concepts, activities and ways of 
creating bicycle community at Wat Pho Riang area 2) to investigate the idea of such activities and the 
challenge of engaging people in. The research mainly focused on the people engagement in term of 
community development. 
 The findings showed that bicycle activitiesin Wat Pho Riang were first happened in 2010by 
Suranat Paenprasert, one of the community committee. The primary reason was that the people in 
community mostly had bicyclesand those bicycles remained functional for exercising purposes.  The Wat 
Pho Riang Bicycle Club for Good Health was later founded. The three main activities were about group 
cycling of people inside and outside the community for 1) campaigning against the problem of smoking, 
alcohol or violence in the festivals 2) studying history and culture, and visiting neighborly community 3) 
meeting with other cycling clubs. People grouped together to be of great benefit to society by learning, 
understanding and raising awareness of drug problem and personal behavior. In addition, the grouping 
helped improve the relationship among the people by proposing the concept of giving – receiving and 
coordinating. The activities for healthy benefit concerned with entertainment and leisure in order to avoid 
the unlawful assembly of teenagers. It also involved relationship building in family and between 
communities. This grouping system cost less but gave the large amount of pride in term of the unity of 
people. 
 
Keywords : Bicycle Community, Development Process  

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมา แนวคิด กิจกรรม และวิธีการในการสรางชุมชนจักรยาน           
ของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ และ 2)  ศึกษาถึงการสรางกิจกรรมและการสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนนําจักรยานเขามารวม
กิจกรรม วามีผลตอสมาชิกของชุมชนที่เขามารวมกิจกรรมในแงของงานพัฒนาชุมชนอยางไรบาง 
 ผลการศึกษาพบวากิจกรรมในการใชจักรยานของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนายสุรนาถ           
แปูนประเสริฐ กรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ทานหนึ่งในขณะนั้น (ปี 2553) ที่ตองการใหคนในชุมชนที่เคยไดรับการแจก
จกัรยานไปในวันเด็ก, คนในชุมชนที่มีจักรยานยูแลว หรือคนในชุมชนที่จักรยานชํารุดเสียหาย นําจักรยานเหลานี้มาใชมากขึ้น 
เพื่อประโยชนแตอสุขภาพ จึงมีการจัดตั้ง “ชมรมจักรยานเสริมสรางสุขภาพชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ”ขึ้น และมีการจัดกิจกรรมขึ้นใน 
3 ลักษณะคือ 1) เป็นการปใ่นจักรยานรวมกันของคนภายในชุมชนและสมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อรณรงคแขอมูล 
และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการ ลด ละ เลิก บุหรี่  เหลา และความรุนแรงในวันเทศกาลและวัน

                                                           
43 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมสงเคราะหแศาสตรแ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
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สําคัญตาง ๆ 2) เป็นการปใ่นจักรยานรวมกันไปของคนภายในชุมชนและสมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อไปศึกษา
ขอมูล ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม และเยี่ยมชมชุมชนขางเคียง และ 3) เป็นการปใ่นจักรยานรวมกันไปของคนภายในชุมชนและ
สมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อไปพบปะกับเครือขายชมรมจักรยานในพื้นที่อื่นๆ สําหรับการสรางกิจกรรมและการ
สงเสริมใหสมาชิกของชุมชนนําจักรยานเขามารวมกิจกรรมเป็นกระบวนการกลุมซึ่งสงผลตอสมาชิกของชุมชน ใหเขามามีสวน
รวมกอประโยชนแตอสังคม เรียนรู สรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักในเรื่องของยาเสพติด และพัฒนา
พฤติกรรมดานสวนตัวของบุคคล ตลอดจนการปรับปรุงความสมัพันธแที่สมาชิกมีตอกลุม รูจักการใหและการรับ การรวมมือและ
แบงปใน รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในชุมชนเห็นวาดีมีประโยชนแท้ังในเรื่องของสุขภาพ เป็นกิจกรรมสันทนาการที่สรางความ
สนุกสนาน เป็นการพักผอน ทําใหเยาวชนไมไปมั่วสุมอบายมุข เสพยาเสพติด หรือเลนการพนัน  สรางค วามอบอุนใน
ครอบครัว  สรางความสัมพันธแระหวางคนภายในและภายนอกชุมชน เสียคาใชจายนอยรวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมที่มีสวนชวยงานของชุมชนในการรณรงคแเรื่องยาเสพติด และความรุนแรงในวันสําคัญตางๆ   
 
ค าส าคัญ : ชุมชนจักรยาน    และกระบวนการพัฒนา 
 
บทน า 
 จักรยาน เป็นพาหนะที่เป็นประดิษฐกรรมอันเกาแกของโลกซึ่งผูคนและชุมชนทั่วโลกเคยใชในการ เดินทางกัน
มาอยางยาวนาน จักรยานถือไดวาคือพาหนะที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนทุกหนแหง เนื่องจากเป็นปใจจัยสําคัญในการชวยประหยัด
น้ํามันที่กําลังวิกฤต ลดภาวะสิ่งแวดลอมเป็นพิษ สรางสุขภาพผูคนใหแข็งแรง และยังชวยฟื้นความสัมพันธแระหวางผูคนใน
ชุมชนอีกดวย (เป็นขอมูลสวนหนึ่งของการนําเสนอในบทความของทวีศักดิ์ บุตรตัน ใน มติชนสุดสัปดาหแ  ปีที่ 26 ฉบับที่ 
1344 ทําไมตองจักรยาน?) สําหรับประเทศไทยการรณรงคแ  ใหประชาชนคนไทย เห็นความสําคัญ และหันกลับมาใชจักรยานเพิ่มขึ้น
อีกครั้ง เกิดขึ้นจาก “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย (จสท.)” โดยชมรมดังกลาวถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2534 (ค.ศ. 1991) มีเจตนารมณแเพื่อใหคนหันมาใชจักรยานในชีวิตประจําวันเหมือนคนจํานวนมากในอดีต  สรางสังคมไทยให
นิยมการเดินและใชจักรยาน โดยมีการผลักดันเพื่อนําไปสูเปูาหมายการมีนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในวิถีชีวิตประจําวันอยางรอบดาน โดยอาศัยทั้งกระบวนการ ความรูทางวิชาการ และการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให
เกิดแรงกดดันไปจนถึงความรวมมือกับฝาุยการเมอืง และ/หรือ ผูบริหารเมือง ตอมาเมื่อพฤศจิกายน 2556 ครม. มีมติรับทราบ
และมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ นํานโยบายสาธารณะที่สงเสริมการเดินและการใชจักรยานในวิถีชีวิตประจําวันอยางรอบ
ดาน ของ จสท. ไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม  
 สําหรับในสวนของ กทม.  มีนโยบายในการสงเสริมใหประชาชนหันมาใชจักรยานในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยในปี 
2556 กทม. ไดนําชุมชนเขมแข็ง จํานวน 12 ชุมชน ในพื้นที่ 11 เขต ประกอบดวย ชุมชนสุเหราแดง  เขตคันนายาว, ชุมชนโกสุม
สามัคคี เขตดอนเมือง, ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต, ชุมชนบานจัดสรรสกุลทิพยแ เขตทวีวัฒนา, ชุมชนหมู 3 บางมด               
เขตทุงครุ, ชุมชนเคหะธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน, ชุมชนหมูบานไทยวันดีและชุมชนหลังวัดบุญรอด เขตพระโขนง, ชุมชนบึงบัว            
เขตลาดกระบัง, ชุมชนบานมาเกาะลาง เขตสะพานสูง, ชุมชนทุงสองหอง เขตหลักสี่  และชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกนอย เขารวม 
“โครงการสนับสนุนการเดินและการสรางชุมชนจักรยานสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยู” ที่ดําเนินการโดยมูลนิธิโอกาส เป็นโครงการ
ยอยโครงการหนึ่งภายใตโครงการผลักดันการเดินและการใชจักรยานไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทยของ จสท. ดวยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการนี้มุงใหการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน
ของคนภายในชุมชนตาง ๆ และเป็นชุมชนนํารองในการใชจักรยานอยางจริงจัง ของ กทม. 
 จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ปใญหา
อุปสรรคที่ทําใหประชาชนสวนใหญในหลาย ๆ พื้นที่ของไทยไมนิยมนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวัน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือเรื ่องของความปลอดภัยของถนน การสรางเสนทางจักรยาน ซึ่งตองเป็นโครงขายที่ เช่ือมโยงตอเนื่องกัน 
รวมถึงการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของ รศ.ดร. วิโรจนแ ศรีสุรภานนทแ เรื่อง “วิธีสงเสริมการ
ขี่จักรยานใน กทม.” ปี 2556 พบวา ปใญหาที่สําคัญในการ ขี่จักรยานบนถนนคือ ปใญหาความไมปลอดภัยที่เกิดจากการจราจร
บนทองถนน  โดยกลุมประเด็นที่ผูใชจักรยาน ใหความสําคัญมากที่สุด คือ กลุมนโยบายและแผนสนับสนุนการใชจักรยาน นโยบาย
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ที่สําคัญที่สุดในกลุมนี้คือ การสรางทางจักรยานใหเป็นโครงขายท่ีเช่ือมโยงตอเนื่องกัน  และจากงานวิจัยของ นายชยุต รัตนพงษแ, 
รศ.ดร.ทิวัตถแ มณีโชติ และ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์   เรื่อง “ปใญหาและความตองการเสนทางและสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับจักรยานของผูใชจักรยานที่อาศัยอยูในชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กทม. กรณีศึกษา ชุมชนรอยกรอง” เมื่อปี 
2556 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรค ในการใชจักรยานไดแก ผิวทางไมเรียบ, รถใหญแลนเร็วตองรอขึ้นถนนนาน และรถใหญชอบกด
แตรไล ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ ไดแก ใหปรับปรุงผิวทางใหเรียบ ใหมีทางจักรยานกวางพอที่จะขี่สวนกันได และใหมี
ทางจักรยานที่ปลอดภัย และขอเสนอแนะเพิ่มเติมไดแกควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยาน ควรมีรานซอมจักรยานที่ซอม
ไดทุกอยาง และควรมีการฝึกอบรมการซอมจักรยาน ซึ่งเรื่องตาง ๆ เหลานี้อาจตองใชระยะเวลาในการดําเนินการของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ  ในปใจจุบันจึงยังไมตอบสนองใหประชาชนสวนใหญนําจักรยานมาใชไดในชีวิตประจําวันอยางเป็นรูปธรรม             
แตอยางไรก็ตาม การผลักดันใหมีการนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนตาง  ๆ ในพื้นที่ที่เป็นไปได และใน
ระยะทางที่เหมาะสมก็ยังมีความจําเป็นตองดําเนินการตอไป    
 จักรยานนอกจากจะมีประโยชนแมากมายในตัวของมันเอง ซึ่งสงผลทั้งตอตัวบุคคล สิ่งแวดลอม ชุมชน และประเทศในมิติ            
ตาง ๆ  ดังที่ไดกลาวไวอยางไมสามารถปฏิเสธไดแลว ในแงของงานพัฒนาชุมชน มีการกลาวถึงการใชจักรยานวาสามารถนํามาตอ
ยอดประยุกตแใชเป็นเครื่องมือเพื่อ “การพัฒนาชุมชน” เป็นชองทางที่จะนําไปสูการเขามารวมกลุมของสมาชิกของชุมชน เพื่อเขามามี
สวนรวมในงานพัฒนาชุมชน รวมคิด รวมทํา มีสํานึกของความเป็นเจาของรวมกันในงานพัฒนาชุมชนในดานอื่น ๆ ไดอีกดวย จึงทํา
ใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการผลักดันใหเกิดชุมชนจักรยานในแงมุมของ 1) ความเป็นมา แนวคิด กิจกรรม และวิธีการใน
การสรางชุมชนจักรยาน ของชุมชนในเขต กทม. และ 2)  ศึกษาถึงการสรางกิจกรรมและการสงเสริมใหสมาชิกของ
ชุมชนนําจักรยานเขามารวมกิจกรรม วามีผลตอสมาชิกของชุมชนที่เขารวมกิจกรรมในแงของงานพฒันาชุมชนอยางไรบาง โดย
ไดเลือกที่จะศึกษาขอมูลจากพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกนอย กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่เขารวมกับโครงการสนับสนุน
การเดินและการสรางชุมชนจักรยานสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยู” ดังท่ีไดกลาวมาแลว            
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในเรื่องของ 1) ความเป็นมา 
แนวคิด กิจกรรม และวิธีการในการสรางชุมชนจักรยาน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ  และ 2)  ศึกษาถึงการสรางกิจกรรมและ
การสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนนําจักรยานเขามารวมกิจกรรม วามีผลตอสมาชิกของชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมในแงของงาน
พัฒนาชุมชนอยางไรบาง โดยเลือกศึกษาในพื้นที่ของชุมชน วัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกนอย กทม. เนื่องจาก เป็นหนึ่งใน
ชุมชนท่ีเขารวมกับโครงการสนับสนุนการเดินและการสรางชุมชนจักรยานสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยู” โดยเป็นโครงการยอย
โครงการหนึ่งภายใตโครงการผลักดันการเดินและการใชจักรยานไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทยของ จสท. ดวยการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สําหรับวิธีที่จะใชในการศึกษาจะเป็นการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สนทนาพูดคุยแบบไมเป็นทางการ และการสัมภาษณแเชิงลึก (In-Depth-Interview) โดยใชแนวทางคําถามประกอบเพื่อสัมภาษณแ
กลุมเปูาหมาย 2 กลุม คือ 1) คณะกรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียง และ 2) สมาชิกของชุมชนวัดโพธิ์เรียงที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับ
ชุมชนจักรยานวัดโพธิ์เรียงฯ ประกอบกับการสังเกตการณแอยางมีสวนรวม (Participant Observation)  โดยกระทําควบคูไปกับ       
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของโครงการ/กิจกรรม ชุมชนจักรยานของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ที่ไดจัดขึ้นตามวาระตาง ๆ ผลที่ได
จะนํามาวิเคราะหแ และนําเสนอขอมูลโดยการบรรยายเป็นหลัก โดยจะนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเป็นประเดน็
หลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด เพื่ออธิบายถึงความเป็นมา แนวคิด วิธีการในการดําเนินการ การสรางกิจกรรม และ        
การสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนเขารวมกิจกรรมจักรยาน รวมถึงผลที่เกิดขึ้นตอสมาชิกของชุมชนตอการรวมกลุมในการพัฒนา
ชุมชน โดยใชกิจกรรมจักรยานเป็นเครื่องมือ ในการดําเนินการวาเป็นอยางไร 
 
ผลการศึกษา 
 1. ความเป็นมา แนวคิด กิจกรรม และวิธีการ ในการสรางชุมชนจักรยาน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ขอมูลจากการสัมภาษณแ
นายสุรนาถ แปูนประเสริฐ ผูริเริ่มผลักดันใหเกิดชมรมจักรยานของชุมชนวัดโพธิ์เรียง เมื่อมีนาคม 2558  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
ชมรมจักรยานวัดโพธิ์เรียง เกิดขึ้นมากอนการเขารวม “โครงการสนับสนุนการเดินและการสรางชุมชนจักรยานสูกรุงเทพฯ 
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เมืองนาอยู” ที่ กทม. นําชุมชนวัดโพธิ์เรียง  เขารวมโครงการเมื่อปี 2556 โดยแนวคิดของนายสุรนาถฯ ซึ่งเป็นกรรมการชุมชน
ทานหนึ่งในขณะนั้น (ปี 2553) ตองการใหคนในชุมชนที่เคยไดรับการแจกจักรยานไปในวันเด็ก, คนในชุมชนที่มีจักรยานยูแลว 
หรือคนในชุมชนที่จักรยานชํารุดเสียหาย นําจักรยานเหลานี้มาใชมากขึ้น เพื่อประโยชนแตอสุขภาพ โดยไดมีการจัดตั้งชมรม
จักรยาน วัดโพธิ์เรียง ขึ้นมา ในช่ือของ “ชมรมจักรยานเสริมสรางสุขภาพชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ” จากการผลักดันของนายสุรนาถฯ และ
คณะกรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียงในขณะนั้น กิจกรรมเริ่มแรก คือการจัดการการซอมจักรยานของคนในชุมชน นายสุรนาถฯ 
เลาวา “ใครที่โซขาดเราก็เอาโซมาตอให ใครยางแตกเราเปลี่ยนยางใหใหม โดยใชทีมผูซอมจากสมาชิกของคณะกรรมการชุมชน
เอง เราซอมใหฟรี แตอะหลั่ยเจาของตองจัดหากันเอง ซึ่งกรรมการชุมชนผมมี 2 คน เกงเรื่องจักรยาน คือเขาใชจักรยานเป็นประจํา 
และเขาเป็นคนที่รกัจักรยาน ตอนที่ผมเสนอแนวคิดนี้ เขาเห็นดวย จากการเปิดบริการของเราทําใหคนที่มีจักรยานที่ชํารุดก็เอามาซอม 
เอามาสูบลม พอเอาไปปใ่นไดเขาก็ยิ้มกันใหญเลย ดูมีความสุข และเราก็เห็นวาจักรยานท่ีดูเกาแทบจะขายไมได เอามาสูบลม       
ฉีดลาง ๆ หรือใสน้ํามันให ก็สามารถเอาไปปใ่นไดแลว และจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันปใ่นจักรยานในกิจกรรมตาง ๆ ทุก
สัปดาหแ เป็นการดึงคนในชุมชน ใหเขามารวมในงานพัฒนาชุมชน เป็นการรณรงคแในเรื่องของการ ลด ละ เลิก บุหรี่ และเหลา 
ซึ่งเห็นวาทั้ง บุหรี่และเหลาจะเป็นจุดเริ่มตนของการนําคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เขาไปสูการเสพยาเสพติด
ชนิดอื่น ๆ ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น คือ กัญชา ยาบา หรือเฮโรอีน เปูาหมายเริ่มแรกที่มาจากแนวคิดดังกลาวจึงเป็น เด็ก และ
เยาวชนภายในชุมชน โดยคาดหวังวาผลของการรณรงคแดังกลาว จะเป็นการสรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนัก
ใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และปูองกันชุมชนไมใหกลับไปสูสภาพในช วงปี 2540-
2549 ซึ่งชุมชนวัดโพธิ์เรียงประสบปใญหาวิกฤติความรุนแรงของยาเสพติด มีทั้งผูคาและผูเสพยาเสพติดจํานวนมากในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน” (รวมถึงครอบครัวของนายสุรนาถฯ ในขณะนั้นดวย ซึ่งนายสุรนาถฯ, พี่ชายทั้งสองคน และพี่สะใภอีก         
1 คน เป็นทั้งผูเสพและผูคายาเสพติดในชุมชน โดยเริ่มมาจาก  ความอยากรูอยากทดลอง และยาเสพติดในชวงนั้นมีอยูเต็มพื้นที่   
ทําใหสามารถหาซื้อมาเสพและนําไปขายกันไดอยางแพรหลาย กอนที่นายสุรนาถฯ และคนในครอบครัวดังกลาวจะ
สามารถเลิกเสพและเลิกคายาเสพติดไดประมาณปี 2549 และนายสุรนาถฯ ไดเขามามีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชนโดย
ไดรับการแตงตั้งใหเขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียงมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ติดตอกันแลว ทั้งนี้ใน
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ในปใจจุบันสามารถควบคุมปใญหายาเสพติดไดแลว โดยในพื้นที่ไมมีผูคาทั้ง 100 เปอรแเซ็นตแ เหลือผูเสพอยูบาง 
ซึ่งยังไมสรางความเดือดรอนใหชุมชน และสมาชิกของชุมชนเองก็มีการจับตาดูแลกันอยูมีการรณรงคแในเรื่องนี้กันมาอยาง
ตอเนื่อง) รวมทั้งเห็นวาการนําจักรยานมาใชเพื่อการรณรงคแในลักษณะดังกลาว จะเป็นการสรางความกระตือรือรนใหเด็ก และ
เยาวชนภายในชุมชน ทําใหไมรูสึกเบื่อหนายในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งนาจะเป็นผลดีตอการรับรู และการเรียนรู ในเรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 
จากแนวคิดดังกลาวการรณรงคแเพื่อปูองกันปใญหายาเสพติดของชุมชนในลักษณะดังกลาว  ไดมีการใชกระบวนการกลุม การสราง
พลังชุมชน โดยการใชจักรยานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นการทําใหการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มแรกคือ การปใ่นจักรยานรวมกันของคนภายในชุมชนและสมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อ
รณรงคแขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เหลา และความรุนแรงตาง ๆ           
ในวันเทศกาลและวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา และตอมาโครงการและกิจกรรมไดจัดขึ้นใน 3 ลักษณะคือ 1) เป็นการปใ่น
จักรยานรวมกันของคนภายในชุมชนและสมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อรณรงคแขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
โดยเฉพาะในเรื่องของการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เหลา และความรุนแรงในวันเทศกาลและวันสําคัญตาง  ๆ ทางศาสนา โดยมี
จุดหมายเริ่มตนจากชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ไปตามเสนทางนอกชุมชนที่กําหนด 2) เป็นการปใ่นจักรยานรวมกันไปของคนภายใน
ชุมชนและสมาชิกของชมรมจากภายนอกชุมชนเพื่อไปศึกษาขอมูล ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม และเยี่ยมชมชุมชนขางเคียง           
ซึ่งอยูใกล ๆ กับชุมชนวัดโพธิ์เรียง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกของชุมชนตางๆ ระหวางเขารวมกิจกรรม 
มีการทําขอมูลเสนทางจักรยาน ซึ่งเช่ือมโยงชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงกัน มีการเก็บขอมูลของชุมชนเหลานี้เป็นการเรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่นของแตละชุมชน โดยผูบันทึกเก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้คือแกนนําเยาวชนที่เดินทางไปพรอมกัน และมีมูลนิธิเพื่อน
เยาวชนเป็นพ่ีเลี้ยงรวบรวมขอมูลเหลานี้ไว และ 3) เป็นการปใ่นจักรยานรวมกันไปของคนภายในชุมชนและสมาชิกของชมรม
จากภายนอกชุมชนเพื่อไปพบปะกับเครือขายชมรมจักรยานในพื้นที่อื่นๆ ตามเสนทางที่นัดหมายกันไวโดยมีจุดหมายเริ่มตน
จากชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ไปตามเสนทางนอกชุมชนที่กําหนด ทั้งนี้ กิจกรรมในลักษณะนี้ในระยะเริ่มแรกชุมชนจะจัดขึ้นในทุก
สัปดาหแ แตในชวงหลังจะจัดประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งก็มีการยืดหยุนไปตามเวลาและโอกาสที่จะอํานวย 
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 2. การสรางกิจกรรมและการสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนนําจักรยานเขามารวมกิจกรรม มีผลตอ สมาชิกของ
ชุมชนที่เขามารวมกิจกรรมในแงของงานพัฒนาชุมชนอยางไรบาง 
  2.1 สําหรับการสรางกิจกรรมและการสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนนําจักรยานเขามารวมกิจกรรมเป็นกระบวนการ
กลุม โดยกระบวนการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนวัดโพธิ์เรียงมีลักษณะที่สําคัญใน 5 ประการ ดังนี ้
    1) ปฏิสัมพันธแ : พฤติกรรม หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคล หรือระหวางบุคคลกับกลุม หรือ
แมแตระหวางกลุมกับกลุม ของชมรมจักรยานวัดโพธิ์เรียง เป็นไปดวยดี ที่ผานมามีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และใน
อนาคตมีแนวคิดที่จะรวมกันทํางานตอไปในหลายมิติ ตามสถานการณแที่เกิดขึ้นจริงของชุมชน สําหรับปฏิสัมพันธแของคนใน
ชุมชนที่เกิดขึ้นและปรากฏใหเห็น คือเรื่องความสัมพันธแของคนในชุมชนที่มีมากขึ้น ชาวบานจะเขามามีสวนรวมในการรับรู
เรื่องราว และงานที่คณะกรรมการชุมชนทํา รวมถึง มีการทําลายกําแพงความรูสึกปิดกั้นของชาวบานบางคน และเป็นกิจกรรมที่
สามารถสรางเครือขายของชุมชนภายนอก รวมทั้งสรางความรวมมือของสมาชิกภายในชุมชนเองดวยใหมีการรูจักกันมากขึ้นมี
การเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น 
    2) เปูาหมาย : เปูาหมายของสมาชิกสวนใหญจะตรงกับเปูาหมายของกลุม ทั้งในเรื่องการปใ่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ และการรณรงคแสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงการลดละเลิกบุหรี่ เหลา และความรุนแรงตาง ๆ และ
ตองการที่จะสนับสนุนใหคนในชุมชนและในพื้นที่ตางๆ นําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปูาหมายนี่เองที่ทําให
บุคคลทั้งหลายมารวมตัวกันเป็นกลุม เพื่อท่ีจะไดมีพลังอํานาจในการบรรลเุปูาหมาย ที่แตละบุคคลไดตั้งเอาไวดังกลาว โดยการ
รวมกลุมของชุมชนนอกจากจะเป็นการรวมกลุมกันเองภายในชุมชนแลวยังเปิดรับคนจากภายนอกชุมชน รวมทั้งมีการสราง
เครือขายจากชุมชนขางเคียงโดยสุดทายอีกเปูาหมายหนึ่งที่คาดหวัง คือ เพื่อใหเกิดพลังการตอรองใหเกิดเสนทางรถจักรยาน 
เกิดการเช่ือมโยง มีการตีเสนทางสําหรับรถจักรยานท่ีจะใชรวมกันบนถนน  ใหเกิดการทําปูาย และเกิดกฎระเบียบที่ชัดเจน มี
ความปลอดภัย เพื่อใหการใชจักรยานในชีวิตประจําวันของประชาชนจะสามารถเกิดขึ้นไดจรงิ  ซึ่งเปูาหมายเหลานี้ชัดเจน และ
เกิดจากสมาชิกสวนใหญเห็นพรองตองกัน ดังนั้น การที่จะทําใหกลุมบรรลุเปูาหมายก็ยอมเกิดพลังรวมกัน 
    3) บทบาท : บทบาทของบุคคลที่อยูในกลุมที่จะแสดงออกตามตําแหนงฐานะที่ไดรับหรือที่เป็นอยู โดยมี            
การแบงบทบาทหนาที่ในการรวมกิจกรรมในแตละครั้ง เชน กรรมการชุมชนจะไดรับมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ในการรวม
กิจกรรมแตละครั้งตามที่กรรมการแตละคนวาง มีการมอบหมายใหดูแลในเรื่องการควบคุมทีม  ติดตอประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตระเตรียมเรื่อง เสนทาง อาหาร น้ํา เครื่องดื่ม การเผยแพรประชาสัมพันธแ หรือการเป็นทีมซอม บํารุง รักษา 
รถจักรยานที่จะนําไปรวมกิจกรรม สวนสมาชิกของชมรมที่มาเขารวมกิจกรรมก็จะชวยกันดูแลในเรื่องตางๆ ที่จะสามารถทําได
รวมกัน 
    4) กฎเกณฑแ : เป็นสิ่งที่ทําใหกลุมสามารถดํารงอยูไดอยางสงบราบรื่นในแงของการบริหารจัดการบุคคล
ภายในกลุม มีการควบคุมดูแลความปลอดภัยของผูเขารวมกิจกรรมระหวางการเดินทาง ซึ่งที่ผานมาผูเขารวมกิจกรรมไดให
ความรวมมือเป็นอยางดี จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตปี 2553 เป็นตนมาจนถึงปใจจุบัน สมาชิกของ
กลุมยังไมเคยไดรับอันตราย หรือประสบอุบัติเหตุที่รุนแรงแตอยางใด  
    5) ความกลมเกลียวของกลุม : เป็นพลัง เป็นอิทธิพลของกลุมที่จะมีตอบุคคลและมีตอกลุมอื่น ซึ่งชุมชน
จักรยานวัดโพธิเ์รียงมีความศรัทธาในกลุม สามัคคีกัน เนื่องจากผูผลักดันโครงการมีวิสัยทัศนแ ไดรับการยอมรับ และไดรับความ
เช่ือถือศรัทราของคนในกลุม รวมทั้งมีเครือขายชุมชน และองคแกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือและใหความ
สนับสนุนเป็นอยางดีมาโดยตลอด ประกอบกับกิจกรรมดังกลาว ก็เป็นกิจกรรมในลักษณะสันทนาการ ซึ่งไมสรางภาวะกดดัน 
หรือสรางเหตุที่จะกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นแตอยางใด สถานการณแของกลุมจึงเกิดสามัคคี และกลมเกลียวกัน ผูเขารวมกิจกรรม
ใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ เป็นอยางดี ไมเคยปรากฏความขัดแยงอันเนื่องมาจากการเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
  ทั้งนี้ ชุมชนวัดโพธ์ิเรียงมีกระบวนการเสริมสรางกลุมเป็นความพยายามเอากลุมตางๆ หลายกลุม ใหมาสนธิให          
เขากัน โดยสรางสิ่งตาง ๆ เชน การสรางผลประโยชนแรวม การสรางกิจกรรมรวมกันพึ่งพาซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณแ การสรางพลังรวมโดยการรวมดําเนินงาน การลดความสิ้นเปลืองรวม สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะทําใหกลุม
ขยายตัวไปสูการเจริญเติบโต  
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  2.2 กิจกรรมจักรยานชุมชนสงผลตอสมาชิกของชุมชนอยางไร  
    1) เป็นชองทางในการดึงสมาชิกของชุมชนใหเขามามีสวนรวมกอประโยชนแตอสังคมและพัฒนาพฤติกรรมดาน
สวนตัวของบุคคลที่เขาเป็นสมาชิกของกลุม ตลอดจนการปรับปรุงความสัมพันธแที่สมาชิกมีตอกลุม และเมื่อรับรูงานของชุมชนโดย
เริ่มตนจากกิจกรรมจักรยาน เมื่อมีการเขารวมกลุมมีความสัมพันธแที่ดี   ตอกันแลว จะนําไปสูการใหความรวมมือ และสานตอ
หรือมีการเขามามีสวนรวมในงานชุมชนดานอื่น ๆ มากขึ้น  เรื่องของกลุมจะชวยใหมีโอกาสใชความสามารถของตนเอง           
รูจักการให และการรับ การรวมมือ และแบงปใน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการกลุมกับ
การรวมกลุมในสังคมจะทําใหสมาชิกเขาใจกระบวนการทํางานของกลุม และชวยในการเสริมสรางทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิก ซึ่งความเขาใจเหลานี้ จะชวยใหกลุมสามารถดําเนินการไปดวยดี ซึ่งผลของโครงการกิจกรรมจักรยานที่ชุมชนวัดโพธิ์
เรียงจัดขึ้นสอดคลองกับแนวทางดังกลาว จึงกอประโยชนแใหแกชุมชนและการพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิก ดังนี้ ปรากฏขอมูล
สมาชิกของชุมชนมีการเปิดใจรับคณะกรรมการชุมชน และเขามาชวยงานชุมชนมากขึ้น จากตัวอยางที่ไดจากการสัมภาษณแ ผู
ผลักดันโครงการคุณสุรนาถฯ เลาใหฟใงวา “มีปูาอยูคนหนึ่งปกติแกจะไมคอยใหความรวมมือกับงานชุมชนเลย แตถาชุมชนมี
ของแจกหรือบริการฟรีอะไรก็แลวแตแกก็จะเขามารับทุกครั้ง พอรับเสร็จแลว แกก็จะตําหนิติเตียน บนวาโนนนี่คณะกรรมการ
อยูตลอด หลังจากท่ีชุมชนเรามีโครงการและจัดกิจกรรมจักรยาน แกก็มาเขารวม หลังจากนั้น แกมาเขารวมเกือบทุกครั้ง และ
ปใจจุบันนี้แกก็เป็นกําลังสําคัญของโครงการและกิจกรรมนี้เลย  แกชวยงานทุกอยาง รวมทั้งแกยังเปิดใจใหความรวมมือกับงาน
ของชุมชนในเรื่องอื่นๆ ดวย” จากการสัมภาษณแ  คุณนรินทรแฯ ประธานชุมชน คุณนรินทรแฯ เลาใหฟใงวา “กิจกรรมจักรยาน
ชุมชนเป็นกิจกรรมที่คุณนรินทรแฯ เห็นวาดี จากการที่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น หลังจากนั้น ชาวบานในชุมชนมักจะมาคอย
สอบถามความคืบหนาวาจะจัดกันอีก เมื่อไหร ที่ไหน อยางไร มาโดยตลอด รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่มีคนเขามาพูดคุยถึงเรื่องอื่น ๆ กัน
มากขึ้น เมื่อกอนมักมีชาวบานบางสวนไมยอมใหติดเสียงตามสาย แตหลังจากที่มีกิจกรรมจักรยานของชุมชนขึ้น หลาย ๆ บานเขา
มาหา คุณนรินทรแฯ เอง โดยมาแจงเรงรัดขอใหคุณนรินทรแฯ ติดเสียงตามสายใหดวย ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดี ทําใหคุณนรินทรแฯ             
ไดเผยแพรขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ใหคนในชุมชนไดรับทราบ รวมทั้งขอมูลจากการที่คุณนรินทรแฯ ไดไปประชุมอบรมมาจาก
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนตาง ๆ หากเห็นวาสวนไหนที่ดี  มีสาระสําคัญที่สมาชิกของชุมชนควรมีสวนรับรูดวยก็จะนํามา
เผยแพรใหเกิดประโยชนแตอคนในชุมชนดวย และในระหวางเขารวมกิจกรรมสมาชิกของชุมชนก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล
สัพเพเหระ จิปาถะกัน และถามีโอกาสคุณนรินทรแฯ ก็จะเผยแพรขอมูลที่เป็นประโยชนแ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน         
และกัน เชน เรื่องโฟมใสอาหารที่มีผลตอสิ่งแวดลอม การใชชีวิตประจาํวัน การรณรงคแปลกูตนไมเพื่อสรางสิง่แวดลอมของชุมชน หรือ
แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นในเรื่องของสภาพปใญหาภายในชุมชน เป็นตน 
    2) กลุมมีพลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกเป็นอยางมาก : พลังของกลุมสามารถที่จะขัดเกลาลักษณะ
ทาทีที่ปรากฏของสมาชิกใหเป็นไปในทางที่กลุมประสงคแ พลังอันนี้สามารถครอบคลุมไปจนถึงครอบครัวของสมาชิกดวย            
การครอบคลุมขัดเกลาพฤติกรรมของสมาชิกโดยพลังกลุม จะสามารถครอบคลุมเขาไปถึงจิตใจโดยแทจริง มิใชการกระทําแต
เพียงรางกายเทานั้น เชน สามารถเปลี่ยนแปลงไดแมกระทั่งทัศนคติ และคานิยมของสมาชิก ซึ่งเช่ือกันวาการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภายในของบุคคลเป็นเรื่องทํายากโดยใชกลวิธีอ่ืน ๆ และถึงแมทําไดก็ไมถาวร แตกระบวนการกลุมสามารถทําได จูงใจ
ใหคนที่มีรถจักรยานอยูแลวเมื่อเห็นคนในชุมชนปใ่นจักรยานกันมากขึ้นก็จะนําเอารถจักรยานเหลานี้มาใชเพิ่มขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหลาย ๆ คนไปในแนวทางที่ดีขึ้นดังปรากฏตามขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกรรมการของชุมชน
วัดโพธิ์เรียง ทานหนึ่งเมื่อมีนาคม 2558 ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงก็มีในหลาย ๆ กรณี ท่ีเคยเห็นก็เชน คนที่ชอบดื่มเหลาปกติเคย
ตกเย็นมาชอบดื่มเหลา  มีบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมไป คือไดยินเสียงตามสายประกาศเชิญชวนวาจะไปปใ่นกันตรงนั้นตรงนี้นะ เขาก็
เลยอยากไปดวย มีการไปศึกษาเสนทางตรงนั้นตรงนี้  เขามีจักรยานอยู เขาก็ไปชวยคิดตรงนั้นตรงนี้อยางนั้นอยางนี้ และก็มีการ
เอาจักรยานไปปใ่น  ตอนเย็นก็จึงไมมีการตั้งวงดื่มกัน กลุมนี้ก็มีประมาณ 3-4 คน อีกกลุมคือเด็กหรือเยาวชนที่จะไปโรงเรียนจากที่
เคยใชจักรยานแคปใ่นอยูในชุมชนก็เปลี่ยนเป็นเอาจักรยานปใ่นไปโรงเรียนดวย กลุมนี้นาจะมีประมาณเป็น 10 คน อีกกลุมคือ
คนทํางานก็มีลองไปซื้อจักรยานที่พับไดแลวก็เอาไปขึ้นรถไฟฟูาและก็เริ่มปใ่นออกกําลังประมาณ 10 คน ก็มีหลายหลากที่เริ่มมี
การนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน พฤติกรรมของเด็กที่เขารวมกิจกรรมดีขึ้น จากการสัมภาษณแกรรมการชุมชนทาน
หนึ่งไดใหขอมูลวา มีเด็กวัยรุนอยูกลุมหนึ่งมากันประมาณ 4-5 คน ถาครั้งไหนคนหนึ่งไมมาก็จะไมมากันทั้งหมด มีอยูประมาณ           
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2-3 คน จะมีลักษณะกาวราวพูดจาจะไมคอยใหความเคารพตอผูหลักผูใหญในชุมชน เมื่อเขามารวมกิจกรรมจักรยานกับเราหลาย
ครั้งเขา  เด็กกลุมนี้จะใหความเคารพเช่ือฟใงคุณสุรนาถฯ คุณสุรนาถฯ ก็จะพูดคุยตักเตือน ปใจจุบันเด็กกลุมนี้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมาก  
    3)  การมีปฏิสัมพันธแของคนภายในและภายนอกชุมชนดีขึ้น จากการสัมภาษณแ คุณนรินทรแฯ คุณนรินทรแฯ เลาให
ฟใงวา “คนที่เคยไปรวมกิจกรรมจักรยานชุมชนดวยกันบางบานไมคอยไดเคยพูดจากันมากเทาไร แตหลังจากการเขารวมกิจกรรม
แลวก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการถามถึงสารทุกขแสุกดิบ ขอมูลของลูก ของโรงเรียนลูก และรูจักกันมากขึ้น ในสวนของบริเวณบาน
ทาวสแเฮาสแซึ่งอยูติดกับบริเวณชุมชนเมื่อกอนเด็กของชุมชนชอบไปเลนเตะฟุตบอลกันในบริเวณนั้น ก็มักเป็นเหตุใหเกิดความไมลง
รอยกัน แตหลังจากเขารวมกิจกรรมจักรยานรวมกันแลวก็ทําใหความเขาอกเขาใจกันมีมากขึ้น พูดจากันงายขึ้น ในสวนของคุณ
สุรนาถฯ เลาใหฟใงวา จากการที่ชมรมจักรยานของชุมชนเปิดเสียงตามสายเชิญชวนการเขารวมกิจกรรมของชมรม ปรากฏวามี              
ผอ.จากโรงเรียนศุภวรรณ เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยูติดกับชุมชนเดินเขามาสมัครเป็นสมาชิก และทานก็ไดใหเงินชวยสนับสนุนชมรม
ดวย ทานอายุประมาณ  60 ปีกวา  ทานบอกวาชีวิตนี้ไมเคยคิดเลยวาจะสามารถปใ่นจักรยาน เรียนรูพื้นท่ี กทม. ไดอยางปลอดภัย 
บางครั้งที่มาเขารวมกิจกรรมกับเราทานก็มักจะพาครู หลาน หรือเจาหนาที่ของทานมารวมปใ่นกับเราดวย และหากทานไมมาบางที
ทานก็จะฝากเงินมาชวยสนับสนุนในเรื่องอาหาร นํ้า ขนม กับเราดวย 
    4) การจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อรณรงคแในเรื่องการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เหลา และความรุนแรง ของชุมชน โดยมี
การเขารวมของคนจากภายนอกชุมชน และเครือขายตาง ๆ เป็นการรวมกลุมที่มีจุดมุงหมายของการศึกษาในรูปแบบเพื่อมุง
เตรียมเด็กเพื่อชีวิตและสังคม มากกวาที่จะเตรียมเด็กเพื่อใหมีความรูตามตํารา โดยไดมีการถายทอดจากการอบรมสั่งสอนผาน
กิจกรรมกลุม ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู ทั้งในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด และปฏิสัมพันธแระหวางคนจาก
ภายในและภายนอกชุมชน และเครือขายตางๆ ทําใหเกิดความกระตือรือรน และความอยากเขารวมกิจกรรมดังกลาวเพิ่ม         
มากขึ้น 
    5) เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในชุมชนเห็นวาดีมีประโยชนแทั้งในเรื่องของสุขภาพ เป็นกิจกรรมสันทนาการ สราง
ความสนุกสนาน เป็นการพักผอน ทําใหเยาวชนไมไปมั่วสุมอบายมุข เสพยาเสพติด หรือเลนการพนัน สรางความอบอุนใน
ครอบครัว  สรางความสัมพันธแระหวางคนภายในและภายนอกชุมชน  เสียคาใชจายนอยรวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของผูเขารวม
กิจกรรมที่มีสวนชวยงานของชุมชนในการรณรงคแในเรื่องยาเสพติด และความรุนแรงในวันสําคัญตางๆ ดังปรากฏตามขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณแสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมจักรยานของชุมชนวัดโพธิ์เรียง ดังนี้ 
      5.1 ปกติก็ใชรถจักรยานในการเดินทาง ไปตลาด สงลูกไปโรงเรียน ไปติดตอเขต ไปไฟฟูา หรือไปทําธุระ          
ตาง ๆ บริเวณที่ไมไกลจากชุมชนมากนักเป็นประจํา ก็เห็นวาการใชจักรยานในชีวิตประจําวันทําใหประหยัดและก็ดีตอสุขภาพ 
สวนการเขารวมกิจกรรมก็เป็นการพักผอน พาเด็ก ๆ หลาน ๆ ออกไปเที่ยว ไปเปิดหูเปิดตา รูจักกับคนภายในชุมชนดวยกัน        
มากข้ึน และในบางครั้งก็ไดไปรูจักกับชุมชนที่อยูรอบๆ ไปดูวาเขามีที่เที่ยวที่ไหนบาง มีของกินอะไรบาง ก็ไดทั้งการพักผอน      
การพูดคุย ซื้อของ สนุกสนาน และเด็ก ๆ ก็ชอบมาก  คนตามถนนท่ีเราผานไปบางคนบอกวาวัดโพธิ์เรียงมาแลว เราก็ดีใจเรา
ไดชวยชุมชนรณรงคแเรื่องที่ดี ๆ ในวันเทศกาลและวันสําคัญของคนไทยเรา 
      5.2 ทํางานมาทั้งอาทิตยแแลวก็พาลูก ๆ ไปเที่ยวบาง  เป็นการออกกําลังกาย และก็เห็นวาเป็นเรื่องสุขภาพ
ดวย รวมถึงไมอยากใหลูก ๆ เลนแตเกมสแ หรือวาไปมั่วสุมทําสิ่งที่ไมดีทั้งในเรื่องของการพนัน หรือยาเสพติด ลูกๆ ก็สนุกสนานและ
อยูใกลชิดเราดวย 
     5.3 ถามีเวลาวางตรงกันก็จะไปรวมกิจกรรมกับชุมชน เพราะวาไมเสียคาใชจายอะไรมากนอกจากเราจะซื้อขาว
ของของเราเอง และเราก็ไมตองจัดเตรียมอะไรมาก เขามีขาวและน้ําเลี้ยง สะดวกและก็ปลอดภัยสามารถขับขี่ไดอยางสบายใจ 
ธรรมดาถาเราจะออกมาเองก็คงยาก ปกติก็ชอบปใ่นจักรยานอยูแลว แตไมคอยไดปใ่น เพราะไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ซะสวนใหญ          
แตหลังจากเขารวมกิจกรรมแลวก็จะมีการเอาจักรยานมาปใ่นอยูบาง แตจะปใ่นอยูเฉพาะภายในชุมชนที่ไมอันตรายมากนัก ก็เป็น
การปใ่นเลนกับลูก ๆ อยูแถว ๆ บานบาง ไมกลาไปไกลหรือออกถนนนอกชุมชน ถาไมไดไปกับทีม   
     5.4 เขามารวมกิจกรรมเพราะไดยินจากเสียงตามสายและกรรมการหรือคนอื่น ๆ ที่เขาเคยไปมาแลวเขามา
ชวนก็เลยไปกับเขาดวย สนุกดี มีคาใชจายไมมาก ไดพูดคุยกับคนในชุมชนมากขึ้น ตอไปพอมีกิจกรรมอะไรเขาก็มาชวน ถาวาง
ก็จะไปกับเขาดวย 
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     5.5 มากับเพื่อนหลาย ๆ คน ถาเพื่อนไมมาก็จะไมมา รูสึกสนุก และก็ไดชวยงานชุมชนรณรงคแในเรื่องไมดื่มเหลา
และความรุนแรงดวย  
     5.6 เมื่อกอนก็คุยกับเพื่อนบานที่สนิทกัน บางบานก็จะคุยกันบอย แตพอเขารวมกิจกรรมแลวก็รูจักเพื่อน
บานท่ีไกลออกไปมากขึ้น บางคนก็เคยเห็นกันก็ยิ้ม ๆ ใหกันไมมีโอกาสพูดคุยกันมากนัก พอพาลูกไปปใ่นจักรยานดวยกัน ก็มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและก็คุยกันมากขึ้น สวนใหญจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของลูก โรงเรียนที่ลูกอยู และขอมูลวาจะไปเขา ม.1 ที่
โรงเรียนไหนดี ไปขอขอมูลวาเขามีขอมูลอะไรบาง เป็นอยางไร ก็มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน แลวก็มีการพูดคุยขอมูลอื่นๆ กัน
จิปาถะ 
     5.7 เมื่อกอนเคยคิดระแวงคณะกรรมการชุมชนอยูเหมือนกัน ก็เลยเขามาคลุกคลีอยากจะเขามา              
สังเกตุการณแ สุดทายก็เห็นวาประธานกรรมการเขาเป็นคนเปิดเผยมีอะไรก็พูดคุยกัน และเขาทํางาน เขาผลักดันงานจริง 
ปใจจุบันก็ไดเขามารวมเป็นกรรมการกับเขามาตลอดหลายวาระแลว 
 
สรุป/สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปสาระส าคัญ 

 จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ตาง  ๆ 
ปใญหาอุปสรรคที่ทําใหประชาชนสวนใหญในหลาย ๆ พื้นที่ของไทยไมนิยมนําจักรยานมาใชในชีวิตประจําวัน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือเรื ่องของความปลอดภัยของถนน การสรางเสนทางจักรยาน ซึ่งตองเป็นโครงขายที่ เช่ือมโยง
ตอเนื่องกัน รวมถึงการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

 แมวาการสนับสนุนใหเกิดการสรางชุมชนจักรยาน เพื่อตองการรณรงคแใหประชาชน  นําจักรยานมาใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึนในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะในพื้นท่ี กทม. จะประสบปใญหาอุปสรรคที่สําคัญ คือ ความปลอดภัยและความ
สะดวกของเสนทางที่จะใชในการปใ่นจักรยาน ซึ่งเป็นปใจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการตดัสนิใจของประชาชน ที่สวนใหญไมเสี่ยง
ที่จะนําจักรยานมาใชกับสภาพถนนและสิ่งแวดลอมท่ีเป็นอยูในปใจจุบัน แตอยางไรก็ตาม การผลักดันใหมีการนําจักรยานมาใช
ในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นไปได และในระยะทางที่เหมาะสมก็ยังมีความจําเป็นตองดําเนินการ
ตอไป สําหรับกรณีศึกษาการสรางชุมชนจักรยาน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกนอย กทม.  พบวาไดมีการนําจักรยานมา
สรางกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมงานพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดประโยชนแในหลากหลายดาน  โดยมีสมาชิกของชุมชน คนภายนอก
ชุมชน และเครือขายตาง ๆ เขามามีสวนรวม ช้ีใหเห็นไดวาจักรยานสามารถเป็นเครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนไดในมิติตาง  ๆ 
ทั้งในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพของคนภายในชุมชน, ลดคาจายของคนในชุมชน สรางวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนํา
จักรยานเกา จักรยานท่ีชํารุดเสียหายหรือไมไดใชแลว กลับมาใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน หรือนํามาเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ 
ของชุมชน , สงเสริมสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษภายในชุมชน, สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในขอมูลที่ชุมชนทํา
การเผยแพรในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการลด ละ เลิก บุหรี่ เหลา และความรุนแรงตาง ๆ, สรางการมีสวนรวมของ
คนภายในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคนภายในชุมชน ภายนอกชุมชน เครือขายที่  เขามามีสวนรวมตาง ๆ, มีการปรับ
ทัศนคติของคนในชุมชน , สรางการทํางานเป็นกลุม ทําใหเกิดความรักความสามัคคี และรื้อฟื้นความสนิทชิดเช้ือ ความเอื้ออาทร 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันใหเกิดขึ้นภายในชุมชน อยางเชนท่ีชุมชนในอดีตเคยมีตอกันมาอยางยาวนานไมใหเลือนหายหรือจืดจางไป 
รวมทั้งสมาชิกของชุมชนรูสึกพึงพอใจกับกิจกรรมดังกลาว เนื่องจากเห็นวาดีมีประโยชนแทั้งในเรื่องของสุขภาพ เป็นกิจกรรม
สันทนาการ สรางความสนุกสนาน เป็นการพักผอน ทําใหเยาวชนไมไปมั่วสุมอบายมุข เสพยาเสพติด หรือเลนการพนัน สราง
ความอบอุนในครอบครัว  สรางความสัมพันธแระหวางคนภายในและภายนอกชุมชน เสียคาใชจายนอย รวมถึงเป็น             
ความภาคภูมิใจของผูเขารวมกิจกรรมที่มีสวนชวยงานของชุมชนในการรณรงคแในเรื่องยาเสพติด และความรุนแรงในวันสําคัญ
ตาง ๆ 
  จากการที่กิจกรรมจักรยาน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ดังกลาวเกิดขึ้นและมีการดําเนินการมาไดอยางตอเนื่อง           
ซึ่งเกิดประโยชนแตอทั้งคนภายในชุมชน ภายนอกชุมชน และงานดานการพัฒนาชุมชนดังที่ไดกลาวไวดังขางตนแลว ผลจาก
การศึกษารวบรวมขอมูล พบวา สิ่งที่สําคัญประกอบไปดวย วิสัยทัศนแ ความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และความรวมมือรวมใจกันของ
ผูนํา/คณะกรรมการชุมชน/และสมาชิกของชุมชน ของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ โดยการพัฒนาชุมชนจะใหเกิดผลสําเร็จและ               
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มีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยองคแประกอบหลายดานในการรวมมือกันทํางานพัฒนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแตามที่ไดวางไว 
ทั้งดานงบประมาณ ดานทุนของชุมชน ดานการสื่อสารถายทอดความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง  ๆ ซึ่งผูผลักดันโครงการ/
กิจกรรมตองเป็นผูที่มีความสัมพันธแกับคนในชุมชนและองคแกรภายนอกชุมชนที่ดี เป็นผูที่มีความมุงมั่นในการทํางาน โดยจาก
การสัมภาษณแคุณสุรนาถฯ ซึ่งเป็นกรรมการชุมชน และเป็นผูริเริ่มผลักดันให เกิดกิจกรรมจักรยานในชุมชน จะเห็นไดวา          
คุณสุรนาถฯ และคณะกรรมการชุมชนประสบความสําเร็จในเรื่องของการสรางกิจกรรมและผลักดันใหเกิดชมรมจักรยานของ
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง โดยดําเนินการมาตั้งแตปี 2553 จนมาถึงปใจจุบัน กอนท่ีจะไดรับการคัดเลอืกใหเขารวม “โครงการสนับสนุน
การเดินและการสรางชุมชนจักรยานสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยู” ในปี 2556 ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจักรยานของชุมชนท่ีผานมา
สามารถสรางความเชื่อมั่น และไดรับการสนับสนุนจากทั้ง คณะกรรมการของชุมชน เครือขาย องคแกร และหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่เกี่ยวของเป็นอยางดี สามารถโนมนาวสรางความเช่ือถือใหผูเขารวมกิจกรรมในชุมชนมีความรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาชุมชนของตน สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนยแกลางความรวมมือ และความสามัคคีของคนในชุมชนจากการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดเป็นอยางดี ในสวนของสมาชิกของชุมชน วัดโพธิ์เรียงฯ จากขอมูลชุมชนที่ไดจากการศึกษาพบวา 
ชุมชนวัดโพธิ์เรียงเป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งเป็นทุนเดิม เนื่องจากในอดีตเป็นชุมชนของชาวบานที่มีอาชีพดานเกษตรกรรม และ        
ผูอยูอาศัยเป็นเจาของที่ดินเอง แมในปใจจุบันจะมีการนําที่ดินบางสวนไปสรางบานใหคนภายนอกเขามาเชาอยูอาศัย แตคนเหลานี้ก็มี
จํานวนนอยกวาผูที่เป็นเจาของที่ดินเองและอยูมาตั้งแตดั่งเดิม ซึ่งมีความแตกตางจากชุมชนแออัดในหลาย ๆ ชุมชน ที่ผูคนที่อยู
อาศัยสวนใหญไมไดเป็นเจาของที่ดินเองมีทั้งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ขององคแการทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น  
ความรักในพื้นที่ของสมาชิกในชุมชนวัดโพธิ์เรียง และการใหความรวมมือในงานพัฒนาชุมชน จึงเป็นไปในลักษณะที่ คอนขาง
เขมแข็ง ผูอยูอาศัยสวนใหญมีความคุนเคย รูจักมักคุน ผูกพันกันเหมือนญาติ ชวยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ และไววางใจกันมาตั้งแต
อดีตจนกระทั่งถึงปใจจุบัน จึงทําใหกิจกรรมจักรยานของชุมชนดําเนินการมาไดอยางตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 การจัดกิจกรรมจักรยานชุมชนของชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ ในแตละครั้งสวนใหญจะเกิดจากแนวคิด และ
ความเห็นรวมกันของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งควรมีการพัฒนาไปสูการระดมความคิดเห็นและการแบงมอบบทบาทหนาที่ให
สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมอยางเป็นกิจลักษณะตามความสมัครใจและความสามารถของสมาชิก เพื่อใหเกิดการเรียนรู สราง
แรงจูงใจ และการยอมรับ ผลักดันกิจกรรมและโครงการใหเกิดความกาวหนา และสรางการมีสวนรวมของคนภายในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 
  2.2 จักรยานสามารถเป็นเครื่องมือในงานพัฒนาชุมชนไดในหลากหลายมิติ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของในงาน
ดานการพัฒนาตาง ๆ ในพื้นที่ควรใหความสําคัญ เขามาสงเสริม สนับสนุน ใหชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ สามารถที่จะตอยอด                   
เพิ่มศักยภาพการดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดอยางเขมแข็ง มีการสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนวัดโพธิ์เรียง สรางรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลในเรื่องดังกลาวไดอยางเป็นระบบ ซึ่งจะทําใหสามารถใชชุมชนดังกลาวไปเป็นแบบอยางในการสงเสริมผลักดันชุมชนอื่น 
ๆ ที่มีความพรอมใหสามารถนําจักรยานมาใชประโยชนแ   ในงานดานการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ไดอยางหลากหลาย อนึ่ง จาก
การที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียงฯ เป็นชุมชนที่มีความเขมแข็งเป็นทุนเดิมอยูแลว หากหนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุน และสงเสริม 
ชุมชนวัดโพธิ์เรียงอยางจริงจังและตอเนื่องในกิจกรรมตาง ๆ เช่ือวาศัยกภาพของชุมชนสามารถที่จะพัฒนาและขยายไปสูการเป็น
แบบอยางในการพัฒนาไดในหลาย ๆ เรื่อง และหลาย ๆ กิจกรรม 
  2.3 นอกจากการรณรงคแเพื่อใหเกิดชุมชนจักรยานในพื้นที่ตาง ๆ แลว หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญ
และผลักดันในเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน และเสนทางใหมีความเหมาะสมอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งเห็นวาจะ
สงผลใหประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มีการเดินและการนํารถจักรยานมาใชเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นไดอยาง
เป็นรูปธรรม      
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กระบวนการเตรียมความพร้อมและจ าหน่ายเด็กพิการในบ้านนนทภูมิสูส่ังคม  
 Preparing and Discharging Process of Children with Disabilities  

from Nontapum Home 
 

  นัสรินทร์  แซสะ44 
         

Abstract 
 

 Studying the process of preparation and discharging of children with disabilities at Baan 
Nontaphum to society. The object is studying the process of preparation to discharge children with 
disabilities to society and studying ability of children with disabilities after discharge from foster home. 
The learner collects data by interview children with disabilities at Baan Nontaphum in the process of 
preparation before discharging from Baan Nontaphum totally 4 children and the children with disabilities 
who have been living in Baan Nontaphum. Currently, in Baan Nontaphum discharged children with 
disabilities to society by resign and adopted by their parents around 2 children ( two families) including 1 
director and 1 staff. The learner found that Baan Nontaphum has 3 steps of preparation before 
discharging e.g. : before discharging process provides various services for children with disabilities since 
children with disabilities lived and discharged at Baan Nontaphum. Between discharging process has the 
project is called Aun I Rak. This project is training them to help themselves to live in society. After 
discharging process is tracking and helping children with disabilities after discharging from Baan 
Nontaphum. The children with disabilities are getting skills and experiences from Baan Nontaphum to 
adapt to live in society. And after discharging from Baan Nontaphum, children with disabilities have to 
help them by use skills and experiences to live independently and empower people around them. 
 
Keywords : The preparation, Discharging, children with disabilities  and Baan Nontaphum. 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมและจําหนายเด็กพิการในบานนนทภูมิสูสังคม มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา
กระบวนการเตรียมความพรอมในการจําหนายเด็กพิการในบานนนทภูมิคืนสูสังคม  และเพื่อศึกษาความสามารถในการใชชีวิต
ภายหลังออกจากสถานสงเคราะหแ  ผูศึกษาเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแเด็กพิการในบานนนทภูมิที่อยูในกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนจําหนายออกจาก บานนนทภูมิ  จํานวน 4 คน และเด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของบานนนทภูมิ                  
ซึ่งปใจจุบันไดจําหนายออกสูสังคมโดยวิธีการขอลาออกและผูปกครองของเด็กพิการรับเด็กไปอุปการะเอง จํานวน 2 คน               
(2 ครอบครัว) ผูบริหารจํานวน 1 คน และเจาหนาที่จํานวน 1 คน  ผลการศึกษา พบวา บานนนทภูมิ มีกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนจําหนาย 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนจําหนาย การบริการตาง ๆ ที่บานนนทภูมิไดจัดบริการใหแกเด็กพิการ
ตั้งแตแรกเขาจนถึงวันจําหนาย ระยะระหว่างจําหน่าย ดําเนินโครงการบานอุนไอรัก  บานจําลองชีวิตจริง เพื่อเป็นสถานที่ฝึก
ทักษะชีวิตของเด็กพิการที่กําลังจะออกสูสังคม ระยะหลังจําหน่าย การติดตามใหความชวยเหลือหลังจําหนาย เด็กพิการไดฝึก

                                                           
44นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมสงเคราะหแคลีนิก ภาควิชาสังคมสงเคราะหแศาสตรแ คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ 
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ทักษะตาง ๆ ไดเรียนรูผานประสบการณแ สูการนําไปใชในขณะที่ตนเองอยูในบานนนทภูมิ และเมื่อตนเองถูกจําหนายออกจาก
บานนนทภูมิสูสังคมภายนอก สามารถดํารงชีวิตอิสระ ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและเป็นพลังใหแกคนรอบขาง 
 
ค าส าคัญ : การเตรียมความพรอม  การจําหนาย  เด็กพิการ  และบานนนทภูมิ 
 
หลักการและเหตุผล/ความส าคัญของปัญหา  
 สถานสงเคราะหแเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือ “บานนนทภูมิ” เป็นหนวยงานของภาครัฐภายใตสังกัดกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ เป็นหนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อให
การชวยเหลือเด็กพิการ ที่มีความพิการทางดานความพิการทางการมองเห็น การไดยินหรือการสื่อความหมาย พิการทาง
รางกายหรือการเคลื่อนไหว พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปใญญาหรือการเรียนรู และพิการซ้ําซอน ทั้งชายและ
หญิง มีอายุ 7 – 18 ปี ท่ีถูกทอดทิ้ง ยากจน ครอบครัวประสบปใญหาความเดือดรอนตางๆ เรรอน พลัดหลง ไรที่พ่ึง เป็นตน   
 เมื่อเด็กพิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิอายุครบ 18ปี หรือเกินเกณฑแการสงเคราะหแ ซึ่งเป็นชวงอายุที่ 
บานนนทภูมิพิจารณาจําหนายเด็กพิการที่พรอมกลับสูสังคม บางคนสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ บางคนกลับสูครอบครัว            
บางคนกลับสูศูนยแฝึกอาชีพ  บางคนกลับสูสังคมใชชีวิตดวยตนเอง และมีอีกหลายคนที่ใชชีวิตอยูตอในบานนนทภูมิ เนื่องดวย
สาเหตุตาง ๆ เชน หนวยงานที่สงตอมีจํานวนคนพิการเต็มตามที่กําหนด  พิการซ้ําซอนไมสามารถชวยเหลือตนเองได           
ไมสามารถติดตอครอบครัวได ครอบครัวไมมีความพรอมในการลี้ยงดู เป็นตน จึงสงผลใหเด็กพิการหลายคนตองใชชีวิตใน
บานนนทภูมิตอไปทั้ง ๆ ที่อายุเกินตามเกณฑแที่บานนนทภูมิกําหนด  ทําใหจํานวนเด็กพิการในบานนนทภูมิมีจํานวนมากไม
เพียงพอตอสถานท่ีที่มีพ้ืนท่ีจํากัด ไมใชเฉพาะดานสถานที่เทานั้น ดานบุคลากรในตําแหนงพี่เลี้ยงท่ีมีหนาที่ดูแลเด็กพิการนั้นไม
เพียงพอเชนกัน ไมสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง  นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอจิตใจเด็กพิการอีกดวย เด็กพิการจะรูสึกวาตนเอง
ไมมีคุณคา  มองคุณคาของตนเองลดลง อยางไรก็ตามทางบานนนทภูมิไดดําเนินการดูแลเด็กพิการที่มีอายุเกินเกณฑแนั้ นดวย
ความเทาเทียมกัน ตามสิทธิที่ควรไดรับโดยการใหความชวยเหลือดานปใจจัยสี่  ฝึกอาชีพ กายภาพบําบัด เพื่อนําสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตไดตอไปอยางมีความสุขระหวางรอการจําหนายตอไป  
 จากสถิติการจําหนายเด็กพิการบานนนทภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ แบงตามเพศ สาเหตุการจําหนาย 

ผูชาย ผูหญิง สงตอ ลาออก คืนสูครอบครัว เสียชีวิต หลบหน ี
2554 14 21 19 5 7 2 2 
2555 16 9 - 8 9 6 2 
2556 20 11 4 15 7 5 - 
2557 6 5 5 2 1 6 - 

ที่มาขอมูล : ฝุายสังคมสงเคราะหแ บานนนทภูมิ  
 
 จะเห็นไดวาสถิติการจําหนายเด็กพิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมินั้น สาเหตุการจําหนายสวนใหญเกิดจาก
การขอลาออก รองลงมาคือ การสงตอ กลับคืนสูครอบครัว เสียชีวิต และหลบหนี ตามลําดับ  การขอลาออกสวนใหญเป็นเด็ก
พิการที่สามารถชวยเหลือตนเองได มีความพรอมดานการงานอาชีพ สามารถชวยเหลือตนเองได  จึงตัดสินใจขอลาออกจาก
การดูแลของบานนนทภูมิ  ออกไปใชชีวิตดวยตนเองในสังคมภายนอก 
 เด็กพิการในบานนนทภูมิ  ที่ไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและผูมีจิตศรัทธา ที่หลั่งไหลมาใหความ
ชวยเหลือในดานตาง ๆ ทําใหเกิดความเคยชินในความสะดวกสบาย กินอ่ิมนอนหลับ  ไมตองดิ้นรนตอสูชีวิตทุกอยางไดจัดสรร
ไวเรียบรอย ทั้งในเรื่องอาหาร ที่พัก เครื่องนุงหม ยารักษาโรค สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ หองสุขา  ทางลาด  แลว
เมื่อถึงเกณฑแอายุพนการสงเคราะหแที่เด็กพิการตองออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกสถานสงเคราะหแ เด็กพิการเหลานี้จะดําเนิน
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ชีวิตอยางไรในสังคมนอกรั้วสถานสงเคราะหแ และบานนนทภูมิไดมีการเตรียมความพรอมอยางไร เพื่อใหเด็กพิการเหลานี้
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่ อง “ศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมและจําหนายเด็กพิการในบานนนทภูมิสูสังคม ”  
เป็นการศึกษาปรากฏการณแชีวิตของคนพิการที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแ และคนพิการถูกจําหนายออกจากสถาน
สงเคราะหแ แลวไปใช ชีวิตในสังคมทั่วไปนอกสถานสงเคราะหแ  ซึ่ งผูศึกษาไดใชระเบี ยบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เป็นแนวทางการศึกษาเพื่อเก็บขอมูลในเรื่องที่ศึกษาจากกลุมเปูาหมาย โดยเนนการศึกษาและทําความเขาใจ ความรูสึก 
ประสบการณแชีวิตและการดํารงชีวิตของคนพิการ โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณแ การสังเกต และการเลาเรื่องจากเด็กพิการที่เป็น
ผูใหขอมูล 
 ขอบเขตของการวิจัย 

การคัดเลือกกลุมเปูาหมาย 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย เด็ก
พิการที่มีความพิการทางรางกายและเคลื่อนไหว เด็กพิการทางการไดยินและสื่อความหมาย ที่อยูในกระบวนการเตรียมพรอม
กอนจําหนาย หรือเคยอยูในกระบวนการ จํานวน  4 คน  เด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแเด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)  ซึ่งปใจจุบันไดถูกจําหนายออกสูสังคมโดยวิธีการขอลาออกและกลับคืนสูครอบครัว 
จํานวน 2 คน (2 ครอบครัว)และผูบริหารและเจาหนาท่ี  จํานวน 2 คน   
 การคัดเลือกกลุมเปูาหมายเริ่มตนจากการผูศึกษาสนใจประเด็นการเตรียมความพรอมเด็กพิการกอนออกสูสังคม  
และการใชชีวิตในสังคมภายนอกของเด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแ ผูศึกษาจึงตัดสินใจฝึกภาคปฏิบัติที่
บานนนทภูมิ  ระหวางฝึกภาคปฏิบัติไดมีโอกาสพูดคุยสรางสัมพันธภาพกับเด็กพิการ ที่มีอายุเกินกําหนดเกณฑแอายุในความ
ดูแลของบานนนทภูมิ ตลอดจนไดมีโอกาสเยี่ยมเด็กพิการที่เคยอยูดํารงชีวิตอิสระภายนอกสถานสงเคราะหแ จึงทําใหผูศึกษา
คุนเคยและรูจักกับกลุมเปูาหมายในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผูศึกษายังมีการสอบถาม  พูดคุยและขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ใน
การเลือกกลุมเปูาหมายที่สามารถใหขอมูลในประเด็นที่ศึกษาได  ที่สําคัญเป็นกลุมเปูาหมายที่ผูวิจัยรูจักกันมากอนและ
กลุมเปูาหมายยินยอมรวมวิจัยในครั้งนี้  หากกลุมเปูาไมพรอมที่จะใหขอมูลสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุมประชากรผูใหขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เด็กพิการที่มีความพิการทางรางกาย และเคลื่อนไหว  และพิการ
ทางการไดยินและสื่อความหมาย ที่อยูในกระบวนการเตรียมพรอมกอนจําหนาย หรือเคยอยูในกระบวนการ จํานวน  4 คน  
เด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)  ซึ่งปใจจุบันไดถูก
จําหนายออกสูสังคมโดยวิธีการขอลาออกและกลับคืนสูครอบครัว จํานวน 2 คน (2 ครอบครัว )  และผูบริหารและเจาหนาที่  
จํานวน 2 คน  การคัดเลือกกลุมประชากรใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) ซึ่งเป็นการเลือกประชากรที่ผูศึกษาไดให
ความสนใจ เนื่องจาก ผูศึกษาไดรูจักตั้งแตตอนฝึกภาคปฏิบัติที่บานนทภูมิ   มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ
เป็นผูที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีบานนทภูมิ   
 การวิจัยในครั้งการวิจัยครั้งนี้ไดแบงกลุมเปูาหมายออกเป็น 3 กลุมดวยกัน กลุมที่1 กลุมเด็กพิการที่อยูใน
กระบวนการเตรียมพรอมกอนจําหนาย หรือเคยอยูในกระบวนการ จํานวน  4 คน  เพื่อถายทอดเรื่องราวของประสบการณแ
ชีวิตในบานนนทภูมิ กลุมที่ 2  เด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด          
(บานนนทภูมิ)  ปใจจุบันไดถูกจําหนายออกสูสังคมโดยวิธีการขอลาออกและกลับคืนสูครอบครัว จํานวน 2 คน (2 ครอบครัว)  
เพื่อถายทอดเรื่องราวของประสบการณแชีวิตในสังคมภายนอกหลังออกจากบานนนทภูมิ กลุมที่ 3  ผูบริหารและเจาหนาที่  
จํานวน 2 คน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพรอมเด็กพิการกอนออกสูสังคม เช่ือมโยงถึงแผนงาน นโยบาย
การดําเนินงานของบานนนทภูมิเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเด็กพิการออกสูสังคมภายนอก   

ขอบเขตเนื้อหา  
 - ศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมกอนออกสูสังคม 
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- ศึกษากระบวนการจําหนายเด็กพิการออกสูสังคม 
 - ศึกษาการใชชีวิตในสังคมของเด็กพิการ หลังจากจําหนายออกจากบานนนทภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

     ผูศึกษาเลือกศึกษาเด็กพิการที่อยูในกระบวนการเตรียมความพรอมและถูกจําหนายออกจากบานนนทภูมิ โดย
เลือกเด็กพิการที่สามารถชวยเหลือตนเองได และไมมีความพิการทางสมอง สามารถสื่อสารและสื่อความหมายได  โดยวิธีการ
สัมภาษณแแบบเจาะลึก  สนทนากลุม และการเลาเรื่อง  ผานมุมมองของกลุมเปูาหมายจากตัวแทนของเด็กพิการ ดังน้ี 

     - เด็กพิการเด็กพิการทางการรางกายและเคลื่อนไหว  และทางการไดยินและสื่อความหมาย ที่เตรียมพรอมกอน
จําหนายออกจากบานนนทภูมิ  จํานวน 4 คน โดยวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก  สนทนากลุม  และการเลาเรื่องใชระยะเวลา
ในการสัมภาษณแ 2-3 ครั้งตอคน ครั้งละ 1-1.30 ช่ัวโมง  

    - เด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ) ที่มีอายุ 
18 ปีข้ึนไป ซึ่งปใจจุบันไดจําหนายออกสูสังคมโดยวิธีการขอลาออกและกลับคืนสูครอบครัว จํานวน 2 คน (2 ครอบครัว) โดย
วิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก และการเลาเรื่องใชระยะเวลาในการสัมภาษณแ 2-3 ครั้งตอคน ครั้งละ 1-1.30 ช่ัวโมง  

    - ผูศึกษาเก็บขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาที่ ไดแกผูปกครองสถานสงเคราะหแเด็กพิการและทุพพลภาพปาก
เกร็ด (บานนนทภูมิ)  หรือเจาหนาท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 1 คน  นักสังคมสงเคราะหแ จํานวน 1คน โดยวิธีการสัมภาษณแใช
ระยะเวลาในการสัมภาษณแ 2 ครั้งตอคน ครั้งละ 1-1.30 ช่ัวโมง  

ในการสัมภาษณแเครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก สมุดบันทึก  เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายรูป เพื่อชวยเก็บ
รายละเอียดในการสัมภาษณแ  และการเขาไปเก็บขอมูลในแตละครั้งผูศึกษาขอความอนุเคราะหแจากหนวยงานกอนที่จะเขาไป
สัมภาษณแในหนวยงาน และขออนุญาตกลุมประชากรกอนจะบันทึกเสียง หรือถายรูป 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
  ศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆทั้งหนังสือวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธแ ที่เกี่ยวของ เป็นตน 
รวมถึงขอมูลจากอินเตอรแเน็ต เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ อันเป็นความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา กรอบแนวคิด
ทฤษฎี  และกลุมเปูาหมายที่ศึกษา 
 3. การสังเกตการณแ 
  การสังเกต จะเป็นขอมูลที่สําคัญในการเสริมหรือตรวจสอบการวิเคราะหแการวิจัยเด็กพิการที่เตรียมความพรอม
และถูกจําหนายออกสูสังคม ไดอยางละเอียด โดยการสังเกตควบคูกับการสัมภาษณแ และจดบันทึก เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหแ
ตอไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 ผูศึกษาเลือกใชเทคนิคการสัมภาษณแแบบเจาะลึก  เป็นแนวทางในการรวบรวมขอมูลโดยใชหลักการของการวิจัย
เรื่องเลากระตุนใหเกิดการใหความหมายที่เกี่ยวของกับประสบการณแชีวิต  การวิจัยเรื่องเลา (Narrative) และสัมภาษณแเชิงลึก 
(In-depth Interview) ผูศึกษาเชื่อวาการวิจัยเรื่องเลามิใชแคการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการเลาเพียงอยางเดียว แตการ
วิจัยเรื่องเลานั้นยังรวมไปถึงการใหความหมายของผูเลา กลาวคือ เรื่องเลาเป็นการถายทอดตัวตนที่แฝงอยูเบื้องลึกให
บุคคลภายนอกรับรู ขณะเดียวกันบุคคลภายใน ซึ่งก็คือผูเลาก็จะเห็นความเป็นตัวตนของเขาชัดเจนยิ่ งขึ้น (Czarniawska, 
2004, อางถึงใน พิรุณพร แสนรังคแ, 2554) เรื่องเลาจึงเปรียบเสมือนกระจกสะทอนกายและใจของบุคคลนั้น ๆ รูปแบบการ
วิจัยเรื่องเลา (Narrative Research) จึงเหมาะสมในการเขาไปทําความรูจักตัวตนภายในของผูที่ตกเป็นเหยื่อของสังคม การทํา
ความเขาใจตอตนเองผานการเลาเรื่องเป็นการเยียวยารางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารเรื่องราวชีวิตใหผูอื่นได
เขาใจ 
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 การวิจัยแนวเร่ืองเล่า (Narrative Research) 
 การวิจัยแนวเรื่องเลา (Narrative Research) หรือการแสวงหาความรูผานเรื่องเลา (Narrative Inquiry) หมายถึง 
การรวบรวมขอมูล เพื่อนําไปสูการคนหาความรูที่เรียกวาวิจัย โดยผานการเลาเรื่องราว นักวิจัยเมื่อรวบรวมขอมูล โดยเรียบ
เรียงเรื่องเลาจากประสบการณแที่นักวิจัยไดไปทําความเขาใจ ทั้งนี้ นักวิจัยแนวเรื่องเลาเห็นวา “มนุษยแเป็นอินทรียแที่เลา
เรื่องราว (Humans are storytelling organism) ทั้งในเชิงปใจเจกและในเชิงกลุมมวลชน” ดังนั้น การศึกษาเรื่องเลาก็คือ
การศึกษาหนทางที่มนุษยแมีประสบการณแตอโลก กลาวอีกอยางหนึ่ง คือชีวิตของมนุษยแลวนประกอบไปดวยเรื่องราวมากมาย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพในการศึกษามีวิธีการ ดังน้ี 
 1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล  ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแกลุมเปูาหมายมาจัดระบบจําแนกขอมูล  
โดยแบงจากความเหมือนและความแตกจางของหัวขอและประเด็นที่สนใจ เชน ประสบการณแการใชชีวิตในสถานสงเคราะหแ  
การวางแผนชีวิตหลังการจําหนาย ปใญหาอุปสรรคที่เผชิญ การเสริมพลังใหกับตนเอง เป็นตน 
 2. การนําเหตุการณแอื่นเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง  ผูศึกษานําขอมูลที่คลายกันเพื่อตรวจผลที่
ไดวามีความแตกตางหรือเหมือนกันในประเด็นใดบาง 
 3. การวิเคราะหแเนื้อหา เป็นการวิเคราะหแขอมูลจากแนวคิดและขอสรุปจากการทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
การนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 เมื่อผานการวิเคราะหแดังกลาวขางตนแลวไดนําขอมูลนั้นมาเรียบเรียง โดยใชความรูความเขาใจ และขอมูลที่ไดจา
การศึกษามาอธิบาย สรุป และวิเคราะหแขอมูลที่ไดเพื่อนําเสนอและเป็นแนวทางในการศึกษางานดานคนพิการตอไป 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากระบวนการเตรียมความพรอม 
และจําหนายเด็กพิการในบานนนทภูมิสูสังคม  มีผลการศึกษา ดังนี ้

ชีวิตในบ้านนนทภูม ิ
 บานนนทภูมิ สําหรับเด็กพิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิ บานนนทภูมิคือบานหลังแรกของเขาและเธอ  
บานนนทภูมิคือบานหลังที่สอง รองจากบานเกิดของเขาและเธอ  บานนนทภูมิคือทั้งชี วิตของพวกเขาและเธอ ไดเติบโต 
และลาจากโลกนี้ในบานหลังนี้  บานนนทภูมิดั่งบานหลังหนึ่งที่มีความแตกตางจากบานทั่ว ๆ ไป เนื่องจากบานนนทภูมิ เป็น
สถานสงเคราะหแที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการเผชิญปใญหาทางสังคม ถูกทอดทิ้ง  ครอบครัวยากจน  เรรอน ไมมีคนอุปการะ
เลี้ยงดู  ดวยสาเหตุแหงปใญหาเหลานี้ทําใหเด็กพิการบางคนตองมาอยูในความดูแลของบานนนทภูมิ 
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณแผูรวมวิจัย เด็กพิการทั้ง 4 คน ที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิไดเลาเรื่องราวชีวิต
ของพวกเขาท้ัง 4 คนในบานนนทภูมิบานหลังใหญของเขาและเธอ พบวา บานนนทภูมิคือ บานที่สรางชีวิตใหเด็กนอยคนหนึ่ง
ที่เกิดมาดวยความสดใสพรอมกับรับผลของปใญหาที่เขาไมไดเป็นผูกอปใญหานั้น ใหเขาและเธอตองมาอยูในบานนนทภูมิ ความ
เป็นอยูของพวกเราในบานนนทภูมิเต็มไปดวยความรักความอบอุนที่มีใหกันและกัน มีบางท่ีทะเลาะกันแตนั้นเป็นเรื่องปกติสีสัน
ของการอยูรวมกัน 
 เด็กพิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิ เขาและเธอไมไดใชชีวิตอยูไปวัน  ๆ ในบานนนทภูมิ เขาและเธอ 
มาพรอมความหวังของพอแม ผูปกครอง ผูหวังดีตอเขาและเธอ ที่สง เขาและเธอมารับอุปการะเลี้ยงดูมาอยูที่บาน 
นนทภูมิ เพื่อใหเขาและเธอมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี ไดรับการคุมครอง ไดสิทธิที่ควรไดรับ ไดรับความรักความอบอุนภายใตความ
ปลอดภัยในชีวิต ไดรับปใจจัยสี่ ไดรับการพัฒนาในดานตางๆ บานนนทภูมิไดจัดบริการใหแกเด็กพิการที่อยูในความดูแล เพื่อให
การสงเคราะหแและคุมครองสวัสดิภาพเด็กพิการ ใหไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสม และเจริญเติบโต สามารถพึ่งพา
ตนเองได อยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังนี้ 
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 1. การใหบริการเลี้ยงดูดานปใจจัยสี่    
  บานนนทภูมิไดใหความชวยเหลือดานปใจจัยสี่  แกเด็กพิการโดยไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล และเอกชน  
รวมทั้งผูมีใจเอื้อเฟื้อ โดยจัดที่พักอาศัย เสื้อผา อาหารที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะให มีการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บปุวย 
รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันตาง ๆ โดยจะมีหองพยาบาล มีพยาบาลอยูดูแลชวยเหลอืตลอด 24 ช่ัวโมง และหากมีอาการเจ็บปุวย
มากก็จะสงโรงพยาบาลใหแพทยแดูแลรักษาตามอาการตอไป 
 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ 
       บานนนทภูมิไดใหความชวยเหลือทางการแพทยแ  จัดใหมีการทํากายภาพบําบัด โดยนักกายภาพบําบัด นักกระตุน
พัฒนาการ ทําการกายภาพบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ 
ตลอดจนการนําพบแพทยแ เพื่อปรับสภาพรางกายและการจัดหากายอุปกรณแตาง ๆ การฝึกหัดใหใชอวัยวะที่เหลืออยูใหเป็น
ประโยชนแมากท่ีสุด เพื่อใหเด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได และปูองกันความพิการซ้ําซอนแกเด็กพิการที่รับการสงเคราะหแ  
 3. การใหความรูดานการศึกษา การฝึกอาชีพ  การกีฬา การหางานทํา 
         บานนนทภูมิใหมีการสรางเสริมพัฒนาการแกเด็กพิการและใหการศึกษาแกเด็กพิการทั้งสายสามัญและ  
สายอาชีพตามความสามารถของเด็ก เพื่อใหเด็กพิการไดมีความรู สามารถอานออกเขียนได เป็นพื้นฐานไปสูการศึกษาที่สูงขึ้น 
หรือการประกอบอาชีพ  
 4. การใหการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และนันทนาการ 
      บานนนทภูมิจัดเจาหนาท่ีผูดูแลและใกลชิดเด็ก หรือวิทยากรจากภายนอกจะแนะนํา อบรม สั่งสอนเด็กเพื่อใหเด็ก
พิการเป็นคนดี มีจิตใจเมตตาออนโยน อันจะเป็นพื้นฐานที่จะเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ เพื่อใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีทักษะและประสบการณแ ทั้งในดาน
ศิลปะการแสดงออก ดนตรีและกีฬา    
 5. การใหความรัก ความอบอุน คุมครองสวัสดิภาพและการพัฒนาแกไขปใญหาตาง ๆ 
         บานนนทภูมิจัดใหมีเจาหนาที่ที่คอยดูแลและเอาใจใสใหความรัก และความอบอุนแกเด็กพิการอยางใกลชิด 
เปรียบดั่งญาติสนิท และคอยแนะนําชวยเหลือเมื่อมีปใญหาตาง ๆ ในรายที่มีปใญหามากท้ังในดานพฤติกรรม อารมณแ หรือจิตใจ  
ก็จะมีนักสังคมสงเคราะหแ เขามาชวยแนะนําแกไขตามหลักวิชาการ เพื่อใหเด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมทั้ง ดาน
รางกาย สติปใญญา อารมณแสังคม และจิตใจ 
 การใหบริการของบานนนทภูมิที่มีตอเด็กพิการนั้น  เป็นการใหบริการที่เป็นไปตามความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยแ โดยมีวิธีการในรูปแบบตาง ๆ แตกตางกันไป เชน กิจกรรมกีฬา สันทนาการ การศึกษา ฝึกอาชีพ รูปแบบของที่พัก
อาศัย เป็นตน นับวาเป็นการตอบสนองความตองที่เป็นไปตามความตองการของเด็กพิการแตละคนผานวิธีการประเมินสภาวะ
รายบุคคลจากทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหเด็กพิการไดรับและเขาถึงความตองการที่แทจริง เด็กพิการที่ตองการเรียนหนังสือไดเรียน
หนังสือ  ตองการฝึกอาชีพไดฝึกอาชีพ มีกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกที่บานนนทภูมิ ทางภาครัฐและเอกชน
รวมกันสนับสนุนใหเด็กพิการในบานนนทภูมิไดพัฒนาตนเอง ไดฝึกทักษะดานตางๆ การที่เด็กพิการไดรับสนองความตอง            
ขั้นพื้นฐานนี้ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  นําสูการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป ไมวาเขาและเธอจะอยูใน          
บานนนทภูมิหรือออกสูสังคมภายนอก สามารถท่ีอยูไดดวยตนเอง 
 การตอบสนองความตองการของเด็กพิการอีกรูปแบบหน่ึงการไดรับอาหาร สิ่งของตาง ๆ จากผูมีจิตศรัทธาบริจาคมา
ทําบุญ หรือเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยการเลี้ยงอาหารตาง ๆ นานา แจกสิ่งของแกเด็กพิการ นับวาบานนนทภูมิเป็นสถานที่
หนึ่งที่มีผูจิตศรัทธาบริจาคอาหารสิ่งของอยางสม่ําเสมอและจํานวนมาก ทําใหเด็กพิการเกิดความสะดวกสบายอยูดีกินดี          
ไมตองกังวลถึงคาใชจาย ทําใหเด็กพิการมีความสุขในการใชชีวิตในบานนนทภูมจึงไมคิดหนีออกจากบานนนทภูมิ  ไมตองการ
ใหสงตอไปอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแคนพิการอื่นๆถึงแมอายุเกินเกณฑแก็ตาม ตองการที่จะสรางความพรอมขณะที่
อยูในบานนนทภูมิเพื่อจะไดไปใชชีวิตอิสระในสังคมภายนอกหลังจําหนายจากบานนนทภูมิ การจัดบริการตาง  ๆ นําสู
กระบวนการเตรียมความพรอมเด็กพิการกอนออกสูสังคม   
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กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายเด็กพิการในบ้านนนทภูมิคืนสู่สังคม 
 หลังจากที่เด็กพิการไดเขาอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหแ จนครบเกณฑแการสงเคราะหแ  
คือ อายุครบ 18 ปี หรือ เกิน 18 ปี ฝุายสังคมสงเคราะหแจะพิจารณาใหการชวยเหลือในการจําหนายออกจากสถานสงเคราะหแ  
ซึ่งการจําหนายนั้นมีอยูดวยกันหลายประการ เชน กรณีเด็กเสียชีวิต กรณีเด็กหลบหนี กรณีเด็กพิการ ขอลาออกเอง การสงตอ
เด็กพิการไปอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหแอื่น กรณีที่ผูปกครองของเด็กพิการเด็กไปอุปการะเอง กรณีนําเด็กกลับคืน
สูครอบครัว  เป็นตน 
 ระหวางเด็กพิการใชชีวิตในบานนนทภูมิ ทางบานนนทภูมิไดมีการวางแผนการชวยเหลือรายบุคคลซึ่งเป็นไปตามผล
การประเมินสภาวะจากทีมสหวิชาชีพ การวางแผนการชวยเหลือนั้นเป็นไปตามความตองการของเด็กพิการและเช่ือมโยงกับ
การเตรียมความพรอมเด็กพิการออกสูสังคม ใหมีทักษะตาง ๆ ที่สามารถอยูไดดวยตนเอง ดังนั้นรูปแบบหรือแผนการเตรียม
ความพรอมกอนจําหนายออกสูสังคมของบานนนทภูมิ ไมมีรูปแบบหรือหลักสูตรเฉพาะสําหรับความพิการแตละประเภท            
แตจะแฝงอยูในการบริการตางๆที่บานนนทภูมิไดจัดใหแกเด็กพิการที่เขารับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 จากการศึกษาจะเห็นไดวาบานนนทภูมิมีการเตรียมความพรอมเด็กพิการตั้งแตแรกเขา คือ การจําแนกใหเด็กพิการ
ในพักอาศัยในอาคารพักตาง ๆ ตามอายุ และความสามารถของการชวยเหลือตนเอง ดังนี้ 
 

อาคารพัก รายละเอียดอาคารพัก 
อาคารพักนนทภูมิ 1   เป็นอาคารพักสําหรับเด็กพิการชายอายุต่ํากวา15 สามารถชวยเหลือตนเองได 
อาคารพักนนทภูมิ 2   เป็นอาคารพักสําหรับเด็กพิการชายท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได   
อาคารพักนนทภูมิ 3   เป็นอาคารพักสําหรับเด็กพิการชาย อายุ 15 ข้ึนไป ที่สามารถชวยเหลือตนเองได   
อาคารพักนนทภูมิ 4   เป็นอาคารพักสําหรับเด็กพิการซ้ําซอน แขนขาออนแรง (CP)ชาย/หญิง ที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได   
อาคารพักนนทภูมิ 5   เป็นอาคารพักสําหรับเด็กพิการผูหญิง 
อาคารพักนนทภูมิ 6 อาคารพยาบาล 

 
 การจําแนกตามอายุ และความสามารถของเด็กพิการนั้น ทําใหเด็กพิการไดเรียนรูไปพรอม  ๆ กันกับเด็กในวัย
เดียวกัน ไดเลน ไดพูดคุยกับเพื่อน ๆ รุนเดียวกัน สงผลใหเขาและเธอไดรับพัฒนาการเป็นไปตามวัย สําหรับเด็กพิการที่
สามารถชวยเหลือตนเองไดชวยเหลือเพื่อน ๆ ดวยกัน ชวยเหลือแม(พี่เลี้ยง)รีดผา ถูบาน พับผา ปูที่นอน เก็บที่นอน ผานการ
สอนของผูทําหนาที่เสมือนแมและพอของเขาและเธอ นั่นคือ ตําแหนงพี่เลี้ยง  เมื่อเด็กพิการที่ไดรับการฝึกฝนทักษะตาง  ๆ 
ผานการใชชีวิตรวมในบานนนทภูมิ เขาและเธอไดเรียนรูทักษะชีวิตเบื้องตน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 การส่งเสริมการศึกษาเป็นแนวทางการชวยเหลือที่บานนนทภูมิไดใหความสําคัญใหเด็กพิการไดรับสิทธิทาง
การศึกษาท่ีควรไดรับ บานนนทภูมิไดสงเสริมใหเด็กพิการทุกคนท่ีอยูในความดูแลของบานนนทภูมิไดรับการศึกษา  ยกเวนเด็ก
พิการที่มีความพิการรุนแรงท่ี ไมมีความสามารถท่ีจะเขารับศึกษา เชน พิการติดเตียงไมรูสึกตัว หรือมีความพิการทางสมองรวม 
เป็นตน สําหรับเด็กพิการที่สามารถเขารับการศึกษาบานนนทภูมิดําเนินการประเมินสภาวะรายบุคคลถึงความเหมาะสมที่จะ
สงเสริมการศึกษาดานไหน สายอาชีพหรือสายสามัญ ใหเป็นไปตามความตองการและประเภทความพิการ เชน เด็กพิการ
ทางการไดยินและสื่อความหมาย ไดสงเสริมเรียนที่โรงเรียนโสตตางๆ ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสําหรับคนพิการประเภทนี้ 
พิการทางการมองเห็นก็เชนกัน สงเสริมเรียนในโรงเรียนเฉพาะคนพิการทางการมองเห็น ซึ่งเป็นรูปแบบการสงเสริมการศึกษา
ไปตามประเภทความพิการของแตละคน การสงเสริมการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะนั้นทําใหเด็กพิการไมเกิดความรูสึกวาตนเอง
แปลกแยกจากคนอ่ืน ๆ กอเกิดความมั่นใจเสริมพลังใหตนเองภายใตความพิการในประเภทเดียวกัน เด็กพิการสามารถปรับตัว
และเขากลุมเพื่อนไดโดยงาย  
 สําหรับการสงเสริมการศึกษาใหเรียนรวมกับคนท่ัวไป บานนนทภูมิไดใหเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและรางกายที่
สามารถชวยเหลือตนเองไดมากท่ีสุด  เขาเรียนในโรงเรียนรวมตาง ๆ ที่ตั้งในบริเวณอําเภอปากเกร็ดโดยมีรถของบานนนทภูมิ
รับสงไปเชาเย็นกลับ การที่เด็กพิการไดมีโอกาสเรียนรวมกับคนทั่วไปนับวาเป็นสิ่งทาทายสําหรับพวกเขาที่ตองเผชิญกับ              
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คําหยอกลอตาง ๆ ที่มาจากเพื่อน ๆ วาไอเป ไอขาเล็ก (ลีบ) แตคําหยอกลอเหลานี้เสมือนตวัเช่ือมใหเด็กพิการไดมีเพื่อนใหมใน
โรงเรียนใหม  
 เด็กพิการที่ไดรับการสงเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ หรือระบบการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากเด็ก
พิการไดรับความรูตามหลักสูตรที่เรียนมาแลว เหนือสิ่งอื่นใดที่เด็กพิการไดรับควบคูกับการใชชีวิตในสถานศึกษาคือไดเรียนรู
สังคมภายนอกที่หลายหลาย นําสูการมีทักษะทางสังคม ไดเรียนรูชีวิตของเพื่อนๆที่พบเจอปใญหาทางสังคมเฉกเชนกับตน              
ทําใหเด็กพิการเกิดการเสริมพลังในตนเอง โดยการเสริมสรางความเขมแข็งของจิตใจเพื่อใหตนเองสามารถพัฒนาความรูสึกที่
ตองตอสูผานการเรียนรูประสบการณแตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่น นอกจากนี้เด็กพิการที่ไดรับการศึกษาทําใหเด็กพิการ
สามารถตอยอดการพัฒนาตนเองจากวุฒิการศึกษา หรือความรูที่ไดรับเป็นใบเบิกทางใหเด็กพิการสามารถพัฒนาตนเองในอีก
ระดับหนึ่งคือการประกอบอาชีพสรางรายได  นับวาการสงเสริมการศึกษาเป็นกระบวนการเตรียมความพรอมที่สําคัญทําใหเด็ก
พิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิไดรับการพัฒนาตนเองในดานตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพเสริมพลังในตนเองโดยผาน
ระบบการศึกษา รูวาตนเองมีคุณคา  เด็กพิการไดนําศักยภาพที่อยูในตัวเองออกมาใชผานกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนใชในการ
ทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ 
 การส่งเสริมการท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ  
 เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมความพรอมอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เด็กพิการจบการศึกษาในระดับตาง  ๆ การสงเสริม
การทํางานในสถานประกอบการนั้นบานนนทภูมิพิจารณาใหเด็กพิการที่อายุเกิน 18 ที่ตองการประกอบอาชีพ บานนนทภูมิ
ดําเนินการหางานที่เหมาะสมและเป็นไปตามความตองการ หรือตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการกําหนด  นับวาเป็นความ
โชคดีของคนพิการที่มีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ไดบัญญัติใหสถานประกอบการรับคนพิการ
เขาทํางานตามมาตรา 33 ทําใหเด็กพิการในบานนนทภูมิไดรับโอกาสใหทํางานในสถานประกอบการตาง  ๆ ไดโดยงาย          
บางสถานประกอบการไปหาเด็กพิการทํางานถึงที่ในบานนนทภูมิ บางสถานประกอบการใหสิทธิสวัสดิการพิเศษแกเด็กพิการ 
การไดงานโดยงายทําใหเด็กพิการบางคนไมสูงาน เจอปใญหาก็ตัดสินใจลาออกเพื่อออกหางานใหม  ทําใหเกิดการเปลี่ยนงาน
บอยและทํางานไดไมนาน แตสําหรับเด็กพิการบางคนที่มองวาการไดงานทําคือการไดรับโอกาสที่ยิ่งใหญจากสังคมมอบใหพวก
เขาไดแสดงศักยภาพท่ีมีในตนออกมาใช ไดสื่อใหสังคมไดรับรูความสามารถของคนพิการ ตลอดจนสังคมไดสอนพวกเขาผาน
ชีวิตการทํางานของเขาและเธอ ฝึกใหมีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่ ทักษะการอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนได
คาตอบแทนในการทํางานใหเขาและเธอสามารถนําเงินและแนวทางตางๆไปเริ่มตนชีวิตใหมเมื่อครั้งที่ถูกจําหนายออกจาก
บานนนทภูมิ 
 นอกจากน้ีบานนนทภูมิมีกิจกรรมและโครงการพิเศษตางๆ เชนการเขากลุมฝึกอาชีพ  ฝึกงานในสถานประกอบการ 
โครงการบานอุนไอรัก  โครงการจัดบริการสวัสดิการสังคมรูปแบบกลุมพึ่งพา เป็นตน เพื่อเป็นพื้นที่ใหเด็กพิการไดเรียนรู 
ทดลองการใชชีวิตการอยูรวมกันในสังคม ฝึกการรับผิดชอบตนเอง พัฒนาศักยภาพใหสามารถชวยเหลือตนเองไดมากที่สุดใน
ชีวิตประจําวัน นําสูใหเด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองไดและใชชีวิตในสังคมโดยปกติสุข ไมเป็นภาระของสังคมตามมุมมองของ
ใครหลาย ๆ คนที่มีตอคนพิการ คนพิการสามารถเป็นพลังใหกับตนเองและผูอื่นไดเมื่อสังคมเปิดโอกาสใหคนพิการมีที่ยืนใน
สังคม 
 การใช้ชีวิตภายหลังออกจากสถานสงเคราะห์ 
 จุดเริ่มชีวิตใหมของเด็กพิการที่อยูในความดูแลของบานนนทภูมิ  เกิดขึ้นเมื่อเขาและเธอถูกจําหนายออกสูสังคมดวย
สาเหตุตาง ๆ ซึ่งการจําหนายนั้นมีอยูดวยกันหลายประการ เชน กรณีเด็กเสียชีวิต กรณีเด็กหลบหนี กรณีเด็กพิการขอลาออกเอง  
การสงตอเด็กพิการไปอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหแอื่น กรณีที่ผูปกครองของเด็กพิการเด็กไปอุปการะเอง กรณีนํา
เด็กกลับคืนสูครอบครัว  เป็นตน ในขณะที่เด็กพิการอยูในบานนนทภูมินั้น บานนนทภูมิไดฝึกทักษะดานตาง ๆ ผานกิจกรรม
ตางๆ เกิดกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เสริมสรางความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองในเบื้องตน อยางนอย
สามารถอยูรอดหุงหาอาหารไดเอง ดูแลตนเอง ซักผา กวาดบาน ปูที่นอน สิ่งเหลานี้ถือวาเป็นทักษะชีวิตเบื้องตนที่เด็กพิการ
ไดรับจากใชชีวิตในบานนนทภูมิ สามารถนําไปใชในชีวิตประชําวันเมื่อเขาและเธอออกจากบานนนทภูมินอกจากน้ีบานนนทภูมิ



 372 

การสงเสริมการศึกษาและอาชีพ  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ใหสามารถมีอาชีพ พึ่งพาตนเองไดและสามารถ
ปรับตัวสูสังคมได 
 จากการศึกษาผูรวมวิจัยที่เป็นเด็กพิการที่จําหนายสูสังคม 2 คน ดวยกรณีผูปกครองเด็กพิการออกไปอุปการะเอง 
และสมัครใจขอลาออกเอง ผูรวมวิจัยไดแบงปในเรื่องราวเกี่ยวกับการใชชีวิตในสังคมภายนอกวา  เมื่อตัดสินใจออกไปอยูขาง
นอกแลวสิ่งแรกที่ตองวางแผนกอนออกไป คือ ที่พักอาศัยกรณีที่ไมมีครอบครัว ตองหาที่พักที่ปลอดภัย สะดวกตอการใชชีวิต
สําหรับคนพิการ ถาเป็นหองเชาตองคํานึงราคาเชาใหเหมาะสมกับรายไดที่ไดรับ ผูรวมวิจัยทั้ง 2 คน ไดอาศัยในหองเชา
หลังจากท่ีจําหนายออกสูสังคม โดยใชชีวิตรวมกับคนที่เขารัก อยูกับแมและภรรยา เด็กพิการอยูขางนอกนั้นมิอาจอยูไดถาไมมี
งานทําไมมีรายไดเพราะทุกอยางในการใชชีวิตขางนอกนั้นตองใชเงินเป็นหลักเพื่อตอบสนองความตองการตาง ๆ แตกจากจาก
การใชชีวิตในบานนนทภูมิถึงแมไมมีเงินก็สามารถอยูไดโดยไรความกังวลมีความสุขได  ทําใหผูรวมวิจัยทั้ง 2 คน ตองขยัน
ทํางานเพื่อหารายไดที่นําพาใหตนเองและครอบครัวมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี ไมเป็นภาระของสังคมและไมตองไป
อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแอีก สามารถท่ีจะดํารงชีวิตอิสระดวยตัวเองได สามารถตัดสินใจดวยตนเอง ความเทาเทียม
ในโอกาส  และการเคารพตนเอง ถึงแมเขาและเธอมีขอขีดจํากัดในการดําเนินชีวิตในสภาพความพิการตาง ๆ นั้น ทําใหเขา
และเธอไมสามารถดําเนินชีวิตเชนท่ัวไป บางครั้งไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนแท่ีตนเองควรไดรับ แตดวยเขาและเธอคิดที่จะ
ดํารงชีวิตอิสระ เขาและเธอสามารถเลือกและควบคุมการดําเนินชีวิตประจําวันได โดยมองขามขีดขอจํากัดความพิการนี้ไป 
และดําเนินชีวิตเสมือนคนทั่วไปในสังคม  สามารถประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ ทํากิจกรรมตาง  ๆ เพื่อนําสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ตอไป 
 การดําเนินชีวิตในสังคมภายนอกของผูรวมวิจัยทั้ง 2 คนนั้น ไดเผชิญปใญหาเชนการคมนาคมที่ไมเอื้อสําหรบัคนพิการ 
ขับรถเร็ว มีขั้นบันใดท่ีสูง จอดไมสนิท ทําใหคนพิการที่ความพิการทางรางกายและการการเคลื่อนไหวไมสะดวกตอการเดินทาง 
ไมสามารถเขาถึงหรือตองการเดินทางไปไหนมาไหน การสื่อสารก็เชนกันสําหรับคนพิการพิการทางการไดยินและสื่อ
ความหมาย ซึ่งใชภาษามือในการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางผูรับสารและผูสงสาร แตในสังคมภายนอกนอยคนที่
สามารถสื่อสารภาษามือได ทําใหผูรวมวิจัยที่มีความพิการทางการไดยินและสือ่ความหมายนั้น  ไมสามารถเขาถึงความตองการ 
โดนไลออกจากรานเพราะแมคาไมเขาใจภาษามือที่เขากําลังสื่อ เพื่อนรวมงานไมเขาใจนําสูเกิดการผิดใจระหวางกันเนื่องจาก
เกิดจากการตีความหมายที่ผิด ไมสามารถที่จะอธิบายถึงความตองการใหเขาใจตรงกัน ถึงอยางไรก็ตามประสบการณแการใช
ชีวิตในสังคมภายนอกที่ผูเขารวมวิจัยไดประสบพบเจอนําสูการปรับตัวของเขาและเธอใหสามารถตอบสนองความตองการและ
เกิดความเขาใจระหวางกัน  
 จะเห็นไดวา ผูรวมวิจัยทั้ง 2 คนที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแเป็นเวลาหลายปี เมื่อเขาและเธอออกใชชีวิต
ในสังคมภายนอก การปรับตัวยอมเกิดขึ้น เพื่อความอยูรอดในแตละสถานการณแปใญหาที่เผชิญประสบพบเจอ ทําใหเขาและเธอ
เกิดการการเรียนรู เขาใจในสถานการณแหรือปใญหานั้นไดอยางถูกตอง เกิดการปรับตัวในรูปแบบตางๆการคมนาคมที่ไมเอื้อตอ
เขาและเธอ เขาก็เลือกโดยสารรถที่ขับชา มีท่ีนั่ง อยางเชนรถตู รถแท็กซี่ ขับรกจักรยานสามลอสําหรับคนพิการเพื่อใชในการ
ประกอบอาชีพ  ไมเขาใจภาษามือก็ใชวิธีการเขียน กดเครื่องคิดเลข หรือสอนภาษามือใหทุกคนไดเขาใจรวมกัน  เจอปใญหาใน
บางครั้ง ประสบความลําบากบางในบางเวลา  แตนั้นคือสีสันแหงชีวิตที่แทจริงในการใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมในการจําหนายเด็กพิการในบานนนทภูมิคืนสูสังคม และ
เพื่อศึกษาความสามารถในการใช ชีวิตภายหลังออกจากสถานสงเคราะหแ  ผลการศึกษาในครั้ งนี้ จะเห็นไดว า  
บานนนทภูมิเป็นสถานสงเคราะหแที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการ ไดจัดการบริการดานปใจจัยสี่ ดานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ 
ดานการศึกษา การฝึกอาชีพ  การกีฬา การหางานทํา  ดานศีลธรรม จริยธรรม นันทนาการ การใหความรัก ความอบอุน คุม
ครองสวัสดิภาพและการพัฒนาแกไขปใญหาตางๆ ใหแกเด็กพิการที่อยูในความดูแล นับวาการบริการที่บานนนทภูมิไดใหแกเด็ก
พิการนั้น เป็นการบริการเป็นไปตามความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยแคนหนึ่งที่มี ความตองการทางดานรางกาย อาหาร          
ยารักษาโรค ท่ีพักอาศัย ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรัก ความตองการไดรับการยกยองนับถือ เมื่อ
มนุษยแไดรับการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยแไปจนถึงการบรรลุศักยภาพ ถามนุษยแไดบรรลุสิ่งเหลานี้ก็จะทําให
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มีภาวะปกติ เนนความสําคัญไปที่ปใจเจกบุคคลมนุษยแแตละคนสามารถบรรลุความสําเร็จได สามารถการเติบโต และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลโดยการเพิ่มคุณคาในตนเองการยอมรับตนเองการมองปใญหาในมุมมองใหมเพื่อเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยน 
(วันทนียแ วาสิกะสิน, 2555, น. 21-22) เมื่อเด็กพิการไดรับการตอบสนองความตองการ สงผลใหเด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสุขในการใชชีวิตในบานนนทภูมิ นอกจากการบริการดานตาง ๆ แลว  บานนนทภูมิมีผูที่มีจิตศรัทธามาบริจาคทําบุญแก
เด็กพิการเนื่องในโอกาสตาง ๆ ผูบริจาคที่มาทําบุญมาดวยความสงสารเวทนาที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาไมเหมือนคนทั่วไป ไมมีพอ
แม ไมมีที่พักอาศัย ความรูสึกเหลานี้จึงนํามาสู การชวยเหลือดวยวิธีการสงเคราะหแบริจาคใหสิ่งของตาง ๆ ตามความประสงคแ
ของผูบริจาคนั้น เป็นการชวยเหลือดวยวิธีการให การสงเคราะหแ เป็นการใหความหมายและมีมุมมองตอคนพิการ ตามแนวคิด
เชิงสงเคราะหแหรือแนวคิดการกุศล  แนวคิดนี้เป็นการมองความพิการวาเป็นความทุกขแของบุคคล ซึ่งเป็นความนาสงสาร กล
ยุทธแการหาทุนจะเป็นแบบการฉายภาพใหเห็นวาคนพิการเป็นผูตองการความชวยเหลือดูแล คุมครองจากคนไมพิการ ทําให
สังคมเห็นภาพวาคนพิการเป็นผูที่คอยพึ่งพา และตองการความชวยเหลือ (Edmonds, 2005, อางถึงใน กมลพรรณ พันพึ่ง, 
2556, น. 2-6) การชวยเหลือในลักษณะการให การสงเคราะหแ ดวยความหวังดี ความสงสาร เป็นการมองคนพิการในมุมมอง
ตามแนวคิดการกุศล ผลที่ไดจากมุมมองในแนวคิดนี้ ทําใหเด็กพิการในบานนนทภูมิ  เกิดความเคยชินของการเป็นผูรับ               
เกิดความสะดวกสบายอยูดีกินดี ไมตองกังวลถึงคาใชจาย ทําใหเขามีความสุขในการใชชีวิตในบานนนทภูมจึงไมคิดหนีออกจาก
บานนนทภูมิ  ไมตองการใหสงตอไปอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแคนพิการอื่น ๆ ถึงแมอายุเกินเกณฑแก็ตาม ตองการที่
จะสรางความพรอมขณะที่อยูในบานนนทภูมิเพื่อจะไดไปใชชีวิตอิสระในสังคมภายนอกหลังจําหนายจากบานนนทภูมิ   
 การเตรียมความพรอมเด็กพิการออกสูสังคมนั้น บานนนทภูมิไมมีรูปแบบหรือหลักสูตรเฉพาะ แตเป็นไปในรูปแบบ
ของการบริการการชวยเหลือตาง ๆ ที่บานนนทภูมิใหแกเด็กพิการ เชน การสงเสริมดานการศึกษา การสงเสริมดานอาชีพการ
ทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ สงเสริมใหเด็กพิการที่มีอายุเกิน 18 ปี ทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ไดบัญญัติใหสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 ทํา
ใหเด็กพิการในบานนนทภูมิไดรับโอกาสใหทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ เด็กพิการมองวาการไดงานทําคือการไดรับ
โอกาสที่ยิ่งใหญจากสังคมมอบใหพวกเขาไดแสดงศักยภาพที่มีในตนออกมาใช ไดสื่อใหสังคมไดรับรูความสามารถของคนพิการ 
ตลอดจนสังคมไดสอนพวกเขาผานชีวิตการทํางานของเขาและเธอ ฝึกใหมีความรับผิดชอบตอตนเองตอหนาที่ ทักษะการอยู
รวมกันในสังคม ตลอดจนไดคาตอบแทนในการทํางานใหเขาและเธอสามารถนําเงินและแนวทางตางๆไปเริ่มตนชีวิตใหมเมื่อ
ครั้งที่ถูกจําหนายออกจากบานนนทภูมิ นับวาการไดรับโอกาสมีงานทําสําหรับคนพิการนั้น เป็นการเสริมพลังในตนเองเป็น
กระบวนการจัดการกับตนเอง ท้ังดานความคิด ความรู การจัดระบบงาน และการเปิดพื้นที่วางใหตนเองไดทบทวน และยังเป็น
การปลุกปลอบกําลังใจตนเอง และเป็นดานแรกที่จะตองเอาใจใส เพื่อทําใหตนเองมีความเขมแข็งพอที่จะรับมือกับสถานการณแ
ใหมๆ ที่กําลังจะไดเผชิญ หากมีการเตรียมความพรอมตนเองไดดี ก็จะเป็นปใจจัยที่นําไปสูความสําเร็จไดงายขึ้น  (อภิญญา  
เวชยชัย, 2555) เพื่อใหเด็กพิการแสดงศักยภาพท่ีมีอยูในตนเองออกมาใชนอกจากน้ีบานนนทภูมิมีกิจกรรมและโครงการพิเศษ
ตาง ๆ เชน การเขากลุมฝึกอาชีพ  ฝึกงานในสถานประกอบการ โครงการบานอุนไอรัก  โครงการจัดบริการสวัสดิการสังคม
รูปแบบกลุมพึ่งพา เป็นตน  เพื่อเป็นพื้นที่ใหเด็กพิการไดเรียนรู ทดลองการใชชีวิตการอยูรวมกันในสังคม ฝึกการรับผิดชอบ
ตนเอง พัฒนาศักยภาพใหสามารถชวยเหลือตนเองไดมากที่สุดในชีวิตประจําวัน นําสูใหเด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองไดและ
ใชชีวิตในสังคมโดยปกติสุข ไมเป็นภาระของสังคมตามมุมมองของใครหลาย ๆ คนที่มีตอคนพิการ  คนพิการสามารถเป็นพลัง
ใหกับตนเองและผูอื่นได 
 การดํารงชีวิตในสังคมภายสําหรับเด็กพิการที่เคยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหแ ยอมเกิดการปรับตัว  
สุพจนแ  สุทธา (อางถึงใน  จารุวรรณ คงยศ, 2551, น. 59) ไดกลาววา ทุกคนตองเกี่ยวของสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมและสังคม 
อันไดแก สิ่งแวดลอมใน ครอบครัว  โรงเรียน เพื่อนบาน และชุมชน โดยแตละสังคมตางมีก็วัฒนธรรมตัวเองเป็นแกนกลาง ใน
การกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติดวยเหตุนี้เองทุกคน จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของตัวเองไดตามปรารถนา 
ดังนั้น ความรูสึกขัดแยง ผิดหวัง สับสน และวาวุนใจ  จึงเกิดขึ้นอยางเลี้ยงไมพน และความรูสึกตาง ๆ ที่กดดันอยูภายในจิตใจ
นี้ ยอมเป็นอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตที่เป็นสุข ดังนั้น คนจึงจําเป็นตองปรับตัวเพื่อบรรเทาความรูสึกคับของใจของตนเองให
เบาบางลง เพื่อท่ีจะทําใหชีวิตอยูในภาวะสมดุล  เชนเดียวกันกับเด็กพิการในบานนนทภูมิที่ถูกจําหนายออกไปใชชีวิตในสังคม
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ภายนอกเกิดการปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ สามารถท่ีจะดํารงชีวิตอิสระดวยตัวของเอง มีเปูาหมายในการบรรลุถึงความสามารถ
ในการตัดสินใจดวยตนเอง (self-determination) โอกาสที่เทาเทียม (equal opportunities) และการเคารพตนเอง (self-
respect) การดํารงชีวิตอิสระไมไดหมายถึงเราตองการทําทุกอยางดวยตัวเองทั้งหมดและไมตองการใครมาเกี่ยวของ หรือ
ตองการแยกออกไปอยูตางหาก การดํารงชีวิตอิสระ หมายถึง เราตองการที่ จะสามารถเลือก และควบคุมการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได ซึ่งพี่นองที่ไมมีความพิการ เพื่อนบานหรือเพื่อนมองขามจุดนี้ไป เราตองการเติบโตอยูในครอบครัว            
ไปโรงเรียนใกลบาน ใชรถโดยสารประจําทางคันเดียวกับเพื่อนบาน ทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถ รวมทั้งมี ครอบครัว
ของตัวเอง  เหมือนกับผูคนทั่วไป เราตองการที่จะดูแลชีวิต คิดและพูดเพื่อตัวของเราเอง เพื่อใหสนองตามที่เราตองการ          
เราจะตองสนับสนุนและเรียนรูจากกันและกัน และทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อันจะนําไปสูการคุมครองทาง
กฎหมายแกสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของพวกเรา” (กมลพรรณ  พันพึ่ง, 2551, น. 7) เด็กพิการที่จําหนายออกสูสังคม
ดํารงชีวิตอิสระสามารถตัดสินใจดวยตนเอง  ถึงแมเขาและเธอมีขอขีดจํากัดในการดําเนินชีวิตดวยความพิการตางๆนั้น แตเขา
และเธอสามารถเลือกและควบคุมการดําเนินชีวิตประจําวันได โดยมองขามขีดขอจํากัดความพิการนี้ไป และดําเนินชีวิตเสมือน
คนท่ัวไปในสังคม  สามารถประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ ทํากิจกรรมตาง ๆ  เกิดความมั่นใจภูมิใจในตนเองที่สามารถสรางพลัง
ในตนเองและไมเป็นภาระของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมและจําหนายและพิการในบานนนทภูมสิูสังคม” ผูศึกษา
นําขอมูลมาประมวลเป็นขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะต่อบ้านนนทภมู ิ
1. ควรมีหลักสูตรหรือกิจกรรมการสรางการเตรียมความพรอมกอนออกสูสังคมภายนอก อยางเป็นกระบวนการและ

เป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ  และควรแยกหลักสูตรตามประเภทความพิการ 
2. ควรมีการอบรมเด็กพิการที่อายุใกลถึงเกณฑแ ดานการเตรียมความพรอมกอนออกสูสังคมภายนอก  
3. ควรมีนโยบาย  แผนงาน และโครงสรางการเตรียมความพรอมท่ีจัดเจน และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
4. ควรมีฝุายงานที่ทําหนาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเด็กพิการกอนจําหนาย และหลังจําหนายโดยเฉพาะ   

เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน เตรียมความพรอมและติดตามประเมินหลังจําหนาย 
5. การเตรียมพรอมกอนจําหนายโดยใหเด็กพิการฝึกอาชีพ ทํางานหรือใชชีวิตภายนอกนั้น นับวาเป็นเป็นการเตรียม

ความพรอมที่ดีเพื่อใหเด็กพิการที่กําลังจะออกสูสังคม ไดเตรียมพรอมทดลองการใชชีวิตรวมกับคนทั่วไปในสังคม นําสูเด็กพิการ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข มีรายได มีงานทํา สามารถชวยเหลือตนเองได 
 6. การประเมินถึงความพรอมกอนจําหนาย และการใชชีวิตในสังคมภายนอก ควรมีรูปแบบกรอบการประเมิน เชน 
ใชรูปแบบการประเมินสภาวะเด็ก (กรอบสามเหลี่ยมวงกลม) ในการประเมินเป็นการวัดถึงความพรอมและหลังจําหนายออกสู
สังคม 
 7. ดานการฝึกอาชีพในบานนนทภูมิ ควรสรรหาผลิตภัณฑแใหมๆและหลากหลาย ที่สําคัญควรคํานึงถึงความสามารถ
ของเด็กพิการ และการนําไปประกอบอาชีพไดจริง 
 ข้อเสนอแนะต่อบ้านผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ควรจัดทําแผนการชวยเหลือรายบุคคลใหชัดเจน ตั้งแตแรกเขาจนถึงเกณฑแอายุจําหนายออก 
 2. ควรมีการบูรณาการดานการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในลักษณะการทํางานแบบมีสวนรวม 
 3. ควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆดานการเตรียมความพรอม ใหสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบในประเด็นการเตรียมความพรอมในสถานสงเคราะหแที่อุปการะเลี้ยงดู  

คนพิการที่อยูในวัยเด็กกับสถานสงเคราะหแที่อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่อยูในวัยผูใหญ 
2. ควรศึกษาเชิงทดลองในการสรางหลักสูตรสาํหรับการเตรียมความพรอมเด็กพิการออกสูสังคม 
3. ควรศึกษาการเตรียมความพรอมของสังคม ชุมชน ตอการดํารงชีวิตของคนพิการ 
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ 
ของส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

People’s Satisfaction on the Services of The Ombudsman office 
 

รัฐสิทธิ์   โตประยูร45 
 

Abstract 
 

 The study on "People’s Satisfaction on the Services of the Ombudsman Office" aims to 
investigate the satisfaction level of people who used the service at the Ombudsman Office, and to find 
development approaches for public services. This study is a quantitative research work that uses a 
questionnaire as the data collection tool. The sample group includes 120 subjects, who used the service 
and filed a complaint at the Ombudsman Office in April, 2015. The data are then analyzed with SPSS 
program, and the statistics used for the analysis are percentages, means and standard deviation. 
 The findings from the study reveal that most of the samples are highly satisfied with the services 
by the Ombudsman Office. The samples are most satisfied with the category of service procedures, the 
mean of which is 3.76, followed by the categories of service period (3.75), information provision (3.53), 
and public relations works (3.44). Considered individually, it is found out that the ‘officers of the 
Ombudsman Office give advice on the complaint filing procedure’ item receives the highest satisfaction, 
the mean of which is 3.93. The following items in this category are as follows. The ‘officers of the 
Ombudsman Office have appropriate knowledge and skills’ item has the mean of 3.85. The ‘office 
provides a variety of complaint filing channels’ item has the mean of 3.84. The ‘complaint officers work 
with transparency’ item has the mean of 3.83. The ‘office provides sufficient instruments/utensils’ item 
has the mean of 3.66. The ‘officers spend appropriate time considering all the complaints’ item has the 
mean of 3.43. In the next category, the ‘Ombudsman Office investigates a case in a rapid, prudent and 
appropriate manner’ item is most satisfying for the samples (the mean of which is 3.76), followed by the 
‘officers manage your complaints in a rapid manner’ item (3.73), the ‘officers clearly report the results 
from the consideration of a case by quoting the appropriate laws’ item (3.60), the ‘Ombudsman Office 
frequently reports the progress of a case’ item (3.57), the ‘Ombudsman Office is independent and free 
from political intervention’ item (3.50), and the ‘reports of the office are comprehensible’ item (3.45), 
respectively. As for the other category, the samples are most satisfied with the ‘office’ PR and informative 
documents are interesting’ item the mean of which is 3.43, followed by the ‘office has continuous PR 
activities’ item (3.40), and the ‘documents of the office is clear and comprehensible’ item (3.39), 
respectively. 
 The suggestions derived from this study are as follows. First, it is suggested that Ombudsman 
Office should have more PR activities in order to create people’s perception and understanding of its 
complaint management steps or procedure. Secondly, the target groups for the communication strategies 
must be identified so that the office can communicate with each target group with comprehensible 
languages such as local dialects. Also, continuous PR activities are advisable so that the office can make 

                                                           
45 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ   
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people acquainted to it. This leads to the people’s confidence in the operations of the office.  
Furthermore, the Ombudsman Office should report the finalized result of each complained case and 
constantly report the progress of the case so that people will be confident that the office pays attention 
to their complaints and continuously manage the cases.    
 
Keywords : Services mind, The Ombudsman Office 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน มุงศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินและเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนา            
การใหบริการประชาชน  โดยทําการศึกษาเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ในการเก็บขอมูล
กลุมตัวอยางจะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการเลือกกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูศึกษา
ที่จะเก็บจากผูที่ยื่นเรื่องรองเรียนเป็นหนังสือตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินในเดือนเมษายน 2558  
 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน โดยเฉลี่ยในระดับมาก ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินในดานขั้นตอนการใหบริการมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.76 รองลงมา คือ ดานระยะเวลา                   
การดําเนินการ เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.75 ดานการแจงใหทราบ เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.53 และดานการประชาสัมพันธแ เฉลี่ย
คิดเป็นรอยละ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา มีความพึงพอใจเจาหนาที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินที่ใหคําแนะนํา
ขั้นตอนการยื่นเรื่องรองเรียนเป็นอยางดีมากที่สุด รองลงมา มีความพึงพอใจเจาหนาที่วามีความรูความสามารถเป็นอยางดี 
ชองทางการยื่นเรื่องรองเรียนมีความหลากหลาย เป็นตน ทั้งนี้ แมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินในดานการประชาสัมพันธแ ในระดับมาก แตทั้งนี้ระดับมากดังกลาวเป็นระดับมากท่ีไดคะแนนนอย
ที่สุด ในจํานวนดานการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน    
 ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  สํานักงานผูตรวจการแผนดินควร มีการประชาสัมพันธแองคแกรเพิ่มขึ้น เพื่อสราง
กระบวนการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการรองเรียนขององคแกรเพิ่มขึ้น โดยมี
การจําแนกกลุมเปูาหมายที่องคแกรตองการสื่อสารดวยถอยคําหรือภาษาที่เขาใจงาย เขาถึงทุกกลุมเปูาหมาย และควรมีการ
ประชาสัมพันธแองคแกรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรมีการแจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินดวยใชถอยคําที่เขาใจงาย 
และแจงความกาวหนา ในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหทราบเป็นระยะๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวา  
สํานักงานผูตรวจการแผนดินใหความสําคัญและดําเนินการตอขอรองเรียนอยางตอเนื่อง   
 
ค าส าคัญ:  จิตบริการ, สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
 
บทน า 
 สภาพสังคมปใจจุบันกาวเขาสูยุคแหงการเปลีย่นแปลง ทั้งดานวัตถุ สภาพแวดลอมทางสังคม และเทคโนโลยี สงผลให
เกิดปใญหาหลายประการในสังคม เชน ปใญหาความเหลื่อมล้ํา ปใญหาความขัดแยงตาง ๆ ปใญหาเยาวชน ปใญหาการถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ เป็นตน  ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ของรัฐ มีความลาสมัยไมทันตอ
สถานการณแที่เปลี่ยนแปลง  สงผลใหเจาหนาที่รัฐหรือผูใชอํานาจฝุายปกครองนําชองวางทางกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นการใช 
“ดุลยพินิจ” ของเจาหนาท่ีรัฐ ในการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ เพื่ออํานายความสะดวกหรือใหความชวยเหลือประชาชน มา
เรียกหาผลประโยชนแ หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเป็นธรรม ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับความเสียหาย
หรือเสียสิทธิประโยชนแอันพึงไดรับจากภาครัฐ  ทั้งนี้ แมวาจะเปิดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐตอหนวยงานตนสังกัดไดแตดวยขั้นตอนที่ยุงยาก  ซับซอน และตองเผชิญหนากับเจาหนาที่รัฐโดยตรง ทําให
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ประชาชนไมกลารองเรียน  เนื่องจากเกรงอิทธิพลของเจาหนาท่ีรัฐ หรือเกรงจะไมไดรับการพิจารณาเรื่องที่ขอรับบริการไวกอน
หนานี ้
 ในปี พ.ศ. 2543 จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินข้ึน เป็นองคแกรอิสระเพื่อเขามาดูแลชวยเหลือเยียวยา
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากการใชอํานาจ การละเลยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีรัฐ ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการรองเรียนเมื่อไมไดรับความเป็นธรรมไดสะดวกยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะขั้นตอนการรองเรียนที่ไมยุงยาก ซับซอน และ           
ไมตองเผชิญหนากับเจาหนาที่รัฐ ทําใหประชาชนกลารองเรียนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนแ ของตนเองไดมากขึ้นจึงถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชน 
 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกวา 14 ปี ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน มีความมุงมั่นเพื่อวัตถุประสงคแหลักใน
การใหความความชวยเหลือและใหความเป็นธรรมแกประชาชนที่ถูกเจาหนาที่รัฐใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบหรือละเลยการ
ปฏิบัติหนาท่ีจนกระทบตอสิทธิและเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือใชดุลยพินิจไมชอบดวยกฎหมาย รวมถึงดําเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เป็นองคแกรอิสระภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แมตอมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามา
มีอํานาจปกครองประเทศ พรอมออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การสิ้นสุดช่ัวคราวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหใชขอความตามประกาศฉบับนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  สิ้นสุดลงช่ัวคราว เวน หมวด 2 พระมหากษัตริยแ 
 2. คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ 
 3. วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู ณ วันที่ประกาศฉบับนี้  มีผลบังคับใช 
 4. ศาลทั้งหลาย คงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ 
 5. องคแกรอิสระ และองคแกรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 สงผลใหสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไป ภายใตวิสัยทัศนแ “คุมครองประชาชนใหไดรับการ
ปฏิบัติอยางเป็นธรรมจากการใชอํานาจรัฐ และเสริมสรางสังคมใหมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐาน เพื่อประโย ชนแสุขของ
สวนรวม” สะทอนใหเห็นวา ผูตรวจการแผนดินมีความสําคัญและเป็นกลไกหนึ่งที่ชวยดูแลแกไขปใญหาใหประชาชนที่ไมไดรับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐหรืออาจกลาวไดวาเป็นองคแกร ที่มุงรักษาประโยชนแของประชาชนเป็น
สําคัญ   
 การดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เปิดชองทางใหประชาชนสามารถรองเรียนผานหลาย
ชองทาง ไดแก 1) รองเรียนดวยวาจา หรือทางโทรศัพทแหมายเลขดวน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) หรือหมายเลข                       
0 2141 9100 หรือรองเรียนดวยตนเองที่สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 2) รองเรียนเป็นหนังสือ โดยสงมาที่สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน หรือผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือผานระบบอินเทอรแเน็ต 3) รองเรียน ผาน
เครือขายของผูตรวจการแผนดิน  เชน  สภาทนายความ  สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย แกประชาชน ณ 
ที่ทําการสํานักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นตน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดอยางทั่วถึง  เพื่อสรางความเป็นธรรมใหแกประชาชนท่ัวประเทศ   
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ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในภารกิจการรับเรื่องรองเรียนของประชาชน 

 การรองเรียนของประชาชน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

(เรื่อง) 
เรื่องรองเรียนทั้งหมด 3,615 3,544 4,737   
- รับไวพิจารณา 2,250 2,283 3,420 
- อยูระหวางการพิจารณา ยกมาจากปีงบประมาณกอน 1,365 1,261 1,317   
ดําเนินการแลวเสร็จ 2,354 2,227 2,897   

ที่มา: รายงานประจําปี 2554 , 2555 และ 2556  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
 
ตารางที่  2 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในภารกิจการรับเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ  

ชองทางการรองเรียน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 
(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

(เรื่อง) 

1. การรองเรียนเป็นหนังสือ    
- ไปรษณียแ 1,328 1,324 2,129 
- ยื่นเรื่องดวยตนเอง 429 320 564 
- เครือขายผูตรวจการแผนดิน 25 163 20 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา 11 11 8 
- โทรสาร - - 16 
2. การรองเรียนดวยวาจา    
- สายดวน 1676 12 8 107 
3. การรองเรียนทางอินเตอรแเน็ต    
- เว็บไซตแwww.ombudsman.go.th 445 460    576 
  รวม 2,250 2,286 3,420 

 ที่มา:รายงานประจําปี 2554 , 2555 และ 2556  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
  
 จากขอมูลขางตน  พบวาประชาชนมีแนวโนมยื่นขอรองเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมตอผูตรวจการแผนดินเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชองทางการรองเรียนผานไปรษณียแ  เว็บไซตแสํานักงานผูตรวจการแผนดิน และยื่นเรื่องดวยตนเอง  
สะทอนใหเห็นวา แมจะมีหนวยงานอื่น ๆ ของภาครัฐที่ใหบริการในลักษณะคลายคลึงกัน เชน ศูนยแบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยแดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นตน แตก็ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่ยังเลือกใช
บริการรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนั้น เมื่อผูตรวจการแผนดินเป็นองคแกรที่เป็นที่พึ่งพาใหกับประชาชนไดอีก
หนวยงานหนึ่ง  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน จึงจําเป็นตองพัฒนากระบวนงานในการจัดการขอรองเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เพื่อนําผลสํารวจมาปรับใชพัฒนาองคแกรตอไป 
 จากการที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีภารกิจหลักในการพิ จารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริ งตาม                    
คํารองเรียนในกรณีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาที่ไมเป็นธรรม  ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ ติดตาม ประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเป็น ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ พรอมขอสังเกตตอ
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คณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาทุกปี  ทั้งนี้ สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีชองทางในการรองเรียน ไดแก            
1) รองเรียนดวยวาจา 2) รองเรียนเป็นหนังสือ และ 3) รองเรียนผานเครือขายของผูตรวจการแผนดิน  ซึ่งลักษณะงานถือเป็น
งานบริการที่ตองติดตอกับประชาชนและหนวยงาน ที่เกี่ยวของจํานวนมาก  ขณะที่จากสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดแสดงใหเห็นวามีประชาชนใชชองทางดังกลาว รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินจํานวนมาก 
ดังนั้นความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักงานผูตรวจการแผนดิน จึงเปรียบเสมือนตัวช้ีวัดตัวหนึ่งที่สะทอนถึงประสิทธิภาพ
ในการทํางานของผูตรวจการแผนดิน  ดังนั้นผูศึกษาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหน่ึง  มีความเห็นวา การทําการศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินนั้น  มีความสําคัญและเป็นประโยชนแอยางยิ่งเพื่อนํา
ผลการศึกษาไปใชประโยชนแในการปรับปรุงการใหบริการหรือกระบวนงานตอไป 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการประชาชน 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ไดแก ความหมายของความพึงพอใจ  
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ องคแประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  
ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ ปใจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
การวัดระดับความพึงพอใจ ความหมายของการประชาสัมพันธแ การสรางภาพลักษณแเพื่ อการประชาสัมพันธแ และการ
ประชาสัมพันธแของภาครัฐ ทั้งนี้ ความพึงพอใจ หมายถึง รัก  ชอบใจ  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (2546 , 
น. 793)) ความพึงพอใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรูสึก โดยมีปใจจัยดานทัศนคติและความคาดหวังของแตละบุคคลที่แตกตางกัน
ไป  ซึ่งมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากสิ่งเราของสภาพแวดลอมนั้น ๆ สะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมสวนบุคคล (อติพร  
สมรรถจิตตแ (2555, น.9)) จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเป็นความรูสึกสวนบุคคล
ที่มีการประเมินสิ่ง ๆ หนึ่ง ซึ่งในแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน  เนื่องจากปใจจัยสภาวะแวดลอมของแตละบุคคลมี            
ความแตกตางกัน  ขณะที่ความพึงพอใจในการบริการนั้น อเนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ (2548 , น.169) มองวาความพึง
พอใจตองศึกษาทั้งในดานการรับบริการ ซึ่งเป็นการรับรูของผูมารับบริการ และดานผูใหบริการ ซึ่งเป็นการรับรูของผูใหบริการ 
ทั้งในดานปใจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และประเภทของความพึงพอใจ และความสัมพันธแระหวาง          
ความพึงพอใจของผูรับบริการกับผูใหบริการ เพื่อใหผูบริหารกิจการบริการจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานบริก าร                   
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอันนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม   
 ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดการประชาสัมพันธแ โดยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา   
การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการนี้  ซึ่งถาจะขยายความหมายใหเป็น
รูปธรรม หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนและเป็นการกระทําที่ตอเนื่องในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของ
ประชาชน กลุมเปูาหมายโดยการกระทําสิ่งที่ดี มีคุณคาใหกับสังคมเพื่อใหประชาชนเหลานี้เกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน
กิจกรรมและบริการ  หรือสินคาของหนวยงานนี้ และเพื่อท่ีจะไดรับการสนับสนุนและรวมมือที่ดีจากประชาชนเหลานี้ในระยะ
ยาว  ขณะที่ เสรี วงษแมณฑา (2540) ใหความหมายวา การประชาสัมพันธแเป็นความพยายามที่มีการวางแผนในการที่จะมี
อิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวของ โดยกระทําสิ่งที่ดีที่มีคุณคากับสังคม  เพื่อใหสาธารณชนเหลานั้นมี
ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน องคแกร บริษัท หางราน  หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจนแที่ดีเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ เหลานั้น 
เพื่อใหหนวยงานไดรับการสนับสนุนและความรวมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวของในระยะยาวตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จาก
ตัวอยางความหมายขางตน สรุปไดวา การประชาสัมพันธแเป็นกระบวนการสื่อสารทามกลางการแขงขันเพื่อเอาชนะใจ
สาธารณชนท่ีเกี่ยวของ  โดยมีเปูาหมายเพื่อใหองคแกรไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสาธารณชน  ซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
ขององคแกรเป็นไปอยางราบรื่นและบรรลุเปูาหมาย  ทั้งนี้  การประชาสัมพันธแเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ชวยสงเสริม  สนับสนุน และเสริมสรางภาพลักษณแที่ดีระหวางประชาชนกับองคแการเพื่อนําองคแกรไปสูความสําเร็จ นอกจากนี้
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการประชาสัมพันธแของภาครัฐ (Governmental PR) หมายถึง การประชาสัมพันธแของ
หนวยงานราชการ  ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะใชวิธีการกระจายขาวสาร  การเผยแพร ช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบาย                      
การดําเนินงาน  ผลงานตาง ๆ  ตลอดจนโดยวิธีอื่น ๆ ในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีและช่ือเสียงเกียรติคุณของหนวยงาน
ราชการนั้น  สูประชาชนเพื่อใหไดความรวมมือและความนิยมจากประชาชนกลุมตาง ๆ  ในการสรางสรรคแผลสําเร็จแกพันธกิจ
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ของหนวยงานนั้น ๆ  และของประเทศชาติ โดยสวนรวม (กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, 2550) จะเห็นไดวา
จากแนวคิดความพึงพอใจและการประชาสัมพันธแของภาครัฐมีความเช่ือมโยงกันอยางมาก  เนื่องจากหากประชาชน มีความพึง
พอใจตอองคแกรหรือหนวยงานภาครัฐแลว องคแกรนั้น ๆ จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ใหความรวมมือกบัองคแกรนั้น ๆ จนนําไปสูความสําเร็จตามที่องคแกรตั้งเปูาหมายไว 
 ตอมาผูศึกษาไดศึกษาโครงสรางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ตั้งแตความเป็นมาและอํานาจหนาที่ บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ กระบวนการทํางานของผูตรวจการแผนดิน ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556                   
การรองเรียนของประชาชน และขอจํากัดในการรองเรียน  โดยสํานักงานผูตรวจการแผนดิน มีความเป็นมาตั้งแต                  
ปี พ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมี “ผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภา” ไวในรางรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แตในขั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการปรับปรุงรางรัฐธรรมนูญโดยตัดในสวนของผูตรวจการ
แผนดินออกไป ตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผูแทนราษฎร รวมกับสถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตรแแหงประเทศไทย ไดจัดสัมมนาเรื่องผูตรวจการรัฐสภาขึ้น โดย
มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมการสมัมนาฯ  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ไดมีการระดมความคิดเห็นอยางเป็นทางการเพื่อพิจารณาแนวทางการ
จัดตั้งผูตรวจการรัฐสภาอยางจรงิจัง จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 มีการผลักดันใหบัญญัตสิถาบันผูตรวจการรฐัสภาไวในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย โดยแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2534 ฉบับท่ี 5 ปีพุทธศักราช 2538 โดยบัญญัติในมาตรา 162 ทวิ 
ดังนี้ “พระมหากษัตริยแทรงแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภามีจํานวนไมเกินหาคน ตามมติของรัฐสภาและใหประธานรัฐสภาเป็นผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภา” แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติขางตนไมไดบังคับระยะเวลาในการ
ดําเนินการ จึงสงผลใหไมมีการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภาตามเจตนารมณแของรัฐธรรมนูญ  ตอมาภายหลังจากมีกระแสผลักดัน
ใหมีการปฏิรูปการเมืองอยางตอเนื่อง จนกระทั่งไดนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ฉบับ
ที่ 6 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2539 โดยมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น 
การจัดตั้งระบบผูตรวจการแผนดินจึงประสบความสําเร็จ โดยใชช่ือวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” และไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา สวนที่ 7 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มาตรา 196 
มาตรา 197 และมาตรา 198 และกําหนดใหมีการตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา เพื่อรองรับและกําหนด รายละเอียดในการปฏิบัติ ซึ่งรัฐสภาก็ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว และประกาศใชเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 
ขึ้น  จากนั้นภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถูกยกเลิก และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550  โดยยังคงระบบผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไว
ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติใหเป็นองคแกรอิสระตามรัฐธรรมนูญองคแกรหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตอไป พรอม
ทั้งมอบอํานาจหนาที่เพิ่มเติมใหอีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงช่ือจาก “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” เป็น 
“ผูตรวจการแผนดิน” โดยมีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังตอไปนี้ 1. พิจารณา
และสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ หน วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดย ไมเป็นธรรม ไมวาการนั้นจะ
ชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม  การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ โดยไมชอบดวย
กฎหมายขององคแกร ตามรัฐธรรมนูญและองคแกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดขีองศาล 
และกรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  2. ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ          
3.ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นวาจําเป็น และ 4.รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภา
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกปี  นอกจากน้ียังมีอํานาจหนาท่ีดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  ปใจจุบันผูตรวจการแผนดิน ประกอบดวย             
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1. ศาสตราจารยแศรีราชา เจริญพานิช  ประธานผูตรวจการแผนดิน  2. พลเอก วิทวัส รชตะนันทนแ  และ 3. นายบูรณแ        
ฐาปนดุล  
 นอกจากน้ี กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรยีนของผูตรวจการแผนดินมคีวามแตกตางจากการพิจารณาคดีของศาลที่
ผลของคําพิพากษาจะมีฝุาย แพ – ชนะ มีการเผชิญหนา และมีคาใชจาย สวนผูตรวจการแผนดินมุงเนนการแกไขปใญหา
มากกวาการมุงช้ีความผิด โดยพยายามสรางระบบใหประชาชนสามารถรองเรียนไดสะดวก ไมตองเสียคาใชจายในการรองเรยีน 
และการพิจารณาโดยเร็วเพื่อความเป็นธรรมแกทุกฝุาย โปรงใสและตรวจสอบไดเชนเดียวกับศาล  อยางไรก็ดี เมื่อผูตรวจการ
แผนดินสอบสวนแลวเสรจ็และมีคําวินิจฉัยแลวผูตรวจการแผนดินสามารถมีความเห็นหรือขอเสนอแนะใหบุคคลหรือหนวยงาน
ดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามขอเสนอแนะตอไป   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูตรวจการแผนดินไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรแที่ไดกําหนดไว
อยางตอเนื่อง คือ นอกจากจะชวยแกไขปใญหาความทุกขแรอนของประชาชนแลว จะตองปูองกันมิใหเกิดเรื่องรองเรียนซ้ําซอน 
โดยเนนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน มุงสงเสริมการสรางคุณธรรม จริยธรรมแกผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท เพื่อใหดําเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของรัฐและเป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมของแตละหนวยงานในการบําบัดทุกขแ บํารุงสุข และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน โดยไมแบงแยก
ความแตกตางของบุคคลอีกดวย 
 ผูศึกษาไดคนควาศึกษางานวิจัยของนภาภรณแ เอมพิทักษแ (2548) เรื่อง ความพึงพอใจของผูรองเรียนตอ             
การใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พบวา ผูรองเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในระดับปานกลาง  โดยแยกเป็นดานตาง ๆ ดังนี้ คือดานการบริการทั่วไปผูรองเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมาก  สวนดานการอํานวยความยุติธรรม และดานการประชาสัมพันธแ ผูรองเรียนมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง และปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ไดแก อายุ 
อาชีพ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สวนปใจจัยดาน เพศ การศึกษา ไมมีความสัมพันธแ
กับความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
 
วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 ผูศึกษาทําการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  โดย
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา 2 วิธี คือ 1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร ศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด 
ตลอดจนขอมูลเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธแ รายงานการวิจัย และสิ่งพิมพแตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ และ            
2. การศึกษาคนควาภาคสนาม เป็นการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางประชาชน  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผูศึกษา ที่จะเก็บจากผูที่ยื่นเรื่องรองเรียนเป็นหนังสือตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินในเดือนเมษายน 
2558 โดยการรองเรียนที่ทําเป็นหนังสือนั้น จะผานทางชองทาง ดังนี้ สงดวยตนเอง สงทางไปรษณียแ สงทางโทรสาร สงผาน 
ส.ว./ส.ส. และมอบใหบุคคลอื่นนํามาสง จํานวน 120 คน  
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เคยยื่นเรื่องรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน   
โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาลักษณะแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเป็น  1. แบบสอบถาม
ปลายเปิด ซึ่งเปิดโอกาสใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และ 2.แบบสอบถามปลายปิด ซึ่งเป็นรูปแบบของ
คําถามที่มีการจัดเตรียมคําตอบไวใหเลือกลวงหนาเป็นแบบตรวจคําตอบ (Check List) เพื่อใหผูตอบสามารถเลือกจากคําตอบ
ที่กําหนดใหเทานั้น  โดยอาศัยมาตรวัดแบบมาตราสวน  ซึ่งกําหนดขอเลือกไว 5 ขอคือ มากที่สุด มาก ปานกลา ง นอย            
นอยที่สุด  
 
 
 
 



 383 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  โดยให
ประชาชนท่ีเคยยื่นเรื่องรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินในเดือนเมษายน 2558  ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน 
โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น 2 สวน คือ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และ2. การใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน เชน ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาการดําเนินการ การแจงใหทราบ การประชาสัมพันธแ เป็นตน ทั้งนี้
จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางมีอายุสวนใหญอยูระหวาง 40-49 ปี   รอยละ 47.5 รองลงมา 20-29 ปี รอยละ 17.5 
อายุมากกวา 50 ปี รอยละ 15.8 อายุ 30-39 ปี รอยละ 15.0 และอายุต่ํากวา 20 ปี รอยละ 4.2 สถานภาพการสมรสของกลุม
ตัวอยางสวนใหญ สมรส รอยละ 62.5 รองลงมาโสด รอยละ 32.5 และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู รอยละ  5.0 ระดับ
การศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบปริญญาตรี รอยละ 36.7 รองลงมาอนุปริญญา/ปวส.และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
เทากันรอยละ 19.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ  13.3 และปริญญาโท รอยละ 11.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 49.2 รองลงมาคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 28.3 เจาหนาที่รัฐ รอยละ 20.8 และอื่น ๆ 
รอยละ 1.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง รอยละ 28.3 รองลงมาภาคตะวันออก รอยละ 20.0 ภาคเหนือ 
รอยละ18.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก จํานวนเทากันรอยละ 11.7 และภาคใต  รอยละ 10.0 กลุมตัวอยาง
มีเงินรายไดตอเดือนสวนใหญต่ํากวา 15,000 บาท รอยละ  39.2  รองลงมา 15,001–20,000 บาท รอยละ  20.0 มากกวา 
35,000 บาท  รอยละ 13.3  25,001–30,000 บาท และ 30,001–35,000 บาท จํานวนเทากันรอยละ 12.5 และ 20,001–
25,000 บาท รอยละ 2.5 กลุมตัวอยางสวนใหญรองเรียนผานเว็บไซตแ www.ombudsman.go.th รอยละ35.0 รองลงมา 
โทรศัพทแ/ไปรษณียแ/โทรสาร รอยละ 30.0 ยื่นเรื่องดวยตนเองที่สํานักงานผูตรวจการแผนดิน รอยละ 25.8  เครือขาย
ผูตรวจการแผนดิน รอยละ 7.5 และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา รอยละ 1.7   
 คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
การใหบริการ X  S.D. 

1.ขั้นตอนการใหบริการ 3.76 .677 
2. ระยะเวลาการดําเนินการ 3.75 .824 
3. การแจงใหทราบ 3.53 .768 
4. การประชาสมัพันธแ 3.44 .845 

 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินในดานขั้นตอน                
การใหบริการมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.76  รองลงมาคือ ดานระยะเวลาการดําเนินการ เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.75   
ดานการแจงใหทราบ เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.53 และดานการประชาสัมพันธแ เฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา มีความพึงพอใจเจาหนาที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินที่ใหคําแนะนําขั้นตอนการยื่นเรื่องรองเรียนเป็นอยางดี  
คาเฉลี่ยเทากับ  3.93  รองลงมามีความพึงพอใจเจาหนาที่วามีความรูความสามารถเป็นอยางดี  คาเฉลี่ยเทากับ  3.85  มีความ
พึงพอใจชองทางการยื่นเรื่องรองเรียนมีความหลากหลาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 มีความพึงพอใจเจาหนาที่ซึ่งเป็นผูรับเรื่อง
รองเรียนดําเนินการดวยความโปรงใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 มีเครื่องมือ/อุปกรณแอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการครบถวน 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใชเวลาพิจารณาเอกสารรองเรียนตาง ๆ อยางเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 
3.43 ตามลําดับ มีความพึงพอใจสํานักงานผูตรวจการแผนดินพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงดวยความรวดเร็ว รอบคอบ และ
เหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ  3.76 รองลงมามีความพึงพอใจเจาหนาที่ดําเนินการตอเรื่องรองเรียนของทานอยางรวดเร็ว คาเฉลี่ย
เทากับ 3.73 มีความพึงพอใจการแจงผลการวินิจฉัยมีการระบุเหตุผลและขอกฎหมายที่ชัดเจน  คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 รองลงมา
มีความพึงพอใจท่ีสํานักงานผูตรวจการแผนดินแจงความกาวหนาในการดําเนินเรื่องใหทราบเป็นระยะ คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 มี
ความพึงพอใจสํานักงานผูตรวจการแผนดินเป็นองคแกรอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และ
มีความพึงพอใจการแจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินใชถอยคําที่เขาใจง าย คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ตามลําดับ                        
มีความพึงพอใจเอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีรูปแบบที่นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมา             
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มีความพึงพอใจที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีการประชาสัมพันธแหนวยงานอยางตอเนื่อง  ค าเฉลี่ยเทากับ 3.43                
มีความพึงพอใจโดยเขาใจข้ันตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการรองเรียนเป็นอยางดี  คาเฉลี่ยเทากับ  3.40  และ
มีความพึงพอใจเอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีความชัดเจน เขาใจงาย คาเฉลี่ยเทากับ  3.39 ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผลการศึกษา  
 กลุมตัวอยางบางสวนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 1)  ขั้นตอนการ
ดําเนินการควรมีความรวดเร็วมากขึ้น  เนื่องจากระยะการตรวจเอกสารและความเป็นมาของเรื่องรองเรียนคอนขางใช
เวลานาน  2) เจาหนาท่ีผูรับเรื่องขาดความเขาใจในสาระสําคัญของเรื่องรองเรียน  จึงทําใหเกิดความลาชา 3) ไมมั่นใจวา เรื่อง
ที่รองเรียนจะไดรับตรวจสอบหรือสอบสวนอยางจริงจัง  4) ไมเขาใจขั้นตอนการดําเนินการกับเรื่องรองเรียนของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  5) การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนมีความลาชา สงผลใหผูรองเรียนเสีย
ประโยชนแ  6) ในกรณีที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนที่สงผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยู ณ ขณะนั้น ควรมีการเยียวยา                  
ผูรองเรียนในเบื้องตน 
 เมื่อแยกความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินออกเป็นดาน ๆ ดังนี้  
อันดับที่ 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากเห็นวามีเจาหนาที่ใหคําแนะนําขั้นตอน
การยื่นขอรองเรียนเป็นอยางดี  เจาหนาที่มีความรูความสามารถเป็นอยางดี  การดําเนินการมีความโปรงใสมีระยะเวลาการ
พิจารณาเอกสารและดําเนินการตอขอรองเรียนที่รวดเร็ว รอบคอบ และเหมาะสม  มีอุปกรณแอํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการครบถวน  มีชองทางการรองเรียนที่หลากหลาย ท้ังนี้ ความพึงพอใจดังกลาว สะทอนวากลุมตัวอยางที่เคยรองเรียน
ตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่เป็นอยางดี สอดรับกับกระบวนการรับเรื่องรองเรียนของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินท่ีมีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  สงผลใหการยื่น ขอรองเรียนเป็นไปดวยความราบรื่น อันดับที่ 
2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินในดานระยะเวลาการดําเนินการ  
โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก  เนื่องจากเห็นวา เจาหนาที่ดําเนินการตอเรื่องรองเรียนอยางรวดเร็ว และมี          
การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงอยางรอบคอบและเหมาะสม  ซึ่งสะทอนวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน อันดับที่ 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ            
การใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินในดานการแจงใหทราบ  โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก  เนื่องจาก
เห็นวาสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีการแจงความกาวหนาในการดําเนินเรื่องใหทราบเป็นระยะ มีการแจงผลการวินิจฉัย  
พรอมระบุเหตุผลขอกฎหมายที่ชัดเจนและเขาใจงาย  ขณะเดียวกันกลุมตัวอยางสวนใหญมองวาสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
เป็นองคแกรอิสระที่ปราศจาก การแทรกแซงทางการเมือง  อันดับที่ 4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดินในดานการประชาสัมพันธแ  โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากมองวา มี
เอกสารเผยแพรของหนวยงานท่ีนาสนใจและตอเนื่อง  มีการประชาสัมพันธแสํานักงานผูตรวจการแผนดินอยางตอเนื่อง  มีผลให
กลุมตัวอยางมีความเขาใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการรองเรียนเป็นอยางดี และเอกสารเผยแพรของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีความชัดเจนและเขาใจงาย  
 จากการเทียบเคียงผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
กับผลการวิจัยของนภาภรณแ เอมพิทักษแ  เรื่อง  ความพึงพอใจของผูรองเรียนตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา  พบวา  ขณะนี้การใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินยังคงตองปรับปรุงในดานการประชาสัมพันธแอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัยของนภาภรณแ  พบวา ความพึงพอใจของผูรองเรียนตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาดานการประชาสัมพันธแผูรองเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ขณะที่ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดานการประชาสัมพันธแ  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก แตทั้งนี้ระดับมากดังกลาวเป็นระดับมากที่ไดคะแนนนอยที่สุด  ในจํานวนดานการใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้  อันดับที่ 1 ดานข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.76  อันดับที่ 2  ดานระยะเวลาการ
ดําเนินการ คาเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.75 อันดับที่ 3 ดานการแจงใหทราบ คาเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.53 และอันดับที่  4  ดาน
การประชาสัมพันธแ  คาเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 3.44   
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 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินดานการประชาสัมพันธแ  คาเฉลี่ยคิด
เป็นรอยละ 3.44  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการแผนดินมี
รูปแบบที่นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ  3.56 รองลงมามีความพึงพอใจที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินมีการประชาสัมพันธแ
หนวยงานอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 มีความพึงพอใจโดยเขาใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการ
รองเรียนเป็นอยางดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และมีความพึงพอใจเอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีความชัดเจน 
เขาใจงาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.39   
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินดานการประชาสัมพันธแ             
สรุปไดวา  สํานักงานผูตรวจการแผนดินควรดําเนินการประชาสัมพันธแองคแกรเพิ่มขึ้น  ดวยการใชรูปแบบเอกสารที่เขาใจงาย  
โดยอาจตีพิมพแดวยภาษาทองถิ่นหรือภาษาที่ไมเป็นทางการ แตตองมีความชัดเจน  มีการแจกจายเอกสารประชาสัมพันธแ
องคแกรใหประชาชนสามารถเขาถึงเอกสารไดอยางสะดวก เพื่อใหประชาชนไดรับทราบภารกิจของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
ขณะเดียวกันสํานักงานผูตรวจการแผนดินควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการ
รองเรียนใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบอยางละเอียด เพื่อสรางความเช่ือมั่นและเป็นหลักประกันใหกับประชาชนวาจะไดรับ
ความเป็นธรรมจากการรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน   
 กลาวโดยสรุป จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินในระดับมาก            
ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นในกระบวนการดําเนินงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินวาจะชวยแกไข
ปใญหา ขอรองเรียนตาง ๆ ที่เป็นความคับของใจของประชาชนได  และเมื่อพิจารณาจากสถิติตั้งแตเริ่มกอตั้งสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  พบวา มีผูยื่นเรื่องรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการแผนดินผา นชองทางตาง ๆ ดังนี้ 1) เว็บไซตแ 
www.ombudsman.go.th 2) โทรศัพทแ/ไปรษณียแ/โทรสาร 3)  ยื่นเรื่องดวยตนเองที่สํานักงานผูตรวจการแผนดิน               
4) เครือขายผูตรวจการแผนดิน และ 5) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา นั้น  มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
สะทอนใหเห็นวา ประชาชนเริ่มเขาใจถึงบทบาทและภารกิจของสํานักงานผูตรวจการแผนดินเพิ่มขึ้น 
 
สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  โดยเฉพาะดานขั้นตอนการใหบริการ ซึ่งมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําขั้นตอนการยื่นเรื่องรองเรียนเป็นอยางดี 
และดานการแจงใหทราบ รวมถึงระยะเวลาการดําเนินการ  ขณะที่ดานการประชาสัมพันธแองคแกร  พบวากลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจระดับปานกลางในประเด็นเอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการแผนดินเรื่อง  ความชัดเจน ความเขาใจงาย 
รวมถึงความเขาใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่อง การรองเรียน 
 จากการศึกษาจะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินใน
ระดับมาก  โดยเฉพาะดานขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาการดําเนินการ และการแจงใหทราบ ขณะที่ดานการ
ประชาสัมพันธแ ยังมีประเด็นที่กลุมตัวอยาง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ เอกสารเผยแพรของสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินเรื่อง ความชัดเจน  ความเขาใจงายและเรื่องความเขาใจขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องการรองเรียน  
ขณะที่การประชาสัมพันธแหนวยงานอยางตอเนื่อง  แมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความ พึงพอใจระดับมาก  แตเป็นประเด็นที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดในระดับนั้น  ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธแองคแกรเพิ่มขึ้น เพื่อสรางกระบวนการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการจัดการกับเรื่องการรองเรียนขององคแกรเพิ่มขึ้น  โดยมีการจําแนกกลุมเปูาหมายที่องคแกรตองการสื่อสาร
ดวยถอยคําหรือภาษาที่เขาใจงาย เขาถึงทุกกลุมเปูาหมาย เชน  การใชภาษาทองถิ่น เป็นตน 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธแองคแกรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความคุนเคยระหวางประชาชนกับองคแกร  ซึ่งจะชวย
สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเช่ือมั่นในกระบวนการดําเนินงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
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 3. ควรมีการแจงผลการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินดวยใชถอยคําที่ เขาใจงาย และแจงความกาวหนาใน          
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหทราบเป็นระยะ ๆ  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวา สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินใหความสําคัญและดําเนินการตอขอรองเรียนอยางตอเนื่อง 
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