
 

 

การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของผู้น าทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
Development of ethical standards of political leaders according to Buddhism 

 
พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ ดร. 

Phramaha Narin Surapayyo Dr.๑ 
 

บทยัดย่อ 
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนามาตรฐานจริยธรรมของผู้น าทางการเมืองตาม

แนวพระพุทธศาสนาเนื่องจากประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นบุคคลที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินมาเป็นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยประชาชนจะเลือกคนที่ตนเห็นว่าดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุด และสามารถเข้าไปรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนมาเป็นผู้แทนของตน หากผู้น าขาดซึ่งจริยธรรมย่อมท าให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกิดความเสียหายได้มากกว่าบุคคลทั่วไป จริยธรรมของผู้น าจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศไทย เพราะฉะนั้นผู้น าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานจริยธรรมของผู้น าทางการเมืองเพ่ือประโยชน์สุข
ทั้งแก่ตนเองผู้ อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม ในที่นี้ผู้ เขียนมุ่งเขียนถึงหลักสัปปุริสธรรมคือธรรมของคนดีที่
เหมาะสม ควรจะมี ควรจะเป็น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นส าคัญ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, มาตรฐานจริยธรรม, ผู้น าทางการเมือง. 

Abstract 
This academic article the objective of this study was to study the development of 

ethical standards of political leaders according to Buddhism. Because Thailand has changed 
from an absolute monarchy with a monarch to be the person with the highest power in 
governing the land. To become a democratic regime where people will choose the one they 
see as the best is the most suitable and can enter to maintain their interests as their 
representative. If a leader lacks ethics, it will cause more damage to the community, society 
and the nation than the general public. Leadership ethics is therefore one of the important 
things for the development of Thailand. Therefore, leaders need to have ethical standards 
of political leaders for the benefit of themselves, others and society at large. Here, the 
author focuses mainly on the principles of good people who are suitable, should have, 
should be or should behave. 
Keywords : Development, Ethical standards, Political leader. 
 
๑. บทน า 

ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเป็นบุคคลที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
การปกครองในปัจจุบันเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยอ้อมหรือที่เรียกว่าเป็นการปกครองโดยผู้แทน 

                                                           
๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต/อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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โดยประชาชนจะเลือกคนที่ตนเห็นว่าดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุด และสามารถเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองได้ ส่วนนักการเมืองเมื่อตนเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็ท าหน้าที่ทางการเมืองตามอ าเภอใจ
เพราะถือว่าประชาชนให้ความไว้วางใจตนแล้ว ดังนั้นจะท าอะไรก็ได้จึง เป็นเหตุให้ถูกมองว่านักการเมืองไทย
จ านวนไม่น้อยที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง คือ การเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง ส่วนผลประโยชน์ของประเทศเป็นล าดับสุดท้าย  
ในที่สุดก็ท าให้ประเทศชาติเสียหายยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ต้องรับผลกระทบก็คือประชาชนนั่นเองจึงไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าต้นตอของปัญหาเกิดมาจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด เกิดจากความจงใจของนักการเมืองที่หวัง
กอบโกยผลประโยชน์ในธุรกิจการเมืองท าให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศไม่อาจพ่ึงพานักการเมืองซึ่งเป็น
ผู้แทนของตนแต่ขาดความส านึกทางคุณธรรมและจริยธรรม๒ 

จริยธรรมของผู้น าการเมืองจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองเนื่องจากเป็นกลไก
ในการชักน าบุคลากรที่มีศักยภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองและเป็นการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางการเมืองที่ดีให้มีมากขึ้น ผู้เขียนสนใจศึกษาการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้น าทางการเมือง
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือสัปปุริสธรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของผู้น าทางการเมืองที่ควรจะมี ควร
จะเป็น หรือควรจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการพัฒนาตน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
 
๒. แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 

จริยธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมี
การกล่าวถึงทั้งในทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดของนักการศึกษารวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละทฤษฎีมี
พ้ืนฐานแนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกันในการน ามาใช้จึงไม่มีทฤษฎีใดที่มีความสมบูรณ์ในการใช้ 
ทฤษฎีต่าง ๆ นี้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจึงต้องพิจารณาทั้งจุดเด่นและข้อด้อยของทฤษฎีนั้น ๆ และน ามา
บูรณาการกับทฤษฎีอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น๓ แต่ในที่นี้จะขอ
น าเสนอทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมดังต่อไปนี้ คือ 

ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม อัลเบิร์ต บันดูรา Albert Bandura กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจาก
การสังเกตและการเลียนแบบทั้งนักเรียนและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญเท่า ๆ กัน การเรียนรู้จึงเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะรับรู้สิ่งเร้าและสามารถก าหนดสัญลักษณ์ของสิ่งที่
สังเกตเก็บไว้ในความจ าและเรียกใช้ในขณะที่ต้องการให้เหมือนตัวแบบ โดยให้การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ที่มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม ครูและผู้ปกครองจะเป็นตัวแบบที่ดีที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม และการเรียนรู้ยังเกิดจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นโดยตนเอง หรือเกิดจากการสังเกตพฤติกรรม 
และการอ่านสิ่งที่ผู้อ่ืนบันทึกไว้ด้วยวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบซึ่งท าให้มนุษย์เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว๔ 

                                                           
๒ ธนภัทร จันทร์เรือง, “ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น”, 

รายงานวจิัย, (ส านักวิจัยเกษตรศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๑–๒. 
๓ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เน้นความมีวินัยและ

ความเป็นประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘. 
๔ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒: จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพไทยวัฒนาพานิชจ ากัด, ๒๕๒๔), หน้า ๑๑๕. 
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ทฤษฎีพุทธจริยธรรม คือ พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตให้อยู่
ในสังคมได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อตนเองต่อผู้อ่ืนและสังคมผลจากการ
พัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลจะท าให้เกิดความสงบสุขและความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจในสังคมและโลก
ส่วนรวม ดังทฤษฎีพุทธจริยธรรมของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวสรุปได้ว่า ค าว่า จริยะ จริยา ตลอดจน 
จริยธรรม มีความหมายกว้างกว่านั้น คือ หมายถึง การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้เป็นไป การ
ครองชีวิต การใช้ชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง่ทุกด้านทุกระดับทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แม้แต่
การปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสมาธิ บ าเพ็ญสมถะ เจริญวิปัสสนา ก็รวมอยู่ในค าว่า “จริยธรรม”๕ 

ความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วยความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของคนที่มีต่อตนเองต่อผู้อ่ืนและในสังคมโลกส่วนรวมนี้ เรียกว่า พัฒนาการทางจริยธรรม 
โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปเข้ายุคสมัยใหม่ท าให้จิตใจของคนเรา
เปลี่ยนแปลงไปด้วยท าให้ไม่กลัวบาปอยากท าอะไรก็ท าตามอ าเภอใจชอบท าเหมือนบ้านเมืองป่าเถื่อนไม่มี
กฎหมายทุกคนไร้จริยธรรมเกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ผลจากพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะ
ท าให้เกิดความสงบสุขอันเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือให้ทุกคนมีศีลธรรมจรรยาอันเป็นเกราะ
ป้องกันมิให้ท าความชั่ว ท าแต่ความดีเพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม ผู้น าจึงจ าเป็น
จะต้องปกครองตนเองให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามจนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เรียกว่า จริยธรรม 
 
๓. ความหมายของจริยธรรม 

จริยธรรม (Ethics) มาจากภาษากรีกว่า Ethos คือ Habit นั่นคือนิสัย ดังนั้น จริยธรรมและจริย
ศาสตร์จึงเป็นเรื่องของการฝึกนิสัย ตามทฤษฎีของชาวกรีก กล่าวว่า “คนเราเกิดมาเหมือนผ้าขาวแล้วมาฝึกกัน
โดยต้องท าบ่อย ๆ ท าซ้ า ๆ จนเป็นนิสัยแล้วจะกลายเป็นคุณธรรมเป็นการเริ่มจากภายนอกเข้าไปสู่ภายใน๖ 

จริยธรรมมีทั้งความหมายกว้างและความหมายแคบ ซึ่งกล่าวเฉพาะความหมายที่เห็นใกล้ชิดและที่จะ
น าเอาไปปรับใช้ จริยธรรมที่มีความหมายกว้างมากอาจจะรวมไปถึงค่านิยม คือ สภาพหรือการกระท าบาง
ประการที่เราเชื่อยึดมั่นถือมั่น เพ่ือจะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของสังคมหรือของตัวเราเอง 
เช่น ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และอ่ืน ๆ เหล่านี้เป็นค่านิยมฝ่ายดี แต่อาจจะมีค่านิยมฝ่ายชั่ว เช่น การดื่ม
สุรายาเมา การเป็นชู้กับเมียเขา การแต่งกายนิยมใช้ของที่ผลิตจากต่างประเทศ การใช้ของราคาแพงและอ่ืน ๆ 
เป็นต้น ส่วนจริยธรรมที่มีความหมายอย่างแคบ หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม อันเป็นธรรมะที่ควรประพฤติ 
ฉะนั้นจริยธรรมก็คือค่านิยมในระดับต่าง ๆ ซึ่งสังคมและบุคคลต้องยึดมั่นถือมั่น ๗ จริยธรรม หมายถึง 
ธรรมชาติหรือหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติจัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงาม
ถูกต้อง อันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคม และจริยธรรมจะมีได้จ าต้องอาศัยหลักค าสอนทางศาสนา อันได้แก่ ศีล 
อันหมายถึง หลักหรือกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติเพื่อดัดหรือฝึกหัดกายและวาจาให้เรียบร้อย๘ 

จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นความคิดดีที่กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามและ
สามารถจ าแนกความถูกผิดได้มีสติสัมปชัญญะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เป็น
                                                           

๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: สื่อตะวัน, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๓-๑๔. 

๖ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๑), หน้า ๗. 

๗ วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๖๙. 
๘ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๑), หน้า ๑. 



   
 449 

 

 

ผลมาจากความคิดที่สังคมหรือบุคคลเห็นร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติซึ่ง
ก าหนดไว้ส าหรับสังคมเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี 
ความอบอุ่น มั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิต จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์หรือหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติที่แต่
ละสังคมสร้างขึ้นและต้องเป็นที่ย่อมรับของทุกคนในสังคม มีส่วนต่อการจรรโลงสังคม คือ มีส่วนก่อให้เกิด
ความสงบสุขต่อสังคมนั่นเอง 
 
๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

จริยธรรม คือ สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติมีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็นหลักหรือกรอบที่
ทุกคนก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสังคมเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเกิดความสงบ
ร่มเย็นเป็นสุขเกิดความรักสามัคคีเกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย 
ธรรมเนียม ในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าจริยธรรม คือ เป็นแนวประพฤติ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์หรือเป็นข้อห้ามส าหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติแต่มีความแตกต่างในแง่ของบริบททั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจะครอบคลุมถึงเรื่องความประพฤติปฏิบัติตนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้าน
ศาสนาด้านกฎหมายหรือด้านขนบธรรมเนียมประเพณีแต่จรรยาบรรณวิชาชีพจะมีข้อพึงปฏิบัติหรือข้อพึงละ
เว้นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะกล่าวคือเมื่อบุคคลประกอบวิชาชีพใด ๆ ก็จะต้องด ารงตนอยู่ในมาตรฐาน
หรือจริยธรรมของวิชาชีพนั้น ๆ๙ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ

หน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควร
กระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว๑๐ 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการก าหนดความสงบสุขของสังคม
คน ในสังคมจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือความสงบสุขของคนในสังคม ใน
                                                           

๙ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การสร้างเคร่ืองมือประเมินเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กร, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: บริษัท ดี.เค.ปริ้นติ้งเวิลด์จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๓๘. 

๑๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๖, (เมษายน ๒๕๖๒): ๑-๒. 
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ขณะเดียวกันหากคนในสังคมใดมีความบกพร่องทางด้านจิตใจขาดคุณธรรมจริยธรรม แม้สังคมนั้นจะมี  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมก็ย่อมจะหาความสงบสุขได้ยาก การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
จึงจ าเป็นจะต้องเริ่มต้นจากผู้น าเป็นส าคัญซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
สภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่
ควรกระท าหรือไม่ควรกระท าตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
 
๕. หลักสัปปุริสธรรม 

สัปปุริสธรรม ๗ เป็นจริยธรรมของผู้น าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาแก้ปัญหาจริยาธรรมของผู้น า 
ผู้น าที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีหลักธรรมของผู้น าที่ดีจึงจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่
ได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สัปปุริสธรรมเป็นจริยธรรมที่มีความจ าเป็นต่อผู้น าใน
การท าหน้าทีใ่ห้ส าเร็จได้อย่างเหมาะสม อีกอย่างหนึ่งคือหลักสัปปุริสธรรม ดังข้อความที่ปรากฏในธัมมัญญูสูตร
ว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน ามาถวายเป็นเนื้อนาบุญอันยอด
เยี่ยมของโลก ธรรม ๗ ประการนี้อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑) เป็นธัมมัญญู ความรู้จักธรรมคือรู้หลักหรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์  
รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้น ๆ คือ
อะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่า
จะต้องกระท าเหตุอันนี้ ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้น 
ๆ เป็นต้น 

๒) เป็นอัตถัญญู ความรู้จักอรรถคือรู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ว่า
หลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติ
เพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง
ดังนี้ เป็นต้น 

๓) เป็นอัตตัญญ ูความรู้จักตนคือรู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้เท่าไหร่อย่างไรแล้วประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔) เป็นมัตตัญญู ความรู้จักประมาณคือความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัย ๔ 
คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑ์อาชญาและในการ
เก็บภาษี เป็นต้น 

๕) เป็นกาลัญญู รู้จักกาลคือกาลเวลาอันเหมาะสม คือ รู้ระยะเวลาที่ควรหรือต้องใช้ในการประกอบกิจ
ท าหน้าที่การงานหรือปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

๖) เป็นปริสัญญู ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม คือ รู้จักกิริยาที่ประพฤติต่อชุมชน
นั้น ๆ ว่าชุมชนนี้เข้าไปหาจะต้องท ากิริยาอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

๗) เป็นปุคคลัญ  ุตา ความรู้จักบุคคลคือความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดีว่าควรจะคบหรือไม่จะใช้จะ
ต าหนิจะยกย่องและแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น๑๑ 

สัปปุริสธรรม ๗ เป็นจริยธรรมของผู้น าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาแก้ปัญหาจริยาธรรมของ
นักการเมืองการปกครองเนื่องจากเป็นหลักธรรมส าหรับนักการเมืองการปกครองที่ดีต่อนักการเมืองการ

                                                           
๑๑ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓. 
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ปกครองและผู้บริหารบ้านเมืองระดับต่าง ๆ ผู้น าที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีหลักธรรมของผู้น าที่ดีจึง
จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
ผู้น าจ าเป็นจะต้องรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคคล สัปปุริสธรรม ๗ 
ประการนี้เป็นจริยธรรมที่มีความจ าเป็นต่อผู้น าในการท าหน้าที่ให้ส าเร็จได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
๖. สรุป 

จริยธรรมของผู้น าทางการเมืองถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย เพราะฉะนั้น
ผู้น าทางการเมืองควรมีมาตรฐานจริยธรรมโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรมดังต่อไปนี้ คือ ๑) ยึดมั่นในสถาบัน
หลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จัก
ประเภทของบุคคลว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่าไรให้ถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นบุคคลที่ควรยึดมั่น  ส่งเสริม
สนับสนุนคนดี มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย ๒) ด้านซื่อสัตย์สุจริต และมี
จิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ 
รู้จักความพอเพียง และรู้จักประมาณตนในการแสวงหาโดยใช้หลักความพอดี เช่น การใช้จ่ายทรัพย์ให้
เหมาะสมกับฐานะต าแหน่งหน้าที่ของตน ผู้น าที่รู้จักประมาณคือความเหมาะสมพอดีจะท ากิจการอะไรก็ให้เกิด
ความพอดี การวางแผนในการท างานจะต้องให้พอดีพอประมาณ ๓) ด้านกล้าตัดสินใจท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้จักเวลา กล้าตัดสินใจ ท างานให้ทันกับ
เวลา และรู้คุณค่าของเวลา ลักษณะของผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักใช้เวลาอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะมาก
ได้และต้องแบ่งเวลาในการท างาน คือ การค านึงถึงความส าคัญของงานก่อนว่าส าคัญหรือไม่ ควรช้าหรือเร็ว 
แล้วจึงควรวางแผนในการใช้เวลาให้ถูกต้องเหมาะสม ๔) ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ รู้จักสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนนั้น ๆ ในการรู้จักชุมชนนั้น ผู้น าที่ดีจะต้องศึกษาให้เข้าใจในขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของชุมชนนั้น ๆ โดยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อและค่านิยมของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ผู้น าจะต้องดูแลปกครองว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร มีปัญหา
ที่ควรแก้ไขหรือไม่ มีความต้องการอย่างไร หากจะช่วยเหลือหรือจะพัฒนาจะท าโดยวิธีใดโดยต้องมีความจริงใจ 
อดทน เสียสละ เป็นที่พึงให้แก่ประชาชน มุ่งผลประโยชน์ของชุมชนส าคัญ ๕) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หลัก
พุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ อัตถัญญุตา รู้จักผล คือ รู้จักจุดมุ่งหมาย รู้ผลแห่งความมุ่งหมาย ผู้น าทาง
การเมืองที่ดีจ าเป็นจะต้องเข้าใจให้ชัดในผลที่จะตามมาทั้งด้านดีและไม่ดี ควรรู้จักผลในสิ่งที่ตนกระท าเพราะ
จะท าให้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึน สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้น าทางการเมืองนั้นก็คือผล ผู้น าทางการเมือง
ที่ดีจะต้องเลือกผลหรือจุดมุ่งหมายที่ดีในการวางแผนงานก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ๖) ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ คือ รู้จักหลักการ รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ผู้น าทางการเมืองที่ดีต้องรู้จักเหตุ
แห่งผลและรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล คือ ต้องรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามีต้นตอของปัญหาคืออะไร และหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุและผล และรู้หลักการหรือวิธีการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายโดยต้องศึกษาให้เข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ของบ้านเมืองอันได้แก่หลักกฎหมาย กติกา ระเบียบแบบแผนของสังคมหรือบทบาทต่าง ๆ ของ
องค์กรที่ผู้น าไปด ารงต าแหน่งเพราะการที่ผู้น าศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจก็เพ่ือจะได้ทราบถึงความเป็น
จริงจะได้ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาของสังคมเพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมถูกต้องเหมาะสม 
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๗) ด้านด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ หลักพุทธจริยธรรมที่ประยุกต์ใช้ 
ได้แก่ อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้จักตนเองว่ามีคุณสมบัติอย่างไร รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แก้ไขปรับปรุง
จุดอ่อนของตน พัฒนาจุดแข็ง และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักประเมินตน และตั้งตนอยู่ใน
ฐานะที่สมควรก่อนแล้วจึงแนะน าหรือน าพา เมื่อผู้น ามีจริยธรรมคือดังที่กล่าวมานี้ประโยชน์สุขย่อมเกิดขึ้นแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-ยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือพัฒนา
ต้นทุนทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์คือ ๑) การศึกษาวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีดีงามเกี่ยวกับพระอานิสงส์ของ
ชาวไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา ๒) การสร้างสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับ
พระอานิสงส์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไท -ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า ๑) ประเพณีทางพุทธศาสนาและพระอานิสงส์ตามความเชื่อไทยวนมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ท าให้มี
ประเพณีที่ท าประจ าปีเช่น การไหว้พระธาตุ ประเพณีที่ท าประจ าเดือนเช่น ลอยกระทง กวนข้าว ประเพณีที่
ท าประจ าวันอย่าง การถวายตานขันขาวแก่พระสงฆ์ ประเพณีที่ท าขึ้นตามฤกษ์มงคลเช่น การแต่งงาน ขึ้นบ้าน
ใหม่ และประเพณีท่ีท าประจ าช่วงชีวิตเช่นประเพณีการบวช แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์เป็นภูมิ
ปัญญาทางความคิดของไทยวน และสามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมประเภทความ
ขนบประเพณีที่อยู่ในใจคนได้ ๒) ผลสัมฤทธิ์ความพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้พระอานิสงส์ไทยวน พบว่ า มี
ความพ่ึงพอใจในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์ความรู้อานิสงส์ไทยวน ๓.๗ , การเชื่อโยงแหล่งการเรียนรู้อ่ืนที่
เกี่ยวกับอานิสงส์ไทยวนประเภทยูทูป เว็บแหล่งการเรียนรู้ ฯ ๓.๖  ภาพประกอบบน blog ๓.๘ การสิ่งเสริม
ต้นทุกทางวัฒนธรรมจากอานิสงส์ไทยวน ๓.๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการเรียนรู้อานิสงส์ไทยวน ๓.๖ 
 
ค าส าคัญ : การฟ้ืนฟู, ปรัชญาและความเชื่อ, พระอานิสงส์, ไท-ยวนสีคิ้ว ,ต้นทุนทางวัฒนธรรม 

 
 

Abstracts 
 Project The study of Thai yuan Sikhio’s philosophy and belief of Buddhist 
meritorious result in Nakhon Ratchasima to develop cultural value has the objective of this 
time was  ๑) A study of culture and good beliefs about the virtue of the Tai-Yuan Sikhio 
people in Nakhon Ratchasima Province ๒) Creating various media to develop the culture and 

                                                           
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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beliefs about the virtue that promote cultural tourism in the Thai community. - Yuan Sikhio 
in Nakhon Ratchasima. It was found that ๑) The Buddhist traditions and the virtues of Thai 
beliefs are closely linked. Making it an annual tradition such as paying homage to the 
Buddhist relics . So traditions that do the month, such as Loi Krathong, stirring rice, traditions 
that do daily Offering the white bowl to the monks Traditions performed according to 
auspicious auspicious time, such as the marriage of the new house and the traditions 
performed during the life such as ordination Showed that the belief of virtue is a conceptual 
wisdom of the Thai can be developed to be a cultural cost, a type of tradition in the ideal 
of the people ๒) The achievement of satisfaction in the use of learning materials of Thai 
virtue found that they were satisfied with the content of knowledge of Thai virtue ๓.๗, the 
connection to other learning related to virtue. Thaiyuan Type of YouTube, Web of learning 
resources ๓.๖ Illustrations on blog ๓.๘ All cultural enhancements from the Thai virtue ๓.๕ 
promoting tourism from learning the Thai virtue ๓.๖ 
 
Keywords: Restoration, philosophy and belief, Thai yuan Sikhio, Buddhist meritorious result, 
cultural value.  
 
 
บทน า  
 ชาวไท-ยวนสีคิ้ว เป็นชาวไท-ยวนโบราณที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือของประเทศไทยในอดีต 
ก่อนพระเจ้าเม็งรายได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือร่วมเรียกว่าอาณาจักรล้านนาไทย  ก็เชื่อว่าชาวไท -
ยวนเริ่มอพยพย้ายมาตั้งถิ่นในบริเวณต้อนล่างได้แก่พ้ืนที่อีสานตอนล่างและภาคกลางบ้างแล้ว จนถึงประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๓๑๗ สมัยรัชกาลที่ ๑ พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่เป็นเหตุให้ พระองค์จ าเป็นต้องทรงรับสั่งให้
เผาที่มั่นและแบ่งชาวเชียงแสนออกเป็น ๕ กลุ่ม  โดยกลุ่มหนึ่งให้เป็นอยู่ที่ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งชาว
ไท-ยวนที่เสาไห้ส่วนหนึ่งต่อมาได้อพยพข้ึนมาที่อยู่อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยค าว่าสีคิ้วสันนิษฐานว่า
เพ้ียนมาจากชื่อผู้ปกครองในสมัยนั้นคือ พระยาสี่เขี้ยว ซึ่งชาวไท-ยวน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ยังคง
ตั้งศาลเจ้าบูชากราบไหว้มาจนถึงทุกวันนี้๑  ความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม และเป็นสิ่งที่
อยู่คู่กับสังคมไทยพุทธทุก ๆ ชาติพันธุ์มายาวนานโดยเฉพาะชาวไท-ยวนซึ่งมีความเชื่อเรื่องการสักการะพระ
ธาตุประจ าวันเกิดต่าง ๆ ในทางภาคเหนือ๒ เช่นที่จังหวัดแพร่ เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ส่วนใน อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาก็มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชาวไท -ยวน
เป็นอย่างมากเช่นกัน มีความเชื่อและงานบุญเพ่ือสร้างอานิสงส์มากมายที่สามารถน ามาสร้างต้นทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

                                                           
๑

 จารุวรรณ พรมวัง – ข าเพชร, วิถีครอบครัวชุมชนอีสาน : ชาวไท-ยวนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา. (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๓๗) หน้า บทคัดย่อ. 

๒
 พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก ,ดุษฎีพฤฒิพันธ์. ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจ าวันเกิดของพุทธศาสนิกชนใน

จังหวัดแพร่, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔) , หน้า ๑๐-๘๑. 
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 ดังนั้นจึงควรศึกษารวบรวมและสร้างสื่อสร้างสรรค์ปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท-
ยวนสีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร้างต้นทุนทางวัฒนธรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจในรากเหง้าของต้นเอง ด้วยการเห็นคุณค่า
วัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยการร่วมอนุรักษ์ไว้ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และเยาวชนภายในชุมชน
ไท-ยวน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีดีงามเก่ียวกับพระอานิสงส์ของชาวไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัด
นครราชสีมา  

2. สร้างสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อเก่ียวกับพระอานิสงส์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมาเช่นเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ  
 
วิธีการศึกษา  
 ในการวิจัยเรื่อง การฟ้ืนฟูปรัชญาและความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของไท -ยวนสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม มีการใช้ทฤษฎีในการวิจัยร่วมกันสามทฤษฎีได้แก่ ๑) แนวคิด
เรื่องพระอานิสงส์ ๒) แนวคิดต้นทุนทางวัฒนธรรม และ ๓) การสร้างสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑.๑ กลุ่มประชากร ๒๐ คือผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการได้
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมทั้งนักเรียนนักศึกษาในชุมชนไทยยวนสีคิ้ว  
๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีความพร้อมในการใช้สื่อออนไลน์ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความสมัครใจและอยู่ร่วมจน
เสร็จสิ้นโครงการ ๑๙ คน 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ 
๓. วิธีการเก็บข้อมูล ๒.๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ โดยวิธีการนัด

หมายล่วงหน้า และในช่วงมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสัมภษณ์
ทราบทุกครั้งว่าในการประชุม การสัมภาษณ์ให้อาสาสมัครเว้นระยะห่างประมาณ ประมาณ ๒ เมตร ให้ใส่
หน้ากากทุกคน เตรียมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ แก้วเครื่องดื่มห้ามใช้ร่วมกัน  ๒.๒. การสังเกตแบบไม่
เป็นทางการ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการจดบันทึก ๒.๓. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้สื่อการ
พัฒนาแผนที่แหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ของหมู่บ้านไท -ยวนอ าเภอสี
คิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา วิธีการเก็บข้อมูลใช้ทั้งวิธีการเก็บแบบออนไบน์และแบบเอกสาร ๒.๔. แบบประเมิน
สื่อ การพัฒนาแผนที่แหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ของหมู่บ้านไท-ยวน
อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา วิธีการเก็บข้อมูลใช้ทั้งวิธีการเก็บแบบออนไบน์และแบบเอกสาร 

๔. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลและน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
ผลการศึกษา T 
 ๑. พระอานิสงส์ไทยวน ตามวัตถุประสงค์ ๑ การศึกษาวัฒนธรรมและความเชื่อที่ดีงาม
เกี่ยวกับพระอานิสงส์ของชาวไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา ความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ไทยวนนั้นมี
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ความผูกพันกับแนวคิดความเชื่อเรื่องบุญและกรรมตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีการน า
องค์ความรู้เรื่องโหราศาสตร์อินเดียและจีนมาผสมผสานกับความเชื่ออานิสงส์ของชาวไทยวน เช่น ๑.๑ ความ
เชื่อเรื่องการนมัสการพระธาตุประจ าปีเกิดการสร้างคัมภีร์นิทานชาดกประจ าปีเกิด ฯลฯ ซึ่งเป็นกุศโลบายเพ่ือ
ส่งเสริมให้คนธรรมบุญ ซึ่งความเชื่อนี้ยังมีสืบทอดในชุมชนไทยวนสีคิ้ว แต่เนื่องจากพระธาตุประจ าปีเกิดนั้นอยู่
ในพ้ืนที่ทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นประเพณีในการแสวงบุญในหมู่ไทยวนสีคิ้ว ที่ไม่เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรมไทยวนสีคิ้วโดยตรง ๑.๒ พระเพณีวันลอยกระทง กวนข้าวยาคู และเทศมหาชาติ ในชุมชนไทยวนสี
คิ้วจัดขึ้นในช่วง ๑๕ ค่ าเดือน ๑๒, ๑.๓ สลากภัต หรือต๋านก๋วยสลาก จัดขึ้นช่วง ๑๕ ค่ าเดือน ๑๐ ในพ้ืนที่
อีสานบางพ้ืนที่อาจจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๙ เป็นการท าบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ ๑.๔ ประเพณีตานขันขาว คือการ
ถวายอาหารให้พระสงฆ์ที่วัด มักจัดขึ้นทุกวันพระ (ธรรมสวนะ) และวันส าคัญทางพุทธศาสนา  ๑.๕ ประเพณี
ปอยข้าวสัง คือการถวายปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ คล้ายการท าสังฆทานแต่มีการจัดขึ้นอย่างใหญ่โต และจัดขึ้น
เมื่อญาติพ่ีน้องมารวมตัวกันเพ่ือนัดกันไปท าบุญทั้งครอบครัว ๑.๖ ประเพณีสงกรานต์เดือน ๕ เป็นการท าบุญ
ฉลองปีใหม่ที่ส าคัญของชาวไทยวนสีคิ้ว ๑.๗ ประเพณีการบวช ได้ตามสะดวก แต่นิยมจัดขึ้นในช่วงก่อนวัน
เข้าพรรษา ๑.๘ ประเพณีบุญขึ้นบ้านใหญ่ ประเพณีแต่งงาน ประเพณียกเสาเอก จัดขึ้นตามฤกษ์มงคลทั่วไป 
แต่ไม่นิยมจัดในช่วงเข้าพรรษาเนื่องจากเป็นช่วงปฏิบัติธรรม 
 เป็นต้นโดยประเพณีทางพุทธศาสนาและพระอานิสงส์ตามความเชื่อไทยวนมีความผูกพันกัน
อย่างใกล้ชิด ท าให้มีประเพณีที่ท าประจ าปีเช่น การไหว้พระธาตุ ประเพณีที่ท าประจ าเดือนเช่น ลอยกระทง 
กวนข้าว ประเพณีที่ท าประจ าวันอย่าง การถวายตานขันขาวแก่พระสงฆ์ ประเพณีที่ท าขึ้นตามฤกษ์มงคลเช่น 
การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ และประเพณีท่ีท าประจ าช่วงชีวิตเช่นประเพณีการบวช แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่อง
พระอานิสงส์เป็นภูมิปัญญาทางความคิดของไทยวน และสามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม
ประเภทความขนบประเพณีท่ีอยู่ในใจคนได้ 
 ๒. สื่อพระอานิสงส์เพ่ือส่งเสริมต้นทุนวัฒนธรรมไทยยวน ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒ การสร้างสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพระอานิสงส์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมาเช่น blog ต่างผลการวิจัยพบว่า เมื่อน ามาใช้กับผู้เรียนนักศึกษาราชภัฏผู้
ที่จะเป็นทูตสื่อสารทางวัฒนธรรมไทยวน พบว่า มีความพ่ึงพอใจในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์ความรู้อานิสงส์
ไทยวน ๓.๗ , การเชื่อโยงแหลงการเรียนรู้อ่ืนที่เกี่ยวกับอานิสงส์ไทยวนประเภทยูทูป เว็บแหล่งการเรียนรู้ ฯ 
๓.๖  ภาพประกอบบน blog ๓.๘ การสิ่งเสริมต้นทุกทางวัฒนธรรมจากอานิสงส์ไทยวน ๓.๕ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจากการเรียนรู้อานิสงส์ไทยวน ๓.๖ 
 
การอภิปรายผล 
 ตามวัตถุประสงค์ ๑ การศึกษาวัฒนธรรมและความเชื่อที่ดีงามเกี่ยวกับพระอานิสงส์ของชาว
ไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าชุมชนไทยยวนสีคิ้วยังคงอัตลักษณ์ไท-ยวน และความ
เชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์ได้อย่างโดดเด่นสามารถสร้างเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดวง
กมล เวชวงค์ ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการ
ท่องเที่ยว ผ่านหอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและตลาดท่าน้ า : ศึกษากรณีชุมชนยวน ต าบลต้นตาล อ าเภอเสาไห้ 
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จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๓ ๓ โดยความเชื่อเรื่องพระอานิสงส์ของชาวไท-ยวนสีคิ้ว นั้นสอดคล้องกับเรื่องบุญ และ
อานิสงส์ของพุทธศาสนาเถรวาท ตามงานวิจัยของ พระสุชาติ ปฏิภาโณ, ได้ท าวิจัยเรื่องบุญและอานิสงส์ของ
บุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท ปี ๒๕๕๖๔ 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒ การสร้างสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ ยวกับพระ
อานิสงส์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไท-ยวน สีคิ้ว ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า
การสร้างสื่อต่าง ๆ เป็นการพ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไท-ยวน และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างต้นทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นงานวิจัยของ อัจฉรา  ศรีพันธ์ (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การถ่ายโอนความรู้เพ่ือปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๕๕ 
 
ข้อเสนอแนะ  

๑) ควรจะมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประเพณีชาวพุทธในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของไทย 
๒) ควรจะมีการสร้างแผนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ในจังหวัด

นครราชสีมา 
๓) ควรจะมีการวิจัยเพ่ือพ้ืนฟูภาษาและการเขียนอักษรธรรมล้านนาให้ชุมชนไทยวนสีคิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓

 ดวงกมล เวชวงค์, กระบวนการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยว ผ่านหอวัฒนธรรม
พื้นบ้านและตลาดท่าน้ า : ศึกษากรณีชุมชนยวน ต าบลต้นตาล อ า เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
สาขาวิชามานุษยวิทยา (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓) หน้า บทคัดย่อ. 

๔
 พระสุชาติ ปฏิภาโณ. (โนนวังไทร). บุญและอานิสงส์ของบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หน้า ๒๘๓-๒๙๑.  
๕

 อัจฉรา ศรีพันธ์, กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๕) หน้า บทคัดย่อ . 
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ทิศทางการวิจัยทางการทหารของไทยในภูมิภาคเอเซีย 
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บทคัดย่อ 
 
 ค าถามมากมายกับงานวิจัยทางการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามเกี่ยวกับ ประเทศไทยจะอยู่
รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบไร้ขอบเขตทางพ้ืนที่ หรือที่เรียกกันว่า “borderless” ได้อย่างไร 
เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการไม่ท าการสู้รบในรูปแบบเดิม แต่เน้นการปูองปราม
ผ่านนัยการวิจัยทางการทหารและอุตสาหกรรมทางการทหาร ที่เปูาหมายส่วนใหญ่ก็เพ่ือผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือตอบค าถามที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนอใน 3 ส่วนส าคัญ 
ประกอบด้วย ก) ภูมิภาค “เอเซีย”: การพัฒนายุทโธปกรณ์จากการวิจัย ข) ความเป็นไปได้ของงานวิจัย
ทางการทหารของประเทศไทย และ ค) ทางออกที่เป็นไปได้ของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดทั้งสามส่วน
ส าคัญจะกล่าวถึงเป็นล าดับถัดไป อย่างไรก็ตามงานนิพนธ์นี้เป็นเพียงทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน ที่มี
เปูาหมายเพียงเพ่ือการจุดประเด็นให้เกิดความคิดร่วมหรือความคิดที่หลากหลาย เพ่ือที่จะน ามาใช้
ประกอบการพัฒนาทิศทางการวิจัยทางการทหารของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมปูองกันประเทศใน
ท้ายที่สุด 
ค าส าคัญ: ทิศทางการวิจัย  การวิจัยทางการทหาร ภูมิภาคเอเชีย 
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* อาจาร์ และผู้ อ านวยการส านั กยุทธศาสตร์ และการวางแผน วิ ทยาลั ย เ ซาธ์ อี สท์บางกอก
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Abstract 

Many questions about military research are in particular. Especially, the 
questions about Thailand’s survive in the midst of geographic change under the 
“borderless” point of view. Many countries in Asia have to focus on not for fighting in 
the old-fashioned way but also focus on deterrence through of military research and 
military industry implications. Most of the goals are to produce modern munitions to 
answer the above related questions. Therefore, this paper stresses three keys: a) the 
Asia region, focusing on the development of military research about armaments; b) the 
feasibility of military research in Thailand and c) the potential solutions for Thailand. 
The details of the three important parts will be discussed in the next order. However, 
this paper is the author’s viewpoint that points to the sole purpose of igniting common 
ideas or diversifying ideas In order to be used in the development of the direction of 
military research in Thailand to the defense industry in the end. 
Keywords: Research Direction, Military Research, Asia Region 
 
๑. บทน า  

ส าหรับการแบ่งภูมิภาคทวีปเอเชีย แบ่งได้ ๕ ภูมิภาค ประกอบด้วย ๑) เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia) ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และติมอร์เลสเต ๒) เอเชียตะวันออก (East Asia) 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย ไต้หวัน เกาหลีเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุุน 
นอกจากนี้ยังมีดินแดนอาณานิคมของอังกฤษคือ ฮ่องกง และดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสคือ มาเก๊า 
๓) เอเชียใต้ (South Asia) ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎานและมัลดีฟส์  
๔) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia) ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล 
จอร์แดน คูเวต เลบานอน กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เยเมน และไซปรัส ๕) เอเชียกลาง ได้แก่ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน 
เคอร์กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 

การพัฒนายุทโธปกรณ์จากการวิจัย ส าหรับในภูมิภาค “เอเซีย” ที่เด่นชัดของทั้ง ๕ ภูมิภาค 
ปัจจุบันพบว่า กระทรวงกลาโหมของแต่ละประเทศเป็นผู้น าในเชิงแนวคิดหรือแนวนโยบายในการคิด 
ผลิต สร้าง และพัฒนา เพ่ือปูองปรามการรุกรานจากประเทศอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในเอเซียใต้ ได้แก่ 
ประเทศอินเดีย ได้เปิดตัวด้วยการแสดงความต้องการในการเป็นตลาดวิจัยและตลาดผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การบินและอวกาศและยุทโธปกรณ์ทางการทหาร ส่วนในเอเซีย
ตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงพลังทางการทหารผ่านยุทโธปกรณ์ที่มาจากการวิจัยและ
พัฒนาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน Drone หรือ WU-14 หรือการตั้งฐานทัพ Drone11 หรือ
การผลิตรถถังแบบใหม่ๆ ขณะที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เน้นผลิตยุทโธปกรณ์ใช้เองและส่งออก 
(เป็นล าดับที่ ๑๕ ของโลก) โดยมี DAPA (Defense Acquisition Program Administration) เป็น
องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเน้นความสามารถในการปูองกันภัยคุกคามทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
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ที่เริ่มจากการผลิตปืนเล็กยาว colt M-16 กระทั่งได้ลิขสิทธิ์การผลิตอาวุธขนาดเล็กจากสหรัฐอเมริกา 
ทั้ง grenades mortars และ recoilless rifles รวมทั้งสามารถผลิตรถถัง (K-1) ปืนใหญ่ รถหุ้มเกราะ 
เฮลิคอปเตอร์ ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โดดเด่นคือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่
ก าหนดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศอยู่ภายใต้การด าเนินการของ  (เอกชน) 
Institute for Military Science and Technology, Vietnam Aerospace Association (VASA), 
Viettel, and the Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) แต่สถาบันเหล่านี้อยู่
ภายใต้การก ากับการดูแลของกระทรวงกลาโหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันมีการ
ผลิต UAV ด้วยตนเองได้ส าเร็จ พร้อมกับการเจรจาจัดตั้งธุรกิจการค้าร่วมกับรัสเซีย (MRO) ที่จะน าสู่
การผลิตขีปนาวุธในล าดับถัดไป ขณะที่ประเทศมาเลเซียได้ขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศร่วมกับประเทศตุรกี เน้นยุทโธปกรณ์ภาคพ้ืนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ออกแบบ พัฒนา และผลิตยานรบหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 ส าหรับกองทัพมาเลเซีย/IHS Jane’s 
นอกจากนี้ประเทศมาเลเซีย ยังเป็นประเทศที่เสนอแนวคิดการจัดตั้ง ADIC (ASEAN Defense 
Industry Collaboration) ขึ้นในปี ๒๕๕๒ ภายใต้เปูาหมายมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน
อุตสาหกรรมปัองกันประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เน้นการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปูองกันประเทศและเครือข่ายอุตสาหกรรม (DSO: Defense Science Organization และ 
DSTA: Defense Science and Technology Agency) เน้นทั้งระบบอาวุธภาคพ้ืนดิน (ปัจจุบันมีการ
ส่งออกรถเกราะ Terrex และ Bronco) อาวุธประจ าอากาศยาน สงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบการ
สื่อสาร ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนายุทโธปกรณ์ทางน้ า 
(SSV: Strategic Sealift Vessel) รวมถึงอาวุธประจ ากายและยุทโธปกรณ์ทางบก เช่น ปืนพก ปืนเล็ก
ยาว ปืนกลเบา เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่สนาม รถล าเลียงพลล้อยาง ระเบิดระบบโซน่า รวมถึง
ยุทโธปกรณ์ทางอากาศ เช่น เครื่องบินล าเลียง เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น ส่วนประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่เน้นการลงทุนเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศ ส าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่การพัฒนาทางด้านการ
วิจัยทางการทหารก าลังเป็นที่จับตามอง ยุทโธปกรณ์ท่ีประเทศไทยผลิตเองได้ส่วนใหญ่เป็นลูกกระสุนปืน 
ลูกระเบิดยาง เครื่องยิงลูกระเบิด ยา เวชภัณฑ์ และแบตเตอรี่  อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมไทยก็ได้
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) ขึ้นในปี  ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ต้องใช้องค์ความรู้
ระดับสูง และผลักดันขยายผลให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมปูองกันประเทศขึ้นในประเทศไทย 

จากนัยข้างต้น ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของทุกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย ล้วนเกิดขึ้นจากแนวนโยบายของกระทรวงกลาโหมของแต่ละประเทศทั้งสิ้น โดยมี
ภาคเอกชนหรือองค์กรจัดตั้งเป็นผู้น าแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาและการวิจัย
เชิงทดลองเป็นหลัก เพ่ือให้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตได้เป็นไปอย่างสนองความต้องการในการใช้งานของ
หน่วยใช้หรอื“กองทัพ” รวมทั้งผู้บริโภคท่ีเป็นหน่วยใช้ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 
๒. ความเป็นไปได้ของงานวิจัยทางการทหารของประเทศไทย 
 
 จากนัยข้างต้นของการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและการวิจัยทางการทหารซึ่ง
เป็นแนวนโยบายจากกระทรวงกลาโหม ถัดมาประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ การวิจัยและพัฒนาการทาง
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ทหารของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานในการค้นคว้าทดลองส ารวจหรือการศึกษาตามหลักวิชาการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ รวมทั้งการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อันมีประโยชน์ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการในการ
ปฏิบัติงานทางทหารใน ๒ ลักษณะได้แก่ การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการ และการวิจัยและพัฒนาด้าน
ยุทโธปกรณ ์โดยการวิจัยและพัฒนาด้านหลักการ  เป็นการด าเนินการด้านการศึกษาความรู้ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ระบบหรือการปฏิบัติการทดสอบและรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ค าตอบ หรือ
หลักการ หลักนิยม อันจะเป็นแนวทางการปฏิบัติทางยุทธการหรือการบริหารทั่วไป ส่วนการวิจัยและ
พัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ เป็นการด าเนินการด้านกิจกรรมที่จัดท าสิ่งประดิษฐ์ในยุทโธปกรณ์ทางทหาร สิ่ง
อุปกรณ์วัสดุทั้งปวง และยุทธภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนยุทธปัจจัยซึ่งใช้ในราชการทหาร  

การวิจัยและพัฒนาทางการทหารของประเทศไทย ด าเนินการใน ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการด ารงสภาพ ยืดอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ ระดับที่  ๒ การวิจัยและพัฒนาต่อ
ยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ เป็นการท าให้ยุทโธปกรณ์สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น และระดับที่ ๓ การวิจัย
และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ๓ หน่วยงาน แต่หน่วยที่มี
ผลต่อการพิจารณาเรื่องของนัยแห่งความเป็นไปได้เกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองจากรัฐมากที่สุดก็คือ 
หน่วยอ านวยการ ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ที่เป็นหน่วยที่
ด าเนินการให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาหรือให้ได้รับอนุมัติโครงการ สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ 
ติดตามประเมินผล เปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ กับโครงการ กรมยุทธการทหารบก อันเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายภายใต้กรอบนโยบายการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งก ากับดูแลงานวิจัยและพัฒนาในฐานะกรมฝุายเสนาธิการของกองทัพบก และ 
ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจ ความ
รับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพบก ขณะเดียวกันก็
มีศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงาน (ศอพท.) ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่  ๓ มกราคม ๒๕๓๓ ที่
ขึ้นตรงต่อส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการบริหารจัดการงานด้านอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศและพลังงานทหารอย่างทันสมัย มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน มา
ท าหน้าที่ส่งเสริมและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน พิจารณาความเห็นให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

หากน าข้อมูลข้างต้นมาพิจารณาประกอบกับนัยตามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศในกรอบอาเชียน (ADIC) ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ในกรอบ
ความร่วมมือที่จะช่วยน าไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความแข็งแกร่ง สามารถลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกภูมิภาคได ้ประกอบกับผลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือ ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่า มี ๓ ประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ๑) ประเด็นเกี่ยวกับขีดความสามารถ (capability) และความ
ต้องการ (requirements) ทีเ่น้นการวิจัยและพัฒนาร่วม และการผลิตร่วมกันในประเทศสมาชิกที่สนใจ 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกลาโหมอาเซียนในการผลิตยุทโธปกรณ์ขนาด
เล็ก เช่น กระสุนและดินระเบิด ๒) ประเด็นเกี่ยวกับร่างข้อก าหนดและขอบเขตของคณะที่ปรึกษาความ
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ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศกับกลาโหมอาเซียน (TOR for Consultative Group 
Regarding ASEAN Defense Industry Collaboration) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองขอบเขตความร่วมมือ
ของ ADIC และ ๓) ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือผ่านการจัดตั้งคณะท างาน (The 
Establishment of Working Group) เพ่ือสรรหาขีดความสามารถอุตสาหกรรมปูองกันประเทศในด้าน
ที่ประเทศสมาชิกจะสามารถให้ความร่วมมือระหว่างกันได้ ที่มี ๖ หมวด ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
(aerospace sector) อุตสาหกรรมทางทะเล (maritime sector) อุตสาหกรรมยานยนต์ (automotive 
sector) อุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ (weapon sector) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT sector) และอุตสาหกรรมความต้องการทั่วไป (common user item sector) 

จากข้อมูลและนัยตามความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศในกรอบอาเชียนดังกล่าว 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพิจารณาการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์มากยิ่งขึ้น โดยในห้วงเวลาของ
การเกิดขึ้นของ ADIC (ASEAN Defense Industry Collaboration) ในปี 2552 สถาบันเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) ก็ได้ตั้งขึ้นเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อ
เป็ นภาษา อั งกฤษว่ า  “Defense Technology Institute (Public Organization)” เ รี ยก โดยย่ อ
ว่า “DTI” (หมวด ๑ มาตรา ๕) และตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๙ ก าหนดให้โอน โครงการวิจัยและ
พัฒนาของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวด
เพ่ือความมั่นคง (พ.ศ.2550-2559) มาเป็นของสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทั้ง
ในส่วนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณ นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนอง
ความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน” มุ่งด าเนินพันธกิจหลัก ๖ ประการ ได้แก่ วิจัยและ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ตามที่สภากลาโหมก าหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการด าเนินโครงการ 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 
เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพ่ือใช้ในการก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ ประสานความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีปูองกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศไปสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “third tier” ซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์เพียงบางส่วนและไม่มีขีดความสามารถที่จะส่งออกสินค้ าหรือ
แข่งขันในตลาดสากล  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาสภาพการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองทัพไทย/กระทรวงกลาโหม (กห.) 
ของศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงาน (ศอพท.) และของสถาบันเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) จึงสรุปได้ว่า ทั้งสามภาคียังคงไม่สามารถด าเนินการวิจัยทางการ
ทหารและอุตสาหกรรมปูองกันประเทศให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันได้ เนื่องจากภารกิจหรือพันธกิจ
ของภาคีทั้งสามมีระดับที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นผลดีส าหรับการด าเนินการร่วมกันอย่าง
บูรณาการ ซึ่งทางออกท่ีเป็นไปได้นี้จะกล่าวไว้ในประเด็นถัดมา 

 



464 
 

 

 

๓. ทางออกที่เป็นไปได้ของประเทศไทย 
 
 หากพิจารณาระเบียบกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาการทหารของ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๖ ในหมวด ๑ นิยาม หัวข้อ ๕.๓ ที่กล่าวว่า “การวิจัยและพัฒนาการ
ทหาร หมายความว่า การวิจัยและพัฒนาที่มีความมุ่งหมายเพ่ือสนองความต้องการทางทหาร หรือ
เกี่ยวข้องกับการทหาร ด าเนินการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่าง ๆ เป็นหลักปฏิบัติ 
เริ่มตั้งแต่การวิจัยขั้นมูลฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติไปจนถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
คัดเลือกสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์แล้วน าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น  ตลอดจนระบบ
ต่าง ๆ มาท าการทดสอบ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการวิจัยและพัฒนาการทหาร”  
ขณะที่ “อุตสาหกรรมการปูองกันประเทศ” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก-คู่ค้า-คู่แข่ง-ทุน-
แรงงาน-ระบบภาษี-คุณภาพ-มาตรฐาน ฯลฯ ภายใต้นโยบายและแนวทางที่เอ้ืออ านวย ดังนั้นการวิจัย
และพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมปูองกันประเทศจึงไม่สามารถพิจารณาได้ตามหลักการ
เชิงหน้าที่ (functionalism) เพียงอย่างเดียว หากต้องพิจารณาหลักการเชิงโครงสร้าง (structuralism) 
ผสานร่วมกับหลักการที่เน้นผลผลิตเป็นฐาน (productivity-based) ดังพิจารณาได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 1 โมเดลทางออกท่ีเป็นไปได้ของประเทศไทยในการก้าวสู่อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
 
หมายเหตุ ทางออกนี้เป็นเพียงทัศนะของผู้เขียนที่พิจารณาในมุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพ 
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น 
 

ขยายความได้ว่าในการด าเนินการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ องค์ประกอบหลักในการ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่  
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ก) งบประมาณ (money) ทั้งในส่วนงบลงทุนและงบด าเนินการ ซึ่งกระทรวงกลาโหมเป็น
ภาคีที่มีบทบาทในส่วนนี้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจการ
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศทั้งภายในประเทศและร่วมกับกระทรวงกลาโหมอาเชียน การบริหาร
จัดการงบประมาณทั้งงบลงทุนและงบด าเนินการ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ 
และการจัดการ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงยุติธรรม 

ข) วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ (materials) ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
หรือการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ภาคีที่มีบทบาทมากที่สุดในส่วนนี้คือ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศและพลังงาน (ศอพท.) เนื่องจากองค์ประกอบนี้เป็นส่วนปัจจัยปูอนเข้าที่ส าคัญของกระบวนการ
อุตสาหกรรมประกอบกับเป็นหน้าที่หลักของ ศอพท.ที่มุ่งวางแผน อ านวยการ ประสานงาน พิจารณา
ความเห็นให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
หาก ศอพท. สามารถส่งเสริมและด าเนินการวางแผน อ านวยการ ในเรื่อง ก) แหล่งหรือโรงงานการผลิต 
(ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมปูองกันประเทศอยู่ในสังกัด ๔๘ 
แห่ง กองทัพบก ๒๑ แห่ง กองทัพเรือ ๗ แห่ง กองทัพอากาศ ๑๒ แห่ง และกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑ แห่ง และของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีก ๗ แห่ง นอกจากนั้นก็จะมีภาคเอกชนที่ยังมีการ
ด าเนินการทางด้านนี้อีกประมาณ ๒๙ แห่ง นอกจากนี้มีหน่วยขึ้นตรงต่อ ศอพท.อีก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมการพลังงานทหาร (พท.ศอพท.)  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญคือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม 
ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่โรงงานเภสัชกรรมทหาร (รภท.ศอพท.) มีหน้าที่ผลิต วิจัยยา และ
เวชภัณฑ์ อีกทั้ง จ าหน่ายให้กับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการอ่ืน รวมถึง
ประชาชน กรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) มีภารกิจหลักในการวางแผน และด าเนินการ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับราชการทหาร ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานแบตเตอรี่ทหารและโรงงานวัตถุระเบิดทหาร (รวท.อท.ศอพท.)   ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ (ศอว.ศอพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ เพ่ือลดการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ลดรายจ่ายงบประมาณในการจัดหา และเพ่ือเป็นแหล่งผลิตในการส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะน าเงินตราเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับที่ ศอว.ศอพท.แห่งนี้ มีโรงงานที่
ส าคญัอยู่ ๓ โรงงาน ได้แก่ โรงงานตต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ  โรงงานสร้างปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูก
ระเบิด ประจ าการอยู่ที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ) รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นต่อการ
อุตสาหกรรม ข) การทดสอบคุณภาพมาตรฐานยุทโธปกรณ์และประสานงานร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน จะท าให้อุตสาหกรรมปูองกันประเทศด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ค) ก าลังคน (manpower) องค์ประกอบนี้เปรียบเสมือนการด าเนินกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การตั้งโจทย์หรือสินค้าท่ีต้องท าการศึกษาวิจัย ท าการผลิต ดังนั้นภาคีที่มีบทบาทในองค์ประกอบนี้
จึงต้องมีทั้งลักษณะของผู้สร้างความรู้และน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็คือสถาบันเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) ซึ่งจะต้องด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างสอดรับ
กับความต้องการของผู้ใช้/ผู้บริโภค รวมทั้งด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๖ ขององค์การ ตลอดจนบริหาร
จัดการก าลังคนเริ่มตั้งแต่การคัดกรองนักวิจัยที่มีคุณภาพ (ทั้งเรื่องจ านวน แหล่งที่มา ค่าจ้าง สวัสดิการ 
กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ความลับฯ) 

ง) ตลาดและการตลาด (market/marketing) ในส่วนนี้ทั้งสามภาคีอาจใช้วิธีการจัดจ้าง
ภาคเอกชนที่มีศิลปะในการท าตลาดมาช่วยในการออกแบบ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ ที่ส าคัญ
ต้องมีความสามารถทางภาษาและเข้าใจในตัวสินค้า ด าเนินการร่วมกับภาคี ๑-๒-๓ 
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๔. บทสรุป 
 

การอยู่รอดของประเทศไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งทั้งทางความคิด และ
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยที่ไร้ขอบเขตทางพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอยู่ภายในภูมิภาคเอเชีย การอยู่รอดภายใต้ความหมาย “การทหาร” ไม่ได้หมายถึง “การสู้
รบ” อีกต่อไป แต่หมายถึง ฐานคิดหรือพาราไดม์ของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ โดยมีการทหาร
เป็นเพียง ๑ ในหลายระบบที่เป็นกลไกทั้งขับเคลื่อนและฉุดรั้งตามสถานการณ์เพ่ือลดความเสียหายทั้ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหากต้องเผชิญหน้าด้วยการสู้รบตามนัยการทหารแบบเดิม ดังนั้นการอยู่
รอดของประเทศจึงจ าเป็นต้องน า ๔ องค์ประกอบหลักในการอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศ อันประกอบด้วย งบประมาณ วัตถุดิบ-วัสดุ-อุปกรณ์ ก าลังคน ตลาดและการตลาด ที่มีการวิจัย
เป็นฐานประกอบร่วมในการคิด  

ความมั่นคงและการอยู่รอดของประเทศไทย ที่พิจารณาผ่าน การทหารบนฐานการวิจัยทาง
การทหาร เปูาหมายในปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนไปเพ่ือการตอบโจทย์อุตสาหกรรมการปูองกันประเทศมาก
ขึ้น เน้นการผลิตสร้างนวัตกรรมทางยุทโธปกรณ์ต่างๆ ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ 
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศของไทยที่ส่งผลให้ประเทศอยู่รอดในภูมิภาคนี้ได้ จึงต้องเริ่มจากสิ่งที่ถนัด 
ก่อน เช่น ระบบจรวดและอาวุธน าวิถี วิจัยและพัฒนาจนได้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ขณะเดียวกันก็พยายามวิจัยและพัฒนาสินค้าตัวใหม่ ออกสู่ตลาดต่อไป 
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คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มคนวัยเก๋าเพื่อสร้างรายได้หลังวัยเกษียณ 
Characteristics of Entrepreneurship for the Elderly to Generate Income 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญดา รื่นสุข, ผศ.ดร.1 

Pinyada Ruensook, Assist.Prof.Dr.  
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลแนวทางในเรื่องคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการของกลุ่มคนในวัยเก๋าหรือวัยผู้สูงอายุในบริบทของสังคมไทยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ 2) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ลดการพ่ึงพาบุตรหลาน และเป็นการช่วยลดภาระการดูแลด้านสุขภาพของคนในสังคม ทั้งนี้ในการศึกษา
ดังกล่าว ได้น าแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการมาจากการศึกษาของนักวิชาการที่ได้
ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาซึ่งจะเป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้ประกอบการในวัยผู้สูงอายุ
สามารถน าไปใช้ได้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีแบบแผน และมีแนวทาง โดยการใช้กลยุทธ์และคุณสมบัติที่
ผู้ประกอบการควรจะน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณเพ่ือความสุขของชีวิตในวัยสูงอายุ
อย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะของผู้ประกอบการ, คนวัยเก๋า, การสร้างรายได้หลังวัยเกษียณ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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Abstract 

 

 The objectives of this academic article are 1) To study and collect information 

purpose of the characteristics of entrepreneurs of the elderly in Thai society to be able to 

support themselves 2) As a guideline to help encourage the elderly to be able to support 

themselves, live with dignity, reduce dependence on family or children and reduce the burden 

of health care for people in society. In this study, It has brought the guidelines of how to 

prepare themselves for the entrepreneurship from the study of academics and research studies 

and gathered data which will be used as information and guidelines for entrepreneurs being in 

the elderly in business operation with a plan and guidelines for operation by applying 

strategies and qualities that entrepreneurs should adopt as guidelines for living after 

retirement for sustainable happiness in old age. 

Keywords: The characteristics of entrepreneurs, the elderly, earning income after retirement    
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1.บทน า 
 ลักษณะและธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือผู้สูงอายุมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และจิตใจ ผู้สูงอายุมีความต้องการการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ต้องการการยอมรับ และ
ความเคารพยกย่องนับถือ ต้องการความรัก ต้องการมีส่วนร่วมในชุมชนภูมิล าเนาที่ตนอาศัยอยู่ ต้องการลด
การพ่ึงพาคนอ่ืนให้น้อยลง ต้องการมีฐานะ มีหลักประกันความชราภาพ และเมื่อต้องเลิกประกอบอาชีพแล้ว
ต้องการที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มั่นคงปลอดภัย ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 2 หากแต่โดยส่วน
ใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้าสู่วัยเกษียณยังเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย สมอง จิตใจ และยังมีพลังที่พร้อม
จะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และปัจจัยที่เป็นสิ่งส าคัญในการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คือแหล่งที่มา
ของรายได้หลังวัยเกษียณ ผู้สูงอายุที่ เป็นกลุ่มข้าราชการบ านาญ มีสวัสดิการเงินออมหลังวัยเกษียณยังคง
สามารถที่จะมีรายได้จุนเจือตนเองได้ตลอดชีวิตวัยเกษียณ แต่นอกเหนือจากคนกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มของ
ผู้สูงอายุจ านวนมากในช่วงของการท างานที่อาจไม่ได้ท าการวางแผนทางการเงินเพ่ืออนาคต ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้
โดยส่วนใหญ่จะตกเป็นภาระของบุตรหลานและภาครัฐที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูในการใช้ชีวิตที่
เหลืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ด้วยปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุจ าเป็นที่จะต้องสร้างอาชีพให้ตนเองเพ่ือหา
รายได้เลี้ยงตน ผู้สูงอายุบางรายที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะองค์ความรู้ต่างๆจึง
พยายามหาช่องทางการสร้างรายได้ให้กับตนเองมากกว่าที่จะรอสวัสดิการการช่วยเหลือจากภาครัฐ  
 
2.การส่งเสริมการมีงานท าใหห้กก่ผู้สูงอายุ  
 ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านโครงการต่างๆในการส่งเสริมให้มีการจ้าง
งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการมีงานท า การพัฒนาทักษะ
ฝีมือในกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ การก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือคนวัยเก๋าสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ลดการพ่ึงพิงจาก
ภาครัฐและบุตรหลานและด้วยธุรกิจที่มารองรับในกลุ่มผู้สูงอายุก็ยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจได้โดยสามารถน าเอาความรู้ ทักษะที่สั่ง
สมตลอดมาในการท างานมาสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่จะสามารถพัฒนาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโตได้อีกทางหนึ่ง จุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือการสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแรงเสริมและแรงจูงใจที่จะเป็นพลังส าคัญในการ
จัดการการสร้างแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะที่เหมาะสมของช่วงวัยที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ตรงกับความต้องการและสามารถสนับสนุนให้องค์ความรู้เหล่านั้นสามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยแนวทางการสร้างส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ3 มีดังนี ้
 
------------------------------------------------------------- 
 2 อาชัญญา รัตนอุบล (2559). การเรียนรู้ของผู้ใหหญ่กละผู้สูงอายุใหนสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1) 
กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 3 เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ. ส านักงานสนับสนุน
การวิจัย (สกว.). 

1. การฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นการ 
เตรียมตัวทางด้านจิตใจและสังคมก่อนวัยเกษียณ 

2. การศึกษานอกระบบหลังวัยเกษียณ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนหลักสูตรระยะสั้นใน 
เนื้อหาที่ตนเองสนใจ 

3. การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อต่างๆในช่องทางทางต่างตามอัธยาศัย  
4. นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุควรให้ความสนใจในส่วนของบริบททางสังคมโลก เศรษฐกิจ การเมือง  

การลงทุน ตลาดภายในและต่างประเทศ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของคนในสังคมยุคปัจจุบันเป็นต้น 
 จากการส ารวจประชากรผู้สูงวัยเมื่อปี พ.ศ.2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ4  พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีรายได้มาจากแหล่งที่มาดังนี้คือ ผู้สูงอายุที่ยังคงท างานในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมี
จ านวน 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 35.1 แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุรองลงมาคือจากการส่งเสียเลี้ยงดูจากบุตร 
ร้อยละ 34.7 จากการท างานในองค์กร ร้อยละ 31 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพของทางราชการ 
ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ร้อยละ 20 ในด้านความเพียงพอของรายได้ที่ได้รับ โดยให้ผู้สูงอายุ
ประเมินจากความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่ใช้จ านวนเงินมาเป็นเกณฑ์ในการวัด พบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 
50.3 ผู้สูงอายุตอบว่ามีรายได้เพียงพอ และมีร้อยละ 18.5 ที่ตอบว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ อัตรา
การพ่ึงพิง ในปี 2560 หมายถึงประชากรวัยท างาน 100 คน ต้องรับภาระประชากรผู้สูงอายุและวัยเด็กจ านวน 
51 คน และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 64 คนในปี 2570  
 
3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
 การเตรียมตัวของคนวัยท างานก่อนเข้าสู่วัยเกษียณที่มีแบบแผนที่ดีก็จะท าให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี
ความสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และหากผู้สูงอายุที่สนใจที่จะมีรายได้มาจากการเป็น
ผู้ประกอบการซึ่ง Richard Cantillon บุคคลแรกที่น าค าว่า Entrepreneur มาใช้เรียกเจ้าของกิจการใน
ความหมายของผู้ประกอบการที่ใช้กันมาจนถึงวันนี้ว่า หมายถึง ผู้ที่รับความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจจากการที่
ตนเองลงทุนและเป็นผู้ก่อตั้งกิจการของตนเองจนมีรายได้และสามารถท าให้กิจการมีก าไร    เพื่อให้ธุรกิจเจริญ 
ก้าวหน้าได้ และกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจได้5  ดังนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สูงอายุ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการหรือลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคล
ประสบความส าเร็จได้ในการด าเนินธุรกิจนั้นว่าเป็นอย่างไร โดยมีผู้ท าการวิจัยได้ท าการศึกษาไว้และได้รวบรวม
ไว้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 Lumpkin and Dess6 ได้ศึกษาและค้นหาวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมีองค์ประกอบในด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 5 ด้านดังนี้ 
-------------------------------------------------------------- 
 4 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560). การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
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 5 Pressman, S. (2006). Fifty major dconomists (2nd). New York, NY:Routleldge. 
 6 Lumpkin and Dess (1996) Lumpkin and Dess (1996). Clarifying the entrepreneurial  
Orientation Construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1). 
 

1. มีความอิสระในการ (Autonomy) โดยสามารถตัดสินใจและด าเนินงานได้อย่างอิสระ มีแนวทาง 
ในการบริหารจัดการใหม่ๆ อยู่เสมอ 

2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง ความพยายามที่จะน าเสนอสิ่งใหม่ๆท่ีเกิดจาก 
ประสบการณ์ หรือการทดลองแล้วน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสินค้าใหม่ๆ 

3. การท างานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การมองไปข้างหน้าเพ่ือแสวงหาความเป็นผู้น าใน 
ตลาด โดยการมองหาโอกาสใหม่ๆท่ีอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน การสร้าง
สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ด้วยการคาดการณ์อนาคตและความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึงการตอบสนองต่อการ 
แข่งขันท่ีรุนแรงเพื่อพัฒนาต าแหน่งของธุรกิจ โดยอาศัยกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปกปูองต าแหน่งทางการตลาดได้ 

5. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนที่ 
จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนและกล้ายอมรับการสูญเสียได้ 
 ทั้งนี้การศึกษาของ Lumpkin and Dess มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Frese and Michael7

ทีไ่ด้ศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 
1. มีความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) หมายถึง มีความสามารถในการน าตนเอง 

ไปหาโอกาส ท างานได้ด้วยตนเองและตัดสินใจได้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่บีบบังคับ 
2. มีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) หมายถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ 

อยู่ตลอดเวลา มีความไม่ซ้ าแบบใคร โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการ 
3. กล้าที่จะเสี่ยง (Risk Taking Orientation) หมายถึง มีความกล้าในการตัดสินใจภายใต้สภาวะ 

แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน และสามารถยอมรับความส าเร็จและความล้มเหลวได้จากการตัดสินใจนั้น 
4. กล้าที่จะลงสู่สนามแห่งการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness Orientation) หมายถึง ม ี

ความกล้าที่จะท าให้กิจการของตนล้ าหน้า และเหนือกว่าคู่แข่งเสมอ 
5. มีความม่ันคงและใฝุเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (Stability and Learning Orientation) หมายถึง ม ี

ความมั่นคงทางความคิด ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ 
6. ใส่ใจต่อความส าเร็จ Achievement Orientation) หมายถึง เป็นผู้ที่มองหาความส าเร็จอยู่เสมอ  

กล้าที่จะท้าทายต่อความส าเร็จ และมีแรงจูงใจไปสู่ความส าเร็จ 
 ผลการศึกษาของนักวิชาการในข้างต้นจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญและท าให้มีนักวิชาการและนักวิจัยชาว
ไทยได้ท าการศึกษาในปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เช่น การศึกษาของวันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์8  ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความส า เร็จในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวาน จังหวัดนครปฐม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
-----------------------------------------------------------------------------  
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 7 Frese and Michael (2000). Success and Failure of Micro Business Owners in Africa :A 
Psychological Approach. United States of America : Greenwood Publishing Group. 
 8 วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558). คุณลักษณะของผู้ประกอบที่มีต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม.  Veridian E-
Journal, Silpakorn University ISSN 1906-3413 

1. คุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.1 ความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อม่ันและมั่นใจในตัวเองสูง กล้าที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ 

ต่างๆได้อย่างเด็ดขาด 
1.2 ความมีนวัตกรรม ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงร้านค้า สินค้า ให้มีความเป็น 

เอกลักษณ์และทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะคิดค้น หาวิธีการใหม่ๆเพ่ือให้สินค้าและ
ร้านค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

1.3 ความกล้าเสี่ยง ผู้ประกอบการต้องสามารถกระจายความเสี่ยงได้ มีความรู้ความเข้าใจถึง 
ความเสี่ยง กล้าที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ กล้าที่จะตัดสินใจ กล้ายอมรับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.4 ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ  
เนื่องจากสินค้าทุกชนิดมีคู่แข่งขัน ผู้ประกอบการต้องมีกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มาซื้อสินค้า มีความหลากหลาย ครบวงจร มีกลยุทธ์ในการตั้งราคา การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา การ
แถมสินค้า การประชาสัมพันธ์ สามารถปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ 

1.5 ความสม่ าเสมอในการเรียนรู้ในบริบทองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
2. ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้า 

 ผู้ประกอบการจะต้องมีการบริหารงานทางด้านกระบวนการท างานและด้านการบริหารธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการค านึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการเป็นหลัก มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางร้านก าหนด การที่สินค้ามีคุณภาพสม่ าเสมอก็จะส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการที ่
 
4.การท าธุรกิจของผู้สูงวัยท่ีประสบความส าเร็จ 
 จากการศึกษาของนักวิจัยทั้งสามกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
คุณลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันและเป็นการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยทั่วไป มิได้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เฟ่ืองฟูา ปัญญา9  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การท า
ธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความส าเร็จซึ่งเป็นงานวิจัยที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มของผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานในการท าธุรกิจของผู้สูงวัยตามหลัก 4M มีดังนี ้

1.1 ทรัพยากรมนุษย์ (Sub-theme1 : Man) 
ผู้สูงวัยควรตัดสินใจจัดตั้งธุรกิจของตนเองจากการน าปัจจัยการผลิตต่างๆ (4M) ของตนเองที่มีอยู่ 

มาแปรสภาพให้เป็นสินค้าและบริการ ควรท าการเรียนรู้การท าธุรกิจด้วยตนเองโดยเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กด้วย
ใจรักและมีความมุ่งมั่น และใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง อีกเป็นการวางรากฐานให้กับบุตรหลาน ทั้งนี้ควร
ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจท าธุรกิจ โดยควรมีพ้ืนฐานจากความชอบและรักในธุรกิจ โดยอาศัย
ประสบการณ์ เพ่ือนฝูงที่คอยช่วยสนับสนุนธุรกิจ และควรเริ่มศึกษาหรือท าธุรกิจควบคู่ไปกับการท างานก่อนที่
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จะถึงวันเกษียณอายุ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเมื่อออกมาท าธุรกิจอย่างเต็มตัวก็จะท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องได้ด ี
------------------------------------------------------------------------------ 
 9 เฟื่องฟูา ปัญญา (2020) การท าธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความส าเร็จ: การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา. Human 
Resource and Organization Development Journal. Vol.12 No.1/2020. 
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/article/view/204752/164318 

1.2 เงิน (Sub-theme2: Money) 
 ผู้สูงอายุควรวางแผนการออมเงินตั้งแต่ที่ยังท างาน เพ่ือน าเงินออมหรือเงินก้อนจากการเกษียณ 
บางส่วนมาใช้ในการลงทุน เพราะหากเกิดภาวะขาดทุนก็จะท าให้ไม่เกิดความเดือดร้อนและควรน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการลงทุนและการด าเนินและไม่ควรกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดๆเพ่ือมาลงทุน 
 1.3 วัตถุดิบ (Sub-theme3 : Material) 
 ผู้สูงอายุควรมีความพร้อมทางการเงินเพ่ือน าเงินไปซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่
จ าเป็นต่อกระบวนการผลิต โดยควรเริ่มลงทุนในขนาดเล็กแล้วจึงค่อยขยายกิจการเมื่อประสบความส าเร็จ ควร
ท าธุรกิจในที่ดินของตนเองหรือในบ้านของตนเอง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบ้านเป็นวัตถุดิบ 
 1.4 การจัดการ (Sub-theme 4: Management) 
 ควรศึกษาเรียนรู้จากผู้คน จากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ น าประสบการณ์จากการท างานที่ท าประจ ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ควรใช้ระบบการจัดการมาช่วยในการดูแลธุรกิจโดยไม่ต้องมาท างานเอง 
ประเด็นหลักท่ี 2 (Theme 2) การท าธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความส าเร็จ 

1.1 ลักษณะงานที่ท า (Sub-theme 5:Work itself)  
ประเด็นหลักท่ี 2 (Theme 2) การท าธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความส าเร็จ 

1.1 ลักษณะงานที่ท า (Sub-theme 5:Work itself)  
 โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุท าธุรกิจที่ต้องเปิดด าเนินการทุกวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านต้นไม้ ร้านขายเคมี
ก่อสร้าง โรงแรม ขายบ้านจัดสรร และสามารถปิดร้านเพื่อไปพักผ่อน ไปพบแพทย์ ไปงานบุญได้ตามเห็นควร 

1.2 หลักการบริหารธุรกิจ (Sub-theme6 : Principle of Business Administration)  
 เน้นการเรียนรู้ การพัฒนาและปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ใช้ใจในการด าเนินธุรกิจ ดูแล
พนักงานและลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังก าไรมากเกินควร และควรมีโอกาสตอบแทนสังคมไปด้วย 

1.3 ปัญหาในการท างาน (Sub-theme7 : Problems of Working)  
 ปัญหาในการท างานถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจอและสามารถที่จะจัดการแก้ไขได้ และท า ให้ได้
เรียนรู้มากข้ึน โดยควรบริหารจิตใจให้พร้อมรับการปัญหาและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้น 
 ประเด็นที่ 3 (Theme 3) ผลลัพธ์จากการท าธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความส าเร็จ 
 3.1 ผลก าไร (Sub-theme 9: Profit) 
 โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุสามารถที่จะบริหารกิจการได้ประสบผลส าเร็จและมีผลก าไรที่งอกงามจน
สามารถขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถวางรากฐาน
ให้กับลูกหลานได้ในอนาคต และสามารถตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างได้ด้วยเช่นกัน 
 3.2 ความสุข (Sub-theme 10: Happiness) 
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 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุที่ท าธุรกิจพบว่ามีความสุขที่ได้ท าธุรกิจ และมีความคิดที่จะท าต่อไปเรื่อยๆ 
พร้อมกับวางแผนที่จะให้บุตรหลานมารับช่วงต่อในอนาคต 
 3.3 สุขภาพดี (Sub-theme 11: Good Health) 
 การได้ท าธุรกิจจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ท าให้มีสังคมมากข้ึน  
 
 
5.บทสรุป 
 การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่นักวิชาการได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ข้างต้น ผู้สูงวัยควรศึกษาอย่างรอบคอบ และศึกษาบริบทรอบด้านที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง สภาวการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน การใช้กลยุทธ์ต่างๆ การใช้หลักทางการตลาดและการจัดการ และ
ควรมองการท าธุรกิจในด้านบวก เพราะการท าธุรกิจจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขจากการได้ท างาน มีรายได้
เป็นของตนเอง มีกิจกรรม ได้พบปะผู้คน ซึ่งจะช่วยส่งผลดีทั้งสุขภาพกายและใจ ซึ่งความคิดในแง่บวกจะเป็น
ปัจจัยเสริมให้ผู้สูงวัยท าธุรกิจอย่างมีความสุข พร้อมที่จะยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้น โดยต้องปฏิวัติความคิดและ
มุมมองที่เห็นว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความสามารถ และยากแก่การเรียนรู้ ต้องพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
โอกาส โดยการใช้จุดแข็งที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการประกอบธุรกิจพร้อมกับการเปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริการจัดการความรู้ พร้อมๆกับการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุประสบกับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ

พอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัว 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแบบส่งเสริมความรู้และอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า ท าการคัดเลือกก้านบัวและใบบัว โดยการน ามาอบที่ตู้อบ ณ อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และย่อยเศษก้านบัวและใบบัวให้มีขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในช่วงประมาณ 
0.2 – 0.7 มิลลิเมตรด้วยเครื่องปั่นผสมความเร็วสูงและ ท าการศึกษาปริมาณของตัวประสานพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ ปริมาณ 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัม ด้วยการน าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ละลายน้ าและให้ความ
ร้อนควบคู่และท าการผสมคลุกกับเศษวัสดุและน าของผสมเกลี่ยอย่างสม่ าเสมอในแม่พิมพ์ ที่มีขนาด  20 * 20 
*0.5 เซนติเมตร และท าการอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จะได้แผ่นเศษวัสดุ
ประกอบที่มีความหนาแน่นมากกว่า 500 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า แผ่นเศษวัสดุที่ได้
จากการอัดร้อนจะมีลักษณะผิวเรียบ มีความแข็งแรง และใช้การเคลือบแผ่นเศษวัสดุด้วยสารอีพอกซีเรซินให้มี
ความหนา 0.5 มิลลิเมตร เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง ป้องกันการดูดซึมน้ า ทั้งยังช่วยเพ่ิมความสวยงาม และจากการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบแรงดัดงอของแผ่นเศษวัสดุก้านบัวที่ผ่านการเคลือบด้วยอีพอกซี พบว่าค่า
การทนแรงดัดงอและมอดูลัสของการยืดหยุ่นมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของตัวประสานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติม
ลงไป เนื่องจากตัวประสานจะช่วยให้เกิดการยึดเกาะกันของเศษวัสดุและช่วยเพ่ิมความหนาแน่นของแผ่นเศษ
วัสดุตามปริมาณที่เติมลงไป  

 
ค าส าคัญ: แผ่นประกอบ/ วัสดุเหลือทิ้ง/ คุณภาพเชิงกล 
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to Study and develop production processes  

and properties of polymer composite materials from waste materials from lotus ponds 2) to 
provide knowledge and promote the occupation of farmers in Ban Don Sub-district, U Thong 
District, Suphanburi Province 

The result found that selecting lotus stems and lotus leaves by baking in an oven  
at 80 °C for 12 hours by dividing the lotus stem and lotus leaves into small pieces that were 
suitable in range of 0.2 - 0.7 millimeters with high speed blender and studied the amount of 
polyvinyl alcohol binder at volume 10, 20, 30, 40 and 50 grams. The processes were mixing 
with water-soluble polyvinyl alcohol, heating and mixing with residual materials and spreading 
the mixture evenly in the mold with the size of 20 * 20 * 0.5 cm and extrusion at 140 °C for 5 
minutes. The composite material has more than 500 grams per cubic centimeter. The result 
found that the composite material from hot pressing had smooth surface and strength. Using 
coating of material with epoxy resin with thickness of 0.5 millimeters helped to increase 
strength and prevent water absorption, also added beauty of material. From the mechanical 
property testing by flexural strength test of lotus stem coated with epoxy found that the 
flexural and modulus of elasticity increased with the amount of added polyvinyl alcohol 
binder because the binder would help the adhesion of residual material and increased the 
density of the material according to the amount added. 
Keywords: composite material /residual material/ mechanical property 

บทน า  
 บัวเปนดอกไมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพุทธกาล ชาวพุทธนิยมใชดอกบัวในพิธีกรรม
ทางศาสนา ส าหรับประเทศไทยดอกบัวเปนดอกไมที่ตลาดมีความตองการสม ่าเสมอและในปริมาณที่มาก 
โดยเฉพาะในวันพระหรือวันส าคัญทางศาสนา ถิ่นก าเนิดของบัวส วนใหญอยูในเขตรอน ดังนั้นจึงสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เกษตรกรจ านวนมากในหลายจังหวัด ยึดการปลูกบัวเปน  อาชีพ
หลัก และเนื่องจากบัวเปนไมน ้าลักษณะของแปลงปลูกจึงตองมีการขังน ้าเหมือนท านาขาว การท านาบัวสามารถ
ดูแลรักษางายกวานาขาว เนื่องจากมีโรคและแมลงรบกวนนอย ใชน ้านอยกวา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งในรูป
ดอกตูมและเก็บเมล็ดซึ่งผลผลิตทั้งสองรูปแบบนี้ยังเปนที่ตองการของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นจาก
สภาพปจจุบันที่เกษตรกรผูท านาประสบปญหาทั้งในเรื่องการขาดน ้า และราคาขาวไมแนนอน นาบัวจึงเปนทาง
เลือกใหมทางหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่นาขาว 
  จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพ้ืนที่เหมาะสมแก่การท านาบัวเนื่องจากมีพ้ืนที่ราบลุ่มและชื้น มีน้ า
ปริมาณมาก จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์คุณกุลิสร์ ไฝเพชร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนปอยั่งยืน ต าบลบ้าน
ดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มประมาณ 35 คน ได้รวมตัวการท า
นาบัวโดยการปลูกบัวฉัตรพันธ ุ์สีขาว ซึ่งเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากเป็นไม้ดอกที่
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นิยมน ามาบูชาพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจ านวนประมาณ 50 ไร่ โดยการปลูกบัวฉัตร ต้องเริ่มจากการเลือกพ้ืนที่ที่
มีลักษณะเป็นลุ่มๆและชื้น มีน้ าเยอะ จากนั้นท าการยกร่องให้สูงประมาณ 1 เมตร และพยายามก าจัดวัชพืชอ่ืนๆ
ด้วย น ากอบัวมาลงในบ่อที่ท าการขุดไว้ ปล่อยไว้ประมาณ 4 เดือน แต่ถ้าปลูกในพ้ืนที่ที่ดินไม่เปรี้ยว 15 วันก็
สามารถออกดอกได้แล้ว ซึ่งบัวจะให้ดอกตลอดทั้งปี บัวจะออกดอกมากท่ีสุดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม แต่
จะมีช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ บัวจะหยุดการออกดอก เนื่องจากเป็นช่วงน้ าแห้ง ในระยะที่น้ าแห้ง
ให้ใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลจากขี้ไก่และวัวลงไปบ ารุงด้วย การปลูกบัวฉัตรสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้ทุกวัน 
ส าหรับการเก็บข้อมูลจากชุมชนที่ท านาบัวพบว่า จะใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20,000-40,000 บาทต่อนาบัว 
จะให้ผลผลิตเฉลี่ย 20,000 ดอกต่อไร่ ชุมชนท านาบัวจะมีรายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อไร่เมื่อหักค่าใช้จ่ายจะได้
ก าไรประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ (จากการสัมภาษณ์คุณกุลิสร์ ไฝเพชร,2561) 
  เมื่อชุมชนท าการตัดดอกบัวไปขายจะเหลือส่วนใบบัวและก้านใบบัวที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากนาบัว
จ านวนมาก และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนปอยั่งยืนไมได้น าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน โดยปล่อยทิ้งภายในนา
บัวเท่านั้น และใช้วิธีการย่ าบัวเพ่ือปรับสภาพพ้ืนดินในการปลูกบัวและให้ไหลบัวแทงหน่อบัวขึ้นมาใหม่ในการ
ปลูกรอบต่อไป และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความสนใจในการน าส่วนที่เหลือทิ้งจากนาบัวไปท าการอัดขึ้นรูป
เพ่ือเป็นวัสดุแผ่นประสานและน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมภายในกลุ่มได้ ทาง
คณะผู้วิจัยมีความสนใจน าวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัวแปรรูปเป็นวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ เพ่ือเป็นแผ่นวัสดุ
ต้นแบบส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุใช้สอย โดยเลือกเครื่องใช้จักสานที่มีความโดดเด่นทางด้านรูปแบบและมี
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงด ามาเป็นโจทย์ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ เครื่องใช้จักสาน
ส าหรับใส่เสื้อผ้าหรือสิ่งของ ที่เรียกว่า ขมุก กะเหล็บ และเครื่องใช้จักสานส าหรับใส่ส ารับอาหาร ที่เรียกว่า ปาน
เผือน โดยก าหนดแนวทางการออกแบบ ในลักษณะ คู่ขนาน คือ ท าการออกแบบและพัฒนาเพ่ือยกระดับด้าน
ความงามและด้านการใช้งาน ของ ขมุก กะเหล็บ และปานเผือน ให้มีการใช้งานที่หลากหลายและมีความงามที่
ร่วมสมัยมากขึ้นโดยใช้วัสดุหลักคือ แผ่นประกอบจากบัว ผ้าทอ และตอกไม้ไผ่ เป็นหลัก เพ่ือใช้เป็นวัสดุทดแทน
ไม้จริง เช่น ไม้ลามิเนต แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดอเนกประสงค์ และไม้เทียมจากพลาสติกผสมเส้นใยไม้ เป็นต้น 
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสรุปรายงานในโครงการเดี่ยว หัวข้อวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมจากผ้า
ทอและแผ่นประกอบจากบัวที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวไทยทรงด า 
  งานวิจัยนี้มีความสนใจในการพัฒนาเชิงประกอบพอลิเมอร์/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัวซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลกับค่าวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัว นอกจากนี้ท าให้ได้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาออกแบบแผ่นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความแข็งแรงส าหรับน าไปประยุกต์ท าผลิตภัณฑ์
ต่อไปให้มีสวยงามทันสมัย เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตลอดจน
สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของแผ่นประกอบพอลิเมอร์จากใบบัวและ
ก้านบัว 

2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแบบส่งเสริมความรู้และอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ค าถามวิจัย 
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  คุณสมบัติและสัดส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัวเมื่อน ามาอัดเข้าด้วยกัน คือวัสดุใด 
และสัดส่วนเท่าใด อะไรจะเป็นตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสมและชุมชนหาได้ง่ายจากชีวิตประจ าวันของตนเอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและพัฒนาการข้ึนรูปวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์/เศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากนาบัว ดังนี้  
 1. เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่น ามาใช้ในงานวิจัย คือ ใบบัวและก้านใบบัว 
  2. ตัวประสานที่ใช้ในการยึดเกาะของเศษวัสดุเหลือทิ้ง คือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
  3. พอลิเมอร์เหลวที่ใช้ในการเคลือบและช่วยในการยึดเกาะของแผ่นเศษวัสดุก้านและใบบัว คือ                 
อีพอกซี 
  4. ศึกษาปริมาณสัดส่วนของตัวประสานในอัตราส่วน 10-50 ส่วนในร้อยส่วนโดยน้ าหนักของก้าน
และใบบัวส าหรับการอัดขึ้นรูปแผ่นเศษวัสดุก้านและใบบัว 
  5. ศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ เช่น การทดสอบแรงดัดงอ (Flexural test) 
ความชื้น การดูดซึมน้ า ความหนาแน่น 
  6. ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์และข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 
    วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
     ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและคัดเลือกใบบัวและก้านใบบัว 
  ส ารวจภาคสนามหาลักษณะของใบบัวและก้านใบบัว เพ่ือคัดเลือกตัวอย่างที่แห้งและน ามาอบหรือตาก
ให้แห้ง  
    ขั้นตอนที่ 2 ค้นหากระบวนการย่อยใบบัวและก้านใบบัวให้มีขนาดเล็ก ค้นหากระบวนการย่อยใบ
บัวและก้านใบบัวให้มีขนาดเล็ก เช่น การใช้เครื่องสับย่อย เป็นต้น เพ่ือให้ได้เศษวัสดุที่มีขนาดเล็ก เพ่ือให้ง่ายต่อ
การผสมเข้ากับตัวประสานและอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น 
 
    ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัว ค้นหาสัดส่วน
ที่เหมาะสมระหว่างตัวประสานกับเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัวดังตารางที่  1 โดยการผสมระหว่างตัวประสาน
และเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัวให้เข้ากัน แล้วน าใส่แม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยม  20 * 20 เซนติเมตร ที่มีความหนา              
5 และ 10 มิลลิเมตร โดยใช้อุณหภูมิในการอัด 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณสัดส่วนของเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัวกับตัวประสาน 

ปริมาณใบบัวและก้านใบบัว (กรัม) ปริมาณตัวประสาน (กรัม) 
100 10 
100 20 
100 30 
100 40 
100 50 
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    ขั้นตอนที่ 4 การเคลือบผิวแผ่นเศษวัสดุด้วยอีพอกซี  
    น าแผ่นเศษวัสดุมาเคลือบด้วยอีพอกซี ให้มีความหนา 0.5 มิลลิเมตร ดังภาพ 

พอลิเมอร์เหลว
แผ่น                    

พอลิเมอร์เหลว

 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะการข้ึนรูปวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์กับแผ่นเศษวัสดุเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัว 
 

   ขั้นตอนที่ 5  การทดสอบสมบัติชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์กับเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัว  
   1) ทดสอบแรงดัดงอ ด้วยเครื่องทดสอบแรงดัดงอแบบ 3 จุด ตามมาตรฐาน ASTM D790 ด้วยแรง
กด 1 มิลลิเมตรต่อนาที 
   2) หาปริมาณความชื้น โดยการชั่งน้ าหนักของแผ่นเศษวัสดุ ก่อนน าไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศา
เซลเซียส และน าออกมาชั่งน้ าหนัก ท าซ้ าจนกว่าน้ าหนักจะคงท่ี แล้วจึงน าชิ้นงานมาใส่ในโถดูดความชิ้นปล่อยให้
เย็นตัวและชั่งน้ าหนัก จากนั้นค านวณหาปริมาณความชื้น 
   3) หาการดูดซึมน้ า โดยการชั่งน้ าหนักของแผ่นเศษวัสดุ เพ่ือให้ทราบค่าน้ าหนักที่แน่นอน แล้วในไป
แช่ในน้ าเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าออกมาซับน้ าบริเวณผิวและทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะชั่ง
น้ าหนัก หาค่าการดูดซับน้ าและการดูดซึมน้ า  
   4) หาความหนาแน่น ด้วยการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล ที่มีความละเอียด 0.1 มิลลิเมตร 
วัดระยะความยาว ความกว้าง และความหนาของแผ่นเศษวัสดุ และท าการชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 
 
  อ้างอิงตามมาตรฐานของแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก . 876-2547) ก าหนดค่าคุณสมบัติทางกลของ
แผ่นเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการทดสอบแผ่น ได้แก่ 

1. ค่าความหนาแน่น (Density)                             0.40 – 0.90    กรัม/ลบ.ซม. 
2. ปริมาณความชื้นของแผ่น (Water Content)          4-13 % 
3. การดูดซึมน้ า (Water Absorption)                      - 
4. การพองตัวเมื่อแช่น้ า (Thickness Swelling)          12 % 
5. ความต้านแรงดัด (Bending Strength)                 14         นิวตัน/ตร.มม. (MPa) 
6. มอดูลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ ากว่า                            1800       นิวตัน/ตร.มม. (MPa) 
7. แรงยึดเหนี่ยวภายใน (internal Bond) ต้องไม่ต่ ากวา   0.4       นิวตัน/ตร.มม. (MPa) 

 
   ขั้นตอนที่ 6  ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
   ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์และข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 
ผลการวิจัย 

1) จากการลงส ารวจภาคสนามเพ่ือหาแหล่งวัตถุดิบในการท าวิจัยจากนาบัว อ.บ้านดอน             
จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ใบบัวและก้านบัว มีสีเขียวปนเหลืองและก้านใบบัวจะมีโทนสีอยู่ 2 สีคือ สีเขียวอมเหลือง 
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(ส่วนที่อยู่พ้นน้ า) และสีน้ าตาล (ส่วนที่อยู่ใต้น้ า) และเม่ือน าใบบัวและก้านบัวตากให้แห้ง 5 วันจะพบว่า ใบบัวจะ
มีสีเขียวขี้ม้า ใบบัวมีการงอตัวและกรอบ ส่วนก้านใบจะมีสีน้ าตาลและหดตัวเล็กลงและการมีการทดลองก้านบัว
และใบบัวโดยการน ามาอบที่ตู้อบ ณ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งจะ ได้ผลลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 3 

                      
 

ภาพที่ 3 ใบบัวและก้านใบบัวสด-แห้ง 
2) การค้นหากระบวนการย่อยใบบัวและก้านใบบัวให้มีขนาดเล็ก ทางผู้วิจัยได้ทดลองการน า 

เครื่องปั่นความเร็วสูงมาใช้ในการทดลอง โดยในการย่อยขนาดของใบบัวที่ผ่านการตากแห้งมาจะค่อนข้างมีขนาด
เล็กละเอียด และเม่ือวัดขนาดของเศษก้านบัวและใบบัวจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.2 – 0.7 มิลลิเมตร  
 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะและขนาดของเศษใบบัวที่ผ่านการย่อยขนาด 
 

3) ค้นหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นเศษวัสดุใบบัวและก้านใบบัว โดยจะก าหนดปริมาณ 
น้ าหนักของเศษวัสดุคงที่ คือ 100 กรัม และท าการศึกษาปริมาณของตัวประสานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
10 20 30 40 และ 50 กรัม ด้วยการน าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ละลายน้ าและให้ความร้อนควบคู่และท าการผสม
คลุกกับเศษวัสดุ เพ่ือให้ตัวประสานและเศษวัสดุกระจายตัวและเข้ากัน จากนั้นน าเข้าเครื่องปั่นผสมความเร็วสูง
เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวดีขึ้น และน าของผสมเกลี่ยอย่างสม่ าเสมอในแม่พิมพ์ ที่มีขนาด 20 * 20 *0.5 
เซนติเมตร และท าการอัดข้ึนรูปที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และอัดลดอุณหภูมิลงเป็นเวลา 
5 นาที ซึ่งจะท าได้แผ่นเศษวัสดุประกอบที่มีความหนาแน่นมากกว่า 500 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากการ
ทดลองพบว่า แผ่นเศษวัสดุที่ได้จากการอัดร้อนจะมีลักษณะผิวเรียบ มีความแข็งแรง และท าการตัดแบ่งชิ้นงาน
เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและการดูดซับน้ า ดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5  ลักษณะผิวของแผ่นเศษวัสดุที่ได้จาการอัดร้อน 
  การเคลือบแผ่นเศษวัสดุด้วยสารอิพอกซี่เรซินให้มีความหนา 0.5 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 6 และทิ้งไว้
ให้มีการขึ้นรูปแข็งตัวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ป้องกันการดูดซึมน้ า ทั้งยังช่วยเพ่ิมความสวยงาม
ให้กับของแผ่นเศษวัสดุ 

    
 

ภาพที่ 6  การเคลือบแผ่นเศษวัสดุด้วยสารอีพอกซีเรซิน 
 น าแผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบและไม่เคลือบอีพอกซีตัดให้มีขนาด 5 * 15 เซนติเมตร เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล และ ขนาด 5 * 5 เซนติเมตร เพ่ือทดสอบการดูดซับน้ า ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 ขิ้นงานทดสอบของแผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบและไม่เคลือบอีพอกซี 
 

 จากการทดสอบความชื้นของแผ่นเศษวัสดุ โดยการน าชิ้นงานแผ่นเศษวัสดุไปชั่งน้ าหนักก่อนและ
หลังจากการอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส พบว่าแผ่นเศษวัสดุที่ไม่ผ่านการเคลือบอีพอกซี มีปริมาณ
ความชื้นเพิ่มขึน้ตามปริมาณของตัวประสานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 2 เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของ
เศษวัสดุจากก้านบัวและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกไซด์ (-OH) สภาพเป็นขั้ว  และน้ าหรือ
ความชื้นก็มีสภาพขั้ว จึงสามารถดึงดูดเข้าหากันได้ดี ดังภาพที่ 8 และเมื่อแผ่นเศษวัสดุมีปริมาณพอลิไวนิล
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แอลกอฮอล์มากขึ้นท าให้ความชื้นของแผ่นมากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่แผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบอีพอกซีจะมี
ปริมาณความชื้นน้อยมาก เนื่องจากอีพอกซีปกคลุมพ้ืนผิวทั้งหมดของแผ่นเศษวัสดุ ท าให้ความน้ าหรือความชื้น
เข้าไปสัมผัสกับแผ่นเศษวัสุดได้ 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณความชื้นแผ่นเศษวัสดุ 

ปริมาณตัวประสานในแผ่นเศษ
วัสดุ 100 กรัม (กรัม) 

ปริมาณความชื้น (ร้อยละ) 
ไม่เคลือบอีพอกซี เคลือบอีพอกซี 

10 4.92 0.11 
20 5.45 0.09 
30 5.84 0.13 
40 6.52 0.12 
50 7.35 0.14 

 

OH OH OH OH OH OH OH

โครงสร้างเคมีของเศษก้านบัว โครงสร้างเคมีของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

มีความเป็นข้ัว

H HOH HO
โมเลกุลน้ า

 
 

ภาพที่ 8 การดึงดูดของน้ ากับเศษก้านบัวและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
 
 จากการทดสอบการดูดซับน้ าพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที แผ่นเศษวัสดุที่ไม่มีการเคลือบจะมีการดูด
ซับน้ าเกิดละลายของลิกนินออกมาเป็นสีเหลือง ดังภาพที่ 9 และจะเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลา และจะมีเศษของ
วัสดุตกลงมา เนื่องจากตัวประสานพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีสมบัติละลายได้ดีในน้ าท าให้การยึดติดของแผ่นเศษ
วัสดุลดลง และเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะพบว่าเกิดการละลายของลิกนินมาขึ้นจนเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง
และเศษวัสดุหลุดออกจากแผ่นประกอบมากข้ึนจนไม่สามารถศึกษาการดูดซับต่อไปได้ 
 

      
 

ภาพที่ 9 การดูดซับน้ าของแผ่นเศษวัสดุที่ไม่มีการเคลือบอีพอกซี 
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 แต่อย่างไรก็ตาม การน าแผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบอีพอกซีแช่น้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีการ
ซึมน้ าและละลายของสารลิกนินออกมาท าให้น้ าที่ใช้ในการแช่ยังคงใส ดังภาพที่ 10 และเมื่อท าการชั่งน้ าหนัก
ก่อนและหลังการแช่น้ าพบว่ามีการดูดซึมน้ าเล็กน้อยไม่ถึงร้อยละ 0.4 ของน้ าหนักชิ้นงานดังตารางที่ 3 
 

      
ภาพที่ 10 การดูดซับน้ าของแผ่นเศษวัสดุที่มีการเคลือบอีพอกซี 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณร้อยละการดูดซึมน้ าของแผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบอีพอกซี 

ปริมาณตัวประสานในแผ่นเศษวัสดุ 
(กรัม) 

การดูดซึมน้ าหลังแช่น้ ากลั่น 24 ชั่วโมง 
(ร้อยละ) 

10 0.27 
20 0.38 
30 0.29 
40 0.28 
50 0.26 

 
 จากการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบแรงดัดงอของแผ่นเศษวัสดุก้านบัวที่ผ่านการเคลือบด้วยอี
พอกซี พบว่าค่าการทนแรงดัดงอและมอดูลัสของการยืดหยุ่นมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของตัวประสานพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ที่เติมลงไป ดังตารางที่ 4 เนื่องจากตัวประสานจะช่วยให้เกิดการยึดเกาะกันของเศษวัสดุและช่วยเพ่ิม
ความหนาแน่นของแผ่นเศษวัสดุตามปริมาณที่เติมลงไป 
 
ตารางที่ 4  สมบัติเชิงกลของของแผ่นเศษวัสดุที่ผ่านการเคลือบอิพอกซี 

ปริมาณตัวประสานในแผ่น
เศษวัสดุ 100 กรัม 

(กรัม) 

ความหนาแน่นของ
แผ่นเศษวัสดุ 
(กรัม/ลบ.ซม.) 

ค่าการทนแรงดัดงอ 
(เมกกะปาสคาล) 

ค่ามอดูลัสของการ
ยืดหยุ่น 

(เมกกะปาสคาล) 
10 0.53 42.59 3,485.68 
20 0.59 49.99 3,920.98 
30 0.64 54.21 4,521.71 
40 0.69 57.25 4,818.63 
50 0.74 64.79 5,980.43 

 
 
 4) การคิดต้นทุนของกระบวนการขึ้นรูปแผ่นประกอบ 
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    ในการค านวณต้นทุนของแผ่นประกอบเศษก้านบัวขนาด 20 x 20 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร 
ที่มีปริมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 10 กรัม ต่อ เศษก้านบัว 100 กรัม ค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของ พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์และอีพอกซีรวมประมาณ 10 บาท ดังตารางที่ 3.4  และไม่มีการค านวณค่าก้านบั วเนื่องจากเป็น
วัสดุที่เหลือทิ้งจากนาบัว ส่วนการเตรียมและขึ้นรูปแผ่นประกอบต้องใช้ความร้อนในการอบเศษก้านบัวให้แห้ง 
การลดขนาด การผสมสัดส่วนของวัสดุและใช้ในการท าให้แผ่นประกอบเกิดการยึดเกาะกัน ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินประมาณ 20.8 บาท ดังตารางที่ 3.5 โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเงิน 
30.80 บาท  
   ส่วนแผ่นประกอบเศษก้านบัวสัดส่วนอื่นๆ จะคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกัน แต่จะมีความ
แตกต่างกันที่ราคาของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานที่ต่างกัน โดยสามารถประมาณราคา
ต้นทุนของแผ่นประกอบเศษก้านบัวที่มีประมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 10,  20,  30,  40 และ 50 กรัม ต่อ 
เศษก้านบัว 100 กรัม เป็นจ านวนเงิน 30.80,  32.80,  34.80,  36.80  และ 38.80 บาท ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 การค านวณราคาต้นทุนของการผลิตแผ่นประกอบเศษก้านบัว 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. วัสดุ 
    - ก้านบัว 
    - พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
    - อีพอกซี 

 
- 

2.00 
8.00 

2. ค่าการเตรียมและขึ้นรูปแผ่นประกอบ (ค่าไฟฟ้า) 
    - การปั่นลดขนาดและปั่นผสม 
    - การอบเศษก้านบัวให้แห้ง 
    - การอัดขึ้นรูปแผ่นประกอบด้วยความร้อน 

 
0.86 
14.08 
5.86 

รวม 30.8 
 
ตารางที่ 6 การค านวณอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับการค่าการเตรียมและขึ้นรูปแผ่นประกอบ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์) 

ระยะเวลาการใช้งาน 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการใช้ไฟฟ้า  
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า  
(3.91 บาทต่อหน่วย) 

เครื่องปั่นผสม 1.10 0.20 0.22 0.86 
เตาอบไล่ความชื้น 1.20 3.00 3.60 14.08 
เครื่องอัดขึ้นรูปร้อน 3.00 0.50 1.50 5.86 

รวม 5.32 20.8 
**ส าหรับการใช้ ไฟฟ้าเ พ่ือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่ งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยในเวลา  
15  นาที  สู งสุ ดต่ า กว่ า  30  กิ โ ลวั ตต์  โ ดยต่ อผ่ าน เครื่ อ งวั ด ไฟฟ้า เครื่ อ ง เดี ยว  ที่ มี แ ร งดั น ไฟฟ้า  
22 – 33 กิโลโวลท์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2555) จะคิดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 3.9086 บาทต่อหน่วย 
 
 จากต้นทุนของแผ่นประกอบเศษก้านบัวที่กล่าวไปข้างต้นนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายของการอบเศษวัสดุ
ให้แห้งด้วยการตากแห้งตามธรรมชาติแทนการใช้เตาอบ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 14.08 บาท ท า
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ให้มีค่าจ่ายลดลง เป็นจ านวนเงิน 16.72,  18.72,  20.72,  22.72,  และ 24.72 บาท ตามล าดับ และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  
 นอกจากนี้  จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประเมินราคาเบื้องต้นของต้นทุนแผ่นประกอบที่มีขนาด  
20 x 20 เซนติเมตร และหนา 5 มิลลิเมตร จะมีราคาแตกต่างกันประมาณ 2 บาท ตามของปริมาณ  
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เพ่ิมมากขึ้น หากเพ่ิมขนาดของแผ่นประกอบให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐาน        4 x 8 
ฟุต หรือ 120 x 244 เซนติเมตร และหนา 5 มิลลิเมตร ต้องใช้ปริมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
แผ่นประกอบที่มีสัดส่วนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 10 ส่วน ต่อ เศษก้านบัว 100 ส่วน จะมีราคาต้นทุนเพ่ิมขึ้น
จาก 2 บาท เป็น 744.2 บาท ส่วนราคาต้นทุนของแผ่นประกอบสัดส่วนอ่ืน จะมีราคาต้นทุนในส่วนของพอลิไว
นิลแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นเป็น 1,488.8  2,232.6  2,976.6 และ 3,721 บาท ตามล าดับของปริมาณพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น 
 จากสมบัติเชิงกลของแผ่นประกอบเศษก้านบัวที่มีค่าการทนแรงดัดงอและค่ามอดูลัสของการยืดหยุ่น
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณความหนาแน่นของแผ่นประกอบหรือตามปริมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกันกับ
ค่าต้นทุนในการบวนการผลิตแผ่นประกอบ การเลือกสัดส่วนของแผ่นประกอบเศษก้านบัวเพ่ือน าไปต่อยอด
ส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น จะพิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไมอัดชนิดอัด
ราบ มอก. 876–2547 ที่มีความหนาแน่นของแผ่นประกอบตั้งแต่ 400 ถึง 900 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ซึ่งแผ่นประกอบเศษก้านบัวที่เตรียมได้มีสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณา
จากราคาต้นทุนในการผลิต การเลือกแผ่นประกอบที่มีสัดส่วนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 10 ส่วน ต่อ เศษก้าน
บัว 100 ส่วน เพ่ือที่จะน าไปต่อยอดในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เนื่องจากมีราคาต้นทุนต่ าที่สุดและผ่าน
เกณฑ์ตาม มอก.876–2547 
 
 5) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแผ่นเศษวัสดุ 
     จากการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์คุณกุลิสร์ ไฝเพชร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนปอยั่งยืน ต าบล
บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ในชุมชน 
คือ ชาสมุนไพร และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งของเดิมเป็น
ซองกระดาษคราฟท์และบรรจุซองชา จ านวน 30 ซอง ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ท าการขึ้นรูปแผ่น
เศษวัสดุจากก้านบัวแล้วท าการตัดขนาดตามรูปแบบ จากนั้นเคลือบผิวด้วยอีพอกซีและรอจนแห้ง แล้วน ามา
ประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้กาวร้อนเป็นตัวช่วยยึดและเคลือบด้วยอีพอกซีอีกชั้นหนึ่งและรอให้แห้ง 
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ภาพที่ 11 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากก้านบัว 
 

    
 

ภาพที่ 12 บรรจุภัณฑ์ซองชาจากเศษวัสดุก้านบัว 
วิสาหกิจชุมชนดอนปอยั่งยืน ต. บ้านดอน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 

 
อภิปรายผล 
 ชุมชนและพ้ืนที่โดยประธานชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนปอยั่งยืน ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้น าแผ่นประกอบจากเศษก้านบัวที่เหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ดังนี้ 

1. น าไปประยุกต์ข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่า 
และส่งเสริมทางการตลาด 

2. ชุมชนได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบพอลิ 
เมอร์กับแผ่นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัวสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
    3. ส่งเสริมชุมชนในการน าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากนาบัว เช่น ใบบัวและก้านใบบัว เป็นต้น ให้เกิด
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า 
    4. สามารถน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์กับแผ่นเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก 
นาบัวและสามารถน าไปพัฒนาให้ผลิตสู่เชิงพาณิชย์และเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สาธารณชน  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผลงานถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
1) การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ โดยการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ไปเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การเรียนการสอน ในนักวิชาการ
และผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด หรือการน าไปสู่ ผลิตภัณฑ์  และ กระบวนการ 
ไปใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

2) การน าผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต การ
สร้างอาชีพของคนในชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดย่อ 

 ศิลปะผ้าไทหล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส าคัญ ได้แก่ ผ้าซิ่นมัดหมี่หัวแดงตีนก่าน ซึ่งค าว่า หัว
ซิ่น ตัวซิ่น เป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ตามแบบสมัยโบราณมีลวดลายทั้งหมด ๒ ลายในผืนเดียวกัน อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทหล่มและประเทศไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยตราบชั่วกาลนาน
ได้นั้น มีแนวทางการบริหารจัดการการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญามากมาย   การถ่ายทอดให้คนใน
สังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่าน
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของขุม
ชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนเพ่ือให้สาธารณะชนได้รับรู้
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทหล่มด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม , การอนุรักษ์ , การสืบทอด  
 

Abstract 
                 Community involvementIn conservation and inheritance Tai Lom Wisdom        
Phetchabun Province The important thing is the mudmee sarong, red head, foot kan 
Kan,including Hua Sin The sarong is a cloth that is the identity of ancient times, all 2 
patterns in one piece. Which is a valuable cultural heritage of the Tai Lom people and 
Thailand to remain priceless in Thailand for a long time. There are many ways to 
manage the conservation and inherit the wisdom. Transfer to people in society.       To 
understand and realize the value. Benefit and do it appropriately. Through the family 
institution educational institutions and various cultural activities and community 
participation is encouraged and supported by government agencies or non-
governmental organizations. In order for the public to get to know Tai Lom products 
through various media and methods. 
Key word : Participation, Conservation , Inheritance 
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๑.บทน า 

  ไทหล่ม เป็นคนเชื้อสายลาวที่มีต้นก าเนิดอยู่ทางดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง  ไชยะบุรี 
บ่อแตน แก่นท้าว และเรื่อยลงมาทางใต้ จนถึงท่าลี่ เชียงคาน ด่านซ้าย นครไท ชาติตระการ น้ าปาด ฟาก
ท่า และมาจนถึงบริเวณเมืองหล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งหากเราเอาเส้นสมมติทางการปกครองออกไป 
ไม่ว่าจะเป็นเส้นประเทศ เส้นภาค หรือเส้นจังหวัด . เราจะเห็นได้ว่าดินแดนเหล่านี้เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่
เป็นผืนเดียวกันต่อเนื่องกัน และบรรดาผู้คนในพ้ืนที่เหล่านี้ ล้วนแต่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจน
อาหารและภาษาเป็นอย่างเดียวกันหมด จึงอาจเรียกเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้นว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็น 
ลาวหลวงพระบาง ซึ่งจะแตกต่างจากลาวเวียงจันทน์ และคนล้านนา 

วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทหล่ม 
การแต่งกายผู้ชายไทหล่ม 

วัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมของชาวไทหล่มนั้น นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส าหรับการแต่งกายของ
ผู้ชายไทหล่มประกอบด้วยเครื่องแต่งกาย ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การนุ่งโสร่ง ผ้าโสร่งและผ้าซิ่นก็คือผ้าชนิดเดียวกันมีพัฒนาการร่วมกันมามีวิธีการนุ่งใน
ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันด้วยลักษณะของลวดลายเท่านั้น แต่ผ้าโสร่งเป็นผ้าที่ทอขึ้น เพ่ือใช้
สอยส าหรับผู้ชาย นิยมทอด้วยฝ้ายและไหม  
  ๒. ผ้าควบ เป็นผ้าที่ทอขึ้นด้วยเส้นใยไหมหรือฝ้าย โดยการเข็นควบเส้นใยเข้าด้วยกันสองถึงสาม
เส้น เพื่อท าให้เกิดความทนทานและความสวยงามท าให้เกิดมิติบนผืนผ้าให้มีความแวววาว  
วิธีนุ่งผ้าควบนิยมนุ่งแบบเหน็บชายหรือเรียกว่า “เหน็บเตี่ยว”  

 ๓. ส้ง หรือ “กางเกง” เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับถ่ายทอดมาจากผู้คนบริเวณจีนตอนใต้ ปรากฏใน
กลุ่มไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน กลุ่มเวียดนาม แล้วส่งต่อมายังกลุ่มลาว และยวนในภายหลัง และถือว่าเป็น 

รูปแบบที่ยังนิยมใช้สอยกันมาจนถึงปัจจุบัน กางเกง หรือ ส้ง แบบโบราณนั้นเรียกได้หลายอย่าง 
เช่น ไทยกลาง เรียกว่า “กางเกงขาก๊วย” ไทยวน เรียกว่า “เตี่ยวสะดอ” ส่วนไทหล่ม เรียกว่า “ส้งหัว
โหล่ง” เพราะเป็นกางเกงแบบไม่มีหัวรูด เวลานุ่งต้องขมวดปมเหน็บไว้ที่บริเวณท้อง  

 ๔. ผ้าขะมา ผ้าขาวม้า เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า ผ้าแพร มีหลายชนิดเรียกต่างกันตามลวดลายที่
ปรากฏบนผืนผ้า  
  ๕. เสื้อ จริง ๆ แล้วการสวมเสื้อมีมานานตั้งแต่โบราณ เริ่มนิยมในกลุ่มของเจ้านายผู้ปกครอง
ก่อนค่านิยมนี้จะลงมาสู่สามัญชน ดังนั้นประเภทของเสื้อก็มักจะอยู่ที่ฐานะของผู้ที่สวมใส่เป็นส าคัญ  

   วัฒนธรรมการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทหล่ม  
  ชาวไทหล่มนิยมนุ่งผ้าถุงหรือผ้าซิ่น ซึ่งผ้าซิ่นของชาวไทหล่มจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า 

“ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน” ภูมิปัญญาของชาวไทหล่มใน อ.หล่มเก่า และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ซิ่นหัวแดงตีนก่าน 
ค าว่า “ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน” นั้น มาจากการรวมกันของค าสามค า คือ “ซิ่น” หมายถึง ผ้านุ่ง

ของผู้หญิง “หัวแดง” เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผ้าซิ่นชนิดนี้ ที่บริเวณส่วนบนของผ้าซิ่น  ซึ่งเรียกว่า 
หัวซิ่น จะเป็นสีแดง และค าว่า “ตีนก่าน” นั้นก็เป็นลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ ชายผ้าซิ่น
หรือที่เรียกว่า ตีนซิ่น นั้น จะเป็นลายขวาง หรือภาษาลาวเรียกว่า ลายก่าน 

  ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน เป็นลักษณะผ้าที่เกิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาของชาวไทหล่ม ซึ่งสืบเชื้อสายมา
จากลาวล้านช้าง ที่ได้ทอผ้าชนิดนี้ไว้ส าหรับสวมใส่ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ หรือสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน โดยมี
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ชื่อเรียกอีกอย่างว่า "ซิ่นหมี่น้อย" หรือ ซิ่นหมี่ค่ันน้อย ตามลักษณะของลายผ้าที่มีลวดลายจากการมัดย้อม
เป็นลายหมี่เล็ก ๆ น้อย ๆ คั่นสลับกันไปอย่างผสมผสานกลมกลืนและลงตัว ความงามอันเป็นอัตลักษณ์
ของผ้าซิ่นนี้ คือ เป็นผ้าซิ่นที่มีองค์ประกอบสามส่วน ได้แก่ 

  ๑. หัวซิ่น คือ ส่วนบนของซิ่นที่เป็นสีแดง อันเกิดจากการมัดย้อมด้วยสีจากครั่งหรือฝาง ซึ่งปกติ
ในการนุ่งผ้าซิ่นของคนสมัยก่อนจะเหน็บพกส่วนหัวซิ่นนี้ แต่ปัจจุบันจะนุ่งในลักษณะเปิดเผยหัวซิ่น คือ  

ปล่อยออกมาโดยไม่ได้เหน็บพก เพ่ือเผยให้เห็นความสวยงามของหัวซิ่นที่มีลวดลายมัดย้อมเป็นสี
แดงด้วยลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ลายดอกยุ้ม ลายคั่นขิด เป็นต้น 

  ๒. ตัวซิ่น คือ ส่วนที่เป็นผ้านุ่งนั่นเอง ซึ่งจะใช้วิธีการทอเป็นสีพ้ืนในโทนสีเข้ม สร้างลวดลาย
ด้วยวิธีการมัดหมี่ ก่อให้เกิดลวดลายแนวตั้ง  เป็นลายขนาดเล็ก คั่นเป็นห้อง ๆ สลับกันไปที่เรี ยกว่า เป็น 
หมี่หลัก หมี่รอง หมี่ประกอบ มีหลายลวดลาย เช่น ลายนา ลายปราสาท ลายราชวัตร ลายต้นผึ้ง ลาย
หมากจับ ลายกระเบื้องคว่ า-หงาย ลายนาค ลายขอ ลายเสาหลา เป็นต้น ส่วนนี้ของซิ่นถือเป็นส่วนที่ใช้
เวลาท านานที่สุด  

   ๓. ตีนซิ่น หรือชายล่างของซิ่น จะทอเป็นลายขวางหรือลายแนวนอนขนาดเล็ก ซึ่งจะตัดกับ
ลายแนวตั้งของตัวซิ่น โดยใช้สีพ้ืนเป็นโทนสีเข้มเพ่ือให้กลมกลืนกับสีของตัวซิ่น แล้วใช้สีโทนสว่าง เช่น 
เขียว ขาว แดง คั่นสลับเพื่อให้ตัดกันแล้วเกิดความโดเด่นของตีนซิ่น 

   ปัจจุบันได้มีการประยุกต์โดยน าผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านดังกล่าวมาจัดคู่กับเสื้อที่มีความร่วมสมัย
มากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้ความงามอันเป็นเอกลักษณ์นี้ยังคงอยู่ ซึ่งยังสามารถพบเห็นการนุ่ง
ซิ่นหัวแดงตีนก่านนี้ในพื้นที่ อ.หล่มเก่าและอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
วัฒนธรรมนี้ตามงานเทศกาลต่าง ๆ หรือสถานที่จัดนิทรรศการ เช่น พิพิธภัณฑ์หล่มสัก อ.หล่มสัก ,        
หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย เป็นต้น 
๒. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด 

   การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับแบบ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น มีลักษณะ เช่น ค าร้องของบันเทิง หรือการบอกเล่าโดยตรง ส่วนแบบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรนั้น ในอดีตพบว่ามีลักษณะเป็นการเขียนใส่ใบลานหรือสมุดข่อย แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่
การสื่อสารและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าจึงท าให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านสื่อที่หลากหลายมากขึ้น 
เช่น หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ อันท าให้สะดวกต่อผู้รับการถ่ายทอดได้มากข้ึน 

     แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะผ้าไทหล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย  

      ๑. จัดให้มีการค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่าง ๆ 
ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
                ๒. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆ    

   ๓. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม  
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       ๔. การพัฒนา โดยการริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

       ๕. การถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์
และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ   

     ๖. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

      ๗. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง   

      ๘. การเสริมสร้างปราชญ์ชาวบ้าน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มี
การยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่าง ๆ 

     ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอดศิลปะผ้าไทหล่มใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วย 
                ปัจจัยภายใน 
                 คือ สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องการนั้นอยู่ภายในบุคคลผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็น หรือมอง
ไม่เห็นก็ตาม เช่น ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจิตวิญญาณ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็น 
บุคคลโดยสมบูรณ์ (Whole Person) ซึ่งปัจจัยภายในที่จ าเป็นแก่การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไท
หล่มอันเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ ดังนี้ 

     ๑. ชุมชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวไทหล่ม ความรักและหวงแหนในศิลปะผ้าไทหล่ม
พร้อมใจกันที่จะอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้าไทหล่มตลอดไป 

     ๒. ผู้ผลิตผ้าศิลปะไทหล่มมีการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาผ้าไทหล่มตั้งแต่คุณภาพการผลิตผ้า สี 
ลวดลาย รูปแบบทั้งที่เป็นของดั้งเดิมและพัฒนารูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทหล่มของลูกค้า 

    ๓. ต้องมีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเพ่ือให้ผ้าไทหล่มมีสี ลวดลายและได้คุณภาพทัดเทียมกันเป็น
แนวเดียวกัน 

    ๔. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากศิลปะผ้าไทหล่ม 
      ปัจจัยภายนอก อันได้แก ่
       ๑. หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนให้การสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผ้า 

การย้อมสี ลวดลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นของดั้งเดิมและพัฒนารูปแบบใหม่ รวมทั้งศึกษาวิจัยการ
แปรรูปผ้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอื่น  

       ๒. การสนับสนุนจากทางราชด้านนโยบายที่ให้ส่วนราชการในเขตพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอหล่มเก่าแต่งชุดท างานตามอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยศิลปะผ้าไทหล่ม เช่น การแต่งกายชุดท างาน
ด้วยผ้าศิลปะไทหล่มเป็นบางวัน เช่น ทุกวันศุกร์ หรือในวันที่ต้องเข้าร่วมพิธีส าคัญทางศาสนาหรือวัน
ส าคัญทางประเพณีนิยม  
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       ๓. ส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากศิลปะผ้าไทหล่มของชาวไทหล่มจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

               การวางโครงการใดก็ตามจะต้องเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์หรือชี้วัด 
(Identify) ตัวปัญหาให้ได้ และประชาชนจะต้องมาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหาที่เห็นว่าเป็นไปได้ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติและการประเมินผลหลังแล้วเสร็จ แล้วน าไปปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือชี้ชัดปัญหาและวางโครงการใหม่ เป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ การที่ประชาชนจะท าสิ่งนี้ได้นั้น 
จ าต้องได้รับรู้หรือเข้าถึงโครงการ และข้ันตอนของการด าเนินงานของรัฐ ในรูปของการสื่อสารหรือ
สัมพันธภาพสองทาง (Two-way Communication) กันอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมมิใช่เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประกอบการวางแผนหรือตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น”๒  การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคน หรือองค์กรประชาชนก็ดี ได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความ
สมัครใจโดยปราศจากข้อก าหนดที่มาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกในชุมชนรวมทั้งมีอ านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วย
ความพึงพอใจและผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย๓                  

  ส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลต่างมีนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปะผ้าไทหล่ม๔ จากภูมิปัญญาอันโดดเด่นของ
ชาวไทหล่ม ในพ้ืนที่อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอหล่มเก่า ถูกยกระดับความสวยงามบนผืนผ้าให้เป็นหนึ่งใน
ผ้างามคู่เมืองมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ และในปัจจุบันได้มีการน าเอาซิ่นหัวแดงตีนก่านมา
ประยุกต์ใช้ในแต่งกายให้มีความทันสมัย เข้ากับสมัยนิยมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ความ
เป็นท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท าให้ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึง
ขอเชิญชวนให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่านของเราไปด้วยกัน มีการส่งเสริมให้บุตร
หลานที่เป็นผู้หญิงแต่งตัวด้วยผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน๕ สวมใส่ในเทศกาลส าคัญหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         สรุปทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งการที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิด
หรือจุดมุ่งหมายที่ เหมือนกันเข้ามาด าเนินการนั้นให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้วรับ
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ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ถือว่าการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วม
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบ
ถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่  
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ปรากฏการณ์วิทยาในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบเปิดของนักเรียน 
ตามการประเมินการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  

Phenomenology Critical Thinking with Open Approach of Students 
According to the Assessment of Learning Mathematics 

 In the 21st Century 
 

ศรตุานนท์ ชอบประดิษฐ์ 
วิทยาลัยทองสุข 

 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์วิทยาในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
แบบเปิดของนักเรียนตามการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปรากฏการณ์
วิทยาในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบเปิดของนักเรียนตามการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งทั้งขั้นตอนทั้ง 4 ของวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยมีลักษณะเป็นปรากฏการณ์วิทยาแนวอุตรวิสัย กล่าวถึง เป็นความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอิสระในเรื่องที่
ต้องการศึกษาหลักส าคัญของแนวคิดนี้คือ มุ่งพรรณนาความหมายที่สร้างขึ้นมาในจิตส านึก ผู้ศึกษา
ตาม แนวคิดนี้ต้องไม่มีอคติ และไม่มีความเอนเอียงในเรื่องที่ศึกษา โดยขจัดความคิดเห็นของตนออก
จากสิ่งที่ตนเองก าลังศึกษา (bracketing) เน้นที่จุดมุ่งหมาย (intentionality) และสาระส าคัญ 
(essences) ของการรับรู้ของบุคคลมีความเชื่อว่ามนุษย์จะเข้าใจในสิ่งที่ประสบได้ด้วยการรับรู้  โดย
สรุปจากการเชื่อมโยงความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับขั้นตอนนี้ครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงผลงานเดี่ยวหรือผลงานกลุ่มบนกระดานดาหน้าชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนร่วมชั้นเรียนได้มองเห็น 
ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นไปได้ครูควรที่จะแสดงผลงานทั้งหมดของนักเรียน แม้ว่าอาจจะมีงานที่มีแนวคิด
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือผลงานที่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ครูควรที่จะ
แสดงออกต่อผลงานหรือแนวคิดของนักเรียนในทางบวกแล้วจึงค่อยๆ ปรับแนวคิดที่ไม่ถูกต้องจากการ
แลกเปลี่ยนและเสนอแนะจากเพ่ือนนักเรียนร่วมชั้นเรียน 

 
 
ค าส าคัญ: ปรากฏการณ์วิทยา,การคิดวิเคราะห์,วิธีการแบบเปิด,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 
 

Abstract 
The objective of this article is to describe the phenomenology of analytical thinking with 

an open method of students based on the assessment of 21st century mathematics learning, it 
was found that the phenomenology of analytical thinking with the open method of students was 
based on the assessment of learning. Know mathematics in the 21st century, both of which are 4 
steps of the Open Approach in math class. It is characterized by a phenomenology, ideology, 
mentioned as an independent idea of the subject to be studied. To describe the meaning that is 
built into the conscious mind, the student must not have prejudice. And there is no bias in the 
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subject studied By eliminating one's opinion from what we are studying (bracketing) the focus on 
purpose. The intentionality and essences of a person's perception are believed that human 
beings can understand what is experienced through it. In summary, by linking math ideas for this 
step, teachers will give students the opportunity to display individual work or group work on the 
front board for students to join the class. Moreover, if possible, teachers are advised to show all 
student work. Although there may be jobs with similar or similar concepts. The work is not 
complete. Or works with errors Teachers should therefore be able to positively express the 
student's works or ideas, and then gradually. Correct incorrect ideas from exchanging and 
suggesting from fellow students. 
 
Keywords: Phenomenology, Critical Thinking, Open Method, 21st Century Mathematics 
Learning 
 
บทน า 

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 มาเกือบ 2 ทศวรรษแล้วความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น อาจท าให้คนในยุคก่อนปรับตัวได้ไม่เท่าทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) จึงได้
เสนอแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย 
ราชบัณฑิตยสถานได้จัดท าค าอธิบายไว้ดังนี้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะ 
และนิสัยการท างานที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะดังกล่าวนี้
เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 
Framework) (Bernie Trilling & Charles Fadel) การศึกษาแนวคิดความคิดในศตวรรษที่ 21 หลัก
ส าคัญคือมีพ้ืนฐานจากชีวิตประจ าวัน  
 ดังนั้น โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องผสมผสานเนื้อหาและทักษะเข้าด้วยกันเพ่ือให้นักเรียนพร้อม
เผชิญกับโลกท่ีซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ในอีกประการหนึ่งกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
อธิบายถึง ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความยืดหยุ่นและความสามารถ ในการปรับตัวความเป็นผู้น า
และทักษะในการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันในทุกๆด้าน    อาทิ ความแปลกใหม่ ความคล่องตัว
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแหวกแนว ให้กลายเป็น
นวัตกรรม และหนทางการแก้ปัญหา รวมทั้งความสามารถที่จะบรรลุความพยายามการเอาชนะ
อุปสรรคและเชื่อมความแตกต่างและความสัมพันธ์ต่างๆวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ
ที่สอง (2552-2561) ก าหนดให้ “คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยเฉพาะคิดเป็น ท า
เป็นแก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน ให้เหตุผลแยกแยะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดท่ีจ าเป็นหลักอย่างการคิดวิเคราะห์  

ผู้เขียนได้วิเคราะห์การลดลงของคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์  พบว่า กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดรูปแบบต่างๆ เช่น     การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และการแก้ปัญหา เป็นต้น ชั้นเรียนทั่วไปในทุกวันนี้ ยังขาดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ การ
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คิดในศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสอบของนักเรียนไม่ได้ประเมินศักยภาพเหล่านี้  แบบ
ประเมินและแบบทดสอบเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์มากกว่าการวัดทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ ข้อสอบ
อัตนัยเน้นการตอบที่เป็นเพียงความรู้ ความจ า ยังไม่ถึงขั้นที่นักเรียนจะน าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในการหาค าตอบ (Black and William, 1998) และในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้คงเน้นความรู้ ในเนื้อหาวิชาและการ
ท าแบบฝึกหัดเพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหาเท่ านั้น (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546) ในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์  ส่วนใหญ่จะศึกษาการค านวณหาค าตอบของนักเรียนมากกว่าศึกษาการใช้กระบวนการ
คิดที่ส าคัญของนักเรียนเกี่ยวกับการส ารวจการวิเคราะห์  การตีความ การแสดงแทน                   
การตั้งสมมติฐานและการตรวจสอบ (Kouba &Franklin, 1993) ซึ่ง Inprasitha (2011) ได้กล่าวว่า 
ชั้นเรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเน้นเนื้อหา มองข้ามความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ 
และมองข้ามทัศนคติที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยความเข้าใจ 
 

1. นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
 
วิธีการแบบเปิดมีรากฐานมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนที่มีการวิจัย

เกี่ยวกับการประเมินการคิดขั้นสูงในคณิตศาสตร์ศึกษา โดยมีการใช้คาถามปลายเปิดในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ (Becker & Shimada, 1997) ซึ่งต่อมา Nodha (2000) ได้เรียกวิธีการ
จัดการเรียนการสอนนี้ว่า Open Approach หรือวิธีการแบบเปิด ซึ่งวิธีการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
แก้ปัญหาปลายเปิดที่พวกเขาไม่คุ้นเคย โดยลักษณะของปัญหาปลายปิดที่ใช้จะสามารถแก้ไขได้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายหรือมีมากกว่าหนึ่งค าตอบจากการน าเสนอหนึ่งปัญหาปลายเปิดหลักที่มีหลาย
ค าตอบที่เป็นไปได้และไม่สมบูรณ์อันจะน าไปสู่การได้ประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในขณะที่
พยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ปลายเปิดดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ด าเนินการผ่านการใช้
ค าถามปลายเปิดเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายท าให้ครูผู้สอนสามารถที่จะประเมินทักษะการคิด
ขั้นสูงของนักเรียนได ้Shimada (1997)  
โดยก าหนดสถานการณ์ไว้ 3 แนวทาง ตามแนวคิดของนฤมล อินทร์ประสิทธิ์(2551) ได้น าวิธีการแบบ
เปิดมาปรับใช้ในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 สถานการณ์ A สถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้ผู้เรียน  
 ขั้นที่ 2 สถานการณ์ B เมื่อผู้เรียนเผชิญกับปัญหา ผู้เรียนต้องสืบเสาะหาแนวทาง
แก้ปัญหาที่ครูก าหนดให้  
 ขั้นที่ 3 สถานการณ์ C สถานการณ์ที่ครูให้ผู้เรียนพยามแก้ปัญหาหาใหม่ที่ก้าวหน้า
กว่าเดิม 
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ภาพที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

ที่มา: ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ .2546 
  
 2.การประเมินในศตวรรษที่ 21 
 ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการทดสอบเป็นหลักไม่สามารถน าพา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะต้องจ าและมุ่งเน้นแต่
เนื้อหาไม่ได้วัดตามประเภทและระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุไว้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา
ได้แก่ ประเภทการวัดด้านความรู้ความสามารถ (cognitive domain) ได้ระบุระดับขั้นพฤติกรรมที่จะ
ไว้ตั้งแต่ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์น าไปใช้ การวิเคราะห์และการวิพากษ์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า การวัดต่างประเภททักษะการปฏิบัติ (Psychomotor domain) ได้ระบุระดับ
พฤติกรรมที่จะไว้ตั้งแต่ การลอกท าตามแบบการโดยไม่ต้องดูแบบ การท าเกิดผลตามเป้าหมายทุกครั้ง 
การท าให้เกิดผลอย่างมีคุณภาพทุกครั้ง และการน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี และ
การวัดตามประเภทเจตคติและบุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective domain) ได้ระบุระดับ
พฤติกรรมที่จะจัดไว้ตั้งแต่การรับรู้และการตอบสนอง การเกิดค่านิยม การน าความรู้และค่านิยม ไป
จัดระบบการท างานและเกิดการแสดงออกเป็นวิธีการปฏิบัติจึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลให้มีคุณภาพสูงตรงตามประเภทและระดับพฤติกรรมที่มาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา
ต้องการวัด การวัดผลไม่ได้ใช้เพ่ือการชี้ผลได้หรือตก แต่ควรใช้เพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้เกิดความสมดุลเชิงคุณภาพที่สอดคล้องพัฒนาดีขึ้นไป
ทิศทางเดียวกันทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะการท างาน และด้านเจตคติและบุคลิกภาพ
ต่อการท างาน  
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 ดังนั้น จึงควรน าผลการวัดและประเมินความสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน จะมีการความ
ขัดแย้งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ ถือเป็นความผิดปกติที่คณะครูจ าเป็นต้องประชุมหาวิธีทางแก้ไขเร่ง
ส่งเสริมด้านที่ไม่พัฒนาให้มีพัฒนาการดีขึ้นจึงจะเป็นการประเมินแบบสมดุลเชิงคุณภาพการประเมิน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงมีจุดเน้นคือ 1) สร้างสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ 2) เน้นการน า
ประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน 3) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
การทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน
ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพการวัดผลที่มีคุณภาพสูงควรประกอบด้วย เกณฑ์คุณภาพที่
เฉพาะเจาะจง การประเมินทุกชนิดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายของการประเมิน
ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายการเรียนชัดเจนและเหมาะสม มีวิธีการประเมินเหมาะสม มีส่วนตัวอย่างการ
ปฏิบัติได้ดี และการประเมินต้องแม่นย าจากความล าเอียงและบิดเบือน ซึ่งเป็นหลักการของการ
ประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์แทบไม่ต่างกับสมรรถภาพเฉลี่ยของผู้เรียน
ตามแบบทดสอบมาตรฐานแบบทดสอบบางชุดอ้างว่าสามารถประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
เนื่องจากมีค าถามแบบต้องเขียนตอบไม่ใช่เลือกจากสี่หรือห้าตัวเลือกแต่มีงานจริงๆบริบทที่ต้อง
น าไปใช้ในชีวิตจริงและสภาพแวดล้อมจริงของผู้สอบแต่เป็นไปไม่ได้ที่ศตวรรษ ที่  21 กลับ
แบบทดสอบเดิมจะประสานกันลงตัวเมื่อลองพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียน
กลับวิธีการที่เราทดสอบเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น ามาเสนอกรอบการท างานซึ่งมีทั้งเหตุผลและ
ประโยชน์ของทักษะที่จ าเป็นสาหรับผู้เรียนสิ่งที่ต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความต้องการและความ
กลัวผู้มีส่วนได้เสียรวมไปถึงครูผู้ปกครอง เขาเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับเนื้อหายังเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาแต่สาระส าคัญต้องมีเรื่องจิตส านึกต่อโรคการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์การสื่อสารการท างานร่วมกันความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเองความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ 
 3.บทสรุป  

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 มาเกือบ 2 ทศวรรษแล้วความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น อาจท าให้คนในยุคก่อนปรับตัวได้ไม่เท่าทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) จึงได้
เสนอแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย 
ราชบัณฑิตยสถานได้จัดท าค าอธิบายไว้ดังนี้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะ 
และนิสัยการท างานที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะดังกล่าวนี้
เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 
Framework) (Bernie Trilling & Charles Fadel) การศึกษาแนวคิดความคิดในศตวรรษที่ 21 หลัก
ส าคัญคือมีพ้ืนฐานจากชีวิตประจ าวัน  

หากย้อนมองในประเด็นปรากฏการณ์วิทยาในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบเปิดของ
นักเรียนตามการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  ซ่ึงทั้งขั้นตอนทั้ง 4 ของวิธีการแบบ
เปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีลักษณะเป้ฯปรากฏการณ์วิทยาแนวอุตรวิสัย กล่าวถึง เป็นความคิด
ที่เกิดขึ้นอย่างอิสระในเรื่องที่ต้องการ ศึกษาหลักส าคัญของแนวคิดนี้คือ มุ่งพรรณนา ความหมายที่
สร้างข้ึนมาในจิตส านึก ผู้ศึกษาตาม แนวคิดนี้ต้องไม่มีอคติ และไม่มีความเอนเอียงในเรื่องที่ศึกษา โดย
ขจัดความคิดเห็นของตนออกจาก สิ่งที่ตนเองก าลังศึกษา (bracketing) เน้นที่จุดมุ่ง หมาย 
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(intentionality) และสาระส าคัญ (essences) ของการรับรู้ของบุคคลมีความเชื่อว่ามนุษย์ จะเข้าใจ
ในสิ่งที่ประสบได้ด้วยการรับรู้  
 การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดนักเรียนมักจะถูกถามด้วยค าถาม  เช่น สิ่งที่
นักเรียนค้นพบคือคุณสมบัติ ความสัมพันธ์ กฎ หรือ วิธีการ อะไร เมื่อสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดได้
ถูกน าเสนอในชั้นเรียนแล้ว ซึ่งค าถามเหล่านี้อาจท าให้นักเรียนบางคนรู้สึกสับสน โดยเฉพาะช่วงแรกๆ 
ของการใช้วิธีการแบบเปิดโดยอาจเนื่องจากการไม่คุ้นเคยค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์  หรือไม่รู้ว่าจะ
ตอบสนองอย่างไรต่อค าถามดังกล่าว จึงไม่รู้ว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ท าอะไร ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้นักเรียน
เข้าใจถึงความหมายของสถานการณ์ปัญหา อาจท าได้โดยการกระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจกับประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งร่วมกันจากการใช้เครื่องฉาย หรือ overhead projector และแผ่นใสที่มีการเตรียมการ
มาเป็นอย่างดี และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เนื่องจากวิธีการแบบเปิดได้ให้ความส าคัญหรือ
เน้นย้ ากับการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งครูควรจะต้องระมัดระวังไม่ ชี้ช่องหรือ
ทิศทางในการคิดแก่นักเรียนมากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีการแบบเปิดไม่ได้มองหาวิธีหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง หากเป็นสิ่งหรือมุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหามากกว่า    
ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นที่ 2 ของวิธีการแบบเปิดนี้ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้จากการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งส าคัญในวิธีการแบบเปิด คือ การเชื่อมโยงจากการเรียนรู้ของ
แต่ละคนสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่ม เพราะการอภิปรายและเปรียบเทียบในชั้นเรียน การบันทึก
แนวคิดของนักเรียนแต่ละคนหรือการมีผลงานเขียนที่แสดงถึงร่องรอยของการคิดในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ   
 ฉะนั้นการใช้สมุดบันทึกหรือใบงานก็จะช่วยให้นักเรียนได้บันทึกแนวคิดของตนเองได้ง่าย
ขึ้นและการเก็บผลงานกลุ่มหลังเรียนจะเป็นหลักฐานให้ครูใช้ในการประเมินการเรียนรู้รายบุคคลและ
รายกลุ่มของนักเรียนได้อีกด้วย   ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ถือว่าส าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
บทเรียนต่อไปครูจะต้องพยายามที่จะบ่งชี้ให้ได้ว่านักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์ปัญหา  
และต้องการค าแนะน าหรือตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้พวกเขาได้คิดถึงสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหา โดยครูควรเดินดูการท างานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มในห้องเรียนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้
เวลาเหมาะสมในการมอบหมายให้นักเรียนแก้ไขปัญหาจะช่วยให้นักเรียนทางานเสร็จได้ในเวลาที่
ก าหนดให้ โดยสรุปจากการเชื่อมโยงความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับขั้นตอนนี้ครูจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงผลงานเดี่ยวหรือผลงานกลุ่มบนกระดานดาหน้าชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนร่วมชั้นเรียน
ได้มองเห็น ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นไปได้ครูควรที่จะแสดงผลงานทั้งหมดของนักเรียน แม้ว่าอาจจะมีงาน
ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือผลงานที่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ครูควรที่
จะแสดงออกต่อผลงานหรือแนวคิดของนักเรียนในทางบวกแล้วจึงค่อยๆ ปรับแนวคิดที่ไม่ถูกต้องจาก
การแลกเปลี่ยนและเสนอแนะจากเพ่ือนนักเรียนร่วมชั้นเรียน 
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DECODING THE THAILAND 20-YEAR NATIONAL STRATEGY PLAN EMBEDDED IN THE 
THAI EDUCATION POLICY: KNOCKING ON THE DOORS OF ALL THAI PRACTITIONERS 
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Abstract 

The Thailand 20-year National Strategy Plan has inevitably impacted on Thai education 
policy since the announcement published in the Royal Thai Government Gazette on the 8th of 
October 2017. It spontaneously moved towards its vision to reform the educational system and 
also introduced the educational standard derived from developed countries. This national 
framework can be in line with Thai education policy which is now tracking on the goals of investing 
in human capital, ensuring and reducing social disparities, strengthening the economy and 
enhancing competitiveness on a sustainable basis, and promoting green growth for sustainable 
development. Decoding the Thailand 20-year National Strategy Plan embedded in Thai education 
policy reflected on the government attempts to stabilize the country’s development towards the 
prosperity and sustainability by enhancing the efficiency of management in the public sector and 
promoting good governance. It is beneficial to have a clear and concrete pathway for a long-term 
educational development at this juncture of entering the so-called Thailand 4.0. Thai educational 
history and the scholar perspectives towards Thai educational issues are taken into account in 
applying this Thailand masterplan into practice conforming to Thai education policy guidelines. It 
has been questioned whether the masterplan is practical or not. The successful implementation 
seems to depend on the cooperation and collaboration among the representatives from all 
relevant ministries. Furthermore, policy makers, lecturers/teachers, practitioners, experts, people in 
the neighbourhood and local organizations should have mutually collaborated in reforming 
educational institutions in each area to be able to effectively manage teaching and learning.  This 
study highlights that balancing the government masterplan, local wisdoms, individual differences 
together with the consideration of world situations and the international competencies is the 
solution for the educational management. 
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1. Introduction 

Thailand attaches great importance to the concept of sustainable development in a long 
period of time. Our country has been guided by the Sufficiency Economy Philosophy (SEP), 
conceived by His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej. The SEP has been adopted and 
adapted as the core principle of National Economic and Social Development Plan since 2002. The 
current constitution has integrated SEP and sustainable development as integral parts (Khongkon & 
Thaweehirunratthakid, 2018). The development approach based on SEP is in conformity with the 
core principle of the 2030 Agenda and can serve as an approach to support the realization of the 
Sustainable Development Goals (SDGs). SEP promotes sustainability mindset and provides 
guidelines for inclusive, balanced and sustainable development. Therefore, SEP will continue to be 
our principal framework in completing the unfinished Millennium Development Goals (MDGs) 
business and achieving the SDGs. The cabinet has decided on 25 October 2016 to promote the 
application of SEP for SDGs in all areas and at all levels. Thailand has also been actively sharing 
SEP as a development model to the international community especially since her G77 
chairmanship in 2016 (Barua, & Tejativaddhana, 2019).   

Focusing on ‘20-year Strategic Education Plan’, education in Thailand has a rich cultural and 
political history. Formal Thai education began as early as the 13th century with the development of 
the Thai alphabet. Members of the male nobility and royalty were educated at the Royal 
Institution of Instruction, while boys of the common class often received education at Buddhist 
temples from highly educated monks, skilled in grammar, fine arts, medicine, law, astronomy and 
math. It was not until 19th century, the Thai educational reforms can be grouped into three waves. 
The beginning in 1868 and lasting through 1910, Thai girls were allowed to receive an education. 
The first wave of reform emphasized the development of education as a secular institution. English 
and commerce were brought to the forefront of Thai studies, as the nation’s central position 
allowed Thai leaders to acknowledge the importance of English communication, as well as 
participation in a quickly globalizing market. Education was also centralized and standardized in 
this period (David, 2014 and Engdahl, 2015). The second wave of Thai education reform started in 
1973, and spanned through the remainder of the decade into 1980. During the military rule and 
political unrest, the reform was sparked by reaction to student activism in the period of October 
1973 arrest of student activist Thirayudh Boonmi, a student uprising further rocked the country’s 
stability, amassing 80,000 protesters by October 13 (Winichakul, 1995). Thailand decided there 
needed to be unity in the management and administration of the education system. Leading 
administrators worked to abolish the inequality of the system, and to bring the curriculum up to 
date with the most relevant material for Thai students (Fry & Bi, 2013 and Naidoo, Wilkinson, 
Adoniou & Langat, 2018). The third wave of reform began in 1997 and came to a close recently in 
2010. It has been the most complex and extensive reform period thus far, and has called for a 
number of changes: it guaranteed government-provided education for 12 years. Many universities 

http://borgenproject.org/thailand-child-sex-workers/
http://borgenmag.wpengine.com/limitations-education-reform/
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became autonomous institutions. The system became decentralized, breaking into 175 different 
local education service areas. Standards were implemented to award teacher licenses (David, 
2014). Furthermore, the political venerability has been main influence on the educational 
development. 

As the world situation is dramatically changes, the policy makers and the practitioners need 
to get by in the real world. In the other words, they have to see through the needs of both local 
and international population. It cannot be denied that the political situation is directly affected on 
Thai educational reform and development. 

2. Perspectives towards Thai Education Underlining the Thailand 20-Year National Strategy 
Plan 

In past period, Thai education can be classified into three periods. Firstly, the Sukhothai 
Period (A.D.1238-1378) started from as the outstanding first Thai alphabet stone inscription of 1292 
by King Ramkamhaeng, and it recorded aspects of education in moral, intellectual and cultural 
terms and the original alphabets using up to the present. Later on, Ayutthaya (A.D. 1350-1767) was 
adopted by the court and people of still prevailed in the early reigns of the Bangkok period. 
Finally, the Bangkok Period (1782 onwards) was in reforming and modernization, immediately after 
the setting-up of the first school, the Command Declaration on Schooling was issued for this 
purpose.  During King Rama V set up an English school in the palace to prepare princes and court 
children for further studies abroad as well as a number of schools outside the palace for the 
education of commoners’ children. It is worth noting that the implicit significance of the 
establishment of the Department of Education lies not in the scope of its responsibilities but in the 
fact that education in Thailand was on its way to being a planned enterprise, more systematic than 
ever before, and that education also had its own spokesman to speak for its worthy cause 
(Kangkha, & Mahadi, 2017)   

 Later on, in 1898, the first Education Plan was launched. The most significant feature of 
this Education Plan was that the educational organization had covered all levels namely; pre-
primary, primary, secondary and technical education up to higher education.  In 1902 the 
National System of Education in Siam retained all the education levels of the 1898 Plan and 
reshaped them into 2 categories; namely, general education and professional or technical 
education. Another feature of this plan was that a variety of age limits for admission was imposed 
to motivate graduation within a scheduled duration.  In 1913, the School of Arts and Crafts (Poh 
Chang) was set up in Bangkok. In 1916, higher education emerged in Thailand as Chulalongkorn 
University was founded with 4 faculties: Medicine, Law and Political Science, Engineering, and 
Literature and Science.   In 1921, the Compulsory Primary Education Act was proclaimed. The 
Year 1932 heralded a period of historical change in Thailand as a constitutional monarchy system 
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replaced the traditional system of absolute monarchy.  The first National Education Scheme 
was thus devised whereby individual educational ability regardless of sex, social background or 
physical conditions would be formally ecognized.  From the year 1977 right through to the present 
day, it can accurately be said that all of the efforts made by the Ministry of Education have been 
geared towards one direction, which is to provide educational services as a means for a better 
quality of life and society (Ministry of Education, 2008 and Vorapanya & Dunlap, 2014).  

 Currently, the education becomes as a mechanism of national development principles 
throughout and when the original plan is completed, develop and create a new plan to set the 
goals and directions of the country's education by focusing on education for all Thai people to 
have access to equal opportunities in quality education. However, the world situation is changed 
rapidly, it seems that the knowledge inside the classroom in not real or not enough to bring it in 
dealing with the learners’ problems in their real life. Therefore, the learners are interested in to 
explore the knowledge with suit their needs outside classroom world. 

Despite Thai education system has been gradually developed with various factors. 
reforms, many Thai scholars, researchers and leaders who involved in the policy makers revealed 
their interested ideas related to the educational reforming in Thailand as following:  

Vejjajiva (2016) discussed three factors that affect the development of Thailand’s 
competitiveness namely Highly Adaptive - learners adapt to learn new things, Highly Globalized - 
the exchange of learning and courses at the national level; Highly Personalized - choosing to study 
and adjust according to individual interests (highly focus but flexile). Furthermore, the solution to 
the inequality in education Thai education requires the EdTech (Education Technology) to help 
solve all of Thai children’ access to quality education. 

Pimpa (2017) mentioned that Thai education still needs to develop people, teachers, 
keeping up with technological changes and economic factors also affected the education because 
nowadays schools, colleges, universities have improved their great quality. Therefore, the 
government could give a child or teacher or a good environment.  

Tungkunanan (2016) realized that Thai education from the past-present to the future can 
support decentralization in means of administration, budget and responsibility in accordance with 
the guidelines to encourage the province to self-study together with the education area. Local 
administrative organizations, community institutions, development systems, supervision, 
supervision, and collaborative work by four parties, namely representatives from the Ministry of 
Education and Higher Education, teachers, practitioners, experts, people and local organizations in 
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order to collaborate in reforms and educational institutions in each province, district, sub-district to 
be able to effectively manage teaching in new ways.   

Mekwan (2014) stated that Thai education reform is to provide opportunities for children in 
means of morality and positive.  

Pimdee and others (2019) discussed an advancement of technology can lead in learning 
and development as technology leads the learners develop quickly. Thailand 4.0 era can help the 
skills and develop students to gain knowledge.  

 Jindanurak (2017) said that teachers and students in the Thai education 4.0 era need to 
become professional teachers in terms of content of the knowledge or even the teaching 
techniques to understand the students. Moral teachers will receive respect from students.  

After revising on Thai education history and the scholars’ reviews in Thai contexts, we can 
be taken into account in applying master plan into practice by raising awareness of the learners’ 
individual differences, local wisdom and international competency and dramatically changes of 
world situations which will be described the Figure 1.  
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 Figure 1: Practical Implementation of Thai Education Policy 
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  Based on the Figure 1, shown how to move our country to become the developed nation 
underpinning in the ‘20-year Strategic Educational Plan’ i.e. it can be said that the ideal from the 
National Strategy Plan into practice on the Thai Educational Policy. It can be described on how to 
bridge the ideas stated in the Thailand 20-year National Strategic Plan shown in the left triangle 
into practice on the 20-year Strategic Educational Plan shown in the right triangle by all 
practitioners, experts, and Thai people in the middle of those two triangular dimensions. 

 The conceptual framework of the Thailand 20-year National Strategic Plan (National 
Strategy Plan) was shown in the left triangle in Figure 1. It emphasizes on the country 
development process which has now promoted Stability Economics Philosophy (SEP), directly 
aiming to empower the stability, prosperity, sufficiency and concrete sustainability. This has been a 
key guiding principle for Thailand’s sustainable development efforts. The philosophy stresses the 
balance in the use of economic, social, environmental and cultural capital. The SEP is based on 
three principles that stress a middle path for Thai people at all levels, from family, community to 
country. These principles are moderation, reasonableness, prudence. Moderation refers to the less 
wasteful consumption and production patterns, the curbing of fossil fuel usage, and sustainable 
management of marine and terrestrial ecosystems. Reasonableness refers to a thoughtful 
consideration of the impact that our actions and decisions may have both on others and the world 
around us. Reasonableness has numerous practical applications in global issues of climate change, 
equality, justice, developing clean energy sources and reducing pollution. Prudence is about 
assessing potential risks, working methodically and achieving a level of competence and self-
reliance before proceeding further. The SEP umbrella has three main pillars: Sustainable 
Development Goals (SDGs), Millennium Development Goals (MDGs), and Thailand 4.0. The 
Sustainable Development Goals (SDGs) are for local development; the Millennium Development 
Goals (MDGs) are for global development and the Thailand 4.0 policy is a government tool to gear 
up the country’s economy and production to become a high-income nation. Firstly, the SDGs are 
for localization and put the sustainability in health, food, water and energy security whereas the 
MDGs are for globalization and focus on the social development e.g. hunger, poverty and 
inequality, illiteracy, sickness and environmental degradation. In Thailand, the SDGs were built on 
the success of the earlier MDGs as our country has been guided by the SEPs on its people-
centered development approach. Thailand has shared the expertise it gained from achieving the 
MDGs directly with other countries through regional forums such as ASEAN. This proved the 
contribution to the global development process by helping to strengthen its neighbors’ capacity to 
fulfill their MDG commitments and their future development endeavors. Lastly, the Thailand 4.0 is 
an economic model that endeavors to change traditional farming to smart farming, traditional 
SMEs to smart enterprises, traditional services to high-value services, and transform the economy 
so that it is driven by innovation, creativity, research and development, and green industries. In 
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other words, Thailand 4.0 is in line with the 20-Year National Strategy Framework and the 12th 
National Economic and Social Development Plan. 

        The educational practical concept was mapped out in line with Thai education policy 
shown in the right triangle in Figure 1. Thai education policy needs to raise students’ awareness of 
sufficient economic philosophy i.e. knowing, sharing, taking responsibility and valuing knowledge 
both locally and globally. Then, the provided skills embedded under the meaningful written policy 
decoded from the conceptual framework of the National Strategy Plan but conformed to the 12th 
National Economic and Social Development Plan are Thai and World citizenship by reskilling and 
upskilling the 21st century skills to the people of Thais to achieve the SEP ultimate goals. Firstly, 
how to become the quality of Thai citizenship, Thai learners and people would have been 
obtained the knowledge, skills, values and attitudes that needed for them to protect their country, 
societies and world to be more peaceful, tolerant, secure and definitely sustainability. Secondly, 
how to become the quality of world population, Thai learners and people have transferred their 
sense of sustainability belonging on the national identity to become the sensed of understanding 
an individual by the contributing to the world community, understanding of one own role as a 
world citizen and being responsible to one’s own action, committing to the social justice and 
willing to act for the world’s harmony, having good values and attitudes toward others, 
environment, and other living creatures (ONEC,1999). However, the key skills to become the 
quality of local and global citizen are:- knowledge and understanding; skills (cognitive and social);- 
and values and attitudes for being active, responsible global citizens (Meuanpew, 2017).  Last, the 
most important of how to become the quality of Thai or world population is the 21st century skills 
can be defined as the ability or competency (knowledge, skills, work habits, and character traits 
commonly associated with 21st century skills) that people have been effectively adopted for 
learning standards. This includes: Critical thinking, problem solving, reasoning, analysis, 
interpretation, synthesizing information; Research skills and practices, interrogative questioning; 
Creativity, artistry, curiosity, imagination, innovation, personal expression; Perseverance, self-
direction, planning, self-discipline, adaptability, initiative; Oral and written communication, public 
speaking and presenting, listening; Leadership, teamwork, collaboration, cooperation, facility in 
using virtual workspaces; Information and communication technology (ICT) literacy, media and 
internet literacy, data interpretation and analysis, computer programming; Civic, ethical, and social-
justice literacy; Scientific literacy and reasoning, the scientific method; Global awareness, 
multicultural literacy, humanitarianism (Government Gazette, 2018). 

 Meanwhile in the middle of the left and right triangular shown how to the use of 
knowledge, skill and the application of science, technology, innovation and research and 
development by the practitioners, experts, and people in their specific with strong uniqueness 
areas to weigh how to balance and harmonize the momentum of ideas in their fields.  As we 
known that the SEP emphasizes the value of local wisdom and culture to address localized 

https://www.edglossary.org/learning-standards/
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development challenges and cultivates sustainability mindsets in people on the ground.  Firstly, it 
is about the learners’ individual differences.  The learner individual differences refer to 
distinguishes of the following factors:- age, aptitude/intelligence, motivation, learning/cognitive 
style, and personality (Zafar, S., & Meenakshi, K., 2012) .  The ultimate goal of providing the 
educational quality is priority on the individualities of the learners. For instance, arranging the 
learning environment suit to demographic details like the ages, interests, sexes and others. As we 
know the gaps among the city and urban learners are very broad like Mekwan, (2014) mentioned 
that some learners prefer to study but they don’t have sponsors or budget to support their study, 
meanwhile the learners in the big cities they have various learning accessories and also extra 
budget for tutorial fee. How to bridge the gaps is to provide equally opportunities for Thais both in 
urban and city. For this reason, the policy makers and authorities have to decentralize both 
educational budget and facilities into urbanization as Tungkunanan, (2016) recommended. 
Secondly, it is both local wisdom and international competency, a local wisdom is known as a 
combination of knowledge and traditions that are specific to a location, and that are passed on 
from generation to generation. For example, a Thai farmer can tell by the crying of cicadas in the 
morning and evening meant as ending of summer, whereas an international competency is defined 
as the skills, values, and behaviours that prepare young people to thrive in a more diverse, 
interconnected world. In a rapidly changing world, the ability to be engaged citizens and 
collaborative problem solvers who are ready for the workforce is essential to be local 
and global problem solvers. How to harmonize both ideas in educational track e.g. training the 
learners how to link their local to international or how to think globally but act locally, then it can 
serve quality of educational goals easily. Lastly, it is the world situations.  The world situation 
can be meant as trends, realities in terms of economic, politic, social, disaster, natural 
phenomenon, environment etc. happened or happening in real world which effect on the human 
beings. By observing, noticing and learning facts in current contexts can definitely induce what/how 
and why such learning skills (reskill/up skills), technology literacies and many more need to be 
embedded in the core educational policy including the flexibilities in practices.  In other words, 
the idea of thinking globally but acting locally is still strong practical pathway. 

3. Conclusion 

In conclusion, the educational management to create a new generation of Thai people 
according to the Thailand 20-year National Strategy Plan that has been raising the quality of 
education and learning to have equal quality and thoroughly in the strategy of human 
development and capacity building is very important and interesting because the crises of the past 
education problems are complex, causing education has not yet experienced the success. In 
addition to studying the National Strategy Plan for competitiveness building, there are 
development goals that focus on raising the country's potential in many dimensions in the area of 
information technology development, accessibility is still small compared to other countries. By 
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bridging the gaps among the ideal of SEG, SDGs, MDGs, and Thailand 4.0 in the lined with the 
Thailand 20-Year National Strategy Plan transitioning into practices in the line of the Thai 
educational policy by those practitioners, experts, learners and people in different areas.  The 
potential and beneficial can encourage and support lifelong learning, but it needs how the 
designer/teacher maximize its potential to drag an individual development through continuum of 
learning from a young generation through to ongoing lifelong learning mode. However, the 
powerful form and structures of technology stated in Thailand 4.0 with the 21st century skills 
would be a potential at the beginning stage of Thai education development procedures. 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากหมาเก้าหางเป็นต้านานของชนชาติไต-ลาว ซึ่งชนชาติไตมักจะคิดว่าต้านานของ
ตนเก่าที่สุดในโลก ดังนั้นการที่ชนชาติไต-ลาว กินข้าวเหนียวจึงอาจจะหลงคิดว่าข้าวเหนียวคือข้าว
ชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักตามต้านานหมาเก้าหาง แต่ความจริงมันมีข้าวที่มนุษย์ทั่วโลกรู้จักและเก่าแก่กว่า
ข้าวเหนียว นั้นคือข้าวป่า พันธุ์หญ้าข้าวผีโบราณ Oryza rufipogon 野生稻 (Yěshēng dào ) 
ของจีน โดยค้าว่าอินดิกา (Indica) เป็นชื่อเรียกข้าวสายพันธ์เอเซียทั้งหมด ที่เรียกว่าอินดิกาเพราะขุด
พบครั้งแรกที่อินเดีย แม้ว่าปัจจุบันจะพบหลักฐานว่ามีเก่าสุดอยู่ที่จีนแล้วก็ตามดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นข้าวโบราณหรือข้าวผสมพันธุ์ขึ้นใหม่ที่เอาข้าวเอเชียมาผสมกัน ก็เรียกว่าข้าวอินดิกาทั้งสิ้น ไม่
ว่าจะเป็น สายพันธุ์ข้าวอินเดีย สายพันธุ์ข้าวเหนียวญี่ปุ่น สายพันธุ์ข้าวเหนี่ยวจีน ลาว ไทย หรือสาย
พันธุ์ข้าวเจ้า ก็เรียกว่าข้าวอินดิกาทั้งสิ้น และจัดอยู่ในจีนัสหรือยีน (Genus) เดียวกัน  (Megan 
Sweeney and Susan McCouch, ๒๐๐๗) คือ Oryza sativa  แต่คนละสปีชีส์ (species) 

ค าส าคัญ ข้าวป่า ข้าวฟ่าง ต้านานข้าวเอเชีย หมาเก้าหาง 

ABSTRACT 

 The nine-tailed dog is the legend of the Tai-Lao people, Which the Tai 
people tend to think that their legend is the oldest in the world Therefore, the Tai-
Lao people eat glutinous rice, so it may be tempted to think that glutinous rice is the 
first rice that humans know according to the legend of nine-tailed dogs. But in truth, 
there are rice that people around the world know and are older than glutinous rice. 
That is wild rice; Oryza rufipogon 野生 稻 (Yěshēng dào) of China, always ASIAN rice 
called Indica because it was first excavated in India. Although present evidence of the 
oldest in China, as already mentioned Which is whether it is an ancient rice or a new 
breeding rice that mixes ASIAN rice also called Indica rice, whether it is an Indian rice 
breed Japanese glutinous rice species Chinese rice, Laos, Thai or rice varieties all 
called Indica rice, all were the same genus of Oryza sativa, but different species. 
                                                           
๑ อาจารย์ประจ้าหลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส้าหรับชาวตา่งประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา อีเมล: zinczinc๑๙๕๗@gmail.com 
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บทน า 

เนื่องจากหมาเก้าหางเป็นต้านานของชนชาติไต-ลาว ซึ่งชนชาติไตมักจะคิดว่าต้านานของ
ตนเก่าที่สุดในโลก ดังนั้นการที่ชนชาติไต-ลาว กินข้าวเหนียวจึงอาจจะหลงคิดว่าข้าวเหนียวคือข้าว
ชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักตามต้านานหมาเก้าหาง แต่ความจริงมันมีข้าวที่มนุษย์ทั่วโลกรู้จักและเก่าแก่กว่า
ข้าวเหนียว นั้นคือข้าวป่า พันธุ์หญ้าข้าวผีโบราณ Oryza rufipogon 野生稻 (Yěshēng dào )  

๑. ต้านานข้าวจีนกับเหยียนตี้ เสินหนง (炎帝神农)  
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และมีพ้ืนที่กว้างใหญ่มีหลายชาติพันธุ์มากมาย ท้าให้

มีพ้ืนการเพราะปลูกเกษตรกรรมและการท้านาข้าวมาตั้งแต่แรกเริ่มยุคประวัติศาสตร์ของโลกมานาน
และเก่าแก่ไม่แพ้อารยธรรมอ่ืน ซึ่งบรรพบุรุษชาวจีนที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องว่า เป็นบรรพกษัตริย์ 
และเทพแห่งการแพทย์สมุนไพรจีน และการเกษตรคือเหยียนตี้ เสินหนง (炎帝神农) ในต้านานจีน
โบราณ เทพบรรพกษัตริย์ เหยียนตี้ เสินหนง (炎帝神农) หรือเทพแห่งการเกษตร และเทพบรรพ
ชนของชาวจีน  ซึ่งเป็นผู้ค้นพบสมุนไพร การท้าคันไถ่ สร้างพิณห้าสาย และพืชที่เพาะปลูกกินได้ ฯลฯ 
เมื่อกว่าห้าพันปีก่อน ซึ่งพืชห้าชนิดที่เทพบรรพชนเสินหนงค้นพบ หรือน่าจะรวมรวมบันทึกไว้มากกว่า 
เพราะธัญพืชทั้งห้าชนิดมนุษย์ยุคโบราณก่อนยุคห้าพันปีก่อนน้ามาปลูกกินได้แพร่ก่อนหน้านั้นนาน
แล้วคือ ๑.๑. ข้าว 稻子 (Dàozi) Rice ๑.๒. ข้าวฟ่างไม้กวาด  黍子 (Shǔ zi) Proso 
millet/Panicum miliaceum ๑.๓. ข้าวฟ่างเกาเหลียง 高粱 ( Gāo Liáng) Sorghum bicolor 
๑.๔. ข้าวสาลี 麦子 (Màizi) ๑.๕. ถั่ว 豆子 (Dòuzi) โดยเฉพาะถั่วเหลือง soybean หรือ soya 
bean, 黄豆/大豆 (huángdòu/dàdòu คือ Glycine max (Linn.) Merr.) ๒ 

๒. ต้านานข้าวญี่ปุ่นกับเทพอินาริ โอกามิ (稲荷大神 ; Inari Ōkami)  

ตามต้านานเป็นเทพแห่งธัญพืชทั้งหลาย เป็นผู้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในกับบรรพบุรุษของ
มนุษย์ และคุ้มครองให้รวงข้าวเหนียวจาปอนิกา (Japonica) สุกเป็นสีทอง มักปรากฏกายเป็นหญิง
บ้าง ชายชราบ้าง มีบริวารเป็นสุนัขจิ้งจอก บางครั้งจึงว่าเทพอินาริคือเทพจิ้งจอก  โดยแต่เดิมหน้าที่
การดูแลสรรพาหารทั้งหลายเป็นของเทพีอูเกโมชิ หรือยูเกะโมชิ  保食神 ก็ว่า ซึ่งเป็นชายาของ
เทพอินาริ แต่วันหนึ่งสุริยเทวีอามาเตราซุ (天照大神) ได้ให้เทพีอูเกโมชิ จัดกยาหารถวายเทพแห่ง
จันทร์ "สึกูโยมิ"月讀  เป็นที่อร่อยถูกพระทัยมาก เทพแห่งจันทร์สึกูโยมิอยากรู้สูตรลับจึงแอบตามไป
ดูที่ครัวก็ตกใจที่พบว่าเทพีอูเกโมชิ (保食神) ดึงเอาธัญพืช และวัตถุดิบต่าง ๆ มาจากภายใน
ร่างกายของตนเองแต่ที่แย่ที่สุดคือที่ทวารหนัก (ตูด) ท้าให้เทพแห่งจันทร์สึกูโยมิรู้สึกรังเกียจ รับไม่ได้ 
(เพราะเหมือนได้กินขี้และอวกของเทพีอูเกโมชิ) จนเปลี่ยนเป็นความโกรธแทน จนถึงกับฆ่าเทพีอูเกโม
ชิ ท้าให้ศพของนางตกลงมายังโลกมนุษย์และกลายเป็นธัญพืชต่าง ๆ แต่นั้นมาเทพอินาริจึงกลายมา
                                                           
๒

 Yang, Lihui; An, Deming; Turner, Jessica Anderson. Handbook of Chinese mythology (Oxford: 
Oxford University Press, 2005). p. 190-199.  



515 

 

เป็นเทพคุ้มครองธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งข้าวด้วยซึ่งเป็นตัวแทนของนางอันเป็นที่รักของตน  ส่วนเมื่อสุริย
เทวีอามาเตราซุรู้ว่าเทพีอูเกโมชิคนโปรดของตนถูกพระสวามีคือเทพแห่งจันทร์สึกูโยมิฆ่าแล้ว ก็โกรธ
มากและไม่ยอมพบหน้าสามีอีกเลย ท้าให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่ค่อยได้พบกันนอกจากยาม
โพล้เพล้ ๓  

    ๓. ต านานสุนัขเก้าหางของไตเขิน สุพรหมโมขาชาดก 
เรื่องของสุพรหมโมขากุมารของชาวไตเขิน ล้านนา และอีสานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้านาน 

หมาเก้าหางน้าข้าวมาให้ของชาวจ้วงแต่มีหมาเก้าหางเป็นสัตว์คู่บุญของพระโพธิสัตว์ ในนิทานพ้ืนบ้าน
หรือที่เรียกว่าชาดกนอกนิบาต ที่ตามปรากฏในเรื่องพระโพธิสัตว์เกิดเป็นชายยากจน ต่อมาได้รับ
ค้าแนะน้าก่อนตายจากบิดาให้ท้าไร่เลี้ยงชีพ พระอินทร์เห็นใจจึงส่งไข่ฟ้า หรือถุงวิเศษให้นางจันทิม
พรหมาเทพธิดาลงไปช่วยเหลือพระสุพรหมโมขากุมารโพธิสัตว์ จนได้เป็นชายาของพระโพธิสัตว์ ซึ่ง
ความงามของนางจันทิมพรหมา หรือนางไข่ฟ้า ท้าให้พระราชาแห่งเมืองตุตระนคร  (บางส้านวนว่า 
มาตุลนคร) หาทางแย่งชายาของพระโพธิสัตว์ด้วยการพนันต่าง ๆ แต่สุดท้ายก็ไม่ส้าเร็จเพราะนางไข่
ฟ้าช่วยไว้ได้ทุกครั้ง สุดท้ายจึงให้พระโพธิสัตว์ไปน้าบัวหอมจากเมืองบาดาลมาให้ ซึ่งในระหว่างทาง
พระโพธิสัตว์ก็ได้ธิดาพญามดง่าม นางยักษ์ และนางนาคราช มาเป็นภรรยาเพ่ิมจากหนึ่งเป็นสี่นางท้า
ให้พระราชาแห่งเมืองตุตระนครริษยาหาทางฆ่าพระโพธิสัตว์และริบชายาทั้งหมดมาเป็นของตนเอง แต่
ก็ไม่เป็นผลเพราะชายาทั้งสี่ช่วยปกป้องพระโพธิสัตว์ไว้ 

 ต่อมาจึงให้คนแอบในกลองมาฟังความลับของพระโพธิสัตว์กับชายาจึงรู้ว่า พระโพธิสัตว์
กินเนื้อ ยักษ์ งู ไข่มด และไข่ต่าง ๆ ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นชายาทั้งสี่จะป่วยอยู่ไม่ได้ จึงเชิญให้พระโพธิสัตว์
เข้าไปในวังและจัดอาหารให้กินตามนั้น ชายาทั้งหมดของพระโพธิสัตว์จึงหนีไป ฯลฯ แล้วแต่ส้านวน... 
ถึงตอนนี้พญาสุนัขด้าเก้าหางที่เป็นสัตว์คู่บารมี จึงต้องพาพระโพธิสัตว์ไปตามนางไข่ฟ้า ซึ่งพระ
โพธิสัตว์จะต้องว่ายข้ามห้วงน้้าใหญ่ถึงเก้าครั้ง ท้าให้หางทั้งหมดของพญาสุนัขด้าเก้าหางขาดและสิ้นใจ
ตาย เก้าหางเปรียบคือห้วงทุกข์ และโลกุตรธรรม ๙ ข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกธรรมอันเป็นสะพาน
ไว้อีก  จนพญาแมลงวันมาขอกินศพพญาสุนัขด้าไร้หาง ไร้หางเปรียบคืออสุภกรรมฐาน และสมถภวนา 
จึงได้พบนางไข่ฟ้าอีกครั้งหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์และชายาทั้งสี่ก็จัดทัพไปรบกับพระราชาแห่งเมืองตุ
ตระนคร เมื่อพระราชาถูกธรณีสูบไปเพราะการอธิษฐานของนางนาคราช พระโพธิสัตว์ก็ได้ครองราชย์
เมืองตุตระนครพร้อมกับชายาทั้งห้า ซึ่งเปรียบได้คือ เบญจศีล (คนที่ห้าคือมเหสีของพระราชาแห่ง
เมืองตุตระนครที่สิ้นพระชนม์) ๔ 

 ๔. สุนัขเทพของอินเดีย และหมาไนของเจ้าแม่กาลี 
สุนัขเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ปรากฏในภาพวาดโบราณก่อนยุคประวัติศาสตร์ในประเทศอินเดีย 

แสดงให้เห็นว่าพวกดราวิเดียนมีความคุ้นเคยกับสุนัขอยู่ก่อนแล้ว แม้จากหลังที่พวกอารยันอพยพเข้า
มาในอินเดียพวกชาวอารยันซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพวกล่าสัตว์ก็ยิ่งบูชานับถือสุนัขซึ่งใช้เฝ้าดูแลรักษา
สัตว์เลี้ยงของพวกอารยันไม่ถูกพวกดราวิเดียนมาขโมยไป 
                                                           
๓

 Mittal, Nemi. World-Famous Mythologies. (Delhi: Pustak Mahal,1993). p. 96-97. 

๔
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). สุพรหมโมกขา. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http: 

//www.sac.or.th/databases/folktales/folktale-details.php?id=161 [9 เมษายน 2564] 
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การนับถือสุนัขของชาวอินเดียปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวว่า วันหนึ่งพวกอสูร "ปณิ" ได้
ขโมยวัว และปศุสัตว์ทั้งหลายของฤาษีอังคีรสน้าไปซ่อนไว้ในหุบเขา ไม่มีใครตามหาได้เจอ นาง “สร
มา” (सससस) หรือ “เทว ศุนี” นางสุนัขเทวดาของพระอินทร์ ได้ติดตามไปจนเจอ และได้บอกให้
พระอินทร์ให้มาช่วยปศุสัตว์และพวกวัวเหล่านั้นกลับไป แสดงให้เห็นว่าชาวอารยันซึ่งเป็นนักล่าสัตว์
บูชาสุนัข เช่นเดียวกับพวกชาวไตในสมัยโบราณ โดยชาวอารยันถือว่า หมาคือเพ่ือนของพระอินทร์ 
วีรบุรุษที่ฆ่ามังกร หรืองูยักษ์ได้ในยุคก่อนพระเวท แต่ต่อมาสมัยหลังห้าร้อยปีหลังพุทธกาลคนอินเดีย 
พวกอารยันที่รับอารยธรรมเพาะปลูกจากดราวิเดียน๕  

พันธ์ข้าวที่ส าคัญ 
พันธ์ข้าวเอเชียมีมากมายหลายชนิดแต่บทความและงานวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย

มักไม่ได้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ของพันธุ์ข้าวให้ชัดเจน ทั้งที่ความจริงชื่อวิทยาศาสตร์มี
ความส้าคัญมากในการศึกษาพันธุ์ข้าวเชิงประวัติ และพันธุ์ข้าวที่ส้าคัญได้แก่  

๑.ข้าวอินดิกา (Indica) Oryza sativa หรือเอเชียไรค์ (Asian rice) เป็นข้าวที่มีลักษณะ
เม็ดเรียวยาวรี ล้าต้นสูง ตั้งชื่อมาจากแหล่งที่ค้นพบครั้งแรกในประเทศอินเดีย  แต่ปัจจุบันค้นพบแล้ว
ว่าหลักฐานว่ามีการปลูกข้าวเก่าสุดในประเทศจีนได้พบร่องรอยของข้าวป่าที่มีอายุถึง ๑๖,๐๐๐ ปี 
และข้าวที่ปลูกอายุกว่า ๙,๐๐๐ ปี โดยพิจารณาจากการขุดพบหลักฐานข้าวไหม้ที่ติดอยู่กับเศษ
ภาชนะรวมทั้งเศษต้นข้าวสมัยโบราณ ที่ขุดได้จากถ้้า ๒ แห่งในหุบเขาเมืองหนานชาง ( Nanchang ) 
เมอืงหลวงของมณฑลเจียงสี (Jianxi) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จุดเริ่มต้นของการเพาะปลูก
ข้าวของมนุษย์ จากวัฒนธรรมลุงชาน ของประเทศจีน และวัฒนธรรมฮัวบิเนียนของประเทศเวียดนาม
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้้าตอนเหนือของอินเดีย ตอนล่าง ด้านตะวันออกของเชิงเขาหิมาลัย ซึ่งการ
เพาะปลูกใช้วิธีการปลูกคล้ายกับการท้าไร่เลื่อนลอย หลังจากนั้นวิวัฒนาการปลูกข้าวจากการท้าไร่
เลื่อนลอย มาเป็นการท้านาหว่าน ประมาณ ๙,๐๐๐ ปีก่อน และพัฒนาสู่การท้านาแบบปักด้า ซึ่งพบ
หลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียงของไทย เมื่อราว ๕,๐๐๐ ปี๖   

ข้าวอินดิกาเป็นข้าวที่นิยมเพาะปลูกในทวีปเอเชียเขตมรสุม ตั้งแต่ จีน เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย ไปจนถึงอินเดียและศรีลังกา และแพร่กระจายไปทั่งเขตอุษาอาคเนย์ตั้งแต่
หลัง พ.ศ. ๑๐๐๐ ทั่งเขตลุ่มน้้าอิระวดี และต่อมาแพร่ขยายเพาะปลูกในทวีปอเมริกา เฉพาะใน
เมืองไทย ข้าวอินดิกานิยมเพาะปลูก ในบริเวณที่ราบลุ่มตอนใต้ของแม่น้้าเจ้าพระยา เพ่ิมจ้านวนอย่าง

                                                           
๕

 Mani, Vettam. Puranic Encyclopaedia. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975) p. 694. 

๖
 Megan Sweeney and Susan McCouch . (2007) The Complex History of the 

Domestication of Rice. Oxford Journals. Retrieved April 9, 2019, [online] website: 
https://www.researchgate.net 
/publication/6219524_The_Complex_History_of_the_Domestication_of_Rice and https://www.ncbi
.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2759204/ [9/4/2021] 
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รวดเร็ว แทนข้าวเหนียวที่เคยปลูก ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกข้าวอินดิกาที่มาจากต่างประเทศ ว่า “ข้าว
ของเจ้า”แล้วเรียกกันสั้นลงเหลือเพียง " ข้าวเจ้า" มาถึงทุกวันนี้ ๗ 

๑.๑ ข้าวเจ้า Oryza sativa Linn. (หลัง พ.ศ. ๑,๐๐๐/ ๑๕๖๒ ปีก่อน) 
๑.๒ ข้าวเหนียว Oryza sativa var. glutinosa   糯米 (nuòmǐ) หรือ 秫米 

(chu t-bí) (๕,๕๐๐ ปี หรือ ๓,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) 
๑.๓ ข้าวป่าอินเดีย Oryza nivara หรือ Oryza sativa f. spontanea 尼伐拉稻 ( 

Ní fá lā dào ) ตระกูลข้าวอินดิกา 
๑.๔ ข้าวจาปอนิกา (Japonica) O. sativa subsp. japonica เป็นข้าวเหนียวเมล็ด

ป้อม กลมรี มีแหล่งก้าเนิดจากทางภาคเหนือ แล้วผ่าน มาทางลุ่มแม่น้้าโขง ในสมัยก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๐๐๐ หรือ ๕๖๒ ปีก่อน) หลังจากนั้นลดจ้านวนลงไปแพร่หลาย ในเขตอบอุ่นที่ ญี่ปุ่น 
เกาหลี รัสเซีย ยุโรป และอเมริกา๘  

๒.ข้าวจาวานิกา (Javanica) tropical japonica   เป็นข้าวลักษณะเมล็ดป้อมใหญ่
สันนิษฐานว่า เป็นข้าวพันธุ์ผสม ระหว่าง ข้าวอินดิกาและจาปอนิกา นิยมเพาะปลูกใน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน หมู่เกาะริวกิว และญี่ปุ่น แต่ไม่ ค่อยได้รับความนิยมนักเพราะให้ผลผลิตต่้า ประเทศ
ต่างๆในโลกต่างก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ เพ่ิมพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าวและวิธีการปลูกข้าวให้ได้
ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ต้านานเกี่ยวกับข้าวของแต่ละชาติต่างก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน๙  

๓. ข้าวป่า wild rice ข้าวป่าแคนาดา 菰属 (Gū shǔ)/ข้าวป่าเอเชีย 野生稻 (Yě 
shēng dào )  

๓.๑ หญ้าข้าวผี Oryza rufipogon 野生稻 (Yě shēng dào ) Asian wild rice 
๑๖,๐๐๐ ปี หรือ ๑๔,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล 

๓.๒ ข้าวป่า Zizania 菰属 (Gū shǔ) Canada wild rice พืชวงศ์หญ้า มีหลายสาย
พันธุ์ เช่น ข้าวป่าแดนเหนือ Zizania aquatica (Northern wild rice) บ้างครั้งเรียกว่า "ข้าวอินเดีย" 
(India rice ๕,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล) เป็นคนละสายพันธุ์กับข้าวอาเชีย/อินดิกา และไม่พันธุ์เดียว
กับข้าวป่าอินเดีย Oryza nivara หรือ Oryza sativa f. spontanea ที่แพร่หลายในอาเซียน อินเดีย 
และจีน๑๐   

                                                           
๗

 ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).  คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลกึ. 

[ออนไลน]์แหล่งที่มา: http://www.arda.or.th/ kasetinfo/rice/rice-histories.html [9 เมษายน 2562]. 
๘

 ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).  คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลกึ. 
[ออนไลน]์แหล่งที่มา: http://www.arda.or.th/ kasetinfo/rice/rice-histories.html [9 เมษายน 2562]. 

๙
 เร่ืองเดียวกัน, หน้าเดิม. 

๑๐
 ส้านักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร. (2559). การจัดการทรัพยากร

พันธุกรรมพืช “ข้าวป่า”[ออนไลน์] แหล่งที่มา:  http://www.doa.go.th/biotech/index. php?option= 
com_content&view=article&id=176&Itemid=190 [9 เมษายน 2564] 
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๔. ข้าวแอฟริกา Oryza glaberrima (African rice) 光稃稻  (Guāng fū dào) 
(๓,๐๐๐ ปี) 

๕. ข้าวบัสมะตี Basmati ซึ่งชาวอินเดียนิยมบริโภคปัจจุบันเป็น subspecies ของข้าว
อินดิกา (พันธุ์พัฒนา ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึงปัจจุบัน) 

ที่มาภาพ  E. A. Siddiq, L. R. Vemireddy & J. Nagaraju, 2012. 
 
สรุป การให้ชื่อวิทยาศาสตร์และพันธุ์ข้าวต่าง ๆ มีความส้าคัญต่อการศึกษาประวัติความ

เป็นมาของข้าวเป็นอย่างมาก โดยข้าวป่าอินเดีย 尼伐拉稻 Oryza nivara และข้าวป่าเอเชีย 野
生稻 Oryza rufipogon อาจจะเป็นสายพันธุ์หญ้าข้าวผีจีนที่กินได้ มีสายพันธุ์ย่อยไปอีกคือ Oryza 
sativa Linnaeus subsp. rufipogon (Griffith) de Wet หรือ O. sativa var. rufipogon (Griffith) 
G. Watt)  มีความสัมพันธ์เป็นญาติกับบรรพบุรุษข้าวในเอเชีย ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ดังแผนภาพ
ด้านบน 

 
สรุป 

ตามหลักความเชื่อจีน ข้าวป่าเอเชียสีออกแดง และข้าวด้า เป็นหยิน และข้าวอินดิกาที่สี
ขาวเป็นหยางควรผลัดเปลี่ยนกันกินเพ่ือสุขภาพ แต่ปัจจุบันข้าวป่าแคนาดา Zizania 菰属 (Gū 
shǔ) สายพันธุ์อเมริกาก้าลังเข้ามาแทนที่ข้าวป่าเอเชียหรือหญ้าข้าวผีสายพันธุ์จีน O. rufipogon ส่วน
หญ้าข้าวผีพันธุ์ไทยจากข้าวโบราณต้นก้าเนิดของสายพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติกับบรรพบุรุษของ
ข้าวปัจจุบัน กลายเป็นวัชพืชร้ายแรงในประเทศ เพราะกลัวกันว่าพันธุ์ข้าวที่พัฒนาแล้วจะกลับไปผสม
กับหญ้าข้าวผีซึ่งเป็นพันธุ์โบราณและด้อยกว่า จะท้าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้อยคุณภาพได้ผลผลิตน้อย 
และเคยถูกจัดว่าเป็นวัชพืชมีพิษตามอเมริกาที่ต้องการสิ่งเสริมการขายข้าวป่าแคนาดา Canada Rice 
หรือ Zizania 菰属 (Gū shǔ) หรืออาจจะเพราะคนยุโรปไม่มีภูมิคุ้มกันพิษจากเมล็ดพันธุ์บางอย่าง
ในเอเชียเช่นบางคนแพ้ถั่วเหลือง แพ้ข้าวป่าเอเชีย เป็นต้น (เช่นเดียวกับคนเอเชียที่แพ้นม แพ้กุ้ง ฯลฯ) 
โดยที่คนไทยที่ไม่มีอาหารหลักที่ประกอบด้วยนมเหมือนฝรั่งและแขก บางคนที่เลิกกินนมไปนาน ๆ 
เมื่อกลับมากินนมก็ไม่มีน้้าย่อยนมกินเข้าไปจึงแพ้เป็นพิษ ในกรณีของข้าวป่าโบราณก็อาจจะ
เหมือนกัน ที่เป็นไปได้ว่ามนุษย์ในสมัยโบราณนั้นเขาคงจะกินกันได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่การศึกษาใน
ปัจจุบันพบว่า หญ้าข้าวผี หรือข้าวป่าเอเชียสกุล O. rufipogon มียีนที่ควบคุมลักษณะความเป็นหมัน

https://2.bp.blogspot.com/-CBp36_M9fe4/XIQ5Y6rKdnI/AAAAAAAAWMQ/JuO21RRHczcgGXRRX6jVt2jzLdgxjcrIQCLcBGAs/s1600/40003_2011_11_Fig1_HTML.gif
https://2.bp.blogspot.com/-CBp36_M9fe4/XIQ5Y6rKdnI/AAAAAAAAWMQ/JuO21RRHczcgGXRRX6jVt2jzLdgxjcrIQCLcBGAs/s1600/40003_2011_11_Fig1_HTML.gif
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ของละอองเรณู อยู่ในไซโทพลาสซึม ข้าวป่าชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ลูกผสมในปัจจุบัน นอกจากนี้ข้าวป่ายังมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือการทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ เหมาะสม ในรายงานของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติกล่าวว่า ข้าวป่า O. rufipogon หรือที่คนไทย
เรียกว่าหญ้าข้าวผี มีความสามารถในการยืดปล้องได้ดีและได้น้ามาใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขึ้นน้้าให้ทนสภาพน้้าลึก และมีพันธุกรรมทนทานต่อความเค็มได้ดี  
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Abstract 
         This article presents the conclusions on how to arrange the strategies in teaching 

English in Thailand in the 21st century. The article also presents the concept of classroom 

management, the role of the teacher, the role of the learner, and the key for success in 

learning and teaching in higher education by applying the concept of Active Learning. This 

approach focuses on the students' skills in English together with social studies which are the 

requirements in Thailand 4.0. Moreover, the emphasis on the knowledge base of teachers in 

teaching English effectively is also demonstrated in this paper. All these aspects will be the 

keys in driving the education of Thailand for success in a practical way.  

  
Keywords: Active Learning, the key for successful, teaching English in the 21st century 

 

 
Introduction 
        In Thai education 4.0, class management is a significant factor for successful teaching 

English. More than 20 years teaching English on the campus of Thailand, I come up with the 

best approach to teach English for university students, which is the Active Learning 

Strategies. They organize learning activities that hold the learner and the problem is 

important, allowing learners to express their engaging behaviors in learning activities 

continuously, have the skills to collaborate in learning and responsibility for their roles, use 

the ability to communicate, transcribe thoughts through writing, debate, argue, give reasons, 

express and express opinions, and expect students to be creative in solving problems from 

various situations until innovation can meet the needs of the community and society.  

  

  
Content 

More than 20 years teaching English on the campus of Thailand, The author had 

determined the best approach to teach English for the university students, that is the Active 

Learning Strategies. They organize learning activities that hold the learner and the problem is 

important, allowing learners to express their engaging behaviors in learning activities 

continuously, have the skills to collaborate in learning and responsibility for their roles, use 

the ability to communicate, transcribe thoughts through writing, debate, argue, give reasons, 

express and express opinions, and expect students to be creative in solving problems from 

various situations until innovation can meet the needs of the community and society.  

Active learning instructional strategies are used to create excitement and enhance learning. 

This could be done by questioning. Questioning purposefully is an extremely effective 

approach to increasing student engagement as well as fostering critical/creative thinking. This 

involves the frequent use of classroom questions including questions posed by the instructor 

to students and questions posed by students to either their classmates or their instructor. 

Instructor-posed questions can help arouse student interest and curiosity, sharpen students‟ 
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thinking skills, demonstrate the application of theory to practice, assess students‟ knowledge, 

skills, or attitudes, and prepare students for licensure examinations. Student-posed questions 

can stimulate student-instructor interaction, identify areas of confusion or test understanding, 

formulate personal connections with course content, and encourage student-student 

collaboration.            

Moreover, the manner used to pose classroom questions will also impact their 

effectiveness in promoting effective student engagement. For example, research at all grade 

levels (Rowe, 1987) has found that when a faculty member asks his or her students a 

question, he or she typically pauses but then allows less than one second of silence before 

speaking again.  

In the English class, many Thai lecturers habitually arouse their students with an engaging 

example and initiate the discussion with a well-formulated question, only to frustrate them by 

delivering a spontaneous two- to three-minute mini-lecture after the first student comment. 

They do not realize that the reason they rarely get a second response is that the readiness that 

they created in students was dissipated during their lengthy response (Lowman, 1984). 

Thus, the very important factor to get effective active learning is “Wait time”, which is a term 

used to describe the interval of silence after a teacher„s question and the start of a student„s 

reply. Wait time has also been used to describe the interval of silence after a student„s answer 

before the teacher provides further explanation or elaboration.  

Research findings on the educational impact of adequate wait time since 1969 have suggested 

that several significant educational benefits result when faculty members extend the wait time 

following a question from less than one second to 3-5 seconds (Rowe, 1986). These benefits 

include: the length of students„ responses to your questions will increase dramatically, 

students are more likely to support inference statements by the use of evidence and logic 

based on evidence, students do more speculating about possible alternative explanations or 

ways of thinking about a topic, the number of questions asked by students increases, failures 

to respond to your questions decreases, student-to-student exchanges increases, the variety of 

students participating voluntarily in discussions increases as does the number of unsolicited 

but appropriate contributions, students gain confidence in their ability to construct 

explanations and to challenge the logic of a situation, and achievement on written measures 

improves, particularly on items that are cognitively more complex.             

          Currently, technology has a role in both education and media, such as teaching, media, 

images, and animations, or as tools that students use to study and perform. Today, technology 

has become part of life for all of us. Students can get access to knowledge easier by accessing 

the website and trace the lives of the people in the 21 century is changing. Therefore, we 

should study personnel that will begin to adapt to the pattern emerging in this development. 

Teachers who have a critical role in learning should need to recognize that at this turning 

point, we should adopt. Teaching methods in common use throughout the 20th century 19-20 

has created successful results satisfactory? The goal, and what to expect from people in 

society? The role of the teacher to the learner development in 21 century, it is important that 

teachers should pay attention to study and application to create teaching that produces better 

effectiveness.  

In the fields of teaching and learning a second language and foreign languages. It can 

be seen that there is an established network of disciplines and assignments. The various roles 

which one of them is to define standard language level that represents a clear and concrete 

performance such as level of the language skills and knowledge listed in the pattern of 

performance, using language that social expectations etc. 

By determining the level of language ability that is based on theory. For example, during one 

of the Linguistic has suggested natural approach has divided the level of development of the 

second language into 5, level (Herrera; & Murry. 2005:71-75):  
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1) During pre-production language (Pre-production) or a period of silence (Silent period) or 

advanced learners who still cannot speak a second language. 2) The beginning of the use of 

language to communicate (Early production), or start speaking skills such as short answer 

questions.3) Speech emergence or students can interact with the second language. 4) 

Beginning with the expertise and the use of Intermediate fluency. 5) The ability to use 

language that has advanced fluency and similar language.   

      It should also be noted that active learning instructional strategies can be completed by 

students either in-class or out-of-class, be done by students working either as individuals or in 

a group, and be done either with or without the use of technology tools. Therefore, learning 

management, which emphasizes the role and involvement of students by teaching methods. A 

variety of teaching techniques will be applied in the design of learning and management plan 

activities. Stimulating the students to participate in class. Promote interaction between 

learners and learners with instructors, students with learning management that focuses on 

developing the learning process. Promote the application of students skills and knowledge 

linked to resolving the problem, or a future career and is considered as a type of learning 

management promotes students to have features consistent with changes in the current world. 

In this proposed pattern learning activities, the emphasis on the role and participation of 

students in appropriate participants activities. "To reduce the learning time, increase the time 

to know. "The following. The role of the teacher is to develop students' 21st century teaches 

less, learn more (Teach Less, Learn More) teach less is to focus on the learning that occurs in 

learner by The teachers are aware of the content of the core curriculum and at the same time 

pay attention to the quality of content that is relevant to the 21st- century skills with them. In 

other words, teaching less is to use a variety of teaching methods The students learn from the 

way of interactive actions, or study of the real conditions. By changing on from studying for 

knowledge, towards the target to skills used to teach less but in the meantime, it has caused 

the students to learn from others and much more. The final issue is the learning atmosphere. 

The teacher must understand. Learning happened with the learner whom they know that 

knowledge, see, find themselves and change the experience points. If learning and behavior. 

Don't happen in school. Learning that it's not sustainable learning, so teachers have served as 

the only savior held. Scene and environment to help students to be free learning by 

themselves and have the goal of studying and clear intentions by the instructor must be 

suggested, guiding, to urge students to see the importance the value and meaning of things to 

learn to help students to have more interest. 

In the 21st century, teachers must "cross over studies" Toward learning. "Skills for living in 

the 21st century 21" (21st Century Skills). Students must learn which teachers can't be taught, 

but must be designed learning and facilitate (facilitate) in learning. Learners learn from 

learning by doing. It is caused by the heart and brain and learning of their own. To make the 

students learn to love to have fun and learning and want to continue to learn throughout their 

lives.  

 

The role of teachers and learners in Active Learning.  

Active Learning. Most instructors will assume the role of the author of the design 

activities. The introduction (Coach) and convenience. (Facilitator) and provide a conducive 

environment. Students construct knowledge by themselves. During activity. The teacher must 

be performed that is both audiences, Participants learning, Panelist and it must be encouraged 

and supported empower the idea to the student continuously. Because of the basis of the 

student's faculty. Most of Education and Social Sciences will not comment. In addition, 

teachers must create an atmosphere of participation and interactive dialogue encourages that 

students have interacted with the instructors and friends in class. The role of the learner in 

Active Learning. Students will need to be changed roles from the recipient (receiver) to 



523 
 
become involved in the creation of knowledge (co-creators) by will be able to seek 

knowledge for themselves as thinking, reasoning, assertiveness, and creativity. 

  

Considerations in using learning techniques (Active Learning). 
Key elements of learning, active learning is the instructor. Students. Learning materials 

and conditions conducive to learning, so teachers need all 4 of those compositions, conducive 

to learning,   

1. The instructor must open their mind. Understanding and managing learning activity 

design of model AL in advance and need to be adjusted according to the specific 

circumstances, the techniques used promptly. 

2. In the section of the Foundation's students are usually familiar with teaching from a 

data recipient alone, which is in the early stages may activities designed well, but it is 

unable to continue. So that the instructor will need to build understanding and build 

belief in the students before they start learning management. 

3. Learning Media, instructors need to be prepared learning materials in advance. Or 

sometimes the student may prepared learning materials themselves under the guidance 

of the instructor or may use social media which instructors have to check the 

availability of network devices before learning activities. 

4. Conditions conducive to learning occasionally sometimes may need to learn outside 

the classroom or outside, or into space, real or actual situation, teachers must be 

planned in conjunction with the course in advance, which may have prepared the 

project in the manner of integrating teaching with other ministries or integrated with 

other courses to provide budget support adequately. 

  

Conclusion 
Learning management (Active Learning: AL) is the main principle is to reduce the 

role of transfer the knowledge of the instructors. to increase roles to the students to seek 

knowledge for themselves. The instructor will be able to promote or encourage the students 

to participate in classroom interaction between teachers and students and between the 

students themselves. Instructors must have the techniques or variety of activities by an 

important goal of active learning for students to learning skills that are needed in the 21 

century who must have knowledge, virtue, ethics, and the ability to learn and develop 

themselves. They can apply knowledge to living in society happily, both physically and 

psychologically. There is a sense and responsibility. As a citizen, and the citizens of the 

world, according to the social expectation, but instructors must have cooperated in bringing 

the knowledge to the management application to provide teaching to the graduates of the 

faculty in the overview is going in the same direction. Meanwhile, the administrators of 

faculty and university are necessary to formulate policies and manage various resources 

including the environment conducive to learning, knowledge-management (Active Learning) 

driven properly and leads to success in the production of the graduate, there is a specified 

standard quality. 
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บทคัดย่อ 

การบริหารสถานศึกษาไม่มีรูปแบบ แนวทาง หรือทฤษฎี ใดส าเร็จเป็นรูปแบบเดียว อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างของบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ความชะงักงันทั้งระบบ การบริหารจัดการจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการแนวทางจากแนวคิดทฤษฎีเพ่ือความ
เหมาะสม ดังนี้ (๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ท้าทาย เหมาะสม เป็นไปได้ ตรวจสอบประเมินได้ 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและก าหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันกับทุกงาน และ
เป้าหมายใหญ่ของสถานศึกษามุ่งเน้นไปยังผู้เรียน (๒) วางแผนจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ การพัฒนา รักษา ปรับปรุง ให้ครอบคลุมปัจจัยของการบริหาร กระบวนการท างาน 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จให้ครอบคลุมและสัมพันธ์กันทุกด้าน (๓) จัดองค์กร (โครงสร้าง งาน คน) 
บริหารงานให้ครอบคลุม เหมาะสม ก าหนดงาน กิจกรรม โครงการ รองรับ สอดคล้องกับกลยุทธ์ให้ครอบคลุม
เป้าหมาย มุมมองความสมดุล จัดท าข้อตกลงร่วมกันหรือบันทึกการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน ค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นหลัก (๔) การปฏิบัติ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างภาวะผู้น า ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนด บริหารจัดการหรือการด าเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม อยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ทุกระดับมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ 
กระจายอ านาจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้น
การพัฒนาบุคลากร ใช้ระบบงานเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานกิจกรรม และ (๕) การติดตามประเมินผล ด้วย
การใช้ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม น าผลที่ได้
สะท้อนกลับ วางแผน ปรับปรุง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนา ริเริ่มงานกิจกรรม โครงการ เพ่ือมุ่งคุณภาพและสู่
ความเป็นเลิศ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, การบูรณาการ 

                                                 
๑อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
๒อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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Abstract 
 

The administration of schools does not have a single form, approach or theory. due 
to differences in context especially change of situation An environment that causes system-
wide disruption Management needs to integrate approaches from the theory for 
appropriateness as follows: (1) define vision, mission, objectives, challenges, appropriate, 
feasible, verifiable and assessable; With a process of participation and setting the objectives 
of the work to be comprehensive and connected to all tasks. and the main goals of the 
educational institutions focus on learners; (2) plan and prepare a strategic plan for achieving 
the goals consisting of 3 strategies, development, maintenance, and improvement to cover 
the factors of management; work process Target values, achievement indicators, to cover 
and relate to each other in all aspects. (3) Organize the organization (structure, work, 
people) to manage work to cover, appropriate, determine tasks, activities, projects, support, 
in line with the strategy to cover goals, perspectives, balance, make agreements or Record of 
the preparation of performance testimonials Focusing on learners as a primary concern. (4) 
Actions Executives must develop themselves to create leadership. Execute activities, 
manage or operate with a participatory process. Based on the management according to the 
principles of good governance There is communication to create understanding, 
decentralization, sharing of ideas, sharing benefits, sharing assessment, sharing responsibility 
taking into account the stakeholders Emphasis on personnel management use the work 
system as a mechanism for driving activities; and (5) monitoring and evaluation. By using 
target values, metrics, system-wide benchmarks, inputs, processes, and outcomes on an 
ongoing basis with a participative process. Bring back the results, plan, improve, learn, 
exchange, develop, initiate activities, projects to aim for quality and achieve excellence. 
 
Keywords : School Administration, Integration 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โรคระบาด ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสภาวะการชะงักงันทั้งระบบที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการ
แปรเปลี่ยนขององค์กร การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยน เพราะการมุ่งสู่ยุค
สารสนเทศ (Information Age) ที่มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว กว้างไกล ทั่วถึง ทั้งโลก ซึ่งเป็นการ
บริหารยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือการบริหารองค์กรสมัยใหม่นั้นจะเกิดขึ้น และถูกน ามาใช้มากขึ้น 
เช่น ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น ต้องการความเป็นอิสระเพ่ิมขึ้น มีการค้าเสรีมากขึ้น เศรษกิจทุกระดับจะมี
อ านาจ การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญของเศรษฐกิจโลก เกิดเครือข่ายมากขึ้น ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นเงื่อนไข
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ส่งเสริมให้เอกชนหรือหน่วยงานภายนอกมีบทบาทในการช่วยปฏิบัติงาน เน้น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประการส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ เมื่อบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่แล้ว ผลผลิตที่ได้
ต้องเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Excellent Organization) และองค์กรแห่งคุณภาพ (Quality 
Organization)๓,๔ 

การบริหารการศึกษาก็ย่อมต้องการให้องค์กรมีผลลัพธ์ดังกล่าว จากสภาวะการณ์ของโลกและการจัด
การศึกษาของไทยยังต้องพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สอดคล้องกับ องค์การยูเนสโก ที่มุ่ง
แสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ๕ การบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนที่ย่อยที่สุดแต่เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของ
องค์กรแห่งความเป็นเลิศและคุณภาพสู่อนาคต การบริหารจัดการสถานศึกษาในทศวรรษนี้จึงเป็นความท้าทาย
ที่มีทรัพยากรมากมาย แต่การปฏิบัติต้องยึดหลักความหลากหลาย เชื่อมโยง บูรณาการให้เป็นรูปแบบแนวทาง
ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกเกิดขึ้นมาจากแนวคิดทฤษฎีการบริหารทางธุรกิจเป็นพ้ืนฐาน และยัง
ถูกประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริการการศึกษาด้วย การศึกษาไทยได้รับอิทธิพล
จากทฤษฎีการบริหาร โดยเฉพาะในสถานศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหาร มี ๓ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบ

                                                 
๓เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “การพัฒนาองค์การ,” ใน เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาองค์การ: สถานศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หน้า ๑. 
๔เสน่ห์ จุ้ยโต, “องค์การสมัยใหม่,” ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาประจ าปี การปฏิบัติงานในรอบ ๖ 

เดือน ส าหรับบุคลากร ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๕๐), หน้า ๑, ๑๗, ๒๔. 

๕พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง, 
๒๕๔๖), หน้า ๓๔-๔๑. 



 

 

การบริหารตามมาตรฐานสากล (๒) รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ (๓) รูปแบบบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ ดังนี้๖,๗,๘,๙ 

รูปแบบการบริหารตามมาตรฐานสากล มีทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ ๒ รูปแบบ คือ (๑) การบริหาร
คุณภาพมุ่งทั้งองค์กร (Total Quality Management--TQM) ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น จากกระบวนการ 
Quality Control (QC) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๙ จากสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่น (JUSE) มีลักษณะ
ของการท าให้เกิดคุณภาพในทุกระบบ ควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) รวมทั้งการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ การรักษาคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ ต่อมา ในปี ค.ศ. 
๑๙๕๐ Deming ได้น าแนวคิดหลักการกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA มาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น 
ผสมผสานกันอย่างลงตัว จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย (๒) การบริหารองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มี ๒ วิธี คือ วิธีการ
บริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective--MBO) โดย Peter Drucker ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ 
เช่นกัน ด้วยการบริหารจัดการด้วยที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์รวมทั้งระบบขององค์กร และทุกระดับ วางแผน
จัดล าดับความส าคัญของงาน ด าเนินการด้วยความร่วมมือ มีกลไกการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management--PM) เป็นกระบวนการที่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมการประเมินผลองค์กร 

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สืบเนื่องมาจากวิกฤติเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขั้นทางธุรกิจ (ค.ศ. ๑๙๘๐) เพราะประเทศต่าง ๆ เน้นพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ 
Busk ได้สรุปแนวทางการพิจารณาเลือกรูปแบบการบริหารโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณา
จากขนาด โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งถือว่าจะบริหาร
จัดการอย่างไรต้องค านึงถึงโรงเรียนเป็นหลัก ต่อมา อุทัย บุญประเสริฐ๑๐ ได้น าเสนอแนวคิดการบริหารใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management--SBM) ส าหรับประเทศไทย ด้วย
หลักการกระจายอ านาจ มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ บริหารจัดการตนเอง คืนอ านาจให้ประชาชน และ
การตรวจสอบถ่วงดุล 

รูปแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพและการจัดการภาครัฐ มีทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ ๒ 
รูปแบบ คือ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ สหรัฐอเมริกาได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้ว 
ค.ศ. ๑๙๘๗ สหรัฐอเมริกาจึงได้เริ่มส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
การสร้างเกณฑ์ ชื่อว่า Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ส่งผลส าเร็จต่อ
สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖) น ามาประยุกต์ใช้ (๑) รูปแบบการบริหารโดย
ก าหนดเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award--
PMQA) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้ก าหนดเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award--
TQA) ซึ่งมี ๗ หมวด คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญผู้รับบริการ การวัด

                                                 
๖สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
๗อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙๑-๑๙๘. 
๘พสุ เดชะรินทร์, Balanced Scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
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วิเคราะห์จัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ซึ่งแต่ละหมวดจะสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันทั้งหมด และสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ในสถานศึกษา ประยุกต์มาใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เรียกว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี ๒ ระดับรางวัล คือ OBECQA และ SCQA อันเนื่องมาจาก
โรงเรียนมีความแตกต่าง หลากหลาย และรูปแบบ (๒) รูปแบบการบริหารเชิงสมดุลหรือดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard--BSC) ของ Kaplan and Norton เป็นแนวทางใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร และ
ต่อมาน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการบริหารงานได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการให้ค านึงถึง ๔ มุมมอง คือ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านการบริหารภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์กรด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ การวัดประเมิน การก าหนดเป้าหมาย การริเริ่มในแต่ละมุมมองให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖) น าแนวคิดดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ การจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด จัดท าแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาเป็นองค์กรตามทฤษฎีระบบ (System Theory) และเป็นระบบเปิด หลักการ
แนวคิดต่าง ๆ จึงหลั่งไหลเข้ามาจากระบบใหญ่สู่ระบบย่อย ทั้งเป็นปัจจัยน าเข้า แนวทาง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งผลลัพธ์ การถ่ายทอดความคิดและแนวทางปฏิบัติน าเข้ามาในสถานศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะนโยบายรวมทั้งการเรียนรู้ ประสบการณ์ สามัญส านึก หลักการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ก็จะยัง
ไหลเวียนอยู่ในสถานศึกษา การเลือกใช้ให้เหมาะสมจากความหลากหลายเป็นแบบบูรณาการ 
 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

การบริหารสถานศึกษาจะไม่มีรูปแบบ แนวทาง หรือทฤษฎีใด เพียงทฤษฎีเดียว อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ การผสมผสาน บูรณาการอย่างลงตัว เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือการบริหาร
จัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย นั่นคือ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด จะเห็นได้ว่า ในสภาพปกติ สถานศึกษามีแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารที่น าเข้ามาใช้มากมาย การเผยแพร่เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจหลักการแก่นแท้ของทฤษฎียังไม่
ทั่วถึง อาจจะบริหารจัดการด้วยความคุ้นชินไปตามสภาพหรือสถานการณ์ โดยเฉพาะตัวแบบที่เคยพบเห็นเป็น
เพียงการท าตามและซ้ า ๆ อยู่กับที่ แต่วันนี้ภาวะวิกฤติ ชะงักงัน และเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่เป้าหมายของ
การศึกษา ยังคือ คุณภาพและความเป็นเลิศ การบูรณาการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีอย่างหลากหลายเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทย 

จากเป้าหมายเดิมของการศึกษา คือ สถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพทั้งองค์กรและความเป็นเลิศ การบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่หลากหลาย การบริหารสถานศึกษาเชิงบูรณาการ จึงควรมีแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของสถานศึกษาให้ชัดเจน ท้าทาย 
เหมาะสม เป็นไปได้ ตรวจสอบประเมินได้จากการวิเคราะห์บริบท (SWOT) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ระดับ และก าหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันกับทุกงาน และเป้าหมายใหญ่ของ
สถานศึกษามุ่งเน้นไปยังผู้เรียน การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ TQM, QC, MBO, PM, SBM, 
PMQA และ BSC 

๒. วางแผนจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนา 
รักษา และปรับปรุง การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด TQM และ QC ให้ครอบคลุมปัจจัยของการ
บริหาร (4M) กระบวนการท างาน การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ MBO และ BSC ค่า



 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดส าเร็จ การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ PMQA ให้ครอบคลุมและสัมพันธ์กัน
ทุกด้าน 

๓. จัดองค์กร (โครงสร้าง งาน คน) บริหารงานให้ครอบคลุม เหมาะสม การประยุกต์ดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ TQM ก าหนดงาน กิจกรรม โครงการ รองรับ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดให้
ครอบคลุมเป้าหมาย มุมมอง ความสมดุล และการจัดท าข้อตกลงร่วมกันหรือบันทึกการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ BSC การด าเนินการต่าง ๆ เป็นเชิงรุก และค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นหลัก 

๔. การปฏิบัติ ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างภาวะผู้น า เพราะเป็นคุณลักษณะของการน าไปสู่
ศรัทธา การด าเนินงานกิจกรรมใด ๆ ต้องให้สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด ด าเนินกิจกรรม บริหารจัดการ 
หรือการด าเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม อยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกา ร
สื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกระดับเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA กระจายอ านาจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ ค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ TQM, QC, MBO, PM, SBM และ BSC เน้น
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมขวัญก าลังใจ และการปรับปรุงพัฒนางานเป็นระยะ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้ระบบงานเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานกิจกรรม การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ TQM และ PMQA 

๕. การติดตามประเมินผล ด้วยการใช้ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานทั้งระบบเพ่ือการก ากับ
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม น าผลที่ได้สะท้อนกลับ เพ่ือการ
วางแผน ปรับปรุง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนา ริเริ่มงานกิจกรรม โครงการใหม่ เพ่ือมุ่งคุณภาพและสู่ความเป็น
เลิศ การประยุกต์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ SBM, PMQA และ BSC 
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแพร่
ระบาดต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ นอกจากจะท าให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นประวัติการณ์แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้านการจ้างงาน ด้านการท่องเที่ยวและการบิน ด้านการส่งออก ด้าน
การศึกษา และด้านสุขภาพ โดยเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ มีผู้ว่างงานกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน ก่อให้เกิด
อุบัติการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการบิน นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวลดลง  โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง  ๗๙.๔๖% เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๒ เกิดปัญหาด้านการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศคู่ค้า เนื่องจากหลายประเทศมีการปิดประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ  ส่งผล
กระทบด้านการศึกษา มีความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา ความไม่มั่นคงด้านสุขภาพ ผู้คนเกิดความ
กลัวและหวาดระแวง ส่งผลต่อสุขภาพจิต แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน แต่หากประเมินในระยะยาวแล้วภาครัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้
ตลอดชีวิต การพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ ประชาชนต้องปรับวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้ผ่านวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ประหยัด อดออม มีความเป็นอยู่
แบบพอเพียง พอกิน พอใช้ โดยใช้วิธีการทางวิชาการเป็นตัวขับเคลื่อน และค่อยเป็นค่อยไป อย่าง
ระมัดระวัง จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี 

ส าคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โควิด-๑๙ 

 

 

ABSTRACT 

 The Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic, was confirmed to have reached 
Thailand on 13 January 2020, and continually increasing. In addition to causing an 
unprecedented number of infections and deaths also severely affects employment, 
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tourism, ex, education and health. Commercial international flights suspended 
worldwide and lockdown measures implemented had heavy economic, with an 
estimated world economic decline. As of April 2020, over 600,000 unemployment 
workers have added to labor instability, unemployment  tourism and flying. the 
travelers choose the road less travelled,  specially foreign tourists decreased  
79.46% to compered in 2019. There was a problem in exporting products because 
partner Nation on the Lockdown measures implemented had heavy economic,  
education inequality, health unstable. The people were fear and paranoia to affect 
mental health. Government measures can alleviate some of the immediate 
problems, but cannot continue indefinitely, so a solution involving self-reliance is 
essential. Thai people must adapt their lifestyles to suit the economic and social 
conditions by reducing unnecessary costs, and returning to a sufficiency economy 
approach as advocated the Sufficiency Economy Philosophy, economizing as 
reducing unnecessary expenses, saving, ,having a self-sufficient living, having enough 
to eat, using academic methods as a driver. and gradual carefully So it might be 
another option. In the fight against the COVID-19 pandemic this time. 

Keywords: Philosophy of Sufficiency Economy,  COVID-๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. บทน า 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ก าลังแพร่
ระบาดไปทั่วโลกในปัจจุบัน ท าให้หลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยประสบกับปัญหาต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม หลายกิจการต้องหยุดด าเนินการชั่วคราวหรือร้ายแรงไปถึงขั้น
ต้องปิดกิจการไปไม่น้อย ส่งผลให้ผู้คนในหลากหลายอาชีพต้องประสบกับปัญหาการว่างงานและขาด
รายได้เพ่ือน ามาจุนเจือครอบครัว บ้างก็ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเพ่ือบริโภคในแต่ละวัน ถึงแม้
จะมีการแบ่งปันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น “ตู้ปันสุข” แต่ก็อาจไม่ทั่วถึงทุกครอบครัวหรือเพียงพอส าหรับ
บริโภคในแต่ละวัน การที่ทุกคนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางออกส าหรับ
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สถานการณ์นี้ เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ไม่เพียงท าลายสุขภาพมนุษย์จนถึงขั้นตาย แต่ยังท าลายเศรษฐกิจ
ในประเทศด้วย สถานการณ์เช่นนี้เหมือนการระบาดของโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจ
อักเสบเฉียบพลันรุนแรง เมื่อ ๑๗ ปีก่อน หรือ ใน “ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก” จากวิกฤติซับไพร์ม 
(หนี้เสีย) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้รัฐบาลหลายประเทศต้องชดเชยจ่ายเงิน
ค่าตกงานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แม้กระทั่งประเทศ
ไทย เป็นต้น การอุบัติขึ้นของโควิด-๑๙ ที่อยู่เหนือการคาดการณ์และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 
นอกจากจะท าให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นประวัติการณ์แล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้าน
การจ้างงาน ด้านการท่องเที่ยวและการบิน ด้านการส่งออก ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ ที่มี
ความหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 
 
ภาพที ่1 จ านวนผุ้ติดเชื้อ เสียชีวิต และรักษาหายแล้ว 
ที่มา:.บีบีซี นิวส์ ไทย, ๒๕๖๔ 
 

ผลกระทบจากการระบาดส่งผลเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก วิกฤตโควิด-19 เกิดข้ึนอย่างไม่มีใครคาดคิด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อ
มวลมนุษย์ทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย ทีมข่าว trueID ได้ประมวลผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้๑ 

ผลกระทบด้านการจ้างงาน   

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่กระจายไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทาง
ตลาดแรงงาน การจ้างงานมีน้อยลงและมีผู้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้น การระบาดรอบที่ ๑ ปรากฏใน
รอบป ีพ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า ตลาดแรงงานยังไม่ถูกกระทบรุนแรงทันทีเนื่องจากมาตรการของ ศบค. มี
การผ่อนคลายล็อคดาวน์โดยผ่อนปรนให้กิจการภาคบริการหลากหลายสาขาเปิดด าเนินการได้ เพ่ือ
เปิดเศรษฐกิจของประเทศและการท ามาหากินของประชาชน แม้มีการระบาดรอบ ๑ จากสถาน
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บันเทิงเริงรมย์ และการระบาดรอบ ๒ จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว แต่รัฐไม่สั่งปิดกิจการโดยทั่วไป แต่
สั่งปิดเฉพาะบางจังหวัดที่เกิดการระบาด COVID-๑๙ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรสงคราม เป็นต้น ท าให้ตลาดแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ฟ้ืนตัวถึงแม้จะยังติดลบ
อยู่ ๒ ไตรมาส คือ ไตรมาส ๑ และ ๒ เปรียบเทียบ YoY กับป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าลดลง ๐.๗% และ  
๑.๙% (YoY) และเริ่มฟ้ืนตัวในไตรมาส ๓ และ ๔ คิดเป็นจ านวนแรงงานเพ่ิมขึ้น ๑.๒% และ ๒.๒%
YoY ๒ เมื่อตัวเลขการจ้างงานเปลี่ยนแปลงช้ากว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี
นายจ้างจึงพยายามรักษาลูกจ้างไว้โดยลดชั่วโมงการท างานก่อน เมื่อมีความจ าเป็นจึงค่อยเลิกจ้าง 

 

_________________________ 

๑ทีมข่าวทรู ไอดี , รวม ๕ ผลกระทบโควิด-๑๙ ในปี ๒๐๒๐ online, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
แหล่งที่มา https://news.trueid.net/detail/VGJ๙๑QAkKvqN  

๒ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ, ผลกระทบ COVID-๑๙ ระบาดรอบ ๒ ต่อเนื่องรอบ ๓ กับทิศทาง
ตลาดแรงงานไทย: ป้ายก ากับ “TDRI Policy Series on Fighting Covid-๑๙” online,๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://tdri.or.th/tag/tdri-policy-series-on-fighting-covid-๑๙/ 

 
ภาพที ่๒ จ านวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงาน 
ที่มา: bot, ๒๕๖๔ 
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ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและการบิน   

การระบายของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นอกจากจะส่งผลกระทบด้านการจ้างงานแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านการท่องเที่ยวและการบิน นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวลดลง จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖,๖๙๒,๗๗๕ คน  
เทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มียอด ๓๒,๕๘๒,๕๔๘ คน ลดลงไปถึง ๗๙.๔๖% เฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีน ลดลงไปถึง ๘๖.๖๔% สาเหตุหลักมาจากการปิดประเทศ ท าให้สายการบินต่าง ๆ ไม่
สามารถขึ้นบินได้ตามปกติ และแม้ว่าในระยะหลังจะเริ่มมีการรับนักท่องเที่ ยวพิเศษ เข้ามาประเทศ
ไทย ภายใต้เงื่อนไขกักตัวใน ASQ (Alternative State Quarantine) สถานกักกันทางเลือกที่รัฐ
ก าหนด แต่ยังมีจ านวนไม่มากเท่าไร และเม่ือมาเจอกับสถานการณ์โควิดจากตลาดกลางกุ้ง ท าให้การ
เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอีกครั้ง ต้องชะงักลงไป หลายโรงแรมต้องลดคนลดพนักงาน
เพ่ือความอยู่รอด 

 

 

ผลกระทบด้านการส่งออก 

 ก่อนจะมีโควิด-๑๙ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าทั้งทางบกและทางทะเลหลายอย่าง เช่น 
ข้าวหอมมะลิ เครื่องเบญจรงค์ อัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจส่งออกของไทยนั้นมี
ความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นการคลอบคลุมธุรกิจเกือบจะทุกภาคส่วนในประเทศทั้งการ
เกษตรกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้เศรษฐกิจการส่งออกของไทยถูกจับตามองอย่าง
มากจากหลายประเทศ เมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้ยอดการส่งออกของไทยชะลอตัวลงอย่างมาก เกิดจากรประเทศคู่ค้าหลาย
ประเทศท าการปิดประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง๓  

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ได้สะท้อนมูลค่า
ส่งออก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่หดตัวถึง ๒๒.๕% ต่ าสุดในรอบกว่า ๑๐ ปี ผลักดันให้การ
ส่งออก ๕ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หดตัว ๓.๗% ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
รายงาน มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ ๔.๒ จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการส่งออก
ทองค า มูลค่าการส่งออกหดตัวที่ร้อยละ ๓.๗ ปรับดีขึ้นมากจากที่หดตัวถึงร้อยละ ๑๓.๖ ในเดือน
ก่อน๔ ตามการส่งออกในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ ฟ้ืนตัว 
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมา
ขยายตัวได้ ขณะที่ยานยนต์และชิ้นส่วนหดตัวน้อยลง ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง
ตามการผลิตที่ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ และมีผลของฐานต่ าในปีก่อนในหมวดการผลิตยานยนต์และปิโตรเลียม สิ่งที่ท าให้
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เห็นชัดในผลกระทบต่อการส่งออก คือ เรื่องการหดตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการขนส่งทั้งทาง
อากาศและทางทะเล ชะงักลงไปตามมาตรการปิดประเทศของแต่ละประเทศ อีกทั้งปัญหาล่าสุด คือ 
การเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่ไปตกค้างประเทศปลายทาง ซึ่งยังไม่สามารถน า
สินค้าถ่ายลงจากตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงตกค้างอยู่ และเม่ือบางส่วนน าลงได้แล้ว เมื่อเรือเดินทะเลน า 
________________________ 

๓นิวส์ ทีวี, ผลกระทบของเศรษฐกิจการส่งออกของไทยหลังโครวิด-19 online, ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://www.newtv.co.th/news/๗๓๕๒๗ 
๔ธนาคารแห่งประเทศไทย, ผลกระทบโควิด ๑๙ ต่อตลาดแรงงานไทย online๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
จ ากhttps://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_๑๒ ๐
ct๒๐๒๐.aspx 

กลับมา ก็เกิดปัญหาการแย่งชิงตู้เปล่า ด้วยการเสนอราคาที่ดีกว่า ท าให้ตู้บางส่วนไม่กลับมาถึง
ประเทศไทย รวมกับกลับปัญหาค่าระวางเรือที่แพงขึ้นท าให้กลายเป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
ต่อวงการการส่งออกของไทย 

ผลกระทบด้านการศึกษา   

สิ่งที่เห็นได้ชัด เมื่อเกิดผลกระทบโควิด-๑๙ ต่อวงการการศึกษา คือ การเลื่อนการเปิดภาค
เรียน ตลอดจนการสั่งปิดสถานศึกษา เพราะด้วยเหตุผลการเป็นจุดรวมตัวมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อเนื่องตามมา จากการส ารวจข้อมูลของโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียนกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) พบว่า กสศ.ได้ประมวลข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษเพ่ือจัดสรรทุนเสมอภาค พบว่า 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งเป็นช่วงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีจ านวนนักเรียนที่
สมัครคัดกรองทั้งสิ้น ๑,๘๓๑,๒๕๐ คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑,๕๕๘,๓๙๗ คน หรือ 
๑๗.๕% สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน อีกด้านหนึ่งเป็นผลจาก
ความทุ่มเทตั้งใจของคุณครูทั่วประเทศที่ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียนเข้ามา จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งท าให้เด็กนักเรียนจ านวนกว่า ๑.๕๗ พันล้านคน จากกว่า ๑๘๘ 
ประเทศ หรือคิดเป็น ๙๑.๓% ของผู้เรียนจากทั่วโลกจ าต้องออกนอกโรงเรียนและหันไปสู่การศึกษา
นอกห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนในประเทศไทยจ านวน ๑๓ ล้านคน ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา๕  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่
สองเป็นต้นมา ท าให้เกิดผลกระทบทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนจากการปิดโรงเรียน 
รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน และอาจรวมถึงผลกระทบทาง
สุขภาพของครอบครัวทั้งทางกายและจิตด้วย  

ผลกระทบด้านสุขภาพ 
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ด้านสุขภาพ เป็นปัญหาโดยตรงของการระบาดของโควิด-๑๙ ที่ส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ ใน
เรื่องสุขภาพวะ การระบาดครั้งนี้เป็นมหาวิกฤติ กิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจ าวัน ไม่สามารถ 

__________________________ 

๕ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, ผลกระทบของ COVID-๑๙ ต่อระบบการศึกษาของโลกและประเทศไทย
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ online, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://thaipublica.org/
๒๐๒๐/๐๔/๑๔-economists-with-covid-๑๙-๑๕/ 
กระท าได้ในช่วงการระบาด โดยเฉพาะที่ใกล้ชิดกัน รวมกลุ่มกันจ านวนมาก เพราะมีความเป็นห่วง 
เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ มากที่สุด แม้ล่าสุดจะมีข่าวดีจากผลการศึกษาการทดลอง 
วัคซีน จากบริษัท Pfizer ที่พัฒนาวัคซีนร่วมกับบริษัท BioNTech ออกมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า  
วัคซีนนี้สุดท้ายจะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคอย่างไรบ้าง ซึ่งโลกก าลังเฝ้ามองอยู่  อีกทั้ง
กระบวนการกระจายของวัคซีนให้แพร่หลายทั่วโลกจะด าเนินการได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ดี  ในช่วง
ระหว่างรอวัคซีน มาตรการการป้องกันตนเองยังคงเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น สวมหน้ากาก ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ยังคงเป็นเครื่องมือป้องกันการติดต่อได้ดีอยู่ใน
ระดับหนึ่ง จากการระบาดที่ยาวนาน ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงิน ท าให้ประชาชนเกิด
ปัญหาสุขภาพจิตใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด เหนื่อยล้าหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัว
ตาย ตามมาได้ โดยกรมสุขภาพจิต ได้ท าการส ารวจภาวะความเครียด พบว่า ในช่วงโควิด -๑๙ 
ระบาดประชาชนอาจเกิดความเครียดเพ่ิมขึ้นและอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า
และการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีกด้วย๖ 

๒. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด และแนวทางปฏิบัติ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รัชการที ่9 มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน
ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาทีชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ชี้แนะแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  มุ่งเน้น
การรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม  

 
_____________________________ 
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๖ทีมข่าวทรู ไอดี, รวม ๕ ผลกระทบโควิด-๑๙ ในปี ๒๐๒๐ online, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
แหล่งที่มา https://news.trueid.net/detail/VGJ๙๑QAkKvqN 

 

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ 

สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  ส าหรับผลของการ
พัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ 
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
น้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐ
เข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคน
กลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้
ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็น
ปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ  และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งค าถามถึงการยกย่องขององค์การ
สหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยหลัก ๓ ห่วง คือ ทางสายกลาง และ ๒ เงื่อนไข ดังนี้๗ 

ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 

ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 
________________________ 

๗โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  online, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
แหล่งที่มา http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/ 
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เงื่อนไขที่ ๑ เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เงื่อนไขที่ ๒ เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

 
 
ภาพที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
ที่มา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่, ๒๕๕๕   
 

หลักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกฝ่าวิกฤติ โควิด-๑๙ 

 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ  ไม่
จ า เป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาค
อสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน  คือ การเน้น
การพ่ึงตนเองเป็นหลัก ประเทศจีนเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -๑๙ ก็สามารถผ่านพ้นและ
ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถผลิตหน้ากากอนามัยเพ่ิมได้อย่างรวดเร็ว สร้าง
โรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ จ านวน ๑,๐๐๐ เตียง เสร็จภายในระยะเวลา ๑๐ วัน จากสถานการณ์
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ในประเทศจีนที่ดีข้ึนค่อนข้างรวดเร็วตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้เน้นการผลิตภายในประเทศ
เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท าให้สหรัฐอเมริกามีหน้ากากอนามัย อาหารและเครื่องอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื่อสูงที่สุดในโลกกว่า 
๓๔ ล้านคน๘ 

ในประเทศไทย มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นโดยการ
หยุดการเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลัสเตอร์จากโรงงานอุตสหากรรม ท าให้
ภาคการผลิตต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในการด ารงชีวิต อาหารการกิน ความเป็นอยู่ 
ผู้คนตกงาน ขาดรายได้ ท าให้หลาย ๆ คน กลับมาวิเคราะห์และหาแนวทางเพ่ือสร้ างความอยู่รอด 
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ได้พูดถึงกันมากคือการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม   
ดังนั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มี
เหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม และการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติเป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ดังนี้๘  

 ๑. พอประมาณ คือ ความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน การ
พอมีพอใช้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วน การซื้อ
สินค้าออนไลน์ในช่วงโปรโมชั่น 

๒. มีเหตุผล คือ การตัดสินใจจะต้องเป็นอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ เช่น การพิจารณาว่าสิ่งของที่ต้องการซื้อ
มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดในการด ารงชีพ 

๓. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวางแผน
ทางการเงิน การประหยัดอดออม เพ่ือใช้ในเหตุเร่งด่วนในอนาคต 

 

__________________________ 
๘อัปเดตยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบโลก online, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มา 
https://travel.trueid.net/detail/EpwDxDy0Jd๑๗ 

๔. สร้างความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น การเรียน
องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การเรียนหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านบทความ
และคลิปวีดิโอออนไลน์ 

๕. มีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร และใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต เช่น การน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนออนไลน์เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ มา
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ทดลองปฏิบัติในที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะต้องใช้ความทั้งความขยันและความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะ
บางท่านอาจไม่คุ้นเคยกับการท าเกษตรมาก่อน 

๓. บทสรุป  

 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -๑๙ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ไม่ว่า
ผลกระทบด้านการจ้างงาน การท่องเที่ยวและการบิน การส่งออก การศึกษา และด้านสุขภาพ แม้ว่า
ภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะ
เป็นโครงการเราชนะ และโครงการ ม.๓๓ เรารักกัน หรือโครงการคนละครึ่งระยะ ๓ มาตรการด้าน
การเงิน และ มาตรการด้านภาษี แต่มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการเยียวยาในระยะสั้น ๆ ส่วนใน
ระยะยาว จ าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้เหมาะกับ
สภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การน้อมน าปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติใช้ของปวงชนชาวไทย จึงเห็นผลได้ชัดเจน และประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมหากทุกคนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ก็จะท าให้ทุกคนมีความสุขยิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อยจะมีอาหารบริโภค
เพียงพอ มีรายจ่ายลดลง หากเข้มแข็งขึ้นจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ต่อไป ขอเป็น
ก าลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤต เนื่องจากหัวใจส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การใช้ชีวิตบนทางสายกลาง หรือการใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท จึงท าให้ ชีวิตเต็มไปด้วยภูมิคุ้ม
กันที่พร้อมรับกับทุกสภาพปัญหาวิกฤติโควิด-๑๙ ไปได้ด้วยดีพร้อม ๆ กัน ดังนั้น การน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปฏิบัติจึงเห็นผลได้ชัดเจน และประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม๙ จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกฝ่าวิกฤติ โควิด-๑๙ เพ่ือให้ประชานชนชาวไทยอยู่รอดในช่วงวิกฤตินี้ 

_________________________ 
๙ดนุชา สินธวานนท์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกราะป้องกันยามวิกฤติ online, ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔, แหล่งที่มา https://siamrath.co.th/n/๑๕๔๗๖๒ 
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บทคัดย่อ 

       บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามโนทัศน์ส าคัญเรื่องภาวะผู้น าทางวิชาการของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Instructional Leadership) ได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความ
นิยมท่ามกลางหมู่นักการศึกษาในฐานะเป็นผู้สร้างผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งจะเริ่มเห็นได้จากงานวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีมากขึ้นตั้ งแต่ปี ค.ศ.1970 และต้นปี ค.ศ.1980 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
(Instructional Leadership) เป็นหนึ่งเงื่อนไขของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติของโรงเรียนมีความ
คาดหวังสูงต่อผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และพบว่าองค์ประกอบความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และเป็นตัว
ท านายความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  

ค าส าคัญ : มโนทัศน์, ภาวะผู้น าทางวิชาการ, การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 

 

Abstract 

       This academic artcle aims at the study important concepts of academic leadership in 
curriculum development and teaching. Academic Leadership Instructional Leadership has 
become a popular concept among educators as a creator of educational productivity. This 
can be seen from the increased school effectiveness research from the 1970s and early 
1980s Academic Leadership Instructional Leadership is one of the factors that promote 
school performance with high expectations of outcomes which are directly related to 
student learning and achievement. academic leadership and found that the academic 
leadership component of school administrators was correlated and predicted of school 
effectiveness  

Keywords : concept, academic leadership, curriculum development and teaching 
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๑. บทน า 

 การศึกษาเป็นกระบวนการสั่งสอนเพ่ือพัฒนาสิ่งที่มนุษย์จัดให้แก่มนุษย์อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสังคมโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็น
เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาส าหรับควบคุมการศึกษาในแต่ละระดับหลักสูตร ในความหมายกว้างจะหมายถึง
โครงการหรือแผนการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ และในความหมายที่แคบเข้าจะหมายถึง รายวิชา 
เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดให้กับผู้เรียน หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต และ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง  ปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
หลักสูตรจึงเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างลักษณะของพลเมืองของชาติและสร้างชาติ 
อีกท้ังหลักสูตรสามารถท านายลักษณะของสังคมในอนาคตได้ องค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา และประสบการณ์การเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล
หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ดีต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม มีความหมายต่อชีวิตผู้เรียน และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และหลักสูตรที่ดี
จะต้องสร้างข้ึนด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งยังเป็นเครื่องมือใน
การสร้างก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง เพราะฉะนั้น ก าลังคน จะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ บทบาทของการศึกษาจะ
แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามความจ าเป็น 
เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ และมาตรฐานการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกระบวนการที่จะช่วย
เปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอีกด้วย  การท างานของผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักในการท าหน้าที่เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็น
ภารกิจในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ ควบคู่กับการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข็มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน2๒ และภาวะผู้น าที่
ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและสามารถช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา คือการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการอย่างชัดเจน3๓ 

๒. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Instructional Leadership) มีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
เรียนรู้และการสอนในสถานศึกษาโดยตรง มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ดังนี้ 

                                                           
๒
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (กรุงเทพฯ: สหมิตรพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554), 2. 
๓
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546),19. 
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 ดุ๊ก  (Duke) ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ความตั้งใจที่จะจัดสรรเวลาในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน มีความสามารถที่จะใช้เวลาให้มากกว่าปกติให้กับชั้นเรียนเป็นพิเศษ และยังมุ่งเน้นไปที่สวัสดิการของ
โรงเรียนทั้งหมด และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนที่ดี4๔ 

 เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นการกระท าอย่างตั้งใจ มี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสภาพการท างานของครู และสร้างบรรยาการแห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่น่าพอใจและมี
ประสิทธิภาพ5๕ 

 เดบีวอยส์ (DeBevoise) ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของนักเรียน6 

 กรีนฟิลด์ (Greenfield) ให้ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การกระท าอย่างตั้งใจที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสภาพการท างานที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพส าหรับครู รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพต่อนักเรียน7 

 สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กล่าวถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
พฤติกรรมการกระท าหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในการชี้น าและโน้มน้าวจูงใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้าใจและเกิดความตระหนักในการ
รวมพลัง และประสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนางานทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ8 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ การเป็นผู้น าและการ
บริหารโดยการน าความรู้ ทักษะต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
น่าพอใจ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน การนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การ
ควบคุมเวลาในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครู และนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการ
เรียนรู้ 

๓. ความหมายของหลักสูตร 

 ค าว่า หลักสูตร แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Curriculum ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า 
Currere หมายถึง Running Course หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้น าค าศัพท์นี้มาใช้ในทางการศึกษาว่า 
                                                           

๔ Daniel L. Duke, School leadership and instructional improvement (New York; Random House, 1987), 6. 
๕ Gray  A. Davis, and Margret A. Thomas, Effective Schools and effective teacher (Boston: Allyn and Bacon, 

1989), 21.  
๖ W. DeBevoise, Synthesisnof Research on the Principal as Instructional Leader (Boston: Allyn and Bacon, 

1989), 21. 
๗ Davis Greenfield,  Effective Schools and effective teacher (Boston: Allyn and Bacon, 1989), 21. 
๘ สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ (กรุงเทพฯ: เอส.  

พี. เอน็. การพมิพ์, 2553), 188. 
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Running sequence or learning experience9 การที่เปรียบเทียบหลักสูตรกับสนาม หรือเส้นทางที่ใช้วิ่ง
แข่งอาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาในระดับใดหรือหลักสูตรใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่า
ความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  เช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้อง
วิ่งแข่งและฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชัยชนะและความส าเร็จให้ได้ 

 ในสมัยก่อนประเทศไทยใช้ค าว่า หลักสูตร กับค าภาษาอังกฤษว่า Syllabus ปรากฏในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2503 ฉบับภาษาอังกฤษ เรียกว่า Syllabus for Lower 
Secondary Education B.E. 2503 และ Syllabus for Upper Secondary Education B.E. 2503 แต่
ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่า Curriculum แทน เช่น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) ฉบับภาษาอังกฤษเรียกว่า Lower Secondary School Curriculum B.E. 2521 (Revised 
Education B.E. 2533) เพ่ือต้องการแยกความหมายให้ชัดเจน เพราะค าว่า syllabus และ curriculum มี
ความหมายที่แตกต่างกันดังที่ English Lanquage Dictionary ให้ความหมายของค าทั้งสองดังนี้ 

 Curriculum หมายถึง (1) รายวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดที่จัดสอนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 
(all the different courses of study that are taught in a school, college, or university e.g. the 
school curriculum) และ (2) รายวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (one 
particular course of study is taught in a school, college, or university e.g. the English 
curriculum)  

 Syllabus หมายถึง หัวข้อเรื่องที่ศึกษาในรายวิชาหนึ่ง ๆ (the subjects to be studied in a 
particular course) 

 จากความหมายข้างต้นนี้จะเห็นว่า ค าว่า Curriculum ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันจะเหมาะกว่าค าว่า 
Syllabus ส่วนค าว่า Syllabus จะใช้เมื่อหมายถึงประมวลการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

๔.แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร 

 ๑. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นวิชาและเนื้อหาสาระท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน 

 หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื้อหาสาระนั้นหมายถึง วิชาและเนื้อหาสาระที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้อง
เรียนในชั้นและระดับต่าง ๆ หรือกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นหลักสูตร
เตรียมแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ 

 ๒. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นเอกสารหลักสูตร 

 กลุ่มหนึ่งจัดให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ อัตราส่วน
เวลาเรียน กิจกรรม ประสบการณ์ และการประเมินผลการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ

                                                           
๙ 

Armstrong, David G. (1986), Developing and documenting the Curriculum. Boston : Allyn and Bacon. 
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ที่ดีในการอยู่รว่มกัน มีพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แนวคิดนี้จะเน้นหลักสูตรในฐานะ
ที่เป็นเอกสารเป็นรูปเล่ม ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ เกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 

 ๓. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้แก่ผู้เรียน 

 แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนนี้ เป็นการมองหลักสูตรใน
ลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนจัดขึ้นหรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ และ
จัดให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะน าไปสู่ประสบการณ์ตามที่
ก าหนด กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะน าไปสู่ประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความเข้าใจ 
เจตคติทักษะต่าง ๆ อันแสดงถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ควรจัดให้แก่ผู้เรียนจะต้องปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรอย่างชัดเจน หลักสูตรหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้เรียน 

 ๔. หลักสูตรในฐานะแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียน 

 แนวคิดของหลักสูตรในฐานะแผนส าหรับจัดโอกาสเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียนนี้ 
จะเป็นแผนในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
และพฤติกรรมตามที่ก าหนด แผนส าหรับจัดโอกาสทางการศึกษาจะแสดงเกี่ยวกับจุดหมายหรือจุดประสงค์
ของการออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผล แผนนี้สร้างขึ้นตามประเภทสถานการณ์ 
หรือกลุ่มบุคคลในระดับการศึกษาต่าง ๆ เช่น หลักสูตรก่อนวัยเรียน หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตร
อุดมศึกษา หรืออาจหมายถึงกลุ่มของแผนย่อยต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้  หรือ
ประสบการณ์ท่ีคาดหวัง 

 ๕. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นมวลประสบการณ์ 

 แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็นประสบการณ์ของผู้เรียนนั้น หมายถึงประสบการณ์ทุกอย่างของ
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน รวมถึงเนื้อหาวิชาที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนด้วย แนวคิดนี้เกิด
จากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการหนึ่ง การไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของหลักสูตรในความหมายแคบที่ไม่ส่งเสริม
ให้เกิดพัฒนาการรอบด้านขึ้นในตัวผู้เรียน ประการที่สอง การสอนของครูที่ยึดหนังสือเรียนและเนื้อหาสาระ
มากเกินไปท าให้การสอนน่าเบื่อ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ได้กระท า ได้แก้ปัญหา และค้นพบด้วยตนเอง การจัดหลักสูตรจึงควรพิจารณาถึง
ประสบการณ์ทุกด้านท่ีพึงมีของผู้เรียน 

 ๖. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง 

 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้น เป็นสิ่งที่สังคมมุ่งหวังหรือคาดหมายให้
เด็กได้รับ กล่าวคือ ผู้ที่ศึกษาจนจบหลักสูตรไปแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง จะเกิดผลอย่างไรในตัวผู้เรียน
บ้าง แนวคิดนี้มองหลักสูตรในฐานะที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ดังนั้น 
การจัดหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล จ าต้อง
ศึกษาและวางแผนให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย 
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 ๗. หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนนั้น เป็นการมองหลักสูตรในฐานะที่
เป็นแผนการเตรียมโอกาสของการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่จัดขึ้นโดยโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยรวมเอาแผนย่อย ๆ ที่เป็นโอกาสของการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเข้าไว้ด้วย แผนงานนั้นมิได้เกิดขึ้นอย่างลอย ๆ แต่จะมีการวางแผนส าหรับสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นแผนงานจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือผู้เรียนโดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่
รับผิดชอบในการจัดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

๕. บทสรุป 

 หลักสูตรจะมีความอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกคนยอมรับก็คือหลักสูตรมีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษา 
เป็นสิ่งชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียน อันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศที่จะน าทาง
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุผล หลักสูตรที่ดีจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมซึ่งจะท าให้
การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นมโนทัศน์ส าคัญเรื่อง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  จึงถือเป็นความส าคัญที่ทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการเพื่อให้ได้หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ที่ดี เพราะ ถ้าเรามีแนวทางที่ดี ถูกต้องเหมาะสม 
การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางในเรื่องการศึกษาจะเป็นไปได้โดยราบรื่น สามารถสร้างลักษณะที่ดีใน
อนาคต โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างเต็มภาคภูมิ 
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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และปัจจัย
ด้านศักยภาพของผู้น าส่งผลต่อความอยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ สมาชิกผู้ถือหุ้นศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย จ านวน 241 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น าส่งผลเชิงบวกต่อความ
อยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนที่มีผู้น าที่มีศักยภาพก็จะท าให้เกิดความอยู่รอดของชุมชน 
ค าส าคัญ :  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ศักยภาพของผู้น า ความอยู่รอดของชุมชน 
 
 

Abstract 
This research article aims to study the fundamental economic development 

policy and leadership potential affecting to community survival. case Study of Ban Huai 
Wai Marketing Demonstration Center, Khok Sa-at Sub-district, Lam Plai Mat District 
Buriram Province. This research is a quantitative research. The sample were 241 
shareholders of Ban Huai Wai Marketing Demonstration Center. The research instruments 
are questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics and multiple 
regression analysis. The results showed that the fundamental economic development 
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policy and leadership potential affecting to the community survival, statistically 
significant 0.01 . This research suggested to the government agencies encourage which is 
a fundamental economic development policy which was the community survival. 
Keyword : Fundamental economic development policy, Leadership potential,  

     Community Survival 
๑.บทน า 
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาประเทศเทศโดยการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้เป็นแนวทางการบริหารงานประเทศลงสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และเป้าหมายตามแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยนั้น
คือ ให้ประชาชนคนไทยมีความม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2562 
นั้นรัฐบาลได้มีบริหารงานเชิงรุกของกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การบูรณาการการบริหารงานของ 3 
กระทรวงได้แก่กระทรวงการคลังได้น านโยบายลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนให้น้อยลง แก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจ านวน 14 ล้านคนให้มีบัตรประชารัฐเพ่ือใช้ส าหรับถอนเงินสดและยังน าบัตร
ประชารัฐนี้ไปใช้ในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรประชารัฐ
สวัสดิการแห่งรัฐ เช่นร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งร้านค้าชุมชนและร้านค้าเอกชนที่
มีท าเลที่ตั้งอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็
ตามผลจากการด าเนินโครงการนี้ท าให้เกิดการเพ่ิมรายได้ให้กับร้านค้าและท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพให้กับประชาชน  นอกจากนี้การบูรณาการกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี
เป้าหมายที่จะท าให้ท้องถิ่นในเขตภูมิภาคมีความเจริญโดยการท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ท าให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชน ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้น านโยบายระดับกรมสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์สาธิตการตลาดที่แต่ละชุมชนเดิมมีอยู่แล้วและได้เข้าไป
ส่งเสริมให้ศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชมให้เกิดความเข้มแข็ง เช่นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เกิดจากแนวคิด ร่วมกันซื้อ รวมกันขายของคนในชุมชน  การปรับรูปแบบร้านค้า
ปลีก การจัดระบบคลังสินค้า การจัดท าบัญชี รวมทั้งการสนับสนุนให้การเพ่ิมประสิทธิภาพยอดขายของ
ศูนย์สาธิตการตลาดให้มีการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์  จากผลการด าเนินงานทั้งกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาความเจริญในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างชัดเจน (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า , 
๒๕๖๔) 
 ในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์พาณิชย์จังหวัดได้ส่งเสริมให้ร้านค้าเอกชนและร้านค้าชุมชนเข้าร่วม
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งมีเครื่องรูดบัตรบริการให้กับผู้ถือบัตร
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และให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เบิกเงินซึ่งเป็นยอดขายของร้านผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ 
นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ได้มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชนให้
เป็นร้านค้าปลีกท่ีมีความทันสมัยเป็นแหล่งรวมสินค้าของชุมชน สินค้าเกษตรกรรม ซึ่งศูนย์สาธิตการตลาด
นี้ท าให้ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านค้า สมาชิกในชุมชนได้ซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพราคาถูกเพราะเป็นสินค้าที่
ผลิตจากชุมชนเอง ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย และสุดท้ายมีการปันผลก าไรคืนสู่สมาชิกในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านกระจายสินค้า การ
บริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่กล่าวมาใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลต่อความอยู่รอดของ
ชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น าส่งผลต่อ
ความอยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

สมมติฐานการวิจัย นี้ได้พยากรณ์ดังนี้ 
 ปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น าที่ส่งผลเชิงบวกต่อ

ความอยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. ทฤษฏีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยนี้ ได้น าทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง  (Transformational 
Leadership)  โดย Jame M. Burns (2003)มาอธิบายกรอบแนวคิดโดยนักวิชการได้เชื่อมโยงบทบาท
ความเป็นผู้น ากับความเป็นผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะเป็นบุคคลที่กระตุ้นให้ผู้ อ่ืนท างานเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง พ.ศ. 2523 Bernard M.Bass ได้ขยายแนวคิดของ Jame M. Burns ว่าภาวะ
ผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น าจะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ ( Bass, B. M., & Avolio, B. J. 
,1993) ดังนั้นในเชิงบริหารองค์กรจะเติบโตได้จะมีโอกาสหรือปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว เช่นนโยบายของรัฐ และพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งนโยบายของรัฐ เปรียบเสมือนนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล และถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรเกิดการ
พัฒนา หรืออาจกล่าวได้ว่าองค์กรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ และน ามาสู่การปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ใน
ระดับภูมิภาค และในท านองเดียวกันองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ภายในองค์กรจะต้องบุคลากรหลายระดับ
ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผู้บริหารเปรียบเสมือนผู้น าที่ก าหนดนโยบายขององค์กร ควบคุมการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ขณะเดียวกันบุคลากรเปรียบเสมือนผู้ตามที่น านโยบายขององค์กรมาสู่
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การปฏิบัติให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ดังนั้นบุคคลที่ขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดก็คือ
ผู้บริหาร ในองค์กรขนาดเล็กอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประธานกลุ่มซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถ
ชักจูงและสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของตน นอกจากนั้นบุคคลที่จะจูงใจหรือ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่งของตนเองได้จะต้องมีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเป็น
บุคคลที่มีความยุติธรรมมีและมีความเสียสละด้วยก็จะน าพาให้องค์กรประสบความส าเร็จ จากที่ได้
กล่าวถึงทฤษฏีและการทบทวนวรรณกรรมจึงน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งอธิบายว่า
ปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น าส่งผลต่อความอยู่รอดของ
ชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ แสดงได้ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยนี้ได้นิยามตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คือ ระดับการน านโยบายของกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชน์และกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ โดยกระทรวงการคลัง
จะเชื่อมโยงมายังธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเบิกยอดขายให้กับร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการบัตรประชารัฐ การอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่บริการรูดบัตร
ประชารัฐ  ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงมายังกรมการค้าภายในสู่พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าไป
ส่งเสริมให้ร้านค้าเอกชนและร้านค้าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระดับความสามารถในการด าเนินงานที่มากขึ้น   กระทรวงมหาดไทย
เชื่อมโยงมายังส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และน ามาสู่การปฏิบัติของพัฒนาชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์ในการส่งเสริมชุมชนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดที่มีการด าเนินงานที่ทันสมัย การ
ให้บริการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการท าให้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นศูนย์กระจายสินค้าชุมชน 

ศักยภาพผู้น า คือ ระดับความสามารถของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและฝากหุ้นกับศูนย์สาธิตการตลาด และสมาชิกในชุมชนจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 
โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านค้า สมาชิกในชุมชนได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกเพราะเป็น
สินค้าที่ผลิตจากชุมชนเอง ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย และสุดท้ายมีการปันผลก าไรคืนสู่สมาชิกในชุมชน 
นอกจากนี้รวมถึงระดับความสามารถของผู้น าในการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าสินค้าและผลผลิตใน
ชุมชนมาจ าหน่ายในศูนย์สาธิตการตลาดเพ่ือให้สมาชิกได้มีรายได้จากการขายผลผลิต สุดท้ายคือระดับ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ศักยภาพของผู้น า 

ความอยู่รอดของชุมชน 
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ความสามารถของผู้น าในการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถในการบริหารศูนย์สาธิต
การตลาดด้วยความโปร่งใส่ 

ความอยู่รอดของชุมชน คือ ระดับรายได้ของสมาชิกในชุมชนเพ่ิมขึ้น สมาชิกในชุมชนมีหนี้สิน
ลดลง สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีกันในการร่วมเป็นเจ้าของร้านค้า ร่วมกันซื้อร่วมกันขายท าให้ผลการ
ด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดมียอดขายเพ่ิมขึ้น ซึ่งรวมถึงระดับความสุขของสมาชิกในชุมชนมีมากขึ้น 
ท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
๔. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ประชากรได้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบล 
โคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 241 คน และผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย,2563) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า. 2564) และทฤษฏีภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงที่ ( Bass, B. M., & Avolio, B. 
J. ,1993) มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา  อาชีพ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วัดตัวแปรจ านวน 3 ด้าน คือ (1) 
ปัจจัยด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  (2) ปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น า และ (3) ความอยู่รอด
ของชุมชน  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปัจจัยด้าน
ศักยภาพของผู้น าส่งผลต่อความอยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 การตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเที่ยงตรง แบบสอบถามได้ท าการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ได้ตรวจสอบและมีค่า IOCโดยรวมทั้งฉบับ = 0.81 นอกจากนี้แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดได้ท าการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ สมาชิกศูนย์ตลาดสาธิต ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค ค่าอยู่ระหว่าง
0.601-0.911 และค่าความเที่ยงตรง ดูค่าน้ าหนักปัจจัย ระหว่าง ระหว่าง .527-.829  (Nunnally, J. 
C.and Bernstein,I.H., 1994) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการรวบรวม 
เอาไว้แล้ว อาทิหนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ 
                 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมประชุมประจ าปี ของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  
2563  ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยหวาย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน วิเคราะห์สมการถดถอย 
              2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ( ค่า Correlation Coefficient หรือ r) ในการศึกษาได้แก่  ปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ปัจจัยด้านศักยภาพของผู้น าความอยู่รอดของชุมชน พบว่าทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในทิศทางบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่ ากว่า 0.8 (Nunnally, J. C. and 
Bernstein,I. H, 1994) ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ท าให้เกิดปัญหา (muliticollinearity)  
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย อธิบายผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่าปัจจัยนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของชุมชน ซึ่งผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัย ( β1 =.203, 0.01 และ p, β2 =1.020  0.01) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย รายละเอียด
อธิบายได้ว่า  
 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นการน านโยบายของกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชน์และกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชน ทั้งการส่งเสริมให้มีร้านค้า
เอกชนและร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการธงฟ้าประชารัฐบริการบั ตร
สวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดในชุมชนท าให้เกิดการซื้อขายสินค้าภายในชุมชน และปัน
ผลก าไรให้กับสมาชิกในชุมชนส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้
หากชุมชนมีผู้น าที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรมการใช้หลักจูงใจชักจูงสมาชิกให้มีส่วน
ร่วมในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของชุมชมก็จะท าให้ชุมชนอยู่รอด 
๖. สรุปและอภิปรายผล 
 ดังนั้นการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าพบว่า ปัจจัยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และปัจจัยด้าน
ศักยภาพของผู้น าส่งผลเชิงบวกต่อความอยู่รอดของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยหวาย 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สอดคล้องกับการศึกษาของหทัยชนก คะตะสมบูรณ์ 
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(2563) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่นยืน กรณีศึกษา
ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยชุมชนน านโยบายของรัฐบาลสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ 
นอกจากนี้การที่ชุมชนมีผู้บริหารหรือผู้น าที่มีศักยภาพเข้ามาบริหารงานก็จะท าให้ชุมชนเดการสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่นยืนซึ่งเปรียบเสมือนความอยู่รอดของชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สกุล วงษ์กาฬสินธุ์, ลือชัย วงษ์ทอง และกิจฐเชต ไกรวาส (2563) ได้ท าการศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างศูนย์สาธิตการตลาดในจังหวัดนครราชสีมา 4 
แห่ง ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนจะประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยปัจจัยด้านการ
จัดการประกอบด้วยการจัดการด้านการเงิน การตลาด อย่างไรก็ตามธุรกิจชุมชนจะต้องมีผู้น ากลุ่มที่มี
ความรู้ความสามารถและเสียสละต่อประโยชน์ของกลุ่ม รวมถึงจะต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มด้วย
รวมทั้งจะต้องได้น านโยบายของรัฐลงสู่การปฏิบัติและได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ 
และทฤษฏีที่น ามาอธิบายในการวิจัยนี้ได้แก่ทฤษฏีภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลถูกน าสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นชุมชน นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากกระทรวงต่างๆ และการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐที่เป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ นั้นต้องอาศัยผู้น ากลุ่ม หรือผู้น าของชุมชนที่มีศักยภาพ  
๗. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อนี้เพ่ือยืนยันผลลัพธ์เชิงนโยบายระดับชาติ และการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนี้การวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กร หรือการบริหารจัดการชุมชนจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยภายในและภายนอกมาสนับสนุน 
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การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของครูตามหลักทิศ ๖ 

The six noble discipline for teacher 

 

ว่าที่ร้อยตรีเจนยุทธ  ทั่งกลาง๑ 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบูรณาการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวพุทธ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของครตูามหลักทิศ ๖ เป็นตัวกลางในการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อบทบาทของครูยุคใหม่ คือการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็ม 
ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ 
ล้ าสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอย
แนะน าแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจและพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการ 
สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ช่วยในการส่งเสริมบทบาท
หน้าที่ของครูที่ดีได้แก่ ๑) ทิศ ๖ เป็นหลักธรรมส าหรับการท าหน้าที่ของตนและผู้อ่ืนตามแนวพระพุทธศาสนา
ในที่นี้หมายเอาเฉพาะหัวข้อธรรม ที่เกี่ยวข้องกับครูต่อศิษย์,ศิษย์ต่อครู และ๒)กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็น 
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพ่ือให้ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์และ
ยั่งยืนต่อไป  

ค าส าคัญ: กัลยาณมิตร, บทบาทหน้าที่ของครู, ทิศ 6 

ABSTRACT 

This article aims to promote the use of Buddhist principles in the integration of Buddhist 
education management. By focus on promoting the roles and duties of teachers according 
to The six noble discipline as a medium for promoting responsibility for the roles of teachers 
in the new era. Is to act as a savior for the students to develop their full potential and foster 
lifelong learning. Because today's technology is changing fast, and innovative people in the 
modern age have to learn new things all the time. Therefore, teachers must adapt to the 
technology and to guide the use of technology that is appropriate for the children 
understandably and be ready to devote their knowledge through methods. There are 
dharma principles in Buddhism that help to promote the roles and duties of good teachers 
as follows: 1) The six noble discipline are the dharma principles for doing one's duties and 
                                                           
๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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others according to Buddhism. related to teacher to student, student to teacher. and 2) 
Sevenfold Kalanamitta - Dhamma or true friends Approach is taken, or will cause virtue and 
prosperity. which is an important part in the development together with intelligence to 
educate the future of the nation correctly, completely and sustainably 

Keywords: Sevenfold Kalanamitta - Dhamma, Role of teacher, The six noble discipline  

๑.บทน า 

ในยุคปัจจุบันนั้น บ้านเมืองมีความทันสมัยและมีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่สภาพสังคมไทย
กลับเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้าม คือจากสังคมที่ผู้คนมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือกัน ที่คนส่วนมากให้
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจและวัตถุมากกว่าจิตใจ คนทุกคนสามารถบริโภคได้อย่างถ้วนหน้าคนจึงมุ่งหาความสุข
ด้วยการเสพความสุขจากวัตถุ ยิ่งบริโภคมากขึ้นเท่าไรก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมดมีแต่จะ
โดนกระตุ้นกิเลสให้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อต้องการบริโภคมากก็ต้องแสวงหาทรัพย์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์๒ ขาดการใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต  มัวแต่ท างานจนลืมครอบครัวลืมใส่ใจคน
ใกล้ชิดหรือคนรอบตัว ซึ่งเราจะพบว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวมีฐานะ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะเลี้ยงตามใจลูกหลาน 
ใช้เงินเลี้ยงลูก จะซื้อหาสิ่งของตามที่ลูกหลานต้องการ ไม่กล้าขัดใจลูก จนกลายเป็นคนที่ไม่สนใจกับสังคมคน
รอบข้าง กลายเป็นคนไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ชอบเก็บตัวล าพังอยู่แต่ในโลกของตนเอง๓ 

ดังนั้นการน าหลักพุทธธรรมในเรื่องทิศ๖ และ กัลยาณมิตรธรรม ๗ มาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน เพราะครูและโรงเรียนเปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ ครูนั้นต้องรับภาระหน้าที่
ต่อสังคมและชาติบ้านเมือง จะช่วยท าให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้นและมีความสงบ
อย่างยั่งยืน  
 

๒.บทบาทของครู 

ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นที่คาดหวังของสังคม แต่การที่จะเป็นครูดีนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มีความรู้ดี สอนดี ความประพฤติดี รับผิดชอบ
หน้าที่ดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ที่ส าคัญที่สุด ครูที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนและพัฒนาได้ และต้องมี
ศรัทธา ความมุ่งม่ัน และความรักในอาชีพครู ลักษณะของครูที่ดีนั้นมีหลายแนวคิดซึ่งสามารถน าพิจารณาและ
ศึกษาวิเคราะห์ได้ แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอน าแนวคิดแบบ TEACHERS MODEL ๔ และหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ในเรื่องทิศ ๖๕ และกัลยาณมิตรธรรม ๗ ๖ 

                                                           
๒ อนุวัต  กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”. วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) หน้า ๙๙-๑๐๒ 
๓ พระครูพิศาลจริยากร เลขธมฺโม (สังข์ขาว)และ สุชน, “ประวัติดี  จริยธรรม: ปัญหาพฤติกรรมและการจัดการใน

ปัจจุบันของสังคมไทย”, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม) ๒๕๖๒ หน้า๑๓๓ 
๔ ยนต ์ชุ่มจิต, ความเป็นครู, พิมพค์รัง้ที่ ๖, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร)์, ๒๕๕๘ หน้า ๗๖-๘๓ 
๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓ 
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๒.๑ บทบาทของครูที่ดีตาม TEACHERS MODEL 

ครูคือผู้ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ทั้งด้านศิลปะวิทยาการ ตามความรู้ความสามารถของศิษย์
ที่จะขวนขวายได้ตามก าลังสติปัญญา นอกจากนั้นครูยังต้องบ่มเพาะลักษณะนิสัยของศิษย์ให้เป็นบุคคลที่ควร
แก่การพัฒนา๗ คือพัฒนาความประพฤติให้เป็นคนดี และครูนั้นต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์ รู้จักการ
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ศิษย์ตามฐานานุรูป ส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่เป้าหมายของการสอนพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. TEACHING (การสอน) หมายถึง คุณลักษณะประการแรกของความเป็นครูก็คือ ต้องสอนได้และ
สอนเป็น สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้
หลังจากได้รับประสบการณ์ท่ีครูได้จัดให้ โดยถือว่า หัวใจความเป็นครู คือ การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมี
ความรู้ในวิทยาการทั้งปวง  

๒. Ethics  (จริยธรรม) หมายถึง การที่ครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่
นักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมอันดีงามเหมาะสม เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่ลูกศษิยเ์พราะโดยทั่วไปนั้นจะ “เรียน” และ “เลียนแบบ”คุณลักษณะจากครู การท าตัวเป็นต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดีจึงมีคุณค่ามากกว่าค าสอน  

๓. Academic  (วิชาการ) หมายถึง การที่ครูต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในทางวิชาการทั้งของ
ตนเองและของลูกศิษย์ จึงต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เป็นประจ าทั้งได้มาจากการฝึกฝนอบรมหรือไม่ก็ตาม 
หากไม่ท าเช่นนั้น ก็จะเป็นคนที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ  

๔. Cultural Heritage  (การสืบทอดวัฒนธรรม) หมายถึง มีในการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่ง 
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งครูอาจท าได้โดยการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ เช่น แต่งกายให้
ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ หรือ การแสดงความเคารพและกริยามารยาทแบบไทยๆ หรือการจัด
งานพิธีต่าง ๆ เช่น งานบวช,งานบุญ เป็นต้น หรือ การอบรมสั่งสอนให้ ลูกศิษย์เข้าใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี  

๕. Human Relationship (มนุษยสัมพันธ์) หมายถึง ครูต้องท าตัวให้มีมนุษยสัมพันธ์เพราะจะช่วย
ให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมไม่ว่าจะเป็น มนุษย
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน, มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู และมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง
และชุมชน ซึ่งส่งผลให้การท างานและมีชีวิตที่เป็นสุขท าประโยชน์ต่อสังคมด้วยความพอใจ  

๖. Evaluation(การประเมินผล) หมายถึง การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวัดความ
เจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถรู้ได้ว่าลูกศิษย์ของตนเองจะมีความเจริญก้าวหน้ามาก
น้อยพียงใด ซ่ึง สามารถท าได้ หลายแบบ เช่น การสังเกต, การสอบ, การสัมภาษณ์, การศึกษาเป็นรายบุคคล, 

                                                                                                                                                                                     
๖ องั.สตั. (ไทย) ๒๓/๓๔/๒๑๔ 
๗ พระสขุมุ สขุวฑฺฒโก (มชัฌิกานงั)และพระมหาชาญชยั ชยปตฺุโต (วะบตุร), “ลกัษณะของครูที่ด”ี  วารสาร 

“ศกึษาศาสตร ์มมร” คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ๓๓-๓๕ 
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การใช้แบบสอบถามและแบบส ารวจ, การบันทึกย่อและระเบียนสะสม และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

๗. Research(การวิจัย) หมายถึง การที่ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหา และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะ
การวิจัยเป็นวิธีการแก้ปัญหาและการศึกษาหาความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้การสอนของ
ครูค าถามต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าครูท่านนั้นเป็นครูที่ดีหรือไม่ รวมทั้งตัวเราเองที่เป็นครูด้วย ซึ่งครูที่ดีจะต้องมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

๘. Service (การบริการ) หมายความว่า โดยธรรมชาติแล้วงานบริการหลักของครูคือบริการให้ความรู้
เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามให้แก่นักเรียน ครูจึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริการของศิษย์และ
ผู้ปกครอง และในบางครั้งก็มีความจ าเป็นที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย แต่ ส าหรับครูนั้น 
นอกจากให้บริการนักเรียนแล้ว บางครั้งครูยังต้องให้บริการด้านค าปรึกษาหารือในด้านสุขภาพอนามัยแก่
ชุมชน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนอีกด้วย 
๒.๒ ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา 

คุณลักษณะของครูที่ดีตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาก็คือ คุณลักษณะของครูที่ดีที่ครูควรปฏิบัติ
และในความจริงหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ทุกหมวดหมู่นั้น บุคคลทั่วไปสามารถน ามายึดถือปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อ่ืนได้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามส าหรับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับครูมากที่สุด และถือว่าเป็น “คุณธรรมพ้ืนฐานของความเป็นครู” หรือ “คุณลักษณะของครูที่ดี” 
หลักธรรมหมวดนี้คือ “ทิศ ๖” และ “”ดังนี้ 

๑)ทิศ ๖ 
หลักในการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในเรื่องทิศ ๖ หมายถึง บุคคลส าคัญทั้ง ๖ มีหน้าที่ที่พึง

ปฏิบัติต่อกันเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืน ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต่างกันไป ในที่นี้หมายเอาเฉพาะหัวข้อธรรม ที่เกี่ยวข้องกับครูต่อศิษย์,ศิษย์ต่อครู  
ซึ่งได้แก่ ทิศเบื้องขวา หมายถึง ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอนหนังสือวิชาในวัยเรียน นอกจากนั้นยังหมารวมถึง
บุคคลต่างๆที่คอยสอน คอยอบรม ให้ความรู้แก่เราที่มิใช่ผู้สอนในห้องเรียนด้วยเช่นกัน 

(๑)หน้าทีค่รูอาจารย์ 
ครูอาจารย์ พ่ึงมีหน้าที่บ ารุง กันและกันโดยหน้าที่ ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ ๕ ประการซึ่งมี

เนื้อหาในคัมภีร์ ดังนี้๘ 
๑. ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดีน าเรื่องที่ดีมาอบรมสั่งสอนต่อศิษย์ ตลอดจนถึงอุบายวิธีในการแนะน า ที่

สามารถความยอมรับนับถือให้เกิดข้ึนแก่นักเรียนของตน 
๒. ให้เรียนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ มีความรู้ช านาญ

ในศาสตร์ที่จะต้องใช้ในการด ารงชีวิต โดยมีคุณธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิตของศิษย์ เหล่านั้นเป็นต้น 
๓. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดีไม่ปิดบังอ าพราง ครูที่ดีที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดี

จริง ๆ ควรสอนศิษย์ของตนให้เต็มที่ตามขอบข่ายเนื้อหาของวิชาที่ก าหนดไว้ 

                                                           
๘

  ที.ปา. ๑๖/๒๐๐/๗๙ 
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๔. ยกย่องให้ปรากภูมิตรสหายหมู่คณะเป็นการเชิดชูความรู้ ความคิด ความสามารถ และ คุณธรรม
ของศิษย์ตนให้ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลอ่ืน ๆ  

๕. ท าความป้องกันในทิศทั้งหลายให้รู้จักรักษาตนในอันที่จะด าเนินชีวิตและพร้อมที่จะให้ การ
อนุเคราะห์แก่ศิษย์ ช่วยเหลือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ศิษย์ของตน 

(๒)หน้าที่ของศิษย์พึงบ ารุงครูอาจารย์ 
ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ ๕ ประการ๙ ดังนี้ 
๑. ลุกข้ึนยืนรับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือท่าน 
๒. เข้าไปคอยรับใช้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจของครูบาอาจารย์ 
๓. เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ควรคิดว่าครูอาจารย์มุ่งดีปรารถาดีต่อตนเสมอ  
๔. ดูแลปรนนิบัติ ช่วยเหลือบ ารุงแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ตามสมควรแก่โอกาสที่จะมาถึง 
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพโดยเคารพในตนเอง เคารพในครูบาอาจารย์ เคารพใน สถานศึกษา

เคารพในต าราที่ต้องศึกษาเล่าเรียน" 
 
๒)กัลยาณมิตตธรรม ๗ 
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงความเป็นครู ลักษณะ หน้าที่และการสอนของครูไว้

หลายหมวด แต่ที่เก่ียวข้องกับครูมากที่สุดและถือว่าเป็นคุณลักษณะของครูที่ดีที่พึงประสงค์ คือหลักธรรมเรื่อง 
กัลยาณมิตรธรรม๑๐  ซึ่งมีอยู่ ๗ ประการดังนี้  

๑. ปิโย - น่ารัก หมายถึงการเป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่น่ารักศิษย์ได้พบเห็นแล้วอยากเข้าไปพบ สบาย
ใจเมื่อได้พบปะกับอาจารย์ผู้นั้น มีเมตตาหวังดีต่อเด็กเสมอ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่บึ้งตึงทั้งเวลาสอนและนอกเวลา
สอน ให้ความสนิทสนมกับศิษย์ตามควรแก่กาลเทศะ พูดจาอ่อนหวานสมานใจเอาใจใส่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้
เกิดความรู้อย่างแท้จริง การกระท าตนให้เป็นที่น่ารักของศิษย์นั้นมิใช่การที่ครูไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือนเมื่อศิษย์
ท าสิ่งใดผิดพลาด ตรงกันข้าม จะต้องกระท าหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์ตลอดเวลานั้น คือหากศิษย์คนใดกระท า
ไม่ถูกต้อง ครูจะต้องคอยชี้น า ตักเตือน ห้ามปรามมิให้ศิษย์กระท าสิ่งนั้นๆ 

๒. ครุ - น่าเคารพ หมายถึงการเป็นครูนั้นต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนเหมาะสมแก่ฐานะของความเป็นครู 
กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งพฤติกรรมทางกายและทางวาจา จิตใจสงบ เยือกเย็น มีเหตุมีผล ไม่
เป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ท าให้เป็นที่น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสของศิษย์ ประพฤติสมควร
แก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจและปลอดภัย 

๓. ภาวนีโย - น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง หมายถึงการเป็นครูนั้นจะต้องกระท าตนให้เป็นที่น่าเจริญใจ
หรือน่ายกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป ไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฎฐิ มีความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ให้
เจริญก้าวหน้า ผู้ที่เป็นครูจะต้องหมั่นฝึกอบรมตนให้เจริญงอกงาม ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
เปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ ไม่กระท าตนย่ าอยู่กับที่ เป็นครูเวลาท าการสอนและเป็นนักเรียนเมื่อมีเวลาว่าง  
                                                           

๙
 ที.ปา. ๑๖/๒๐๐/๗๙ 
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563 
 

 

๔. วัตตา  - รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ หมายถึงการเป็นครูนั้นต้องรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร
อย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี คอยอบรมตักเตือนให้ศิษย์เป็นผู้มีระเบียบแบบ
แผน ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ควรกระท า ครูต้องกระท าตนให้เป็นบุคคลที่เคารพกฎระเบียบ  มีระเบียบแบบ
แผน  ขณะเดียวกันก็อบรมตักเตือนศิษย์ให้เป็นผู้มีระเบียบและเคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ด้วย 

๕. วจนักขโม - อดทนต่อถ้อยค า หมายถึงการเป็นครูนั้นต้องพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค า
อดทนต่อค าพูดของศิษย์ที่มากระทบความรู้สึก อดทนต่อข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
อดทนและพร้อมที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าต่อศิษย์ 

๖. คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา - แถลงเรื่องล้ าลึกได้ หมายถึงการเป็นครูนั้นต้องสามารถอธิบายเรื่อง
ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ค าพูดในการอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจและ
ให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สามารถท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ท าเรื่องซับซ้อน
ให้เป็นเรื่องธรรมดา 

๗. โน จัฏฐาเน นิโยชเ - ไม่ชักน าในอฐาน  หมายถึงการเป็นครูนั้นต้องไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียความเสื่อมโทรมทางจิต จะไม่ชักน าศิษย์ไปทางนั้น ในขณะเดียวกันครูต้อง
หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงและไม่ประพฤติสิ่งที่เสื่อมทรามทั้งหลายทั้งปวงให้ศิษย์เห็น 
 
สรุป 

การเป็นครูที่ดีนั้น ไม่ใช่ว่า ใครก็เป็นได้ แต่ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้แล้วยังต้อง“สอนเป็น ถ่ายทอดเป็น” ถือว่าเป็นภารกิจหลักของครูมืออาชีพ จึง
ต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพ โดยอาศัย หลักทิศ ๖ และ กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นตัวช่วย  เพราะว่าคุณภาพ
การสอนของครูย่อมส่งผลดีต่อนักเรียนและเยาวชนของชาติ ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกท่านล้วนแต่มี
ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเขา โดยความส าเร็จนั้นได้มีการทดสอบ
จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การช่วยให้ศิษย์ได้มีวิชาความรู้ในการที่จะไปประกอบสัมมาชีพนั้นก็เป็นวิธีการ
หนึ่งในการที่จะช่วยเหลือทั้งตนเองและผู้อ่ืน คือเมื่อพ่ึงตนเองได้แล้วจึงสามารถท าหน้าที่ของตนเองได้ดีพร้อม 
เมื่อตนเองไม่มีปัญหาแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน น าวิชาการไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเป็นที่พ่ึง
ของผู้อื่นได้ด้วย การที่ครูอาจารย์น าวิชาการนั้นมาถ่ายทอดแก่ศิษย์ ก็เป็นการประกอบสัมมาชีพ หน้าที่ของครู
อาจารย์ในการถ่ายทอดศิลปวิทยาอย่างนี้เรียกว่า เป็นหน้าที่ในฐานะสิปปทายก 

บรรณานุกรม 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,.พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระสุขุม สุขวฑฺฒโก(มัชฌิกานัง)และพระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต (วะบุตร), “ลักษณะของครูที่ด”ี,ศึกษาศาสตร์ 
มมร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

อนุวัต  กระสังข์ , “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐)  



564 
 

 

พระครูพิศาลจริยากร เลขธมฺโม (สังข์ขาว)และ สุชน ประวัติดี,  “จริยธรรม: ปัญหาพฤติกรรมและการจัดการ
ในปัจจุบันของสังคมไทย”, มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม) 
๒๕๖๒  

ยนต์ ชุ่มจิต, ความเป็นครู, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์), ๒๕๕๘  



 

 

 

ความสัมพันธ์ของศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญก่ับการประสมอักษรไทย 
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORDS RECITE BASIC MELODY OF GONG 

WONG WAI INSTRUMENT AND COMPOUNDING ALPHABETS OF THAI 
LANGUAGE 

 
บุญเลิศ  กร่างสะอาด, ดร.๑ 

ปัญจพร  อะโนดาษ๒ 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ เป็นผลงานวิจัยบางส่วนของวิจัยสร้างสรรค์ ทุนงานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การสร้างสรรค์เพลงตับเรื่องฆ้องวงใหญ่ เพ่ือการ
ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในกลุ่มทักษะปี่พาทย์(ฆ้องวงใหญ่) ก่อนเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัย        
นาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของศัพท์ท่องมือ
ฆ้องวงใหญ่กับการประสมอักษรไทย ผลการศึกษาพบว่า....... 

ค าส าคัญ: ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่, การประสมอักษรไทย 
 
 

ABSRACT 

This article is the result of some creative research by Scholarship for Creative 
Works of Bundit Patanasilp Institute of Fiscal Year 2020 Subject: The creation of Pleng 
Tub Ruang Gong Wong Yai for basic adjustment and preparing for Gong Wong Yai In-
strument  Before entering education in The Bachelor of Education, Music Education 
Program (4 years) (Revised curriculum 2562) in Suphanburi College of Dramatic Arts, 
Bunditpatanasilpa Institute. The results showed that….. 

Keawords: Words recite basic melody of gong wong wai instrument, compounding 
alphabets of thai language 
 
 
 

                                                 
๑ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัย         

นาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 
๒
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัย

นาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 
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๑. บทน า  

การฝึกศึกษาด้านทักษะดนตรีไทยแต่เดิมนั้น ใช้วิธีการแบบมุขปาฐะไม่นิยมการบันทึกโน้ต  
ซึ่งการถ่ายทอดเพลงหรือที่เรียกกันว่าการต่อเพลงนั้น นอกจากการที่ผู้สอนสาธิตด้วยเครื่องดนตรี 
และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแล้ว ยังมีการน าค าศัพท์แทนเสียงรวมถึงท่วงท านองที่เกิดจากการปฏิบัติ       
เครื่องดนตรี เช่นค าว่า “โหนด, โหน่ง, ทิง-นัง-เนง” เป็นต้น มาใช้ท่องส าหรับการเรียนเพลงไทยด้วย 

จากการศึกษาเอกสารต าราทางวิชาการดนตรีไทยพบว่า มีศัพท์ทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย       
ที่ได้ก าหนดขึ้นใช้เป็นศัพท์วิชาการส าหรับใช้สื่อสารกันในกลุ่มนักร้องและนักดนตรีไทย เรียกรวมว่า 
“ศัพท์สังคีต” โดย ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๒๘  
เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมเขียนไว้ เพ่ือให้ความรู้และเป็นหลักใช้ในการศึกษาวิชาการดนตรีไทย ซึ่งปัจจุบัน
หนังสือเรื่อง “ศัพท์สังคีต” ของ มนตรี  ตราโมท นี้ยังคงได้รับการยอมรับ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง     
เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาวิชาการดนตรีไทยในทุกระดับการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดจากหนังสือ “ศัพท์สังคีต” ของ มนตรี  ตราโมท (๒๕๓๑) พบว่า 
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑  ศัพท์สังคีตที่เป็น “ค าศัพท์หลัก” มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ และวิธีปฏิบัติดนตรีไทย มีจ านวน ๘๖ ค า (น. ๑-๓๘)  
ส่วนที่ ๒ ศัพท์สังคีตที่เป็น “ค าบอกหน้าพาทย์แผลง” ของคนพากย์เจรจาของการแสดงโขนและ    
หนังใหญ่ มีจ านวน ๑๑ ค า (น. ๓๙-๔๕) ไม่ปรากฏศัพท์สังคีตและค าอธิบายที่เกี่ยวกับการท่องเสียง
รวมถึงท่วงท านองที่เกิดจากการปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยตรง แต่มีการกล่าวถึงศัพท์ดังกล่าวอยู่ตอนหนึ่ง
ของการอธิบายความหมายของศัพท์สังคีตที่เป็นค าศัพท์หลัก ค าว่า “ประคบ” ดังนี้ 

... การบรรเลงดนตรีไม่ว่าจะเป็นประเภทดีด สี ตี หรือเป่า นอกจากท าเสียง
สูงต่ าถูกท านองแล้ว จะต้องท าให้เสียงดังเหมาะสมกับท านองด้วย เช่น ตีฆ้องวงใหญ่ 
แม้เป็นฆ้องลูกเดียวกัน บางครั้งก็ต้องตีให้ดัง “หนอด” บางครั้งก็ต้องตีให้ดัง 
“หน่ง” การสีซอบางครั้งก็ต้องการให้หวานให้เพราะให้ดุดัน ซึ่งจะชัดเจนได้ก็ด้วย
การประคบทั้งนั้น และเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน เปรียบให้เห็น          
ง่าย ๆ ก็เหมือนกับการพูดอักษร ร. และ ล. ก็ต้องก าหนดให้รู้ว่าค าไหนควรท าปาก
อย่างไร และลิ้นจดตรงไหน อย่างไร ซึ่งในภาษาของดนตรีเรียกว่าประคบทั้งสิ้น๓ 

จากข้อเขียนข้างต้น ปรากฏศัพท์ค าว่า “หนอด” และ “หน่ง” ซึ่งเกิดจากการประคบเสียง       
ฆ้องวงใหญ่ แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะ    
ศัพท์ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาต่างไปจากศัพท์สังคีตที่เป็น “ค าศัพท์หลัก” และ “ค าบอกหน้าพาทย์แผลง” 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดใช้ค า
เรียกศัพท์ท่องเสียงรวมถึงท่วงท านองที่เกิดจากการปฏิบัติเครื่องดนตรีนี้ว่า “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” 
เพราะศัพท์ที่ใช้ท่องลักษณะดังกล่าวนี้ มักใช้เฉพาะการท่องท านองฆ้องวงใหญ่ที่เป็นเครื่องดนตรี
ส าหรับด าเนินท านองหลักในวงปี่พาทย์เท่านั้น 

                                                 
๓ มนตรี ตราโมท, ศัพท์สังคีต, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๑), หน้า ๑๗ 
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จากการค้นคว้าเอกสาร ต าราทางวิชาการดนตรีไทย พบว่า หลวงประดิษฐ์ไพเราะ             
(ศร ศิลปบรรเลง) ได้เขียนเรื่อง “วิธีตีฆ้องวง”๔  ในลักษณะของแบบฝึกทักษะฆ้องด้วยมือซ้ายและ    
มือขวา จ านวน ๒๕ ลักษณะ  ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้เผยแพร่เกณฑ์มาตรฐาน 
ดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือทดสอบความรู้ด้านดนตรีไทย “ฆ้องวงใหญ่” ตามเกณฑ์ขั้นที่ 
๑-๖  โดยในเนื้อหาปรากฏ ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ทั้งสิ้น ๙ ค า คือ “ทิง-นัง-เนง” “หนึบ” “หนับ” 
“หนอด” “โหน่ง” “แตะ” “ตะ” “ตีด” และ “ติง”๕  โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามการใช้ มือขวา      
มือซ้าย และอธิบายวิธีการประคบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแม้ว่าข้อเขียนอธิบายดังกล่าวจะมีเนื้อหาต่าง
ออกไปบ้าง แต่เมื่อพิจารณาควบคู่กับเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ของส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย๖ แล้วพบว่า ศัพท์ท่อง      
มือฆ้องวงใหญ่มือซ้ายและมือขวาตามล าดับหัวข้อนั้น มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นวิธีการประคบ
แบบเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์ ยังได้เขียนเรื่อง “คู่ประสานของ    
ลูกฆ้อง” ในหนังสือทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค 1 ว่าด้วยหลักและทฤษฎีดนตรีไทย กล่าวว่า 
“คู่เสียงแต่ละคู่นี้เขามีศัพท์เรียกต่าง ๆ  กัน เช่น คู่สองเรียกว่า “เที่ยว” คู่สี่เรียกว่า “ถ่ง” คู่ห้า
เรียกว่า “ท้ง” ดังนี้เป็นต้น ศัพท์ที่เรียกนี้เรียกตามส าเนียงของคู่เสียงต่าง ๆ  เหล่านั้นนั่นเอง”๗ ซึ่ง
แสดงให้เห็นการใช้ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในลักษณะการใช้มือซ้ายและมือขวาตีลงพร้อมกันเป็นคู่
เสียงต่าง ๆ 

จากที่ข้อเขียนที่ยกมาข้างต้น พบการใช้ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลากหลาย ยังไม่ปรากฏ
ข้อเขียนที่อธิบายหลักการ ทฤษฎี ของ “ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่” ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งส่งผล
ให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาดนตรีไทย ขาดความเข้าใจในศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ไม่สามารถใช้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่กับ
การประสมอักษรไทยฉบับนี้ขึ้น โดยประมวลศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ จากเอกสาร ต าราทางวิชาการ
ดนตรีไทย ข้างต้น แล้วท าการวิเคราะห์ค าศัพท์โดยใช้หลักการประสมอักษรไทยเทียบเคียงกับ         
วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ สรุปเป็นองค์ความรู้ในการใช้ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ส าหรับการ
น าไปใช้สร้างสรรค์เพลงตับเรื่องฆ้องวงใหญ่ และใช้ประโยชน์ในการศึกษาดนตรีไทยในโอกาสต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่กับการประสมอักษรไทย  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารมีล าดับดังนี้ 

                                                 
๔
 ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), หลวง, วิธีตีฆ้องวง, ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ดนตรีไทยอุดมศึกษา  

ครั้งที่ ๒๘, (นครราชสีมา: สมบูรณ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๖๘-๗๘. 
๕ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา, ฆ้องวงใหญ่, (สืบค้นจาก http://www.bhes.mua.go.th/ 

catalog1.htm, ๒๕๕๖), หน้า ๓-๕. 
๖ ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน พุทธศักราช ๒๕๔๔, 

(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 
๗
 อุทิศ นาคสวัสดิ์, ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค 1 ว่าด้วยหลักและทฤษฎีดนตรีไทย, พิมพ์คร้ังที่ ๔,

(กรุงเทพมหานคร: เทพนิมิตการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๒๑-๒๒. 
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 ๑. รวบรวมข้อมูลเอกสาร ต าราทางวิชาการดนตรีไทย ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ องค์กร           
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านดนตรีไทย ที่ได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิงในระบบการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรีไทย แล้วประมวลค าศัพท์จัดเป็นหมวดหมู่ 
 ๒. น าหลักการประสมอักษรไทย อันได้แก่ พยัญชนะต้น ตัวสะกด สระ และ วรรณยุกต์      
มาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในประเด็นส าคัญ คือ การใช้มือ วิธีการ         
ประคบมือ บทบาทการใช้ และ การเคลื่อนที่ของท านอง ตามล าดับ 
 ๓. สรุปข้อมูล เสนอเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าสู่การสร้างสรรค์ทางดนตรี 

๔. ผลการศึกษา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพยัญชนะต้นกับการใช้มือ 

 ผู้วิจัยน าหลักการทางสัทศาสตร์ (phonetics) เพ่ือหาหน่วยเสียง (phonemes) ของ
พยัญชนะต้นตามแนวทางของ วรวรรธน์ ศรียาภัย ที่สรุปได้ว่า พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป วิเคราะห์     
หาหน่วยเสียงได้  ๒๑ หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น สามารถจ าแนกได้ ๒ ชนิด คือ 
พยัญชนะต้นเดี่ยว และพยัญชนะต้นควบกล้ า๘  นั้น มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้อง      
วงใหญ่ ในเรื่อง การใช้มือ หมายถึง การใช้มือซ้าย มือขวา ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่         
ตามศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ ได้ศึกษารวบรวมจากเอกสาร ต าราทางวิชาการดนตรีไทย                
พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 
  (๑) พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือซ้าย  ปรากฏ
พยัญชนะ ต้นเดี่ยว ๕ หน่วยเสียง คือ  (๑.๑) หน่วยเสียง /t/ ได้แก่ค าว่า แตะ ตีด ติง ตืด ติ่ง เตง 
และตะ  (๑.๒) หน่วยเสียง /n/  ได้แก่ค าว่า นอย และหน่อย  (๑.๓) หน่วยเสียง /l/ ได้แก่ค าว่า ละ  
(๑.๔) หน่วยเสียง /r/ ได้แก่ค าว่า เร็ง (๑.๕) หน่วยเสียง /th/ ได้แก่ค าว่า ทิง 
  (๒) พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือขวา  ปรากฏ
พยัญชนะ ต้นเดี่ยว ๔ หน่วยเสียง คือ  (๒.๑) หน่วยเสียง /t/ ได้แก่ค าว่า ติง เต่ง เตง เต๊ง เต้ง เต๋ง 
และเต็ง  (๒.๒) หน่วยเสียง /n/  ได้แก่ค าว่า หนึบ หนับ โหนด โหน่ง น๊อต หนอด หนอต นอย หน่อย 
โน้ง โนง นัง และ เนง (๒.๓) หน่วยเสียง /l/ ได้แก่ค าว่า ละ  (๒.๔) หน่วยเสียง /r/ ได้แก่ค าว่า เร็ด 

(๓) พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่สองมือตีลงพร้อมกัน  
ปรากฏพยัญชนะต้นเดี่ยว ๑ หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง /th/ ได้แก่ค าว่า เท็ด โทง เที่ยว ท้ง และถ่ง 
ปรากฏพยัญชนะต้นควบกล้ า ๑ หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง /thr/ ได้แก่ค าว่า เทรียว 

สรุปได้ว่า พยัญชนะต้นที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่มือซ้ายและมือขวา แบบตี
ลงไม่พร้อมกันนั้น ปรากฏเพียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๕ หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียง /t/ /n/ /l/ /r/ 
และ /th/ โดยมีการน าไปใช้ประสมค าอย่างหลากหลาย  ส าหรับพยัญชนะต้นที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์
ท่องมือฆ้องวงใหญ่สองมือตีลงพร้อมกันนั้น ปรากฏใช้จ านวน ๒ หน่วยเสียง ได้แก่ พยัญชนะต้นเดี่ยว
หน่วยเสียง /th/ และพยัญชนะต้นควบกล้ าหน่วยเสียง /thr/ 

 

                                                 
๘
 วรวรรธน์ ศรียาภัย, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, พิมพ์คร้ังที่ 2, (นนทบุรี: สัมปชัญญะ, ๒๕๕๖), หน้า ๗๓-๗๕. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสะกดกับวิธีการประคบมือ 

ผู้วิจัยใช้มาตราสะกดในภาษาไทย  ซึ่งมีจ านวน 9 มาตรา คือ แม่ กก กด กบ กง กน กม เกย 
เกวอ และ ก กา มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในเรื่อง วิธีการ
ประคบมือ หมายถึง วิธีการควบคุมคุณภาพเสียงในการปฏิบัติเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ ให้ชัดเจน เบา 
ดัง ตามความเหมาะสมของเพลง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะการกดห้ามเสียง และการสะบัด 
เท่านั้น พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

(๑) ตัวสะกดที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ไม่ใช้การกดห้ามเสียง 
ปรากฏ ๔ มาตรา คือ  (๑.๑) มาตราแม่ กง ได้แก่ค าว่า ติง ติ่ง เต่ง เตง เต๊ง เต้ง เต๋ง เต็ง โหน่ง โน้ง 
โนง โทง ถ่ง และท้ง (๑.๒) มาตราแม่ เกย ได้แก่ค าว่า นอย และหน่อย  (๑.๓) มาตราแม่ กด ได้แก่ค า
ว่า เท็ด  (๑.๔) มาตราแม่ เกอว ได้แก่ค าว่า เทรียว 

(๒) ตัวสะกดที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การกดห้ามเสียง 
ปรากฏ ๓ มาตรา คือ  (๒.๑) มาตราแม่ กด ได้แก่ค าว่า ตีด ตืด โหนด น๊อต หนอด และหนอต  (๒.๒) 
มาตราแม่ ก กา ได้แก่ ค าว่า แตะ และตะ  (๒.๓) มาตราแม่ กบ ได้แก่ค าว่า หนึบ และหนับ 

(๓) ตัวสะกดที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การสะบัด  ปรากฏ       
๓ มาตรา คือ  (๓.๑) มาตราแม่ ก กา ได้แก่ ค าว่า ตะ และละ ใช้ส าหรับเริ่มการสะบัด  (๓.๒) มาตรา
แม่ กด ได้แก่ค าว่า เร็ด ใช้ส าหรับการสะบัดขึ้น (๓.๓) มาตราแม่ กง ได้แก่ค าว่า เร็ง ใช้ส าหรับ       
การสะบัดลง 

สรุปได้ว่า ตัวสะกดที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ที่ไม่ใช้การกดห้ามเสียง ปรากฏ 
๔ มาตรา คือ มาตราแม่ กง เกย กด และ เกอว โดยพบว่าใช้ มาตราแม่ กง มากที่สุด ตัวสะกดที่ใช้
ประสมค าเป็นศัพท์ส าหรับเสียงฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การกดห้ามเสียง ปรากฏ ๓ มาตรา คือ  มาตราแม่ กด  
ก กา และ กบ โดยพบว่า ใช้มาตราแม่ กด มากที่สุด ตัวสะกดที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ส าหรับเสียงฆ้อง
วงใหญ่ที่ใช้การสะบัด ปรากฏ ๓ มาตรา คือ มาตราแม่ ก กา  กด และ กง โดยพบว่าใช้ มาตราแม่ ก 
กา ประสมค าเป็นศัพท์ส าหรับเสียงฆ้องวงใหญ่ที่ใช้การสะบัดมากที่สุด มีความสัมพันธ์สอดคล้อง      
ระหว่างความเร็วในการท่องกับการปฏิบัติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสระกับบทบาทการใช้ 

ผู้วิจัยน าหลักการเรื่อง “ตัวสระ” ของ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2554, น. 71) ที่สรุปได้
ว่า ลักษณะตัวสระในภาษาไทยเป็นสระจม ไม่สามารถปรากฏโดยล าพัง ต้องประกอบกับตัวพยัญชนะ
เสมอ ตัวอักษรที่เขียนแทนเสียงสระบางเสียงใช้สระตัวเดียว บางเสียงใช้ ๒-๓ ตัว สระดังกล่าวนี้มี ๒๑ 
เสียง เขียนได้ ๓๗ รูป และข้อเขียนของ วรวรรธน์ ศรียาภัย (2556, น. 87) ที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่า 
หน่วยเสียงสระในภาษาไทยปัจจุบันทั้ง ๒๑ หน่วยเสียง จ าแนกได้ ๒ ชนิด คือ สระเดี่ยว สระประสม
มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในเรื่อง บทบาทการใช้  
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะ บทบาทการใช้เฉพาะที่เสียงเดียว การใช้ติดต่อกัน ๒ ระดับเสียง  
และการใช้หลายระดับเสียง เท่านั้น พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

(๑) สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่เสียงเดียว ปรากฏการใช้สระ
เดี่ยว จ านวน ๑๐ เสียง ได้แก่  (๑.๑) เสียงสระ เอะ ดังเช่นค าว่า เท็ด ส าหรับท่องเสียงคู่ ๙  แบบ      
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สองมือตีลงพร้อมกัน ค าว่า เร็ด ส าหรับท่องเป็นเสียงสุดท้ายของการสะบัดจากเสียงต่ าขึ้นเสียงสูง 
และค าว่า เร็ง ส าหรับท่องเป็นเสียงสุดท้ายของการสะบัดจากเสียงสูงลงเสียงต่ า (๑.๒) เสียงสระ แอะ 
ดังเช่นค าว่า แตะ(มือซ้าย) ส าหรับท่องเสียงที่ตีแตะไว้ ไม่ยกมือและไม่กดมือ (๑.๓) เสียงสระ อึ 
ดังเช่นค าว่า หนึบ(มือขวา) ส าหรับท่องเสียงที่ตีแตะไว้ ไม่ยกมือและไม่กดมือ (๑.๔) เสียงสระ อะ 
ดังเช่นค าว่า ตะ(มือซ้าย) และหนับ(มือขวา) ส าหรับท่องเสียงที่ตีลงปุ่มลูกฆ้อง แล้วยกไม้ตีเพียง
เล็กน้อยและกดไม้ตีห้ามเสียงทันที (๑.๕) เสียงสระ อี ดังเช่นค าว่า ตีด(มือซ้าย) ส าหรับท่องเสียงที่ตี
ลงปุ่มลูกฆ้อง แล้วยกไม้ตีให้เสียงกังวานพอควรจึงกดไม้ตีห้ามเสียง (๑.๖) เสียงสระ อือ ดังเช่นค าว่า 
ตืด(มือซ้าย) ส าหรับใช้ร่วมกับค าว่า หนอต(มือขวา) (๑.๗) เสียงสระ อิ ดังเช่นค าว่า ติง(มือซ้าย)  
ส าหรับท่องเสียงที่ตีลงปุ่มลูกฆ้อง ให้เกิดเสียงกังวานแล้วยกไม้ตีขึ้นทันที (๑.๘) เสียงสระ ออ ดังเช่น
ค าว่า หนอด(มือขวา) ส าหรับท่องเสียงที่ตีลงปุ่มลูกฆ้อง แล้วยกไม้ตีให้เสียงกังวานพอควรจึงกดไม้ตี
ห้ามเสียง (๑.๙) เสียงสระ โอะ ดังเช่นค าว่า ถ่ง  ส าหรับท่องเสียงคู่ ๔ แบบสองมือตีลงพร้อมกัน  และ 
ท้ง ส าหรับท่องเสียงคู่ ๕ แบบสองมือตีลงพร้อมกัน (๑.๑๐) เสียงสระ โอ ดังเช่นค าว่า โหนด(มือขวา) 
ส าหรับใช้ร่วมกับค าว่า โหน่ง(มือขวา)  ค าว่า โทง ส าหรับท่องเสียงคู่ ๔ แบบสองมือตีลงพร้อมกัน 
ปรากฏการใช้สระประสม จ านวน ๑ เสียง ได้แก่เสียงสระ เอีย ดังเช่นค าว่า เทรียว  และ เที่ยว 
ส าหรับท่องเสียงคู่ ๒  แบบสองมือตีลงพร้อมกัน  

(๒) สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับเสียง ปรากฏการใช้
สระเดี่ยว จ านวน ๔ เสียง ได้แก่  (๒.๑) เสียงสระ อิ ดังเช่นค าว่า ติง-ติง และ ติ่ง-ติง  (๒.๒) เสียงสระ 
โอ ดังเช่นค าว่า โน้ง -โหน่ง และ โน้ง โนง  (๒.๓) เสียงสระ ออ ดังเช่นค าว่า นอย-หน่อย                 
(๒.๔) เสียงสระ อะ ดัง เช่นค าว่า ตะละ(เร็ด ) และ ตะละ(เร็ ง )  ปรากฏการใช้สระเดี่ยว                      
เสียงสั้น-เสียงยาว ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ จ านวน ๑ คู่ ได้แก่ เสียงสระ เอาะ-ออ 
ดังเช่นค าว่า หนอต-น๊อต และ น๊อต-หนอต 

(๓) สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียง ปรากฏการ
ใช้สระเดี่ยว เสียงเดียว จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ เสียงสระ เอ ดังเช่นค าว่า เต่ง-เตง-เต้ง-เต๊ง-เต๋ง  
ปรากฏการใช้สระเดี่ยว เสียงสั้น-เสียงยาว ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ จ านวน ๑ คู่ ได้แก่ 
เสียงสระ เอะ-เอ ดังเช่นค าว่า เตง-เต็ง-เต๋ง 

สรุปได้ว่า สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่เสียงเดียว ปรากฏการใช้สระเดี่ยว 
จ านวนมากถึง ๑๐ เสียง ได้แก่ เสียงสระ เอะ แอะ อึ อะ อี อือ อิ ออ โอะ และโอ การใช้สระประสม 
จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ เสียงสระ เอีย  สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับเสียง 
ปรากฏการใช้สระเดี่ยว จ านวน ๔ เสียง ได้แก่ เสียงสระ อิ โอ ออ และ อะ ปรากฏการใช้สระเดี่ยว 
เสียงสั้น-เสียงยาว จ านวน ๑ คู่ ได้แก่ เสียงสระ เอาะ-ออ  สระที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวง
ใหญ่หลายระดับเสียง ปรากฏการใช้สระเดี่ยว จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ เสียงสระ เอ ปรากฏการใช้สระ
เดี่ยว เสียงสั้น-เสียงยาว จ านวน ๑ คู่ ได้แก่ เสียงสระ เอะ-เอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงวรรณยุกต์กับการเคลื่อนที่ของท านอง 

ผู้วิจัยได้น าข้อเขียนของ สมชาย ล าดวน (2526 , น. 60) ที่ใช้แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงระดับ
เสียงสูงต่ าของวรรณยุกต์ ซึ่งมีการไล่เรียงจากระดับเสียงต่ าขึ้นไปหาระดับเสียงสูงคือ เสียงวรรณยุกต์ 
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โท เอก สามัญ ตรี และจัตวา ตามล าดับ ซึ่งไม่ได้เรียงตามล าดับการผันวรรณยุกต์ไทย มาตรฐาน ๕ 
เสียง คือ เสียงสามัญ เอก โท ตรี จัตวา มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศัพท์ท่อง
มือฆ้องวงใหญ่ ในเรื่อง การเคลื่อนที่ของท านอง ซึ่งการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ พิจารณาเฉพาะระดับ
เสียงของมือฆ้องวงใหญ่เสียงแรกกับเสียงสุดท้าย ตามที่ปรากฏให้เห็นในศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ 
ระดับเสียง และ ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียง เท่านั้น พบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

(๑) เสียงวรรณยุกต์บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของท านองจากระดับเสียงต่ าไปหา
เสียงสูง ได้แก่ ต่ิง-ติง(คู่ ๔ แบบมือซ้ายตีลงก่อน/เสียงเอก-สามัญ), หนอต-น๊อต(คู่ ๒ มือขวาเสียงละ
ครั้ง/เสียงเอก-ตรี), เตง-เต็ง-เต๋ง(ไล่เรียง ๓ ระดับเสียงด้วยมือขวา/สามัญ-สามัญ-จัตวา), ตะละเร็ด
(สะบัดเรียง ๓ ระดับเสียง/เอก-ตรี-ตรี), เต่ง-เตง-เต้ง-เต๊ง-เต๋ง(ไล่เรียง ๕ ระดับเสียงด้วยมือขวา/เอก-
สามัญ-โท-ตรี-จัตวา) 

(๒) เสียงวรรณยุกต์บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของท านองจากระดับเสียงสูงมาหา
เสียงต่ า ได้แก่ โน้ง-โหน่ง(คู่ ๒ มือขวาเสียงละครั้ง/เสียงตรี-เอก), นอย-หน่อย(คู่ ๒ มือซ้ายเสียงละ
ครั้ง, มือขวาเสียงละครั้ง/เสียงสามัญ-เอก), น๊อต-หนอต(คู่ ๒ มือขวาเสียงละครั้ง/เสียงตรี-เอก),       
โน้ง โนง(คู่ 2 มือขวาเสียงละครั้ง/เสียงตรี-สามัญ) 

(๓) เสียงวรรณยุกต์ไม่บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของท านอง ได้แก่ ติง-ติง (คู่ ๒ มือ
ซ้ายเสียงละครั้ง/เสียงสามัญ-สามัญ) และ ทิง-นัง-เนง (๓ พยางค์ โดย มือซ้าย ๑ พยางค์ มือขวาซ้ า
เสียงคู่ ๘ ต่อเนื่อง ๒ พยางค์/เสียงสามัญ-สามัญ-สามัญ) 

สรุปได้ว่าเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ประสมค าเป็นศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ในศัพท์ท่องมือฆ้องวง
ใหญ่ ๒ ระดับเสียง และ ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่หลายระดับเสียงนั้น ส่วนใหญ่มีทิศทางการเคลื่อนที่
ไปในแนวทางเดียวกันทั้งจากระดับเสียงต่ าไปหาเสียงสูงและจากระดับเสียงสูงมาหาเสียงต่ า มีเพียง
ศัพท์ท่องมือฆ้องวงใหญ่ ๒ ระดับเสียง ค าว่า ติง-ติง และ ทิง-นัง-เนง เท่านั้น ที่ไม่บอกทิศทาง        
การเคลื่อนที่ของท านอง เนื่องจากวรรณยุกต์ซ้ าอยู่ทีเ่สียงสามัญทั้งสิ้น แต่ท านองมีการเคลื่อนที่ต่างไป 
 

๕. บทสรุป 
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๑. บทน า 

 
สังคมไทยในยุคที่มีการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือเข้าสู่ยุคทุนนิยมและเทคโนโลยี 

สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมหรือสังคมเอง ก็มีการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป
กลับอยู่ในสภาวะเสื่อมถอยจนน่าเป็นห่วง  น่าวิตก  เพราะมีพฤติกรรมทางด้านความรุนแรง  ความ
อยากมี  อยากได้ไปตามกิเลส  ตามกระแสของความเจริญในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้  เช่น  อยากได้
โทรศัพท์แพงๆ  อยากมีรถ  ฯลฯ  โดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจ จนก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆตามมาอีก
มาย  ความเสื่อมถอยของสถาบันครอบครัว  เช่นเด็กขาดความอบอุ่น  ครอบครัวที่ต้องปากกัดตีนถีบ
หารายได้มาจุนเจือครอบครัว  ความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติที่ไม่ค่อยดูแลกันและกัน  สังคมเดี่ยวที่
ต้องพ่ึงพาตนเอง  จากข้อมูลส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยแผ่เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563, (สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563, (ออนไลน์), (๒๕๖๓), 
สืบค้นจาก : https://gnews.apps.go.th/news?news=61835, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปรายงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563  ว่า  ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ซึ่งมีความเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า หนี้สินครัวเรือนชะลอการขยายตัว การ
เจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง คดีอาญาลดลง การเกิดอุบัติเหตุทางบกลดลง แต่มีประเด็นที่ต้อง
ติดตาม ได้แก่ การจ้างงานลดลง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
การน าเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเลิกเรียนกลางคัน : ความเสี่ยงของอนาคต
เยาวชนไทย และพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน  แต่ในประเด็นที่
น่าเป็นห่วงและน่าสนใจมากก็คือ  การเลิกเรียนกลางคัน ความเสี่ยงของอนาคตเยาวชนไทยที่หลุด
ออกนอกระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร คือ  

1. ทักษะแรงงานที่ต่ าและค่าแรงที่ต่ าตามมา ส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม
เด็กดังกล่าวในระยะยาวจนก่อให้เกิดวัฏจักรความจน โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน  

2. การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร
อย่างรวดเร็ว  

3. ความเสี่ยงจากทักษะการท างานที่มีอาจล้าสมัย (Skills Obsolete) ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน และ  

4. อุปสรรคในการเพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต (Productivity) และการสูญเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
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๒. การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มืออาชีพด้วยพุทธวิธีการสอน 
        

วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอก็คือ  การพัฒนาโดยการให้ความรู้   ปลูกฝังหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  แก่นิสิตหลักสูตรครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี  เพ่ือจะส่งต่อความรู้นี้ออกไปในฐานะครูสังคมศึกษา ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของพุทธวิธีการสอนโดยน ามาประยุกต์และบูรณาการให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นแก่นักเรียน อีกทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ตระหนักรู้และให้
ความส าคัญ  มีแบบอย่าง  มียุทธวิธีในการสอนการเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูสังคมศึกษามือ
อาชีพ ต่อไปในอนาคต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คือ  เรื่องว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ  ไว้  ดังนี้ 

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ  การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

4. ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่
เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความ
เป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

5. ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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 การพัฒนา  ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การพัฒนา หมายถึง การท า
ให้เจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดย
ผ่านล าดับขั้นต่างๆ ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไป
กว่าเดิม 

การพัฒนา  โดยความหมายจากรูปศัพท์  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความ
เจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้เป็นที่มาของความหมายใน
ภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอ่ืนๆ (สนธยา พลศรี. 2547, หน้า 2) 

การพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม มีความ
เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการพัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง นั้ น
จะต้องเป็นไปในทางที่ดีข้ึน 

ดังนั้น  การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มืออาชีพด้วยพุทธวิธีการสอน  หมายถึง  การพัฒนา
กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนของครูสังคมศึกษา  โดยน าพุทธวิธีการสอน  มาเป็นแนวทาง
แบบอย่างในการสอนให้ดียิ่งขึ้น  เพราะครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่สอนด้วยการบรรยายเสียส่วนใหญ่  
การบูรณาการ  ยุทธวิธี  วิธีการใหม่ๆ  เข้าไปท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน  มีความรู้  กล้าคิด  กล้า
แสดงออก 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน  เป็นแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  หรือ  การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (อังกฤษ: Student-centered learning หรือ Child-centered 
learning)  เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  อันก่อให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการเรียนรู้นี้จะช่วยเพ่ิมบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน  และลดบทบาท
การบรรยายหน้าห้องเรียนลง  ซึ่งผู้สอนจะปรับบทบาทจากการบรรยายเป็นหลักเป็นการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก  โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธีการสอนที่เอ้ือต่อแนวคิดนี้   ซึ่งกระบวนการนี้
จะช่วยให้มีพัฒนาการของผู้เรียนสูงที่สุด( จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน์)  

พุทธวิธีการสอน  คืออะไร  พุทธวิธีการสอน  ก็คือหลักหรือวิธีการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้
สอนพุทธบริษัท  ๔  ของพระองค์เอง  อันประกอบด้วย  พระภิกษุ  พระภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  
โดยหลักการสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๖ : ๓๓) ได้กล่าวในพุทธวิธีใน
การสอนเก่ียวกับหลักทั่วไปในการสอนของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้  

๑. หลักการสอนเกี่ยวกับเนื้อหา  หรือ  เรื่องท่ีสอนซึ่งสามารถแยกได้  คือ  
      ๑.๑ สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้ เห็น เข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจได้ยาก 

หรือยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ  อริยสัจ  ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ความ
เดือดร้อนปัญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดารู้เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว
ต่อจากนั้น  จึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้งและหาทาง แก้ไขต่อไป  

      ๑.๒ สอนเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกยากลงไป ตามล าดับชั้น และความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไป  
      ๑.๓ ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอน ด้วยความจริงให้ผู้เรียนได้ดูได้เห็นได้ฟังเอง

อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง  
      ๑.๔ สอนตรงเนื้อหา  ตรงเรื่องคุมอยู่ในเรื่อง  มีจุดไม่วกวนไม่ไขว้เขว  ไม่ออกนอกเรื่อง  

โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา  
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      ๑.๕ สอนมีเหตุผล  ตรองตามเห็นจริงได้  
      ๑.๖ สอนเท่าที่จ าเป็นพอดีส าหรับให้เกิด  ความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผล  ไม่ใช่สอน

เท่าท่ีตนรู้  หรือสอนแสดงภูมิว่า  ผู้สอนมีความรู้มาก เป็นต้น  
      ๑.๗ สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 
๒. หลักก ารสอนเกี่ยวกับตัวผู้เรียนของพระพุทธเจ้ามี  ดังนี้ 
      ๒.๑ พุทธองค์จะทรงสอนใครทรงดูบุคคลผู้รับการสอน  หรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้น  

เป็นคนประเภทใด  ทรงสอนให้สอดคล้องกับจริตคนนั้น และค านึงถึงพ้ืนความรู้ความเข้าใจ  ความ
พร้อมแค่ไหนและควรจะสอนอะไร  แค่ไหน 

      ๒.๒ ปรับวธิีสอนให้เหมาะกับบุคคล  ดูความพร้อมของผู้เรียน 
      ๒.๓ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อมความสุกงอม 
      ๒.๔ สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือท าด้วยตนเอง 
      ๒.๕ การสอนด าเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการแสวงหา

ความจริง 
      ๒.๖ เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นรายๆ ไป  ตามควรแก่กาละเทศะ

และเหตุการณ์ 
      ๒.๗ ชว่ยเหลือเอาใจใส่คนที่มีปมด้อย  ที่มีปัญหา 
๓. หลักการสอนเกี่ยวกับตัวการสอน ของพระพุทธเจ้า  คือ  
      ๓.๑ สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น และน าเข้าสู่เนื้อหาได้  
      ๓.๒ สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่งเพลิดเพลินไม่ให้ตึงเครียด  ไม่ให้เกิด

ความอึดอัดใจและให้เกียรติแก่ผู้เรียนให้เขามีความภูมิใจในตัว  
      ๓.๓ สอนมุ่งเนื้อหามุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นส าคัญ  ไม่กระทบตน

และผู้อ่ืน  
      ๓.๔ สอนโดยเคารพ  คือ  ตั้งใจสอนท าจริงด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่า  มองเห็น

ความส าคัญของผู้เรียน  
      ๓.๕ ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจ เจ้าใจง่าย  
๔. ศิลปะพุทธวิธีการสอน  ๔  อย่าง  ดังนี้  
      ๔.๑ สันทัสสนา  คือ  อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา  
      ๔.๒ สัมทาปนา  คือ  จูงใจให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและน าไป

ปฏิบัติ  
      ๔.๓ สมุตเตชนา  คือ  เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดก าลังใจปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจ

ว่า จะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก  
      ๔.๔ สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วย

ความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบั ติ (พุทธวิธีก ารสอนเชิงบูรณ าก ารให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม, พระครูเกษมสุทธิคุณ (สนฺตจิตฺโต), วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ – 161-162 – ปีที่ 
๑ ฉบับที่ ๒ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) 
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๓. ความหมายของค าว่า  “ครู” 
       

ครู  มีรากศัพท์เป็นภาษาบาลี มาจากค าว่า ครุ (คะรุ) ซึ่งแปลว่าหนักแน่น และสันสกฤตว่า 
คุรุ (คุ-รุ) ซึ่งแปลว่า ผู้ชี้แสงสว่าง แต่โดยความหมายในภาษาไทยก็คือครูผู้ สอนประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับวิญญาณความรู้ดีชั่วให้แยกแยะความดีความชั่ว และ
รู้จักการด ารงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม ถ้าแยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองค า คือ ค าว่า คุ ซึ่ง
แปลว่า แสงสว่าง (เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง) และค าว่า รุ แปลว่า ความมืดมน (เป็นผู้ขจัดความเขลาที่
มืดมน) ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความส าคัญของการเข้าถึงความรู้ โดยมี 
คุรุ หรือ อาจารย์เป็นผู้ชักน าไปสู่จุดสูงสุด ในประเทศอินเดียในปัจจุบัน ส าหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู 
และซิกข์ ค า คุรุ นี้ยังคงความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ เช่น คุรุนานัก คุรุปัทมสัมภวะ คุรุนาคารชุน 

อนึ่ง ค าว่า คุรุ นี้มีการทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ โดยสะกดว่า "guru" ซึ่งหากทับศัพท์มาใช้ใน
ภาษาไทย ก็จะต้องเขียน "คุรุ" ซึ่งมีศัพท์นี้อยู่แล้วในภาษาไทย เช่น คุรุสภา , คุรุศึกษา เป็นต้น (ใน
ภาษาบาลีใช้ "ครุ" เช่น ครุศาสตร์, ครุภัณฑ์) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีความนิยมใช้ค าว่า คุรุ นี้ในเชิง
การบริหารและการศึกษา หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขานั้นๆ ความหมายของค าว่า"ครู" 
 (ครูยุคใหม่ ใส่ใจIT. (ออนไลน์). (๒๕๕๗).สีบค้นจาก: https://sites.google.com/site/krutubtib 
/khru/khwam-hmay-khxng-kha-wa-khru (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔)) 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง (2550: 38) ได้ให้ความเห็นว่า ครู 
คือ ผู้ที่ให้ความรู้ไม่จ ากัดทุกท่ีทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้ และรู้จัก ขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูที่ดีจะต้องไม่ปิดบังความรู้ ควรมีจิตและวิญญาณของความเป็นครู 

ในหนังสือ พจนะ – สารานุกรมไทย เปลื้อง ณ นคร (2516: 89) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“คร”ู ไว้ดังนี้ 

1. ผู้มีความหนักแน่น 
2. ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์ 
3. ผู้สั่งสอน 
จากค าอธิบาย  เราอาจพอสรุปได้ว่า ครู คือผู้ให้ทั้งความรู้ ทั้งจิตวิญญาณ เพ่ือที่จะให้ศิษย์มี

หลักและวิธีการด าเนินชีวิตทั้งอาชีพ ความเป็นอยู่ สุขภาพ ฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จและอยู่อย่าง
ปกติสุข 

บทบาทส าคัญของครูมืออาชีพ ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะ
ด้านการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้   มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ  และมีความรู้สึก
นึกคิดใหม่หรือดีขึ้น มากขึ้น  เหมาะสมขึ้น  ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการ
ท างาน  และสังคมก็ให้การยกย่อง 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/krutubtib
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๔. ความส าคัญของครู   
 

โดยครู (TEACHERS) มีภาระหน้าที่ดังนี้ 
1. T (Teaching) การสอน หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถใน

วิชาการ ทั้งปวงและเกิดปัญญาในการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม ซึ่งถือว่า การสอน คือ งานหลัก
ของคร ู

2. E (Ethics) จริยธรรมหมายถึง นอกจากครูจะมีบทบาทในการอบรมส่งเสริมจริยธรรมให้ 
แก่นักเรียนแล้ว ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม 

3. A (Academic) วิชาการ หมายถึง ครูต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในทางวิชาการทั้ง
ต่อ ตนเองและในด้านส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์ 

4. C (Cultural Heritage) การสืบทอดวัฒนธรรม หมายถึง ครูจะต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

5. H (Human Relationship) มนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  ครูอาจารย์ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
ทัง้ในด้านส่วนตัว  และส่วนรวม  ซึ่งมนุษย์สัมพันธ์ของครูประกอบด้วย  มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน , มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู และ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับ  ผู้ปกครอง/ชุมชน 

6. E (Evaluation)  การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ
การสอน ของครูซึ่งการประเมินผลสามารถท าได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา เพ่ือ
น าไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. R (Research)  การวิจัย  หมายถึง  การที่ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหา  และศึกษาหาความรู้
จากความ จริงที่เชื่อถือได้ ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครูจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริง
ของ  การปัญหา เหตุนี้ท าให้การวิจัยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือเพ่ือน าไป
ใช้ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งการวิจัยในเบื้องต้นส าหรับครูสามารถท าได้ โดยการตั้งปัญหา 
การตัง้สมมุติฐานในการแก้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

8. S (Service) การบริการ หมายถึง การบริการให้แก่ศิษย์ ผู้ปกครองและชุมชน 
การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  ครูเป็นบุคคลส าคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา  

เพราะว่า  ครูเป็นกลุ่มบุคคลด่านหน้า  และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และ
เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้า
สู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง  เพราะครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  ได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้น  การศึกษาและ พัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นจึงมี
ความส าคัญ  และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะสร้างครูให้เกิดศักยภาพทางสมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น  “ครู
มืออาชีพ (Professional Teacher )”   

คุณภาพการสอน  คือ  สิ่งที่ครูมืออาชีพควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นความสามารถที่
จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น  ครูมืออาชีพ จึงต้องมีความสามารถต่อไปนี้ 
1.  สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์  และการจัดระบบ  ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และ

ความต้องการทางการศึกษาของผู้เรียน  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่สอน 
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2.  สามารถติดตามการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชั้น 

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างอิสระ  ฝึกการใช้ภาษา  คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ 

4.  พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณ  บนพ้ืนฐานทักษะการสื่อสารที่ดีให้การยอมรับ
ผู้เรียนทุกคน และคาดหวังจะได้รับการยอมรับจากผู้เรียน 

5.  มีความรู้ที่ทันสมัย  และสนับสนุนข้อคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอย่างกระตือรือร้น 
6.  เชื่อความสามารถในการเรียนของผู้เรียนทุกคน  คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และส่ง

ความคาดหวังนี้ไปยังแต่ละบุคคล  โรงเรียนและชุมชน 
7.  กระตือรือร้นในการฝึกผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เรื่องที่ผู้เรียนเห็นว่ามี

ความส าคัญต่อชีวิตของตน 
8.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยง  เข้าใจความสัมพันธ์ทั้งภายในและระหว่าง

สาระการเรียนรู้  
(ครูมืออาชีพ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:(http://www.kruinter.com/file/ 

55020170101193539-[kruinter.com].pdf. (๑๔ มีนาคม๒๕๖๔)) 
การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มืออาชีพด้วยพุทธวิธีการสอน  คือ  สร้างความองค์ความรู้ใน

หลักธรรม  บางข้อ  บางหมวด  ที่เกี่ยวข้องกับการจักกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ  การ
เรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  หรือ  การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (อังกฤษ: Student-
centered learning หรือ Child-centered learning)  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  โดยจัดเป็น
แผนการสอน  ดังนี้   
     การเรียนการสอนแบบไตรสิกขา   

พุทธศาสนาถือว่า ในการเป็นอยู่ของมนุษย์นั้น ชีวิตที่ดีคือชีวิตแห่งการศึกษาหรือการฝึกฝน
อบรม มนุษย์ต้องศึกษาพัฒนาตนเองไปจนกว่าจะมีชีวิตที่ดีงามโดยสมบูรณ์จนเป็นชีวิตที่อยู่ด้วย
ปัญญา คือ คิด พูด และกระท าอย่างสุจริต ซึ่งเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐ หลักส าคัญในการศึกษาฝึกฝน
อบรมตน คือ การพัฒนาการด าเนินชีวิตตนเองสามด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ พัฒนาพฤติกรรม เรียกว่า 
ศีล พัฒนาทางด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา (พระธรรมปิฎก 
2539 : 188)  

ทั้งสามด้านนี้มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกัน พฤติกรรมที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้
ปัญญางอกงาม จิตใจที่พัฒนาแล้วจะท าให้เกิดปัญญาเห็นถูกต้องตามความจริง  และปัญญาที่เห็นถูก
คิดถูกจะท าให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงามต่อไป ปัญญาจึงเป็นตัวจัดปรับทุกอย่าง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้
ลงตัวพอดี ท าให้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายและจัดการกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง มีชีวิตที่ดี
งาม สังคมมีความสงบสุข 

ขั้นการสอนแบบไตรสิกขา มี 3 ขั้นดังนี้ 
ขั้นที่ 1   ศีลให้ผู้เรียนเลือกกระท าผิดหรือถูก ในการตอบสนองสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ 
ขั้นที่ 2   ก าหนดสมาธิ  เป็นการฝึกขั้นต้นในการควบคุมสติให้ระลึกรู้ อยู่กับลมหายใจ เพ่ือ

ความระลึกรู้ แน่วแน่ที่จุดเดียว 
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ขั้นที่ 3   พิจารณาด้วยปัญญา  เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากผ่านการฝึกสมาธิระยะหนึ่งจน
สามารถระลึกรู้ แน่วแน่ที่จุดเดียว จึงให้พิจารณาว่าสถานการณ์ที่เลือกกระท าครั้งแรกนั้น เหมาะสม
หรือไม่ อะไรผิด อะไรถูก จนสามารถเลือกปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล 

(การสอนแบบไตรสิกขา .  (ออนไลน์ ) .  (๒๕๔๙) .  สืบค้นจาก https://www.xn--
12c2c3a0acpd1b4b1l.com/?p=2659 (๑๔ มีนาคม๒๕๖๔)) 

กระบวนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1.  ขั้นน า 
              1.1  จัดสถานที่เรียนสิ่งแวดล้อม และผู้เรียนให้มีระเบียบ เพ่ือเกื้อหนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ 
              1.2 ให้ผู้เรียนท าสมาธิ สวดมนต์ ก่อนน าเข้าสู่บทเรียน  โดยครูเป็นต้นแบบ 

(แนะน า ท าให้ดู  เป็นอยู่ให้เห็น  สงบเย็นให้ได้สัมผัส) 
       2.  ขั้นสอน 
               2.1  ผู้เรียนมีระเบียบ  มีสมาธิ  ศึกษาสาระอย่างตั้งใจ 
               2.2  ครูจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  ลงมือค้นคว้า  ซักถาม  คิดวิเคราะห์ 
               2.3  ท ากิจกรรมร่วมกัน ฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้เรียนรู้จักรับผิดชอบในงานที่ท า 

และความเสียสละ 
        3.  ขั้นสรุป ทบทวนใชป้ัญญาและเหตุผล 
               3.1  กิจกรรมกลุ่ม  สรุปสาระท่ีได้เรียนรู้ 
               3.2  น าเสนอผลงาน           
               3.3  ครูสรุปประเด็นตามสาระ และสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
         4.  ขั้นประเมินผล 
               4.1  สรุปการเรียนรู้ของตนเอง 
               4.2  ประเมินการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป      
   
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ   
                ผู้เรียนมีสมาธิ มีความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ได้ด้วย 
 

     การสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
เป็นการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด มุ่งเน้นการฝึกผู้เรียนให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างเป็น

ระบบ รู้จักวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ หรือเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จัดเป็นส าคัญ
ของการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นขั้นของการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระท าให้ผู้เรียน
สามารถช่วยตัวเองได้และน าไปสู่จุดหมายของการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ในหนังสือพุทธธรรมของพระรา
ชวรมุนี    (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529:670)  ได้สรุปถึงวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ 4 ข้อ คือ 

https://www.สื่อการสอน.com/?p=2659
https://www.สื่อการสอน.com/?p=2659
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    4.1 อุบายมนสิการ หมายถึง การคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดได้ถูกวิธีที่ท าให้เข้ าถึง
ความจริงหรือหยั่งรู้ตัวสภาวลักษณะและสามัญลักษณะ คือกฎของไตรลักษณ์ ในแง่ของการประยุกต์ก็
คือครูจะต้องหาวิธีการสอนที่เน้นให้เด็กได้วิธีคิดที่ดี ถูกต้องและเป็นการคิดด้วยตัวของเขาเอง ครูเป็น
แต่เพียงผู้ให้แนวทางเท่านั้น 

    4.2 ปถมนสิการ หมายถึง การคิดได้ถูกทาง คิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนหรือล าดับของ
การคิดต่อเนื่องกัน สามารถเชื่อมโยงจากเนื้อหาไปสู่แนวปฏิบัติได้  

    4.3 การณมนสิการ หมายถึง การคิดแบบมีเหตุผล เป็นการคิดแบบสืบค้นตาม
ความสัมพันธ์กันของเหตุและปัจจัย ซึ่งสามารถคิดได้ 2 ทาง คือคิดจากเหตุไปหาผลว่า เหตุ นี้จะ
น าไปสู่ผลในลักษณะไหนอย่างไร หรือจากผลไปหาเหตุว่า ผลนี้เกิดมาจากเงื่อนไขหรือสาเหตุใดก็ได้ 

    4.4 อุปปาทกมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เช่น การคิดหา
วิธีการที่จะท าให้หายโกรธ มีสติหรือท าจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นต้น 

 ข้อส าคัญเกี่ยวกับการสอนแบบนี้ ก็คือ ครูจะต้องท าหน้าที่เพียงผู้ให้หลักการหรือแนวทาง
เท่านั้น ส่วนหน้าที่ของการคิดค้นหาค าตอบหรือความจริงเป็นหน้าที่ของผู้เรียนเป็นส าคัญ    และวิธี
คิดแบบนี้สามารถสรุปเป็น 2 หลักการใหญ่  (พระราชวรมุนี. (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2529:676-7) คือ 

      (1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หมายถึง การพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้รู้ว่าเกิด
มาจากสาเหตุใด มีปัจจัยใดบ้างท่ีสัมพันธ์สืบทอดกัน ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ 
ตัวอย่าง เช่น “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะ
สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” (อิทัปปัจจยตา) และอีกวิธีหนึ่งก็คือการคิดแบบสอบสวนหรือตั้งค าถาม เช่น 
“เมื่ออะไรหนอมีอยู่ อุปาทานจึงมี…” 

       (2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มองและ
รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันตามความเป็นจริง เช่น “เพราะคุมส่วนประกอบทั้งหลายเข้า จึงมี
ศัพท์ว่า รถ ฉันใด เมื่อขันธ์ห้ามีอยู่ สมมติว่าสัตว์ จึงมีฉันนั้น”  

 จากหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่กล่าวมา  จะเห็นว่าการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา
ต้องการให้คนได้วิธีการคิดอย่างถูกต้อง เป็นระบบ อันจะน าไปสู่การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง ไม่ติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก หรือมองด้านใดด้านหนึ่งเป็นส าคัญแล้วสรุปว่ามันเป็นอย่างที่เห็น 
ซึ่งจะท าให้คลาดเคลื่อนจากความจริงได้ 
     วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 
           มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1.  ขั้นก าหนดปัญหา  หรือข้ันทุกข์  ครูช่วยนักเรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวเอง  ด้วยความรอบคอบ  และพยายามก าหนดขอบเขตของปัญหา  ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดแก้ไข
ให้ได ้

    2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน  หรือขั้นสมุทัย  
           ก. ครูช่วยนักเรียนให้ได้พิจารณาตัวเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่  

1  นั้นมีอะไรบ้าง 
           ข.  ครูช่วยนักเรียนให้เกิดความเข้าใจว่า  ในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้นจะต้องก าจัด

หรือดับที่ต้นตอ  หรือแก้ปัญหาเหล่านั้น 
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           ค.  ครูช่วยนักเรียนให้คิดว่าในการแก้ที่สาเหตุนั้น  อาจจะกระท าอะไรได้บ้าง  คือ
ให้ก าหนดสิ่งที่กระท าเป็นข้อ ๆ ไป 

    3.  ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล  หรือขั้นนิโรธ 
            ก. ขั้นท าให้แจ้ง  ครูต้องสอนให้นักเรียนได้กระท าหรือท าการทดลองด้วยตนเอง

ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นที่  2 ข้อ ค. 
            ข.  เมื่อทดลองได้ผลประการใด  ต้องบันทึกผลการทดลองแต่ละอย่าง  หรือที่

เรียกว่าข้อมูลไว้เพื่อเพ่ือพิจารณาในขั้นต่อไป 
    4.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล  หรือ ขั้นมรรค 
            ก.  จากการทดลองกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ อย่างนั้น  ย่อมจะได้ผลออกมาให้

เห็นชัด  ผลบางประการชี้ให้เห็นว่า  แก้ปัญหาได้บ้าง  แต่ไม่ค่อยชัดเจนนัก  ผลที่ถูกต้องชี้ให้เห็นว่า
แก้ปัญหาได้แน่นอนแล้ว  และได้บรรลุจุดหมายแล้ว  ได้แนวทางหรือข้อปฏิบัติที่เราต้องการแล้ว  
เหล่านี้หมายความว่า  จะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้นที่  3  ข้อ ข. นั้น จน
แจ่มแจ้งว่าท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่ก าหนดในขั้นที่  1  ได้ส าเร็จ 

            ข.  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น  จะท าให้เห็นว่าสิ่งใดแก้ปัญหาได้จริง  ต่อไปก็
สรุปการกระท าที่ได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ  หรือเป็นระบบ  หรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือกระท า
หรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน  

สรุปการสอนแบบอริยสัจ 4 ได้ดังนี้ 
                1.    ขั้นก าหนดปัญหา……… (ข้ันทุกข์) 
                                -  ศึกษาปัญหา 
                                -  ก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะแก้ 
                2.    ขั้นตั้งสมมุติฐาน……….. (สมุทัย) 
                                -  พิจารณาสาเหตุของปัญหา 
                                -   จะต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุ 
                                -  พยายามท าอะไรหลาย ๆ อย่างเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงสาเหตุ 
                3.    ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล….(นิโรธ) 
                                -    ทดลองใช้วิธีการต่าง ๆ 
                                -    ทดลองได้ผลประการใดบันทึกข้อมูลไว้ 
                4.    ขั้นสรุปข้อมูลและสรุปผล……. (มรรค) 
                                -    วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
                                -    สรุปผลและแนวทางเพ่ือปฏิบัติ 
 

สรุป 
 การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มืออาชีพด้วยพุทธวิธีการสอน ก็การสร้างความตระหนัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นครู  มิใช่แค่อาชีพ  แต่ต้องเป็นครูมืออาชีพ  ที่ให้ความรู้  ให้จิต
วิญญาณ  แก่นักเรียนที่ตนได้ให้ความรู้ได้ให้การศึกษาด้วยการผสมผสานพุทธวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  
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Value chain management towards the development of unique products, natural dyed 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมเอกลักษณ์และสื่อเรื่องราวผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติกรณีศึกษาของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าหนองบัวแดง (2) เพ่ือพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ องค์ประกอบ 4 แนวทาง คือ 1.หลักการ/แนวคิด:ด้านการ
ให้บริการและการตอบสนองกลุ่มลูกค้าสื่อสารให้เกิดการรับรู้คุณค่า 2.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย:การจัดการ
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์สืบทอดคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี 4. การติดตามลูกค้าและประเมินประสิทธิผล และการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน่การแข่งขันธุรกิจด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มทอผ้า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (
=3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้น ากลุ่มมีระดับ
ความสามารถการถ่ายทอดพัฒนาเรียนรู้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (HRD)  มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (= 4.11) รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดหา:กลุ่มมีความสามารถการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบที่ไม่สามารถ
ผลิตได้เอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 3.95) และรองลงมาคือ กลุ่มมีศักยภาพและความพร้อมครบวงจรการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.89) 
 
Abstract 
 The objectives of the research (1) were to study the effectiveness of creating value-
added identity and media stories of natural-dyed woven fabrics, a case study of Nong Bua 
Daeng weaving group enterprises; (2) to develop product values, identity, local wisdom, 
natural-dyed woven fabrics of weaving group enterprises. Nong Bua Daeng Cloth, Nong Bua 
Daeng District, Chaiyaphum Province. The effectiveness of creating added value. 
Composition of 4 approaches. : 1. Principles/concepts: Service and response to customer 
groups communicate to create value recognition. 2. Objectives and goals: Human resource 
infrastructure management, inheriting the value of local wisdom 3. Innovating in technology 
4.Customer follow-up and evaluation and product value development, local wisdom 
identity, business competition in the value chain, weaving group, overall and each aspect 
were at a high level (=3.37) when considering each item in descending order of average 
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value. The first three are The group leaders had the ability to transfer knowledge of local 
wisdom to the new generation (HRD) at a high level average (= 4.11), followed by 
procurement: the group had the ability to purchase / procure. raw materials that cannot be 
produced on their own The mean was at a high level (= 3.95) and followed by The group 
has the potential and readiness for integrated human resource management (HRM) at a high 
average level (= 3.89). 
 
ค าส าคัญ: การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value chain management), ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (natural dyed 
woven fabrics) 
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1.บทน า 
      ภูมิปัญญาผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิเน้นการน าวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนของแต่ละพ้ืนถิ่น จากพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิมีวิถีการทอผ้าที่แตกต่างกันด้านลวดลายตามเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละอ าเภอ 
ทั้ งนี้ จั งหวัดชัยภูมิ  มี  16 อ า เภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชัยภูมิ  อ า เภอภู เขียว อ า เภอจัตุรั ส                                  
อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอน
สวรรค์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอภักดีชุมพล 
อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอซับใหญ่ ทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิมีลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ ผ้าลายขอนารี 
ซึ่งเป็นผ้าลวดลายโบราณมีประวัติความเป็นมาแห่งคุณค่าของภูมิปัญญาที่สรรสร้างมีเรื่องเล่าของผู้สูงอายุจาก
การคิดค้นลวดลายตะขอถังน้ าเป็นลายผ้าทอพ้ืนเมืองวิถีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่คิดค้นแห่งคุณค่าที่เกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิ และด้วยวิถีสังคม วิถีวัฒนธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดแนวคิดการพัฒนาสร้าง
สิ่งต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมของยุดการเปลี่ยนแปลงสู่สมัยนิยมด้านการปรับปรุงการ
แต่งกาย ส่งผลให้ผ้าทอแต่ละพ้ืนถิ่นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและรูปทรงที่สอดคล้องกับสมัยนิยมและรสนิยม
ของคนแต่ละรุ่น อีกท้ังยังมีการออกแบบร่วมสมัยเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อกระแสสังคมมีให้เกิดคุณค่าแห่ง
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยการศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าตลาดผู้นิยมผ้าทอและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ผ้าทอมาพัฒนาออกแบบตอบสนองตลาด
ลูกค้าจนกระทั่งเกิดมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจและเริ่มขยายตลาดตามค าบอกเล่าของตลาดผู้อุปโภคผ้าทอ จาก
เดิมที่ชุมชนนิยมการทอผ้าและมัดหมี่ลวดลายที่เกิดจากสีเคมี พฤติกรรมการผลิตผ้าทอมาย้อมเป็นสีธรรมชาติ
เริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงหม่อนไหมจากใบหม่อนปลอดสารเคมี การรณรงค์ของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
รวมถึงการเรียนรู้จากต้นแบบผู้บ่มเพาะการย้อมสีธรรมชาติและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุ มชน ท าให้เกิด
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ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติและพัฒนามัดหมี่เป็นลวดลายจากสีย้อมธรรมชาติ และเรียนรู้การออกแบบ
โดยพ่ึงพาวิถีชีวิต วิถีธรรมะ วิถีธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพและปลูกฝั่งส่งเสริมพร้อมสู่กระบวนการที่ครบวงจรเริ่ม
ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเป็นผ้าทอท่ีมีลวดลายย้อมสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล  ตามกรณีศึกษาจึงเป็น
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้แห่งภูมิปัญญาที่มีอัตลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ที่สรรสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเป็น
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เป็นตัวอย่างที่เหมาะแก่การเรียนรู้ขยายผลภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ให้เกิดการ
สืบสานวัฒนธรรมวิถีธรรมชาติ วิถีธรรมะไม่ให้สูญหายไป ท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินี้ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ รณรงค์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ถ่ายทอดวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกระทั่งให้สามารถสร้างเสริม
อาชีพเป็นรายได้หลักของชุมชนและเครือข่ายสร้างรายได้สู่ความมั่นคงเป็นเส้นทางอาชีพพ่ึงพอตนเองได้ใน
อนาคต 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมเอกลักษณ์และสื่อเรื่องราวผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกรณีศึกษาของ
วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าหนองบัวแดง ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า
หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
  2.3 เพ่ือเสนอแนะการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจังหวัด
ชัยภูมิ 
   
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
        การศึกษาวิจัย  เรื่อง ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกรณีศึกษาผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมเอกลักษณ์และสื่อเรื่องราวผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และเพ่ือพัฒนาคุณค่า
ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกรณีศึกษาของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าหนองบัวแดง 
ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และจัดสนทนากลุ่ม 
(Focused Group Discussion) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการ นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้จากการศึกษาแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary 
Source) และขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ที่เป็นวารสารวิชาการ วารสารปริทรรศน์ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัยและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาคุณค่าของท้องถิ่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์เชิงประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าหนองบัวแดง 
ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  โดยใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ม
ถอดบริบทองค์ความรู้จากกลุ่มผู้รู้ (Key informant) ผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) กลุ่มบุคคลทั่วไป 
(General Informant) เพ่ือศึกษาสภาพสภาพปัจจุบัน กระบวนการที่ด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ความ
ต้องการพัฒนาทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์หลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
120 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตต้นน้ า ได้แก่ เครือข่ายผู้ปลูกใบหม่อน, เลี้ยงหนอนไหม, ผู้ปลูกฝ้าย, ผู้ปลูก
วัตถุดิบสีย้อมธรรมชาติจากพืชต่างๆ เป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 10 คน จากจ านวน 55 คน และกลุ่มกลางน้ า 
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ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผู้สาวไหม, กลุ่มเครือข่ายทอผ้า, กลุ่มเครือข่ายย้อมสีธรรมชาติ, กลุ่มเครือข่ายมัดหมี่ 
จ านวน 45 คน และกลุ่มปลายน้ า กลุ่มออกแบบและตัดเย็บของใช้และเครื่องนุ่งห่มพร้อมสวมใส่ จ านวน 5 คน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักวิชาการ (อาจารย์) ด้านการตลาด,การออกแบบ จ านวน 2 คน, นักวิชาการ
วัฒนธรรมช านาญการ จ านวน 1 คน, นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ จ านวน 1 คน, นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ จ านวน 1 คน, นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ จ านวน 1 คน, กลุ่มผู้ใช้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
(ลูกค้าประจ า) จ านวน 5 คน บุคคลทั่วไป 4 คนรวมจ านวน 15 คน ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
  
       
      
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์สามารถสรุปประเด็น ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
การสร้างมูลค่าเพ่ิมเอกลักษณ์และสื่อเรื่องราวผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกรณีศึกษาของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าหนอง
บัวแดงจากการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการแข่งขันในธุรกิจ 
Five Force Model ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญาไทยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าหนองบัวแดงนี้คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนอง
บัวแดง จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120  คน เป็นประธานกลุ่ม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมา
คือกรรมการกลุ่มจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และสมาชิกกลุ่ม จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 เพศหญิงมีอายุเกินวัยกลางคนและผู้สูงวัย คือมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

การแข่งขันในธุรกิจ Five Force Model 
1. สภาพการณ์ในการแข่งขัน 
2. อ านาจต่อรองของผู้บริโภค 
3. อ านาจต่อรองของผู้ผลิต 
4. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม ่
5. การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน 
 
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

- การน าวัตถุดิบเข้า (Inbound Logisties) 
- การผลิต (Operations  
- การส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound 

Logistics) 
- การตลาดและการขาย (Marketing & 

Sales) 
- การให้บริการ (Service) 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
- โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท(Firm 

Infrastructures) 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Development) 
- การจัดซื้อจดัหา (Procurement) 

 
ประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง 
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43.33 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6/ ปวช. มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ ระหว่าง 7-10 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 สมาชิก
กลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร ถึงร้อยละ 56 คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ มีอาชีพทอผ้า จ านวน 
25 คนคิดเป็นร้อยละ 20.83 และรองลงมาคือ รับจ้าง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 อาชีพท าสวนท า
ไร่ จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 12.50 ที่เหลือคืออาชีพอ่ืน ๆ ช่างฝีมือ จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.33 
ส่วนอาชีพเสริมของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีอาชีพจากการทอผ้า จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.83 รองลงมารายได้ต่อเดือน คือ สูงกว่า 15,001 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และ
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 จ านวนบุตรส่วนใหญ่มีจ านวน 2 
คน มีจ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ 1 คน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  ไม่มีบุตร 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และมีบุตรมากกว่า 3 คน จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 14.17 และมี
สมาชิกในบ้านที่สามารถทอผ้าได้เป็นผืน จ านวน 1 คน มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผ้าที่กลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติท าการทอได้นั้นส่วนมาก สามารถทอเป็นผ้าผืน หรือเรียกว่าผ้าซิ่นหรือผ้านุ่งของสตรีได้ถึงร้อย
ละ 82.00 เพ่ือใช้ในครัวเรือนเอง และเก็บไว้เพ่ือต้อนรับญาติพ่ีน้องที่มาเยี่ยมเยือนหรือมอบให้ญาติในช่วง
เทศกาลส าคัญ อาทิ ผ้าสีพ้ืนเมือง ผ้าคลุมไหล่จากเส้นไหม กางเกงขากระบอง หรือกางเกงเล เสื้อ และผ้าคลุม
ไหล่จากฝ้ายตามล าดับโดยคุณค่าภูมิปัญญาเอกลักษณ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาของลวดลายผ้าทอมือย้อมสี
ธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงลวดลายของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่โดด
เด่น คือลายไข่มดแดง ซึ่งจะได้น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลลาย ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ลายอัตลักษณ์
ชุมชน คือ ลายไข่มดแดง กลุ่มทอผ้า 

         

  ประเภทและเรื่องราวสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยแนวคิดการพัฒนาอัตลักษณ์ลายผ้าย้อมสีธรรมชาติด้วยเส้นไหมทอ
จากการเห็นมดแดงที่ไข่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ท าให้ผู้น าชุมชนได้แนวคิดภูมิปัญญาด้วยวิถีสัมผัสธรรมชาติเกิด
การน าไปออกแบบเป็นลายผ้าร่วมสมัย จากค าพูดภาษาถิ่นชัยภูมิ เรียกว่า “ขี้ไข่ข่าง” สู่นวัตกรรมลายผ้า นั่น
คือ “ลายไข่มดแดง” เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาน าคุณค่า วิถีธรรมชาติ สร้างสรรค์เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่กลุ่ม
วิสาหกิจที่มียอดจ าหน่ายสูงสุด สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการแข่งขันในธุรกิจ Five Force 
Model ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญาไทยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าหนองบัว
แดง ดังตารางแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในการแข่งขันในธุรกิจ Five Force Model  
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สภาพแวดล้อมภายในการแข่งขันในธุรกิจ 

Five Force Model 

 
ประสิทธิผลของกลุ่ม 

  S.D ระดับ 
1. ด้านสภาพทางกายภาพของกลุ่ม/สภาพการณ์ในการแข่งขัน 

    1.1 จ านวนการผลิต/พื้นท่ีเพาะปลูกกิโลกรับต่อปี 

 
4.06 

 
0.47 

 
มาก 

    1.2 ปริมาณใบหม่อน/หนอนไหม/ฝ้าย  4.26 0.76 มาก 
    1.3 ปริมาณวัตถุดิบสีธรรมชาติหลัก 3.78 0.75 มาก 
    1.4 สีธรรมชาติอ่ืนๆ (ถ้ามี) คลั่ง,ดอกดาวเรือง, ใบสัก 3.92 0.51 มาก 

รวม 4.01 0.62 มาก 
2. อ านาจต่อรองของผู้บริโภค 

2.1 ผู้ผลิตมีความสามารถด้านการต่อรองราคา 

 
4.28 

 
0.64 

 
มาก 

    2.2 ผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดราคา 3.86 0.69 มาก 
รวม 4.07 0.67 มาก 

3. อ านาจต่อรองของผู้ผลิต 

3.1 ผู้ผลิตก าหนดราคาตามคุณภาพและมาตรฐาน 

 
4.07 

 
0.81 

 
มาก 

    3.2 ผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ สี ขนาดของผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ 

 
4.28 

 
0.94 

 
มาก 

รวม 4.18 0.88 มาก 
4. ด้านการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มีผลกระทบต่อ
วิสาหกิจ 

 
4.09 

 
0.78 

 
มาก 

5. ด้านการมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทนมีผลกระทบกลุ่ม 4.26 0.71 มาก 

รวม 4.12 0.73 มาก 
 
 และ (2) เพ่ือพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้า
หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
           คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจความต้องการของตลาดผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติในเบื้องต้น ประกอบ
กับได้ประชุมถอดบริบทกลุ่มทอผ้าเพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ โดย คณะผู้วิจัยได้มีการลงพ้ืนที่โดยประชุมร่วมกับกลุ่มทอผ้าอ าเภอหนองบัวแดง  ในวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่บ้านหนองหอย ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ท าการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางด้านการสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) ในการผลิตของผ้าทอ มี 3 แนวทาง
ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 : ด้านการให้บริการและการตอบสนองกลุ่มลูกค้าในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิด
การรับรู้ โดยการพัฒนาผ้าทอลายเดียวให้มีลายใหม่เกิดข้ึนให้ทันสมัย การสร้างมูลค่าเพ่ิมวิธีนี้ เป็นสิ่งที่กลุ่มทอ
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ผ้าเห็นว่า ควรลองท าโดยจาการศึกษา จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่คณะผู้วิจัยได้
ค้นพบ จากลวดลายผ้าและได้ท าการเลือกลายที่มีความโดดเด่นร่วมกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติโดย
น าลายมาพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายไข่มดแดงและลายนาค เพื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มทอผ้า 

แนวทางท่ี 2 : การจัดการโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยป้อนเริ่มตั้งแต่
การคัดสรรวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการปรับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ จากการส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากผ้าย้อมสีธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ใช้
สอยมากขึ้น คณะผู้วิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติมาผลิตเป็น ผ้าคลุม
ไหล่ ผ้าซิ่น เสื้อ กระโปรง กระเป๋าสตรี ผ้าขาวม้า หมวก ผ้าปูโต๊ะ หมอนอิง ผ้าม่าน เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น 
กลุ่มทอผ้ายังไม่ได้ท าการผลิตในทุกรายการและมีแผนในการท าบางรายการในอนาคต เช่น หมอนอิ ง โซฟา 
เป็นต้น  

แนวทางที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพ่ือที่ผู้บริโภคจะได้จดจ าได้ โดยการพัฒนา Packaging ให้เป็นที่สะดุดตา 
สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์เราได้แต่ไกลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มทอผ้า 

แนวทางที่ 4 : การติดตามลูกค้าและประเมินประสิทธิผลการจัดซื้อจัดหาศักยภาพสมาชิก
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)จากที่ผู้วิจัยได้น าแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทั้งสิ้นจ านวน 4 แนวทางนั้น และแต่ละแนวทางมีทั้งข้อดี ข้อเสียและ
ข้อจ ากัดของกลุ่มทอผ้า ซึ่งในแต่ละแนวทางผู้วิจัยได้มีการทดลองและมีการประเมินผลของแต่ละแนวทาง
เปรียบเทียบกัน รายละเอียดสรุปของแต่ละแนวทาง แสดงในตารางสรุปประกอบดังนี้ 

 
สภาพแวดล้อมภายในการแข่งขันธุรกิจ 

ด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 
ประสิทธิผลของกลุ่ม 

  S.D ระดับ 
1.กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

1.1 การให้บริการ : มีความสามารถบริการครบวงจร ต้นน้ าผู้ปลูก
วัตถุดิบ กลางน้ าผู้แปรรูป และปลายน้ าผู้ออกแบบตัดเย็บและการตลาด 

 
 

3.84 

 
 

0.81 

 
 

มาก 
    1.2 การตอบสนองความคาดหวังการรับรู้ของลูกค้า 3.86 1.04 มาก 

รวม 3.85 0.93 มาก 
2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

2.1 กลุ่มมีความพร้อมตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า
วัตถุดิบกระบวนการแปรรูปและน าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดผู้อุปโภค 

 
 
 

3.88 

 
 
 

0.86 

 
 
 

มาก 
2.2 กลุ่มมีศักยภาพและความพร้อมครบวงจรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (HRM)  
 

3.89 
 

1.17 
 

มาก 

    2.3 ผู้น ากลุ่มมีระดับความสามารถการถ่ายทอดพัฒนาเรียนรู้ความรู้    
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (HRD) 4.11 1.18 มาก 
3 การพัฒนาเทคโนโลยี:กลุ่มมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ

ในการผลิต การออกแบบ  
 

3.90 
 

0.95 
 

มาก 

4 การจัดซื้อจัดหา:กลุ่มมีความสามารถการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบที่ไม่
สามารถผลิตได้เอง 

 
3.95 

 
0.87 

 
มาก 

รวม 3.37 0.85 มาก 
 

จากตารางสภาพแวดล้อมภายในการแข่งขันธุรกิจด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มทอผ้าหนอง
บัวแดง ด าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก              
(  =3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้น ากลุ่มมี
ระดับความสามารถการถ่ายทอดพัฒนาเรียนรู้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (HRD)  มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก (= 4.11) รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดหา:กลุ่มมีความสามารถการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบที่ไม่
สามารถผลิตได้เอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 3.95) และรองลงมาคือ กลุ่มมีศักยภาพและความพร้อมครบ
วงจรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.89)  
 
5. อภิปรายผล 
         จากผลการศึกษา การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าหนองบัวแดง ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ได้
องค์ประกอบ 4 แนวทาง คือ 1.หลักการ/แนวคิด:ด้านการให้บริการและการตอบสนองกลุ่มลูกค้าสื่อสารให้เกิด
การรับรู้คุณค่า 2.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :การจัดการโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์สืบทอด
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 4. การติดตามลูกค้าและประเมินประสิทธิผล  
สอดคล้องกับ วัลย์จรรยา วิระกุล. (2561). แนวทางการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่ีีมีประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผลวิจัยพบว่า แนว
ทางการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ที่มีประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าตราสินค้า ซึ่งท าให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อผ้าไหมมัดหมี่ 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มแนวทางที่ส าคัญ เรียกว่า “B-R-A-N-D” สอดคล้องกับ ชนิศา มณีรัตน์รุ่งโรจน์และคณะ. 
(2561). การจัดการโซ่อุปทานของผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มอาชีพมีการวางแผนเพ่ือการท างาน
ประจ าวันจากประสบการณ์ จัดซื้อวัตถุดิบด้วยเงินสดโดยใช้เกณฑ์คุณภาพและความสะดวกในการคัดเลือกผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ ใช้แรงงานคนเป็นหลักในกระบวนการผลิตมีการแบ่งกันท าตามความถนัดและท าการผลิตตาม
ประสบการณ์ สอดคล้องกับ พรชัย ปานทุ่ง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ภูทอง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่งเกิดจากการน ารูปแบบสิ่งที่พบเห็นในท้องถิ่นและเป็น
ที่รู้จักของ ผู้ผลิตผ้าทอชุมชนบ้านภูทองมีการรวบรวมสมาชิกและ ตั้งกลุ่มผ้าทอเพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการ และจัดตั้ง ศูนย์กลางในการรวบรวมผ้าทอของสมาชิก และเป็นสถานที่แสดง ผ้าทอ โดยน าเสนอ
เรื่องราวของลวดลายผ้าทอให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้บริโภคทราบถึงความเป็นมาของลวดลายผ้าทอ ซึ่งอาจท า 
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด และมีการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าทอและ เป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอในชุมชน สอดคล้องกับ 
เจษฎาวุฒิ บุตรเพชรและคณะ. (2561). รูปแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตหัตถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ารูปแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าไหมไทยที่พัฒนาขึ้นมี
ส่วนประกอบด้วย หลักการ คือ ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
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และต่อเนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค โดยสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมี
สภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลประเมิน
รูปแบบด้านความสอดคล้องความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และสอดคล้องกับ รัตติกาญจน์  ภูษิต. (2563). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนในจังหวัดสุโขทัยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถท านาย ระดับการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนในจังหวัดสุโขทัย ตาม
แนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกันได้ร้อยละ 54.00 และ 4) กลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนใน
จังหวัดสุโขทัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
คุณภาพ รูปร่างลักษณะรูปแบบการบรรจุหีบห่อ ตราสินค้า โดยเน้น อัตลักษณ์ผ้าหมักโคลนที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย กลยุทธ์ราคา โดยก าหนดคุณภาพสูงราคาปาน กลาง เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภค 
ให้ทราบคุณค่าผ้าหมักโคลนเป็นผ้าที่คุณสมบัติพิเศษที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดสุโขทัย กลยุทธ์
การจัดจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางตรง หรือช่องทางศูนย์ระดับ และ กลยุทธ์ การจัด
จ าหน่ายผ่านช่องทางประเภท 1 ระดับ (การก าหนดกลุ่มลูกค้าแบบ B2B - business to business) กลยุทธ์ 
การส่งเสริมการตลาด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( integrated marketing 
communication) ได้แก่ กลยุทธ์การโฆษณา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ (1) 
ประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่คุณค่าควรถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลายผ้าเอกลักษณ์ผ้าทอย้อม
สีจากพืชควรมุ่งเน้นการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรคุณค่าเชิงธรรมชาติประกอบการเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าไหมที่สร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบลายด้วยวิถีวัฒนธรรม  ธรรมชาติจาก
สิ่งมีชีวิตให้เกิดประกายแนวคิดออกแบบเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าทอ (2) บริบทพ้ืนที่ท้องถิ่น ประเพณี และ
ค่านิยมด้านภูมิปัญญาจากกลุ่มผู้สูงวัยปราชญ์ภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนส่งผลการการ
สร้างสรรค์งานและควรน าเทคโนโลยีมาร่วมผลิตให้สามารถรองรับก าลังค าสั่งซื้อของกลุ่ มลูกค้าสู่ตลาดสากล 
(3) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสร้างองค์ความรู้ขยายผลแก่กลุ่มคนวัยท างานและวัย
แห่งการเรียนรู้หรือจัดท าเป็นหลักสูตรในหน่วยสถาบันการศึกษาให้เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา 
The education of the Factors Affecting the effectiveness of Educational Organization 

พระสรภัค เขมปญฺโญ 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาและเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ในหัวข้อประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทาง
การศึกษา มีวิธีการรวบรวมสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีจากนักวิชาการโดยสืบค้นข้อมูลและคัดเลือกบทความ
จากหนังสือทางวิชาการ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงงานวิจัย ซึ่งผลที่ ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษามี ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพของสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยภายนอกองค์กรและประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาเป็น
การแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความส าเร็จในการบริหารในสถานศึกษา ได้แก่ โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยี 
ลักษณะเฉพาะและทักษะของบุคลากร ความผูกพันกับงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
นโยบายด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการสร้าง
และออกแบบเครื่องมือการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าข้อมูลไปปรับใช้ในสถานศึกษา 
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถศึกษาตัวแปรใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรเพ่ือน าไปสู่ ความส าเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผลขององค์กร , ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

 
 

ABSTRACT 

 This article is intended to study the effectiveness of educational organizations and to 
analyze factors that affect the effectiveness of educational organizations. In the topic of 
factors affecting the effectiveness of educational organizations There is a way to compile, 
synthesize concepts and theories from academics by searching for information and selecting 
articles from academic books. Electronic information media including research Which the 
results of the study found that There are 4 factors affecting the effectiveness of the 
educational organization, consisting of physical factors of the school. Administrative factors 
Personnel and external factors And the effectiveness of the educational organization, 
showing the results that reflect the success of the administration in schools Including 
organizational structure and technology Specific characteristics and skills of personnel 
Commitment to work The ability to perform individual tasks Administrative and operational 
policies External environment Suggestions from studies The research instruments should be 
created and designed regarding the factors that affect the effectiveness and test the 
consistency between the research model and the empirical data. In order to be a guideline 
for related parties and interested persons to apply the information to apply in schools As for 
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the school administrators, can study any variables that affect the effectiveness of the 
organization in order to be successful in school management. 

KEYWORDS: the effectiveness of Educational organization , the Factors Affecting 
theeffectiveness  

๑.บทน า 

 ในสภาพปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างสูง สถานศึกษาหรือโรงเรียน
เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง เพราะโรงเรียน
เป็นสถานที่ส าคัญและมีบทบาทในการท าหน้าที่อบรมถ่ายทอดวิชาแก่เยาวชน โรงเรียนจ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่
มีภาวะผู้น าที่ทันต่อสถานการณ์และบริหารแบบมืออาชีพ เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาในโรงเรียน จัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นมากมายและสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการใช้วาจาและการน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียน
ในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา และหากโรงเรียนมีผู้บริหารที่ดีมีประสิทธิผลมี
ความเชื่อมความสัมพันธ์กันกับโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ ตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชา
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัตเิกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด ๕ แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
บนพื้นฐานแห่งรัฐ๑  

 หลังจากท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลขององค์กร จะท าให้มีความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎี เข้ากับแนวความคิดของ
เนื้อหาที่สนใจ จากนั้นจึงก าหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยคาดคะเนถึงข้อสรุปว่ามีตัวแปรใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ศึกษาอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องเข้าใจความหมายของตัวแปร ระดับการวัดของตัวแปร และประเภท
ของตัวแปรเพ่ือจะได้ท าการตั้งสมมุติฐานต่อไป การก าหนดตัวแปรเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการ
ท าวิจัย เพราะการศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริง การจะหาความรู้หรือข้อเท็จจริงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนถึงประเด็นที่จะท าการศึกษา ซึ่งจะต้องก าหนดออกมาในรูปของตัวแปรที่สามารถวัด
ได้สังเกตได้เสียก่อน ดังนั้นตัวแปรจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจก าหนดเพ่ือท าการศึกษานั่นเอง 

 เกิดความตระหนักและสนใจที่จะการศึกษาถึง ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียนจะที่
ประสบความส าเร็จที่เป็นตามบริบทของการศึกษา ซึ่งจะท าให้โรงเรียนทั่วไปได้พัฒนา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานทุกระดับ ได้น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับโรงเรียนของตนเองให้มีปร ะสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ผู้เขียนจึงสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ข้อมูลที่สะท้อนความต้องการและความสนใจในการศึกษาผลที่ได้จาก

                                                 

 ๑ราชกิจจานุเบกษา,๒๕๖๐ , หน้า ๒๓-๒๔. 
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การศึกษาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างความชัดเจนด้านประสิทธิผลไปใช้ในสถานการณ์จริงและสามารถใช้เป็น
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือวัดประสิทธิผลขององค์กรในหน่วยงานให้มีมาตรฐานได้ 

๒.เนื้อหาสาระ 

๒.๑.วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลากหลายท่านทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา เพ่ือที่จะ
ก าหนดกรอบแนวคิดหรือโมเดลที่สร้างขึ้น โดยสืบค้นข้อมูลส าคัญจากวรรณกรรมประเภทบทความวิชาการ 
บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงจากต ารา หนังสือและบทความในวารสารวิชาการ โดยใช้ค าส าคัญ 
(Keyword) ในการค้นหา ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา 

 หลักการและเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยรวมถึงนักวิชาการที่กล่าวถึง
เนื้อหา โดยเกณฑ์ในการคัดเนื้อหาเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการคือจะต้องเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรและต้องเป็นงานวิจัยฉบับเต็ม ส่วนเกณฑ์ในการคัดออกเนื้อหาคือเป็น
บทความที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรโดยตรง หรือน าเสนอเป็นเพียงข้อความกล่าวถึงไม่มีที่มา
หรืออ้างอิงไม่ชัดเจน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ (Synthesis) เพ่ือน าไปสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยสรุป
ประเด็นส าคัญ 

  ๒.๒.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร 

 จากการค้นคว้าผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรของนักวิชาการได้
จากการสังเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร เพ่ือวัดประสิทธิผลองค์กร โดยพิจารณากระบวนการส าคัญที่สัมพันธ์
กับประสิทธิผลองค์กร ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสภาพแวดล้อม รวมทั้งบทบาทส าคัญของการ
บริหารที่จะต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆขององค์กรที่จะ
น าไปสู่การยกระดับความส าเร็จและการมีประสิทธิผลขององค์กร  

 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม๒ กล่าวว่า การบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารต้องมีความ
สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานอย่างราบรื่น ผู้ร่วมงานต้องมีความอบอุ่น รู้สึกสบายกายสบายใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้เรียบร้อย ปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์การทั้งภายนอกและภายใน ตอบรับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

 วันชัย นพรัตน์๓ เห็นว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การ ต้องเริ่มจากผู้น าองค์การจะต้องมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการวางตัว การพูดจาดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง อดทนอดกลั้น กล้าเผชิญกับปัญหา
และความยากล าบาก มีความเห็นอกเห็นใจ มีจิตส านึกสาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมส่วนรวม มีความ
กระตือรือร้นตื่นตัวตลอดเวลา มั่นใจในตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความมีบุคลิกดังกล่าว จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพได้อย่างมี
ระบบและด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีสัญลักษณ์ ตัวแทนองค์การ มี

                                                 
๒

 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม,๒๕๓๗. 
๓
 วันชัย นพรัตน์, ๒๕๓๙. 
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บทบาทก าหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างความเชื่ อมั่นศรัทธาและเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้ มี
ความสามารถโน้มจิตใจผู้อื่นให้ท างานตามตนเองได้ 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์๔  กล่าวถึง ผู้บริหารที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ต้องมีลักษณะผู้น าของ
ความปรารถนาและมีจุดมุ่งหมายสอดรับกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าอาจยกระดับความปรารถนาและจุดมุ่งหมาย
ให้สูงขึ้นไป แต่จะต้องไม่สูงเกินไปจนกระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาตามไม่ทัน มนุษย์ทุกคนมีภาวะผู้น าอยู่ในตัวเอง
ทั้งนั้น ต่างกันก็แต่เพียงบางคนมีมาก บางคนมีน้อย ผู้น าที่ดีสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อาจเป็นไปได้เป็นสิ่งที่เป็นได้
จริงๆ เพราะภาวะผู้น ามิได้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด จึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ถ้ามีความปรารถนาจะ
เป็นผู้น าที่ดีก็ควรจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.ต้องมุ่งเน้นการงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ๒.สามารถอยู่ร่วมกันผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.เป็นที่พอใจในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.เป็น
ที่ชื่นชมจากองค์การภายนอกและยอมรับในการปฏิบัติงาน ๕.มองโลกในแง่ดีไม่ยินดียินร้าย มีใจเป็นกลาง 

 ธีระ รุญเจริญ๕  ได้กล่าวถึง การจัดการบริหารในสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
การศึกษา จึงจะท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ 
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะประสบความส าเร็จ จ าเป็นอาศัยองค์การ
ปฏิบัติ คือ สถานศึกษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างดี และ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ท าการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ แบ่งแยกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ ๑.การท างานร่วมกัน ๒.การช่วยให้ตระหนักในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓.
การให้บริการแก่สังคม ๔.การมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดี ๕.การใช้ทรัพยากรให้ได้
ประโยชน์มากที่สุดส าหรับการศึกษาและวัตถุประสงค์โดยผ่านวิธีการของการจัดการองค์การ การสั่งการ การ
อ านวยความสะดวกและการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 

 ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดของ Steers (1975) อธิบายองค์ประกอบหลัก 4 ประการที่ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิผลคือ 1.ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีนโยบายด้านการบริหาร 2.
ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด 3.ลักษณะเฉพาะของบุคลากร เช่น 
ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับงาน 4.ผลผลิตและผลการปฏิบัติงาน 

 จากความหมายและองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์กรดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย ด้านกายภาพภายในองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการ
บริหารงานและด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

  ๒.๓.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 

 จ าแนกปัจจัยที่ส าคัญตามแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ คือ ปัจจัยภายในขององค์กรได้แก่ ปัจจัย
ด้านลักษณะกายภาพของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยภายนอก
องค์กร ดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยด้านกายภาพขององค์กร เป็นปัจจัยที่แสดงถึงลักษณะสภาพของสถานศึกษาที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากภายนอก อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง

                                                 
๔
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ๒๕๔๐, หน้า ๒๕ – ๒๘. 

๕
 ธีระ รุญเจริญ, ๒๕๕๐, หน้า ๑๑-๑๒. 
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องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ สถานที่ตั้ง ท าเลในการก่อสร้าง อาคารสถานที่มีความเพียงพอต่อการใช้งาน๖  
ปัจจัยภายในของสถานศึกษาต้องประกอบด้วยสถานที่ อาคารสถานที่เพียงพอ ความเพียงพอของเครื่องใช้
อุปกรณ์ส านักงาน สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง๗ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยี๘  
ปัจจัยภายในองค์กรที่ส าคัญหนึ่งก็คือเทคโนโลยีเป็นระบบการประยุกต์ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ (วัสดุ) และ
ผลิตผลทางวิศวกรรม (อุปกรณ์) การใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม๙  ในการเลือกท าเลที่ตั้งของสถานศึกษาต้อง
เกิดจากการวางแผนของบุคคลหลายฝ่ายโดยพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ลักษณะพ้ืนที่ ขนาด การคมนาคมและ
สิ่งแวดล้อม๑๐  ปัจจัยการบริหารที่ส าคัญต้องเข้าใจพ้ืนฐานความเป็นอยู่ ที่เพียงพอต่อการด ารงอยู่ เช่น ความ
เพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน ทรัพยากรที่จ าเป็นในโรงเรียน๑๑  

 ปัจจัยด้านการบริหารงาน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา อันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่ส าคัญได้แก่ การบริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ต้องประกอบด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
โครงสร้างองค์กรในการบริหาร การก าหนดกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดการแบ่งงานตามหน้าที่ของ
บุคลากร มีแผนการจัดหลักสูตร๑๒  ปัจจัยที่มีอิทธิพลของประสิทธิผลองค์กร ได้แก่ การบริหารในด้านบุคลากร 
ต้องแบ่งงานตามหน้าที่ ตามความสามารถ ด้านการวางแผน จัดโครงสร้างองค์กรและด้านการประสานงาน
ระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กรและการจัดท าแผนงานหลักสูตร๑๓  การบริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ มี
องค์ประกอบคือ คุณลักษณะผู้น า บริหารโครงสร้างองค์กร การท าแผนหลักสูตร พัฒนาการเรียน การสื่อสาร
ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงการนิเทศติดตามผลงานของระดับบุคคลและระดับองค์กร๑๔  วัฒนธรรมองค์กร
มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงโครงสร้าง การตั้งเป้าหมายขององค์กรต้องมีความ
แข็งแรง มั่นคง๑๕ความส าคัญของปัจจัยที่มีเหตุท าให้เกิดผลต่อประสิทธิผลขององค์กรก็คือด้านการบริหาร
จัดการ การประสานการท างาน ระบบการบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์๑๖ 

 ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่แสดงถึงคุณลักษณะและกระบวนการท างานของบุคลากร รวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อความส าเร็จองค์กร ได้แก่ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะ

                                                 
๖ภัทรพล มหาขันธ์,๒๕๔๕. 
๗

 สุทธิพงษ ์ยงศ์กมล, ๒๕๔๓. 
๘
 พรทิพย์ สระบงกช, ๒๕๔๔. 

๙
 อุทัยวรรณ โชชื่น, ๒๕๔๖. 
๑๐

 จีรวรรณ ขรภูมิ, ๒๔๔๖. 
๑๑

 ปิติชาย ตันปิติ, ๒๕๔๗. 
๑๒

 สุทธิพงษ ์ยงศ์กมล, ๒๕๔๓. 
๑๓ พรทิพย์ สระบงกช, ๒๕๔๔. 
๑๔

 ภัทรพล มหาขันธ์, ๒๕๔๕. 
๑๕

 อุทัยวรรณ โชชื่น, ๒๕๔๖. 
๑๖

 ปิติชาย ตันปิติ, ๒๕๔๗. 
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ของบุคคล การอบรมพัฒนาตนเอง การได้รับการสนับสนุน ความคาดหวังในความส าเร็จของงาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร สร้างทัศนคติที่ดี ความเข้าใจและการยอมรับบทบาทของตนเอง๑๗  ขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล รวมถึงความสัมพันธ์ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
การบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ๑๘  บรรยากาศ ความผูกพันต่อองค์กร ความคาดหมายคาดหวังต่อการ
ท างาน ความส าเร็จขององค์กรแสดงถึงต้องการของแต่ละบุคคลมีผลที่จะพาองค์กรสู่ประสิทธิผลที่มุ่งหวังไว้๑๙  
ในการเลือกคัดสรรหาบุคลากร มีความรู้ความในการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆในเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน การ
พัฒนาตัวผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฝึกอบรมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน๒๐  การได้รับ
การดูแลสนับสนุน บรรยากาศในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชื่อเสียงในความส าเร็จ การยอมรับ เป้าหมาย
และการคาดหวังในผลของงาน๒๑ บุคลากรมีความส าคัญที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้องค์กรประสบผลตาม
เป้าประสงค์ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลจากบุคลิกภาพ ลักษณะกายภาพ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ การพัฒนาการเรียนรู้ ความคาดหวังในการความส าเร็จต่อผู้เรียนและองค์กร 
เข้าใจบทบาทที่ตนได้รับ มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน๒๒  

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นปัจจัยที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมจากภายนอกขององค์กร
จากสภาพที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนอันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกที่มีผลเชิงบวกและเชิงลบเป็นปัจจัย
ความร่วมมือร่วมแรงจากภายนอก ความคาดหวังจากสังคมภายนอก การสนับสนุนก าลังพลก าลังทรัพย์จาก
ภายนอกสู่ความส าเร็จภายในองค์กร๒๓  องค์กรทางการศึกษาต้องพ่ึงพาอาศัย ความร่วมมือของชุมชน ความ
คาดหวังของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่มชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจส่งผลต่อการ
บริหารจัดการภายในขององค์กร๒๔  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร อันเกิดจากความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ความไม่สมดุลเนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สภาพการเมืองการปกครอง รวมถึงการบริหารงบประมาณที่จ าเป็น๒๕ การสนับสนุนความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงานรวมองค์กรภายนอกที่จะช่วยเหลือทั้งวัสดุอุปกรณ์ ก าลังแรง ทุนทรัพย์งบประมาณจ านวนเงินที่
เพียงพอให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรตามต้องการ๒๖ การเปลี่ยนแปลงภายนอกเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

                                                 
๑๗

 สุทธิพงษ ์ยงศ์กมล, ๒๕๔๓. 
๑๘

 พรทิพย์ สระบงกช, ๒๕๔๔. 
๑๙

 ภัทรพล มหาขันธ์, ๒๕๔๕. 
๒๐

 อุทัยวรรณ โชชื่น, ๒๕๔๖. 
๒๑

 จีรวรรณ ขรภูมิ, ๒๕๔๖. 
๒๒

 ปิติชาย ตันปิติ, ๒๕๔๗. 
๒๓

 สุทธิพงษ ์ยงศ์กมล, ๒๕๔๓. 
๒๔

 พรทิพย์ สระบงกช, ๒๕๔๔. 
๒๕

 ภัทรพล มหาขันธ์, ๒๕๔๕. 
๒๖

 อุทัยวรรณ โชชื่น, ๒๕๔๖. 
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ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง รวมถึงปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลและต่อองค์กร
จากภายนอกท่ีแสดงถึงความคิดเห็นที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ๒๗ 

๓.สรุปผล 

 สรุปได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรตามแนวคิดและ
ทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน มีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับด้านกายภาพขององค์กร ได้แก่ สถาน
ที่ตั้ง อาคารสถานที่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรที่มีอยู่ การใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ด้านการ
บริหารงาน ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การแบ่งงานตามความสามารถ หลักสูตรและการ
สอน การสื่อสารและประสานงาน วัฒนธรรมขององค์กร ระบบการบริหารงาน ด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลิกภาพ
ของบุคลากร ความรู้ความสามารถในการสอน ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ทัศนคติของบุคลากร ขวัญ
ก าลังและแรงจูงใจของบุคลากร ความคาดหวังในความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กรและด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
ส่วนประสิทธิผลขององค์กรเป็นการแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความส าเร็จในการบริหารในสถานศึกษา ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยี เช่น โครงสร้างองค์กร ผลของการใช้เทคโนโลยี ลักษณะเฉพาะและทักษะของ
บุคลากร เช่น ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
นโยบายด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการบริหารงานพันธกิจ เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมภายนอก 
เช่น เศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด การแข่งขันที่สูง 

๔.ข้อเสนอแนะ 

 ผลที่ได้จากข้อค้นพบดังกล่าวควรมีการพัฒนาเพ่ือสร้างเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
สามารถน าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจน าข้อมูลไปปรับใช้ในสถานศึกษา องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการบริหารเพื่อประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถศึกษาองค์ประกอบ
ของตัวแปรใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าเสนอแนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 จากปัญหาหลักดังกล่าว พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางด้านการศึกษา
โดยส่วนใหญ่ขาดทักษะการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ และการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดอุปสรรคต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งครูผู้สอนใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
แบบดั้งเดิม สอนภาษาอังกฤษแบบท่องจ า สอนภาษาอังกฤษแบบการแปล  และวิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย จึง
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และไมป่ระสบผลส าเร็จต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

 

ค าส าคัญ:  การสอนภาษาอังกฤษ  ศตวรรษที่ 21  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  บุคลากรทางการศึกษา 

 

The purpose of this academic paper is to present theories, concepts and methods of 
teaching English in the 21th century. From the above problems, it is found that the most of 
English teachers and educational personnel lack the language teaching skills. English 
teaching methods and the transfer of knowledge that is appropriate for students. Therefore, 
causing students to have obstacles to learning English; in addition, teachers use traditional 
English teaching methods. There are three old techniques to teach such as teach English 
memorization, teaching English in translation, and non-modern teaching methods; therefore, 
causing students to be bored unsuccessful in learning English. 
 
Key words: English teaching, 21th century, English teachers Educational personnel 

 
 
 

1.บทน า 

 ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง ด้านสังคม  และด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา มีความจ าเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ เนื่องจากวิชา
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ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีการบังคับในทุกระดับของการศึกษา โดยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551:4-15) เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาต่างประเทศทั้ง 4 ทักษะ 
คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ล้วนแต่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นทักษะเบื้องต้นที่ส าคัญในการพัฒนาตนเองในด้านสาขาที่ผู้เรียนสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นสมรรถนะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ผู้เรียนไทยและ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษยังประสบปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนต่ าอย่างเห็น
ได้ชัด (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2562: ออนไลน์) และจากผลคะแนน o-net ในระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับดังกล่าว
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.45 จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษน้อยมาก อีก
ทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้วิธีการสอนแบบเดิม ขาดแนวคิด วิธีสอน และกลวิธีการสอนใหม่ๆ จึงท าให้ผู้เรียน
ไม่ประสบผลส า เร็จต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ เขียนจึงน าแนวคิด วิธีสอน และกลวิธีการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สองที่มีความเหมาะสมน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับระดับของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เป็นบันไดส าคัญที่
น าไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างราบรื่นในอนาคต  บทความนี้จึงได้
น าเสนอทฤษฎีและแนวคิดการเรียนการสอนและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทาง
ต่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนไทยต้องเกิดสมรรถนะของการเรียนรู้ที่มีความส าคัญและจ าเป็นในด้านต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วย 1.ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศหรือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียน และการคิดวิเคราะห์  เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนไทยแบบเชิงบูรณาการทุกทักษะที่รวมเข้าไว้
ด้วยกัน  แต่ที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับต่ า ดังจะเห็นจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปี 2556-2560 
คะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ใน
ระดับท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 ปัญหาที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย กล่าวคือ ครูผู้สอน
หรือการสอนภาษาอังกฤษส่วนมากเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม ได้แก่ การสอนภาษาแบบท่องจ า การ
สอนภาษาอังกฤษแบบเน้นไวยากรณ์ การสอนอ่านและแปลค าศัพท์ มากกว่าที่จะน าภาษามาใช้ส าหรับการ
สื่อสาร เพ่ือที่ท าให้ผู้เรียนไทยได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง จึงท าให้ผู้เรียนไทยตระหนักเรื่องกฎเกณฑ์
เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากเกินไป อีกทั้ง ผู้เรียนไม่สามารถพูดไม่คล่อง พูดเป็นค ามากกว่าประโยค ขาด
ความมั่นใจและไม่กล้าพูดหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนไทยมีคลังค าศัพท์น้อยเกินไป 
กล่าวคือ ผู้เรียนไทยไม่สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ที่มีความหลากหลายและไม่สามารถเรียบเรียงค าหรือค าพูดให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ผู้เรียนไทยไม่ค่อยได้ฝึกฝนหรือมีโอกาส
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนไทยตระหนักและเรียนรู้
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ไวยากรณ์มากกว่าที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือการน าภาษาไปใช้ในบริบทต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกันการเรียนในปัจจุบัน ผู้เรียนไทยมุ่งเน้นการได้ผลการเรียนที่ดี การท าข้อสอบได้
คะแนนที่สูงมากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารและน าไปประยุกต์ได้  

แนวคิด และวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 ในบทความวิชาการครั้งนี้ ผู้เขียนน าเสนอบทความเกี่ยวกับ  แนวคิด และวิธีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกันและมีความเหมาะสมกับทักษะทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน รวมไปถึงทักษะเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 

        1. กลวิธีการสอนตามแนวภาษาแบบฟัง-พูด 

   Harmer (2001) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนภาษาแบบฟัง-พูด ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีไวยากรณ์
โครงสร้าง แต่ในวิธีการสอนนี้ เด็กเรียนรู้ภาษาท่ีหนึ่งและภาษาแม่ จากคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
หรือคนที่เลี้ยงดูมีการเลียนแบบ เช่น การเลียนแบบการออกเสียง การพูดในค าหรือประโยคต่างๆ มีการออก
เสียงภาษาแบบซ้ าๆจนเกิดเป็นนิสัย (habits) เด็กฝึกออกเสียง จ าค าศัพท์ และประโยค จนเกิดความเคยชิน  
เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ (2538) ได้ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมว่า กลวิธีสอนบทสนทนาตามแนววิธีสอนภาษาแบบฟัง -
พูด คือ การฝึกลักษณะการเลียนแบบ การท่องจ า กล่าวคือ การให้ผู้เรียนเลียนแบบการออกเสียงประโยคใน
บทสนทนาจากผู้สอนและให้ผู้เรียนท่องจ าบทสนทนาให้คล่องจนสามารถพูดออกมาได้ทั้งประโยค จากนั้น
ผู้สอนใช้กลวิธีการแทนที่ให้ผู้เรียนฝึกเปลี่ยนค าศัพท์อ่ืนๆในบทสนทนาจนสามารถพูดโต้ตอบบทสนทนาจนเป็น
อัตโนมัติ 

 อีกท้ัง วิสาข์ จัติวัชร์ (2543) ได้กล่าวเสริมเพ่ิมเติมวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบฟัง-พูดคล้าย
กับแนวการสอนแบบจุลทักษะ คือ ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เน้นพฤติกรรมหรือการสร้างสมนิสัย 
(Behaviorism Theory)ที่มีความเชื่อว่ามีแรงกระตุ้น (stimulus) ท าให้คนหรือสัตว์เปลี่ยนพฤติกรรมและเกิด
การโต้ตอบ (Response) วิธีการสอนนี้มีลักษณะตามแบบการสอนที่เน้นทักษะพ้ืนฐานไปสู่ทักษะในระดับสูง 
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อแนวการสอนนี้ คือ กลุ่มที่เน้นโครงสร้างภาษา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ ระบบ
เสียง ค า และประโยค ดังนั้นผู้เรียนควรเริ่มเรียนระบบเสียง ค าศัพท์ จนถึงเรียนโครงสร้ างทางไวยากรณ์
ตามล าดับ  

 2.วิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

    ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิธีการสอนแบบธรรมชาติซึ่งมีแนวความคิดทฤษฎีการเรียนรู้และ
การพัฒนาการเรียนภาษาที่สองของนักภาษาศาสตร์ประยุกต์ คือ สตีเฟน คราเชน วิธีการสอนนี้เน้นการสอน
ภาษาท่ีเรียนรู้ภาษาแม่ไปสู่การเรียนภาษาท่ีสอง โดยที่ผู้สอนได้น ามาประยุกต์และปรับใช้กับผู้เรียนภาษาที่สอง  
อรุณี วิริยะจิตรา (2532:8-16) สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537:22-25) นพเก้า ณ พัทลุง (2548:9-10) และ คนึง
นิตย์ จันทุรัตน์ (2561:41-45) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนภาษาที่สองมี 5 สมมุติฐาน มี
ดังนี้ 
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 1.สมมุติฐานข้อแรก The Acquisition Learning Hypothesis กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองมี 2 
ลักษณะ ได้แก่ การเรียนรู้แบบธรรมชาติ (acquisition) และ การเรียนรู้แบบไม่ธรรมชาติ (learning) ซึ่งการ
เรียนรู้แบบธรรมชาติ เป็นการเรียนภาษาที่คนรอบข้างในบริบท สถานการณ์ในสังคม ส่วนการเรียนรู้แบบไม่
เป็นธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ทางโครงสร้างและไวยากรณ์ทางภาษาซึ่งน าภาษานั้นไปสื่อสารได้ 

  2.สมมุติฐานข้อที่สอง The Natural Order Hypothesis กล่าวถึงผู้เรียนภาษานั้นต้องเรียนรู้
กฎเกณฑ์และไวยากรณ์ทางภาษา เริ่มตั้งแต่หน่วยเสียง หน่วยค า โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษา และ
ความหมายของภาษา ตามล าดับ รวมถึงการฝึกทักษะทางภาษาควรฝึกจากทักษะการฟังก่อนทักษะการพูดการ
อ่าน และควรฝึกให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมก่อนสอนทักษะการเขียน 

 3.สมมุติฐานข้อที่สาม The Monitor Hypothesis กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาน้อยมาก ทั้งนี้ เพราะกฎเกณฑ์ของภาษามีส่วนช่วยตรวจแก้ภาษาเท่านั้น อีกทั้ง
กฎเกณฑ์ของภาษาไม่ได้ให้พูดภาษาคล่องแคล่ว แต่มีบทบาทตรวจหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของการใช้ภาษา 

 4.สมมุติฐานข้อที่สี่ The Input Hypothesis กล่าวถึงความคิดที่มนุษย์เรียนรู้ภาษาเพ่ิมเติมอยู้
ตลอดเวลา เด็กจะเรียนรู้ภาษาที่คนใกล้ชิดพูดโดยใช้ค าศัพท์ใหม่และรูปแบบทางไวยากรณ์ในบริบทต่างๆ 
สมมุติฐานนี้ผู้เรียนภาษาที่สองเรียนรู้ภาษาจากข้อมูลทางภาษาที่ได้รับ (input) ข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ภาษาเพ่ิมข้ึนได้นั้นควรเป็นข้อมูลระดับที่สูงกว่าระดับความรู้ทางภาษาที่ผู้เรียนมีอยู้เล็กน้อย 

 5.สมมุติฐานข้อที่ห้า The Affective-Filter Hypothesis กล่าวถึงทัศนคติของผู้เรียนที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษา แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึก ทัศนคติ เจตคติ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนมีทัศนคติที่เป็นบวกและมีความพร้อมที่
เรียนจะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษา 

3.วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมา มีความเชื่อว่าผู้เรียนไทยมีความสามารถและรู้
กฎเกณฑ์ ความถูกต้องของระบบภาษาและไวยากรณ์ที่มนุษย์ใช้ แต่ในขณะนี้ การใช้ทักษะหรือการใช้ภาษา
ควรน าไปใช้เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 (วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร.2555:113) จาก
แนวคิดของนักภาษาศาสตร์สังคมชาวอเมริกันชื่อเดล ไฮมส์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง ความสามารถทางการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การสอนภาษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้ภาษาที่เรียนเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่ าง เหมาะสมกับบุคลในสังคมโดยการใช้หลักการสื่ อสาร เช่น เรื่ องการปฎิสัมพันธ์ 
(interaction)หลักการแลกเปลี่ยนความคิด/ข้อมูล (exchange ideas or information) เน้นการมีบริบท 
(context) มาประยุกต์ในการสอนภาษา แนวคิดการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารมีอิทธิพลต่อวิธีสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ( Communicative Language Teaching: CLT) วิธีการสอนยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนภาษาที่ต้องการใช้ภาษาในการสื่อสาร  อีกทั้ง 
(Savignon.1983:36-38) เป้าหมายหลักของการสอนเพ่ือการสื่อสารที่ส าคัญคือ สร้างความสามารถในการ
สื่อสาร (Communicative Competence) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
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 1.ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Linguistic or Grammatical   
Competence) คือ ความสามารถเกี่ยวกับค าศัพท์ หน่วยค า โครงสร้าง หรือไวยากรณ์ และการออกเสียง ผู้ที่
เรียนภาษาควรน าความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และโครงสร้างภาษาไปใช้ในการพูดติดต่อสื่อสารได้ 

 2.ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) คือ ความสามารถใน
การใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงบทบาทของตนเองและผู้
ร่วมสนทนา และจุดประสงค์ของการปฎิสัมพันธ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ 

 3.ความสามารถด้านความสัมพันธ์ของข้อความ (Discourse Competence) คือ ความสามารถในการ
วิเคราห์ตีความ ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์เพ่ือ
พูดหรือเขียนสิ่งต่างๆที่ต่อเนื่อง และมีความหมายที่สัมพันธ์กัน เช่น การเล่าเรื่อง การเขียนจดหมายธุรกิจ หรือ
วิธีการท าสิ่งต่างๆ เป็นต้น 

 4.ความสามารถด้านการใช้กลวิธีการในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) คือ
ความสามารถในการใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การถอดความ การพูดซ้ า การพูดอ้อม หรือการเดา เพ่ือช่วยในการสื่อ
ความหมาย  

 บทสรุป 

     ในปัจจุบันนี้ ผู้สอนควรประยุกต์น าทฤษฎี แนวคิด วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆมาปรับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด ยิ่งไป
กว่านั้น ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียนสามารถน าภาษาไปใช้ในบริบท สถานการณ์ เพ่ือที่ผู้เรียนสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองแบบองค์รวม ในสถานการณ์ COVID-19 
Holistic self-development of quality of life in the situation of COVID-19 

 
เสาวลักษณ์  สุทธิพรโอภาส1 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบสถานการณ์ COVID-19 และบูรณาการ
คุณค่าของสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกปฏิบัติตน ให้มี 3 ส. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 คือ 1) สัมมาสติ คือพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 2) สัมมาทิฎฐิ คือ เป็นผู้รอบรู้
มีความเห็นถูกต้อง เข้าใจในเรื่อง รู้ในอริยสัจ 4 , กฎแห่งกรรม พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ 3) สัมมาสมาธิ  พัฒนาจิตตนอง ให้เจริญ มั่นคง สงบ
สุข  พัฒนาปัญญา  ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองแบบองค์รวมใน 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม 
และปัญญา สุขภาพร่างกายดี ไม่ตื่นตระหนก มีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตด้วยความมีสติ ตื่นรู้ 
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่ได้ดี ปลอดภัยจากการติดเชื้อCovid ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณ์ covid-19 บุคคลที่ปฏิบัติ ครบ 3 ส. ด าเนินชีวิตตามหลัก ศีล สมาธิ และปัญญา บุคคล
นั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองแบบองค์รวม เป็นผู้ประพฤติกุศลกรรม คือประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ 
ย่อมน าสุขมาให้ในปัจจุบันและอนาคต 
ค าส าคัญ : สมาธิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สถานการณ์ยุค Covid-19 
 

Abstract 
 This academic article objective are to know the COVID-19 situation and 
integrate values of meditation for use in improving one's quality of life.The study 
found that to integration quality of  life improvement through self-practice to have 3 
S. under the situation of COVID-19 are: 1) Right mindfulness is considering things as 
they really 2) Sammaditthi : one who has knowledge and has the right view. 
Understanding of the Four Noble Truths, the Law of Karma, and desirable health 
behaviors able to face change and adapt. 3) Concentration, develop the mind to 
grow, to be stable, peaceful, to develop wisdom. As a result, there is a holistic 
development of one's quality of life in 4 dimensions: physical, mental, social  and 
intellectual. Good  physical health, don't panic they are careful to live ,with 
consciousness, awakening, and adapting to the environment and society in which 

                                                           

 
1
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย. 
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they live well safe from covid infection not shaken by the covid-19 situation. People 
who have completed 3 S. live according to the principles of precepts, concentration  
and wisdom. That person improves their quality of life holistically. A person who 
conducts good deeds, which is good behavior, physically, speech and mentally, will 
bring happiness to the present and the future. 
Keywords; meditation, Quality of life improvement, Covid-19 situation. 
1. บทน า 
 สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (covid-19)                
มีผลกระทบส าคัญ ทั่วโลก ทั้งทางด้านสาธารณสุข สุขภาพกายสุขภาพจิตของมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
จากการศึกษารายงานสถานการณ์ โควิด-19 (กรมควบคุมโรค, 2564) พบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 
119,585 ราย รายใหม่2,636 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,246 ราย เสียชีวิต 584 ราย ได้รับ
วัคซีน โควิด-19 2,445,945 ราย ได้รับเข็มที่ 1 จ านวน 64,739 ราย เข็มที่ 2 จ านวน 39,911 ราย 
ส่งผลกระทบ จากรายงานการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า ปี 2564 เดือน มีนาคม 2564 
จ านวนผู้ปุวยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด จ านวน 1,063,816 คน และอัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน ร้อยละ 6.64 (กรมสุขภาพจิต,2564) การระบาดระลอกสามกระทบ
ต่อแรงงานจ านวน 4.7 ล้านคน 1.1 ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะ ตกงาน และ 3.6 ล้านคน มีความเสี่ยง
ที่รายได้จะลดลงอย่างมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ภาวะ ตกงาน ท าให้ขาดรายได้ จ านวนผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัว ภาวะความเครียดต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดจากอาการซึมเศร้า ท้อแท้เบื่อหน่าย และตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับ           
ขาดผู้ดูแล ขาดความอบอุ่น ผู้ติดเชื้อต้องกักตัว อย่างน้อย 14 วัน เว้นระยะห่าง จากผลการวิจัย             
ทางตะวันตก การปฏิบัติสมาธิ เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแขนงหนึ่งและเป็นเทคนิคหนึ่งของศาสตร์               
การดูแลสุขภาพทางเลือก ในด้านจิตประสานกาย (Mind-body Medicine) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบสถานการณ์ COVID-19  
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือศึกษาคุณค่าสมาธิ 
4. เพ่ือบูรณาการคุณค่าของสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

3. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิต หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางวิญญาณ 
หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์เชื่อมโยงกัน (ประเวศ วะสี 2551, หน้า 9) 
 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการอยู่เสมอซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 5 ระดับจากความต้องการ           
ขั้นต่ าสุดไปหาขั้นสูงสุด มนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ ผู้ที่สามารถสนองความต้องการของตนได้               
ในทุกระดับ ระดับที่ 1 ความต้องการด้านสรีระร่างกาย (psychological needs) ได้แก่ ความหิว
กระหาย การหายใจ การขับถ่าย และความต้องการทางเพศ เป็นต้น ระดับที่ 2 ความต้องการ              
ความปลอดภัย (safety needs) เช่นการแสวงหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคง                    
ในการท างาน ความมั่นคงทางจิตใจ เป็นต้น ระดับที่ 3 ความต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ                 
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(love & belonging needs) เป็นความต้องการด้านจิตใจ ระดับที่ 4 ความต้องการคุณค่าในตนเอง                
(self-esteem needs) เป็นความต้องการระดับสูงของมนุษย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ระดับที่ 5ความต้องการ             
มีสัจจการแห่งตน (Self-actualization  needs) เป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์กล่าวคือ ตนเองเห็นว่า               
มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน เป็นการตอบสนองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
(Maslow, A. H.,1970). 
  สรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างดีสามารถเผชิญปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่รวมกันได้                      
อย่างสันติสุข สามารถสนองความต้องการของตนในทุกระดับตามล าดับขั้นของชีวิตที่สมดุลกัน  
 ลักษณะของคุณภาพชีวิต 
 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชีวิต 2 ด้าน (UNESCO, 1980, p. 312) คือ 
 (1) ด้านวัตถุวิสัย (Objective) การประเมินด้านวัตถุวิสัย วัดได้โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆที่
เป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้ นับได้ วัดค่าได้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฯ 
 (2) ด้านจิตวิสัย (Subjective) เป็นการประเมินข้อมูลด้านจิตวิทยา ซึ่งอาจท าได้โดย          
การสอบถามความรู้สึก และเจตคติต่อประสบการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การรับรู้สภาพต่อ
การเป็นอยู่การด ารงชีวิต รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความพึงพอใจในชีวิต 
 คุณภาพชีวิต มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านจิตวิสัย ซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ 
ความรู้สึกของบุคคล อันได้แก่ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เป็นต้น และ
องค์ประกอบด้านวัตถุวิสัย ได้แก่ ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมของบุคคล เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม (Liu ,1975, p. 1) 
 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การด าเนินชีวิตตามกฏเกณฑ์ของสังคมมีวินัยในตนเอง 
 การมีความรู้ในการประกอบอาชีพสุจริต 
 มีความพากเพียรประกอบอาชีพหน้าที่การงาน 
 ความตั้งใจมั่น มีความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ท าหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ 
 รู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ  
 การมีสุขภาพจิตที่ด ี
 การมีสมรรถภาพทางจิตที่เข็มแข็ง 
 องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครบองค์รวม 4 มิติ (Holistic  approach 
for  human  development ) คือ (องฺ.ป จก.22/79/121) 
 1.พัฒนาด้านกาย คือพัฒนาการรับรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางอายตนะได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพ่ือปูองกันอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) ซึ่งหมายถึงการกระท าผิดทางกาย          
มีระเบียบวินัย ทางวาจา ส่งผลท าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคแทรกซ้อนจากโรคประจ าตัว   

2. พัฒนาด้านจิตใจ ท าให้จิตใจมีความสงบ หนักแน่น ผ่องใส เบิกบาน และมีเมตตา ถือเป็น                   
ความสมบูรณ์ของคุณภาพทางจิต มีสุขภาพจิตที่ดี 
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3.  พัฒนาด้านสังคม ( ศีล ) พัฒนาความประพฤติตนเอง ควบคุมกาย วาจา และใจ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเพียรชอบ เลี้ยงชีพชอบ 

4.  พัฒนาด้านปัญญา มีหลักการพิจารณาอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) รู้จักแยกแยะ 
สามารถแก้ปัญหาเป็น ไม่ตื่นตระหนกในสภาวการณ์แพร่ระบาด covid-19 พิจารณาอย่างมีเหตุผล 
4. คุณค่าของสมาธิ 
 สมาธิ  หมายถึง ความตั้ งมั่นแห่งจิต ความส ารวมใจให้แน่วแน่ เ พ่ือให้จิตใจสงบ              
หรือเพ่ือให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เป็นธรรมหลุดพ้น  
 สมาธิ  คือการช าระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ เพ่ือความหลุดพ้นจากกิ เลสอาสวะทั้งปวง                  
“ความหลุดพ้นจากกิเลส” ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “วิมุตติ”มีความหมายต่างกันแยกได้ 3 อย่างคือ 
 1) การหลุดพ้น กิริยาที่หลุดพ้นออกมาได้ ขณะหลุดพ้นเป็นอิสระ ซึ่งเรียกว่า “มรรค” 
 2) ความเป็นผู้หลุดพ้น คือ ความเป็นอิสระหลุดพ้น ออกมาได้แล้ว เรียกว่า “ผล” 
 3) ภาวะแห่งความเป็นผู้หลุดพ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญา คือ จิตพ้นจากอ านาจ
ครอบง าจากกิเลส (ความโลภ ความโกรธ ความหลง) เพื่อเข้าสู่ “นิพพาน” ที่เรียกว่า อรหัตผล 
 ขั้นตอนการช าระจิตให้บริสุทธิ์ (Mind Purification) 
 ในการช าระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ เ พ่ือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงนั้น มี
แนวความคิดเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ประการ ได้แก่ (1) สัมมาสติ (2) สัมมาทิฏฐิ และ (3) สัมมาสมาธิ 
 (1) สัมมาสติ (Right Mindfulness) 
 สติปัฏฐาน 4 (Foundations of Mindfulness) 
 “สติปัฏฐาน 4” หมายถึง ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตาม
ความเป็นจริง ได้แก่ 
 (1) กายานุปสัสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย  
 (2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา  
 (3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  
 (4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม  
 (2) สัมมาทิฏฐิ (Right Understanding) 
            “สัมมาทิฎฐิ” หมายถึง การเป็นผู้รอบรู้ในการจ าแนกหลักธรรมได้อย่างชัดเจนอย่างองค์
รวมแบบบูรณการ (Integrated Holism) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การจ าแนกแยกแยะ ในการเข้าใจหลักธรรม ได้อย่างชัดเจน 
 (2) การก าหนดรู้ในสัมพันธภาพ (Relativity) แบบองค์รวมเชิงบูรณาการ คือ ความรู้          
ความเข้าใจในเรื่อง “สังสารวัฏ” ได้แก่ วงจรแห่งกิเลส วงจรแห่งกรรม และวงจรแห่งวิบาก  
 (3) การก าหนดรู้ในแห่งกฎไตรลักษณ์ ซึ่งปรากฏจริงในธรรมชาติทั้งภายในตัวเราและ
ภายนอกตัวเรา คือ ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่อง “อานิจตา” ลักษณะแห่งความไม่เที่ยง “ทุกขตา” 
ลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ และ “อนัตตา” ลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตน 
 (4) การก าหนดรู้ใน “อริยสัจ 4” ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเรื่อง “กฎแห่งกรรม”            
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 ต้องพัฒนาให้มีความรู้ เกี่ยวกับ Covid-19 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์                   
เผชิญการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง มีวิธีการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองได้ 
 (3) สัมมาสมาธิ (Right Concentration) 
 มนุษย์มีส่วนประกอบของร่างกายและจิตใจ หรือเรียกว่า รูป และ นาม โดยมีส่วนประกอบ 5 
ส่วน ได้แก่ รูป (ร่างกาย) เวทนา (ความรู้สึกเจ็บ เย็น ร้อน) สัญญา (ความจ าได้การก าหนดรู้) สังขาร (การ
คิดปรุงแต่ง เช่น ชอบใจ ไม่ชอบใจ) และวิญญาณ (การรู้สิ่งต่าง ๆ) ดังนั้น มนุษย์ต้องดูแล ตนเองทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ ควบคู่กันไป โดยใช้หลักการพัฒนาชีวิตทั้งทางด้านพฤติกรรมทางกาย จิตใจ และ 
สติปัญญา การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งส่วนที่เป็นร่างกาย และพัฒนาจิตใจให้มีสติปัญญาสามารถน าชีวิต
เข้าสู่คุณธรรมระดับสูงจนพบกับอิสรภาพ ความสุข ความสงบร่มเย็นเพราะไม่ถูกครอบง าและชักน าชีวิต
ด้วยอ านาจของกิเลส ตัณหาและอุปาทาน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), 2537, หน้า 915-916) 
 การปฏิบัติสมาธิ เป็นการพัฒนาจิตใจ ให้สงบ หนักแน่น ผ่องใส เบิกบาน มีเมตตา   ดั ง นั้ น ก า ร
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม จึงบูรณาการสมาธิ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังค าสอน
พระพุทธศาสนาที่ว่า “การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบใฝุหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา 
จัดว่าเป็นความดี เพราะจิตที่ฝึกดีย่อมน าสุขมาให้”(ขุ.ธ.25/35/36) 
5. บูรณาการสมาธิเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  
 การพัฒนาตนเองของมนุษย์ เป็นเรื่องส าคัญอันดับแรก การพัฒนาคนแต่ละคนให้มี
คุณภาพ โดยเฉพาะจิตใจและอารมณ์ ถือว่าเป็นต้นน้ า เป็นต้นทางแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าต้นต้น
น้ าดี กลางน้ า ปลายน้ า เป็นอันหวังได้ว่า ดีเยี่ยม ประเสริฐ แต่ถ้าต้นน้ าไม่ดี คือสกปรก หรือเลว ตั้งแต่
ต้น ไม่ต้องพูดเลยว่า กลางน้ า ปลายน้ า จะเป็นอย่างไร ผู้ฝึกฝนฝึกจิตให้มีสมาธิ ก็จะกรองอารมณ์ให้
รู้จักรักษาศีล มีจิตเป็นกุศล “จิตมีสัมมาสติ จิตมีสัมมา ทิฎฐิ  และสัมมาสมาธิ ส่งผลให้มีพ้นทุกข์           
ในปัจจุบัน เมื่อดับจิตลงในขณะที่จิตเป็นกุศล ไม่เศร้าหมองแล้ว จึงได้ไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์               
ดังพุทธสุภาษิต “จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเฐ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา” ย่อมหวังได้ว่าจักเข้าถึงสุคติ (ม.มู, 12/70/63)  
 ประโยชน์ของสมาธิเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  
 ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิหรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) 
แข็งแรง มีพลังมาก 2) ราบเรียบ สงบ 3) ใส กระจ่าง มองอะไร ๆได้ชัด 4) นุ่มนวล ควรแก่งาน หรือ
เหมาะแก่การใช้งาน เพราะไม่เครียด ไม่กระด้าง ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร้าร้อน ไม่กระวน
กระวาย สมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่อาการที่จิตหมดความริ้สึกแต่เป็นสภาวะจิตสว่าง โล่งโปร่ง หลุดออกจาก
สิ่งบดบังบีบคั้น กั้นขวาง เป็นอิสระ ตื่นอยู่ เบิกบานอยู่ พร้อมที่จะใช้ปัญญาได้ตลอดเวลา จึงมี
ประโยชน์ 2 ระดับ ดังนี้  
 1. สมาธิมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อระดับปัจเจกบุคคล ดังนี้  
 (1) สมาธิ เป็นการพัฒนาจิตท าให้จิตใจเจริญ งอกงาม มีความเข้มแข็ง มั่นคง สงบสุข และเป็น
อิสระ 
 (2) สมาธิ เป็นการพัฒนาปัญญาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล ปลดทุกข์ 
และไร้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551) 
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 (3) ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้วย ร่างกายและจิตใจ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีโรคทางใจเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะ “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า ส าเร็จแล้วด้วยใจ” ดังนั้นเมื่อจิตใจดี เบิกบาน มี
ความสุข ผิวพรรณก็ผ่องใสร่างกายก็แข็งแรงกระฉับกระเฉง (ขุ.ธ. 25/1/17) 
 (4) สมาธิท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตลดลง (วราภรณ์ ค ารศมี 
สมฤดี, ชื่นกิติญานนท์, 2563) 
 (5) สมาธิท าให้ระดับค่าเฉลี่ยระดับคลอเลสเตอรอลลดลง (สุภาพร แนวบุตร, 2562)  
 ประสิทธิผลของการบ าบัดรักษาโรคด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1). ท าให้
ร่างกายได้ผ่อนคลายได้ล้ าลึก ลดการท างานหนักของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจลดลง 2) ช่วยปรับ
อากาศให้ไหลถ่ายเทเข้าปอดได้ดี หายใจดีขึ้น สะดวกขึ้น ช่วยบรรเทาและรักษาโรคหืดหอบได้ดี              
3) ผิวหนังมีความต้านทานสูง เพราะสารเคมีที่เกี่ยวข้องความเครียดลดลง อันได้แก่คอร์ตโิซล 
(Cortisol) และแลคเตท (Lactate) 4) ลดอนุมูลอิสระความดันโลหิต คอเลสเตอรอล ความวิตกกังวล 
อาการซึมเศร้า หงุดหงดิ 5.) ท าให้สมองท างานสัมพันธ์กับการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีเพ่ิม
ความสามารถในการเรียนและการจดจ า 6) เมื่อนั่งสมาธิเป็นประจ าจะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงขึ้น 
เพราะสมองในส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์และความคิดด้านบวกจะท างานดีขึ้น ความเครียดลดลง สมอง
ส่วนที่เป็นศูนย์กลางความทรงจ า ด้านร้ายสงบลง 7) ชะลอวัย แก่ช้า 8) หากเจ็บปุวยก็หายเร็วกว่า
ปกติหรือได้ผลข้างเคียงจากยาน้อยกว่าผู้ที่มีความวิตกกังวลซึ่งมีภูมิต้านทานของร่างกายลดลง (ผุสดี  โต
สวัสดิ์, 2562) 
 2. สมาธิมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อระดับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
การส่งเสริมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติประจ าทุกวันก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ลดการพบปะในสถานที่สาธารณะ ทุกคนในสังคมต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน 
แจกหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการปฏิบัติเพ่ือดูตนเอง ส่งเสริมให้คน          
ในชุมชนหันมาท าสมาธิ ออกก าลังกาย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค และการรับ
วัคซีนปูองกันโรคอย่างทั่วถึง มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้น สมาธิจึงส่งผลให้มีเกิด
ปัญญา ในการปฏิบัติตนเอง ด้านความรู้สึกปลอดภัย (Sense  of  safe) ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองด้วยหลักความไม่ประมาท เน้นการควบคุมและปูองกันโรค เช่น การกินร้อน ช้อนกลาง 
การล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกาย สวมหน้ากาก
อนามัย เข้าชุมชนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal  Distancing) ประมาณ 1-2 เมตร ไม่บ้วน
น้ าลายในที่สาธารณะ ถ้ารู้ว่าเสี่ยง กักตัวดูอาการ อยู่บ้าน หากมีไข้ หอบเหนื่อย ไปพบแพทย์ เป็นต้น 
6. บทสรุป  
 ทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาส าคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ในด้านสาธารณสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิตของมนุษย์ สังคม และ
เศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทุกคนต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี                 
ด้วยหลัก 3 ส. คือ 1) สัมมาสติ 2) สัมมาทิฎฐิ 3) สัมมาสมาธิ โดยประยุกต์ใช้คุณค่าและประโยชน์            
ที่ส าคัญต่อระดับปัจเจกบุคคล การฝึกอบรมจิตให้บริสุทธิ์เป็นงานส าคัญของมนุษย์ พัฒนาปัญญา 
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(wisdom) ความรู้ ปัญญาดี ใช้อบรมจิต บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ก าจัดโรคภัย                
หลับสบายคลายกังวล และจิต(Mind) จะสามารถก ากับร่างกาย (Body) ให้ท างานเป็นระบบเมื่อจิต
สงบ สมองจะสงบตามและร่างกายจะมีความสมบูรณ์ แข็งแรงมากขึ้น สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ปกติ
สมดุล จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม คือ กาย จิต สังคม และปัญญา ส่งผลให้จิตเรามี
พลังงานในด้านบวกสามารถรู้เท่าทันความกลัวต่อโรคภัย และเมื่อมีจิตที่เข้มแข็ง  ก็สามารถเยียวยา
สุขภาพกายภายนอกได้ การฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรม                
จะสามารถลดความโลภ ความโกรธ ความหลง สามารถจัดการความทุกข์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทุกเพศ 
ทุกวัยควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิเป็นประจ าทุกวัน  ที่บ้าน เพ่ือสะสมพลังจิต ท าให้จิตมี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ มีความแข็งแรงสามารถต่อสู้กับโรคภัยในยุค COVID-19 
ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นดูแลรักษาศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลนั้นจะเป็นผู้ประพฤติกุศล
กรรมบถ 10 คือประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ ย่อมได้รับความสุขในชาตินี้และไปเกิดในสุคติในชาติหน้า 
7. อภิปรายผล  
 แนวทางปฏิบัติสมาธิเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องสมาธิช่วยใน
การบ าบัดโรคได้ทั้งทางกายและทางใจ ปูองกันสภาวะซึมเศร้าเพ่ือแก้ไขปัญหาชีวิตในสถานการณ์โค
วิด –19 แบ่งเป็น 3 ด้าน 1). ด้านการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตด้วยหลักอริยสัจ 4 2). ด้านการประพฤติปฏิบัติต่อสังคมท าให้มีความรู้ความเข้าใจ
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การประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 และด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ในรูปแบบ               
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บทน า 
 การจัดการองค์การที่จะประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารต้องมีความสามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมาย
ที่ล้ าหน้าคู่แข่ง รู้ว่าอีก 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น มองเห็น ภาพหมาย หรือ วิสัยทัศน์ (Vision) 
ที่ชัดเจนแล้วจึงวางแผนไปสู่ภาพหมายนั้นโดยการวิเคราะห์ปัจจัยครบด้านด้วยความรอบคอบแล้วได้ทางเลือก
ที่ดีที่สุด ซึ่งมีหลายเครื่องมือในการจัดการและวางแผลกลยุทธ์ มิใช่มีเฉพาะ SWOT Analysis ที่วิเคราะห์
ภายใต้องค์ประกอบสี่ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ กระบวนการภายใน ลูกค้าและการเงิน ซึ่งรู้จักกันดีคือ Balanced 
Scorecard; BSC ของ Norton & Kaplan (2004) การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว กลับท าให้มอง
ไปยังอนาคตได้ไม่ไกล เนื่องจากถูกถ่วงด้วยจุดอ่อนและอุปสรรคในการจัดการ แผนที่ได้จึงดูเหมือนจะเป็นการ
แก้ไขจุดอ่อนและลดปัญหาอุปสรรคที่เป็นมาและเป็นอยู่ ท าให้ไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาเดิมๆ 
 บทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดและหลักการในเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ได้ยึดติดกับแนวคิด หลักการและ
เครื่องมือหนึ่งใดจนเสียความเป็นกลยุทธ์ ความเป็นกลยุทธ์ที่แท้จริงดูกันที่ความคิดที่น าไปปฏิบัติในแต่ละยุทธ
ภูมิและส าเร็จในขณะที่คู่แข่ง คู่ต่อสู้ รู้ไม่เท่าทัน ความเป็นกลยุทธ์ดูกันตรงนี้ มิใช่ดูว่าใช้เครื่องมืออะไร  อีก
ประเด็นหนึ่งบทความนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดวิเคราะห์แบบมองนอก
ประสานใน (Outside in) ที่ผู้รับผิดชอบต่ออนาคตขององค์การต้องเข้าใจองคาพยพบริบททั้งหมดขององค์การ 
หาไม่แล้วยากท่ีจะจัดการและวางแผนกลยุทธ์ได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นผู้บริหารประเทศต้องเข้าใจความเป็นไปของ
โลกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยี ถ้าเป็นผู้ประกอบการต้องเข้าใจการด าเนิ นนโยบาย
ของรัฐบาล รู้ความเป็นไปของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งพัฒนาการพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า 
 ความสามารถขององค์การไม่ควรจะจ ากัดความรู้ไว้ที่องค์กรธุรกิจเอกชน หรือรู้เฉพาะการบริหาร
ภาครัฐอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการประกอบกิจการของเอกชนและการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ
ต่างกระทบถึงกันและกัน ไม่สามารถแบ่งพรมแดนได้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นธุรกิจเอกชนโดยแท้ เรื่องใดเป็น
กิจการสาธารณะโดยแท้ (Pure Public Services) ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตจริงทรัพย์สินเอกชนและประชาชนถือ
เป็นทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนต่างพ่ึงพาอาศัยกัน รัฐที่ไม่มีประชาชนและ
เอกชนไม่ถือว่าเป็นรัฐ รัฐจึงมีหน้าที่พัฒนาประชาชนและเอกชนให้มีสภาพเป็นมนุษย์ (Human Capital) ให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาองค์การภาครัฐและเอกชนทุกประเภท 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการจัดการ 
 ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนแบบเข้มข้นและไร้พรมแดนที่รู้จักกันดีว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) หลายองค์กรตกในสภาวะที่ไม่รู้จะปรับตัวพัฒนาอย่างไร ใจหนึ่งยอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอีกใจหนึ่งรู้สึกเสียดายประสบการณ์ที่มีอยู่ และยังคิดว่าประสบการณ์นั้นสามารถต่อกรกับการ
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เปลี่ยนแปลงได้ ความแปลกแยกทางความคิดได้ท าลายความเข้มแข็งขององค์การไปทีละน้อยๆ บางองค์การ
ถึงกับต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยความหวังว่าความเป็นอัตลักษณ์ของตนจะทานกระแสโลกาภิวัตน์ได้ 
ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานได้ 
 กระบวนทัศน์แบบอนุรักษ์นิยมอาจไม่สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์เป็น
อ านาจที่มีพลังเหนือกว่าอ านาจของชาติ โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาไม่อาจทานได้
เหมือนน้ าปริมาณมากที่อยู่ในพ้ืนที่สูงไหลลงมายังที่ต่ า พร้อมที่จะท าลายสิ่งกีดขวางทุกอย่าง มีการน าเข้า
สินค้าและบริการของประเทศก าลังพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี ปริมาณเงินทุนที่เหนือกว่า
พร้อมที่จะไหลไปลงทุนในแหล่งที่จะให้ผลตอบแทนดี ประเด็นจึงอยู่ที่องค์การจะยอมรับเอากระแสโลกาภิวัตน์
เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใด หากมองย้อนไปในอดีตกระแสโลกาภิวัตน์มีมานานแล้ว
เพียงแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น การล่าอาณานิคม การสงครามแย่งชิงทรัพยากร จักรวรรดินิยม ฯลฯ การ
เปลี่ยนแปลงมีมานานที่อยู่ในรูปของรัฐภิวัตน์ บรรษัทภิวัตน์ และปัจเจกชนภิวัตน์ เพียงแต่ปัจจุบันต่างกันตรงที่
ขอบเขตผลกระทบและความเร็วของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น องค์กรที่ปรับตัวเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์
เท่านั้นจึงจะอยู่รอด 
 กระแสโลกาภิวัตน์นับวันจะไหลเชี่ยวมากขึ้น สังคมประเทศใด องค์การใด ไม่ปรับตัวให้รู้เท่าทันและ
เอาประโยชน์จากความเป็นโลกาภิวัตน์ประเทศหรือองค์การนั้นอาจถูกกดดันให้ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน ถ้ายังฝืนกระแสต่อไปอีก ผลที่ตามมาองค์การเหล่านั้นยิ่งเสียเปรียบในการ
พัฒนาประเทศ การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวิทยาการ การค้าการขาย และศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร เราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ความเป็ นโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศ องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน บริษัทชาติ หรือ
บริษัทข้ามชาติ องค์กรเหล่านี้ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ 
 การมองนอกประสานใน (Outside in) ท าให้เห็นผลชัดขึ้น แต่ถ้ามองแบบจุลภาค (Micro 
Perspective) หรือ มองในประสานนอก (Inside out) จะเห็นภาพไม่ชัด และอาจหลงทาง เหมือนกับการ
น าเอาความคิดท้องถิ่นของตนเอง (Local Thinking) ไปอธิบายความเป็นไปของกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ต่างอะไร
กับคนตาบอดคล าช้าง ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นให้มองโลกาภิวัตน์เป็นวัฒนธรรมของโลกที่มีอิทธิพลเหนือ
วัฒนธรรมของประเทศ บางคนอาจมองว่าเป็นการกล่าวเกินเลย ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้าเข้าใจความหมายค าว่า 
“วัฒนธรรม” ซึ่งมีความหมายกินความตั้งแต่ ความคิด การกระท าและสิ่งประดิษฐ์ ของผู้คนในสังคมใน
ลักษณะรวมหมู่ (Collective Culture) เช่น ความคิดทางการบริหารในอดีตที่มองว่าการรวบอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางจะท าให้องค์กรเข้มแข็ง ปัจจุบันแนวคิดการรวบอ านาจบริหารสู่ส่วนกลางกลับถูกมองว่าจะท าให้
องค์กรอ่อนแอ สังคมอ่อนแอ หรือวัฒนธรรมทางการบริหารของไทยที่บอกว่าช้าๆได้พร้าเล่มงาม ใช้ไม่ได้ในยุค
ปัจจุบัน เพราะความล่าช้าท าให้เสียโอกาสในทางธุรกิจการค้า ปัจจุบันการค้าขายต้องอาศัยความเร็วในการ
ผลิต การเข้าสู่ตลาดและการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างทันใจ (Porter, 1998) 



616 
 

 

 แนวคิดทางการจัดการเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ชนิดหนึ่ง ดังที่ ปรมาจารย์ทางการตลาด ไมเคิล อี 
พอร์ทเตอร์ (Porter, 1998) อธิบายว่า ประเทศใดจะได้เปรียบทางการค้าจะต้องมีความเร็วในการเข้าสู่ตลาด 
มีการจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยความเร็ว (Speed of Economy) และยังอธิบายต่ออีกว่าแม้จะใช้
ความเร็วแต่สินค้ายังคงมาตรฐานเหมือนเดิมหรือสูงกว่า และต้องท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งใน
ตลาด เห็นคุณค่าของเวลา เวลาต้องคิดเป็นต้นทุน (Time is Cost) วัฒนธรรมแบบช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ต า
ข้าวสารกรอกหม้อ ไม่เห็นกระรอกอย่าโก่งหน้าไม้ ฯลฯ วิธีคิดท านองนี้จึงใช้ไม่ได้ในการแข่งขัน ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสามารถ ผลิตได้คราวละมากๆ ในเวลาอันรวดเร็วพอดีกับความต้องการของลูกค้า การผลิต
สมัยใหม่ จึงมีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระท าแบบช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็น
ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ ทางการจัดการได้ชัยชนะเหนือวัฒนธรรมการบริหารของไทยอย่างไร้ข้อกังขา องค์กรใด
ที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการของกระแสโลกาภิวัตน์ องค์กรนั้นจึงยาก
ที่จะอยู่รอด 
 กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการจัดการองค์การในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ 
องค์การธุรกิจเอกชน ส่วนผลกระทบจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับพลังอ านาจของชาติ กรณีประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา พลังอ านาจของชาติยังไม่อาจทานต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นประเทศผู้ใช้
เทคโนโลยีและน าเข้าวิทยาการความรู้ หน่วยผลิตไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน บริษัทธุรกิจ
เอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาตนเองทั้งโครงสร้างกระบวนการผลิต พฤติกรรมและทัศนคติ มอง
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ องค์การที่ไม่ยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจะอยู่รอดยาก คนในองค์การมี
ความส าคัญมาก ต้องเปลี่ยนแปลงคนและองค์การไปพร้อมกันเป็นกลยุทธ์ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด การ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ในขณะที่คนไม่เปลี่ยนแปลงจะแรงความกดดันให้คนในองค์การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 องค์การในระดับภูมิภาคและโลกมีความเชื่อมโยงกัน แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการจัดการที่
ค านึงถึงโลกาภิวัตน์มีนัยส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์การ นักลงทุนผู้ประกอบการต้องคิดหนักกว่าเดิม 
นอกจากรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์แล้ว ยังต้องมองหาโอกาสที่จะช่วงชิงเอาประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ด้วย 
วิธีการคิดและจัดการแบบท้องถิ่น (Local Thinking)  ไม่อาจจะเข้าใจความเป็นไปของโลกภายนอกได้ วิธีคิดที่
จะท าให้องค์การอยู่รอดได้จะต้องไม่ต่อต้านความเป็นไปของโลกแต่จะน าเอาความเป็นไปของโลกมาสร้างความ
มั่งค่ังให้กับตนเอง 
 ประเทศไทยควรที่จะมีการศึกษาวิจัยผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือน าผลการวิจั ยมาวางแผน
พัฒนาองค์การทุกภาคส่วนโดยท าการวิจัยที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในการจัดการปัจจัยที่สามารถปรับระบบ
การจัดการให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ การวิจัยและพัฒนาหลักการและกระบวนการที่สามารถน าไปใช้
ในการจัดการองค์กร หรือระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขั นในตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขององค์กรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศ  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ผลักดันให้รัฐบาลพัฒนาก าลังคนโดยการยกระดับคุณภาพประชากรให้แรงงานมี
โอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากหลักสูตรและการสอนของระบบ
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การศึกษาไทยยังตกอยู่ ในวิธีคิดแบบเดิม ที่ ให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือวิชาการมากกว่า ( Academic 
Knowledge) มิใช่การศึกษาให้รู้และเข้าใจในงาน (Job Knowledge) หรือในลักษณะประยุกต์ใช้ 
(Application) สอนในวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษามีความรู้ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน บริษัทขนาดใหญ่จึงต้องลงทุนให้การศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากร
ให้ตรงกับงาน เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) บริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฯลฯ การศึกษาที่สอนให้คนคิดแบบจ า (Memory Thinking) จึงเป็นจุดอ่อนที่ก าลังแรงงานไม่สามารถ
วิเคราะห์ เข้าใจปรัชญางานในหน้าที่ของตนเองได้ เมื่อประสบกับปัญหาในงาน ปัญหาดังกล่าวองค์การจึงต้อง
มีการวางแผน พัฒนาพนักงาน โดยการอบรมให้ความรู้ในงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอก การที่หลายองค์การธุรกิจใช้เวลาในการให้การศึกษา ฝึกอบรมพนักงานมากกว่า
ปกติ จึงกลายเป็นต้นทุนที่ต้องรับภาระและผลักให้เป็นภาระของลูกค้าที่ต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงกว่าปกติ  
ผลที่ตามมาจึงท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
 การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มีความเร็ว และรุนแรง มีปัจจัยเงื่อนไข ความซับซ้อนหลากหลายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (More Complexities) เราจะเห็นว่าโลกไม่มีการแบ่งขั้วลัทธิการ
ปกครอง แต่จะมุ่งค้าขายเอาประโยชน์ทางการค้า หรือการผันทรัพยากรผ่านกลไกทางการค้าที่ถูกพัฒนาขึ้น
ภายใต้แนวคิดการลงทุนแบบเสรีนิยม ซึ่งแนวคิดและกระบวนการพัฒนาอาจจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมการ
บริหาร การเมือง การเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตามไทยไม่อาจหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธกระแส
โลกาภิวัตน์ได้ จะต้องพัฒนาไปในทิศทางเสรีนิยมประชาธิปไตย เนื่องจากไทยรับเอาแนวคิดทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา การ
จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีมิใช่เสรีนิยมประชาธิปไตยคงเป็นไปได้ยาก 
 การแข่งขันทางการค้าเป็นกลไกในการถ่ายเททรัพยากรระหว่างกัน การค้าเป็นกลไกส าคัญในการถ่าย
โอนทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ประเทศที่มีพลังอ านาจของชาติมากกว่า การแข่งขันทางการค้า เสมือนสงคราม
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลท าให้การแข่งขันทางทหารจะลดบทบาทลง แต่จะสั่งสมก าลังอาวุธยุทโธปกรณ์ เบื้องหน้า
จะใช้กลไกทางการค้าท าลายกัน เช่น การโจมตีค่าเงินบาท การปฏิเสธสินค้าที่กระบวนการผลิตท าลาย
สิ่งแวดล้อม การไม่คบค้ากับประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาจะสะสมอาวุธมาก
ขึ้นโดยการสั่งซื้อจากประเทศที่เจริญ การวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นที่แตกต่างถูกจ ากัดพ้ืนที่ ต้องคิดตามผู้มี
อ านาจ อาวุธจะกลายเป็นสินค้าส่งออกอีกชนิดหนึ่งของประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธ 
 กระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้กระทบเฉพาะการจัดการองค์การเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อแนวคิด หลักการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนองค์กร 
กลไก กฎกติกาของสังคม ผู้คนในแต่ละสังคมหาทางที่จะอยู่รอด ซึ่งมีสองแนวคิด แนวคิดที่หนึ่งคือจะปรับตัว
ยอมรับกระแสโลกาภิวัตน์ อีกแนวคิดหนึ่ง จะต่อต้านไม่ยอมรับ โดยพยายามรวมตัวเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
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 อย่างไรก็ดีจะเห็นว่า ฝุายที่ต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝุายเพลี่ยงพล้ า เช่น บริษัท โก
ดัก จ ากัด ที่ไม่ยอมพัฒนากล้องถ่ายรูปเป็นแบบดิจิตอล หรือ ร้านค้าโซห่วยของไทยที่ถูกร้านค้าปลีกสมัยใหม่
รุกกินพื้นที่ตลาด ต้องล้มเลิกกิจการไปเป็นจ านวนมาก หรือ ระบบลอจิสติกส์ของไทยถูกโอบล้อมด้วยระบบโล
จิสติกส์สมัยใหม่ ที่สามารถน าสินค้าราคาถูกมีคุณภาพเข้ามาขายแข่งกับสินค้าไทยราคาสูง แต่คุณภาพไม่
ต่างกัน ฯลฯ เหล่านี้คือ ตัวอย่างของการไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนให้มีความเข้มแข็งทานกระแสโลกาภิวัตน์ 
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Abstract 

 

This study aimed 1). to investigate the English language proficiency of industrial students at Rattaphum 

College, RUTS, and 2) to compare the relationship between language learning strategy use and English 

language proficiency of industrial students at Rattaphum College, RUTS. The subjects of the study were 126 

students who studied in diploma and bachelor degree at Rattaphum College, RUTS. The instruments used in 

the study were the English proficiency test to collect the English language proficiency of the students, and 

the questionnaire to find out the most language leaning strategy used among students. The study found that 

the majority of students have a moderate level of English language proficiency. The results show that 

students in the moderate level reported more use of learning strategies. The students preferred to use 

metacognitive strategies most, whereas they showed the least use of affective and memory strategies.  
 

 

Keywords: The Strategy of Language Learning, EFL Industrial Students 

 

Introduction 

 

As learners shift from the skills emphasis of elementary levels to the content emphasis of higher levels, they 

face greater demands to acquire information many sources independently, and express understanding in their 

own learning strategies (Schumaker & Deshler, 1984). For learners who have not acquired such important 

academic skills, the task of mastering content often comes with failure. In response to this challenge, many 

learners with learning problems have acquired and use specific learning strategies to become successful 

despite their knowledge and skill deficits. Generally, a learning strategy is an individual approach to 

complete a task. More specifically, a learning strategy is an individual way of organizing and using a 

particular set of skills in order to learn content or accomplish other tasks more effectively and efficiently in 

school as well as in nonacademic settings. 

 

Strategies are also important for language learning because they are devices for active, self-responsible 

learning. It is the processes and actions that are consciously deployed by language learners to help them to 

learn or use a language more effectively. Students take more control of their own learning, which is 

necessary for developing academic competence. Learners who use appropriate language learning strategies 

gain improve proficiency and self-confidence (Oxford, 1990). Language learning strategies have been 

defined by many researchers who engage in the field of language learning and attempt to study why are 

important and what strategies help learners acquire the knowledge. According to Wenden (1987), learning  

strategies are behaviors which
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learners actually use to learn and regulate the learning of second language. Similarly, Ellis (1997) claimed 

that language learning strategies are taken as typical problem-solving method in learning. For example, 

learners encounter a problem in remembering meaning of a new word, they use strategies and they know 

what strategies they do use, and the steps they use them can also be explained. In Oxford’s (1990) view, he 

pointed out that learning strategies are the operations employed by learners to aid the acquisition, storage, 

retrieval and use of information. Learners used the strategies to make their learning easier, faster, more 

enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situations for their effective 

language acquisition. 

 

There are a number of researches about language learning strategies that mostly concerned with investigating 

what language learning strategies learners used. One aim of investigating such strategies is to gain insights 

into the cognitive, social and affective processes involved in language learning and through this help students 

who are having difficulties become better language learners (Chamot, 2001). In the study of Mullins (1992), 

it was found high use of compensation, cognitive and metacognitive strategies and medium use of the social, 

memory and affective strategies among 110 Thai university EFL students. She reports a positive association 

between the use of compensation and metacognitive strategies and proficiency. Rong (1999) investigated 

language learning strategy use among tertiary-level students in China and reports that compensation and 

metacognitive strategies were the most frequently used; memory and cognitive were used least. Frequency of 

strategy use was higher among more proficient learners. The results of those studies propose that high 

proficiency language learners use learning strategies more frequently than low proficiency ones. 

 

In Thailand, where English is a foreign language, students have learned English for at least 12 years. 

However, they differ significantly in their English language learning achievements some are successful while 

others are not. One important factor contributing to successful language learning is language learning 

strategies. A number of studies in Thailand have focused on identifying language learning strategies 

employed by language learners. Others have investigated the use of language learning strategies by students 

with different language proficiency levels. Recent research has also focused on determining the connections 

between strategy use and language proficiency. Although the data appeared in various researches reveal the 

significant results that high proficiency language learners use learning strategies more frequently than low 

proficiency ones, those studies have investigated language learning strategies employed by general students 

of various contents and levels of education. In the context of diploma and bachelor education, accordingly, it 

is interesting to investigate language learning strategies employed by EFL industrial students at Rattaphum 

College, RUTS to see the relationship between language learning strategies and language proficiency. 

 

Research Methodology 

 

Subjects 

 

The subjects of the study were 126 students who studied in industrial program from 4 majors: Agricultural 

Machinery Engineering, Computer Engineering, Mechanic Power and Electrical Technology at Rattaphum 

College, RUTS. The subjects consisted of 94 females and 32 males. They were enrolled in the course 

“English Conversation” and finished it in the first semester of academic year 2019. 
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Instruments 

 

The instruments used in the study were 1). a 60-items with 4 alternatives English proficiency test, and 2). a 

50-items with 5-point Likert scale questionnaire of the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

adopted from Oxford’s (1990). There were 6 categories for assessment: 1). Memory strategies for storing and 

retrieving information, 2). Cognitive strategies for understanding and producing the language, 3). 

Compensation strategies for overcoming limitations in language learning, 4). Metacognitive strategies for 

planning and monitoring learning, 5). Affective strategies for controlling emotions, motivation, and 6). 

Social strategies for cooperating with others in language learning. 

 

Data Collection and Data Analysis 

 

The data was gathered after students finished the course of English Conversation in the first semester of the 

academic year 2019. Students were examined their English proficiency during the final test. Then, the 

researcher introduced the SILL questionnaire. The questionnaires were distributed to the subjects to 

complete the questionnaires. They were asked for answering the questionnaire about their strategies used in 

language learning. The data collected from the questionnaire in this study were computed and analyzed. 

 

Findings and Discussion 

 

The subjects in this study were the diploma and bachelor students at Rattaphum College, RUTS who finished 

their course of English Conversation in the first semester of academic year 2019. There were totally 126 

students from 4 majors: Agricultural Machinery Engineering, Computer Engineering, Mechanic Power and 

Electrical Technology. They were examined for the final test of the course. As well, they were asked for 

doing the English proficiency test after the finale examination. The test consisted of 60 items with 4 

alternatives. To see what level of English proficiency they have, the results of the test were shown in the 

Table 1. 

 

Table 1 Description of Students’ English Proficiency 

 

 

Range of Scores 

 

 Students 

  

Percentage 

  

Level of English Proficiency 

 

       

   

(N=126) 

     

   

 

       

          

41-60              10   7.94   high  

        

21-40  64   50.79   moderate 

        

1-20  52   41.27   low   
 

The result in Table 1 showed that there were totally 126 students in the experiment. Majority of students 

gained the score of the English proficiency test at 21-40 scores. There were 64 students (50.79%) who were 

placed at the moderate level of English proficiency. 52 students (41.27%) were at the low level of English 

proficiency. There were only 10 students (7.94%) who were at the range of scores at 41-60 which showed in 

a high level of English proficiency. The study found that the majority of students have a moderate level of 

English language proficiency. 
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From the results in Table 1 can be classified students into 3 groups: high, moderate and low level of English 

proficiency. Each group had different kind of learning strategies. Interestingly, to see what language learning 

strategies they use most in their learning, the data was presented in Table 2. 

 

Table 2 Language Learning Strategies Used by Learners with Different English Proficiency 

 

    High    Moderate   Low   

 

Strategies 

 

 Proficiency   Proficiency   Proficiency 

 

   

   

(N=10) 

  

(N=64) 

  

(N=52) 

 

         

    mean  SD   mean SD   mean  SD  

1. Memory Strategies 2.96  0.67  2.99 0.76  2.06  0.62  

2. Cognitive Strategies 3.10  0.70  3.10 0.76  3.05  0.56  

3. Compensation Strategies 3.07  0.75  3.08 0.74  3.08  0.56  

4. Metacognitive Strategies 3.22  0.83  3.56 0.82  3.20  0.69  

5. Affective Strategies 2.92  0.70  2.92 0.73  2.65  0.66  

6. Social Strategies 3.08  0.62  3.27 0.71  3.15  0.70  

 Total Average 3.10  0.64  3.13 0.71  3.04  0.57  

 

The mean scores of strategy use for high, moderate and low proficiency level of subjects have been displayed 

in Table 2. Results indicated that the moderate proficiency learners reported higher mean scores in all of the 

six strategy categories than high and low proficiency learners. To be more precise, learners with moderate 

proficiency levels used all types of strategies more frequently than those other levels of proficiency. The 

most preferred strategy types for moderate proficiency level learners were metacognitive strategies (M=3.56) 

and social strategies (M=3.27) respectively, while for learners with other proficiency levels were most 

preferred strategy types of metacognitive strategies as well (M=3.22, M=3.20). Also, the least preferred 

category for moderate proficiency group was affective strategies (M=2.92), and for high proficiency subjects 

was also the affective strategies (M=2.42). But, memory strategies (M=2.06) was the least preferred category 

for the low proficiency level. Therefore, the results from Table 2 revealed that students in the moderate level 

reported more use of learning strategies. 

 

Table 3 Language Learning Strategies Used by Learners with Different Gender 

 

   

Males 

  

Females 

 

      

 Strategies  (N=32)   (N=94)  

   mean  SD  mean  SD 

1. Memory Strategies 3.02  0.62 2.97  0.67 

2. Cognitive Strategies 2.96  0.56 3.11  0.70 

3. Compensation Strategies 3.12  0.56 3.22  0.75 

4. Metacognitive Strategies 3.18  0.69 3.19  0.82 

5. Affective Strategies 2.98  0.66 3.00  0.73 

6. Social Strategies 3.07  0.70 3.07  0.71 

 Total Average 3.05  0.57 3.09  0.71 
 

 

According to Table 3, it pointed out that the metacognitive strategies were the most frequently used by male 

students followed by compensation, social, memory, affective and cognitive strategies respectively. 

Meanwhile, the most often used strategies among female students are compensation 
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strategies followed by metacognitive, cognitive, social, affective and memory strategies respectively. In 

summary, it indicated that female students applied learning strategies more than male students. This finding 

correlated with Oxford and Nyikos (1989), Green and Oxford (1995) and Chang (2003) study which found 

that both ESL and EFL female students used overall strategies frequently more than male students. 

According to the research result, it can be seen that female students use language learning strategies more 

than male students. From this difference between male and female, Oxford and Nykios (1989) assumed that 

it may cause from the dominant feature of female in sociability, using of spoken language and language rules 

abidance. 

 

Conclusion 

 

This study aimed to investigate language learning strategies employed by industrial students from Rattaphum 

College, RUTS compare to their English proficiency. The study found that the majority of students have a 

moderate level of English language proficiency. There was a revealing that students in the moderate level 

reported more use of learning strategies. The students preferred to use metacognitive strategies most, 

whereas they showed the least use of affective and memory strategies.  
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ABSTRACT 

This study was conducted with Thai flight attendants working in Thailand-

based offices to explore how the pandemic outbreaks affect flight attendants’ 

attitudes, focusing on the relationship between job stress and job performance. A 

semi-structured interview was the method to provide an insightful understanding of 

the impacts of the outbreak. The twelve full-time flight attendants were participating 

in this study. The most crucial factors affecting the flight attendant’s job stress in this 

study are the airlines' management strategies and the pressure from family members 

and friends. The result also shows that the pandemic outbreaks act as the moderator of 

the negative relationship between job stress and job performance. 

Keyword: Flight attendants, Pandemic, Job stress, Job performance, COVID-19 

1. Introduction 

Frontline service in the airline business can be divided into in-flight service 

and airport passenger service. Cheng-Hua and Hsin-Li [1] and Suthatorn et al. [2] 

stated that in-flight service is operated by cabin crew whose tasks involve services 

onboard such as food and beverage service, onboard safety, and security, and general 

medical assistance. On the other hand, airport passenger service or airport ground 

staff is responsible for the tasks that occurred in the passenger terminal. Both frontline 

employees in the airline business are limited to providing service and safety and 

security concerns in air traveling.  

However, the nature of the responsibilities of the flight attendant is 

demanding and stressful. The study from Lourel et al. [3] has indicated that with high 

perceived stress, employees tend to have less job satisfaction and low job 

performance. Job stress is a negative psychological state which can be defined as an 

individual’s reaction to the emotionally and physically threatening work environment.  

Inevitably, air travel is significantly damaged by epidemics, for example, 

SARS in 2003, Ebola in 2014, and COVID-19 in 2019. Besides doctors, nurses, and 

healthcare workers, flight attendants are prone to be infected with contagious 
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diseases. They have to travel to many countries and have to work with many people. 

This study will explore how the flight attendants cope with the stress from the 

pandemic outbreaks during their routine assignments, their attitudes against the 

situation, and the effects of the pandemic on their job performance and job stress. 

2. Research objectives 
1. To explore how the flight attendants cope with the stress from the 

pandemic outbreaks during the routine assignments. 

2. To explore the flight attendants' attitudes against the pandemic outbreaks 

during the routine assignments. 

3. To study the effects of the pandemic on the flight attendants job stress 

and job performance. 

3. Methodology and Methods 

This research explores flight attendants’ attitudes against pandemic outbreaks 

and investigates how the outbreak affects their works. A qualitative method was used 

for data collection. It was designed to describe and interpret the experiences, opinions, 

beliefs, and behaviors of research participants in a specific context. Besides, the 

qualitative method allows the researcher to become an insider to gain a deeper 

understanding.  Hence, the qualitative approach was chosen to perform the test in this 

research to expose the experiences, opinions, beliefs, and behaviors on the pandemic 

outbreak from Thai flight attendants working for airlines based in Thailand.  

3.1 Participants 

Twelve participants selected to be key informants are Thai full-time flight 

attendants, divided into 6 males and 6 females. The majority of the participants have 

more than five years of flying experience; only four have less than five years of 

experience.  All were asked for permission to record the conversation during the 

interviews. They were varied in demographic and job backgrounds and responsible in-

flight roles. The demographic characteristics of the participants were not considered 

in this case study.  

3.2 Methods 

The chosen data collection method was an in-depth interview by VDO call, 

and Voice call using Line instant messaging application with semi-structured 

questions was used to collect the data from twelve Thai flight attendants. Five 

research questions guided in this study were: 

1. How much do you know about the pandemic outbreaks? 

2. What are your attitudes against the passenger pre-screening and other 

measures issued by the airlines and authorities? 

3. What are your attitudes against the pandemic outbreaks? 
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4. How much the pandemic outbreak affect your job satisfaction and job stress? 

5. How will you prepare yourself in order to perform the service on board during 

the outbreak? 

These questions were translated into Thai for the interview process. Ethics 

were seriously taken into consideration in conducting the research. All information is 

kept confidential and destroyed within a certain period. Before the interview, the 

participants were asked about the recording and informed to refuse to answer any 

questions if they felt uncomfortable. They received an invitation, including the time, 

date, and media used before the interview was conducted. The time spent on each 

interview was between 30-45 minutes. 

3.3. Data analysis 

After the interview, the text-form data and VDO clips from the Line Instant 

Messaging application were transcribed at once. When the transcription process was 

complete, it was reread thoroughly to ensure the content was understood correctly. 

We discovered that most participants linked their answers to each question as they 

saw interconnection among the questions. According to the research questions shown 

above, a list of categories was then created before moving to the higher level of 

abstraction to generate themes. 

4. Finding 

This study investigates how the pandemic outbreak affects flight attendants’ 

attitudes, focusing on the relationship between their job stress and job performance. 

Thus firstly, it is necessary to hear each of them has the correct information about the 

pandemic outbreak and how they and people around them feel about it. Flight 

attendant’s working environment is a suitable environment for the spread of the 

pandemic outbreak. Hence, the agencies around them play an essential role in helping 

them stay away from any possible infection. There are general guidelines provided to 

flight attendants on how they should deal with the suspected communicable disease 

on board with the chance of direct contact with the patient’s body fluids. From the 

data analysis, five different themes were found. These themes indicated their attitudes 

against the pandemic outbreak. 

1) Job itself: All respondents found that the pandemic outbreak is everywhere. 

Most of them are not afraid of it. However, some participants revealed that 

they felt uncomfortable working with China-based airline flight crew. Every 

participant in this study expressed their satisfaction with what they do by 

showing their understanding of the nature of the flight attendant’s job.  
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One participant pointed out,  

“It’s the nature of my job, and I am the one who decides to work as a flight attendant. 

It is my duty. If it (bad luck) happens, let it be.”  

2) Interpersonal relationships and Sociology 

The findings indicated a relationship between pressure from the participants’ 

family members and friends and elevated stress. Some participants raised an 

important issue regarding their family members' concerns on them in risking 

infection.  

“Even this job requires the trade-off between income and personal health 

condition and risky by nature; I feel that the pandemic outbreak is beyond these 

points. It does not concern only me but also my family members and friends. There is 

a possibility that I can harm my family members and friends if I am infected.  They 

are highly concerned and keep on asking me about the update situation.” 

3) General satisfaction and Management 

The data analysis showed the impact of airports’ and airlines’ safety policies 

on protecting and preventing pandemic outbreaks. The participants understand that 

the authorities tried as much as they can to protect their employees. However, all 

respondents mentioned that it could only help them at some levels. They are the last 

line of self-defense. Every participant in this study shows the negative influences of 

management and workplace stress policies. 

“Many airports have conducted measures such as temperature measurement, 

observation, and health questionnaires to prevent infected passengers. I think it is not 

effective. It takes up about 21 days for Ebola and 14 days for COVID-19 to show the 

symptoms. So, the passengers could have been exposed to the virus without any 

detection. Therefore, I have to be more conscious of self-protection at all times.” 

4) Psychology 

All respondents strongly expressed that the only thing they can do is protect 

themselves because they need to be more conscious and vigilant. Most of the 

respondents working with airlines expressed stress. The working behaviors also 

changed according to the increasing in self-protection. 

“I do not feel stress at all times. I just have to be more careful and more self-

protection. More self-protection does not cause any stress to me at all. On the other 

hand, I should always behave this way because it can protect me from infections. 

Therefore, I think it is a good time to start practicing good working behavior 

onboard.”   
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5. Conclusion 

From the finding, it was found that the nature of the flight attendant job is 

already stressful. However, all flight attendants realized the risks they have to take in 

this career. However, Trivellas et al. [9] state that the existing stress is elevated once 

the pandemic outbreaks occurred. According to Jou et al. [10], job stress is caused by 

psychological, management, and sociological factors, including job satisfaction. 

Moreover, pandemic outbreaks provoke intrinsic satisfaction (related to the job itself) 

and extrinsic satisfaction (interpersonal relationships), for example, the insufficient 

and ineffective management policies in response to the outbreak, the pressure from 

the flight attendant’s family members and friends, and the changes in working 

behaviors. The reluctance to service the passengers suspected from the risk countries 

is one exciting example. According to Khalatbari et al. [14], there is a negative 

correlation between job satisfaction, job performance and job stress. When pandemic 

outbreaks occur, job stress is elevated and causes less job satisfaction, and job 

performance among flight attendants.  

Related organizations should generate policies to protect their employees 

during the outbreak. Management is one of the main factors that create job stress. 

Also, only providing information to the employees is not adequate. Their family 

members and relatives are also entitled to get the necessary information during the 

outbreak. This will prevent the increase of the pressure source from the concerns from 

the relatives. 

The most crucial factors affecting the flight attendant’s job stress in this study 

are management and the pressure from family members and friends or so-called job 

resources according to JD-R model. The pandemic outbreaks are acting as the 

moderator of the negative relationship between job stress and job satisfaction, which 

is supported the study from Chen and Chen [13]. The problems from management 

mostly are about the policies issued by the authorities to protect their employees. 

Insufficient rules and regulations can decrease job satisfaction among flight attendants 

and employees. As a result, flight attendants have to change their working behaviors 

due to their psychological self-protection responses. This research revealed that the 

lack of appropriate policies would lead to more job stress and less job satisfaction. 

Besides, the family members' pressures are also critical issues that positively affect 

flight attendants' job stress. Therefore, the authorities should be aware that they must 

ensure that all the necessary information will be passed to flight attendants’ family 

members during an outbreak. This can be done by creating more effective 

communication channels for the employees’ family members. 
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สีลัพพตุปาทาน 

A PERSPECTIVE ON NON-STANDARD ENGLISH TO PROMOTE 
USE AND INSTRUCTION OF ENGLISH, REGARDING DITTHUPADANA 

AND SILABBATUPADANA  
 

   Navarat Techachokwiwat 
 

ABSTRACT 

This academic article entitled ‘A Perspective on Non-Standard English to 

Promote Use and Instruction of English, Regarding Principles in Buddhism’, was 

written for the following objectives: 1) to elaborate how non-standard English can be 

employed to promote English-language use and instruction, instead of standard 

English as in most English-language teaching (ELT) contexts
1
; 2) to show how the 

use of non-standard English to promote English use and instruction is related to the 

concept of independence from ditthupadana and silabbatupadana
2
 as in the preaching 

of Buddhism; and 3) to offer an alternative to English-language teaching, besides the 

use of standard English.  In this way, this article should be able to promote English-

language use and instruction with an intervention using something unconventional, 

like non-standard English, combine some relevant concepts in the related fields of 

study for the sakes of language use and instruction, and also fill some gaps of 

knowledge in relevant fields of study, like English, ELT or Buddhism Studies.  

     

Keyword: Non-standard English, English-language teaching (ELT), Buddhist 

concepts, ditthupadana, silabbatupadana 
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1. Introduction 

With its wide spread and promotion throughout the world for 

communication
3
,   English has been developed from time to time in a variety of ways 

through different tools, as well as with the help of digital technology
4
.  As a result, the 

use and instruction of English has been shifted from the normal everyday and 

classroom contexts, respectively, to the online contexts, including the New Normal 

contexts, as nowadays.  With the help of digital technology, the features of English 

have also been changed, from the verbal and formal language to something different 

such as the non-verbal and less formal language.  An example of these changes is 

shown in the use of English in online chatting programs, like Line, Viber, Facebook 

and Skype.  The language used in these programs became more casual, less verbal and 

more shortened.  In other words, non-standard or even broken English was also used 

for communication, however, in a lively and exciting way.  As a result, this raises an 

interesting issue of why and how non-standard language has become accepted in such 

communication contexts, without being banned.  The attitudes toward non-standard 

language have been changed from the negative ones, as something incorrect and 

unacceptable
5
, to the positive ones, like another part of language which is really used 

in the language, as Labov once mentioned
6
.  Consequently, this article is written with 

the aim to present another perspective on how to promote English-language use and 

instruction with something different, like non-standard English and also to show how 

to link such intervention with the concepts of  independence from ditthupadana and 

silabbatupadana in Buddhism so as to offer an alternative to English-language users, 

learners and instructors.   
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2. Objectives of Study  

 

This article is written for the following objectives: 

1. to elaborate how non-standard English can be employed to promote 

English-language use and instruction, instead of standard English as in most English-

language teaching (ELT) contexts;  

2. to show how the use of non-standard English to promote English use and 

instruction is related to the concept of independence from ditthupadana and 

silabbatupadana
7
 as in the preaching of Buddhism; and 

3. to offer an alternative to English-language teaching, besides the use of 

standard English.  

 

3. Contents  

 3.1 Current Use of Non-Standard English  

As generally considered as ‘an imperfect copy of standard English’
8
,  non-

standard English was, however, also taken into serious consideration again at the end 

of 1960s, with the focus on how non-standard English was really used in each 

particular social context
9
.  Part of the reasons for this was that non-standard English 

was certainly included into the ‘sociolinguistic structure’
10

 of English.  This implies 

that non-standard English also exists in any official use of standard English in each 

specific society.  One of the particular settings where non-standard English or broken 

English has been apparently found is the online ones, especially the online chatting 

programs.  With rapid and spontaneous communication, as in face-to-face meetings, 

the online communication needs the language use which is short, quick and 

meaningful.  However, with a clumsy way of writing/typing instead of speaking, 

some more time is usually wasted.  Then, some words, phrases or sentences inevitably 

need to be shortened and changed, in order to facilitate the chatting program users in 

communicating with others faster.  As a result, some new forms of words, phrases and 

sentences have emerged to make these language users, as conversation partners, 

achieve in conveying the concise meanings of their messages, especially in a brief but 

joyful way.  More pictures, signs and symbols, as non-verbal language, have been 

used to combine with or replace the verbal language with words, phrases and 

sentences.  However, with some limited space available on the screen, some accurate 

expressions have been changed into the new forms with some words missing and/or 

sometimes turning into non-standard language.  An example of the expressions with 

some words missing is the expression, ‘You’re welcome’, which has been assumed to 
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Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (B.E. 2546) 

[พ.ศ. 2546].  
8
 Labov, W. (1969).  

9
 Flint et al. (2017); Labov, W. (1969); and Milroy, J. (1999) 

10
 Labov, W. (1969) 
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be shortened to the expression with a single word, ‘Welcome’, and widely 
understood among the users of LINE application, as the representative of the full 

form, ‘You’re welcome’, as displayed in Figure 1.   

Figure 1. Non-Standard English: ‘You’re welcome’ >> ‘Welcome’ 

(LINE Corporation, n.d.) 

In this way, the use of language, especially English, was remarkably 

changed from the conventional/standard one into the non-standard one, in different 

ways.  Its fixed form became more flexible, with less accurate and less strict 

grammatical rules, less accurate spelling and less accurate pronunciation
11

.  In other 

words, English in this context turned to be less formal and more similar to the spoken 

language with more non-verbal language components, even with animation, still and 

moving pictures and sounds.   

 However, with such linguistic features, this non-standard English seemed to 

get increasing popularity, as evidenced by the data collected from 

Techachachokwiwat’s research study entitled Development of English Use with 

Communication through Online Chatting Programs
12

.  Having been observed at the 

very first moment of the application of online chatting programs, especially Line, the 

use of English seemed not to contain any language barriers which prevented non-

native English speakers in Thailand from getting full understanding of 

communication.  They were active and willing to use such non-standard English to 

send and receive information, ideas and knowledge, not as when they were in class.  

This really surprised me, the writer, as an English-language instructor, a lot, 

especially with the use of non-standard English in a high degree, as presented in 

Figure 1.  This leads to the discussion of the related issues, as follows.  

 3.2 Notion of Language Literacy with Non-Standard English  

 In terms of literacy, superficially considered, non-standard English does not 

seem to be able to build up people’s qualification of being able to read and write
13

 at 

all.  However, literacy is, in fact, quite complicated and context-based, depending on 

the particular conveyance of meanings in each particular context of language use
14

.  

So, language literacy should be particularly defined and arranged according to its real 
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 Brändström. (2011).  
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 Techachokwiwat. (2016).  
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 Kern. (2000); Summers. (2003).  
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use in each particular context.  Then, the use of non-standard English, as in online 

settings, to build up language literacy as previously discussed, should also be 

possible.  This reflects that language literacy can be developed in different ways, not 

only according to the traditional ways as ever.  This leads to the following discussion  

of how the Buddhist concept of independence from ditthupadana and 

silabbatupadana
15

 is linked with language literacy with non-standard English in 3.3.   
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3.3 Independence from Ditthupadana and Silabbatupadana & 

Language Literacy with Non-Standard English   

 As discussed above, language literacy is supposed to be possibly developed 

without merely depending on the fixed patterns of standard English as conventionally 

done. This aligns with the concept of independence from fixed concepts, or 

ditthupadana, and from fixed patterns, or silabbatupadana, as mentioned in 

Buddhism.  The concept of ditthupadana refers to dependence on fixed ideas, 

concepts or principles which are transferred from someone or something highly 

admired while the concept of silabbatupadana refers to dependence on fixed patterns 

or ways of doing something
16

.  Lord Buddha preached that human beings should not 

just depend on fixed ideas, concepts or principles, which are highly admired, but 

should use reasons for doing anything.  Likewise, Buddhists are also taught not to 

cling onto fixed patterns and ways of doing things which are generally admired, but to 

think over things in a reasonable way.  Normally, standard English is only the form 

accepted for official uses and classroom instructions, as mentioned by many 

linguists
17

, with the fixed concepts and the fixed patterns.  So, dependence on the 

fixed concepts and patterns of standard English to develop English-language literacy 

is similar to dependence on the fixed ideas, concepts or principles, ditthupadana, and 

on fixed ideas, concepts or principles, silabbatupadana.  Independence from the fixed 

ideas, concepts or principles and from the fixed patterns should allow language users 

and learners to have another choice to develop their language literacy in a different 

way.  For examples, the use of non-standard English, which does not follow the fixed 

patterns or concepts which have been believed as sacred and fixed principles in 

English-language use and instruction, implies that language literacy can be 

established without depending on such fixed concepts, ditthupadana, or fixed 

patterns, silabbatupadana, of how language literacy has generally been done since the 

past.     
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 3.4 Alternative to ELT and English Use 

 With such the concept of independence from such fixed components of 

standard English, as discussed above, the intervention with the use of non-standard 

English can promote English-language use and instruction in a different and unique 

way.  It can provide an alternative to the traditional way of promoting the language 

use and instruction through standard English only.  Perhaps, English can be used, 

learned and taught in an unofficial way, which might also be relaxing, especially with 

some informal components, like funny pictures, signs and symbols, sounds, shortened 

and non-standard language and other non-verbal components.  The language users, 

learners and teachers might be able to develop their communication in English in 

another way, with non-standard English.      

4. Conclusion 

With such information, ideas and concepts discussed above in 1.-3, this 

article should be able point out how to promote English-language use and instruction 

with an intervention, using something unconventional, like non-standard English, 

combine some relevant concepts in the related fields of study, like Buddhism Studies, 

for the sakes of language use and instruction, and also fill some gaps of knowledge in 

relevant fields of study, like English, ELT or Buddhism Studies.   

5. Suggestion 

According to the presentation of this article, it is apparent that some concepts 

between or among different fields of study available can be applied to and combined with 

each other or one another and can bring in some benefits to relevant people, as discussed 

above.  There are no cutting-edge borders of knowledge and information in particular fields 

of study for development.  Some sources of knowledge and information available can be 

beneficial to the current world of learning and living, as long as some new ideas can emerge 

from creativity with interventions and innovations.  It is the responsibility of relevant 

people, like instructors and researchers, to fill in possible research gaps and build up some 

more knowledge in their own particular fields.   
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เมตตากับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์ 
Metta and The solving violence in social media. 

 
กันยารัตน์  รินศรี๑ 

  

บทคัดย่อ 

สาเหตุของความรุนแรงในโลกออนไลน์เกิดจากกิเลส ๓ ประการ คือ ตัณหา  มานะ 

และทิฏฐิ  ถ้าเกิดจาก “ตัณหา” ให้แก้ด้วยการให้ทานเพ่ือเสียสละ  ถ้าเกิดจาก “มานะ” ให้แก้ด้วย

การยอมรับในหลักมนุษย์สากล และถ้าเกิดจาก “ทิฏฐิ” ให้แก้ด้วยการยอมรับหลักความเป็นจริงสากล  

แต่เมื่อสังเคราะห์รวมแล้วสามารถใช้หลัก “เมตตาสากล”  มาแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโลก

ออนไลน์ได้ เพราะเมตตาสากลมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่มีแบ่งแยกว่าเขาว่าเรา  เมื่อทุกคนต่าง

มีเมตตาต่อกันแล้วความรุนแรงก็จะหมดไปและสังคมก็จะมีความสงบสุข  

ค าส าคัญ : เมตตา, ความรุนแรง, โลกออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

The cause of violence in social media were divided into ๓. i.e., Tanha (craving) mana 

(conceit) and Titthi (ideology). The conflicts caused by tanha can be reduced or eliminated 

by generosity,the violence in social media caused by mana can be eliminated by  the 

upholding the universality of mankind, the conflicts caused by titthi can be readjusted by  

upholding the universal truth. The most foundation of all the three, however, is the 

‘universal loving-kindness’. Upholding this principle firmly, all violence in social media are to 

be solved. Its characteristic is unity, and deprived of any kind of classification, when living 

beings have this attitude towards each other, all conflicts are to be solved, the state of 

violence is to be replaced by state of peace.  

Keyword: Metta, violence, social media. 
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๑. บทน า 

ความรุนแรงในโลกออนไลน์ เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยี                  

การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นมาแทนที่การติดต่อสื่อสารโดยตรงแบบเดิมในอดีต เมื่อโลก

ออนไลน์มีบทบาทส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเหมือนดาบสองคม 

คือ หากน าไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์สามารถท าให้มนุษย์สะดวกสบาย สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก

ได้ ในขณะเดียวกัน หากน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด จะน ามาซึ่งปัญหาความรุนแรงขึ้นได้

เช่นเดียวกัน ในชีวิตประจ าวัน เรื่องความรุนแรงในโลกออนไลน์ สามารถพบเห็นได้ผ่าน ทาง

อินเตอร์เน็ต ทั้งข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงคราม     

เกมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้ การไลฟ์สด หรือการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหารุนแรง เหล่านี้

ก่อให้เกิดการรับรู้ และซึมซับเนื้อหาที่รุนแรงจากโลกออนไลน์ อันน ามาสู่ปัญหาความรุนแรงในการ

ด าเนินชีวิตจริงในปัจจุบันได้ จากการเลียนแบบสื่อเหล่านี้ เป็นต้น ทางออกหนึ่งของปัญหานี้ คือ 

ความเมตตา เนื่องจากสังคมต้องการความเมตตาค้ าจุนโลกนี้เอาไว้ ไม่ให้ล่มสลายแหลกลาญไป ยิ่งใน

ยามล าบากยากเข็ญหรือในคราวคับขันด้วยแล้ว เมตตาธรรมยิ่งจ าเป็นที่สุด เพราะ โลกไม่ได้ต้องการ

เฉพาะคนฉลาดที่สุดหรือคนกล้าที่สุดเท่านั้น แต่โลกยังต้องการคนที่มีเมตตาธรรมต่อเพ่ือนร่วมโลก

อย่างถึงที่สุดด้วย ค าภาษิตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร ที่ได้กล่าวไว้ว่า                

“โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” แปลว่า “เมตตาเป็นเครื่องค้ าจุนโลก” หรือ “เมตตาธรรมค้ าจุนโลก” ยังคง

สามารถน ามาใช้ได้ทุกยุคสมัย 

๒. ความหมายของเมตตา 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปพ.ศ. ๒๕๔๒๒   ไดใหค านิยามเมตตาว่า หมายถึงความรัก

และเอ็นดู ความปรารถนาจะใหผูอ่ืนไดสุขเปนขอ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

เมตตาในพรหมวิหาร ๔ หมายถึงความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตแผไมตรีและคิด

ท าประโยชนแกมนุษยทั่วหนา ความหมายโดยวิเคราะหค าศัพทเมตตา หมายถึง มีน้ าใจ เยื่อใยใฝประโยชน

สุขแกคนสัตวทั้งหลาย หรือน้ าใจปรารถนาประโยชนสุขที่เปนไปตอมิตร เมตตาจะเกิดในสถานการณที่คน

อ่ืนอยูเปนปกติ มีลักษณะเปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวทั้งหลาย มีหนาที่นอมน าประโยชนเขาไปใหแก

เขาผลที่ปรากฏคือ สามารถก าจัดความอาฆาตแคนเคืองใหหมดไป ท าใหเห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตว

ทั้งหลาย เมตตาจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อเกิดความสงบ จากความแคนเคืองไมพอใจ และเมตตาจะไมส าเร็จผลเมื่อ

เกิดเสนหา ขาศึกของเมตตาอยางใกลคือ ราคะ สวนขาศึกอยางไกล คือ พยาบาท คือความขัดเคืองไมพอใจ๓  
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ความหมายของเมตตาในพรหมวิหาร ๔ สอดคลองกับความหมายของเมตตาในธรรมหมวดอ่ืน เชน 

สารณียธรรม ๖ เบญจธรรม และ เมตตาในบารมี ๑๐ เปนตน เมตตาในอัปมัญญาธรรม ในพระไตรปฎก ได

ใหความหมายของค าวา เมตตาไววา เมตตาคือการรักใครกิริยาที่รักใครความรักใครในสัตวทั้งหลายจิตที่เจือ

ปนดวยเมตตาเรียกวาเมตตาจิต คือ มีใจกวางขวาง หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีพยาบาท๔  ในการแสดงออก

ถึงความมีเมตตาจะแสดงดวยกิริยาอาการตาง ๆ ที่บงบอกถึงความรักและการไมผูกพยาบาทตอกัน เชน การ

แผเมตตา เปนตน 

การแผเมตตา คือ การตั้งจิตปรารถนาดีขอใหผูอ่ืนมีความสุข ค าแผเมตตาที่ใชเปนหลัก คือ สพฺเพ 

สตฺตา, อเวรา, อพฺยาปชฺฌา, อนีฆา , สุขีอตฺตาน  ปริหรนฺตุ แปลวา ขอสัตวทั้งหลาย ที่เป็นเพ่ือนทุกขเกิด แก

เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย อยาไดพยาบาทเบียดเบียน

ซึ่งกันและกันเลย อยาไดมีความทุกขกายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน ใหพนจากทุกขภัย

ทั้งสิ้นเถิด ผูเจริญเมตตาธรรมอยูเสมอจนจิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเปนคุณสมบัติประจ าใจ จะไดรับอานิสงส

คือผลดี ๑๑ ประการคือ ๑. หลับเปนสุข ๒. ตื่นก็เป็นสุข ๓. ไมฝนราย ๔. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย              

๕. เป็นที่รักของอมนุษยทั้งหลาย ๖. เทวดายอมรักษา ๗. ไมตองภัยจากไฟ ยาพิษ หรืออาวุธ ๘. จิตยอมตั้ง

มั่นโดยเร็ว ๙. สีหนายอมผองใส ๑๐. เปนผูไมหลงใหลท ากาละ คือ เมื่อจะตายใจก็สงบไมหลงใหลไร้สต ิ                 

๑๑. เมื่อไมแทงตลอดคุณอันยิ่งยอมเป็นผูเขาถึงพรหมโลก๕   

ความเมตตานั้นเปนสากลปรากฏอยูทั่วทุกแหงในโลก ความเมตตามีมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 

แตคนในโลกนี้เขาใจเรื่องเมตตาตางกัน เชน ชาวคริสตก็มีความเขาใจเรื่องเมตตาวาเมตตาคือความรักและ

การใหอภัยกันจากพระบัญญัติสูงสุดของพระเยซูกลาววาจงรักพระเจาโดยสุดใจสุดจิตและสิ้นสุดความคิด 

จงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง ในดานการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยทรงสอนใหรักศัตรูดวยดังที่ไดทรง

เปรียบเทียบวาอยาตอสูคนชั่วถาผูใดตบแกมขวาของทาน ก็จงหันแกมซายใหเขาดวย๖   

สวนชาวอิสลามมีการสอนเรื่องความเมตตาผานการท าหนาที่ เชน บิดามารดาเมตตาตอบุตรและ

บุตรก็รักบิดามารดา สามีและภรรยารักและซื่อสัตยตอกัน อีกทั้งในการท าพิธีถือศีลอด ท าใหรูชาวมุสลิมรู

จักสภาพของความยากจนและอนาถา ท าใหเกิดเมตตาแกคนทั่วไปดวย๗   

แมวาความเมตตาจะมีค าที่ใชเรียกตางกันแตหากพิจารณาในภาพรวมแลวจะพบวาแนวคิดเรื่อง

เมตตายังคงมีอยูอยางเปนสากลคือมีลักษณะของความเมตตาอยูรวมกัน 

 
                                                           

๔อภิ.วิ. ๒/๗๔๓/๔๔๑) 
๕องฺ.เอกาทสก.๑๖/๒๒๒/๓๖๑ 
๖มัทธิว ๕:๓๙ 
๗เดือน คําดี, ๒๕๔๕ : ๑๗๙. 
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๓. ระดับของเมตตา 

หลักธรรมเรื่องเมตตา ปรากฏในพระไตรปฎกหลายหมวดธรรม แตเมื่อกลาวถึงระดับ จะมีเพียง               

๒ ระดับ คือเมตตาในพรหมวิหาร ๔ และเมตตาในอัปมัญญาธรรม 

๑) เมตตาในระดับที่เจาะจง 

ค าวาเจาะจง หมายถึง มีขอบเขตจ ากัดดวยพ้ืนที่ (Space) และกาล (Time) สวนในระดับที่ไมเจาะ

จงเปนระดับสากล (Universal)  ขอจ ากัดเรื่องพ้ืนที่คือจ ากัดเฉพาะของเขตของพ้ืนที่นั้น ๆ วาเปนเฉพาะ

ครอบครัวเราหรือคนที่เรารูจัก เปนเมืองนั้น เปนประเทศนี้ยกตัวอยางเชน จะเมตตารักใครเฉพาะคนที่อยูใน

ประเทศเดียวกับเราสวนคนตางประเทศจะไมเมตตาดวยเปนตน ขอจ ากัดเรื่องเวลากลาวคือจะเมตตาเฉพาะ

คนที่อยูในชวงเวลาหนึ่งๆเทานั้น เชน เมื่อเขานับถือศาสนาเดียวกับเราจะเมตตาเขามากแตพอชวงเวลาหนึ่ง

เขาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืนกลับรังเกียจเขา   เปนต้น อยางไรก็ตามเมตตาแมจะมากหรือนอยก็ยังถือวาเป

นความดีอยูเพราะท าใหผูที่มีเมตตาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เปนความดี ท าใหคนรักกัน ไมเบียดเบียนกัน 

และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

สรุป เมตตาในระดับที่เจาะจง หมายถึง เมตตาที่มีการก าหนดพ้ืนที่ขอบเขตไวกอนวาจะเมตตากับผู

ใดบาง เชน เมตตากับคนที่เรารัก เมตตากับคนที่เรารูจักเปนตน เหตุที่ก าหนดขอบเขตของเมตตาไวกอนนั้น

เพ่ือสะดวกในการตั้งจิตแผเมตตาไดงาย เพราะเรารูจักคนที่เราแผเมตตาดีแลวเราจึงก าหนดจิตเมตตาผูนั้น  

 

๒) เมตตาในระดับที่ไมเจาะจง 

เมตตาที่ไมเจาะจง เปนเมตตาในระดับอัปปมัญญาธรรม เมตตาในอัปปมัญญา เปนเมตตาในระดับ

ฌาน อัปปมัญญา หมายความวาธรรมที่เปนไปในสัตวทั้งหลาย หาประมาณมิไดไมมีจ ากัดผูเจริญอัปมัญญา 

๔ อยางใดอยางหนึ่ง จะตองมีการแผทั่วไปในสัตวทั้งหลายโดยไมมีจ ากัดจึงจะเรียกวาเปนการแผเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดอธิบายเหตุที่เรียกวาอัปมัญญาไวดังนี้ “...เพราะเปนไปในอารมณที่หา

ประมาณมิไดฉะนั้น สัตวทั้งหลายไมมีก าหนดไมมีประมาณจึงเปนอารมณของอัปมัญญาทั้ง ๔ นี้อัปปมัญญา

ทั้ง ๔ ยอมเปนไปดวยอ านาจที่แผไปอยางทั่วถึง โดยมิไดถือเอาก าหนดประมาณวา ตองเจริญเมตตาเปนต

นไปในประเทศเทานี้แมของสัตวผูเดียว...อาการที่มงุประโยชนแกสัตวทั้งหลาย เปนตน และพรหมวิหาร ๔ นี้

ที่ไดชื่อวาอัปปมัญญาเพราะประพฤติเปนไปในอารมณอันหาประมาณมิไดฉะนี้”๘  

อัปปมัญญา ๔ ประกอบดวย เมตตาอัปมัญญานิเทศ กรุณาอัปปมัญญานิเทศ มุทิตาอัปปมัญญา

นิเทศ และอุเบกขาอัปปมัญญานิเทศดังนี้ 
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๑. เมตตาอัปมัญญานิเทศคือการแผความรัก ปรารถนาดีตอสัตวทั้งหลายใหมีความสุขโดยทั่วกัน 

ไมเลือกชาติชั้น วรรณะ 

๒. กรุณาอัปปมัญญานิเทศ คือการแผความสงสารตอสัตวทั้งหลายที่ก าลังไดรับความทุกขอยูหรือที่

จะไดรับความทุกขตอไปภายหนาโดยไมเลือกชาติชั้น วรรณะ 

๓. มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ คือการแผความชื่นชมยินดีตอสัตวทั้งหลายที่ก าลังไดรับความสุขอยู

หรือที่ไดรับความสุขตอไปภายหนาโดยไมเลือกชาติชั้น วรรณะ 

๔. อุเบกขาอัปปมัญญานิเทศ คือ การวางเฉยตอสัตวทั้งหลาย ดวยอาการวางตนเปนกลาง ไมรัก

ใครไมสงสาร ไมชื่นชมยินดีไมมีอคติแตประการใดๆ โดยไมเลือกชาติชั้น วรรณะ๙ 

ส่วนค าวา เมตตาในอัปปมัญญานิเทศเมตตา เปนการรักใครกิริยารักใครความรักใครในสัตว

ทั้งหลาย มีเมตตาจิต ไพบูลยกวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท มีการอาการแผไป หรือ นอม

จิตไป ดังขอความที่วา “ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือ             

เขาถึงอนูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตดวยเมตตา

ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูในสมัยใดการรักใครกิริยารักใครกิริยาที่รักใครความ

รักใคร เมตตาเจโตวิมุติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกวาธรรมที่สัมปยุตดวย

เมตตา...”๑๐   ในอัปมัญญา ๔ อยางนี้การเจริญเมตตามีประโยชนกวางขวางและเปนก าลังสนับสนุนใหกรณุา 

มุทิตาและอุเบกขาเกิดขึ้นไดงาย ชวยท าใหการบ าเพ็ญบารมีตาง ๆ ส าเร็จลงไดงายเหตุนี้ผูที่ปรารถนาจะเป

นพระพุทธเจา จึงมีการเจริญเมตตาและการเจริญพุทธคุณประกอบไปดวย 

ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดกลาวเปรียบเทียบไววา “ฉันเดียวกับชาวนาผูฉลาดจะก าหนดเขตที่ตนควร

จะไถเสียกอนแลวจึงไถนาในภายหลัง โยคีผูฌานลาภีบุคคลนี้ก็เหมือนกัน ในอันดับแรกก็พึงขยายเอาเขต               

อารมณกัมมัฏฐานเพียงอาวาสเดียวกอน แลวจึงแผเมตตาจิตไปในสัตวทั้งหลายที่อยูในอาวาสนั้น...ครั้นโยคี

ท าฌานจิตนั้นใหออนนิ่มนวลควรแกการงานดวยวสี ๕ แลวจึงก าหนดเขตขยายใหกวางขวางออกไปเปน ๒ 

อาวาส แลวจึงขยายออกไปเปน ๓ อาวาส ๔ อาวาส ๕-๖-๗-๘-๙-๑๐ อาวาส ตรอกหนึ่งครึ่งหมบูาน หมูบาน   

หนึ่ง จังหวัดหนึ่ง รัฐหนึ่ง ทิศหนึ่ง ตามล าดับ จนกระทั่งถึงจักรวาลอันหนึ่ง หรือพึงเจริญเมตตาฌานไปใน

สัตวทั้งหลายที่อยู ณ ที่นั้น ๆ โดยประณีตยิ่งขึ้นไปกวานั้น”๑๑  เมื่อเมตตาขยายขอบเขตจนไมมีประมาณ         

ไมมีจ ากัดแลวเราจึงเรียกวาอัปปมัญญา หรืออโนธิโสผรณา  

 

                                                           
๙อภิ.วิ. ๓๕/๗๔๑/๓๘๘-๓๘๙. 
๑๐อภิ.วิ. ๓๕/๗๕๑/๓๙๖-๓๙๗. 
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๔. เมตตากับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์ 

ความเมตตาเป๊นพ้ืนฐานของคุณธรรมตาง ๆ เชน ความเมตตาเปนพ้ืนฐานของการให้อภัยเพราะ

เมตตาจะตรงขามกับความโกรธ เมื่อเราไมโกรธเขาเพราะเห็นว่าเขาก็เปนเพ่ือนทุกขรวมเกดแก เจ็บ ตาย     

เชนเดียวกับเรา เราก็จะไมโกรธและใหอภัยแกเขาได นอกจากนี้ค าวาเมตตายังสามารถพบในหลักธรรมทาง 

พุทธศาสนาอยูหลายหลักธรรม เชน เมตตาในพรหมวิหารธรรม ๔ , เมตตาในสาราณียธรรม ๖, เมตตาใน

เบญจธรรม และเมตตาบารมีในทศบารมี เปนตน 

สภาพปญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จากความแบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ

เรื่องสีผิว เรื่องศาสนาชัดเจนและรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลไดพัฒนาไปไกล แตก็

ท าใหเกิดปญหากอการรายที่รุนแรงตามมาดวย คนรายก็สามารถไปกอการรายขามประเทศได และยังกอให

เกิดปญหาการอพยพเขาเมือง และการลี้ภัยอีกดวย ท าใหเจาของถิ่นไมพอใจตอผูอพยพรังเกียจในดานเชื้อ

ชาติศาสนาและสีผิวบาง เกรงวาจะแยงอาชีพท ากินบาง ท าใหเกิดการท ารายและกีดกันกัน ความยุงยาก

เดือดรอนก็ยิ่งแผขยายออกไป พรอมกับที่ความสงบสุขในสังคมก็ลดนอยลงดวย 

ปัญหาความรุนแรงสังคมไทยที่พบเหนในปจจุบัน เช่น ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหา

อาชญากรรม ความรุนแรงทางเพศ การบูลลี่ หรือ การรังแกกันในโลกออนไลน์ ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปญหา

การทะเลาะวิวาทกันของกลุมนักเรียนอาชีวะ หรือ นักเลงหัวร้อนในสังคม  เป็นต้น  

ในการสังเคราะหแนวคิดเรื่องเมตตาเพ่ือน ามาใชแกปญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์ โดยการ

แก้ไขปญหาที่ตนเหตุ อันเกิดจาก “ตัณหา” ใหแก้ดวยการเสียสละการใหทาน ถาเกิดจาก  “มานะ” ใหแก ้             

ด้วยการยอมรับในหลักมนุษยสากล และถาเกิดจาก “ทิฏฐิ” ใหแกดวยความเปนจริงสากล การแกไข                   

รากเหงาของกิเสสอันท าใหเกิดความขัดแย้้งทั้ง ๓ ตัวนี้สามารถสังเคราะหรวมไดเป็นหนึ่งเดียวกัน คือการใช

หลัก“เมตตาสากล” มาแกไขปัญหา  

ความเปนสากลของเมตตาในสังคมรวมสมัย พบวาเมตตา เปนหลักธรรมที่ส าคัญของทุกศาสนา   

ไมว่าจะอยูในศาสนาหรือเชื้อชาติใดก็ตาม เมตตาจึงมีความสากลสามารถน ามาใช้ให เกิดประโยชนไดทุกที่

เมตตาสากลจึงสามารถสลายกิเลสที่เปนรากเหงาของความรุนแรงคือ ตัณหา มานะและทิฏฐิไดเพราะความ

สากลมีลักษณะเปนหนึ่งเดียวไมมีแบงแยก ไมมีการเลือกปฏิบัติ ความเหมือนกัน ท าใหไมมีเขา ไมมีเรา 

ค านึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนวาเปนอยางเดียวกับเรา แลวทุกคนจึงรักกันได ถาเรามีเมตตาแบบที่ไมแบงแยก

พวกเราพวกเขาแลวเราก็จะไมไปท ารายเบียดเบียนกันแลวสังคมก็จะมีความสงบสุข 

วิธีในการผูกเมตตาใหเกิดขึ้นในจิตใจจะตองพยายามลดละกิเลสตาง ๆ ตลอดจนควรพิจารณาโทษ

ของตัณหา มานะ ทิฏฐิและประโยชนของเมตตาใหมาก ๆ เพราะตัณหา มานะ ทิฏฐิว่าท าใหเกิดความทุกข

และความรุนแรงขึ้นในสังคม สวนประโยชนของเมตตานั้น มีทั้งประโยชนในปจจุบันคือ ชวยใหเปนที่รักของ
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คนทั่วไป ไมมีผูใดมาท าอันตราย  สามารถด าเนินชีวิตไดอยางเปนสุข อีกทั้ง ประโยชนภายภาคหนาของการ

มีเมตตาคือเมื่อตายจากโลกนี้ไปแลวถายังไมบรรลุนิพพานก็ยอมไดเกิดในสวรรคชั้นพรหมตอไป  

ดานครอบครัวจะตองเปนพ้ืนฐานที่ดีในการปลูกฝงความเมตตาดวยการน าหลักพรหมวิหารธรรม

มาใชในการด าเนินชีวิต ตั้งแต่เด็กและเยาวชน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในโลกออนไลน์ 

ผู้ปกครองต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด ในการใช้สื่อออนไลน์ เช่น การเสพข่าว รับชมคลิป

วิดีโอต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ควรให้เสพสื่อที่รุนแรง ใช้แอพพลิเคชั่น หรือ เล่นเกมออนไลน์ต่าง ๆ ที่มี

เนื้อหาน าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อันเป็นสาเหตุให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เกิดความเคยชิน และน าไป

ลอกเลียนแบบเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงในชีวิตจริงต่อไป ผู้ปกครอง ควรน าบุตรหลานท ากิจกรรมที่ส่งเสริม

จิตส านึกให้เกิดความเมตตากรุณาในชีวิตประจ าวัน เช่น การให้ทาน การเสียสละ การรู้สึกสงสาร เห็นอก

เห็นใจคนรอบข้าง มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ เป็นต้น เพ่ือบ่มเพาะจนเป็นอุปนิสัยที่ดีงาม ด้านโรงเรียนและ

สถานศึกษาก็มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีเมตตาต่อกัน ไม่เลือกแบ่งชนชั้นวรรณะ 

ส่วนด้านสังคมก็ควรรณรงค์ให้น าเสนอสื่อด้านการแสดงความเมตตาต่อกันในโลกออนไลน์ เพ่ือให้สังคมรับรู้

ข้อมูลข่าวสารด้านที่ดี ที่ช่วยจรรโลงจิตใจของผู้คนในสังคมให้มีจิตเมตตาต่อกัน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้ต่อไป 

ความเมตตาจะสามารถผูกใหเกิดขึ้นในใจของคนนั้น ตองเกิดจากการฝกฝนอบรมจิตใจอยูเสมอ 

ด้วยการหมั่นพิจารณาความจริงของชีวิตวา เราเกิดมาก็ตองตายไมเร็วหรือชาก็ตองตายดวยกันทั้งสิ้น เมื่อ

เรามีความโกรธขึ้นมาเราตองมีสติที่จะระงับความโกรธนั้นไมใหแสดงออกและพิจารณาความโกรธลงไปใหลึก

ซึ้งวา ทุกชีวิตตางก็รักตนเอง ไมปรารถนาที่จะไดรับความเจ็บปวดหรือการชิงชัง เพราะเหตุใดเราจึงไปโกรธ

เขา ในเมื่อวันขางหนาเราและเขาก็จะตองตายเชนเดียวกันอยูแลวเมื่อเรามีเมตตาตอผูอ่ืนปรารถนาใหเขา               

เปนสุขเราก็จะไมไปท ารายเขาอีกทั้งยังจะกลายเปนที่รักของผูอ่ืนดวยเขาก็ยอมไมท ารายเราตอบเชนเดียว

กัน เมื่อคิดเชนนี้ความโกรธก็จะหายไป 

ปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้เพราะผูคนไมเปลี่ยนความคิด (ทิฏฐิ) และ ไมยอมใหอภัยกัน (มานะ)             

ตางคนตางก็กลัวเสียผลประโยชนกลัววาจะเสียศักดิ์ศรีบางเปนตน อันที่จริงแลวคนที่หวงแหนสมบัติเอาไวใช

เพียงสวนตนผูเดียว (ตัณหา) ยอมเปนที่รังเกียจกับผูอ่ืนวาเปนคนเห็นแกตัวและพวกพอง ตรงขามกับคนที่มี

ความเสียสละประโยชนสุขสวนตนเองเพ่ือสวนรวม เขากลับไดรับการยอมรับมากกวา เนื่องจากคนที่เสียสละ

คนที่มีเมตตาจะไมไปท าอันตราย หรือกอศัตรูสรางเวรภัยใหกับผูใด สวนคนที่เห็นแกตัวและโลภมากมักจะ

ไปท าลายผูอ่ืน ฉวยโอกาสเอาก าไรหรือประโยชนจากผูอ่ืน ท าใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือไมพอใจ เขายอมเกิด

ศัตรูภัยและเวร เขายอมกังวลทั้งยามนอนและยามตื่นวาจะมีคนมาแกแคนบาง เขามาท ารายบางหรือ มาลัก

ขโมยเอาทรัพยสมบัติของตนเองไป เปนตน 
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ถาในโลกนี้มีแตคนมีเมตตาและเปนผูเสียสละ ปญหาตาง ๆ ยอมไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามความ

เมตตาสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมตาง ๆ รวมทั้งปญหาการกระท าที่รุนแรงตอเด็กและสตรีลงไดเพราะ

เมื่อเขามีเมตตา ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง เขายอมมีความรักและเอ็นดูตอผูคนรอบขาง เชน เมื่อเห็นเด็ก

ที่อายุนอยกวาก็ไมคิดท ารายเขา เพราะรักและเอ็นดูเหมือนนอง เหมือนลูก หรือเหมือนกับเปนหลานของ

ตัวเองเราก็ไมอยากใหลูกหลานของเราถูกคนอ่ืนมาท ารายเชนเดียวกัน เมื่อเห็นคนที่อายุมากกวา เราก็ควร

เคารพรักเขาเหมือนพอเหมือนแม่ เหมือนกับพ่ีชายพ่ีสาวของเรา หรือญาติผูใหญของเรา ไมควรเกิดราคะ               

ตอเขาอันจะน าไปสูกระท าในสิ่งที่ผิดศลีธรรมตาง ๆ 

๕. บทสรุป 

ในการแกปญหาความรุนแรงในโลกออนไลน์จะตองยึดหลักเมตตาแบบสากลกลาวคือเปนเมตตาที่

ไมจ ากัด เมตตาไดทุกเมื่อกับคนทุกคน มีเมตตาเสมอตนเสมอปลาย เมื่อสามารถเมตตาไดกับคนทุกคน             

ไมวาจะมีเชื้อชาติศาสนาใดก็ตาม โดยเห็นวาเขาเปนเพ่ือนมนุษยรวมโลกกับเราแลวเราก็จะไมไปเบียดเบียน

เขา แมกระทั่งเมตตาตอสัตวก็ไมไปท ารายสะตวและสัตวก็ไมมารบกวนเรา เมตตาตอสิ่งแวดลอมก็จะไมไป

เบียดเบียนสิ่งแวดลอมและใหทรัพยากรอยางฟุมเฟอย เราก็อยูอยางมีความสุขในสิ่งแวดลอมที่ดี เปนตน 

เมตตาสากลจึงสามารถสลายกิเลสที่เปนรากเหงาของความขัดแยงคือ ตัณหา มานะและทิฏฐิไดเพราะความ

สากลมีลักษณะเปนหนึ่งเดียวไมมีแบงแยก ไมมีการเลือกปฏิบัติ ความเหมือนกัน ท าใหไมมีเขา ไมมีเรา 

ค านึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนวาเปนอยางเดียวกับเรา แลวทุกคนจึงรักกันได ถาเรามีเมตตาแบบที่ไมแบงแยก

พวกเราพวกเขาแลวเราก็จะไมไปท ารายเบียดเบียนกันแล้วสังคมก็จะมีความสงบสุข 
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บทคัดย่อ 

ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่อารยะประเทศทั้งหลายได้ก าหนดเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
เพราะจะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ าในการได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของประเทศ ความเสมอภาค
ทางการศึกษาแบ่งออกเป็น (๑) ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษา (๒) ความเสมอภาคในการลงทุนทาง
การศึกษา และ (๓) ความเสมอภาคในคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การ
บริหารจัดการศึกษาของรัฐเพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา รัฐควรกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ครอบคลุมด้วยการให้เอกชนและองค์กรอ่ืน ๆ ช่วยจัดการศึกษาและรับผิดชอบ รัฐต้องลดการ
กระจุก ควบคุมจ านวนและวิธีการรับผู้เรียนอย่างจริงจัง จะช่วยกระจายผู้เรียนและกระจายฐานะผู้ปกครองที่
จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษา อีกวิธีหนึ่ง สถานศึกษาจะมีความทัดเทียมกันมากขึ้น ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่ม
พิเศษด้อยโอกาสและชายขอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง รัฐต้องลงทุนทางการศึกษา กล้ากระจายทรัพยากรแบบ
ไม่เสมอภาค เกลี่ยไปให้บริเวณทีข่าดแคลน การก าหนดโครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณต้องไม่ยึดหลักการใช้
จ านวนเป็นฐานอย่างเดียว ในแต่ละระดับของการศึกษาที่สูงขึ้นผู้เรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเป็น
ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก หลักการที่ส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือ การแก้ปัญหาการลงทุนทางการศึกษาได้
การกระจายโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาจะเกิดข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ความเสมอภาค, การศึกษาของไทยในอนาคต 

                                                 
๑อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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๒อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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Abstract 
 

Equality is what all civilized countries have established as a fundamental necessity in 
the management of education. Because it will help reduce the disparity in the benefit of the 
country's education management. Equality in education is divided into (1) equality of 
educational opportunities, (2) equality in investment in education, and (3) equality in the 
quality of education received. which are related to each other government education 
administration to assist Promote equality in education The state should distribute 
educational opportunities comprehensively by allowing the private sector and other 
organizations to help manage education and take responsibility. The state had to reduce the 
concentration. Strictly control the number and method of accepting learners. It will help 
spread the learners and spread the parental status who will be involved in helping 
educational institutions. On the other hand, educational institutions will be more equitable. 
Encourage special, disadvantaged and marginalized learners to be inclusive and thorough 
The state must invest in education Dare to distribute resources unequally spread to this area 
shortage of structuring Budget allocation must not rely solely on the principle of using 
numbers as a base. At each level of higher education, learners take on more responsibility. 
because it is mainly for their own benefit An important principle to be taken into account is 
that education investments can be solved, the distribution of opportunities and the quality 
of education can be realized. 
 
Keywords : Equality, Education of Thailand in the Future 
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บทน า 
ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นสิ่งที่อารยะประเทศทั้งหลายได้ก าหนด เป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานในการ

จัดการศึกษา เพราะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ าในการได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนั้น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนโยบายหลักทางการศึกษา ๓ ประการ คือ ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และ
อิสรภาพ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ เช่น รัสเซีย ก็ยึดมั่นใน
ความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น๓,๔ ประเทศไทยได้ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด้วยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสิทธิของประชาชนที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ๑๒ 
ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และก าหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษา อีกทั้งในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ก าหนดให้
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ก็ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑” และก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษาอีกด้วย จะเห็นได้ว่า ความเสมอภาคทางการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งในอดีต พบว่า มีการวัดประเมินเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง พบว่า การลงทุนเพ่ือการศึกษาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล
ชัดเจนจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติการชะงักงันส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ ความเสมอภาคทางการศึกษายังเป็นหลักการส าคัญ และคงจะเป็น
ปัญหาของการจัดการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ความเสมอภาคทางการศึกษาเปน็สิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะเป็น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของประเทศและยังเป็นหลักการที่ดีของสังคม๕, ความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา (Educational Equality or Fairness) Cohn ได้ให้แนวคิดว่า ทุกคนไม่ว่ามา
จากชนชั้น เผ่าพันธุ์ สิทธิ หรือสถานะทางเศรษฐกิจใด ๆ ในสังคม จะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
ทรัพยากรทางการศึกษาด้วย ส่วนเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์๖, ได้ให้แนวคิดว่า เป็นความเสมอภาคของโอกาสทาง
การศึกษา (Equality of Education Opportunity) เพราะเป็นผลมาจากการตัดสินใจ ความเสมอภาคทาง
การศึกษามีลักษณะอยู่ ๒ ประการ คือ การจัดสรรแบ่งปันช่วยเหลือด้วยความเท่าเทียมกันให้กับความเท่า
เทียมกันอยู่แล้ว กับการจัดสรรแบ่งปันช่วยเหลือด้วยความไม่เท่าเทียมกันให้กับความไม่เท่าเทียมกัน  ความ
เสมอภาคทางการศึกษาต้องพิจารณาหลัก ๓ ประการ คือ (๑) ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษา (๒) 

                                                 
๓เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทั่วราชอาณาจักร 

(สงขลา: มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๓. 
๔เฉลิมชัย รัตนประยูร, “ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ,” (ปริญญา

นิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), หน้า 1. 
๕กมล สุดประเสริฐ, “ความเสมอภาคทางการศึกษา,” วารสารก้าวไกล ๔, ๒ (๒๕๓๖): ๔๒-๔๕. 
๖เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “ความเสมอภาคทางการศึกษา,” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๑๘, ๒ (๒๕๓๖): ๑๕-๒๖. 
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ความเสมอภาคในทางการลงทุนทางการศึกษา และ (๓) ความเสมอภาคในคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

สังคมต้องการพัฒนาคนเพ่ือเข้ามารับช่วงดูแลและพัฒนาให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมและพัฒนาให้
สังคมมีความยั่งยืน รัฐบาลต้องการพัฒนาคนเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ ส่วนประชาชนหรือบุคคลต้องการพัฒนา
คุณภาพของตนเอง ปัจจัยที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสังคม รัฐบาล และบุคคล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือการศึกษา จึงท าให้เกิดอุปสงค์ทางการศึกษาหรือความต้องการทางการศึกษา (Demand for 
Education) ตามมา ท าให้รัฐจึงมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาต้องจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ
หรืออุปทานทางการศึกษา (Supply of Education) ดังนั้น การตัดสินใจในการจัดการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิด
ความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับประเทศไทยในอนาคตจะต้องค านึงถึงหลัก ๓ ประการ ในการจัด
การศึกษา ดังนี ้

๑. ถ้ารัฐต้องการความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ กระจายขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทุกคนเข้าถึงเชิงปริมาณ ต้องพิจารณาว่าการลงทุนทางการศึกษา ทั้งงบประมาณณ บุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง มีเพียงพอ ครอบคลุมหรือไม่ และต้องยอมรับว่า คุณภาพของการศึกษาย่อมแตกต่างกัน 

๒. ถ้ารัฐต้องการความเสมอภาคคุณภาพของการศึกษาโดยรวมให้ทัดเทียมกัน ต้องพิจารณาว่าการ
ลงทุนทางการศึกษาทั้งงบประมาณณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง มีเพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพของ
การศึกษาได้หรือไม่ และต้องยอมรับว่าการกระจายขยายโอกาสทางการศึกษาย่อมลดลง 

๓. ถ้ารัฐต้องการความเสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษา ต้องตัดสินใจว่า รัฐต้องการอะไรระหว่าง
การกระจายขยายโอกาสทางการศึกษาหรือการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโดยหลักสากลแล้วรัฐก็จะต้อง
เลือกทั้งสองประการก็ต้องย้อนกลับว่ามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ 

จากหลัก ๓ ประการของความเสมอภาคทางการศึกษาจะมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

ความเสมอภาค 
ในทางการลงทุน 

ความเสมอภาค 
ทางโอกาส 

ความเสมอภาค 
ในคุณภาพ 

ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
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ความเสมอภาคทางการศึกษา ปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักก็คงจะพิจารณาได้ว่า การลงทุนทาง
การศึกษาด้วยงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครบถ้วน สิ่งปลูกสร้างมีความส าคัญและจ าเป็น ดังนั้น ความเสมอ
ภาคทางการศึกษา จึงพบว่า เกิดขึ้นในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ดังนั้น การจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ควรพิจารณา ดังนี้ 

๑. ความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมด้วยการให้
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ (๑) รับผิดชอบจัดการศึกษาเอง
ทั้งหมด และ (๒) เป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรทั้งหมดโดยรัฐต้องก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจาก
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา และให้เอกชนด า เนินการได้อย่างอิสระ ส าหรับกรณี
สถานศึกษาขนาดเล็กไม่ต้องยุบแต่บริหารจัดการผสมผสาน และปรับรูปแบบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๒. ความเสมอภาคในคุณภาพทางการศึกษาต้องลดการกระจุกของการเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่
ยกย่องว่ามีชื่อเสียงหรือยอดนิยมด้วยการควบคุมจ านวนและวิธีการรับเข้าเรียนอย่างจริงจัง เพราะเชื่อว่า 
“ไม่ได้สอนเก่ง แต่สอนเด็กเก่ง” หากกระจายนักเรียนได้อย่างแท้จริงแล้ว สถานศึกษาอ่ืน ๆ บุคลากรซึ่งมี
ศักยภาพเท่าเทียมกันสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับชนบท รัฐต้องใช้การ
บริหารทรัพยากรด้วยการลงทุนทางการศึกษาอย่างจริงจัง ส่งเสริมผู้เรียน กลุ่มด้อยโอกาสและชายขอบ 
ความสามารถพิเศษ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ให้ทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 

๓. ความเสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษาต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ มีอิทธิพลต่อความ
เสมอภาคดังที่กล่าวมาแล้ว และรัฐต้องยอมรับว่าระบบการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ความแตกต่างของชุมชนเป็นปัญหาหลัก และปัญหาของประเทศไทยที่ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมซ่ึงใช้วิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหาได้ คือ การบริหารงานแบบรวมศูนย์ ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงและรัฐไม่
กล้ากระจายทรัพยากรแบบไม่เสมอภาคเกลี่ยไปให้บริเวณที่ขาดแคลนยังใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ การจายโดย
ค านวณจากจ านวนเป็นหลักอย่างต่อเนื่องเพ่ือการอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่เท่ากันและการคุ้มทุน แต่
การศึกษารัฐต้องเข้าใจว่าเป็นชีวิตและปัญหาการก าหนดโครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณระหว่างประเภท
และระดับการศึกษาไม่สอดคล้องกับความเสมอภาคและเป็นธรรม รัฐต้องพิจารณาว่าระบบการศึกษาภาค
บังคับเป็นความต้องการของรัฐเป็นหลัก รัฐต้องลงทุนทางการศึกษาในระดับนี้ให้มีอัตราส่วนต่อหัวสูงสุด ส่วน
ระดับท่ีสูงขึ้นเป็นส่วนการศึกษาท่ีรัฐมีส่วนได้ประโยชน์และบุคคลมีความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับซึ่ง
มีประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด รัฐต้องจัดให้มีสัดส่วนต่ าสุดแต่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงทุน ส่วนกรณีผู้เรียนที่เป็น
ผู้ด้อยโอกาสและชายชอบของเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์ รัฐและองค์กรหรือกองทุนต่าง ๆ ที่รัฐก ากับ
ควบคุมต้องรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรมทั้งหมด 

จะเห็นได้ว่า ความเสมอภาคทางการศึกษาหากแก้ปัญหาการลงทุนทางการศึกษาได้ กระจายโอกาสจะ
เกิดข้ึน การกระจายผู้เรียนจะเป็นการกระจายฐานะ ผู้ปกครองที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษาอีกวิธีหนึ่ง 
สถานศึกษามีความทัดเทียมกันมากขึ้น ทรัพยากรที่มีคุณค่าได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มทุนยั่งยืน และความเสมอ
ภาคในคุณภาพทางการศึกษาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
บทสรุป 

ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่อารยะประเทศทั้งหลายได้ก าหนดเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
เพราะจะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ าในการได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของประเทศ ส าหรับประเทศ
ไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดให้สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
ความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเช่นกัน ความเสมอภาคทางการศึกษาแบ่งออกเป็น (๑) ความเสมอภาคทาง
โอกาสทางการศึกษา (๒) ความเสมอภาคในการลงทุนทางการศึกษา และ (๓) ความเสมอภาคในคุณภาพของ
การศึกษาที่ได้รับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัญหาของความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของไทย คือ การ
กระจายอ านาจในการจัดและรับผิดชอบการศึกษา การก าหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณระหว่าง
ประเภทและระดับการศึกษา และการกระจุกหรือค่านิยมการเลือกสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาของรัฐ
เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา รัฐควรกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมด้วยการ
ให้เอกชนและองค์กรอ่ืน ๆ ช่วยจัดการศึกษาและรับผิดชอบ รัฐต้องลดการกระจุก ควบคุมจ านวนและวิธีการ
รับผู้เรียนอย่างจริงจัง จะช่วยกระจายผู้เรียนและกระจายฐานะผู้ปกครองที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษา 
อีกวิธีหนึ่ง สถานศึกษาจะมีความทัดเทียมกันมากขึ้น ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มพิเศษด้อยโอกาสและชายขอบให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง รัฐต้องลงทุนทางการศึกษา กล้ากระจายทรัพยากรแบบไม่เสมอภาค เกลี่ยไปให้บริเวณที ่
ขาดแคลน การก าหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณต้องไม่ยึดหลักการใช้จ านวนเป็นฐานอย่างเดียว ในแต่
ละระดับของการศึกษาท่ีสูงขึน้ผู้เรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเป็นประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก หลักการ
ที่ส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือ การแก้ปัญหาการลงทุนทางการศึกษาได้การกระจายโอกาสและคุณภาพทางการ
ศึกษาจะเกิดข้ึน 
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Abstract 

The second wave of the COVID-19 pandemic has affected to all part of social, especial 
in the industry which has many employees who is a human capital in economics system. This 
study aimed at analyzing a confirmatory factor and verifying convergence of factors related to 
communications climate in organization of the industry section in the second wave of the 
COVID-19 pandemic. The study was conducted by quantitative method from 500 samples which 
is proceeded probability random sampling. Data collection was gathered by questionnaire is 
composed of the five-point scale that Cronbach alpha reliability for all items indicated a high 
value of 0.814 at the overall reliability. It used confirmatory factor analysis (CFA) to detect the 
underlying latent variables that significantly determine the communications climate in 
organization. The result founded that six components correlated to communications climate in 
organization of the industry section in the second wave of the COVID-19 pandemic consisted; 
trust, leadership, message, supporting, co-making decision, and media by using AMOS version 24. 
Moreover, the components had convergence with empirical evidence along with indexes 
consisted 2 = 49.944, df = 39, P-value = 0.113, CMIN/df = 1.281, GFI = 0.984, RMSEA = 0.024. 
The standardized factor loading of every indicator shows high criterion with statistical 
significance at 0.001 and can be utilized to corporate communications the second wave of the 
COVID-19 pandemic. 
 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Corporate Communications, COVID-19 pandemic.  
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1. Introduction 

The World Health Organization (WHO) defined the SARS-CoV-2 virus outbreak as a severe 
global threat. As foreseen in 2017 by the global risk report of the World Economic forum, global 
risks are interconnected (WHO, 2020). In particular, the case of the COVID-19 epidemic (the 
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infectious disease caused by the most recently discovered human coronavirus) is showing the 
critical role of information diffusion in a disintermediated news cycle (Quattrociocchi, W., 2017). 
In the incident situation that the second wave of the COVID-19 pandemic is the big crisis of the 
world which continue from 2019 to present. The second wave of the COVID-19 pandemic has 
affected to all part of social, especial in the industry which has many employees who is a 
human capital in economics system. Thailand, the umber of businesses terminated in 
December 2020 there are 6,013 with a registered capital value of 16,726 million baht which the 
great lost in economic system (Department of Business Development Ministry of Commerce, 
2020). “What determines employee stay or retire intention in the second wave of the COVID-19 
pandemic?” as Du Preez,  & Bendixen (2015) studied the components of intention to stay with 
the corporate is internal communication. Moreover, the power of communication can motivate 
and persuade the employee to understand organizational problems and build loyalty to the 
organization. So, this research is interested in studying the affirmative factor, the communication 
climate factor in the organization that will benefit the organization that can be applied to create 
a more efficient communication environment within the organization in the future. 

 Research objective 
  Analyzing a confirmatory factor and verifying convergence of factors related to 
communications climate in organization of the industry section in the second wave of the 
COVID-19 pandemic. 
 
2. Literature review  

Polit & Beck (2008) have defined the Factor analysis is a statistical method used to 
describe variability among observed, correlated variables in terms of a potentially lower number 
of unobserved variables called factors. The factor analysis searches for such joint variations in 
response to unobserved latent variables. The observed variables are modelled as linear 
combinations of the potential factors, plus error terms. The factor analysis intents to find 
independent latent variables divided in 2 types of factor analysis that Exploratory factor analysis 
(EFA) is used to identify complex interrelationships among items and group items that are part 
of unified concepts. The researcher makes no a prior assumption about relationships among 
factors and Confirmatory factor analysis (CFA) is a more complex approach that tests the 
hypothesis that the items are associated with specific factors. CFA uses structural equation 
modeling (SEM) to test a measurement model whereby loading on the factors allows for 
evaluation of relationships between observed variables and unobserved variables. Structural 
equation modeling approaches can accommodate measurement error, and are less restrictive 
than least-squares estimation. Hypothesized models are tested against actual data, and the 
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analysis would demonstrate loadings of observed variables on the latent variables (factors), as 
well as the correlation between the latent variables. 

 
Communication Climate 

The Communication climate is of paramount importance in an organization as it 
contributes to the effectiveness and achievement of an organization. The communication 
climate of the cooperate may influence the atmosphere in the organization which either 
encourages or hinders horizontal, upward or downward communication among the employees 
(Nordin, S. M., Sivapalan, S., Bhattacharyya, E., Ahmad, H. H. W. F. W., & Abdullah, A.,2014). 
Earlier studies have shown that perceived external prestige and communication climate 
influence organizational identification at various organizational levels of a regional police 
organization. (Bartels, J., Pruyn, A., De Jong, M., & Joustra, I., 2007). Moreover, the organizational 
climate can make excellence performance at the individual level either easier or much harder 
to attain (Wynia, M. K., Johnson, M., McCoy, T. P., Griffin, L. P., & Osborn, C. Y., 2010).   
Leadership 
The Crisis management is a challenge for leadership as it tests the quality and character of 
leaders, including their communication skills. In view of this paper have highlighted the 
importance of analyzing leadership traits and the qualities of leaders in an organizational crisis 
context (Meng & Berger 2013; Schoenberg, 2005).  
 
 
Trust 

Trust is sometimes conceived of having two components, performance or credibility 
trust and benevolence trust (Ganesan, 1994). In this context, Ganesan found strong effects for 
credibility trust on relationship commitment but not for benevolence trust. He argued that this 
was because businesses base their purchase and selling decisions much more on performance 
issues. Clearly, performance or credibility trust is important in business-to-consumer 
relationships as well. (Ball, D., Coelho, P. S., & Machás, A., 2004)  
Co-Making Decision 

In this paper, the collaborative decision-making concept used for Co-making decision of 
employee in organization which as a multi-agent socio-cognitive process. Thus, they incorporate 
beliefs, goals, desires, intentions, and preferences in what they call mental modelling. The 
authors also adopt a prescriptive approach in order to give a set of possible actions at every 
step of collaborative decision-making. The model is developed using social mental shaping, the 
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process by which the mere social nature of agents may impact upon their mental states and 
motivate their behavior. (Panzarasa, Jennings and Norman 2002) 
Message  

In spite of the compelling need for and effectiveness of instructional risk and crisis 
communication messages which this paper included verbal and nonverbal language (body 
language), speaker (Lead option) often prioritize scientific explanations and information about 
the threat, a continuous tally of the number of people harmed, and projections about how high 
the total number of people harmed could grow (Frisby et al., 2014; Wickline & Sellnow, 2013). 
Media 

Dyck, and Zingales (2002) has explained propose that managers' reputational capital is 
affected by the media in two ways. First, the media disseminate news of managers' actions and 
thereby, increase the fraction of participants in the managerial labor market who learn of them. 
Second, the media characterize managers' actions and thereby, help to shape perceptions of 
those actions.  
 
 
 
 
3.Concept 

framework 
Figure 1: The concept framework 
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4. Research methodology 
 A quantitative study, involving the administration of a survey was conducted in order to 

empirically validate the identified factors of Communications Climate in Organization of the 
Industry Section in Second Wave of the COVID-19 Pandemic.    
 The survey instrument consisted of 30 items which were identified through a comprehensive 
review of the communication climate literature. Prior to empirical testing, the instrument was 
refined through the experts panel who are the chief executive officer of industrial manufacturer.  
The instrument was divided into three main sections.  Each section represented a group of 
items measuring a particular factor.   
 
Table 1. Items for each communication climate dimension. 

Critical dimensions Related items 

TRUST 

1. Focus with the key issue 
2. Practical 
3. Open the information 
4. Admit your mistakes and dare to apologize 
5. Stay in touch with the organization. 

LEADERSHIP 

1. Provide realistic information according to the situation. 
2. Do not ignore the crisis. 
3. Manage problems in time 
4. Respect everyone's advice. 
5. Give employees the freedom to communicate.  

MESSAGE 

1. Clear information Complete evidence 
2. Sufficient additional explanation is provided. 
3. Review information that is important issue. 
4. Use positive and polite words. 
5. Tell me the reasons and the results that will arise from the performance. 

SUPPORTING 

1. Turn on healing music during work breaks. 
2. Continuous monitoring of performance results. 
3. Appreciate and reward employees regularly. 
4. To ensure the persistence of employees. 
5. Provide a place to exercise for employees. 

CO-MAKING DECISION 

1. Provide opportunities for employees to express their ideas. 
2. Have employees attend meetings with the Executive Committee. 
3. Open to suggestions both online and offline channels. 
4. Put the employee's proposals into the corporate policy. 
5. Employees of all levels can express their opinions freely. 

MEDIAS 1. Arrange announcements to be seen thoroughly. 
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2. Send urgent information via mobile phone. 
3. Make a formal letter for information related to the law. 
4. Use a key person to distribute information to employees. 
5. Invite speakers to give knowledge to increase work efficiency. 

 
 
Population and sampling 

The target population consisted of all employee in Thailand manufacturing industry. The 
sampling frame that although sample size is important in factor analysis, there are varying 
opinions, and several guiding rules of thumb are cited in the literature. Comrey and Lee (2013) 
in their guide to sample sizes: 500 as very good.  
Reliability of the data 

Reliability of the data set has been tested through Cronbach’s Alpha, by measuring the 
internal consistency of the responses.  
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Once the structure of the reduced factors is known by the exploratory factor analysis 
then to get the idea about the effect of each of the observed variables on the extracted factor 
the Confirmatory Factor Analysis (CFA) is being used. In this study, we also used the inferential 
CFA to estimate the effect of the observed variables on the estimated latent factors.  

Testing the Goodness of Fit of the CFA  
The most widely used measure of model fit is the chi-square statistic further suggested a 

combination of Chi-square (X2), CMIN/df is reported only when CMIN has a chi square 
distribution under the assumption that the fitted model is correct, GFI (Goodness of fit) and 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) (Arbuckle, 2010). 
The research instruments 

The research instrument was a structured questionnaire with Rating Scale, setting a 
criterion for weighting of 5 levels according to the Likert method of 30 items. Index of Item 
Objective Congruence (IOC) has a value between 0.60-1.00. Power analysis is classified as 
Corrected Item – Total Correlation is between 0.31-0.85. The Alpha Coefficient is 0.958. Subjects 
from 25,279,240 employees have worked industrial organizations. A sample of 500 subjects was 
chosen by simple random to be analyzed in the research (Silpcharu, 2020).  Data collection was 
done by means of meeting the subjects in the sample for interviews. Data analysis employed 
descriptive statistics by using SPSS. The multivariate statistical analysis used AMOS with 6 criteria 
according to the evaluation of data-model fit in the Arbuckle, which are 1) Chi-square 
Probability Level is greater than 0.05 2) Relative Chi-square is less than 2 3) Goodness of fit 
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Index is greater than 0.90 and 4) Root Mean Square Error of Approximation less than 0.08 
(Silpcharu, 2020).  

5.Research result 

The results of the confirmatory factor analysis communications climate in organization of 
the industry section in second wave of the COVID-19 pandemic, as a whole. From Figure 1, it 
shows the statistical values, evaluates the consistency of the confirmatory factor analysis 
model, communication climate in the industrial sector. After model improvements by modifying 
from the Modification Indices, 2 = 49.944, df = 39, P-value = 0.113, CMIN/df = 1.281, GFI = 
0.984, RMSEA = 0.024. Therefore, the confirmatory factor analysis model for communications 
climate in organization of the industry section in second wave of the COVID-19 pandemic. After 
the improvement, it is in harmony with the empirical data. The communications climate 
component in organization of the industry section in second wave of the COVID-19 pandemic 
consists of 6 latent variables; 1) Trust 2) Leadership 3) Message 4) Supporting 5) Co-making 
decision and 6) Media. The loadings associated with each of the variables with the latent factor 
indicate the amount of variation explained by them; and the correlations among the latent 
factors indicate the nature of linear changes with the change of other variables.  
Table 2: Covariance and Correlation Structure Analysis of the Latent Factors 

Latent variables relations Estimate 
TRUST <--> LEADER .602 
LEADER <--> MESSAGE .499 
SUPPORTING <--> DECISION .616 
DECISION <--> MEDIA .536 
MESSAGE <--> SUPPORTING .415 
SUPPORTING <--> MEDIA .721 
MESSAGE <--> DECISION .549 
LEADER <--> SUPPORTING .621 
TRUST <--> MESSAGE .523 
MESSAGE <--> MEDIA .401 
LEADER <--> DECISION .608 
TRUST <--> SUPPORTING .709 
LEADER <--> MEDIA .598 
TRUST <--> DECISION .668 
TRUST <--> MEDIA .725 
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  It is found that latent factors are bi-directionally significantly correlated.  Highest 
covariance has been found between problems and benefits.   
Goodness of Fit of CFA  
The goodness of the fit of the estimated model has been ensured through the following 
goodness fit parameters. GFI is 0.984, P-value is 0.113, CMIN/df is 1.281 and RMSEA is.0.024. All 
goodness of fit indices indicates the goodness of fit of the estimated model. The higher the 
value of Goodness of Fit Index (GFI), better the goodness of fit of the estimated model. The 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) is sufficiently large, ensuring again the goodness of fit of 
the model. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is less than 0.1, which is a 
good notion of better predictability of the fitted model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2: Confirmatory Factor Analysis of Communications Climate in Organization of the 
Industry Section in Second Wave of the COVID-19 Pandemic  
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Conclusion and Discussion 
The result from Confirmatory factor analysis of the communication climate in 

Organization of the Industry Section in Second Wave of the COVID-19 Pandemic has 6 
components; 1) Trust 2) Leadership 3) Message 4) Supporting 5) Co-making decision and 6) 
Media which led to discussion as follow; the importance of communication within modern 
organizations is that effective communication will help build efficient work teams. And create 
understanding as well as good relationship between management and employees Resulting in 
mutual support and good labor relations. In addition, communication can help strengthen the 
corporate culture as well as being able to build the organization into a learning organization. 
And if the organization has to be changed Internal communication and the organization will be 
an essential tool to help the management of change to be successful to a certain extent. The 
majority of target group (employees) are able to quickly understand the information they 
receive. Have good listening skills, able to think, analyze and understand the meaning of the 
information that has been heard. In this regard, the recipient's ability to quickly understand the 
information received is due to the said recipient. Have important qualifications of the recipient. 
The communication and management roles which the key factor is the communication 
technology allows personnel to access knowledge more easily and conveniently, including the 
ability of communicate with Specialists in different fields Find the information and knowledge 
you need through the network. Intranet, extranet, or internet. From the coronavirus situation 
That affect the economy, society, as well as the industrial sector As a result, the management 
within the organization is difficult. Employee retention for the organization Need to rely on an 
important factor that is internal communication. Especially The communication environment 
must include; honesty, sincerity, acceptance of ideas between each other using the art of 
persuasion by leaders, and the use of presentation and communication techniques. 
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ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI): 
ยกระดับสาธารณสุขและการศึกษาไทยได้อย่างไร 

Artificial Intelligence (AI): How to enhance Thai public health and education 
 

เสกสรร มนทิราภา1 
 

บทคัดย่อ 
 
         บทความนี้เป็นการน าเสนอการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ซึ่ง AI นี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมมนุษย์อย่างก้าวกระโดด อย่างที่ไม่เคยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาก่อน AI สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับแขนงต่างๆอย่างกว้างขวาง และส าหรับ
สาธารณสุขและการศึกษาของไทยก็สามารถน ามาใช้ได้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทฺธิผล 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสาธารณสุขและการศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังรับบริการที่มีคุณภาพ ลด
ความเหลื่อมล้ า ในด้านสาธารณสุขนั้นยังสามารถให้บริการในเชิงป้องกัน ซึ่งดีกว่าในการรักษา ซึ่งจะ
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ส าหรับการศึกษาก็เช่นเดียวกันจะท าให้มีการกระจายไปยังผู้เรียนได้
อย่างกว้างขวาง ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี เมื่อประชาชนในประเทศมีสุขภาพที่ดีและมี
การศึกษาที่ดีข้ึน ย่อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและช่วย
เสริมสร้างให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
ค าส าคัญ: ปัญญาประดิษฐ์  
 
 

ABSTRACT 
This article presents the use of Artificial Intelligence (AI) that will change the world and 

human society by leaps and bounds as never before has changed. AI can be applied to a wide 
range of fields. For public health and education in Thailand, it can be used. To increasing 
efficiency and efficiency. so that people can access public health and education more 
conveniently  and also receive quality service reduce inequality In public health, it can also 
provide preventive services  which is better in treatment which will cost more time and cost 
than. For education, it will be widely distributed to learners. with modern technology When 
people in the country have better health and better education It is indeed a valuable human 
resource. And it is beneficial to the development of the country and to strengthen the country's 
ability to compete further. 

 
Keyword: Artificial Intelligence (AI) 
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๑.บทน า 

ย้อนไปในยุค 1900s เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากยุคเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
นั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทั่วโลกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพ
โยกย้ายถิ่น เพื่อเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทกลายเป็นเมือง การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ มาในยุคปัจจุบัน เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 นั้น เรากาลังเข้าสู่ยุ ค
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Age: AI) ก าลังจะพลิกโลกครั้งมโหฬาร เหมือที่เครื่องจักไอ
น้ า ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกและสังคมมนุษย์อย่างก้าวกระโดดมาแล้ว  ซึ่งใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน เริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจในประเด็นนี้ที่ว่า เมื่อเราเริ่มเข้ าสู่ยุค AI เข้ามามี
บทบาทต่อสังคมมนุษย์โลกมากขึ้น อะไรที่จะเกิดขึ้นตามมาได้บ้าง ซึ่งสิ่งที่ตามมานั้นย่อมมีทั้งข้อดี 
ข้อเสีย ความกังวล และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนี้2  

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในแต่ละแขนง ซึ่ง
รวมถึง การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยก็เช่นเดียวกัน จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท าให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณสุขและการศึกษาได้สะดวกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

  ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่งที่ท าให้
คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ทั้งในเรื่องของความคิด การวิเคราะห์ หรือ
การเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มนุษย์เขียนหรือจัดท า
ชุดค าสั่งขึ้น แล้วน ามาประมวลผลหรือน ามาฝังไว้กับอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือท าให้เกิดระบบ
จักรกลอัจฉริยะหรืออุปกรณ์นั้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ อีกทั้งจักรกลอัจฉริยะยังสามารถท าให้
อุปกรณ์ที่มีการฝังเทคโนโลยี AI ไว้ สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้อีกด้วย รวมถึงเทคโนโลยี AI มี
กระบวนการคิดที่คล้ายมนุษย์ และยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจข้อมูลต่าง ๆ ได้เอง โดยมี
การน า AI มาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ด้านการคมนาคมอัจฉริยะ ด้านการประมวลผลภาษา ด้าน
การแพทย์หรือสุขภาพต่างๆ  ด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น3 

AI ถือก าเนิดขึ้นในปี ๑๙๕๐ นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ ชื่อ  
Alan Touring ได้คิดค้นและทดสอบความสามารถของการใช้เทคโนโลยี AI ว่าสามารถใช้ความคิดได้
ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ  ล้มลุก
คลุกคลานอย่างยาวนาน จนค้นพบเทคนิคใหม่ของ Neural Networks เรียกว่า Deep Learning
เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากข้อมูลจ านวนมาก พร้อมๆ กับ มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
                                                           

2 สุกุมล มุ่งพัฒนสุนทร, ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังที่ ๘, (๒๕๖๑) : หน้า ๓๔ 

3 นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์, AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย, ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปี
ที่ ๐๙ ฉบับที่ ๐๕ (เมษายน ๒๕๖๒)  : ๑ 
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ประมวลผลข้อมูลจ านวนมหาศาลในชั่วพริบตา การเชื่อมต่อเทคโนโลยี AI เข้ากับอินเทอร์เน็ต ยุค
สมัยของ AI จึงเกิดข้ึน  

ในปี ๒๐๑๗ เป็นปีที่ AI ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจาก มีการแข่งขันหมากล้อม 
ระหว่างแชมป์โลกท่ีเป็นมนุษย์ กับ คู่แข่งขันที่ เป็น AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกชื่อ Alpha GO ที่พัฒนาโดย 
Google โดย AI เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย เนื่องจากหมากล้อมเป็นเกมส์ที่
ละเอียดอ่อน ซับซ้อน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ หลังจากนั้น AI ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นที่ยอมรับ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย 

๓.การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในงานสาธารณสุขไทย 

 จากการพัฒนาประเทศและเพ่ิมการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ ก าลังคนด้านสุขภาพ
ภาพรวามของประเทศใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ วิชาชีพแพทย์ ทันตแทพย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ 
ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีภาครัฐเป็นก าลังผลิตหลัก 
แต่จ านวนการผลิตยังคงไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดย
จากการคาดประมาณความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพ พบว่า ประเทศไทยยังมีความขาดแคลน
ก าลังคนในหลายสาขาวิชาชีพ  

ด้านการกระจายก าลังคนด้านสาธารณสุข พบว่าบุคคลากรด้านสาธารณสุขยังมีการกระจุก
ตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางในขณะที่สถานบริการในภูมิภาคพ้ืนที่ห่างไหลหรือกันดาร 
คุณภาพในการให้บริการสาธารณะสุขยังมีความเหลื่อมล้ า เช่น อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรของ
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกัน 3.6 เท่า4 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการกระจาย
และขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ  ส่งผลต่อความเป็นธรรมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชน ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีขึ้น และเกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนที่ต่อไป นอกจากนี้ 
ยังพบปัญหาการสูญเสียก าลังพลด้านสุขภาพออกจากระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ที่มีการลาออกากราชการสูงมาก มีสาเหตุจากการจ้างงานใน
รูปแบบลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้รับสิทธิและสวัสดีการเหมือนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ท าให้มี
การย้ายไปท างานในภาคเอกชนและภาครัฐอ่ืน ที่มีความขาดแคลนพยาบาลหรือต้องการพยาบาล
เพ่ิมขึ้น5  ซึ่งนอกเหนือจากการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังรวมถึง การขาดแคลน
สถานพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกลกันดาร โดยในปี ๒๕๕๗
อัตราส่วนประชากรต่อเตียงของกรุงเทพมหานคร เท่ากับ ๒๐๓:๑  ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อัตราส่วนเท่ากับ ๖๐๖:๑ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของสถานพยาบาลที่ไม่สมดุลย์ 

                                                           
4 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหง่ชาต ิฉบับที ่๑๒, (๒๕๕๘), หนา้ ๒๕ 
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, (นนทบุรี : 

ดีเซ็มเบอร์ร่ี,๒๕๖๐), หน้า ๖๐ 
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จากสภาพปัญหาต่างๆดังที่ได้กล่าวมานั้น สามารถที่จะแก้ไขหรือท าให้ปัญหาเบาบางได้ใน
หลายๆด้านและหนึ่งในนั้นคือการน าเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์(AI) มาใช้
ประโยชน์ โดย 

๑.บริการคลินิกไร้แพทย์ ให้บริการทางด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เป็นบริการ
คลินิกที่ให้บริการแบบไม่ต้องใช้คนโดยจัดท าเป็นตู้ บริการนี้สามรถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
และบริการด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนต่างๆ ได้ เช่น หมู่บ้าน ตลาด แหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน เป็น
ต้น  ตู้คลินิกนี้ ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ มีการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางการแพทย์ของผู้อาศัยในชุมชนอย่างรวดเร็ว ตู้คลินิกนี้สามารถให้บริการค าปรึกษาด้านสุขภาพ
แบบออนไลน์ส าหรับโรคทั่วไป และสามารถให้ค าตอบทางการแพทย์ได้ทันที โดยมีมาตรฐานความ
ถูกต้องระดับสากล รวมถึงจัดให้มีบริการยาสามัญ โดยสามารถซื้อได้ทันทีตามต้องการ   เมื่อมีคนไข้
มาใช้บริการในตู้คลินิก คุณหมอ AI จะท าหน้าที่เหมือเป็นหมอจริง ช่วยเก็บข้อมูลเรื่องอาการและ
ประวัติการเจ็บป่วย หลังจากนั้นจึงให้ค าแนะน าจากการวินิจฉัยโรค คนที่เป็นแพทย์จจริงๆ จะเข้า
มาร่วมให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปได้และเกิดขึ้น
จริงแล้ว  

๒.บริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ รวมถึงการจ่ายยารักษาโรคออนไลน์ บริษัท
ประกันภัย และบริการนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  โดยจัดท าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาล แพทย์ ร้านขายยา บริษัทขนส่งยา คนไข้หรือผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน 
Application หรือ Website ขอรับการตรวจการรักษาผ่านทางออนไลน์  จะมี AI และ แพทย์จริง 
คอยให้ค าแนะน าปรึกษา จ่ายยา นัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเก็บประวัติการรักษา6  

๔.การน าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในงานการศึกษาไทย 

การการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องเร่งพัฒนาให้ทันและเพียงพอต่อ
ความต้องการทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า การศึกษา เป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญมากต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ส าหรับประเทศไทยมีการพัฒนาและปฎิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน . แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหาหลัก ๒ ด้านใหญ่ๆคือ ๑) ปัญหา เชิงปริมาณ ยังให้บริการแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่ว
ประเทศได้อย่างไม่ทั่วถึง มีคนที่ไม่ได้เรียนและออก กลางคันก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูง 
เยาวชนที่ไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีราวร้อยละ ๓๐ ของประชากรวัยเดียวกัน ๒) ปัญหา
เชิงคุณภาพ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังสอนแบบบรรยายเนื้อหาให้นักเรียน  ท่องจ าไปสอบแบบปรนัย 
                                                           

6 สุทธิชัย ทักษนันต์, AI Change The Future World เปล่ียนอนาคตโลก, (กรุงเทพฯ: บุ๊อค ด็อท คอม, ๒๕๖๓), 
หน้า ๑๐๒-๑๐๘ 
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นักเรียนยังคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้น้อย และมีความแตกต่างด้านคุณภาพ อย่างมาก (วัดจากคะแนน
การสอบระดับชาติและนานาชาติ) ระหว่างโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ กว่า ๓๐๐ แห่ง กับ
โรงเรียนรอบนอกราว ๓๐,๐๐๐ กว่าแห่ง สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดหลักๆ ซึ่งท าให้มีผู้ขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในสถาบันดังกล่าว
นี้อีกเป็นจ านวนมาก7 ในการปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทยนั้น มีหลายมิติที่ต้องด าเนินการแต่ใน
บทความนี้ขอน าเสนอในด้านของการน าเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย เพื่อที่จะเป็นการยกระดับการศึกษา
ของไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา แม้ว่า
ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาทางไกล และ การศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของ 
Covid 19 แต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากด้วยความก้าวหน้าของ AI  

ห้องเรียน SMART online เป็นการเรียน การสอนแบบ Online โดยครูผู้สอนหลัก ครูแนว
หน้าที่มีความสามารถ สอนสดในห้องหลัก และเชื่อมโยง Online ไปยังห้องอีก 20-30 ห้อง หรือ
มากกว่านั้น โดยห้องรองจะเป็นครูผู้ช่วย ระบบการศึกษา การเรียน การสอน ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะ
เป็นรูปแบบโรงงาน  นักเรียนนักศึกษาทุกคนถูกบังคับให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ด้วยความเร็วที่เท่ากัน 
ด้วยวิธีเดียวกัน ในสถานที่แห่งเดียวกันและในเวลาพร้อมกัน โดยไม่สนใจว่านักเรียนได้รับสิ่งที่ถูกสอน
ไปหรือไม่ มันเป็นรูปแบบที่ครูผู้สอนมีจ านวนและเวลาที่จ ากัด แต่ AI ช่วยขจัดข้อจ ากัดเหล่านี้ออกไป
ได้ เพราะ AI จะได้ตอบสื่อสารกับนักเรียนและปรับแต่งกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน 
ครูจึงมีอิสระในการสอนแบบตัวต่อตัวมากขึ้น 

เราสามารถใช้ AI เข้ามาคอยสังเกตและท าความเข้าใจนักเรียน แต่ละคน เช่น พวกเขาถนัด
อะไร ไม่เข้าใจตรงไหน ตั้งใจเรียนหรือไม่ ตอบค าถามเร็วแค่ไหน จากนั้นเราก็ปรับให้เข้ากับแต่ละคน
ได ้ครูผู้สอนจะรู้ทันทีว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ ระหว่างนั้นจะมีกล้องตรวจจับใบหน้า เพ่ือเช็คชื่อ ตรวจ
ความตั้งใจเรียน และประเมินความตั้งใจโดยดูจากท่าทางนักเรียน เช่น พยักหน้า ส่ายหน้า หรือท า
หน้างง  เมื่อนักเรียนกลับบ้านจะมีการใช้ประวัติผู้เรียน ควบคู่กับ AI เพ่ือส่งการบ้านที่ตรงกับ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เด็กเก่งก็จะได้การบ้านที่ยาก เด็กที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้การบ้านแบบ
ธรรมดา รวมทั้งแบบฝีกหัดเพ่ิมเติม รวมถึงการเรียนเสริม ส าหรับข้อมูลของนักเรียน ผลการเรียน ก็
จะถูกส่งด้วยระบบ AI แจ้งไปยังผู้ปกครอง ให้ทราบข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยดูแลอีกทาง
หนึ่ง เป็นการสมานความร่วมมือกันระหว่างทางที่บ้านกับท่ีโรงเรียน8  

๕.สรุป 

                                                           
7 ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย ๒๕๖๑/๒๕๖๒, (นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 

๒๕๖๒), หน้า ๖  
8 Kai Fu Lee, AI Super Powers, (กรุงเทพฯ: ซุปเปอร์โพซิชั่น, ๒๕๖๒), หน้า ๑๙๘-๒๐๑ 
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จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะอินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์ ปริมาณข้อมูลมหาศาล 
รวมถึง  ความสามารถในการเรียนรู้ของ AI   จึงท าให้ AI ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถน า
ใช้ประโยขน์อย่างมหาศาล หลากหลายวงการ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและการศึกษาของไทย 

๑.บริการคลินิกตู้และบริการทางการแพทย์แบบออนไลน์นี้ เป็นเทคโนโลยี่ที่เป็นไปได้และ
เกิดข้ึนจริงแล้ว ตัวย่างที่ประเทศจีน และถ้าเราด าเนินการสิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยได้ ก็จะท าให้เรา
สามารถลดความต้องการแพทย์ลงไป เพ่ิมความรวดเร็วในการรักษา รักษาโรคได้ทันท่วงที รวมถึงสา
มารป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงความจ าเป็นที่จะต้องเข้าสถานพยาบาลและต้องการเตียงก็
จะลดลงไปอย่างมากเป็นการเพ่ิมคุณภาพพชีวิต ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดการเหลื่อมล้ าใน
ด้านสาธารสุขของประชาชน 

๒.ห้องเรียน SMART online เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียน online กับ การเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ ช่วยควบคุมคุณภาพของการเรียน การสอน ได้เป็นอย่างดี  และเพ่ิมการเข้าถึงการเรียน
ของนักเรียน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างกัน นักเรียนด้อยโอกาส  ซึ่งจะท าให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

๖.ข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจะช่วยในการพัฒนาประเทศได้ อย่างไรก็ตามก็
ยังมีอีกหลายปัจจจัยที่จะช่วยส่งเสริมสาธารณสุขและการศึกษาของไทยให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป  

๑.สาธารณสุขของไทยควรเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา เช่น การดูแลสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน โดยเฉพาะโรคที่ไม่มีเชื้อโรค เช่น โรคความ
ดัน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น 

๒.ปรับปรุงคุณภาพผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนให้
เหมาะสมและความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

๓.ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน การเรียน และการวัดผล  ฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์ รักการ
อ่าน และ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนะธรรม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด 
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ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๘, (๒๕๖๑) : หน้า ๓๔ 

นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์, AI เทคโนโลยีอนาคตของประเทศไทย, ส านักวิชาการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๐๕ (เมษายน ๒๕๖๒)  : ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, (๒๕๕๘), หน้า ๒๕ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔, (นนทบุรี : ดีเซ็มเบอร์รี่,๒๕๖๐), หนา้ ๖๐ 

สุทธิชัย ทักษนันต์, AI Change The Future World เปลี่ยนอนาคตโลก, (กรุงเทพฯ: บุ๊อค ด็อท 
คอม, ๒๕๖๓), หน้า ๑๐๒-๑๐๘ 

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย ๒๕๖๑/๒๕๖๒, 
(นนทบุรี : ภาพพิมพ์, ๒๕๖๒), หน้า ๖ 

Kai Fu Lee, AI Super Powers, (กรุงเทพฯ: ซุปเปอร์โพซิชั่น, ๒๕๖๒), หน้า ๑๙๘-๒๐๑ 

 
 



๑  นักศึกษา ปริญญาเอก คณะศึกษาศาตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัขอนแก่น
๒  อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสภุานุวงค์ (สปป.ลาว) 

๓  อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาตร์ สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฎิรูปหลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมสอดคล้องกับบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ 
แห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว หรือ ไม่: การวิเคราะห์ในมุมมองของ 

หลักสูตร และ การสอน 
REFORMING OF THE CORE CURRICULUM FOR SECONDARY TEACHERS OF THE LAO’S PEOPLE 

DEMOCRATIC REPUBLICS IN ACCORDANCE WITH THE CONTEXT OF THE FACULTY OF 

EDUCATION: AN ANALYTICAL PERSPECTIVE AS A CURRICULUM AND INSTRUCTION 

Thongthiane Vathanavong๑ 

Phaivanh Vathanavong๒ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร๓ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลาง

สร้างครูมัธยมของ สปป.ลาว (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) กับบริบทของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัย

สร้างครู ในฐานะหลักสูตรและการสอน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสาร ด้วยการ

วิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) ในมุมมองของหลักสูตรและการสอน และ รวบรวมข้อมูลแล้ว

น ามาเรียบเรียงย่อความ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมของ สปป.ลาว ไม่

สอดคล้องหรือเหมาะกับบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ ใน สปป.ลาว 

ค าส าคัญ  หลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยม การวิเคราะห์ในมุมมองของหลักสูตร และ การสอน 

ABSTRACT

This purpose was to analyze the coherence of the High School Teacher 
Training Core Curriculum of Lao PDR (newly revised curriculum) with the context of 
the Faculty of Education and the Teacher Training College. The qualitative research 
methodology was used on contents analysis with the Perspective as a Curriculum 
and Instruction. The results of this research were: The Core Curriculum for Secondary 
Teachers of the Lao’s People Democratic Republics is not consistent with or suitable 
for the context of the Faculty of Education in Lao PDR. 
Keyword: Core Curriculum, Analytical Perspective as a Curriculum and Instruction



๑. บทน า 

จากที่มีการกล่าวว่า“ครูเปรียบ เสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรา” นั้นคงจะไม่ผิดเพราะใน
ชีวิตหนึ่งของเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับครูมากที่สุดรองจากพ่อแม่ ครูจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับเรานับแต่วันแรกที่ย่างก้าวเข้าสู่สถานศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา บางคนต่อไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย อาชีพครู จึงเป็นอาชีพที่มีโอกาสได ้
พบผู้เรียนในแต่ละรุ่นที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งมาจากครอบครัวมีฐานะและครอบครัวที่
ยากจน ครูจึงเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พายเรือส่งผู้เรียนให้จบการศึกษาออกไปในแต่ละรุ่นจนกว่าครูจะ
พ้นจากราชการหรือเกษียณอายุราชการไป  ฉะนั้น ในการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ครูหรือผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ มากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะสิ่ง
ส าคัญของการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน การที่ครูจะเป็น
บุคคลที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น ครูจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
ต้องปรับบทบาทของตนจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน รวมทั้งจะต้องเป็ น
ผู้พัฒนาตน พัฒนางาน หรือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนด้วย การที่จะตอบสนองให้ครู
เกีดสมรรถนะตามกรอบดังกล่าว หลักสูตรของการสร้างครูจึ่งเป็นหัวใจส าคญในการพัฒนาการด้าน
การพัฒนาจุดนี้หลักสูตรของการสร้างครูมีกระบวนวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการและกิฬาของ สปป.ลาว รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งโดยยึดเอาการพัฒนางานด้าน
การศึกษาเดีนหน้าทุกด้าน หนึ่งก้าว โดยให้นามสมญาว่า “ครูเปรียบเหมือนแม่พิมย์ของชาติ ครูเป็น
นักวิศวกรหล่อหลอมดวงวิญญาณของเด็ก” ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรสร้างครู ส่งเสริม และผลักดันด้าน
บทบาท หน้าที่ของครู เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมในแต่ละระยะ๔  

คณะศึกษาศาตร์ และวิทยาลัยครูของประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว หรือ 
สปป.ลาว ล้วนมีหน้าที่ในการผลิตครูและบุคคลากรทางการศึกษา แต่ตลอดระยะ เวลา 20 กว่าปีที่
ผ่านมาทั้งสองสถาบันต่างก็ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับของตนอย่างชัดเจน แต่เนื่องจาก
สังคมมีความก้าวหน้าและทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้บทบาทของโรงเรียนและ
ครูเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ฉนั้น จึ่งมีความจ าเป็นต้องเตรียมบุคคลากร เตรียมครูเพ่ือสอนในสาขาต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ท่
วงทันกับสภาพการณ์ดังกล่าว และความเป็นเอภาพในทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกิฬาจึ่งได้
ประกาศใช้หลักสูตรสร้างครูมัธยมสอนได้แต่ ชั้นมัธยมปีที 1 ถึง ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างครูที่ใช้
เป็นหลักสูตรแกนกลางส าหรับสายสร้างครู กล่าวคือ ทั้งคณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยครูต้องใช้
หลักสูตรเพื่อให้ระบบการสร้างครูใน สปป.ลาว เป็นไปในทศิทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด 

๔ นาลี บัวสังทอง (๒๐๐๖) 
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ปัญหาการขาดแคลนครูสอนในท้องถิ่น แต่ตลอดการน าใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีกว่า ได้
ประสบปัญหาหลายด้าน สิ่งส าคัญประการหรึ่งคือท าให้ครูที่จบจากหลักสูตรนี้รับใช้สังคมไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ใช้แยกส่วนก่อนหน้านี้๕ 

ด้วยเหตุผล ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึ่งสนใจวิเคราะห์ใน “มุมมองเชิงวิเคราะห์ในฐานะหลักสูตรและ
การสอน: การปฎิรูปหลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมของ สปป.ลาว สอดคล้องกับบริบทของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จิง หรือ” ต่อประเด็นดัง กล่าวมีข้อถกเถียงของสังคมอย่างมากมาย และในบทความนี้
จะคลี่ให้เห็นถึงการน าใช้หลักสูตรดังกล่าว ไม่เหมาะกับคณะศึกษาศาตร์มะหาวิทยาลัยแห่งต่าง ๆ 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมของ สปป.ลาว (หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่) กับบริบทของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยสร้างครู ในฐานะหลักสูตรและการสอน 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารด้านนโยบายวิสัยทัศน์ถึงปี 
คศ. 2030 และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและกีฬา ถึงปี คศ. 2025 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และกีฬา แห่งสปป.ลาว ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการและกีฬาถึงปี คศ. 
2025 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา วิสัยทัศถึงปี คศ. 2030 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและกีฬาถึงปี ค.ศ. 2025 ของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยสร้างครูแห่งสปป.ลาว๖ ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) ในมุมมองของหลักสูตรและการสอน และ รวบรวมข้อมูล
แล้วน ามาเรียบเรียงย่อความ    
๔. ผลการศึกษา 

๔.๑ ด้านบริบทของสถาบันการศึกษา 
ต้องยอมรับว่า ภารกิจของคณะศึกษาศาตร์แต่ละมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยสร้างครูมีความ

แตกต่างกัน อย่างวิทยาลัยสร้างครู มีหน้าที่ผลิตครูเป็นหลัก ก็ต้องเน้นหลักสูตรด้านนี้ แต่จะเห็นว่า
ตลาดการศึกษามีการแข่งขันที่สูงขึ้น ท าให้หลายวิทยาลัยสร้างครูต่างทยอยเปิดหลักสูตรเหมือนกับ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน ๆ เพราะหวังว่าจะใช้ในการผลิตครูไปในทิดทางเดียวกันทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ แต่ดั่งที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า บริบทด้านการบริหารทั้งในศึกษาศาตร์
และวิทยาลัยสร้างครู มีความแตกต่างกันทั้ง ด้านนโยบาย ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารหลักสูตร 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน เนื่องจากถ้าดูในด้านนโยบายระดับชาติคือ คณะศึกษาศาตร์มีนโยบาย 
สายตรงกับกรมการศึกษาชั้นสูง (Higher Education Department) ส่วนวิทยาลัยสร้างครูมีนโยบาย 

๕ กระทรวงศึกษาธิการและกิฬา (๒๐๑๕) 
๖ คณะศึกษาศาตร์ (๒๐๑๘) 
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สายตรงกับกรมสร้างครู(Teacher Education Department) เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่สองกรม
จะมีความแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ทั้งปวง 

นอกจากนี้ เจ้าของหลักสูตรคือ กรมสร้างครู ไม่ได้สนองสื่ออุปกรณ์หรือพ้ืนฐานโครงร่าง ที่
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกของหลักสูตรนี้ ให้แก่คณะศึกษาศาสตรแต่สนองให้วิทยาลัยครูครบชุด ซึ่ง
กรมสร้างครเูอง ระบุว่าการสนองสื่ออุปกรณ์หรือพ้ืนฐานโครงร่างเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของกรมการศึกษา
ชั้นสูงที่ต้องรับผิดชอบคณะศึกษาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน กรมการศึกษาชั้นสูงก็ได้ด าเนินการสนองตอบสิ่ง
อ านวยความสะดวกเหล่านี้ แต่การสนองตอบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักสูตรนี้เลย กล่าวคือด้วย
นโยบายของกรมการศึกษาชั้นสูงเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรจึ่งไม่สามารถสนองสื่อ
อุปกรณ์หรือพ้ืนฐานโครงร่างของหลักสูตรได้ตรงจุดได้. 

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
จากการรายงานสภาพการใช้หลักสูตรดังกล่าวในคณะศึกษาศาสตร์ทั้ ง 4 แห่งใน

มหาวิทยาลัย พบว่า หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยผลิตครูและหน่วยใช้ครูจ านวนบัณฑิตที่จบใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  คือ มี
มากกว่าความต้องการในภาพรวม แต่ครูกลับไม่เพียงพอในบางสาขาวิชาที่ข้าดแคลนนั่น คือ ยังไม่
สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม หรือเพียงพอในทุกระดับชั้นระดับการศึกษา และสาขาวิชา 
นอกจากนี้ ยังพบว่าสถาบันผลิตครูมีเป็นจ านวนมากทั้งของคณะศึกษาศาคร์และวิทยาลัยสร้างครู 
และรับนิสิตนักศึกษาเพ่ือผลิตครูมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานอีกทั้งสถาบันผลิตครูเหล่านั้นมีคุณภาพ
แตกต่างกัน ท าให้ครูที่ผลิตออกมามีคุณภาพแตกต่างกันไปด้วย รวมทั้งปัจจุบันความศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูมีน้อยลงเป็นผลท าให้คนดีคนเก่งไม่ต้องการเป็นครูบัณฑิตศึกษาศาสตร์บางส่วนจบแล้วไม่มาเป็นครู
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ขาดครูที่มีคุณภาพ อีกประการหนึ่งคือ ปัญหาการใช้ครูในแต่ละปีจะพบว่า 
ครูมีภาระงานเป็นจ านวนมาก โดยมีหน้าที่หลักคือการสอน ท าแผนการสอน การสอบ (ออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ ให้คะแนน) นอกจากนี้ ยังมีภาระหน้าที่อ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการสอน อย่างเช่น งานการเงิน
งานธุรการของโรงเรียน และโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเพิ่มเติม อาทิงาน ตัวชี้วัดโครงการ / 
กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากท าให้ครูต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปท างาน
เหล่านั้นท าให้งานการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักถูกลดความส าคัญลงไปครูต้องทิ้งห้องเรียนและเวลาที่
ให้กับการสอนในปีหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนครูที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

๔.๓ ด้านโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรสร้างครูมัธยมสอนได้แต่ชั้นมัธยมปีที 1 ถึง ชั้นปีที่ 7  เป็นหลักสูตรเอกภาพที่

กระทรวงศึกษาธิการและกิฬาประกาศให้ใช้ร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตรและวิทยาลัยสร้างครู 
แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของหลักสูตรตามมารตฐานหลักสูตรแห่งชาติที่กรมการศึกษาชั้นสูง
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ก าหนดไว้คือ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 120 หน่วยกิตถึง 
150 หน่วยกิต แต่ในหลักสูตรเอกภาพที่ใช้มีหน่วยกิตถึง 160 หน่วยกิต ท าให้มีผลตามมาคือจากการ
เรียนการสอนตามหน่วยกิตใช้เวลา 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษาซึ่งยากแก่การบริหารจัดการชั้นเรียน มี
จ านวนวิชาเรียนมากเกีน ท าให้ครูผู้สอนส่วนมากกังวนว่าการจัดการสอนจะไม่คบตามหลักสุตรที่
ก าหนดไว้ จ านวนหน่วยกิตของบางรายวิชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง บางเนื้อหาไม่สามารถน ามา
จัดการเรียนการสอนได้จริง เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบหลักสูตรยังพบว่า ทางด้านแนวคิดของการ
พัฒนาหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามแนวคิดด้านการพัฒนา กล่าวคือ 

(๑). แนวคิดท่ีเน้นวิชาการ (Academic Rationalism) แนวคิดนี้จะให้ความส าคัญกับ การ
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และใช้ ความรู้เหล่านั้นอย่างถูกต้องตามศาสตร์ แนวคิดนี้จึง
ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม โดยผู้เรียน จะถูกมองเป็นผู้รับความรู้จากผู้สอนและดู เหมือนจะเน้นความ
แตกต่างระหว่าง องค์ประกอบของหลักสูตรมากกว่าการท าให้ เกิดการเชื่อมโยงข้ามหลักสูตร 

(๒). แนวคิดท่ีเน้นประสิทธิภาพสังคม และเศรษฐกิจ (Social and Economic Efficiency) 
แนวคิดนี้มองว่าหน้าที่หลักของการศึกษาคือ การพัฒนาทุนมนุษย์ หลักสูตรจะถูกออกแบบ เพ่ือ
เตรียมพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ เตรียม
คนเพ่ือการมีงานท า การศึกษา จึงเปรียบเหมือนเบ้าหลอม๘ 

(๓). แนวคิดที่เน้นการปฏิรูปสังคม (Social Reconstructionism) แนวคิดนี้ถูกมองในเชิง
ลบว่า ผลิตคนเพ่ือออกไปเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง สังคม มองว่าสังคมมีปัญหา เช่น ความไม่ 
ยุติธรรม ความไม่เสมอภาค หลักสูตรจึงมีหน้าที่ ผลิตคนให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ในสังคม และเข้า
ไปแสดงพลังในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น หลักสูตรและการเรียนการสอนจะเน้นการท า ให้ผู้เรียนเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับปัญหาหรือ ประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคม เพ่ือฝึกการค้นหา หรือเรียนรู้การแก้ปัญหา
สังคม 

(๔). แนวคิดที่เน้นความก้าวหน้า (Progressivism) แนวคิดนี้เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ 
หลักสูตรมุ่งตอบสนองความต้องการ จ าเป็นของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น ความถนัด ความ
สนใจ เพ่ือต่อยอดและส่งเสริม ความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มีความยุ่งยากใน
การเรียนรู้หรือม ีข้อจ ากัดทางร่างกาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาความก้าวหน้า ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สร้างสรรค์ความรู้หรือเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น และเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตรนี้ยังไม่ปรากฎหรือระบุแนวคิดทั้งสี่นี้ไว้อยู่ส่วนใดของหลักสูตร
เลยก็ตาม แต่จุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการและกิฬาที่สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพ่ือมุ่งเน้นผลิตครู
สนองตอบให้กับสังคมโดยเฉพาะการสนองครูที่ขาดแคลนในเขตชลบทและพ้ืนที่ห่างไกล แต่จากการ
ส ารวจของคณะศึกษาศาตร์ทั้งสี่แห่ง พบว่า นักศึกษาที่จบแล้วร้อยละ 86.5 ไม่กลับภูมิล าเนาเดิม 
และ 90.5 ไม่ได้ประกอบอาชีพครู นอกจากนี้ยังพบอีกว่านักเรียนที่มาเรียนครูส่วนมากเป็นกลุ่มที่
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ไม่ได้เลือกมาเรียนในสายนี้ด้วยตนเอง๙ กล่าวคือ มาเรียนครูด้วยความจ าเป็น อาทิ พ่อแม่ให้มาเรียน 
ตกหล่นจากวิชาอ่ืนมาเรียนครู...เป็นต้น 

๔.๔ สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ผลจากการรายงานในการประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสร้างครูมัธยมสอนได้แต่ ม.

1 ถึง ม.7 ในปี คศ.2018 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งสี่แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยสุพานุวงค์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสวรรณะเขต และ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ได้รายงานในทิศทางเดียวกันจากผล
ส ารวจความเห็นของครู เพ่ือสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท าหน้าที่ครู พบว่า ปัจจัยที่เป็น 
 อุปสรรคของการท า หน้าที่จัดการเรียนการสอนของครูประกอบด้วย (๑). ภาระหนักนอกเหนือการ
สอน การท าหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูมี เวลาเตรียมการสอนน้อยลง
และขาดสมาธิในการสอน (๒). จ านวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ และมีการก าหนดอัตราก าลังที่
ไม่เหมาะสม (๔). ขาดทักษะทางด้านไอซีที (๕). ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูในขณะที่ครูรุ่น
เก่าไม่ปรับตัว โดยครูรุ่นใหม่ขาดความ เชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะความเป็น
ครู  (๖).ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากระบบโรงเรียนเป็นระบบราชการครูต้อง
ปฏิบัติ ตามนโยบายของหน่วยงานราชการต้นสังกัด ซึ่งนโยบายบางอย่างอาจจะไม่ดีเสมอไป เช่น การ
เรียนการสอน ภาษาอังกฤษที่เน้นไวยากรณ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ นักศึกษาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี
แต่ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้๑๐ 
๕. บทสรุป 

บทความนี้จะได้น าเสนอมุมมองเชิงวิเคราะห์ในฐานะหลักสูตรและการสอนเกี่ยวกับการปฎิ
รูปหลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมสอนได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที 1 ถึง ชั้นปีที่ 7 (สอนได้แต่ ม.1 – ม.7) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกลนกลางเอกภาพทั่วประเทศส าหรับการสร้างครูของประเทศ สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ณ ปัจจุบันน าใช้ทั้งในสถาบันสร้างครู วิทยาลัยครูและ
คณะศึกษาศาสตร์ โดยมมุมมองการน าเสนอบทความนี้เพียงวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีถึงความเหมาะ 
หรือไม่ อย่างไร ระหว่างวิทยาลัยครูและคณะศึกษาศาสตร์ ในบริบทของ สปป.ลาว ซึ่งสามารถได้  
ข้อสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางสร้างครูมัธยมของ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว   
สอดคล้องกับวิทยาลัยสร้างครู แต่ยังไม่สอดคล้องหรือเหมาะกับบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ ใน 
สปป.ลาว ด้วยเหตุผล หลายประการ อาทิเช่น (๑) ทางด้านเนื้อหา เป็นหลักสูตรที่ใช้เนื้อหาสาระ

 ๘ กรมจัดตั้งและพนักงาน (๒๐๐๘)
๙ ดุษฏี มัชฌิมาภิโร (๒๕๕๔)

 ๑๐ จันนิตา รักษ์พลเมือง (๒๕๕๙)
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มากกว่าการปฎิบัติ กล่าวคือยากที่จะสร้างครูคนเดียวแต่ให้จะสอนได้ตั้งแต่ ม.๑ ถึง ม.๗ ทางด้าน
คุณภาพอาจจะมีความเป็นไปได้ข้อนข้างยาก (๒) ทางด้านบริบท ทั้งวิสัยทัศน์ ภาระกิจ พันธกิจ ไม่
สอดคล้องกับนโยบายของศึกษาศาสตร์ (๓) ขาดความชัดเจนในด้านนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรระหว่าง
กรมการศึกษาชั้นสูงและกรมสร้างครู กล่าวคือ นโยบายของสองกรมเกี่ยวกับหลักสูตรยังคลุมเคลือ ไม่
ชัดเจน 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ในแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวทางกระทรวงศึกษาธิการและกิฬา หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา ดังนี้ 

(๑). ควรระบุบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างกรมสร้างครูและกรมการศึกษาชั้นสูง ทั้ง
ด้านการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะวิทยาลัยสร้างครูและคณะศึกษาศาตร์ 

(๒). แบ่งระบบการสร้างครูระหว่างวิทยาลัยสร้างครูและคณะศึกษาศาตร์ ให้ชัดเจนคือ 
วิทยาลัยสร้างครูอาจจะสร้างครูถึงในระดับมัธยมตอนต้น ส่วนคณะศึกษาศาสตร์สร้างครูตั้งแต่ใน
ระดับมัธยมตอนปลายเป็นต้นไป 

(๔).  การแก้ปัญหาผลิตบัณฑิตอาจจะให้กระทรวงและท้องถิ่นร่วมกันวางยุทธ ศาสตร์ผลิต
ครูเฉพาะพ้ืนที่ตามความต้องการและสร้างภาคีพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูระหว่างวิทยาลัยและคณะ
ศึกษาศาตร์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูกับโรงเรียนหรือเขตการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานใช้ครู 
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การสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้ายภายใต้รหัส “PI’CASSO” กับงานต ารวจ

          การน าเทคโนโลยีการสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้ายมาใช้กับงานต ารวจ เพ่ือเป็นแนวทางในการสืบสวน
สอบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาด าเนินคดี ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึง ท าไมถึงต้องมีการสเก็ตซ์ภาพใบหน้า
คนร้าย ประวัติดั้งเดิมของการสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย โดยการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ ภายใต้รหัส 
“PI’CASSO”      ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต ารวจไทยคิดค้นและน ามาใช้งาน รวมถึงการสังเกตจดจ า
ต าหนิรูปพรรณของคนร้าย เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่สเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย จากขอบเขตการเขียน 
ผู้เขียนได้มีประสบการณ์การท างานอยู่ที่งานสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย 
          เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการ
ต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา(จากการร้องทุกข์หรือ
ค ากล่าวโทษ) เพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และน าตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ  ในกรณีที่    
ผู้เสียหายหรือพยาน  สามารถจ าภาพใบหน้าคนร้ายได้  เจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะพาผู้เสียหายหรือพยาน มาดูสมุด
ภาพถ่ายคนร้าย ทีฝ่่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร อ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่งได้รวบรวม จัดท า และจัดเก็บสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหาและภาพถ่ายบุคคลพ้นโทษ  โดยแยกประเภท
ความผิด อายุ เพศ คือ น าประเภทความผิดเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน  เพศเดียวกัน จัดอยู่ในสมุดภาพเล่ม
เดียวกัน  ถ้าพบภาพ    ผู้ต้องสงสัย กองทะเบียนประวัติอาชญากรจะส่งภาพพร้อมประวัติให้พนักงานสอบสวน
ใช้เป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนต่อไป แต่ถ้าไม่พบภาพผู้ต้องสงสัย อาจเป็นเพราะคนร้ายไม่เคยท าความผิด
มาก่อน หรือเคย ท าความผิด แต่ไม่เคยถูกจับกุมก็จะไม่มีภาพถ่ายใบหน้าพร้อมประวัติที่กองทะเบียนอาชญากร 
ถึงขั้นนี้แล้ว จึงต้องใช้ภาพสเก็ตซ์ใบหน้าเข้าช่วย โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร  แต่
เดิมเจ้าหน้าที่จะคอยสเก็ตช์ภาพใบหน้าของคนร้ายตามค าบอกเล่าของผู้เสียหาย หรือพยาน  ข้อจ ากัดของวิธีนี้
คือ ผู้เสียหายหรือพยานจะต้องจ าลักษณะใบหน้าคนร้าย ได้อย่างละเอียด นอกจากนั้นยังต้องถ่ายทอดความจ า
ออกเป็นค าพูดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่สเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย สามารถสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้ายได้ตรง
ตามค าบอกเล่า วิธีการเช่นนี้ท าให้การท างานล่าช้าออกไปมาก 
          ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบ     
ภาพใบหน้าคนร้ายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ร้องขอ 
งานถ่ายภาพผู้ต้องหาและจัดท าสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหา โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2
- งานถ่ายภาพ รวบรวม จัดท า และจัดเก็บสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหาและภาพถ่ายบุคคลพ้นโทษ

โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ 
- งานการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้ายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล หน่วยงานอ่ืนในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคเฉพาะจังหวัด เขตปริมณฑลทั้งในและนอก
สถานที่ 

- งานจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานดูสารบบภาพถ่ายคนร้าย
- งานถ่ายภาพผู้ต้องหาที่บันทึกประวัติแผนประทุษกรรม
- งานพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพใบหน้าคนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดท าฐาน

ข้อมูลภาพใบหน้าคนร้าย 
- งานให้ค าแนะน า ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้า

คนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 



- งานเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าบุคคล
- งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงพยายามคิดแก้ปัญหานี้ เมื่อปี 2519 มีการทดลองน าภาพถ่ายคนร้าย

ที่มีอยู่จ านวนมากมาจัดแยกชิ้นส่วนใบหน้าออกเป็น 5 ส่วน  คือ ทรงผมรวมกับหู  คาง  นัยน์ตา จมูก และปาก  
น าชิ้นส่วนทั้งหมดมาแยกกลุ่ม แล้วน ามาให้ผู้เสียหายหรือพยานเลือกวางต่อกันทั้ง 5 ส่วน จึงเกิดภาพใบหน้า
คนร้าย  แต่ถ้าส่วนไหนไม่เหมือนก็น าชิ้นใหม่เปลี่ยนจนได้ภาพเหมือนที่สุด  แต่วิธีการนี้ยังคงใช้เวลานาน
เช่นกัน 

ต่อมาในปี 2525 กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้ประดิษฐ์เครื่องมือประกอบภาพใบหน้าคนร้ายขึ้น 
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการน าภาพชิ้นส่วนของใบหน้ามาต่อกัน วิธีนี้ใช้เครื่องฉายสไลด์  5  เครื่องเข้าช่วย 
โดยน าแต่ละส่วนมาถ่ายเป็นภาพสไลด์ขาว-ด า แล้วใส่ลงเครื่องฉายสไลด์ทั้ง  5  เครื่อง แล้วฉายไปที่จอพร้อมๆ  
กันจนเกิดภาพใบหน้าคนร้าย  ถ้าภาพใบหน้าไม่เหมือนก็สามารถฉายเปลี่ยนส่วนต่างๆ  ได้ วิธีนี้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าวิธีเดิม แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้อุปกรณ์มากและมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการน าติดตัวไปนอกสถานที่ 

แต่อย่างไรก็ตามในปี 2528 การสเก็ตช์ภาพใบหน้าคนร้ายได้พัฒนาขึ้นไปอีกโดย พล.ต.ต.ชวลิต มนตริ
วัติ  ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ในขณะนั้น ได้ประดิษฐ์ชุดประกอบภาพใบหน้าบุคคลขนาดเล็ก
เหมาะที่จะน าไปประกอบภาพใบหน้าคนร้ายนอกสถานที่ได้ ในชุดนี้จะมีชิ้นส่วนใบหน้าทั้ง  5  เป็น  ภาพ
แผ่นใสขนาด 3.2” x 4.5"    แต่ละส่วนมีประมาณ 200 แบบ  ไม่ซ้ ากัน  ภาพที่คัดเลือกได้นั้นจะน ามาอัดลง
บนแผ่นใสที่ละส่วน  หลังจากนั้น จึงคัดแยกประเภทโดยเอาลักษณะที่คล้ายกันจัดไว้กลุ่มเดียวกัน  เพ่ือความ
สะดวกในการประกอบภาพ แม้วิธีนี้จะใช้เวลาน้อยและสะดวกก็ตาม แต่ก็ยังคงมีขอบเขตจ ากัดอยู่บางส่วน 

จนกระท่ัง พ.ต.อ.ชาตรี  สุนทรศร และทีมงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร ร่วมมือกันสร้าง ปิกัสโซ่ 
(PI’CASSO-Police Identikit :  Computer  Assisted Suspect Sketching Outfit)  เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ชอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประกอบภาพใบหน้าคนร้าย  โครงการนี้เริ่มขึ้นราว เดือน
ตุลาคม  2533  ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประมินทร์  กุลพิจิตร  เพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบ  รวมทั้ง
การเซ็ตโปรแกรมขึ้นใหม่เพ่ือปรับให้เข้ากับงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากร  และเพ่ือให้ฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการสื่อความเข้าใจระหว่างผู้เสียหายหรือพยานกับเจ้าหน้าที่ประกอบภาพใบหน้า
คนร้าย เพ่ือให้ได้ภาพใบหน้าคนร้าย ที่ใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด 

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพภาพใบหน้าคนร้าย ซึ่งก าหนดเป็นรหัสว่า PI’CASSO โดยชิ้นส่วน
จ านวนมากของภาพใบหน้า ได้ถูกสร้างขึ้นและบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และก าหนดให้ระบบ
ประกอบภาพใบหน้าคนร้ายมีกระบวนการที่ส าคัญส าหรับการใช้งาน ดังนี้ 

1. ส่วนส าคัญของภาพใบหน้า ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วนคือ เค้าโครงหน้า ทรงผม ใบหู ตา คิ้ว จมูก ปาก
ลักษณะรูปพรรณต่างๆ ของแต่ละส่วน ถูกจัดและแบ่งกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ในหมวดหมู่เดียวกันเพ่ือความ
สะดวกในการเรียกใช้ 

2. ผู้บอกเล่ากับผู้สร้างภาพจะท างานร่วมกันในการเลือกชิ้นส่วนที่มีลักษณะรูปพรรณใกล้เคียง
กับคนร้ายที่จดจ าได้ โดยข้อมูลเรียกฐานข้อมูลมาประกอบขึ้นเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ภาพใบหน้าแต่ละส่วนที่ประกอบขึ้นจะเป็นสื่อสามารถท าความเข้าใจระหว่างผู้บอกเล่าและผู้สร้างภาพ        
ได้ในทันที และสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว ขั้นตอนการเลือกและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์จะเป็นสื่อที่กระตุ้นความทรงจ าของผู้บอกเล่าขึ้นทีละน้อย และสามารถปรับเปลี่ยนเปรียบเทียบ
กันได้ จนกว่าจะแน่ใจว่าลักษณะใบหน้าของภาพที่สร้างขึ้นมีรูปพรรณตรงกับใบหน้าของคนร้ ายที่พบเห็นมาก
ที่สุด 
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3. เมื่อสามารถเลือก และประกอบส่วนส าคัญของใบหน้าเรียบร้อยแล้ว ความแตกต่างของใบหน้าของ
แต่ละคนก็ยังมีอยู่ ตือต าแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างเชิงผมกับคิ้ว ระยะหว่างตา จมูก ปาก 
และคาง ก็จะต้องปรับต าแหน่งให้ใกล้เคียงกับลักษณะของคนร้ายที่พบเห็นมากท่ีสุด 

4. หลังจากที่เลือกชิ้นส่วนขึ้นประกอบเป็นใบหน้า และปรับต าแหน่งของชิ้นส่วนจนผู้บอกเล่า เห็นว่า
ใกล้เคียงที่สุดแล้วยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เช่น โหนกแก้ม รอยย่น หนวดเครา แว่นตา 
ก็สามารถตกแต่ง เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 

5. ภาพสเก็ตซ์ใบหน้าคนร้ายซึ่งผู้เสียหาย หรือพยานยืนยันว่าใกล้เคียงที่สุดกับใบหน้าคนร้ายที่ตนพบ
เห็นและจดจ าได้  จะถูกพิมพ์และส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการ
สืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้าย มาด าเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย 
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รูปที่ 1 คณะผู้จัดท าและพัฒนา โปรแกรม PI’CASSO 
ที่มา ส.ต.ต.สงกรานต์ ฉิมพลี (2543) 

รูปที่ 2 ความหมายของ PI’CASSO 

  PICASSO 
Police Identikit:  

Computer Assisted Suspect Sketching Outfit 
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รูปที่ 3 โปรแกรม PI’CASSO การเลือกชิ้นส่วนโครงหน้า 

รูปที่ 4 โปรแกรม PI’CASSO การเลือกชิ้นส่วนทรงผม 

รูปที่ 5 โปรแกรม PI’CASSO การประกอบใบหน้า 
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รูปที่ 6 คดีจิตรลดา 
ที่มา รายการคน...รู้ทัน ช่อง 5 (2548) 

รูปที่ 7 คดีฆ่า พ.ต.ท.ชนินทร์ฯ 
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2549) 
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ค าแนะน าการจดจ าต าหนิรูปพรรณ บุคคล และ ยานพาหนะคนร้าย 

การก่ออาชญากรรมการก่อการร้ายถือได้ว่า เป็นการกระท าของบุคคลทั้งสิ้นบุคคลต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในแง่ของผู้กระท าดังท่ี เรา เรียกกันว่า "คน ร้าย" หรือ "ผู้ ร้าย" ประกอบกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวด เร็ว จึงท าให้การกระท าความผิดของคนร้ายมักจะใช้ ยานพาหนะต่างๆ เพ่ือการ
หลบหนีอย่างรวดเร็วพาหนะที่ใช้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในช่วง เวลาที่คนร้ายกระท าความผิดและ
หลบหนี นั้น คนร้ายย่อมพยายามจะใช้เวลาให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือมิให้ผู้ใดพบเห็นและจะให้รอดพ้นจากการ
สืบสวนติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือประชาชนทั้งหลาย ย่อมมีโอกาส
ได้พบเห็นการกระท าความผิดได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งนี้ หากคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจมักจะ         
ไม่กระท าความผิด  ดังนั้น การที่ท่านได้มีโอกาสพบเห็นการกระท าผิดดังกล่าวแล้วนั้น ถ้าท่านได้ถูกซักถาม   
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านอาจจดจ าได้เฉพาะเหตุกว้างๆ เท่านั้น ในรายละเอียดอันส าคัญ เช่น  รูปพรรณ 
ของคนร้ายการหลบหนีด้วยวิธีใดอาจจะตอบไม่ถูก ทั้งนี้ เพราะอาจ ไม่สนใจมากนักหรืออาจเนื่องจากการที่ยัง
ไม่ทราบว่าหลักการที่จะสังเกตจดจ า รูปพรรณคนร้าย ยานพาหนะ ที่ใช้หลบหนีเป็นอย่างไร และมีความส าคัญ
อย่างไรจึงต้องจดจ าสิ่งเหล่านั้น 
        การจดจ าต าหนิรูปพรรณของคนร้ายยานพาหนะของคนร้ายได้ดีนั้น มีความส าคัญมากต่อการสืบสวน
จับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ทั้งนี้ เนื่องจากถ้าสามารถจดรูปร่างหน้าตาต าหนิรูปพรรณของคนร้าย     
และลักษณะรูปพรรณคล้ายกับข้อมูลของท่านหรือน าไปสเก็ตช์ภาพคนร้ายแล้ว ประกาศสืบจับโดยทั่วไป    
ส่วนยานพาหนะท่ีใช้นั้น ย่อมเป็นแนวทางในการสืบสวนไปถึงตัวผู้เป็นเจ้าของและผู้ที่ใช้ยานพาหนะนั้น ซึ่งอาจ
สันนิษฐานได้ว่าคนร้าย ที่ได้กระท าความผิดอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เป็นอย่างยิ่งในผลงานของต ารวจที่ผ่านมาเป็นจ านวนมากที่ พลเมืองดีเช่นท่านทั้งหลายได้แสดงความสามารถ
ในการสังเกตจดจ าต าหนิพรรณคนร้าย และ ยานพาหนะที่ใช้เป็นอย่างดีเป็นผลให้ต ารวจสามารถ พิชิตคดี
ส าคัญๆ แล้วได้ตัวคนร้ายมาลงโทษในที่สุด   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการผนึกก าลังร่วมกันระหว่างต ารวจกับประชาชนในอันที่จะป้องกันปราบปราม 
อาชญากรรมการก่อความวุ่นวายต่างๆ พวกเราต้องช่วยกันทุกวิถีทางในอันที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุ หรือหาก   
มีเกิดขึ้นเราก็สามารถจดจ าข้อมูลของคนร้าย และน ามาลงโทษได้เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
แก่สังคมหรือสถานที่ที่ดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป  ในการนี้จึงขอแนะน า วิธีการจดจ าต าหนิรูปพรรณคนร้าย
ลักษณะยานพาหนะต่างๆ มาให้ท่านได้ทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการสังเกตจดจ าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต าหนิ
รปูพรรณของคนร้ายหากสามารถจดจ ารายละเอียดได้มากโอกาสที่ทางต ารวจจะจับกุมคนร้ายก็มีมากข้ึนด้วย 
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หลักการสังเกตจดจ าต าหนิรูปพรรณบุคคลหรือคนร้าย 
การสังเกตจดจ าต าหนิรูปพรรณบุคคลหรือคนร้าย 
1. หลักการของการสังเกตจดจ าต าหนิรูปพรรณมีดังนี้

1.1 สังเกตจดจ าสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก
1.2 สังเกตจดจ าลักษณะเด่นต าหนิไปสู่ลักษณะปกติธรรมดา
1.3 พยายามอย่าจดจ าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจ าบางอย่างที่ท่านจดจ าได้อย่างแม่นย า
1.4 เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อ่ืนว่าเห็นอะไรให้รีบบันทึกต าหนิรูปพรรณที่ท่านเห็นและ

จดจ าได้ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันที 
  1.5 มอบรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
2. สิ่งท่ีสามารถจดจ าได้ง่ายและควรจดจ าก่อน

2.1 เพศ เป็น ชาย หญิง กะเทย
2.2 วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่แก่ ฯลฯ อายุประมาณเท่าใด
2.3 รูปร่าง สูง  เตี้ย อ้วน ผอม สันทัด ฯลฯ
2.4 ผิว เนื้อ ขาว ขาว เหลือง ด า ซีด เหี่ยว ย่น ฯลฯ
2.5 เชื้อชาติ ดูจากใบหน้าเป็นคนไทย จีน ลูก ครึ่ง แขก ฯลฯ
2.6 รูปหน้า รูปไข่  กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ
2.7 ผม สั้น หงอก หนา หยิก ตัด ทรงอะไร หวี อย่างไร ฯลฯ
2.8 ปาก กว้าง แคบ ใหญ่ ริม ฝี ปาก หนา ฯลฯ
2.9 หู กาง ใหญ่ เล็ก ติ่ง หู แหลม ฯลฯ
2.10 ตา เล็ก โต พอง โปน ตา ชั้น เดียว สอง ชั้น ตา เข  สวมแว่นตา แว่นกันแดด ฯลฯ

3. สิ่งท่ีเป็นจุดเด่นผิดปกติต าหนิที่อาจจดจ าได้ง่าย
3.1 ต าหนิแผลเป็นบนใบหน้า ไฝ ปาน หูด เนื้อ ติ่ง มีลักษณะอย่างไร อยู่ส่วนไหนของร่างกาย
3.2 แผลเป็น มีลักษณะอย่างไร ขนาดเท่าใด อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย
3.3 ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร อยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย
3.4 ความพิการ ตาบอด หูหนวก ใบ ้แขนขาด้วนลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ
3.5 ท่าทางการเดิน เดินตัวตรง ตัวเอียง ขากะเผลก
3.6 ส าเนียงการพูดพูดช้า พูดเร็ว ติดอ่าง ส าเนียงเป็นคนไทย จีน ฝรั่ง หรือ ส าเนียงคนภาคใด
3.7 การกระท าบ่อยๆ สูบบุหรี่จัด พูดเอามือปิดปาก ติดยาเสพติด เวลาพูดเอามือล้วงกระเป๋า
3.8 การแต่งกายจดจ าเสื้อกางเกงเช่น แขนสั้น-ยาว ขาสั้น-ยาว ฯลฯ แบบของเสื้อกางเกง เช่น

กางเกงยีน เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เครื่องแบบนักศึกษา สีอะไร ลายแบบไหน มีตัวเลขอะไร หรือไม่รองเท้าท่ีสวมเป็น
ชนิดใดสีอะไรแบบใด 

 3.9 เครื่องประดับ มีเครื่องประดับอะไรบ้าง ที่เห็นได้ชัด เช่น แว่นตา นาฬิกา แหวน สร้อย ฯลฯ 
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4. กรณีที่คนร้ายมีการพรางใบหน้า
เช่น สวมแว่นตากันแดดสวมหมวกกันน็อกคลุมศีรษะด้วยถุง ฯลฯ ก็ให้พยายามจดจ าสิ่งที่ใช้พรางและ

จดจ าส่วนอื่นๆของร่างกายที่มิได้พรางและจดจ าได้ง่าย ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วการสังเกตจดจ ายานพาหนะของ
คนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย 

 4.1 มีหลักใหญ่ๆ ดังนี้ 
    4.1.1 สังเกตจดจ าสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก 
    4.1.2 สังเกตจดจ าต าหนิรอยชน สติ๊กเกอร์ จุดเด่นต่างๆ 
    4.1.3 พยายามสังเกตอย่าจดจ าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจ าบางสิ่งที่ท่านจ าได้อย่างแม่นย า 
    4.1.4 เมื่อคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วอย่างถามผู้อ่ืนว่าเห็นอย่างไรให้รีบบันทึกลักษณะลงบน

กระดาษไว้ทันที 
      4.1.5 มอบรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 สิ่งที่สามารถจดจ าได้ง่ายและควรจดจ าก่อน 
      4.2.1 ประเภทรถจักรยานยนต์รถเก๋งส่วนบุคคลรถยนต์แท็กซี่สาธารณะรถบรรทุกรถปิกอัพ

รถสามล้อเครื่องรถจิ๊ป ฯลฯ 
    4.2.2 สีของรถเป็นรถสีใด บริเวณใดเป็นสีชนิดธรรมดา ลูไซท์ ฯลฯ 
    4.2.3 ความเก่า-ใหม่เป็นรถค่อนข้างเก่าหรือใหม่ 

      4.2.4 ยี่ห้อเป็นรถยี่ห้อใดรุ่นปีพ.ศ.ใด (ต้องฝึกดูและจดจ า ยี่ห้อต่างๆ) 
    4.2.5 หมายเลขทะเบียนดูได้จากแผ่นป้ายทะเบียนให้จดจ าทั้งตัวอักษรและหมายเลขถ้าเป็นรถ

ต่างจังหวัดให้จดจ าชื่อจังหวัดไว้ด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถ ประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไปเช่นรถเก๋งส่วนบุคคล
แผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นพ้ืนสีขาวตัวเลขและตัวอักษรเป็นสีด า(เป็นป้ายของทางราชการ) ติดข้าง หน้า-หลังรถ
แท็กซี่แผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นพ้ืนสีเหลืองตัวอักษรสีด าติดทั้งข้างหน้า-หลังแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
จะเป็นพ้ืนสีขาวตัวเลขตัว อักษรสีด าติดข้างหลังเพียงแผ่นเดียว 

อนึ่งในการสั่งเกตุแผ่นป้ายทะเบียนพยายามสังเกตด้วยว่าเป็นแผ่นป้ายที่ติดไว้อย่างหลวมหรือติดอย่าง
แน่นหนาหรือมีการพรางเลขอักษรของแผ่นป้ายนั้นๆ หรือไม่ด้วยวิธีการใด(ปัจจุบันคนร้ายมักใช้แผ่นป้าย
ทะ เบี ยนปลอมหรื อมี กา รพราง เลขหมายทะเบี ยนและตั ว อักษร ให้ ผิ ด ไปจากความ เป็ นจริ ง ) 
          4.3 สิ่งที่เป็นต าหนิรอยชนที่เห็นได้ชัด 

   4.3.1 ต าหนิเช่นกระจกแตกสีลอกมีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ 
   4.3.2 รอยชนรอยบุบรถมีรอยถูกชนบริเวณใดมากน้อยเพียงใดมีรอยบุบที่ใด 
   4.3.3 จุดเด่นเป็นรถที่แต่งเพ่ือใช้แข่งขันมีเสาอากาศติดอุปกรณ์พิเศษต่างๆ กับรถ ฯลฯ 
   4.3.4 สติกเกอร์ฟิล์มติดสติกเกอร์บริเวณใดเป็นรูปหรือเครื่องหมายหรือข้อความใดมีติดฟิล์มกรอง

แสงมาก-น้อยที่ใดอย่างไร 
    4.3.5 แผ่นป้ายที่ติดกับกระจกด้านหน้าได้แก่แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีแผ่นป้ายผ่าน     

เข้า-ออก ของสถานที่ต่างๆ บางครั้งระบุชื่อไว้ที่แผ่นป้ายถ้าเห็นให้จดจ าไว้ด้วยแผ่นป้ายแสดงสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่นการจอดรถการประกันภัย ฯลฯ 
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การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ 

หมายเลขทะเบียนรถ ต าแหน่งที่ติด ประเภทรถเก่า  รถกระบะ  รถบรรทุก สีรถ 
สติกเกอร์ที่ตกแต่ง ยี่ห้อรถ และรุ่น ต าแหน่ง ป้ายวงกลม ป้ายผ่านเข้า-ออก 
สถานที่ส่วนบุคคล ต าแหน่งเสาวิทยุโทรทัศน์ ชนิดไฟท้าย รูปลักษณะ สิ่งประดับ 
เช่น แขวนหน้ารถ ระหว่างหน้ารถ 

รถจักรยานยนต์ 
เลขทะเบียนต าแหน่งที่ติด ประเภท วิบาก ผู้หญิง สีรถ สติกเกอร์ ที่ตกแต่ง 
ยี่ห้อ รุ่น ไฟท้าย บังโคลนท่อไอเสีย แบบ และเสียง 

   4.3.6 เสียงของเครื่องยนต์แตรจดจ าว่าเสียงอย่างไรรถบางประเภทเสียงเครื่องยนต์เสียงแตร
เฉพาะตัวเสียงรถแข่งรถปกติ รถสามล้อรถ จักรยานยนต์ ย่อมแตกต่างกันบางครั้งเห็นยานพาหนะก็อาจ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นยานพาหนะอะไรต้องอาศัยความช านาญพอสมควรทั้งหมดที่ได้แนะน ามานี้เป็นเพียง 
แนวทางในการที่จะใช้ในการสั่งเกตจดจ าต าหนิรูปพรรณ ของบุคคลลักษณะของยานพาหนะที่ต้องสงสัยการ    
ที่ท่านจะจดจ าได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่า มีความสนใจและมีการฝึกฝนในการจดจ าตามแนวทางมากน้อยเพียงใด
วิธีการฝึกจดจ านั้นไม่ใช่ของยาก อาจฝึกฝนจดจ าบุคคลที่เดินผ่านไปมา หรือยานพาหนะที่ผ่านไปมาแล้ว    
ลองบันทึกสิ่งที่จ าได้แล้วน าไปตรวจสอบกับบุคคลยานพาหนะจริงอย่างไรก็ตามข้อส าคัญของการสังเกตจดจ า
จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบส่วนของต ารวจก็คือข้อมูลที่แม่นย าใกล้เคียงกับคว ามเป็นจริงมากที่สุด          
ดังนั้น หากไม่แน่ใจในข้อมูลใดๆ ก็ไม่ควรใช้วิธีเดา หรือ คิดเอาเองเพราะถ้าให้ข้อมูลเหล่านี้กับต ารวจแล้วอาจ
ท าให้เกิดการไขว้เขวสับสนแก่การปฏิบัติงานของต ารวจอย่างแน่นอน 
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รูปที่ 7 ภาพแสดงลักษณะต าหนิรูปพรรณของบุคคล 
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บทสรุป 

การน าระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PI’CASSO) มาใช้กับงานต ารวจ
เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะและคอมพิวเตอร์ได้อย่างลงตัว และส่วนที่ส าคัญมี 3 ส่วน 

1. ผู้เสียหายหรือพยาน ต้องมีสติและหลักการสังเกตจดจ า เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
สเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่สเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย ต้องมีหลักจิตวิทยาในการซักถามพยานหรือผู้ เสียหาย
เพ่ือที่จะให้ผู้เสียหายหรือพยานบอกเล่าภาพใบหน้าคนร้ายได้ใกล้เคียงกับภาพสเก็ตซ์ มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ปราบปราม น าภาพสเก็ตซ์ใบหน้าคนร้ายไปใช้ในการติดตามจับกุม
คนร้ายมาด าเนินคด ี

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย (PI’CASSO) เป็นส่วนสนับสนุนการท างาน          
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นับว่าเป็นพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี     
อีกก้าวหนึ่งของต ารวจไทย 
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เอกสารอ้างอิง 

 “ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองค าถาม / ส านักพิมพ์สารคด”ี.  http://guru.sanook.com/13922/ 
ชัยวัฒน์  บูรณะ. ผู้ก ากับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2. สัมภาษณ์. 24 กุมภาพันธ์ 2559 
http://www.bangplee.samutprakarn.police.go.th/tumni.htm 
http://www.criminal.police.go.th/structuralunit.php 
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วรรณกรรมตามแนวพุทธศาสนาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เตือนใจ  ผางค า 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความเรื่อง วรรณกรรมตามแนวพุทธศาสนาส าหรับเด็กประฐมวัย ผู้เขียนได้น าเอาชาดก

เรื่องมาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญาช้างเล้ียงมารดา ชาดกเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในขณะท่ีทรงบ าเพ็ญบารมีขณะท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อให้เห็นถึงหลักธรรมท่ีส าคัญในชาดกเรื่องนี้ และ
เพื่อให้ครูหรืออาจารย์น าไปสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีงามคือความกตัญญูกตเวที และคนคตโกงท่ีเป็น
คนไม่ดี การกระท าท้ังดีและไม่ดีนี้ได้รับผลของกรรมคือการกระท าอย่างไรบ้าง ซึ่งคุณธรรมท้ัง 2 ข้อนี้เป็น
คุณธรรมท่ีส าคัญท่ีควรจะน ามาสอนเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันให้เข้าใจอย่างท่ีสุด  

 
1. บทน า 

บทความนี้ ผู้เขียนเกี่ยวกับชาดกในพุทธศาสนา เรื่องมาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญาช้าง
เล้ียงมารดา  ชาดกเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะท่ีทรงบ าเพ็ญบารมีเป็นพระ
โพธิสัตว์อยู่ ในพระชาตินี้ทรงเกิดมาเป็นพระญาช้าง ท่ีมีแม่ตาบอด ท าให้พระองค์ต้องคอยปรนนิบัติเล้ียงดู
แม่ท่ีตาบอด และต้องดูแลความเรียบร้อยของช้างในโขลงให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ท้ังในด้านความ
เป็นอยู่และเรื่องอาหาร ท าให้พระโพธิสัตว์อึดอัดใจมาก เพราะบางครั้งอาหารก็ไม่เพียงพอส าหรับแม่ ใน
ท่ีสุดพญาช้างโพธิสัตว์ก็ตัดส้ินใจท้ิงโขลงช้าง เพื่อพาแม่ไปอยู่ด้วยกันสองแม่ลูกจะได้ดูแลแม่ได้อย่างเต็มท่ี 
ในท่ีสุดก็โดนพระราชาจับตัวไป สาเหตุท่ีโดนจับเพราะไปช่วยคนหลงทาง แต่สุดท้ายโดนหักหลัง คนท่ีช่วย
เอาข่าวไปบอกพระราชา พระราชาจึงให้คนมาจับ เมื่อโดนจับไปพญาช้างก็ไม่กินอาหาร เพราะความเป็น
ห่วงแม่ท่ีตาบอด ท าให้พระราชาสงสัยจึงได้ตรัสถามว่าท าไม พญาช้างจึงเล่าเรื่องท้ังหมดให้ฟัง พระราชา
จึงได้ปล่อยพญาช้างกลับไปหาแม่  

ชาดกเรื่องนี้เหมาะส าหรับน าไปเล่า ไปสอน เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดี เพราะ
ในชาดกนี้มีหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นตัวด าเนินเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ และเรื่องหน้าท่ี ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมหรือปฏิบัติท่ีดีงามของชาวพุทธนั้นเอง ผู้เขียนเห็นว่าการน า
หลักธรรมท่ีกล่าวมาแล้วนี้มาเล่ามาสอนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจจะท าให้สังคมไทยเราอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข สมกับเป็นเมืองของพระพุทธศาสนาไปตลอดกาลนาน 
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2. เนื้อเร่ืองมาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเร่ืองพญาช้างเลี้ยงมารดา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุผู้เล้ียงมารดา จึงตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ มีค าเริ่มต้นว่า ตสฺสนาคสฺส วิปฺปวาเสน ดังนี้ เรื่องปัจจุบัน เสมือนกับเรื่องสามชาดกนั่นเอง 
ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแล้ว ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย พวกเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยโปราณ
บัณฑิตท้ังหลาย แม้บังเกิดในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน พรากจากมารดาซูบซีดไป เพราะอดอาหาร ๗ วัน แม้ได้
โภชนะอันสมควรแก่พระราชา คิดว่าพวกเราเว้นจากมารดาเสีย จักไม่บริโภค พอเห็นมารดา ก็ยึดถือเอา
อาหารดังนี้แล้ว อันภิกษุท้ังหลายทูลอาราธนา จึงน าอดีตนิทานมาว่าในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัต
เสวยพระราชสมบัติ ในกรุงพาราณสีขึ้นมาตรัสให้ภิกษุเหล่านั้นฟัง ว่า  

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในก าเนิดช้างเผือกปลอดในหิมวันตประเทศ มีรูปงาม น่าชม น่า
เล่ือมใส สมบูรณ์ด้วยลักษณะกระท าความเจริญโดยล าดับ มีช้าง 8๐,๐๐๐ เชือกเป็นบริวาร ส่วนมารดา
ของท่านเป็นช้างบอด แต่ท่านได้ให้ผลไม้ มีรสอร่อยแก่ช้างท้ังหลาย แล้วส่งไปยังส านักของมารดา แต่ช้าง
ท้ังหลายไม่ได้ให้แก่มารดาเลย แต่กลับเอาไปกินด้วยตนเอง เมื่อท่านรู้ จึงได้ตัดสินใจท้ิงโขลงช้างไป เพื่อ
จะได้อยู่กับมารดาและหาอาหารมาล้ียงมารดาของท่านได้อย่างเต็มท่ี ครั้นตกเวลากลางคืน เมื่อช้าง
เหล่านั้นหลับ จึงพามารดาไปยังเชิงเขาช่ือ จัณโฑรณะ แล้วพามารดาไปอยู่ในถ้ าแห่งหนึ่งบนภูเขา จากนั้น
พญาช้างเผือกก็ดูแลเล้ียงดูมารดาตาบอดของตนอย่างดี เวลาผ่านไป มีอยู่วันหนึ่งพรานไพรชาวกรุง
พาราณสีคนหนึ่ง คนหนึ่งเข้ามาในป่าท่ีพญาช้างเผือกกับแม่อยู่เกิดหลงทาง และนั่งรร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง
ล่ันอยู่คนเดียวในป่านั้น ขณะนั้นพญาช้างเผือกออกหาอาหารดังเช่นทุกวันได้ยินเสียงของพรานไพรคนนั้น 
ด้วยความสงสารจึงได้เข้าไปหา เมื่อพรานนั้นเห็นพญาช้างเผือกก็ตกใจกลัววิ่งหนี พญาช้างจึงบอกไปว่า
อย่าหนีเลยเราไม่ท าอะไรท่านหรอก  เมื่อนายพรานนั้นหยุดจึงถามว่าท าไมท่านถึงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้
นายพรานตอบว่า กระผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันท่ี ๗ แล้ว พญาช้างจึงกล่าวว่า ดูก่อนนายพรานท่าน
อย่ากลัวเลย เด๋ียวเราจะไปส่งท่านถึงทางกลับเมืองเองแล้วให้พรานนั้นขึ้นขี่คอ ด้วยว่าตัวพญาช้างเป็น
ช้างเผือกมงคล ท่านจึงได้ขอนายพรานว่า เมื่อท่านกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วอย่าได้บอกใครว่าพบช้างเผือก 
วึ่งนายพรานนั้นก็รับปากว่าจะไม่บอกใคร แต่ในใจก็คิดว่า เมื่อเราออกไปได้แล้ว เราจะไปยังพระนครแล้ว
กราบทูลแก่พระราชา คิดดังนั้นแล้ว จึงหักกิ่งไม้ท าเป็นเครื่องหมายไว้  

เมื่อกลับถึงบ้านแล้วนายพรานนั้นจึงเดินไปยังกรุงพาราณสี นายพรานนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชา
แล้วทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ได้เห็นพญาช้าง ตัวมีสีเผือกปลอด เหมาะเพื่อจะท าการฝึก 
ข้าพระองค์จะน าทางไปเอง ขอพระองค์ จงส่งนายหัตถาจารย์ พร้อมกับทหารของพระองค์ ไปจับช้างนั้น
เถิด พระราชารับค าแล้วจึงตรัสส่ังนายหัตถาจารย์และทหารของพระองค์ว่า พวกท่านจงไปยังป่าน า
พญาช้างเผือกนั้นมา โดยมีนายพรานนี้เป็นผู้น าทาง นายหัตถาจารย์ไปกับนายพรานนั้น เห็นช้างพระ
โพธิสัตว์ ก าลังหาอาหารอยู่ ฝ่ายช้างพระโพธิสัตว์เห็นนายหัตถาจารย์และนายพรานท่ีได้ช่วยไว้ก็คิดในใจ
ว่านายพรานนี้ช่างไม่ส านึกในบุญคุณเลย แล้วนายหัตถาจารย์ลงสู่สระปทุม เห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะ
ของพระโพธิสัตว์นั้น จึงส่ังให้คนท้ังหมดช่วยกันจับพญาช้างเผือกนั้นแล้วน ากลับไปยังกรุงพาราณสี 
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 ฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว์ เมื่อบุตรยังไม่มาจึงคร่ าครวญว่า สงสัยว่า พระราชาและมหา
อ ามาตย์ของพระราชา จับเอาบุตรของเราไปแล้ว บัดนี้ หมู่ป่าไม้นี้จักเจริญ เพราะอยู่ปราศจากช้างนั้น 
ดังนี้จึงได้กล่าวคาถา ๒ คาถาว่า ไม้อ้อยช้าง ไม้มูกมัน ไม้ช้างน้าว หญ้างวงช้างข้าวฟ่าง และลูกเดือย งอก
งามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นพลัดพรากไป อนึ่ง ต้นกรรณิการ์ท้ังหลายท่ีเชิงเขาก็ผลิดอกบานพระราชา
หรือพระราชกุมาร ประทับนั่งบนคอพญาช้างใด ซึ่งไม่มีความสะดุ้ง ย่อมก าจัดเสียซึ่งปัจจามิตรท้ังหลาย 
อิสรชนผู้ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่ง ย่อมเล้ียงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนข้าว 

 ฝ่ายนายหัตถาจารย์ เดินทางไปในระหว่างทาง ส่งสาส์นไปถึงพระราชา พระราชาตรัสส่ังให้
ตบแต่งพระนคร ฝ่ายนายหัตถาจารย์ น าพระโพธิสัตว์ที่เขาประพรมด้วยของหอม ประดับตกแต่งเข้าไปยัง
โรงช้าง ให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิตร ให้ผูกเพดานอันวิจิตรไว้ข้างบน แล้วให้กราบทูลแด่พระราชา พระราชา
ทรงน าอาหารท่ีมีรสอันเลิศต่างๆ มาให้แก่ช้างพระโพธิสัตว์ ส่วนช้างพระโพธิสัตว์คิดว่า เราไม่อยู่ไม่มีใคร
หาอาหารให้มารดาเรากิน มารดาเราต้องอดอาหารแน่ มารดาเราคงหิวและทรมาน เราก็ไม่ควรท่ีจะ
รับประทานอาหารเหล่านี้ พระราชาเห็นเช่นนั้นจึงตรัสว่า ดูก่อนพญาช้างผู้ประเสริฐ เชิญพ่อรับประทาน
อาหารเถิด ราชกิจมีเป็นอันมากท่านจะต้องท าราชกิจเหล่านั้น 

พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวว่านางช้างนั้น เป็นก าพร้า ตาบอด ไม่มีผู้น าทางคงจะสะดุด
ตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจัณโฑรณะเป็นแน่ พระราชาจึงตรัสถามช้างพระโพธิสัตว์วว่า ดูก่อนพญาช้าง นางช้าง
ตาบอดหาผู้น าทางมิได้คงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจัณโฑรณะนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือ พระโพธิสัตว์
กล่าวว่า ข้าแต่พระมหาราชา นางช้างตาบอดนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์ และได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้
พระราชาฟัง พระราชาทรงสดับเรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้ว จึงตรัสส่ังว่า ท่านท้ังหลายจงปล่อยพญาช้างนั้น
เสียเถิด พญาช้างตัวประเสริฐนี้อยู่กับมารดาตาบอดเพียงล าพังและเลียงดูปรนนิบัติแม่ตาบอดเพียงล าพัง 
เมื่อเราจับตัวพญาช้างมาแล้วใครเล่าจะดูแลเล้ียงดูมารดาของท่าน ใครเล่าจะหาน้ าหาอาหารให้มารดา
ของท่าน เราได้ท ากรรมท่ีใหญ่หลวงแล้วหนอ จงปล่อยท่านกลับไปหามารดาของท่านเถิด  

พญาช้างอันพระเจ้ากาสีทรงปล่อยแล้ว พอหลุดพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่ครู่หนึ่ง ได้ไปยังภูเขา
จากนั้นเดินไปสู่สระบัวอันเย็น ท่ีเคยมาเอาเหง้าบัวไปให้มารดาประจ า ถอนเอาเหง้าบ้วแล้วดูดน้ าด้วยงวง
มารดมารดา เมื่อมาถึงถ้ า เห็นมารดานอนอยู่ท่ีประตูถ้ า รดน้ าบนศีรษะเพื่อให้ร่างของมารดาได้สัมผัส 
เพราะอดอาหารมาต้ัง ๗ วัน พระศาสดาเมื่อจะทรงท าให้แจ้งซึ่งความนั้น จึงได้ตรัสว่า ฝ่ายมารดาของพระ
โพธิสัตว์ คิดว่าว่าฝนตก พูดขึ้นว่าฝนอะไรนี้ ไม่ประเสริฐเลย ย่อมตกโดยกาลท่ีไม่ควรตก บุตรเกิดในตน
ของเรา เป็นผู้บ ารุงเล้ียงดูเราสงสัยถูกพระราชาจับไปเสียแล้ว ล าดับนั้น พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า เชิญท่าน
ลุกขึ้นเถิด จะมัวนอนอยู่ท าไม ฉันเป็นลูกของแม่มาแล้ว พระเจ้ากาสีผู้ทรงพระปรีชาญาณมีบริวารยศใหญ่
หลวงทรงปล่อยมาแล้ว บัดนี้ ฉันมายังส านักของแม่ แม่จงลุกขึ้น รับอาหารเถิด นางช้างดีใจ เมื่อจะท า
อนุโมทนาแด่พระราชา จึงกล่าวว่าพระราชาพระองค์ใด ทรงปล่อยลูกของเราตัวประพฤติอ่อนน้อมต่อ
บุคคลผู้เจริญทุกเมื่อ ขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนม์ยืนนาน ทรงบ ารุงแคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรือง
เถิด  
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ครั้งนั้น พระราชาทรงเล่ือมใสในพระคุณของพระโพธิสัตว์ ทรงรับส่ังให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่
เมืองนิลีนิ จึงทรงเริ่มต้ังภัตตาหารไว้เนืองนิตย์เพื่อพระโพธิสัตว์ และมารดา เวลาผ่านไปช้างมารดาของ
พระโพธิสัตว์ได้เสียชีวิต ช้างพระโพธิสัตว์ได้จัดการฝังศพของมารดาแล้ว ไปสู่อาศรมช่ือ กรัณฑกะก็ในท่ี
นั้น ฤาษีจ านวน ๕๐๐ ลงจากภูเขาหิมพานต์มาอยู่ พระโพธิสัตว์ได้ถวายปวัตตทานนั้นแด่ฤาษีเหล่านั้น 
พระราชาทรงรับส่ังให้สร้างรูปปฏิมาอันส าเร็จด้วยศิลามีรูปเท่าพระโพธิสัตว์แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้มา
สักการะบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้ว จึงประกาศสัจจะท้ังหลาย 
ประชุมชาดกว่า พระราชาในกาลนั้น ได้เป็นพระอานนท์ บุรุษช่ัวได้เป็นพระเทวทัต นายหัตถาจารย์ได้เป็น
พระสารีบุตร นางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวี ส่วนช้างเชือกประเสริฐ ซึ่งเล้ียงดูมารดา คือเรา
นั่นเอง ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 

3. สรุป
มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญาช้างเล้ียงมารดา เป็นขาดกท่ีพระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่อง

ภิกษุเล้ียงมารดาของตนเอง ซื่งพระองค์ได้ตรัสว่าการเล้ียงมารดา เป็นส่ิงท่ีดีท่ีประเสริฐ บัณฑิตในสมัย
โบราณแม้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ยังเล้ียงมารดา แล้วทรงตรัสชาดกเรื่อง มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเรื่องพญา
ช้างเล้ียงมารดา ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระองค์เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาช้างเผือกมีมารดา
ตาบอดท าให้พระองค์ต้องคอยดูแลเล้ียงดูเป็นอย่างดี ซึ่งพญาช้างโพธิสัตว์ก็เลียงดูมารดาเป็นอย่างดี เมื่อ
คิดว่าไม่สามารถเล้ียงมารดาได้เต็มท่ีเพราะต้องดูแลโขลงช้างด้วยจึงพามารดาหนีไปอยู่สองตัวมารดากับ
บุตร จนเป็นเหตุให้ได้ช่วยนายพรานป่าผู้หลงทางและโดนพระราชาจับตัวไป เพราะพรานท่ีท่านช่วยไป
บอกพระรชาให้มาจับ เมื่อโดนจับไปแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอะไร จนพระราชาสงสัยจึงสอบถาม พญา
ช้างจึงเล่าให้ฟัง เมื่อได้รู้สาเหตุแล้วจึงทรงส่ังให้ปล่อยตัวพญาช้างกลับไปหามารดา และอยู่ร่วมกับมารดา
อย่างมีความสุข เวลาผ่านไปแม่ของพระโพธิสัตว์ได้เสียชีวิตลง พระโพธิสัตว์ก็ได้จัดการกับศพของมารดา
ของตนอย่างดี ท าให้พระราชาทรงเล่ือมใส่ในตัวพญาช้างโพธิสัตว์ท่ีเล้ียงมารดาบิดาของตนเป็นอย่างดี 
ทรงสร้างรูปปั้นของพญาช้างโพธิสัตว์ไว้เป็นท่ีสักการะบูชา ส่วนนายพรานผู้ไม่ซื่อสัตย์ก็โดนพระราชาส่ัง
ลงโทษอย่างสาสม 

4. สาระธรรมในมาตุโปสกชาดก ว่าด้วยเร่ืองพญาช้างเลี้ยงมารดา
หลักธรรมท่ีท่ีเป็นสาระส าคัญของขาดกเรื่องนี้คือ ความกตัญญูกตเวที และเรื่องกรรม คือการ

ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ซึ่งสาระธรรมท้ังสองนี้ เหมาะท่ีจะน ามาสอนเพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยได้รู้ได้เข้าใจต้ังแต่
ยังเด็ก เพราะจะส่งผลให้เขาโตขึ้นมาเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และเป็นประชาชนท่ีดี
ของประเทศชาติ การท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ให้เด็กๆได้ดีท่ีสุด นอกจากบิดามารดาแล้ว ผู้ท่ีจะท า
หน้าท่ีนี้ได้ดีท่ีสุดอีกคนหนึ่งคือ ครูหรืออาจารย์ เพราะครูหรืออาจารย์เป็นผู้รับช่วงต่อจากบิดามารดาของ
เด็กๆนั้นเอง 

1 ขุ.ชา 60/1493-1503. 
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ความกตัญญูกตเวทีในเรื่องนี้ เป็นคุณธรรมท่ีส าคัญของพระโพธิสัตว์เลยท่ีเดียว เพราะท่าน
ต้องเล้ียงมารดาท่ีตาบอด ท่านได้เพียรพยายามท าให้ดีท่ีสุดถึงแม้ว่าท่านจะต้องท าหน้าท่ีอีกหน้าท่ีหนึ่งใน
ฐานะของหัวหน้าหรือผู้น าโขลงช้างท่ีมีลูกโขลงต้ัง 80,000 เชือก จึงต้องเป็นผู้น าท่ีดี และเป็นบุตรท่ีดีไป
พร้อมกันด้วย ถึงแม้บางคครั้งอาหาร เข่นผลไม้ หญ้า เป็นต้นจะมีไม่เพียงพอ ต้องให้ช้างท้ังหลายได้กินกัน
อย่างเพียงพอนอกจากนั้นยังต้องน ากลับไปให้มารดาของตนด้วย บางท่ีให้ช้างในโขลงเอาไปให้มารดา แต่
ช้างเหล่านั้นก็ไม่เอาไปให้กลับกินเอง มารดาของท่านต้องทนหิวแลผอมลง ท่านจึงตัดสินใจท้ิงโขลงช้างไป
เพื่อท่ีจะได้เล้ียงดูมารดาของท่านอย่างเต็มท่ี และอีกครั้งหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความกตัญญู
กตเวที คือตอนท่ีท่านโดนจับตัวไป พระราชาน าอาหารอย่างดีมาให้ท่านมากมาย แต่ท่านไม่ยอม
รับประทานเลย เพราะคิดถึงมารดาของตนท่ีตาบอดอยู่อย่างล าพังไม่สามารถท่ีจะหาอาหารรับประทาน
เองได้ ท่านคิดว่ามารดาคงหิวและทรมานอย่างมาก ท่านจึงรับประทานอะไรไม่ลง ความกตัญญูกตเวทีนี้
เองท าให้พญาช้างได้กระท าหน้าท่ีของบุตรท่ีดีตามหลักค าสอนของพุทธศาสนาด้วย2 1. ท่านเล้ียงเรามา 
เราจักเล้ียงท่านตอบ  ๕.  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว  ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้3 ดังท่ีท่านพุทธทาสภิกขุ ให้
ความหมายของค าว่าหน้าท่ีไว้ว่า คือ “ธรรม” โดยท่านได้อธิบายว่า ธรรมแปลว่า “ส่ิง”  คือ  ส่ิงท้ังหมดไม่
ยกเว้นอะไร  ส่ิงดี  ส่ิงช่ัว  ส่ิงมองเห็นตัวส่ิงมองไม่เห็นตัว  ส่ิงท่ีเป็นเหตุ  ส่ิงท่ีเป็นผล  ส่ิงท่ีเป็นวิชาความรู้ 
เป็นการกระท า  เป็นผลของการกระท า  รวมไปหมด  อะไรๆ  ก็เรียกว่า  “ธรรม”  ท้ังนั้น ท่านพุทธทาส
ยังได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า  “ธรรม” ไว้  4  ความหมาย  คือ  1)  ธรรมชาติ  2)  กฎของธรรมชาติ 
3) หน้าท่ี  ท่ีจะต้องกระท าตามกฎธรรมชาติ  4)  ผลท่ีเกิดจากหน้าท่ี4

เหตุท่ีช้างพระโพธิสัตว์โดนจับ เพราะว่าถูกหักหลังจากคนไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ ท้ังๆท่ีท่านช่ือเหลือ
กลับตอบแทนท่านด้วยการไม่รักษาสัจจะน าเรื่องของท่านไปบอกพระราชา และพาคนของพระราชามาจับ
ตัวท่านไป เมื่อพระราชารู้เรื่องราวที่แท้จริง จึงได้ปล่อยพญาช้างกลับไปหามารดาของท่าน และยกย่องคุณ
งามความดีของท่านด้วยการสร้างรูปปั้นของท่านไว้ให้คนเคารพบูชา ส่วนนายพรานผู้ทรยศผู้มีคุณโดน
พระราชาส่ังท าโทษ สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปชาดกเรื่องนี้ว่าพญาช้างเผือกผู้มีความกต ญญูนั้น ท า
ความดีเรื่อยมาสุดท้ายก็มาเกิดและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนนายพรานผู้ช่ัวร้ายนั้นสุดท้ายก็มา
เกิดเป็นพระเทวทัต ผู้ถูกแผ่นดินสูบนั้นเอง 

หลักธรรมท้ังสองอย่างนี้ครูหรืออาจารย์สามารถน าไปสอนเด็กๆได้ต้ังแต่เด็กอนุบาลหรือท่ี
เรียกว่าเด็กปฐมวัย การสอนเด็กปฐมวัยนั้นคุณครูต้องใช้ส่ือการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น มีการ
ตูนให้ดู มีการวาดรูป นอกจากนั้นครูหรืออาจารย์ต้องท าให้เด็กดูด้วยว่าท าดีท าแบบไหนได้รับผลอย่างไร 
ท าไม่ดีเป็นแบบไหน ได้รับผลอย่างไร เป็นต้น    

2

3 ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
4พุทธทาสภิกขุ, หน้าที่มนุษย์, เอกสารชุดมุมมองด้านใน  อันดับที่  59, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์

ธรรมสภา),  หน้า  269. 
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5. เอกสารอ้างอิง

พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ฉบับ 91 เล่ม ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2525. 

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มท่ี  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2539 

พุทธทาสภิกขุ, หน้าที่มนุษย์, เอกสารชุดมุมมองด้านใน  อันดับที่  59, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์
ธรรมสภา),   



แผนกลยทุธการลดมลพิษทางอากาศ กรณี pm 2.5 ในโรงงานอตุสาหกรรมภายใต้กรอบแผน

แม่บทกระทรวงอตุสาหกรรม2561-2580(กรณีศกึษา โรงงานอตุสาหกรรม 4 ภมูิภาค  ทัว่ประเทศ

ไทย) 

Air Pollution Reduction Strategic Plan in the case of pm 2.5 in industrial plants under the 

framework of the Ministry of Industry Master Plan 2018-2037 ( case studies of industrial factories 

in 4 regions across Thailand) 

นางสาวจันทร์รอน  มากพันธุ์

สาขาวิชาสันติศึกษา  

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา มลพิษทางอากาศ จากฝุ่นมลพิษ PM 

2.5 ซึ่งในขณะนี้ได้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลระดับชาติ สามารถจัดการกับมลพิษทางอากาศ ได้โดยให้

โรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจสอบ และรายงานผลมลพิษ

ทางอากาศได้ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางอากาศคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการเผา

ป่า 

กรีนพีชเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศ ของp.m 2.5 ให้

สอดคล้องกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ

ค่าเฉลี่ยรายปีเป็น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายในปี 2562 และกำหนดมาตรการให้บรรลุเป้าหมายของ

อาเซียนปลอดหมอกควัน HAZE-FREE 2020  อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม แผนกลยุทธการลดมลพิษทางอากาศ 

กรณี p.m 2.5 ในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 2561-2580 (กรณีศึกษา

โรงงานอุตสาหกรรม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เพื่อศึกษามลพิษทางอากาศ กรณี p.m 

2.5 เขตโรงงานอุตสาหกรรม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย 2. เพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไข p.m 2.5 3. เพ่ือเสนอแนะ 

ใช้เครื่องมือ STEEP  SWOT TOWS MATRIX  การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดทางเลือกกลยุทธโดยใช้ตารางวิเคราะห์กล

ยุทธการดำเนินงาน p.m 2.5 กลยุทธเชิงลุก S3O3  S2O1 S1O2 กลยุทธป้องกัน S4T2 S2T2  S2T1 S1T3 กล
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ยุทธเชิงแก้ไข w4o4 w2o3 กลยุทธเชิงรับ W1T2 W3T4 จากกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับ

โอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับข้อจำกัดโอกาสและจุดอ่อนกับข้อจำกัด ซึ่งผลจากการ

วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถจัดได้กลยุทธ 1.กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร p.m 

2.5 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ประชาชนและภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศ 

2.กลยุทธพัฒนาระบบข้อมูล และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม p.m 2.5 แบบมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงทุกระดับ 3.กล

ยุทธการพัฒนากฎหมายสิ ่งแวดล้อมสากล การบังคับใช้กฎหมายสิ ่งแวดล้อม 4.กลยุทธเสริมสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม p.m 2.5 ให้ได้มาตรฐานและตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนด

5.กลยุทธการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม p.m 2.5 การพัฒนาวิชาการ และการจัดการความรู้

ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรและการกำกับ ติดตามประเมินผล

Abstract 

Thailand is in trouble Air pollution from dust pollution PM 

2.5 which is now given to the Ministry of Industry and the national government can deal with air 

pollution by giving industrial plants and the public sector has access to the inspection 

infrastructure and can report air pollution results This clearly shows the root cause of air pollution 

is fossil fuel burning and forest burning. 

Green Peach calls on the Pollution Control Department. Department of Industrial Works Ministry 

of Industry And the Ministry of Natural Resources and Environment has taken urgent action to 

draft a standard in the atmosphere of pm 2 . 5  in accordance with Thailand's environmental law, 

with an average 24  hours of 35  micrograms per cubic meter. and an annual average of 12 

micrograms per cubic meter by 2019, and set   clear and concrete measures to achieve the ASEAN 

Haze -FREE 2020  goal of smog-free. Air pollution reduction strategy in the case of pm 2 . 5  in 

industrial factories under the framework of the Ministry of Industry Master Plan 2018-2037 ( case 

studies of industrial factories in 4  regions throughout Thailand with the purpose of1  To study air 

pollution in case of pm 2.5 in industrial zones in 4 regions across Thailand 2. To find preventive 
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measures to correct pm 2.5 3. To suggest, use STEEP SWOT TOWS MATRIX  analysis to determine 

strategic alternatives by using strategy analysis tables. Implementation pm 2.5 Strategic Strategies 

S3O3  S2O1  S1O2  Defensive Strategies S4T2  S2T2  S2T1  S1T3  Corrective Strategies w4o4  w2o3 

Defensive Strategies W1T2 W3T4 Based on an analysis of the relationship between strengths and 

opportunities. strengths and limitations Weakness vs. Opportunity and Weakness vs. Limitation 

Opportunity and Weakness vs. Limitation. which results from the analysis operational possibilities 

which can be organized. Strategies 1. Strategies to increase communication efficiency pm 2.5 to 

create participation. People and network associates are linked to foreign networks. 

2. Information system development strategy and environmental surveillance system pm 2.5 with

participation and linkage at all levels. 3 .  Global environmental law development strategies.

Enforcement of environmental laws 4. Strategies to strengthen industrial plants in environmental

operations pm 2.5 to meet the standards and according to environmental laws.

5 .  System development strategy Environmental Management pm 2 . 5  Academic Development 

and knowledge management in environmental law Human resource development and 

supervision Follow up evaluation 

๑.บทนำ 

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 2561 คาดการณ์ว่ามลพิษทางอากาศมีส่วนในสาเหตุของ

การตายก่อนวัยอันควรถึง 7 ล้านคนในปี 25629(กรุงเทพฯ, 5 มีนาคม 2562 )ในขณะที่ต้นทุนทางเศรษฐกิจโลกมี

ค่าใช้จ่ายประมาณ 2.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมในรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลกปี 

พ.ศ. 2561 (IQAir AirVisual 2018 World Air Quality Report) และการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลก

เชิงปฎิสัมพันธ์ (interactive)นี้ จัดทำขึ้นโดย IQAir AirVisual และเผยแพร่ข้อมูลโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)ในปี 2561ที่กระจาย

ตัวอย่างกว้างขวาง แต่ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่และประชาชนยังถูกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล  ธารา บัวคำศรี 

ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า“มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของเรา ทั้งด้านสุขภาพและการเงิน การประเมินค่าใช้จ่ายในการสูญเสียแรงงานทั่วโลกมีถึง 225,000 ล้าน
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เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หลายล้านล้านเหรียญสหรัฐ เราต้องการให้รายงานฉบับนี้สร้างความ

ตระหนักให้ประชาชนถึงอากาศที่เราหายใจ เพราะเมื่อเราเข้าใจถึงผลกระทบจากคุณภาพอากาศในชีวิตของเรา 

เราจะสามารถปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดได้”(  http://www.greenpeace.org )       

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ในฐานะประเทศที่มีความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ 

PM2.5 มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีค่าคุณภาพอากาศที่

แย่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม มี 10 จังหวัดในไทยที่ติดอยู่ในการจัดอันดับ 15 เมืองที่มีมลพิษ 

PM2.5 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แฟรงค์ แฮมเมส ประธานบริหารของ IQAir กล่าวว่า “รายงาน

สถานการณ์คุณภาพอากาศโลกปี พ.ศ. 2561นำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศที่รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนับหมื่นแห่งทั่วโลก ขณะนี้ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูล

คุณภาพอากาศได้ฟรีผ่านแพลตฟอร์ม AirVisual แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวสร้างความต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

คุณภาพอากาศสำหรับเมืองหรือภูมิภาคที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ชุมชนและองค์กรในหลายเมื อง อย่าง

แคลิฟอร์เนีย หรือแม้แต่คาบูลเมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถานมีส่วนช่วยให้เกิดการตรวจสอบของภาครัฐด้วย

การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศราคาถูกของเขาเอง และทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นทั้ง

ภาคโรงงานอุตสาหกรรมและระดับท้องถิ่นได้” 

( www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/Air-Pollution/Right-To-Clean-

Air/activity/The-Art-Exhibition/  ) 

ข้อมูลในรายงานรวมถึงในเอเชียใต้: 18 จาก 20 เมืองมีมลพิษมากที่สุดในโลก อยู่ในอินเดีย ปากีสถานและบังคลา

เทศ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มองไม่เห็นจากเครือข่ายสาธารณะแห่งแรกของปากีสถาน 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: จาการ์ตา และฮานอย เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น

เมืองที่รายล้อมด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นจำนวนมากที่สุดในภูมิภาค ในขณะที่กรุงปักกิ่งมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นจึง

ส่งผลให้จาการ์ตามีความเสี่ยงที่จะมีมลพิษทางอากาศสูงแทนเมืองหลวงของจีนในไม่ช้า 

ในประเทศจีน: ความเข้มข้นเฉลี่ยของมลพิษทางอากาศในเมืองต่าง ๆ ในจีนลดลงร้อยละ 12 จากปีพ.ศ. 2560 -

2561 ในขณะที่กรุงปักกิ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่  122 ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกในปี 2561 ในแถบ

คาบสมทุรบอลข่านตะวันตก: 10 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในแถบคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก คือ บอสเนียเฮอร์เซ

โกวีนา มาซิโดเนียและโคโซโว และ 4 แห่งในตุรกีมีระดับมลพิษ PM 2.5 มากกว่า  3 เท่าของคำแนะนำของ

องค์การอนามัยโลก 8 เมืองในบอลข่านเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกคิดเป็นร้อยละ 10 ของเมืองทั้งหมดที่มี
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ข้อมูล ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: แม้ว่าคุณภาพอากาศโดยเฉลี่ยจะดีเม่ือเปรียบเทียบกับทั่วโลก ประวัติการเกิด

ไฟป่ามีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพอากาศ  5 ใน 10 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลกช่วงเดือน

สิงหาคมอยู่ในอเมริกาเหนือประชากรจำนวนมากรวมถึงปะชากรในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ยังไม่สามารถ

เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการวัดคุณภาพอากาศที่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลกระทบของ

มลพิษทางอากาศเลวร้ายลง โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการขยายบริเวณไฟป่า นอกจากนี้

ตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกคือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นการแก้ปัญหา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเราได้อย่างมาก  

“ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจากฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ซึ่งขณะนี้เชียงใหม่ติดอันดับ ของ

โลกได้ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลระดับชาติสามารถช่วยจัดการกับ

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจสอบและรายงาน

ผลมลพิษทางอากาศได้ สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางอากาศคือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ฟอสซิล อย่างเช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ และเลวร้ายลงจากการตัดไม้ทำลายป่า  สิ่งที่เราต้องการเห็นคือผู้นำ

ของเรากำลังคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพและสภาพภูมิอากาศโดยการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

การเผาป่า และในขณะเดียวกันต้องมีการรายงานคุณภาพอากาศที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอน

เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ”  

กรีนพีซเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ให้สอดคล้อง

กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยกำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ

ค่าเฉลี่ยรายปีเป็น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี พ.ศ. 2562 และกำหนดมาตรการดำเนินการใหบ้รรลุ

เป้าหมายอาเซียนปลอดหมอกควัน HAZE-FREE 2020 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหามลพิษทางอากาศ กรณี P.M.2.5 

๒. เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา P.M.2.5 

๓. เพ่ือเสนอแนะ 

 ๓. วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารซึ่งมีลำดับ 
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ระเบียบวิธีการศึกษา STEEP SWOT และTOWS MATRIX 

ขอบเขตช่วงเวลาศึกษา 6  ธันวาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหามลพิษทางอากาศ กรณี P.M.2.5

2 เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา P.M.2.5 

3 เพ่ือเสนอแนะ  

ผลการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห ์

 STEEP SWOT และTOWS MATRIX 

การแก้ไขปัญหาปรับปรุง 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 

 4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โดยใช้ STEEP Analysisและ SWOT Analysis) 

ปัจจัยด้านการเมือง: 

โอกาส(O1):การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) แม้จะเป็นรัฐบาล แต่ถือได้ว่ามี

เสถียรภาพมากระดับหนึ่ง และแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งทางการเมือง

และภาคราชการ เป็นโอกาสของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่อง อาทิ การเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ 

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม pm 2.5 และการปรับปรุงการให้บริการของรัฐที่ต้อง

ดำเนินการด้วยรวดเร็วและโปร่งใส    

ภัยคุกคาม(T1):แม้ปัจจัยทางการเมืองในระดับประเทศจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ก็

ยังขาดกลไกที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนอย่างจริงจัง  อีกทั้งการเมืองในระดับจังหวัดและ

ชุมชน ยังส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม pm 2.5  หรือการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าได้จริง 

ในภาพรวมอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในทุกด้านที่เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ: 

โอกาส(O2):การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นของประเทศ ส่งผลให้

ประชาชนมีรายได้ดีข้ึน สามารถเลือกรับบริการด้านสิ่งแวดล้อม pm 2.5 ที่มีคุณภาพมากข้ึน ท้องถิ่นสามารถจัดหา

รายได้มาบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

ภัยคุกคาม(T2):การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้มีขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น รูปแบบการ

ดำรงชีวิตเปลี่ยน  ก่อมลพิษเพิ่มมากขึ้น  เกิดชุมชนแรงงานต่างด้าวมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีประชากรแฝงและแรงงานต่างถิ่นเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดโรคติดต่อเพิ่มขึ้น

ปริมาณขยะและน้ำเสียจากชุมชนและเขตเมืองมีแนวโน้มมากขึ้นองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับภาระในการ

จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียมากขึ้นในขณะที่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยการบริหารจัดการทั้งงบประมาณและ

บุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม pm 2.5 

ปัจจัยด้านสังคม: 

โอกาส(O3):ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว สนใจรับรู้ข่าวสาร pm 2.5  และใช้สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น  มีโครงการด้านส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 

ที่สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ pm 2.5 ได้ และรัฐบาลมีการส่งเสริมการ

ทำงานข้ามภาคส่วนมากขึ้น 

ภัยคุกคาม(T3):ปัจจัยสำคัญด้านสังคมที่มีผลต่อการปรับตัวในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม pm 2.5 

ที่สำคัญ ได้แก่ ทั้งในภาพรวมของโลก และสถานการณ์ของประเทศไทยเอง ปัญหาที่ตามมา คือ เกิดการขาดแคลน

ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น  รวมถึง

การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ชีวิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภคของผู้สูงอายุ

มากขึ้นด้วย  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านอาจส่งผลให้เพ่ิมปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ที่ยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสมในระดับชุมชนอย่างครอบคลุม อีกทั้งยังมีสถานที่รับดูแล

ผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ ้น ที ่จำเป็นต้องกำกับควบคุมให้ผู ้ประกอบการจัดบริการด้านสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการจัด

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ด้วย  ความท้าทายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับปัญหานี้ คือ การสนับสนุนให้หน่วยงาน ทำงานร่มกับทุกภาคส่วน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานที่ต่าง ๆ โรงงาน วิสาหกิจชุมชน อบต. 

เทศบาลสวนสาธารณะ    เป็นต้น 
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ปัจจัยด้านเทคโนโลยี: 

โอกาส(O4):ปัจจุบันเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์ และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยี

การสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ internet ได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา จนทำให้เกิด

สังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสารกันได้ตลอดเวลา  ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนสะดวกและง่ายขึ้น 

และมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม pm 2.5 ให้ง่ายและสะดวกขึ้น อาทิ การ

สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทำได้รวดเร็ว สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม 

การลดต้นทุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย หรือความรู้ต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร และ

ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณแผ่นดิน  นอกจากนี้ งานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม ยังสามารถนำเทคโนโลยีด้าน G5 มาใช้ในการวางแผนดำเนินงานด้าน pm 2.5 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

จากปัญหามลพิษต่าง ๆ ได้สะดวกข้ึน เป็นต้น 

ภัยคุกคาม(T4): ความรวดเร็วของการสื่อสาร ทำให้การโอกาสในการกลั่นกรองข้อมูล pm 2.5 

ข่าวสารก่อนการเผยแพร่ทำได้ยาก จึงมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากกว่าตระหนักรู้ หรือการ

สื่อสารข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้ หากไม่มีระบบการจัดการด้านการสื่อสาร

ในยุคดิจิตอลที่ดีพอ 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (โดยใช้ SWOT Analysis) 

1) จุดแข็ง (Strength)

S1แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในระยะ 5  และแผนแม่บท 5-20 ปีซึ่งเป็น

แผนระดับประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสามารถใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

S2 กระทรวงอุตสาหกรรมและมีกฎหมายที่เอื ้อต่อการสนับสนุนบทบาทเครือข่ายทุกหน่วยงานให้

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด 

S3 กระทรวงอุตสาหกรรมผู้ประสานงานในการดำเนินงานเนื่องใน    “วันสิ่งแวดล้อม 4 กรกฎาคม” ของ

ทุกปี  
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S4 มีเครือข่ายการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม pm 2.5  ทั้งระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย

ตะวันออก และระดับประเทศ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ในฐานะเลขานุการร่วมของแผน

ยุทธศาสตร์กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ระดับจังหวัด ชมรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ

ไทย เป็นต้น 

2) จุดอ่อน (Weakness)

W1ระบบเฝ้าระวังด้าน pm 2.5 สิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคุลมประเด็นปัญหาสำคัญทั้งในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ได้ 

W2  ขาดการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม pm 2.5  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยเฉพาะด้านการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพและการ

ประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของมาตรการแก้ไขปัญหากฏหมายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

W3  ขาดแผนการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะ รวมถึงความก้าวหน้าของบุคลากรด้านสิ่งแวดลอ้ม 

pm 2.5 ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในระดับส่วนกลางและจังหวัด (ปัจจุบันเป็นการใช้ความสามารถส่วนบุคคล

และไม่มีการจัดการหรือถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น อย่างเป็นระบบ) 

W4ระบบการกำกับและติดตามการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม pm 2.5  และการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน ไม่ทัน

การณ์ ไม่พร้อมใช้ 

4.3 การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดทางเลือกกลยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ TOWS Matrix 

SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 

S3O3 

กลยุทธ์เพิ ่มประสิทธิภาพการสื ่อสารและการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม pm 2.5 

S3 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นผู ้ประสานงานในการดำเนินงานเนื ่องใน “ วันสิ ่งแวดล้อม ไทย วันที ่ 4 

กรกฎาคม” ของทุกปี 

705



O3 ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว สนใจรับรู้ข่าวสาร pm 2.5  และใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่าง 

ๆ มากขึ้น อีกท้ังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...ยังกำหนดให้ประชาชนมีบทบาทและหน้าที่ต่อการพัฒนา

ประเทศในทุกด้าน  และรัฐบาลส่งเสริมการทำงานข้ามภาคส่วนมากขึ้น 

S4T2กลยุทธ์พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม pm 2.5แบบมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงทุกระดับ 

S4 มีเครือข่ายการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม pm 2.5 ทั้งระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

และระดับประเทศกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะอนุกรรมการ ชมรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

T2 การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้มีขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น รูปแบบการดำรงชีวิตเปลี่ยน ก่อมลพิษเพ่ิม

มากขึ้น  เกิดชุมชนแรงงานต่างด้าวมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม หรือเขต

เศรษฐกิจพิเศษ มีประชากรแฝงและแรงงานต่างถิ่นเพ่ิมขึ้นมีฝุ่น pm 2.5  โอกาสเกิดโรคติดต่อเพ่ิมขึ้นปริมาณขยะ

และน้ำเสียจากชุมชนและเขตเมืองมีแนวโน้มมากขึ้นองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับภาระในการจัดการขยะมูล

ฝอยและน้ำเสียมากข้ึนด้วย 

S2O1 กลยุทธ์พัฒนามาตรการทางกฎหมายและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

S1แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี และแผนแม่บท 20ปี ซึ่งเป็นแผนระดับประเทศที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสามารถใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O1การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) แม้จะเป็นรัฐบาลชั่วคราว แต่ถือได้ว่ามีเสถียรภาพมากระดับ

หนึ่ง และแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งทางการเมืองและภาคราชการ  เป็น

โอกาสของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่อง อาทิ การเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายที่

เกี ่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมpm 2.5 และสุขภาพ  และการปรับปรุงการให้บริการของรัฐที่ต้อง

ดำเนินการด้วยรวดเร็วและโปร่งใส  

S2T1กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานและตามที่

กฎหมายกำหนด 

S2กฎหมายที่เอื้อต่อการสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินงานสิ่งแวดล้อมpm 2.5ตามที่

กฎหมายกำหนด 
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T1ขาดกลไกที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนอย่างจริงจัง  อีกทั้งการเมืองในระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมpm.2.5 หรือการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าได้

จริง ในภาพรวมอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในทุกด้านที่เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพ  

S1O2กลยุทธ์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 

S1แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปีซึ่งเป็นแผนระดับประเทศที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสามารถใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O2การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและบริการท่องเที ่ยวเพิ่มขึ้นของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น 

สามารถเลือกรับบริการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมากขึ้น  จังหวัดสามารถจัดหารายได้มา

บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้มากข้ึน S1T3 

กลยุทธ์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 

S1แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปีซึ่งเป็นแผนระดับประเทศที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสามารถใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

T3รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการผลิตสินค้าเพ่ือการอุปโภคขึ้นทำให้เกิดpm2.5 เป็นโรคเรื้อรัง

และต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านอาจส่งผลให้เพิ่มปริมาณมูลฝอยติดเชื้ อในชุมชน ที่ยังไม่มีการจัดการที่

เหมาะสมในระดับชุมชนอย่างครอบคลุม อีกทั้งยังมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ที่จำเป็นต้องกำกับควบคุมให้

ผู้ประกอบการจัดบริการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อ

สุขภาพผู้สูงอายุเราองอากาศเสีย เกิด p.m 2.5 ต่อผู้สูงอายุ   

WO Strategy(กลยุทธ์เชิงแก้ไข )  WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 

W4O4กลยุทธ์พัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ(โดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการสื่อสาร

และ internet มากขึ้น) 

W4ระบบการกำกับและติดตามการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใน

ระดับต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม pm2.5ไม่ครบถ้วน ไม่ทันการณ์ ไม่พร้อมใช้ 

O4เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื ่อสาร ที ่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ 

internet ได้ทัว่โลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนสะดวกและง่ายขึ้น และมี
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ผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ง่ายและสะดวกขึ้น การลดต้นทุนการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายหรือความรู้ต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้ น ประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ 

นอกจากนี้ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยังสามารถนำเทคโนโลยีด้าน G5 มาใช้ในการวางแผนดำเนินงานด้านปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษต่าง ๆ  W1T2กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

W1ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม pm.2.5ยังไม่ครอบคุลมประเด็นปัญหาสำคัญทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพได้ 

T2การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้มีขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น รูปแบบการดำรงชีวิตเปลี่ยน  ก่อมลพิษเพ่ิม

มากขึ้น  เกิดชุมชนแรงงานต่างด้าวมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ มี

ประชากรแฝงและแรงงานต่างถิ่นเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดโรคติดต่อเพิ่มขึ้นปริมาณขยะและน้ำเสียจากชุมชนและเขต

เมืองมีแนวโน้มมากขึ้นองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับภาระในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียมากขึ้นใน

ขณะที่ส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยการบริหารจัดการทั้งงบประมาณและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมp.m 2.5 

W2O3กลยุทธ์พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายทางวิชาการและการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม p.m 2.5 

W2ขาดการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ด้านสิ ่งแวดล้อม เพื ่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยเฉพาะด้านการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพและการประเมินความคุ้มค่า

เชิงเศรษฐศาสตร์ของมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

O3ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว สนใจรับรู้ข่าวสาร และใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้ง 

(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...(2559 กำหนดให้ประชาชนมีบทบาทและหน้าที่ต่อการพัฒนา

ประเทศทุกด้าน  และรัฐบาลมีการส่งเสริมการทำงานข้ามภาคส่วนมากขึ้น  

W3T4กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม pm.2.5 

W3ขาดแผนการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะ รวมถึงความก้าวหน้าของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งในระดับประเทศ (ปัจจุบันเป็นการใช้ความสามารถส่วนบุคคลและไม่มีการจัดการ

หรือถา่ยทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น อย่างเป็นระบบ) 

T4ความรวดเร็วของการสื่อสาร ทำให้การโอกาสในการกลั่นกรองข้อมูล ข่าวสารก่อนการเผยแพร่ทำได้ยาก จึงมี

โอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากกว่าตระหนักรู้ หรือการสื่อสารข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้ หากไม่มีระบบการจัดการด้านการสื่อสาร p.m 2.5ในยุคดิจิตอลที่ดีพอ  
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3.กลยุทธ์การดำเนินงาน p.m 2.5

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับ

ข้อจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ

ดำเนินงานและจัดกลุ่มกลยุทธ์  จึงสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์หลักได้  กลยุทธ์ดังนี้  

1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร p.m 2.5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโรงงานอุตสาหกรรม และ

ประชาชนและภาคีเครือข่าย 

2.กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม p.m 2.5แบบมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงทุกระดับ

3. กลยุทธ์พัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากลและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

4. กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม p.m 2.5ให้ได้มาตรฐานและตามที่

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนด

5. กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม p.m 2.5 (การพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ด้าน

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร และการกำกับ ติดตามประเมินผล)

        นอกจากการลดปริมาณรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ขนส่งมวลชน และการควบคุมปริมาณการ

ปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อย่างที่หลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ลองทำเพ่ือขจัดปัญหามลพิษ

ทางอากาศแล้ว การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองใหญ่ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขมลพิษทางอากาศที่กำลังฟุ้ง

อยู่ทั่วเมืองขณะนี้อีกด้วยต้นไม้ช่วยดูดซับฝุ่นจากงานวิจัยโดย TNC หรือ The Natture Conservancy รายงานว่า

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆด้าน เพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ เพ่ิมความชุ่มชื้นในบรรยากาศ

และยังช่วยดูดซับฝุ่นที่กำลังเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆได้ ซึ่งหากเรามีพ้ืนที่สีเขียวมากพอ ก็สามารถลดปริมาณฝุ่นได้

เฉลี่ยร้อยละ 7 - 24 และยังทำให้อากาศที่เราหายใจสะอาดขึ้นอีกด้วย โดยฝุ่นละอองจะลอยไปติดอยู่บนผิวใบไม้

และเมื่อมีฝนตกลงมา ฝุ่นที่ติดอยู่บนผิวใบก็จะถูกชะล้างลงดิน งานวิจัยดังกล่าวศึกษาจากตัวอย่างในเมือง 245 

เมืองทั่วโลก โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับวิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหามลพิษต้นไม้

ใหญ่เป็นชนิดต้นไม้ที่เหมาะจะเป็นตัวช่วยให้อากาศดีขึ้น อย่างไรก็ดี รายงานย้ำกับเราว่าเมืองใหญ่หลายๆเมืองที่

กำหนดให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาสูญเสียต้นไม้ไปมากกว่าปลูกเพ่ิม แนวโน้มการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพฯ  

นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากกทม. ที่มีแผนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 220 ไร่ภายใน พ.ศ.2561 และจากการ

อัพเดทล่าสุดทางกทม.เริ่มดำเนินการไปแล้ว 20 ไร่ 
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ปัจจุบันอัตราพื้นที่สีเขียวของกทม.ต่อคนอยู่ที่ 6.43 ตารางเมตร หรือประมาณห้องน้ำขนาดมาตรฐานในบ้าน

ทั่วๆไป ในขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นควรมีพื้นที่สีเขียว

อยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ถือว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์มากท้ังนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพียงอย่างเดียว มลพิษ

ทางอากาศในประเทศไทย ควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐที่จำเป็นต้องกำหนดนโยบาย

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ทั้งการควบคุมมลพิษจากการคมนาคม โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่

โล่ง รวมถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอีกด้วย    ปัญหาฝุ่นในประเทศไทยนั้นต้องร่วมมือกันแก้ไขทุกคน ทุกส่วน 

เริ่มตั้งแต่ภาครัฐที่ต้องเร่งนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น เช่นการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันในไทยจากมาตรฐาน 

EURO 4 เป็น EURO 5 และ 6 ให้เร็วขึ้น (ตอนนี้วางแผนว่าจะใช้ EURO 5 ในปี 2566 และ EURO 6 ในปี 2572 

สำหรับรถยนต์เล็ก ส่วนรถใหญ่ต้องรอถึง 2575 ถึงจะบังคับใช้ EURO 6) รวมถึงการสนับสนุนรถไฟฟ้าให้มากขึ้น 

ที่สำคัญคือต้องมีมาตรการควบคุมปริมาณรถยนต์ในเมืองพร้อมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไปพร้อมกัน แต่ตอนนี้ที่

ต้องการเร่งด่วนคือการประกาศให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝุ่น และมาตรฐานลดฝุ่นเร่งด่วนต่างๆ เช่นการรดน้ำ 

จะลดฝุ่นขนาด PM10 ได้ แต่ไม่ลดฝุ่น PM2.5 นะ ก็ต้องใช้มาตรการอ่ืนๆ ประกอบเข้ามาอีก 

ส่วนสำหรับคนที่กำลังเลือกหน้ากาก เราแนะนำให้เลือกหน้ากากมาตรฐาน N95 ขึ้นไป 

มลพิษทางอากาศในระยะยาว การส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนตัว การสนับสนุนการ

ใช้จักรยาน หรือการวางแผนลดรถยนต์ส่วนตัวด้วยการห้ามขายรถยนต์ดีเซล ไปจนกระทั่งการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ แล้วคุณอยากเห็นประเทศไทยมีการจัดการกับปัญหานี้ในระยะยาวอย่างไร? การจัดการที่

ทำได ้มากกว ่ าแค ่การฉ ีดพ ่นน ้ำตามถนนหร ือนโยบายการจ ัดการมลพ ิษทา งอากาศอย ่ างย ั ่ งยืน 

http://www.greenpeace.org 

ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและมีความ

พร้อมในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเป็นเชิงรุก 

ตัวชี้วัด 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและคมนาคมขนส่ง 

ลดลงร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as 

Usual: BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน) 

2. สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25
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3.จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผน

(เพ่ิมข้ึน)

4.องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชน (เพ่ิมข้ึน)

5. จำนวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติต่อประชากร 100,000 คน (ลดลง)

6. จำนวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ละ

ปี (เพิ่มขึ้น)กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่ ๔สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมประชาชนด้านการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แผนงานที่ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของ 

ประชาชน 

แนวทางการปฏิบัติแผนการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายในการ 

ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบและเข้าใจ

ถึงความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างสินค้าและ 

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับสินค้าและบริการทั่วไป กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 

แผนงานที่ 2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

แผนการปฏิบัติ  
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1เพิ่มนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และpm 2.5 ใน

โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงานและพฤติกรรม

การตัดสินใจของผู้ประกอบการ ให้ประกอบธุรกิจ 

แบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางในระยะสั้นด้วยการเดินเท้า/ปั่นจักรยานและใช้รถยนต์สาธารณะ

แทนรถยนต์ส่วนบุคคลโดยหันไปใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคโรงงานอุตสาหกรรมขาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยวพลังงานและขนส่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ถึง

ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื ่อให้เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลพร้อมทั้งให้มีความเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบท

ของแต่ละภาคส่วน กระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย

3. ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยเฉพาะการเผาไร่อ้อย รวมถึงการเผาป่าทุกชนิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆการปรับเปลี่ยน

ชนิดของพืชที่ปลูกนอกฤดูการเกษตรเพื่อลดการใช้น้ำ และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ ให้หลากหลายมากข้ึน กระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย

5. พัฒนา ส่งเสริม และสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาปัญหา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางแผนการปฏิบัติงาน หน่วยหน่วยงานรับผิดชอบ 

-ส่งเสริมมาตรการจูงใจให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะในการเดินทางและขนส่ง

สินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสำหรับผู้ใช้และผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ

กำหนดให้มีฉลากแสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของยานพาหนะรวมทั้งจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณท่ีมีการบริการโครงข่ายรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินแล้ว และ

สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีก่อมลพิษต่ำหรือเทคโนโลยี

สะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย
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6. ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน กระทรวง

อุตสาหกรรมและเครือข่าย

7. พัฒนาโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นเอกภาพ โดยรวมภาษีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดราคาเชื้อเพลิง

ณ หัวจ่ายซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางราคาที่ถูกต้อง

8. ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ

ครัวเรือน โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

รวมทั้งกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดทำแผนงานหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

การลดการเผาป่า เผาขยะ

9. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากมาตรการเว้นหรือ

คืนภาษีการนำเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน กระทรวงอ ุตสาหกรรม

และเครือข่ายกลยุทธ์สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ยธรรมชาติและส่งเสริม

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

แผนการปฏิบัติงานปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง

ภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัยและการใช้พลังงานในอาคารรวมทั้งส่งเสริมการลงทุนแก่

ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย

2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐและ

สงเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนต้นทุนต่ำ

3. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสนับสนุน

การผลิตและดำรงชีวิตตามวิถีท้องถิ่น มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของ

ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึง 

กำหนดให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า จะต้องมีการประเมินผลกระทบดา้น

สิ่งแวดล้อมและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่าย 
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4. ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ มีการจัดเก็บและ

รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ

พัฒนาต่างๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นปัจจุบัน ทั้งการขึ้นทะเบียนกิจกรรม 

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก การซื้อ –ขายปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเมินแนวโน้มการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในอนาคตกำหนดระดับของกรณีฐาน(Business-as-usual – BAU)ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายสาขาและในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. พัฒนางานวิจัยด้านศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก รวมถึงวิเคราะห์ข้อจำกัดและโอกาสเชิง

เทคโนโลยี

องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และศักยภาพของภาคส่วนต่างๆทีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคาร์บอน การพัฒนา 

ตลาดคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนในตางประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนการดำเนินงาน 

แผนศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม PM.2.5 

บรรณานุกรม 

http://www.greenpeace.org 

(https://www.facebook.com/PCD.go.th/) 

https://www.facebook.com/…/a.53640555310…/1609515919131789/…) 

จ า ก  http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm แ ล ะ http://www.bbc.com/thai/thailand-

42970714 
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www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/Air-Pollution/Right-To-Clean-

Air/activity/The-Art-Exhibition/ 

aqmthai.com 

www.who.int/topics/air_pollution/en 

www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en 

www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en 

data.worldbank.org/country/thailand 

www.researchgate.net/publication/8046493_Environmental_nano-

pollutants_ENP_and_aquatic_micro-interfacial_processes 

http://www.drmanage.com/ 
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จริยธรรมและหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
ETHICS AND DHARMIC PRINCIPLE OF BUDDHISM FOR LOCAL ADMINISTRATOR 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธง  ครุฑจ้อน, ดร. 

 Assistant Professor Thuanthong  Krutchon, Dr.1 
 

บทคัดย่อ 
จริยธรรมและหลักธรรมพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นกลไก

กำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลได้ บทความ
วิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมและหลักธรรมพุทธศาสนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่เหมาะสม ซึ่งจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรประพฤติปฏิบัติสามารถจำแนกได้เป็น 
3 หมวด ประกอบด้วย หมวดความประพฤติ หมวดความรู้และสติปัญญา และหมวดคุณธรรม ส่วน
หลักธรรมพุทธศาสนาที่ผู ้บริหารท้องถิ่นควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ  
พรหมวิหาร 4 สุจริตธรรม 3 และอธิปไตย 3  

 
คำสำคัญ: จริยธรรม หลักธรรมพุทธศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

Abstract 
Ethics and the Dharmic principle of Buddhism are related to local 

administrators in such a way that they can be used to regulate and drive the operations 
of local government organizations in order to achieve good governance. The main 
objective of this academic article is to conduct a literature review on the ethics and 
Dharmic principles of Buddhism as they apply to an adequate local administrator. 
Local administrators' ethics can be divided into three categories: behavior, knowledge 
and intelligence, and morality. Furthermore, the Dharmic principle of Buddhism of 
local administrators should be followed as a guideline, which consists of three issues: 
Brahmawihan IV, Good Faith III, and Supremacy III. 
 
Keywords: Ethics, Dharmic principle of Buddhism, Local Administrator 
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1. บทนำ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ ประกอบด้วย อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ ซึ่งอำนาจทั้งสามนี้เป็น
ของประชาชน แต่เมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้นไม่อาจใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรง จึงจำเป็นที่
จะต้องมอบอำนาจอธิปไตยให้ผู้แทนไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนผ่านองค์การต่าง ๆ อาทิ คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และศาล โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562) ซึ่งการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลใช้หลักการกระจายอำนาจให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อบริหารงาน แก้ไขปัญหา พัฒนา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง การกระจายอำนาจจึงเป็นการจัดการอำนาจทางการปกครองบางอย่างให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอภายใต้
หลักการสำคัญ 3 ประการคือ มีองค์การเป็นนิติบุคคลเป็นเอกเทศ มีอำนาจหน้าที่อิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง (ประยูร กาญจนดลุ, 
2535)  

ในส่วนอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีความสำคัญและมีความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวดเร็ว และควบคุมไม่ได้ ทำให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของประชาชน ค้นหาและ 
กำหนดความซับซ้อนทางสังคม ประชากร เศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความ
คาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ รวมถึงความปรารถนาของประชาชนที่
มีต่อความเหมาะสมในการจัดทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ข้อจำกัด
และวิฤกตการณ์ต่าง ๆ (Worrall, Collinge & Bill, 1998) นอกจากนี ้อำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลจะสร้างสภาวะแรงกดดันให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นในการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต จากการจัดหาสาธารณะประโยชน์เป็นการ
จัดหาบริการสาธารณะและสวัสดิการต่าง ๆ อันเกิดผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของประชากรและความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท โดยเฉพาะการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับ
กลยุทธ์ของภาคเอกชน (Flynn & Talbot, 1996; Elcock, 1994) 

ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะการเป็นผู้นำการปฏิรูปภาครัฐในระดับท้องถิ่น 
ที่ได้รับการกระจายอำนาจจากรัฐบาลเพื่อดำเนินงานและแสดงผลให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าเชิง
ประจักษ์ของการบริการสาธารณะ การเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
(Prasojo & Holidin, 2018) นอกจากนี้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจริยธรรม
และหลักธรรมในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ
พนักงานเมื่อพนักงานสามารถยกระดับผลประโยชน์ขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภาวะการนำ
ของผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวมีจุดประสงค์สำคัญคือ สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคล 
ทีมงาน และองค์การ (Mickson & Anlesinya, 2020) ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้นที่แสดงถึง
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ความสัมพันธ์ของจริยธรรมและหลักธรรมกับผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะจริยธรรมและหลักธรรมพุทธ
ศาสนาที ่สามารถใช้เป็นกลไกกำกับและขับเคลื ่อนการดำเนินงานของผู ้บริหารท้องถิ ่นให้เกิด 
ธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป จึงเป็นที่มาของ
การผลิตบทความวิชาการฉบับนี้ที่มุ่งทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมและหลักธรรมพุทธศาสนา
ของผู้บริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการที่เป็นการเพิ่มฐานข้อมูลอ้างอิง
งานวิชาการและทางปฏิบัติการที่ราชการส่วนอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปปรับใช้กับ
ผู้บริหารและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การได้  

 
2. จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
 จริยธรรมหรือปรัชญาคุณธรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีและไม่ดีและความถูกและผิดทางศีลธรรม 
จริยธรรมเป็นคำที่ใช้กับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่านิยมหรือหลักศีลธรรม จริยธรรมยังมีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นหลักการพื้นฐานของการตัดสินใจในทางปฏิบัติ และหลักธรรมชาติของคุณค่า 
สูงสุดและมาตรฐานที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่สามารถบ่งชี้ความถูกหรือผิดได้ อย่างไรก็ตาม  
คำว่าจริยธรรมและศีลธรรมถือว่ามีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่จะอ้างถึง
การตัดสินทางจริยธรรมหรือหลักการทางจริยธรรม จากเดิมที่เคยใช้การอ้างถึงหรือกล่าวถึงการตัดสิน
ทางศีลธรรมหรือหลักการทางศีลธรรม ลักษณะดังกล่าวนี ้ได้ทำให้เกิดการขยายขอบเขตของ
ความหมายของจริยธรรมออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการนิยามที่มีมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นคำว่า
จริยธรรมจึงไม่ได้หมายถึงคุณธรรมแค่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมหมายถึงสาขาการศึกษาหรือแขนง
วิชาการสืบสวนสอบสวนที่มีคุณธรรมเป็นเนื้อหาหลัก (Singer, 2021)  
 ส่วนผู้บริหารเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้นำของกลุ่มปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อันประกอบด้วย ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานจำนวนหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายหรือขอบเขตตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ สำหรับผู้บริหารในระบบ
ราชการถือเป็นหัวหน้างานที่ต้องปฏิบัติงานในองค์การประเภทหนึ่งที่เรียกว่า องค์การแบบราชการ 
(bureaucracy)  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) โดยผู้บริหารในระบบราชการหมายรวมถึงผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้วยซึ่งถือเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความแตกต่างได้โดยการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ตลอดจนผลักดันขอบเขตของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
ก่อให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบราชการ (Brillantes & Perante-Calina, 2018) 

คู่มือสอนจริยศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึง จริยธรรมของผู้บริหารไว้ว่า ผู้บริหาร 
หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง หูกว้าง ตากว้าง หมั่น
สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอหน้ากัน (บุญมี แท่นแก้ว, 2539) ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอสรุปจริยธรรมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่สอดคล้องกับคู่มือดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

1. มีความละอายในการกระทำความชั่วทุจริตทั้งปวง 
2. มีความตื่นกลัวหรือเกรงกลัวในการทำความชั่วและความทุจริตประการต่าง ๆ ทั้งต่อ

ตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อประชาชน 
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3. มีความอดทน รู้จักอดกลั้นต่อความยากต่าง ๆ มีความอดทนต่อความลำบากของงาน 
ความอดทนต่ออุปสรรคทั้งหลาย ตลอดทั้งความเข้าใจผิดและความไม่สุจริตต่าง ๆ ที่คนอื่นมีต่อตน 

4. มีความสงบเสงี่ยมและความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5. มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ไม่มีการลืมตัวหรือละเลยต่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
6. รู้จักอุปการะคือ ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น นึกถึงประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นที่ตั้ง 

พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่คนอื่นในงานหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
7. ไม่มีอคติใด ๆ ในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อประชาชน 

อคติที่ควรละเว้น ประกอบด้วย 7.1 การลำเอียงเพราะความรักใคร่ชอบพอกัน 7.2 การลำเอียงเพราะ
ความไม่ชอบไม่พอใจกัน 7.3 การลำเอียงเพราะความเขลา ความไม่รู้ และความเห็นแก่อามิส และ   
7.4 การลำเอียงเพราะความกลัวภัยต่าง ๆ  

8. การจะทำงานให้เสร็จนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จความประสงค์ 
ประกอบด้วย 8.1 ความพอใจและเอาใจใส่งานของตน 8.2 ความพากเพียรในการประกอบกิจการงาน
ในหน้าที่ 8.3 ความเอาใจฝักใฝ่ในงานไม่ทอดทิ้ง และ 8.4 ความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลและ
วิธีการที่จะทำให้การงานเจริญก้าวหน้าเสมอ 

9. มีความรอบรู้ หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
บุคคล และทันต่อปัญหา 

10. มีคุณธรรมที่เป็นเครื่องผูกน้ำใจบุคคลอื่นโดยทั่วไป อาทิ 10.1 ให้ปันสิ่งของแก่บุคคลอื่น
ที่เห็นสมควรให้ปันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นตามสมควรแก่กรณี 10.2 มีวาจาที่อ่อนหวาน 
สุภาพเรียบร้อย 10.3 ประพฤติตนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คนอื่น และ 10.4 เป็นคนไม่ถือตัว ไม่
ถือยศศักดิเ์ข้ากันได้กับบุคคลผู้ร่วมงานตามความเหมาะสมกับฐานะหน้าที่ของตน 

11. ประพฤติตนให้ห่างจากอบายมุข เช่น การเป็นคนเจ้าชู้ การดื่มสุราจนครองสติไม่ได้ หรือ
ดื่มเป็นประจำ การเล่นการพนัน การคบคนชั่วช้าเสเพล เป็นต้น 

12. มีความจริงใจต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อประชาชน ไม่เป็นคนมีเล่ห์ 
กระเท่ห์หรือเชื่อถือไม่ได้ 

13. ไม่กระทำตนเป็นคนเบียดเบียนผู้อื่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน 
นอกจากนี้ ในสังคมไทยยังมีคำพังเพยที่แสดงถึงความอคติของผู้บริหารในการพิจารณาความ

ดีความชอบของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในทำนองเสียดสีว่า มักจะถือเอาประโยชน์และอามิสเป็นที่ตั้ง ซึ่ง
สามารถนำมาใช้กับการบริหารงานท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังคำพังเพยต่อไปนี ้ 

1. สืบสายโลหิต คือ เห็นแก่ญาติมิตร คนสนิท  
2. เป็นศิษย์ข้างเคียง คือ เห็นแก่บุคคลที่เคยเป็นศิษย์  
3. นำเสบียงส่งหลังบ้าน คือ เห็นแก่อามิสของกำนัล  
4. กราบกรานสอพลอ คือ เห็นแก่การประจบสอพลอ การป้อยอ การยกย่องเชิดชู 
5. ล่อไข่แดง คือ สนองความอยากและตัณหาของนายในทุกทาง นายอยากได้อะไรก็หามา

บำรุงปรนเปรอ รวมทั้งการสนองความอยากในตัณหาในทางกาย 
6. แรงวิชา คือ บุคคลที่มีสติปัญญา มีวุฒิความรู้สูง และมีความสามารถในการปฏิบัติงานดี  
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7. ถลามาเอง คือ บุคคลได้รับบำเหน็จรางวัล โดยถือว่าเป็นโชคเพราะนายไม่อยากจะให้
เพราะอคติประการต่าง ๆ แต่โควตาเหลือก็เลยถือว่าเป็นโชคของบุคคลผู้นี้ไป (บุญมี แท่นแก้ว, 2539) 

จากคำพังเพยนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติบางประการของผู้บริหารราชการทุกระดับรวมถึง
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย ซึ่งมีความจริงปนกับความเท็จ ดังนั้นในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นที่ดี ก็ควรรับฟัง
และนำมาใคร่ครวญให้เกิดประโยชน์ที่งดงามแก่ตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3. หลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมในการบริหารราชการอยู่หลายประเด็น ซึ่งหลักธรรมเหล่านั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการบริหาร อันจะนำไปสู่ความเจริญมั่นคงของรัฐและความผาสุกของประชาชน 
ทั้งนี้นอกเหนือจากหลักธรรมในการบริหารแล้ว พระพุทธศาสนายังพูดถึงคุณธรรมของนักบริหาร
เอาไว้อีกด้วย เพราะนักบริหารนอกจากมีหลักธรรมในการบริหารแล้ว นักบริหารจำเป็นต้องมี
คุณธรรมในการบริหารเพราะคุณธรรมจะช่วยให้นักบริหารทำการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเทศชาติสงบ ประชาชนชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก และมีความหวังในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น นานา
อารยประเทศทั้งหลายก็จะยอมรับความมั่นคงของประเทศที่ผู้บริหารใช้หลักธรรมในการบริหาร และ
ชื่นชมกับผลสำเร็จของการบริหารนั้น (ประยงค์ แสนบุราณ, 2557) ซึ่งนัยของการบริหารในที่นี้หมาย
รวมถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือการบริหารงานท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นด้วย โดยจาก
การรวบรวมและสังเคราะห์งานวิชาการพบว่า หลักธรรมพุทธศาสนาที่มีนัยสำคัญต่อผู้บริหารท้องถิ่นมี
ด้วยกัน 3 ประเด็นดังนี้  

3.1 พรหมวิหาร  
พรหมวิหาร เป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ หลัก 

ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า
ดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ นอกจากนี้ยังกล่าวได้
ว่า เป็นธรรมสําหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลคนอื่นทุกระดับทั้งในทางโลกและทางธรรม ถือเป็นคุณสมบัติอัน
ประเสริฐของผู้บริหารท้องถิ่น โดยพรหมวิหารแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2562; กุลชัย โพธิ์นันท์, 2559; บุญมี แท่นแกว้, 2539) 

1. เมตตา ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีความรักใคร่ ปรารถนาดีให้ประชาชนมีความสุข 
ด้วยจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม ซึ่งเป็นความรักใคร่ที่ปราศจาก
ราคะความกําหนัด ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดีนั้น เป็นการแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรขีอง
มนุษย์ที ่มีต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งอื ่นใด
นอกจากให้เป็นสุข โดยการแสดงออก 3 ทาง ได้แก ่

ก) เมตตากายกรรม เมตตาทางกายคือ การกระทําและการแสดงออกทางกาย 
ข) เมตตาวจีกรรม เมตตาทางวาจาคือ การพูดและเจรจาด้วยถ้อยคํา 
ค) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจคือ มีจิตใจที่มุ่งหวังดี มีเจตนาดีต่อประชาชน 
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2. กรุณา ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความสงสาร ช่วยคิดให้บุคคลอื่นพ้นทุกข ์ใฝ่ใจในอัน
จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน 

3. มุทิตา ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความยินดี เมื่อประชาชนหรือบุคคลอื่นอยู่ดีมีสุข มี
จิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอย
ยินดีด้วยเมื่อประชาชนหรือบุคคลอื่นได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ ้นไป หรือพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

4. อุเบกขา ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรม
ตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 
พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 
พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ 
เพราะบุคคลอื่นรับผิดชอบตนได้ดีแล้ว สมควรรับผิดชอบตนเอง หรือควรได้รับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตน  

ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นควรยึดพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นด้วยความเมตตา ปรารถนาจะให้ประชาชนและบุคคลอื่นเป็นสุข ความสงสาร คิดหาทางจะ
ช่วยเหลือให้บุคคลอื่นพ้นจากความทุกข์ ความปลาบปลื้มปีติยินดีในความสำเร็จความก้าวหน้าของ
ประชาชนและบุคคลอื่น และความวางเฉยและเห็นอกเห็นใจแก่บุคคลผู้ได้รับความทุกข์ 
 3.2 สุจริตธรรม 

สุจริตธรรมคือการประพฤติดี เป็นการทําความดี การไม่ทําความผิด การทําสิ่งที่ดี
งาม สุจริตธรรมถือเป็นอีกหนึ่งหลักธรรมพุทธศาสนาที่มีผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรทัดฐานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเกิดการข่มใจต่อการบริหารงานประกอบแต่สิ่งที่ดีงามละเว้นสิ่งที่
ควรเว้น โดยหลักสุจริตธรรมคือ ความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการ ได้แก่ (พระครูรัตนสุตากร 
(ปราโมทย์ ล่องแก้ว), พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) และพูนศักดิ์ กมล, 2563; ศิริ พันธ์ทา, 
2559) 

1. ความประพฤติสุจริตทางกายเรียกว่า กายสุจริต กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทำ
สิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยกาย อาทิ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งลักขโมย การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายการประพฤติผิด
ประเวณีเว้นจากการทําชู้กับภรรยาหรือสามีผู้อื่นและคนที่ไม่ใช่ ภรรยาหรือสามีของตนเอง บุคคลพึง
รักษาความกําเริบทางกาย พึงสํารวมกาย ละกายทุจริต แล้วพึงประพฤติกายสุจริตการไม่เบียดเบียน
สัตว์ทั้งปวง และเว้นขาดจากการดื่มน้ําเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

2. ความประพฤติสุจริตทางวาจาเรียกว่า วจีสุจริต กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพูด
สิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยวาจา อาทิ การพูดคําจริงไม่โกหก หลอกลวง การพูดไม่พูดคํา
หยาบคําที่ไม่งามไม่น่าฟัง การพูดประสานมิตรไม่ยุโยงให้คนทั้งสอง ฝ่ายแตกสามัคคีกัน การพูดมีที่
อ้างอิงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระ บุคคลพึงรักษาความกําเริบทางวาจา พึงสํารวมวาจา ละวจีทุจริต แล้ว
พึงประพฤติวจีสุจริตเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คําสัตย์ ดํารงความสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลัก
เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก ไม่ฟังความฝ่ายนี้แล้วไป บอกฝ่ายโน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้หรือไม่ฟัง
ความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายโน้น 
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3. ความประพฤติสุจริตทางใจเรียกว่า มโนสุจริต กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องคิด
สิ่งที่ดีงามถูกต้องประพฤติชอบด้วยใจ อาทิ บุคคลพึงรักษาความกําเริบทางใจ พึงสํารวมใจ ละมโน
ทุจริต แล้วพึงประพฤติมโนสุจริตไม่คิดพยาบาทปองร้ายใคร ๆ มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่คิด
เบียดเบียนใคร ๆ มีจิตประกอบด้วยกรุณามีความเห็นถูกต้องตาม ครรลองคลองธรรมเห็นว่าทําดีได้ดี
ทําชั่วได้ชั่ว ควรละอภิชฌาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของบุคคลอื่น ควรละพยาบาทคือความคิดร้าย
บุคคลอื่นและควรละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด 

ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารงานท้องถิ ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องนำหลักสุจริตธรรมมาบูรณาการกับการบริหารงานท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
บูรณาการได้หลากหลายเหตุการณ์และอาจมีความแตกต่างกันาตามบริบทท้องถิ่นและขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในการปฏิบัติราชการท้องถิ่น 
 3.3 อธิปไตย 
  แม้พระพุทธองค์จะไม่ทรงตรัสไว้โดยตรงกับการบริหารบ้านเมือง เนื ่องด้วย
สาระสำคัญเป็นการตรัสถึงการบริหารตัวเองของภิกษุที่อิงความเป็นใหญ่ 3 ประการ ดังพุทธพจน์ที่
ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อธิปไตย 3 อย่างน้ี 3 อย่างเป็นไฉน คือ อัตตาธิปไตย 1 โลกาธิปไตย 1 
ธรรมาธิปไตย 1” ซึ่งอธิปไตยทั้ง 3 ประการนี้ หากจะนำมาตีความและปรับใชก้บัการบริหารบ้านเมือง
หรือการบริหารท้องถิ่นก็สามารถท่ีทำได้ ซึ่งอธิปไตย 3 ประการ ควรเป็นอีกหลักธรรมพุทธศาสนาที่
ผู้บริหารท้องถิ่นควรตระหนักรู้และพึงพินิจพิเคราะห์ตนเองเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตนอันพึงประสงค์
ของประชาชน ดังนี้ (พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ ล่องแก้ว), พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) 
และพูนศักดิ์ กมล, 2563; ประยงค์ แสนบุราณ, 2557) 

1. อัตตาธิปไตย ผู้บริหารท้องถิ่นที่ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี 
เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระทําการด้วยตนเองและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น
ที่บริหารด้วยระบบน้ี ต้องมี “สติ” กำกับตัวเองตลอดเวลา เพราะผู้ใช้อำนาจคือปัจเจกบุคคล ต้องมี
สติ ควบคุมตัวเองทุกครั้งทีใ่ช้อำนาจ 

2. โลกาอธิปไตย ผู้บริหารท้องถิ่นที่ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลก
เป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความ
นิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นควรพึงใช้ปัญญาครองตนและรู้จักเพ่ง
พินิจในการใช้อำนาจ กล่าวคือ แม้จะเป็นเสียงของหมู่ชนหรือความเห็นของคนหมู่มากในการใช้
อำนาจ แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ดีหรือเพ่งพินิจพิจารณาให้ดี เสียงหมู่มาก คนหมู่มากก็มี
สิทธิบกพร่องผิดพลาดได้ ดังนั้น การใช้ปัญญาไตร่ตรองโดยปราศจากอคติใด ๆ จะทำให้แสวงหา 
ความยุติธรรมได้ 

3. ธรรมาธิปไตย ผู้บริหารท้องถิ่นถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความ
ถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระทําการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีที่สุดตามขีดแห่งสติปัญญา จะ
มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงามเป็นประมาณอย่างสามัญ 
ได้แก่ ทําการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ และกติกามารยาท ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นควร
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ประพฤติให้ถูกหลักธรรม เพราะธรรมจะอภิบาลท้ังผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความ
เป็นอยู่อย่างสันติสุข สังคมสงบ สังคมมีความสามัคคี และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย 

ดังนั ้น เมื ่อพิจารณาอย่างรอบด้านจะเห็นได้ว่า ผู ้บริหารท้องถิ ่นควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยมากที่สุด สืบเนื่องจากพุทธศาสนาถือว่า ธรรมาธิปไตย เป็นยอดของการบริหาร แม้ว่า
ธรรมาธิปไตยอาจเป็นหลักการอุดมคติยากจะเป็นได้ แต่ผู้บริหารท้องถิ่นก็ควรยึดหลักการนี้เป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมและทำให้ประชาชนเกิดความสันติสุขที่
ยั่งยืน  
 
4. บทส่งท้าย 
 ผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีนั้นควรมีจริยธรรมเป็นมาตรฐานกำกับการกระทำและพฤติกรรม อันเป็น
เครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงการเป็นผู้ทรงเกียรติที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรืออะไรที่ผิด 
โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาในเชิงหลักธรรมพุทธศาสนา ซึ่งจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรประพฤติ
ปฏิบัติสามารถจำแนกได้เป็น 3 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดความประพฤติ ว่าด้วยเรื ่องความละอาย ความตื่นกลัว ความอดทน ความสงบ
เสงี่ยม ความมีน้ำใจ ความจริงใจ การอุปการะ การไม่มั่วสุมอบายมุข การไม่เบียดเบียนผู้อื่น และการ
ไม่มีอคติ  

2. หมวดความรู้และสติปัญญา ว่าด้วยเรื่องสติสัมปชัญญะและความรู้ความเข้าใจ 
3. หมวดคุณธรรม ว่าด้วยเรื่องความมีคุณธรรม  
ส่วนหลักธรรมพุทธศาสนาที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับจริยธรรม 

ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา 
2. สุจริตธรรม 3 ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
3. อธิปไตย 3 ประกอบด้วย อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย  
ท้ายที ่สุดนี ้ผู ้เขียนขออัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
แบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติบนฐานจริยธรรมและหลักธรรมพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องกำกับ
จิตใจให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด 
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี 
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 
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การใช้หลักกฎหมายให้มคีวามยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยพรหมวิหาร ๔ 
Using law to be fair according to the principles of good governance with Brahma Vihara 4 

  พันเอก สาธิต ทิพย์มณี๑

บทคัดย่อ 

การใช้กฎหมายอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ในบทความนี้จะนำเสนอการใช้

พรหมวิหาร ๔ ในการสร้างความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ซ่ึงความยุติธรรมต้องพิจารณาถึงหลักธรรม และ

ธรรมาภิบาลด้วย จึงจะทำให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ใช้กฎหมายต้องยึดมั่นในหลักธรรมตลอด 

เวลาจึงจะทำให้การใช้กฎหมายนั้นเกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

คำสำคัญ  การใช้กฎหมาย, ความยุติธรรม, ธรรมาภิบาล 

Abstract 
How to use the law to achieve justice with good governance; this article presents 

the use of the 4 Brahma Viharas in creating justice with good governance which must consider 

principles and good governance also then brings true justice so that Law-users must always 

adhere to dharma principles for making the application of the law fair in accordance with the 

principles of good governance. 

Key wards: how to use the law, justice, good governance 

๑ กองคลงัแพทย ์กรมแพทยท์หารบก 
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๑. บทนำ 

การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั ้น มาจากความร่วมมือของทั ้งสถาบันทั ้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและประชาสังคม บทบาทของรัฐที่สําคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษา

กฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

มีภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ

จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น ดังนั้นการใช้กฎหมายให้

เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนที่เป็นผู้ใช้กฎหมายต้องช่วยกันสร้างและ

ธำรงไว้เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข 

จากปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรงตามตัวอักษร แต่ในปัจจุบันนี้ภาพของการ

ใช้กฎหมายได้เปลี่ยนไป ภาครัฐได้พยายามสร้างธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน การใช้กฎหมายก็เช่นกัน

จะใช้อย่างไรให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ในบทความนี้จะนำเสนอการใช้พรหมวิหาร ๔ ในการ

สร้างความยุติธรรมในการใช้กฎหมายอย่างมีธรรมมาภิบาล ซึ่งพรหมวิหารเป็นหลักธรรมในการดำรงชีวิต ทำ

ให้การดำรงชีวิตมีความสุข สังคมเป็นปกติสุข ทั้งเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้ปกครองรวมทั้งนักกฎหมาย

ด้วย 

๒. การใชห้ลักกฎหมาย 

กฎหมาย (law หรือ legislation) คือ กฎอันมีที่มาจากการตราขึ้นโดยสถาบันหรือผู้มีอำนาจ

สูงสุดในรัฐ หรือจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ ใช้

บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ๒  

หลักกฎหมายทั่วไป เป็นความจำเป็นหรือข้อเรียกร้องของสังคม หลักกฎหมายทั่วไปส่วนใหญ่เป็น

หลักท่ีผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการเคารพต่อความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการเคารพต่อ

การพิทักษ์รักษาประโยชน์สาธารณะ๓ ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไปจึงเป็นผลที่ตามมาของข้อเรียกร้องทางจิต

๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ที่มาของกฎหมายและหลักกฎหมายท่ัวไป. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/thai_02.htm 

๓ บุบผา อัครพิมาน. หลกักฎหมายทั่วไป. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=920 



740

วิญญาณของสังคมท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ การปรับใช้กฎหมายหรือปรับหลักกฎหมายอันก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ที่ตามมาคือ หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

ในแง่กระบวนการสร้างหลักกฎหมายทั่วไป จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูล

พื้นฐานเหล่านี้ อาจสกัดจากบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษร จากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใด

ฉบับหนึ่งหรือทั ้งระบบ หรือจากกฎเกณฑ์ทางจารีตประเพณี แล้วนำมาผ่านการแปรสภาพให้เป็นหลัก

กฎหมายทั่วไป และอาจสร้างหลักกฎหมายทั่วไปที่สอดคล้องกับความจำเป็นของสังคมหรือมโนสำนึกร่วมของ

ส่วนรวมได้ ดังนั้นหลักกฎหมายทั่วไปที่สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมโนสำนึกร่วมของสังคม ไม่ฝ่าฝืนหลักการ

ปกครองประเทศและรัฐธรรมนูญรวมทั้งหลักธรรม และธรรมาภิบาลด้วย 

๓. ความยุติธรรม 

ความยุติธรรมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมตัวกันอาศัยอยู่เป็นสังคม

มนุษย์ ซึ่งก็มีการให้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมไว้หลากหลาย เช่น ความยุติธรรมเป็นหลักการทางจริยธรรม

สำหรับการกระทำของมนุษย์ เป็นแนวคิดเก่ียวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพ้ืนฐานของจริยธรรม  และยัง

เป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้งในสังคม 

เพลโต นักปรัชญากรีก เป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่เริ่มหันมาพิจารณาแนวคิดเรื่องความยุติธรรมใน

ฐานะเป็นหลักการทางจริยธรรมสำหรับการกระทำของมนุษย์ หรือคุณธรรมโดยเฉพาะของมนุษย์ เพลโตได้ให้

คำนิยามความยุติธรรมว่า หมายถึง การทำกรรมดี หรือการทำสิ่งที่ถูกต้อง๔ ความยุติธรรมจึงเป็นแนวคิด

เกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ 

ศาสนา ความเที ่ยงธรรม (equity) และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนความยุติธรรมทางสังคม๕ 

นอกจากนี้ความยุติธรรม ยังเป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง ไม่ใช่ยุติที ่กฎหมาย แต่เป็นการ นำการ

ปกครอง นำกฎหมาย และ นำอำนาจอธิปไตย อันเป็นสิทธิ และหน้าที่ ของประชาชน เข้ามา ประมวลผล เพ่ือ

๔ มานพ พรหมชนะ. ความยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย. ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔, 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650878 

๕ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ความยุติธรรม. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
https://th.wikipedia.org/wiki/ความยุติธรรม 
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หาข้อยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง และให้ความเป็นธรรม หรือสมดุลย์ ในผลของประโยชน์ และผลของโทษ 

เช่นการลงโทษผู้กระทำความผิด ให้สมดุลย์กับมูลค่าความผิดที่ได้กระทำนั้น๖  

ความยุติธรรมซึ่งเป็นหลักการทางจริยธรรมสำหรับการกระทำของมนุษย์ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

ความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม  และยังเป็นการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้งในสังคมทำให้

ความยุติธรรมทางสังคมเป็นทฤษฎีที่เน้นความสำคัญของอิสรภาพของบุคคลเป็นการเริ่มจากการมองความ

ยุติธรรมในฐานะท่ีเป็นความเที่ยงธรรม หรือความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากข้ันตอนหรือกระบวนการหาจุด

ยุติปัญหาที่เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว ดังนั้นการพิจารณาว่าอะไรเป็นการกระทำที่ถูกต้องมีความ

ยุติธรรม อาจพิจารณาได้โดยไม่ต้องพึ่งพากฎหมายลายลักษณ์อักษรใดๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงจารีตประเพณี 

หลักธรรม และธรรมาภิบาลด้วย จึงจะทำให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง  

๔. ความยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย 

กฎหมายกับการบังคับใชและความยุติธรรมกับสังคมจนถึงบัดนี้เราเห็นกันแลววา สังคมนั้นเกิด

ขึ้นมาจากเหตุปจจัยที่ตองการเห็นความยุติธรรม จึงจําตองสรางกฎเกณฑหนึ่งกฎเกณฑใดขึ้นมาเพื่อบริหาร

จัดการใหความคิดเรื่อง“ความยุติธรรม” เกิดเปนจริงขึ้นมาใหไดในที่สุด กฎเกณฑที่วานี้เราตกลงเรียกกันวา 

“กฎหมาย”ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงตองถูกสรางขึ้นมาดวยความยุติธรรมเชนกัน ซึ่งนั่นก็เปนเรื่องที่องคกรผูใช

อํานาจนิติบัญญัติของสังคม ตองไปดําเนินการใหเปนไปตามนั้น อยางไรก็ตาม กฎหมายเมื่อเกิดขึ้นมาแลวถ

าไมมีการนําไปใชก็จะไมกอมรรคผลอันใดเลย ความสําคัญหรืออํานาจของกฎหมายจึงอยูที่การนํากฎหมาย

นั้นๆ มาปรับใชมาบังคับใชในสังคม 

๕. หลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัด

ระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี

และร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่

ประเทศ๗ ประกอบไปด้วย ๖ หลักการ ได้แก่  

๖ ilaw. ความยุติธรรมคืออะไร? ยุติจริงหรือ? เป็นธรรมจริงหรือ?. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
https://ilaw.or.th/node/966 

๗ สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนท่ี ๖๓ ง หน้า ๒๔. 
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๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ  

๒. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม  

๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา  

๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  

๕. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) คือความรับผิดชอบในงานของตนความบผิดชอบ  

๖. หลักความคุ ้มค ่า (Cost –Effectiveness or Economy) คือ การบร ิหารจ ัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า ความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์

อย่างคุ้มค่า 

การใช้กฏหมายให้มีความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่

ถูกต้อง สอดคล้องสังคม หลักการปกครองประเทศ หลักธรรม ให้เกิดความยุติธรรมความยุติธรรม ความ

ถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม  เกิดการยุติปัญหา ยุติความขัดแย้งในสังคม ตามหลักธรรมธรร

มาภิบาล  ทำให้เกิดความเป็นนิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบและความ

คุ้มค่า ทำให้สังคมเกิดความปกติสุข 

๖. หลักธรรม พรหมวิหาร๔ 

พรหมวิหาร ๔๘ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่าง

ประเสริฐและบริสุทธิ ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู ้ที ่ปกครอง และการอยู ่ร ่วมกับผู ้ อ่ืน 

ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการได้แก ่ 

- เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์

แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

- กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยาก

เดือดร้อนของปวงสัตว์ 

- มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิก

บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

- อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมี

จิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 

๘ อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๙๐/๗๕ 
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พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมที่ต้องมีไว้เป็น

หลักใจและกำกับความประพฤติ ซึ่งผู ้ที ่ได้นำไปปฏิบัติจะปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั ้งหลายโดยชอบ 

ประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อนักกฎหมาย ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย

จะนำไปใช้ประกอบกับการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลได ้

๗. การใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยพรหมวิหาร ๔ 

พรหมวิหาร ๔ ซึ่งได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะนำมาเป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติ

ควบคู่การการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จะเป็นการบูรณาการใช้พรหมวิหาร 

๔ ในขั้นตอนของการใช้กฎหมาย หากผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท่ีเกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักธรรม พรหม

วิหาร ๔ อยู่ด้วยตลอดเวลาก็จะทำให้การใช้กฎหมายนั้นเกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน 

ในหลักธรรมเมตตานักกฎหมายต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีวิธีการทำงานที่ถูกต้องมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีมิตรไมตรีต่อคนทั่วไป รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่นด้วยความตั ้งใจความรักใคร่ 

ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งหลักธรรมเมตตา เป็น

หลักธรรมที่สำคัญในอันที่จะทำให้คนทั้งหลาย เอื้อเฟื้อและกัน ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนกันและกัน อยู่ร่วมกัน

อย่าง สันติสุข และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก เป็นคุณธรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ลด

กิเลส ลดปัญหา ขจัดทุกข์ให้เบาบาง มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง เป็นประโยชน์ทั้งแก่ ตนเองและสังคมส่วนรวม 

เป็นคุณธรรมที่ทำให้หมดกิเลส หมดปัญหา ไม่มีอาสวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิต ใจ เป็นธรรมที่สะอาด 

บริสุทธิ์ไม่มีผู้ให้และผู้รับ 

นักกฎหมายหรือผู้ใช้กฎหมายให้ความยุติธรรมกับผุ้อื่นเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ช่วยเหลือใน

เรื่องต่าง ๆ ของผู้อื่น หลักธรรมกรุณานี้จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์ มีความสงสาร คิดอยากช่วยเหลือให้

ผู้อื่นพ้นทกุข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อ่ืน จะทำให้สังคมมีแต่ความสุข ไม่

เอาเปรียบผู้อื่นและไม่เห็นแก่ตัว ความกรุณาต่อเพ่ือนร่วมสังคม เพ่ือนร่วมโลก จะทำให้ผู้คนรักและสามัคคีกัน 

จะทำให้มีการแสดงออกซึ่งความผูกพันในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทำให้คนให้ชุมชนมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน  

ด้านหลักธรรมมุทิตาหรือความยินดี นักกฎหมายต้องมีความเยือกเย็นมีเหตุผลมีอารมณ์สดชื่น

แจ่มใสมีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม มีความเต็มใจให้บริการ
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แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีเงื่อนไขหรือความลำเอียง สนับสนุนและส่งเสริมความคิดเห็นของผู้อื่น เปิด

โอกาสโดยเท่าเทียมกันให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น  

หลักธรรมอุเบกขาเป็นการวางใจเป็นกลาง นักกฎหมายวางใจ เป้นกลางต่อสภาวะอันไม่น่าพอใจ 

ของผู้อื่น พิจารณาปัญหาในส่วนงานอย่างยุติธรรมยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม โดยไม่มีอคติ ตัดสินปัญหาโดย

ไม่มีอคติต่อผู้อื่น แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่มีอคติทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันกันวางตนเป็น

กลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง  

เมื่อนักกฎหมายได้นำ พรหมวิหาร๔ เป็นหลักในการยึดถือปฎิบัติ ซึ่งพรหมวิหาร๔ เป็นหลักธรรม

ประจำใจเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที ่ปกครองและการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น นักกฎหมายสามารถนำพรหมวิหาร ๔ มาเป็นหลักในการนำกฎหมายไปใช้งานไปปฎิบัติ เพื่อให้

เกิดความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลได้ จะทำให้สังคมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

๘. บทสรุป 

ภาครัฐได้พยายามสร้างธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน การใช้กฎหมายก็เช่นกันจะใช้อย่างไร

ให้เกิดความยุติธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ 

เป็นหลักธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ เป็นหลักธรรมในการดำรงชีวิต ทำให้การ

ดำรงชีวิตมีความสุข สังคมเป็นปกติสุข ทั้งเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้ปกครองรวมทั้งนักกฎหมายซึ่งผู้ที่ได้

นำไปปฏิบัติจะปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน จึงเป็นหลักธรรม

ที่เหมาะสมต่อนักกฎหมาย ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะนำไปใช้ประกอบกับการใช้กฎหมายให้เกิด

ความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

๙. ข้อเสนอแนะ 
๑. สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมตั้งแต่ยังอายุน้อย ๆ  

๒. เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน กฎหมาย 

๓. การใช้มาตรการลงโทษทางสังคมมากขึ้นกับนักกฎหมายที่ใช้กฎหมายอย่างไร้คุณธรรม ไม่มี

ธรรมาภิบาล 

๔. การรณรงค์ให้ความรู้ด้านหลักธรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

        บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนคนไทยในการ
ป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มนุษย์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน
ออกไปตามความเชื่อและการเลี้ยงดูตามพ้ืนฐานวิถีชีวิตที่ก าเนิดมา การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดี
ของประชาชนคนไทยทุกคน จะท าให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจะเข้าสู่ภาวะปกติ เป็น
การศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตและสวัสดิภาพของตนเอง ทั้งใน ภาวะปกติและ
ในภาวะเจ็บป่วย เพื่อให้สุขภาพอนามัยของตนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอและ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งการ
ปฏิบัตินี้จะเป็นการป้องกันโรคในระยะที่ยังไม่เกิดอาการชัดเจน  พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติให้มี
สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ มี 2 ลักษณะคือ1) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 
ปราศจากการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และถูก
สุขลักษณะ 2)พฤติกรรมการป้องกันโรคเป็นพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มุ่งป้องกัน ไม่ให้เกิดความ
เจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 1)การป้องกันโรคเบื้องต้น  2)การป้องกันความรุนแรงของโรค 3) การป้องกัน
การแพร่ระบาด ข้อเสนอแนะ เน้นพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ; การป้องกันโรค ;  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
_______________________________ 
                1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานสาธารณสุข)                       
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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Abstract 
This academic article aims to study the self-health care behaviors of Thai people in preventing 
disease in  Coronavirus Outbreak 2019. The Humans behave differently in their own care 
according to their beliefs and upbringing based on their origin lifestyle. A Good health care 
behavior for all Thai people It will keep everyone safe from coronavirus 2019. This will result in 
the life of people in society being able to continue to live happily. Socioeconomic conditions 
will go into normality. It is a study of the activities of individuals in order to preserve their lives 
and welfare. to ensure that their health is always healthy and to promote health. This will 
prevent diseases at an inconse-term stage where symptoms are not clear. Behaviors to take 
care of yourself in normal conditions to be healthy. There are 2 characteristics: 1) Health 
promotion behavior is to promote health, to be healthy, free from illness. Avoid dangers that 
affect health, are consistently and hygienic behaviors. 2) Prophylactic behavior is a behavior that 
will keep healthy and other to prevent No illnesses or diseases. This is divided into 1) 
preliminary prophylaxis.2) Prevention of disease severity 3) Prevention of epidemics, 
recommendations Focus on coronavirus prevention behavior 19 

Keywords: self-health care behavior, disease prevention , Coronavirus disease 2019  
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๑.บทน า 

 มนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนคนไทย ในเรื่องการป้องกันตนเองเก่ียวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทีเ่ป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมและสัตว์ปีก เป็นที่ไวรัสที่มีเปลือกเป็นไขมันหุ้ม (enveloped virus) เป็นไวรัสชนิด RNA ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถ
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Novel Coronavirus (ปี 2019 - ปัจจุบัน)
การแพรก่ระจายเชื้อไวรสัโคโรนาโคโรนาสายพันธ์ใหม่ระหว่างคนสู่คน โดยละอองฝอยของเชื้อผ่านทางการไอ จาม 
เหมือนเชื้อกลุ่ม ไข้หวัดใหญ่ (Droplets transmission)  หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัส
บริเวณ จมูก ปาก ตา (Contacts transmission)2  

 

ภาพที1่การแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 

ที่มา:  การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : วรรษมน จันทรเบญจกุล,2563. 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มนุษย์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันออกไป
ตามความเชื่อและการเลี้ยงดูตามพ้ืนฐานวิถีชีวิตที่ก าเนิดมา การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดีของ
ประชาชนคนไทยทุกคน จะท าให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจะเข้าสู่ภาวะปกติ การศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิตและสวัสดิภาพของตนเอง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ทั้งใน 
ภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย เพ่ือให้สุขภาพอนามัยของตนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอและ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง ซึ่งการปฏิบัตินี้จะเป็นการป้องกันโรคในระยะที่ยังไม่เกิดอาการชัดเจน  พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะ
ปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอซึ่งการปฏิบัตินีจ้ะเป็นการป้องกันโรคในระยะที่ยังไม่เกิดอาการชัดเจน  

_________________________________ 
2วรรษมน จันทรเบญจกุล(2563,กุมภาพันธ์ 20)การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.[เอกสารประกอบการ
บรรยาย]  
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พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ มี 2 ลักษณะคือ1) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็น
พฤติกรรมทีป่ฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และถูกสุขลักษณะ 2)พฤติกรรมการป้องกันโรคเป็นพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง มุ่งป้องกัน ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 1)การป้องกันโรคเบื้องต้น  2)การป้องกัน
ความรุนแรงของโรค 3) การป้องกันการแพร่ระบาด โดยผู้เขียนจะมุ่งเน้นประเด็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ในการป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงมียอดสะสมของผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นทุก
วันใน ระยะท่ี 3 ของประเทศไทย  

๒. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม ที่บุคคลเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต
และสวัสดิภาพของตนเองและปฏิบัติเป็นประจ าจนติดเป็นนิสัยทั้งใน ภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย เพื่อให้
สุขภาพอนามัยของตนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ                                                                                                       

          Kals and Cobb (1966) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมสุขภาพว่าเป็นกิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งการกระท านี้อาจเป็นการป้องกันโรคหรือการค้นหาโรคในระยะที่ยังไม่
เกิดอาการชัดเจนด้วย3  

Harris and Guten (1975) กล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือกิจกรรม ทุกชนิดของ บุคคลที่ท า
ตามปกติและสม่ าเสมอเพ่ือให้มีสุขภาพดีและสามารถป้องกันโรคได้ ดังนั้น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึงการ
กระท าของบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดีและ สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของพฤติกรรม
สุขภาพได้ 2 ประเภท คือ                                                                                                       
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ มี 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และ พฤติกรรมการป้องกันโรค                                                                                               
1.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่จะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วย สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่กระท าอย่าง
สม่ าเสมอเช่น การพักผ่อน การรับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ          
1.2 พฤติกรรมการป้องกันโรคซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มุ่งป้องกัน ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย
หรือโรคต่าง ๆ4 ซ่ึงในบทความนี้จะเน้นพฤติกรรมการป้องกันโรค 

__________________________________ 
3Stanislav V. Kals & Sidney Cobb (1966). Health Behavior, Illness Behavior, and Sick-Role 
Behavior. Archives of Environmental Health: An International Journal.                                                    
4Daniel M. Harris & Sharon Guten.(1979) .Health-Protective Behavior: An Exploratory Study 
Journal of Health and Social Behavior. 
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1.2.1 การป้องกันโรคเบื้องต้น มีแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19 
ดังนี้ 1) ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น ให้เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปใน
พ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน 3) 
ใช้รถสาธารณะเมื่อจ าเป็นเท่านั้น 4) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร 
หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิด
ประตู 5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 6 ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรค
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น ให้ออกนอกบ้าน 
น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด 7) แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 8) เลือกรับประทานอาหารที่ร้อน
หรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกส ารับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้  ช้อนกลางส่วนตัว ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 9) หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 10) หมั่นสังเกตอาการตนเอง 
หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที5  

          1.2.2 การป้องกันความรุนแรงของโรค วัคซีนโควิด-19 ได้รับการยืนยันว่า ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความรุนแรงของโรค และช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่งวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด19 ในปัจจุบัน มี 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่1)วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) 
วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่
เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส วัคซีนจะท าหน้าที่พา mRNA เข้าเซลล์ และก ากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อ
ไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อ2)วัคซีนชนิดใช้ไวรัส
เป็นพาหะ (Recombinant viral vector vaccine) วัคซีนกลุ่มนี้ใช้ไวรัสที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะ
ดีโน (Adenovirus)โดยน ามาดัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้ และใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโรคโควิด19 
ติดไปด้วย เมื่อน ามาฉีดไวรัสพาหะเหล่านี้จะเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยกระตุ้มภูมิคุ้มกันทั้งระบบให้
สร้างแอนติบอดีย์ต่อไวรัสโรคโควิด19 ตามสารพันธุกรรมที่ใส่เข้าไป  3)วัคซีนที่ท าจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ 
(Protein subunit vaccine) แล้วน ามาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอน
ตีบอดีต่อต้านโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด196  
4.วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยน าไวรัสโรคโควิด19 มาเลี้ยงขยายจ านวนมาก 
และน ามาท าให้เชื้อตาย  การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทุกส่วน เสมือนได้รับเชื้อไวรัส
โดยตรงแต่ไม่ท าให้เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้ว6   
        1.2.3 การป้องกันการแพร่ระบาด มาตราการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) (ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓)  เช่น 1) ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
___________________________ 
5 กรมควบคุมโรค(2564). แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                       
6 โรงพยาบาลสินแพทย์.(2564).เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด. 
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        1.2.3 การป้องกันการแพร่ระบาด  

ว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหะของโรคโควิด 19 มารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทาง
การแพทย์  2) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใด ๆ ที่
มีเชื้อโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ ผู้ได้รับค าสั่งต้อง
ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก  3)ห้ามผู้ใดกระท าการหรือ
ด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  4) กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแพร่ของ
โรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามความใน
มาตรา 35 (2) หรือ (3)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25587 

๒. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลเมื่อเจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะสุขภาพที่ผิดปกติ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคการรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรง ความ
เชื่อเดิม ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี4   

กรณีมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  แพทย์จะแบ่งตามอาการเป็น 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มท่ี 1ไม่มี
อาการและกลุ่มที ่2 อาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด (อายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็นโรคเรื้อรัง) กลุ่มท่ี 3 อาการไม่
รุนแรงคล้ายไข้หวัด ปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง  สังเกตอาการ/รักษาในโรงพยาบาล 2-7 วนั สังเกตอาการต่อ ที่
Hospitel) 14 วันนับจากตรวจพบเชื้อ เมื่อหายกลับบ้านตามปกติ ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออกไป
นอกบ้าน/อยู่ห่าง 2 เมตร/แยกห้องท างาน ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน จนครบ 1 เดือน ส าหรับกลุ่มท่ี 4 ปอด
อักเสบไม่รุนแรง  ให้ยารักษาไวรัสในโรงพยาบาลและกลุ่มที่ 5 ปอดอักเสบรุนแรง ให้ยารักษาไวรัสในห้องไอซียู8 

สรุป 

    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จะท าให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมให้สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข ประชาชนคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติ
ตัวในการป้องกันโรคเบื้องต้น  การป้องกันความรุนแรงของโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดโดยต้องมีการปฏิบัติ
ตามมาตรการของสังคม เช่น มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือและการเว้น
ระยะห่างทางสังคม การฉีดวัคซีนตามท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดไว้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น  
__________________________________ 
7กรมควบคุมโรค(2563) มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อการป้องกันและ 
    ควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563.                            
4Daniel M. Harris & Sharon Guten.(1979) .Health-Protective Behavior: An Exploratory Study 
Journal of Health and Social Behavior.                                                                                 
8กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.(2563).สู้โควิด19ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองส าหรับประชาชน . 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยพุทธสันติวธิี 
MEDIATION PROCESS BEFORE PROSECUTION BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS 

 

      นางกัญจน์นที รัตนศิลป์กลัชาญ 

สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

 

    บทคัดย่อ 

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยพุทธสันติวิธีมา
เผยแพร่และใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งของคู่ความให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยังมิต้องน าข้อ
ขัดแย้งขึ้นสู่กระบวนการของศาล โดยผู้ เขียนมุ่งหวังความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการน า
กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยพุทธสันติวิธีไปใช้และสามารถวัดผลได้จาก ๑) คู่ความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อกระบวนการและผลลัพธ์ ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) เกิดประสิทธิผล ๔) ลดค่าใช้จ่าย ๕) ลด
ระยะเวลา ในกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าวประกอบด้วยแนวคิดดังนี้ คือ ๑) ความเป็นกลาง 
๒) ความเมตตา ๓) การสื่อสารอย่างลึกซึ้ง ๔) วิเคราะห์เรื่องราวอย่างละเอียด ๕) ค้นหาจุด
สนใจ ๖) เสนอทางเลือก ๗) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ๘) ได้ข้อเสนอท่ีตกลงกันได้ชัดเจน 
๙) สามารถวัดผลได้ 

ค าส าคัญ  กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

 

     ABSTRACT 

        The objectives of this article is to demonstrate the process of the 
mediation before prosecution by Buddhist Peaceful Means as a practical 
model, aiming to help readers apply the mediation process to resolve conflicts 
or settle disputes between disputants more effectively, and avoid the 
prosecution in court process. The author expects readers to succeed in 
utilizing the mediation process before prosecution by Buddhist Peaceful Means 
which can be evaluated from several measurements as follows:  
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1) The disputant is satisfied with the mediation process and outcome. 

2) The mediation process has effectiveness.  

3) The mediation process has efficiency.  

4) The mediation process can lower costs.  

5) The mediation process can reduce time consumption. 

This process contains the following concepts, including 1) neutrality, 2) 
kindness, 3) deep communication, 4) detailed analysis, 5) attention finding, 6) 
alternatives offering, 7) good relationship building, 8) clear accepted offer 9) 
being able to evaluate.  

Keyword: Mediation Process 

๑. บทน า 

        ในปัจจุบันมีความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร 
และต่อมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล และท้ายท่ีสุดจะเกิดความขัดแย้งในสังคม
และประเทศชาติ รวมท้ังระหว่างนานาชาติต่อไป เช่น การเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
แล้วใช้ก าลังทางทหารเข้ารบต่อสู้กัน ย่อมท าให้ประเทศต้องใช้งบประมาณในการต่อสู้กันท า
ให้สูญเสียท้ังทางเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อันเป็นผลเสียของ
ความขัดแย้ง  ส่วนความขัดแย้งในด้านกฎหมาย เช่นผู้กระท าความเสียหายแก่บุคคลอื่น จะมี
ความผิดตามกฎหมายและต้องได้รับโทษหรือไม่ ย่อมท าให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่นรัฐ ต้องมีเจ้า
พนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ จ าเลยหรือผู้เสียหายต้องมีทนายความ และมีผู้พิพากษาเป็น
ผู้วินิจฉัยคดีแล้วต้องได้รับโทษจ าคุกพร้อมท้ังชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย แต่
ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากจ าเลยเพราะจ าเลยถูกจ าคุกเสียแล้ว 
นอกจากนั้นหากจ าเลยมีครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดก็จะรู้สึกทุกข์ใจไปกับจ าเลย
ด้วย อีกท้ังผู้เสียหายท่ีไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากจ าเลย และจากรัฐ สังคมก็จะรู้สึก
ว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยเช่นกัน 

        การแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ดังกล่าวมีหลายวิธีแต่ในบทความนี้ จะเสนอแนวทางการ
แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี คือการน ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของบุคคล และองค์กรในปัจุบัน 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยระงับข้อ

พิพาทโดยหลักพุทธสันติวิธี โดยสร้างช่องทางให้คู่ความท้ังสองฝ่ายได้มีโอกาส 
พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบ เพื่อหาความต้องการท่ีแท้จริงของท้ังสองฝ่าย ผ่านคน
กลาง (ผู้ประนีประนอม) 

๒. เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการด าเนินคดีในศาล 
๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในศาล และงบประมาณในการพิจารณาคดี    

๔. เพื่อลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาล 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

          ๑. จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่างๆ การเรียนรู้และศึกษาจากการท างาน 
ประสบการณ์ต่างๆจากการท างานรวมท้ังสอบถามท่ีปรึกษาของบริษัท  

          ๒. จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทางด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ย 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน าต่างๆ 

ปัจจุบันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็น
วิธีการยุติข้อพิพาทท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคู่พิพาทมีความพึงพอใจ การสนับสนุนให้มี
การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นประโยชน์ท้ังกับศาลยุติธรรม 
ประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นวิธีการยุติ
ข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นวิธีการท่ีสามารถรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่ความ ซึ่ง
ส่งผลดีต่อระบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย ส าหรับประชาชนท่ัวไป การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทอาจจะเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างกัน โดยไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล 
ดังนั้น เพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมด้านการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีมีความชัดเจน เป็นท่ียอม
ในระดับสากล ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีมีข้อพิพาท สามารถเลือกวิธีการระงับ
ข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ตลอดจนมีระบบการขึ้นทะเบียนผู้
ประนีประนอมเพื่อท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและตรงตามความ
ต้องการของคู่พิพาท เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการระงับข้อ
พิพาทอย่างฉันมิตร มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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จึงต้องมีแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ดังนี้ 

๑. การด าเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย 
๒. มีการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม (ผู้ประนีประนอมท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานศาล

ยุติธรรม) และได้รับการอบรม ท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง 
๓. กระบวนการไกล่เกลี่ย จนถึงการสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย 
๔. การเก็บรักษาความลับของข้อมูลในการไกล่เกลี่ย 
๕. ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนงานไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทประจ า

ศาลและส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักส่งเสริมงานตุลาการ 
๖. ค่าป่วยการและค่าใช้จ่าย และอื่นๆ 

    
 

๔. ผลการวิจัย 

        ในการน าเสนอรูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยของพระพุทธเจ้า และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง ซึ่งหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องมีเป็นจ านวนมาก แต่ในบทความนี้
ผู้จัดท าได้น ากรอบของหลักธรรมอริยสัจสี่ เพราะถือเป็นหลักการใหญ่และเป็นเครื่องมือหลักท่ี
ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งหลักอริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐ ประกอบด้วย 

๑. ทุกข์ คือ สภาพท่ีทนได้ยาก ภาวะท่ีทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพท่ีบีบคั้น 
๒. สมุทัย คือ สาเหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์ 
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ 
๔. มรรค คือ แนวปฏิบัติท่ีน าไปสู่ หรือน าไปถึงความดับทุกข์ 

        หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในบทความนี้คือ มรรค ๘ ซึ่งเน้นไปท่ี
สัมมาทิฐิ อันเป็นความเห็นท่ีถูกต้องเห็นถึงประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากกว่า
การเน้นท าร้ายหรือท าลายคนอื่นเพ่ือประโยชน์ของตน รวมถึงการมีสัมมาวาจา เป็นการเจรจา
อย่างสุภาพ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด ข่มขู่ บังคับให้คู่กรณียอมความ การเจรจาอย่างถูกต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารอย่างลึกซึ้ง และในหลักอริยสัจสี่ ยังรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องราว
ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ คือ ผลท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเป็นเหตุ เป็นผล มีเหตุ
ถึงได้เกิดผลขึ้นมา การวิเคราะห์ท าได้โดยเข้าใจทุกข์ท่ีเกิดขึ้น หาสาเหตุท่ีแท้จริง การเข้าถึง
การดับทุกข์หรือจัดการกับปัญหา และหาวิธีการในการก้าวพ้นจากปัญหา ในส่วนของการหา
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สาเหตุที่แท้จริงหรือสมุทัย สามารถเชื่อมโยงได้กับการค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงท่ีอยู่ลึกซึ้ง
ในจิตใจของคนซึ่งดีกว่าการมองเพียงส่ิงท่ีคนเรียกร้องหรือแสดงจุดยืนของตน 

        โดยน าหลักธรรมดังกล่าวมาสังเคราะห์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 
ซึ่งประกอบด้วย ความเมตตา ความเป็นกลาง การประชุมโดยสม่ าเสมอ การสื่อสารอย่างลึกซึ้ง 
การคิดอย่างถูกต้อง และการวิเคราะห์เรื่องราวท่ีเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        พรหมวิหาร ๔ เป็นอีกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นธรรมประจ าใจ ท่ีผู้
ประนีประนอมใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนอันประเสริฐบริสุทธิ์ ถูกต้องท านอง
ครองธรรม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สัตว์ท้ังหลาย ด้วยความเมตตา และรักษาธรรม
ไว้ด้วยอุเบกขา โดยมีหลักความประพฤติปฎิบัติ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา  มีความรักใคร่ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ 
๒. กรุณา  มีความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ รับฟัง

ความคิดเห็นและปัญหาของผู้อื่น สงสารและช่วยเหลือผู้ท่ีทุกข์ยากอย่าง
เต็มที่ 

๓. มุทิตา  มีความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จ มีความสุข ไม่คิด
ริษยาท่ีผู้น้อยมีความเจริญหรือได้รับความยกย่องดีกว่าตน สนับสนุน
ส่งเสริมและให้โอกาสผู้อื่นเสมอ  

๔. อุเบกขา  ความวางเฉย เป็นกลาง หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย
โดยคนกลางในบทความนี้คือ ความเมตตา คนกลางมีความรัก ปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น และอุเบกขา คือวางเฉย มีความเป็นกลางต่อคู่ความทุกฝ่าย 
 

        การไกล่เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จจนคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ เป็น
ประโยชน์ดังนี ้

๑. ท าให้คู่ความสามารถหันหน้าเข้าหากันได้อีก อย่างฉันมิตร 
๒. ในบางกรณีคู่ความสามารถด าเนินธุรกิจติดต่อกันได้อีก 
๓. ประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของคู่ความลดลง 
๔. คู่ความได้รับความพึงพอใจ 
๕. คู่ความไม่ต้องประลบกับการบังคับคดีที่ยุ่งยากในศาล 
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๖. ช่วยลดปริมาณคดีท่ีค้างพิจารณาอยู่ในศาล ท าให้คดีที่ท าการไกล่เกลี่ยและ
คดีอื่นๆ สามารถย่นระยะเวลาพิจารณาได้เร็วขึ้น 

๗. ลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นสู่ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ด้วย 
๘. ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
๙. รัฐประหยัดงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการจัดให้มีการด าเนินการพิจารณา

คดี หรือข้อพิจารณาของประชาชนโดยรวม 
 

๕. สรุปองค์ความรู ้

        กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยพุทธสันติวิธีนั้น พบว่าทุกข์ คือสภาพปัญหาท่ีคู่กรณี
ต้องประสบ จนต้องหาวิธีการท่ีเป็นทางออกของปัญหา แต่ทางออกของปัญหานั้ นมี
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักอริยสัจสี่ หากเราเทียบเคียง
น ามาใช้ก็จะพบว่า เมื่อเจอปัญหาจ าเป็นต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาก่อน เมื่อรู้สาเหตุของ
ปัญหาก็ควรจะรู้เป้าหมายของการแก้ปัญหา ซึ่งในบทความนี้เป้าหมายของการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในท่ีนี้คือ “สันติ” สุดท้ายคือวิธีการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายในท่ีนี้คือ “มรรค“ คือวิธีการท่ี
เป็นทางสายกลาง ท่ีเรียกกันว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” นั่นเอง 

        ผู้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็เช่นเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน กล่าวคือมี
สันติภาพภายใน เพียบพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีสร้างสันติภาพภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๖. ข้อเสนอแนะ 

        ๖.๑ การสร้างสันติภาพภายใน Inner Peace ส าหรับผู้ประนีประนอม คือ ก่อนการไกล่
เกลี่ย ผู้ประนีประนอมควรนั่งสมาธิคนเดียวก่อน ๑๐ – ๒๐ นาที และก่อนเริ่มท าการไกล่
เกลี่ย จะต้องเชิญคู่ความนั่งสมาธิด้วยกันประมาณ ๕ นาที เพื่อสงบสติอารมณ์ เพราะการนั่ง
สมาธิสามารถท าได้ทุกศาสนา เพื่อการไกล่เกลี่ยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

        ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ควรให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนการไกล่เกลี่ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านการไกล่เกลี่ยแนวพุทธแก่ผู้ศึกษาในสาขาพุทธศาสนาต่อไป 
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