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บทบรรณาธิการ 
 วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยังคงเป่ียมไป
ด้วยคุณภาพทางวิชาการเช่นเดิม  โดยในฉบับ “วิทยวัณณา” นี้นําเสนอ
บทความวิชาการ/วิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ จํานวน 13  
บทความ  ได้แก่ 

บทความด้านการศึกษามี  1  เ รื่ อง  คือ  การสืบทอดแนว
พระราชดําริ ‘ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนามนุษย์’ ในมิติมนุษยศาสตร์
จาก ‘พระบรมราโชวาท’‘พระมหาชนก’ และ ‘ทองแดง’ ของ อัควิทย์  
เรืองรอง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงเป็น “ครู” ของแผ่นดิน  รวมถึงแนวทางการ
สืบทอดแนวพระราชดําริให้คงอยู่ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป   
 ตามมาด้วยบทความด้านวรรณกรรมของชนินทร์  ผ่องสวัสด์ิ เรื่อง 
“ อิท ธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาอิน เ ดีย -ลั งกา  และวรรณคดี
พระพุทธศาสนาล้านนาที่มีต่อการประพันธ์พระเจ้าเลียบโลก” ที่แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านวรรณกรรมระหว่างอินเดีย ศรีลังกา 
และอาณาจักรล้านนาของไทย 
 ถัดมาเป็นบทความในกลุ่มคติชนวิทยา จํานวน 3 บทความ คือ  
บทความเรื่อง “ถ่งเมียเวาะ” พิธีกรรม  ความเช่ือกะเหร่ียงโปร์ บ้านไร่ป้า  
ตําบลห้วยเขย่ง  อําเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี” ของนพรัตน์  ไชย
ชนะ และวีรวัฒน์  อุดมทรัพย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับอํานาจเหนือธรรมชาติ  ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยที
ถ้อยอาศัย  ส่งผลดีต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน 

บทความเรื่อง “ฆ้องปะเนาะ: ดนตรี  พิธีกรรม  ความเช่ือของ
กลุ่มชาติพันธ์ุลาวเทิง” ของ พัน  พงษ์ผล  ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงช่ือ  
“ปะเนาะ” ซึ่งใช้ในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวเทิง ที่อาศัยอยู่ทางตอน
ใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
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บทความเร่ือง “การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงาน
ไทย”ของ ชญานิศวร์  โคโนะ,  ปิยนุช  สายสุขอนันต์ และณัฏฐ์  ภูริพัฒน์
สิริ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีปัจจัยภูมิหลัง  ปัจจัยสวัสดิการที่มี  และปัจจัยด้าน
การเจ็บป่วยแตกต่างกัน จะตัดสินใจใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาล
แตกต่างกัน 

บทความเร่ือง “ธีมพาร์คในประเทศไทย: พัฒนาการและปัจจัยสู่
ความสําเร็จ” ของ กุณฑิญา  จิรทิวาธวัช เป็นบทความท่ีนําเสนอการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ  การกําเนิดขึ้นและ
พัฒนาการ รวมทั้ งการพัฒนาให้ ธีมพาร์คมีมาตรฐานและประสบ
ความสําเร็จ 

บทความเรื่อง “การรัฐประหารกับ “องค์อธิปัตย์” ในสังคมการ
เมืองไทย” ของ ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ  ถือเป็นบทความที่น่าสนใจช้ิน
หนึ่งที่ ช่วยทําให้เข้าใจแนวคิดเรื่ององค์อธิปัตย์หลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครองไทย ผ่านมุมมองของนักปรัชญาการเมืองคนสําคัญของโลกอย่าง 
Thomas Hobbes 

สุดท้ายเป็นบทความเรื่อง “ลําดับชีวประวัติและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ต้ังแต่สมัยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน ถึงประธานาธิบดี  
บารัก  โอบามา” (คนที่ 36-44) ของ นันทนา  กปิลกาญจน์ ที่ทําให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาได้แจ่มชัดขึ้น 

วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งที่จะรับใช้
สังคม โดยเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา “ความเป็นมนุษย์” ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาที่ถูกทางและให้ผลยั่งยืน 

    บรรณาธิการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 
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นวมินทราลัย 
  พิศพิชัยราชรถกําสรดโศก     

วิปโยคปวงนราแทบอาสัญ 
พิศพระเมรุมาศราษฎร์จาบัลย ์     
คิดถึงองค์พระทรงธรรม์ม่ิงขวัญไผท 
พิศทั่วหล้าประชาชีทวีเทวษ     
ทั้งไทยเทศเดินก้มหน้าน้ําตาไหล 
พิศดอกไม้จันทน์พร่างต่างดวงใจ     
เกิดชาติใดขอเป็นข้าฝ่าธุล ี
ผองปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวมออุบล    
ถวายพระราชกุศลพระทรงศรี 
ทรงสถิตดสุิตสวรรคอ์ันรูจี     
ขอภูมีหฤหรรษ์นิรันดร์เทอญ 
 
 
น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาทีสุ่ดมิได้ 

คณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม  ประพันธ์) 

1 
การสืบทอดแนวพระราชดําริ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา

มนุษย์” ในมิติมนุษยศาสตร์ จาก “พระบรมราโชวาท”     
“พระมหาชนก” และ “ทองแดง” 

The Inheritance of The King’s Initiatives “The King’s 
Philosophy for Human’s Development in Humanity 

Sciences” from “His Royal Speeches” , 
“Mahajanaka”, and “Tongdaeng”   

 อัควิทย์  เรืองรอง1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ี มุ่งศึกษาแนวพระราชดําริ “ศาสตร์พระราชาด้าน   
การพัฒนามนุษย์” ในมิติของมนุษยศาสตร์จากพระบรมราโชวาท       
พระมหาชนก และทองแดง ด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือวิเคราะห์คุณค่า
เชิง “จริยปฏิบัติ” ด้านการพัฒนามนุษย์จากพระราชนิพนธ์ด้วยการ
วิเคราะห์และใคร่ครวญผ่าน “ภาษา” ตามขอบข่ายของมนุษยศาสตร์     
ซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย์ที่มีความจําเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแต่มักถูกละเลย 
และเพ่ือเสนอแนวทางการสืบทอดแนวพระราชดําริดังกล่าวให้ดํารงอยู่และ
มีผลกระทบต่อการพัฒนามนุษย์ในวงกว้างสืบไป 
 คุณค่าด้าน “จริยปฏิบัติ” เพื่อพัฒนามนุษย์  พบว่า “พระบรม
ราโชวาท” ช้ีให้เห็นคุณค่าใน  3 ประการ คือ “มนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา” 
“มนุษย์ต้องมีคุณธรรมกํากับความรู้” และ “มนุษย์พัฒนาตนจนถึงพร้อม
แล้วจะไปพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนสืบไป” เร่ือง “พระมหาชนก” พบคุณค่า

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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มีผลกระทบต่อการพัฒนามนุษย์ในวงกว้างสืบไป 
 คุณค่าด้าน “จริยปฏิบัติ” เพื่อพัฒนามนุษย์  พบว่า “พระบรม
ราโชวาท” ช้ีให้เห็นคุณค่าใน  3 ประการ คือ “มนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา” 
“มนุษย์ต้องมีคุณธรรมกํากับความรู้” และ “มนุษย์พัฒนาตนจนถึงพร้อม
แล้วจะไปพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนสืบไป” เรื่อง “พระมหาชนก” พบคุณค่า

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ด้านจริยปฏิบัติเพ่ือพัฒนามนุษย์ใน  2 ประการ คือ “พัฒนามนุษย์ด้วยความ
เพียร” และ “พัฒนามนุษย์ด้วยปัญญา” เรื่อง “ทองแดง” ใช้กลวิธีทาง
ภาษาและภาพพจน์เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่า  จริยปฏิบัติอันถึงพร้อมของ
สุนัขเช่ือมโยงมาสู่จริยปฏิบัติเพ่ือพัฒนามนุษย์ใน 4 ประเด็น คือ ความกตัญญู 
ความมีปัญญา ความจงรักภักดี และ ความวิริยะพากเพียร 

 แนวทางการสืบทอดแนวพระราชดําริ “ศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนามนุษย์”  ให้ดํารงอยู่และมีผลกระทบต่อการพัฒนามนุษย์ในวง
กว้าง คือ รูปแบบการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และ การศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านองค์ประกอบของหลักสูตร และ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

คําสําคัญ:  ศาสตร์พระราชา,  การพัฒนามนุษย์,  มนุษยศาสตร์ 
 

Abstract 
 This article is aimed to study the H.M. King Bhumibol 
Adulyadej’s Initiatives “the King’s philosophy in Human 
Development” from the perspective of humanity derived from 
His Royal Speeches on Mahajanaka, and Tongdaeng. The 
objectives are: 1) to analyze “the moral practices” in human 
development through “language” humanities which has been 
being essential, however, being ignored and 2) to suggest  the 
preservation of inheritance the King’s Initiatives to make them 
permanent and effective in human development.  
 The finding in “the moral practices” in human 
development analysis are as follows: the Speeches indicate 3 
values on “Human beings are developed by education”, 

3 
“Human beings have to possess moral and knowledge” and 
“Developed human being can be reached the sustainable 
development.  The story “Mahajanaka” informs the moral 
practice value in order to develop human beings in 2 types, 
“Develop human with perseverance” and “Develop human 
with intelligence”. The story “Tongdaeng” is used the 
language strategy and imagery in order to show the moral 
practice of perfect dog in 4 aspects; gratefulness, intelligence, 
loyalty and perseverance.   
 Inheritance the King’s Initiatives and make them 
permanent and impact to human beings are performed in 3 
educational models: Formal Education, Formal Education and 
Informal Education through curriculum and learning activities. 
Key words:  The King’s Philosophy, Human’s Development, 

Humanity Sciences 
 
บทนํา 

“…ข อ ใ ห้ น้ อ ม นํ า ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า  แ ห่ ง อ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
โดย ใ ห้ศึ กษาวิ เ คราะห์  พระราช ดําริ  และแนวทาง
พระราชทานนานัปการ ตลอดจนระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา 
รวมท้ังพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสําหรับประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน  การประกอบกิจการ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็น
แบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจําวันอันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระ
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4 
คุ้มครอง และเป็น ‘แสงสว่างนําทาง’ ให้แก่ปวงชนชาวไทย
ทุกคนตลอดไป” 

           (ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2560, ออนไลน์) 

 ข้อความข้างต้น ผู้เขียนนํามาจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า  เป็นกระแสพระราช
ดํารัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร      
เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2559 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
พระองค์พระราชทานให้แก่คณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังใหม่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในโอกาสท่ีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การดังกล่าวน้ี จึงนําไปสู่การปรับช่ือ
รายการของรัฐบาลทุกคืนวันศุกร์ จากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
มาเป็น “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ซึ่งเป็นการน้อมนํา 
กระแสพระราชดํารัสของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 มาทําให้เป็นรูปธรรมขึ้น 

 นอกจากน้ันรัฐบาลยังตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ  
การจัดประชุมวาระพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติ โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติและประธานกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ของโลก อันได้แก่ เอเชีย-
แปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา ลาติน อเมริกา และ แคริบเบียน เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2559 เพ่ือแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จสวรรคตเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 
และการสดุดีพระเกียรติคุณพระองค์ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่
ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก ทั้งยังได้รับการเทิดทูนสูงสุดในพระ
มหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพระองค์ตลอด
การครองราชย์ 70 ปี (รายการเดินหน้าประเทศไทย, 2560,ออนไลน์)  การทรงงาน
ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งปวงที่พระองค์ได้กระทําอย่าง

5 
สืบเน่ืองมาตลอดน้ันได้เป็นที่ประจักษ์ต่อมหาชนทั้งในและต่างประเทศ ดัง
จะเห็นได้ชัดจากรางวัลต่างๆท่ีพระองค์ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายจากนานาประเทศ และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง รางวัลที่ถือ
ว่าเป็นท่ีสุด แห่งรางวัลทั้งปวงคือ “รางวัลความสําเร็จ  สูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์” (lifetime Achievement in Human Development 
Awards) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development 
Programme:UNDP) เน่ืองในวโรกาส มหามงคลท่ีพระองค์ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี โดยเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟี  อันนัน เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2549 ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาระสําคัญของรางวัล อันสะท้อนพระคุณลักษณ์ อันเลิศย่ิงเป็นไปตามคํา
ประกาศราชสดุดี “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ดังน้ี 

“…เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกจึงต่างกล่าวขาน
พระนามพระองค์ ว่ าทรง เ ป็น  ‘พระมหากษัตริ ย์
นักพัฒนา’ ...ทรงสดับรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของ
ราษฎร และพระราชทานแนวทางการดํารงชีวิตเพื่อให้
ประชาชนของพระองค์สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน...” 

(ศุลีพร บุญบงการ, 2549 :9 ) 
 

จากข้อความข้างต้นแสดงนัยทางความหมายอันเป็นสาระสําคัญว่า
พระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชท่ีทรงกระทําสืบเนื่องมาเป็นเวลาเนิ่นนานถึง 70 ปี ในฐานะ 
"พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" ที่นําพาชีวิตของประชาชนของพระองค์ให้
พ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของ
ชาวโลกอันนําไปสู่รางวัล "ความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" ผ่าน
โครงการตามแนวพระราชดําริมากกว่าสี่พันโครงการ ผลึกทางความคิด 
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6 
กระบวนวิธี และแนวทางการจัดการการพัฒนาต่างๆ จนนําไปสู่องค์
ความรู้ที่เป็นระบบท่ีเรียกว่าเป็น "ศาสตร์แห่งพระราชา" อันหมายถึง 
"ศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
นั่นเอง 
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ถือเป็นต้นธารของพัฒนาท้ังปวงอันทําให้สังคมเกิดความม่ันคง  ยั่งยืน 
คือการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ หรือคุณงามความดี ซึ่งเป็นมิติของการ
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การพัฒนามนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์เป็นการสร้างความตระหนักรู้ใน
คุณค่าด้วยวิธีคิดหรือความคิดของมนุษย์ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
ใคร่ครวญ และตีความจากภาษาในตัวบท/ข้อมูลหรือผลงานของมนุษย์ 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ในฐานะวรรณกรรมคําสอน และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระ
มหาชนก และ ทองแดง เป็น "ศาสตร์พระราชา" ที่ทรงแสดงแนว
พระราชดําริหรือทัศนะความคิดเ พ่ือการพัฒนามนุษย์ ในมิ ติของ
มนุษยศาสตร์ไว้อย่างลึกซึ้งเข้มข้น ผู้เขียนจึงใคร่วิเคราะห์เนื้อหาดังกล่าว
ใน 2 ประเด็น คือ คุณค่าด้าน “จริยปฏิบัติ” จากแนวพระราชดําริเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ และ เสนอแนวทางการสืบทอดแนวพระราชดํารินั้น  
โดยจะแบ่งเน้ือหาที่จะวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
ความสําคัญของมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์เพื่อความม่ันคงและ
ยั่งยืน ประเด็นต่อมา แนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนามนุษย์ในพระบรม
ราโชวาท พระมหาชนก และ ทองแดง และประเด็นสุดท้าย คือ แนว

7 
ทางการสืบทอดแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนามนุษย์ผ่านรูปแบบ
การศึกษาต่างๆ ดังจะได้วิเคราะห์ไปตามลําดับ ดังนี้ 

 

ความสําคัญของมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์อันนําไปสู่ความ
ม่ันคงและย่ังยืน 

มนุษยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สํานึกตระหนักในคุณค่าแห่งความดีงาม
ของมนุษย์ผ่านตัวบทหรือผลงานของมนุษย์ โดยมี "ภาษา" เป็นเครื่องมือ
นําไปสู่ความดีงามน้ัน ในหัวข้อน้ีผู้เขียนแบ่งวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น  คือ 
นิยามและแนวทางการแสวงหาความรู้ของมนุษยศาสตร์  และการ
พัฒนามนุษย์ด้วยมิติมนุษยศาสตร์ 

1. นิยามและแนวทางการแสวงหาความรู้ของมนุษยศาสตร์ 
วงวิชาการโดยทั่วไปมักจะแบ่งวิทยาการต่างๆ ที่เป็นศาสตร์

พื้นฐานออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เป็นความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางจิตใจและ
ผลงานของมนุษย์ เช่น ศิลปะ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ปรัชญา โบราณคดี เป็นอาทิ กล่าวให้กระชับที่สุด คือ วิชาสาขา
มนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ เข้าใจกันว่า “มนุษย์ศาสตร์” หรือ “The 
humanities” เ กิ ดหลั ง วิ ทยาศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสต ร์  คื อหลั ง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 19 ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่า ก่อน
หน้าน้ีชาวยุโรปจะมีกรอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติตามแบบวิธี
ทางมนุษยศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว  เพราะมนุษยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่แนบแน่น
กับมนุษย์มาเนิ่นนานนัก  ตราบที่มนุษย์คิดได้ว่า การให้คุณและโทษ ดีและ
ช่ัวที่มนุษย์ทํา  น่ันก็คือหลักของ “การทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว” ซึ่งปรากฏมา
ต้ังแต่ในคัมภีร์ฤคเวทของอินเดีย และท่ีสําคัญความสํานึกตระหนักในเร่ือง
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8 
คุณค่าและรสนิยมที่ประณีตงดงามด้านศิลปะก็มีมาต้ังแต่สมัยโสคราตีส 
และมนุษย์ถ้ําอันเป็นการเน้นยํ้าว่า “มนุษยศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่เริ่มแรก (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2547: 6 ) 
 ลักษณะเด่นของการแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ คือการให้
ความสําคัญแก่การประเมินค่า สิ่งที่ศึกษาท่ีพรรณนาและอธิบายจะต้อง
นํามาประเมินค่าดีชั่ว ถูกผิด งามไม่งาม ควรไม่ควร “ค่า” ที่ว่านี้ไม่ใช่
เชิงปริมาณ ค่าความจริงเท็จ แต่หมายถึง “คุณค่า” คุณค่าและการ
ประเมินคุณค่าก็คือข้อค้นพบอันเป็นความรู้ความจริงเชิงนามธรรมโดยมี 
“ภาษา”ทั้ง “วัจนะหรือถ้อยคํา และอวัจนะ” เช่น ลีลาท่าทาง เส้น สี 
แสง เงา เสียง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เป็นเคร่ืองมืออันนําไปสู่ความ
จริงนั้น 
 2. การพัฒนามนุษย์ด้วยมิติมนุษยศาสตร์ 
 “การพัฒนา” หมายถึง “ความเจริญ  หรือทําให้ เจริญ” 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556: 827 ) อันที่จริง
คําว่า “พัฒนา” มีลักษณะเป็นพลวัต กล่าวคือมีการแปรไปตามบริบท
ทางสังคม อาทิ การพัฒนาในยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เน้นความ
เติบโตด้านเศรษฐกิจตามประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่ประสบ
ความสําเร็จ ในช่วงศตวรรษท่ี 1960 และ 1970 หลังประชาชาติ
ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีเน้น 
ความทันสมั ย  (modernization)  และการ พัฒนา อุตสาหกรรม 
(industrialization) อันนําไปสู่การพัฒนาความเป็นเมือง (urbanization) 
โดยลดความสําคัญของภาคเกษตรและชนบท (ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, 2545: 
7) แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังจนเข้าสู่ทศวรรษท่ี 
1980 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในด้านการพัฒนา กล่าวคือ  ไม่ได้
มุ่งการพัฒนาเพ่ือความเติบโตของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะ
ประจักษ์ชัดกันแล้วว่าการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดความไร้ระเบียบใน

9 
สังคมจากผู้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกัน จนนําไปสู่มโนทัศน์การพัฒนาใน
ปัจจุบันที่ต้องเช่ือมโยงการพัฒนามนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์ที่มีศักด์ิศรี มี
คุณค่า และมีวัฒนธรรมของตนเอง และการพัฒนามนุษย์ที่พึงประสงค์
ควรพัฒนาใน 4 ด้าน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนา
ปัญญา (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], 2541: 98-109 ) การพัฒนามนุษย์
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะ “ร่วม” อันเช่ือมโยงกับการพัฒนา
มนุษย์ในมิติของมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีความย่ังยืนและนําไปสู่การพัฒนาทั้ง
ปวง เพราะเป็นการพัฒนาในมิติของคุณค่าในเชิงนามธรรม เช่น ศีลธรรม 
หรือ “คุณค่า” “มนุษยศาสตร์” ในฐานะศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับ
คุณค่าของมนุษย์ และการปลูกฝังคุณค่าของความดีงาม คุณธรรม 
สุนทรียภาพ และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือผดุงคุณค่า และ สํานึก
ตระหนักในการท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์อยู่ที่การรู้ว่า
อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษแก่ตน แก่สังคม 
และแก่โลก ในแง่น้ีจึงกล่าวได้ว่า มนุษยศาสตร์ เป็น “เครื่องมือ” อัน
สําคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นแบบของมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่
ได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะไปพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืนมั่นคงสืบไป ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่า “สารัตถะ” อันเป็นแก่นสําคัญของการพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น ปรากฏชัดในแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากพระบรมราโชวาท พระมหาชนก และ
ทองแดง ดังจะได้วิเคราะห์ให้เห็นตามลําดับ 
 

แนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ใน “พระบรมราโชวาท” “พระ
มหาชนก” และ “ทองแดง” 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า “แนวพระราชดําริ” หมายถึง แนวคิด หรือทัศนะ
ความคิดอันเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในมิติมนุษยศาสตร์หรือใน
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สังคมจากผู้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกัน จนนําไปสู่มโนทัศน์การพัฒนาใน
ปัจจุบันที่ต้องเช่ือมโยงการพัฒนามนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์ที่มีศักด์ิศรี มี
คุณค่า และมีวัฒนธรรมของตนเอง และการพัฒนามนุษย์ที่พึงประสงค์
ควรพัฒนาใน 4 ด้าน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนา
ปัญญา (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], 2541: 98-109 ) การพัฒนามนุษย์
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะ “ร่วม” อันเช่ือมโยงกับการพัฒนา
มนุษย์ในมิติของมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีความย่ังยืนและนําไปสู่การพัฒนาทั้ง
ปวง เพราะเป็นการพัฒนาในมิติของคุณค่าในเชิงนามธรรม เช่น ศีลธรรม 
หรือ “คุณค่า” “มนุษยศาสตร์” ในฐานะศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับ
คุณค่าของมนุษย์ และการปลูกฝังคุณค่าของความดีงาม คุณธรรม 
สุนทรียภาพ และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือผดุงคุณค่า และ สํานึก
ตระหนักในการท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์อยู่ที่การรู้ว่า
อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษแก่ตน แก่สังคม 
และแก่โลก ในแง่น้ีจึงกล่าวได้ว่า มนุษยศาสตร์ เป็น “เครื่องมือ” อัน
สําคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นแบบของมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่
ได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะไปพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืนมั่นคงสืบไป ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่า “สารัตถะ” อันเป็นแก่นสําคัญของการพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น ปรากฏชัดในแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากพระบรมราโชวาท พระมหาชนก และ
ทองแดง ดังจะได้วิเคราะห์ให้เห็นตามลําดับ 
 

แนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ใน “พระบรมราโชวาท” “พระ
มหาชนก” และ “ทองแดง” 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า “แนวพระราชดําริ” หมายถึง แนวคิด หรือทัศนะ
ความคิดอันเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในมิติมนุษยศาสตร์หรือใน
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ด้านจิตวิญญาณหรือคุณค่าคุณงามความดีโดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม 
อันสะท้อนหรือถอดรหัสได้จากตัวบทหรือผลงานของมนุษย์ ในที่นี้จะได้
วิเคราะห์ จากพระบรมราโชวาท พระมหาชนกและทองแดง ดังนี้ 
 1. “พระบรมราโชวาท”กับการพัฒนามนุษย์ 
 “พระบรมราโชวาท” คือ “โอวาท อันหมายถึง คําแนะนํา  คํา
ตักเตือน   และคําสั่งสอน” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554, 2556 : 1441) ของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ผู้เลิศประเสริฐย่ิง” 
(แปลโดยผู้เขียน) ซึ่งในบทความน้ีหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 

พระบรมราโชวาทในฐานะ “วรรณกรรมคําสอน” ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
อันสําคัญเพ่ือ “ใช้สั่งสอนศีลธรรมจรรยาและข้อประพฤติปฏิบัติอันดีงาม
เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิต” (ปัญญา  บริสุทธ์ิ, 2542: 7) พระบรมราโชวาท
ที่นํามาวิเคราะห์  คือ  พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งผู้เขียนเลือก
มา 6 สถาบัน  แบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ 3 สถาบัน  ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถาบันในต่างจั งห วัด  3 สถาบัน  ไ ด้แ ก่  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ละ
มหาวิทยาลัยผู้เขียนจะเลือกพระบรมราโชวาทมาสถาบันละ 1 องค์ รวม
ทั้งหมด 6 องค์ 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรนอกจากจะมีคุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์แล้ว  ยังมีลักษณะ
เด่น อ่ืนๆ  ที่น่ าสนใจคือ  ประการแรก   เ ป็นพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะนําความรู้จากการศึกษา
เล่าเรียนมามาก ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ คือ 
บัณฑิตในสาขาต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย   ประการต่อมา  พระบรม

11 
ราโชวาทท่ีพระราชทานแก่บัณฑิตมีลักษณะเป็น “วาทนิพนธ์” คือ มีการ
เรียบเรียงไว้เป็นต้นฉบับก่อนจึงนํามาอ่านต่อที่ประชุม  ทําให้ผู้กล่าวมี
โอกาสเลือกเฟ้น ทบทวน แก้ไข ขัดเกลาท้ังความคิดและถ้อยคําสํานวน 
ตลอดจนเรียบเรียงความคิด  และจัดรูปประโยคจนเป็นที่พอใจก่อนนําไป
อ่านหรือไปส่ือสาร   ประการสุดท้าย  พระบรมราโชวาทมีนัยสําคัญใน
ฐานะ “เครื่องมือ” ให้การศึกษากล่อมเกลาในลักษณะของ“แนะนํา ตักเตือน 
และสั่งสอน”  ซึ่งกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ “การพัฒนามนุษย์”  ด้วยตัวบท
วรรณกรรมในมิติของมนุษยศาสตร์น่ันเอง 

บัณฑิต  คือ “ผู้ทรงความรู้  หรือผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา”  
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556: 662 ) จึงเป็นที่คาดหวัง
จากสังคมว่าจะนําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากไปพัฒนาประเทศหรือ
สังคม แต่มีผู้ ต้ังข้อสังเกตว่าบัณฑิตหรือผู้มีการศึกษาสูงนี้  หากขาดไร้
คุณธรรม  ก็ไม่ต่างจากโจรหรือ เรียกว่า “โจรบัณฑิต” (เกรียงศักด์ิ  เจริญ
วงศ์ศักด์ิ, 2537: 35 ) ซึ่งร้ายย่ิงกว่าโจรทัว่ๆไป  ทั้งน้ีเพราะพระบรมราโชวาท
ทั้ง 4 สถาบัน ที่นํามาวิเคราะห์มีดังนี้ 
 พระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานแก่ บัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2506  ความว่า 

“…จะได้เพ่งเล็งถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ไม่ว่า
ท่านจะรับราชการหรือดําเนินอาชีพเป็นส่วนตัว  การใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต   จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของเรา
ได้มาก…” 

 
 พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ท่ี พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก่ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506  ความว่า 
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ราโชวาทท่ีพระราชทานแก่บัณฑิตมีลักษณะเป็น “วาทนิพนธ์” คือ มีการ
เรียบเรียงไว้เป็นต้นฉบับก่อนจึงนํามาอ่านต่อที่ประชุม  ทําให้ผู้กล่าวมี
โอกาสเลือกเฟ้น ทบทวน แก้ไข ขัดเกลาท้ังความคิดและถ้อยคําสํานวน 
ตลอดจนเรียบเรียงความคิด  และจัดรูปประโยคจนเป็นที่พอใจก่อนนําไป
อ่านหรือไปส่ือสาร   ประการสุดท้าย  พระบรมราโชวาทมีนัยสําคัญใน
ฐานะ “เคร่ืองมือ” ให้การศึกษากล่อมเกลาในลักษณะของ“แนะนํา ตักเตือน 
และสั่งสอน”  ซึ่งกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ “การพัฒนามนุษย์”  ด้วยตัวบท
วรรณกรรมในมิติของมนุษยศาสตร์น่ันเอง 

บัณฑิต  คือ “ผู้ทรงความรู้  หรือผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา”  
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556: 662 ) จึงเป็นที่คาดหวัง
จากสังคมว่าจะนําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากไปพัฒนาประเทศหรือ
สังคม แต่มีผู้ ต้ังข้อสังเกตว่าบัณฑิตหรือผู้มีการศึกษาสูงนี้  หากขาดไร้
คุณธรรม  ก็ไม่ต่างจากโจรหรือ เรียกว่า “โจรบัณฑิต” (เกรียงศักด์ิ  เจริญ
วงศ์ศักด์ิ, 2537: 35 ) ซึ่งร้ายย่ิงกว่าโจรทัว่ๆไป  ทั้งน้ีเพราะพระบรมราโชวาท
ทั้ง 4 สถาบัน ที่นํามาวิเคราะห์มีดังน้ี 
 พระบรมราโชวาท ท่ีพระราชทานแก่ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2506  ความว่า 

“…จะได้เพ่งเล็งถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ไม่ว่า
ท่านจะรับราชการหรือดําเนินอาชีพเป็นส่วนตัว  การใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต   จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของเรา
ได้มาก…” 

 
 พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ท่ี พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก่ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506  ความว่า 
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“…ย่อมเป็นผู้มีความรู้สูง   จะไปประกอบกิจการใดก็
คงทําได้โดยอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมา  แต่การจะทําสิ่ง
ใดโดยใช้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวน้ัน  จะสําเร็จราบรื่น
เสมอไปหาได้ไม่จะต้องมีความรอบคอบรู้จักกาลเทศะ
ยึดหลักศีลธรรมเป็นเรื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม
...” 

 พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ที่ พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก่ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ความว่า  

“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุตามเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใดน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบหลาย
อย่าง อย่างแรก ต้องมีคนดี คือมีปัญญา มีความ
รับผิดชอบ วิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติ” 

 พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2540 ความว่า 

“... การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญย่ิงขึ้นไปน้ัน ย่อม
ต้องพัฒนาบุคคลก่อน  เพราะถ้า บุคคลอัน เ ป็น
องค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ส่วนรวมเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคลจะ
พัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษา 
การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้าน
วิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้ มี
จิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปรกติละอายชั่ว กลัวบาป ส่วน
หนึ่ง การพัฒนาบุคคลต้องพัฒนาให้ครบถ้วนท้ังสอง
ส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และมี

13 
ความดีไว้เพื่อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้
เป็นไปในทางท่ีถูกที่ควร ...” 

 จากสาระของเนื้อหาในพระบรมราโชวาททั้ง ๖ องค์ข้างต้น     
พบลักษณะร่วมของแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
 1.1 มนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา สาระสําคัญประการแรกของ
การพัฒนามนุษย์ คือ การได้รับการศึกษา ดังปรากฏจากพระบรมราโชวาท
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “การที่บุคคลจะพัฒนาบ้านเมืองได้ก็ด้วย 
ปัจจัยประการเดียวคือการศึกษา ทั้งการศึกษาด้านวิชาการและการอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี” และยังปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค์ 
เช่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าจะพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
เป้าหมายย่อมประกอบด้วยหลายปัจจัย  เช่น  ปัจจัยด้านปัญญาหรือ  
การให้การศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จะประกอบ
กิจการใดก็คง ทําได้โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมา  
 แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง “การพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษา” ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท
ดังกล่าวข้างต้นน้ัน มีลักษณะสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดเร่ือง “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนามนุษย์” ของท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต นักปราชญ์คนสําคัญที่
เป็นประดุจประทีปส่องทางการศึกษาไทยมาเน่ินนานนับต้ังแต่ดํารงสมณ
ศักด์ิเป็นพระราชวรมุนี  พระเทพเวที  พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณา
ภรณ์ จนกระทั่งปัจจุบันคือ พระพุทธโฆษาจารย์  หนังสือหลายเล่มของ
ท่านได้เน้นย้ําทัศนความคิดท่ีว่า  "การศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์นั่นแหละคือเป็นเน้ือเป็นตัวของความหมายท่ีแท้ของการศึกษา"  
(พระราชวรมุนี[ ป.อ.ปยุตโต ], 2526: 70) และมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ได้ก็เพราะ
การศึกษาในฐานะเครื่องมือที่พัฒนาใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรม คุณธรรม 
และปัญญา  (พระธรรมปิฎก[ป.อ.ปยุตโต ], 2541: 188) 



13มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13 
ความดีไว้เพื่อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้
เป็นไปในทางท่ีถูกที่ควร ...” 

 จากสาระของเนื้อหาในพระบรมราโชวาททั้ง ๖ องค์ข้างต้น     
พบลักษณะร่วมของแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1.1 มนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา สาระสําคัญประการแรกของ
การพัฒนามนุษย์ คือ การได้รับการศึกษา ดังปรากฏจากพระบรมราโชวาท
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “การท่ีบุคคลจะพัฒนาบ้านเมืองได้ก็ด้วย 
ปัจจัยประการเดียวคือการศึกษา ทั้งการศึกษาด้านวิชาการและการอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี” และยังปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค์ 
เช่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าจะพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
เป้าหมายย่อมประกอบด้วยหลายปัจจัย  เช่น  ปัจจัยด้านปัญญาหรือ  
การให้การศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จะประกอบ
กิจการใดก็คง ทําได้โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมา  
 แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง “การพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษา” ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท
ดังกล่าวข้างต้นน้ัน มีลักษณะสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดเร่ือง “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนามนุษย์” ของท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต นักปราชญ์คนสําคัญที่
เป็นประดุจประทีปส่องทางการศึกษาไทยมาเน่ินนานนับต้ังแต่ดํารงสมณ
ศักด์ิเป็นพระราชวรมุนี  พระเทพเวที  พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณา
ภรณ์ จนกระทั่งปัจจุบันคือ พระพุทธโฆษาจารย์  หนังสือหลายเล่มของ
ท่านได้เน้นย้ําทัศนความคิดท่ีว่า  "การศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์นั่นแหละคือเป็นเน้ือเป็นตัวของความหมายท่ีแท้ของการศึกษา"  
(พระราชวรมุนี[ ป.อ.ปยุตโต ], 2526: 70) และมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ได้ก็เพราะ
การศึกษาในฐานะเครื่องมือที่พัฒนาใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรม คุณธรรม 
และปัญญา  (พระธรรมปิฎก[ป.อ.ปยุตโต ], 2541: 188) 



วารสารศิลปศาสตร์14

14 
1.2  มนุษย์มีเฉพาะความรู้ไม่พอต้องมีคุณธรรมกํากับด้วย แนว

พระดําริด้านการพัฒนามนุษย์ในประเด็นน้ีช้ีให้เห็นว่าบัณฑิตหรือผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับสูงถึงระดับปริญญานั้นหากบกพร่องหรือไร้ซึ่งคุณธรรม
จริยธรรมแล้วอาจนําความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
หรือสังคมอย่างเสียหายหรืออาจนําไปสู่ความฉ้อฉลกลโกงได้อย่าง
แนบเนียน ดังน้ัน  สาระสําคัญที่ปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค์จึง
ช้ีให้เห็นว่า  ความรู้ทั้งปวงที่จะนําไปใช้พัฒนาประเทศนั้นต้องกํากับด้วย
คุณธรรมจะละเลยมิได้  เพราะคุณธรรมความดีจะเป็นเข็มทิศนําทาง ให้
ผู้ใช้ความรู้มีจิตใจใฝ่ดี ละชั่ว กลัวบาป  ซึ่งความดีเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้
ประพฤติปฏิบัติทุกประการอย่างถูกต้อง  ดังปรากฏ สาระสําคัญในพระบรม
ราโชวาท ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้
ระบุไว้ชัดเจนว่า “ควรใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างซ่ือสัตย์สุจริต” ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุไว้ชัดเจนเช่นกันว่า “การสิ่งใดโดยใช้
ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวนั้นจะสําเร็จราบรื่นเสมอไปหาได้ไม่ จะต้องมี
ความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะ ยึดหลักศีลธรรมเป็นเคร่ืองเตือนใจ” 
 อาจกล่าวได้ว่า แนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์จาก    
พระบรมราโชวาท ในประเด็นนี้เน้นย้ําว่า การที่มนุษย์ดํารงตนด้วย
คุณธรรมอย่างมั่นคง จะนําความรู้ในสาขาต่างๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้น
ไปพัฒนาประเทศหรือสังคมได้อย่างถูกทิศทางจะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ตามครรลองแห่งความดีงาม อันจะเป็นมรรคเป็นผลต่อการพัฒนาได้ดียิ่ง  
 1.3 มนุษย์ที่พัฒนาตนจนถึงพร้อมแล้วจะไปพัฒนาสังคมได้
อย่างยั่งยืน  แนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ที่ปรากฏในพระบรม
ราโชวาททุกองค์ที่นํามาศึกษาน้ันช้ีชัดว่า “การศึกษา” หรือความรู้ที่ได้ศึกษา
เล่าเรียนมาเป็น “เครื่องมือ” อันสําคัญย่ิงของการพัฒนามนุษย์ แต่
การศึกษาด้านวิชาความรู้เพียงประการเดียวไม่อาจพัฒนามนุษย์ให้ถึง
พร้อมหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ จึงต้องพัฒนาด้านคุณธรรมกํากับความรู้

15 
ด้วย  เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนแล้วด้วยการศึกษาหรือ
ความรู้และคุณธรรม ก็จะเป็นกลไกหรือเคร่ืองมืออันสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศหรือสังคมได้อย่างย่ังยืน ดังปรากฏในสาระสําคัญจากพระบรม
ราโชวาทท้ัง 4 องค์ คือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า “การใช้ความรู้
ที่ ได้ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยนี้ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตจะเป็น
ประโยชน์แก่บ้านเมืองของเรา” หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอไว้
ว่า “การพัฒนาประเทศจะบรรลุตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดน้ัน
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อย่างแรก ต้องมีคนดี คือมีปัญญา มี
ความรับผิดชอบ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุไว้ชัดเจนว่า “การ
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญย่ิงขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน” และของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เน้นยํ้าประเด็นดังกล่าวไว้เช่นกัน “ความสําคัญ
ของชาติบ้านเมือง และประโยชน์ส่วนรวม  ขอให้พยายามใช้วิชาการ 
ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ การงานทุกอย่างให้
สําเร็จด้วยความสุจริตใจต่อส่วนรวม และต่อประเทศชาติ” 
 จากที่กล่าวมาน้ี พบว่าแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ที่
ปรากฏในพระบรมราโชวาทท้ัง 4 องค์นั้นให้ความสําคัญว่า มนุษย์พัฒนาได้
ด้วย “การศึกษา” หรืออีกในหน่ึงคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือของการพัฒนา
มนุษย์ การศึกษาที่ว่านั้นคือ การศึกษาด้านวิชาความรู้และการศึกษาด้าน
การอบรมบ่มร่ําให้มีจิตใจใฝ่คุณธรรม อันแสดงให้เห็นว่า การศึกษาด้าน
วิชาความรู้เพียงประการเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนามนุษย์ หากต้อง
พัฒนามนุษย์ด้านคุณธรรมกํากับไว้ด้วย อันเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ถึง
พร้อมหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมนุษย์ที่ถึงพร้อมแล้วนี้จะเป็นเครื่องมือ
อันสําคัญที่จะพัฒนาประเทศและสังคมให้ย่ังยืนสืบไป 
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ความรับผิดชอบ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุไว้ชัดเจนว่า “การ
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญย่ิงขึ้นไปน้ัน ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน” และของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เน้นยํ้าประเด็นดังกล่าวไว้เช่นกัน “ความสําคัญ
ของชาติบ้านเมือง และประโยชน์ส่วนรวม  ขอให้พยายามใช้วิชาการ 
ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การงานทุกอย่างให้
สําเร็จด้วยความสุจริตใจต่อส่วนรวม และต่อประเทศชาติ” 
 จากที่กล่าวมาน้ี พบว่าแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ที่
ปรากฏในพระบรมราโชวาทท้ัง 4 องค์นั้นให้ความสําคัญว่า มนุษย์พัฒนาได้
ด้วย “การศึกษา” หรืออีกในหน่ึงคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือของการพัฒนา
มนุษย์ การศึกษาที่ว่านั้นคือ การศึกษาด้านวิชาความรู้และการศึกษาด้าน
การอบรมบ่มร่ําให้มีจิตใจใฝ่คุณธรรม อันแสดงให้เห็นว่า การศึกษาด้าน
วิชาความรู้เพียงประการเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนามนุษย์ หากต้อง
พัฒนามนุษย์ด้านคุณธรรมกํากับไว้ด้วย อันเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ถึง
พร้อมหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมนุษย์ที่ถึงพร้อมแล้วนี้จะเป็นเครื่องมือ
อันสําคัญที่จะพัฒนาประเทศและสังคมให้ย่ังยืนสืบไป 
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 2. “พระมหาชนก” กับการพัฒนามนุษย์  
 “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรง “ปรุง” เรื่องขึ้นจาก “มหาชนกชาดก”เดิม ซึ่ง
เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรียกธรรมมี 9 ประการ ได้แก่ “สุตตะ เคย
ยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติอุตกะ ชาดก อัมภูตธรรม และ เวทัลละ 
(สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 12-13 )  

ชาดกเป็นการแสดงเร่ืองในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด 
547 เรื่อง (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ. ปยุตฺโต], 2551: 83 ) เน้ือเร่ืองเป็น
การสอนธรรมะในรูปแบบนิทาน ต่อมาจึงมีการอธิบายขยายความเป็น
อรรถาชาดก เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นและเป็นต้นเรื่องของชาดกที่คนช้ันหลัง
เข้าใจกัน  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
ราชนิพนธ์พระมหาชนก และถือเป็น “พระมหาชนก” ที่คนไทยท่ัวไปรู้จัก
กันเป็นอย่างดี 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงกล่าวถึงที่มา
ของ “พระมหาชนก”ว่า เมื่อ พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสดับพระธรรม
เทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติกา
ราม เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในมิถิลา ทรง
สนพระทัยจึงทรงค้นเร่ืองพระมหาชนกในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดก 
เลม่ 4 ภาค 2 และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกต้ังแต่
เรื่อง ทรงแปลเสร็จสมบูรณ์ เมื่อพ.ศ.2531 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกในพระองค ์
 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเริ่มเรื่องตามอรรถกถาชาดก
กล่าวถึงพระมหาชนกทรงปกครองกรุงมิถิลา  เนื้อเรื่องดําเนินไปตามเค้า
โครงของชาดก จนถึงพระองค์ทรงดัดแปลงเหตุการณ์ตอนจบของเร่ือง  
เมื่อพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นมหาชนทําลายต้นมะม่วงที่มีผลรสเลิศ  

17 
ทรงระลึกถึงถ้อยคําที่ตรัสกับนางมณีเมขลาว่า จะต้ังสถาบันการศึกษาช่ือ  
“ปูทะเลย์มหาวิทยาลัย” และแนะนําการฟ้ืนฟูต้นมะม่วง  9  วิธี 

“พระราชดํารัสว่า: อย่าโทมนัสกันไปเลย ต้นมะม่วงโค่น
ไปแล้ว ณ บัดน้ี ปัญหาคือ  ฟ้ืนฟูต้นมะม่วงได้อย่างไร 
เรามีวิธี 9 อย่างที่ทําได้ หน่ึง เพาะเม็ดมะม่วง สอง  ถนอม
รากที่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่ สาม ปักชําก่ิงที่เหมาะแก่การ
ปักชํา สี่ เอาก่ิงดีมาเสียบยอดกิ่งของต้นท่ีไม่มีผลให้มีผล 
ห้า เอาตามาต่อกิ่งของอีกต้น หก เอาก่ิงมาทาบก่ิง เจ็ด 
ตอนก่ิงให้ออกราก แปด รมควันต้นที่ไม่มีผลให้ออกผล 
เก้า ทํา “ชีวาณูสังเคราะห์”  

     (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2554: 132) 

  2.1 การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียร  ความเพียรเป็น
พระราชดําริ หลักหรือแนวคิดสําคัญของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก  
ดังที่พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2539 ที่ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาทีพ่ระองค์กล่าวถึง
พระมหาชนกได้ว่า 

“ความคิดหลักของชาดกนี้  ช้ีให้เห็นค่าความเพียรต้อง
มีและสําคัญที่สุดว่า คนเราทําอะไรต้องมีความเพียรแม้
จะไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน้ําต่อไป และมีคําตอบอยู่ว่าทําไม
ต้องว่ายนํ้า ไม่เห็นฝั่งมีประโยชน์อย่างไร  มีประโยชน์
เพราะว่าไม่ว่ายนํ้าเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไม่พบเทวดา คน
อ่ืนที่ไม่มีความเพียรที่จะว่ายน้ําก็จมเป็นอาหารของปลา
ของเต่าไปหมดแล้ว  ฉะน้ัน  ความเพียรแม้จะไม่ทราบ
ว่าจะถึงเมื่อไหร่  ไม่เห็นฝั่งก็ต้องเพียรว่ายนํ้า สําหรับ
อ่ืนๆก็เป็นเช่นเดียวกัน  ฉะนั้น  ศูนย์กลางของหนังสือ
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ต้องว่ายนํ้า ไม่เห็นฝั่งมีประโยชน์อย่างไร  มีประโยชน์
เพราะว่าไม่ว่ายน้ําเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไม่พบเทวดา คน
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วารสารศิลปศาสตร์18

18 
เล่มนี้ คือ  ความเพียร  โดยไม่นึก ถึง ว่าจะได้รับ
ประโยชน์อะไรหรือได้ผลอะไร 

(รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ , 2552: 86) 

เรื่อง “ความเพียร” ในพระมหาชนกมีการกล่าวซ้ําย้ําเน้นในความถ่ี
สูง ดังปรากฏในบทโต้ตอบระหว่างพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา  ขณะ
พระมหาชนกทรงว่ายนํ้ากลางมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืน เป็นคาถาตั้งแต่ 
คาถาแรกถึงคาถาที่เจ็ด ความสรุปได้ว่า 

คาถาแรก นางเมขลา “นี้ใคร เมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหพยายาม
ว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร  ท่านรู้อํานาจประโยชน์
อะไร  จึงพยายามว่ายอยู่อย่างน้ีนักหนา”   
คาถาที่สอง พระมหาชนก “ดูก่อนเทวดา  เราไตร่ตรอง
เห็นปฎิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่ง ความเพียร…” 
คาถาที่สาม นางเมขลา “… ความพยายามอย่างลูกผู้ชาย
ของท่านก็เปล่าประโยชน์ …” 
คาถาที่สี่ พระมหาชนก “บุรุษเมื่อกระทําความเพียรแม้
จะตายก็ช่ือว่า…” 
คาถาที่ห้า นางเมขลา “ การงานอันใด  ยังไม่ถึงที่สุด
ด้วยความพยายาม  การงานอันน้ันก็ไร้ผล… การทํา
ความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใด…” 
คาถาที่หก พระมหาชนก “… ถ้าผู้นั้นละความเพียรใน
ฐานะเช่นน้ันเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้าน…” 
เรานั้นจักพยายามเต็มสติกําลังจักทําความเพียรที่บุรุษ
ควรทํา ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร 
คาถาที่ เจ็ด นางเมขลา “ ท่านใดถึงพร้อมความ
พยายามโดยธรรม… ด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษ…” 

           (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2554: 68-94) 
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 การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียรในพระราชนิพนธ์นี้เน้นความ
เพียรท่ีบริสุทธ์ิ  หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ  เน้นพฤติกรรมหรือการกระทําด้วย
ความเพียรไม่ได้เน้นผลของความเพียร  แม้จะทําความเพียรไปโดยไม่เห็น
ผลที่จะได้รับตอบแทนว่าเป็นอย่างไร  ดุจเดียวกับพระมหาชนกท่ีว่ายอยู่
กลางมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไม่เห็นฝั่ง  หรือไม่ทราบว่าจะได้เจอกับ
เทวดา (นางเมขลา) หรือไม่  แต่เพราะความกล้าหาญองอาจ (เป็น
ความหมายหนึ่งของวิริยะ)  ที่จะเผชิญกับปัญหาอย่างไม่หวาดหว่ันต่อ
อุปสรรคทั้งปวงจึงนําไปสู่ความสําเร็จสมหวังได้  ดังนั้น  มนุษย์ที่มีคุณ
ลักษณ์ด้านความเพียรจึงสามารถขจัดปัญหานานัปการทั้งส่วนตนและ
สังคมได้  ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า  “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”  (วิริเยน  
ทุกฺขมจฺเจติ ) 
  2.2. การพัฒนามนุษย์ด้วยปัญญา แม้พระมหาชนก 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงนํา
เรื่องมาจากชาดก (นิบาตชาดก และอรรถกถา ) แต่ก็ได้สร้างสรรค์เรื่องให้
มีลักษณะเด่นเฉพาะพระองค์ซึ่งไม่ปรากฏในชาดกข้างต้น  ดังที่ได้เพ่ิมเติม
เนื้อความท่ีนางมณีเมขลาสรรเสริญพระมหาชนกและแนะนําให้ต้ัง "โพธิ 
ยาลัยมหาวิชชาลัย" พระองค์ทรงอธิบายความหมายของ"โพธิยาลัย" ที่
อาศัยแห่งแสงสว่าง และ "มหาวิชชาลัย" ว่า ที่อาศัยแห่งความรู้อันย่ิงใหญ่ 
ทั้งอธิบายขั้นตอนการฟ้ืนฟูต้นมะม่วง 9 วิธี นอกจากน้ัน พระองค์ยังทรง
เปลี่ยนตอนจบของเร่ืองเสียใหม่จาก " พระมหาชนกชาดก" เดิมที่พระมหา
ชนกตัดสินพระทัยออกผนวชหลังจากทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลเลิศ
รสถูกโค่นทําลาย  แม้พระนางสีวลี ซึ่งเป็นพระมเหสีจะทูลทัดทานก็ไม่สําเร็จ 
ทําให้พระนางออกผนวชตาม ใน “พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ์ พระองค์
ทรง “ตีความ” พระมหาชนกเสียใหม่ ให้เหมาะแก่สังคมปัจจุบัน ทรง
พระราชดําริว่า การที่พระมหาชนกจะออกผนวชน้ันยังไม่ถึงวาระอัน
สมควร เพราะยังทรงสร้างความเจริญแก่เมืองมิถิลายังไม่ครบถ้วน 
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 การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียรในพระราชนิพนธ์นี้เน้นความ
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ชนกตัดสินพระทัยออกผนวชหลังจากทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลเลิศ
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สมควร เพราะยังทรงสร้างความเจริญแก่เมืองมิถิลายังไม่ครบถ้วน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนยังขาดความรู้อันจะนํามา ซึ่งความเสื่อมทราม
แก่บ้านเมืองจึงต้องสร้างสถานศึกษาเพ่ือขจัดความมืดบอดทางปัญญา
เสียก่อน ดังความว่า 

"... เทวดากล่าวช้ีว่า พระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่ง
ความสุขไม่ได้ หากไม่กล่าวธรรม ให้สาธุชนได้สดับ 
นางมณีเมขลาให้พระองค์ต้ังสถาบันการศึกษาให้ช่ือว่า 
ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย  แม้ในการน้ันก็จะสําเร็จกิจและ
ได้มรรคาแห่งบรมสุข... เราแน่ใจว่าถึงการท่ีจะต้ัง
สถาบันแล้ว  เป็นสัจจะ ว่าควรตั้ งมานานแล้ว 
เหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจําเป็นนับแต่อุปราช 
จนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้า และนับแต่คนรักษา
ม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วน
จารึกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ 
ทั้งความรู้ทั่วไป คือความสํานึกธรรมดา พวกนี้ไม่รู้
แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็
ทําลายต้นมะม่วง..." 

      (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2554: 124-140 ) 

การพัฒนามนุษย์ด้วยปัญญาในพระราชนิพนธ์นี้ช้ีให้เห็นว่า แม้
มนุษย์จะมีความเพียรแต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนาไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
หากขาดไร้ซึ่งปัญญา ซึ่งเกิดได้จากการให้การศึกษาทุกประเภทท้ัง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แต่การศึกษาที่จะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นรูปธรรมตาม
อุดมการณ์แล้วนั้น เช่ือว่าเป็นการศึกษาในระบบคําที่พระมหาชนกดําริที่
จะต้ังสถาบันการศึกษาให้เบ็ดเสร็จ เพ่ือขจัดความไม่รู้ทั้งปวง ดุจเดียวกับ
พระราชกรณียกิจในการเสด็จถิ่นทุรกันดารที่ขาดความเจริญและขาด
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การศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริในการพัฒนา
มนุษย์ด้วยการพระราชทานสถาบันการศึกษาต่างๆ  ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ด้านต่างๆ 

3. " ทองแดง" กับการพัฒนามนุษย์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราช

นิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” เล่มนี้ขึ้นหลังจากท่ีมีหนังสือเร่ือง "ทองแดง" 
เผยแพร่แล้วหลายเล่ม  แต่หนังสือเหล่านั้นยังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
โดยเฉพาะข้อมูลอัน "สําคัญ" บางประการ ดังความในหน้าพระราชปรารภว่า 

ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกัน
นับว่ากว้างขวาง มีผู้เขียนเรื่องทองแดงก็หลายเรื่อง แต่น่าเสียดายว่าเร่ืองที่
เล่ามามีความคลาดเคลื่อนไปจากความจริง และขาดข้อมูลสําคัญบาง
ประการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ "แม่มะล"ิ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า "ผิดกับคนอื่นที่ เ ม่ือ
กลายเป็นคนสําคัญแล้ว  มักจะลืมตัวและดูหม่ินผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ํา
ต้อย" ทองแดงเป็นสุนัขที่มีสัมมาคารวะและมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
เจียมเนื้อเจียมตัว รู้จักที่ตํ่าที่สูง เวลาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะน่ังตํ่ากว่าเสมอแม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดลงหมอบกับ
พ้ืน และทําหูลู่อย่างนอบน้อมคล้ายๆกับแสดงว่า " ไม่อาจเ อ้ือม "             
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2545: 8) 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่าคุณลักษณ์อันเลิศ ด้านความกตัญญู
ของทองแดงนั้น ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องสุนัขอย่าง
ทองแดงให้เท่าเทียบกับ “คน” ดังข้อความที่ว่า “ผิดกับคนอ่ืนท่ีเม่ือกลาย
มาเป็นคนสําคัญมักจะลืมตัวและดูหม่ินผู้ที่มีพระคุณที่เป็นคนต้อยตํ่า” 
ดังน้ันพระราชนิพนธ์เรื่องนี้จึงทรงเล่าเร่ืองราวประวัติของทองแดง
โดยเฉพาะ “จริยปฏิบัติ” อันนอกเหนือจากคุณลักษณ์ด้านความกตัญญู
อย่างละเอียดลึกซึ้ง 
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ตัวละครสัตว์ให้เป็นมนุษย์ กลวิธีที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําให้สารคดี
ประเภทเรื่องเล่าเร่ืองนี้มีลักษณะเด่นต่างจากสารคดีประเภทเรื่องเล่าเร่ือง
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เด่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้คําที่มักใช้กับคนมาใช้
กับทองแดงซ่ึงปรากฏในความถี่สูง เริ่มต้ังแต่ในหน้าพระราชปรารภท่ีทรง
ใช้คําเพ่ือยกย่องคุณลักษณ์อันเลิศด้านความกตัญญูของทองแดงที่ปฏิบัติ
ต่อ “แม่ลิ” โดยทรงใช้คําว่า “แม่นม” “แม่มะลิ” “คนอ่ืน” “คนสําคัญ” 
“ผู้มีพระคุณ” และ “คนต้อยตํ่า” เพ่ือใช้เรียกความสัมพันธ์อันเป็นจริย
ปฏิบัติอย่างแน่นแฟ้นระหว่าง "ทองแดง" และ "มะลิ" ดังความว่า “ผิดกับ
คนอ่ืนที่เมื่อกลายมาเป็นคนสําคัญแล้วมักจะลืมตัว ดูหมิ่นผู้มีพระคุณท่ีเป็น
คนตํ่าต้อย” นอกจากน้ันยังทรงใช้คําเรียกความสัมพันธ์ระหว่างทองแดง
กบัสุนัขตัวอ่ืนๆ ว่า แฟน ดังปรากฏในข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอ ยู่หั ว  จึ งทรงรับลู กสุนั ข ตัว น้อยนี้ ไ ว้ เ พ่ื อ เ ป็นแฟนทอง ดํา” 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2545: 19) หรือทรงเรียก
สุนัขทั้ง 2 ตัว ว่าเป็น คู่หมาย กัน และทรงใช้คําว่า หนุ่ม เรียก “ทองแท้” 
ดังน้ี “อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทองแดงจะเป็นคู่หมายของทองดําต้ังแต่ก่อนเข้า
วัง แต่ในที่สุดคู่ที่แท้จริงของทองแดงก็คือทองแท้  หนุ่ม ‘บาเซนจิ’  และมีลูก
ด้วยกัน 9 ตัว”(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2545: 19) หรือทรง
เรียกมะลิว่าเป็น “ภริยา” ของสุนัขดัลเมเชียนซึ่งทรงเรียกว่า “สุดหล่อ”  

จะเห็นว่าคําที่ทรงนํามาใช้เพ่ือเรียกสุนัขในเรื่อง เช่น แม่ แม่นม 
แฟน คู่หมาย หนุ่ม ภริยา สุดหล่อ เด็กๆ น้อง คําเหล่าน้ีโดยปกติแล้วเป็น
คําที่ใช้กับคนท้ังสิ้น 

นอกจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้คําเพ่ือสื่อ
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมบางประการของทองแดงราวกับเป็นมนุษย์ เช่น 
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ทองแดงร้องไห้ตลอดทางที่มาจากวังทองหลาง อาจเป็นเพราะ
คิดถึงแม่ หรือ ว้าเหว่ เพราะยังเด็กมาก...แต่น่าประหลาดท่ีเมื่อ
ถวายตัวแล้วทองแดงก็หยุดร้อง แล้วคลานเข้ามาซุกที่พระเพลา
เหมือนฝากชีวิตไว้กับพระองค์ และหลับสนิทอย่างหมดกังวล 
คลายความหวาดกลัวและความว้าเหว่ทั้งมวล  
      (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ , 2545: 23)  
การใช้คําดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทองแดงมีพฤติกรรม 

อารมณ์ และความรู้สึกเย่ียงมนุษย์ เช่น ทองแดงร้องไห้ ทองแดงคิดถึงแม่ 
ทองแดงรู้สึกว้าเหว่ เป็นต้น กลวิธีการใช้ภาษาดังกล่าวนําไปสู่ลักษณะเด่น
คือ ทรงใช้ภาพพจน์บุคคลวัต  (personification) ทําให้ผู้ที่กําลังอ่านเรื่อง 
“ทองแดง” รู้สึกว่ากําลังอ่านเร่ืองของมนุษย์ผู้ถึงพร้อมด้วย “จริยปฏิบัติ” 
อันงดงามสมบูรณ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งยัง
โอบเอ้ือเก้ือกูลต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

อย่างไร ก็ตามแม้พระราชนิพนธ์ เรื่ องทองแดงจะจัด เ ป็น
วรรณกรรมสารคดี แต่กลวิธีการใช้ภาษาผา่นคําเรียกเพ่ือยกย่องจริยปฏิบัติ
อันเลิศด้านต่างๆ ของทองแดง ตลอดจนการพรรณนาความรู้สึกนึกคิดของ
ทองแดงดุจเดียวกับมนุษย์นั้น  นอกจากจะทําให้ผู้อ่านสะเทือนอารมณ์
แล้ว ยังทําให้ทองแดงซึ่งมีตัวตนจริง มีลักษณะคล้าย “ตัวละคร” ตัวหน่ึงที่
ถูกสมมุติขึ้น  เพ่ือต้องการจะโยงเปรียบกับมนุษย์ผู้ถึงพร้อมด้วย “จริย
ปฏิบัติ” ด้วยกลวิธีที่คล้ายกับอุปมานิทัศน์ (allegory) ซึ่งมักใช้ใน “เรื่อง
แต่ง” หรือบันเทิงคดีแต่ “กติกา” ของบันเทิงคดีก็คือ “เรื่องแต่ง” ดังนั้น
เมื่อต้องการจะสื่อ “สาระ”  หรือแง่คิดสําคัญของเรื่องให้สัมฤทธ์ิผลอย่าง
หนักแน่นจริงจัง ก็ต้องเลือกสื่อสารผ่าน “เรื่องจริง” เฉกเช่นการสื่อแนว
พระราชดําริด้านการกล่อมเกลาปลูกฝังความดีของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการพัฒนามนุษย์น่ันเอง 
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  3.2 การพัฒนามนุษย์: การเรียนรู้จาก “จริยปฏิบัติ” 
ของทองแดง ในหัวข้อที่แล้วได้ช้ีให้เห็นแล้วว่ากลวิธีการใช้ภาษาและ
ภาพพจน์ในพระราชนิพนธ์เรื่องน้ี เหมือนกําลังอ่านเร่ืองของมนุษย์ผู้ถึง
พร้อมด้วยจริยปฏิบัติในด้านต่างๆ ซึ่งในหัวข้อน้ีจะได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า
เมื่อมนุษย์ได้สํานึกตระหนักอันเกิดจากการใคร่ครวญถึงคุณค่าในแบบแห่ง
ความประพฤติที่ดีงามของผู้อ่ืนน้ัน จะนําไปสู่การเรียนรู้ที่จะกล่อมเกลา
ตัวเองหรือนัยคือการพัฒนาตนน่ันเอง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

  3.2.1 ความกตัญญูรู้คุณ จริยปฏิบัติด้านความ
กตัญญูรู้คุณของทองแดง น่าจะเป็นประเด็นสําคัญยิ่งดังจะเห็นได้จากที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนําไปกล่าวไว้ในพระราชปรารภใน   
พระราชนิพนธ์เรื่องน้ี อีกทั้งยังทรงใช้ตัวอักษรท่ีเน้นสีดําให้เข้มข้นกว่า
ข้อความอ่ืนซึ่งทําให้การสื่อ “สาร” สําคัญนี้เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วย ดังน้ี “...
โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ ‘แม่มะลิ’ ... 
‘ผิดกับคนอ่ืนที่เม่ือกลายเป็นคนสําคัญแล้วมักจะลืมตัวและดูหม่ินผู้มี
พระคุณที่เป็นคนตํ่าต้อย’...” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช, 2545: 8) จริยปฏิบัติด้านความกตัญญูของทองแดงน้ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงขยายความให้รายละเอียดแจ่มชัดไว้ว่าเมื่อทองแดงมีอายุ 
5 อาทิตย์ ต้องอาศัยนมของ “แม่มะลิ” ซึ่งเป็นสุนัขเทศบาลเช่นเดียวกับ
ทองแดง  ทองแดงอยู่ใกล้ชิดและติดตามมะลิตลอดแม้เมื่อทั้งสองแยกจาก
กัน ทองแดงได้เข้าสวนจิตรลดาเพื่อถวายตัวเป็น "คุณทองแดง" แต่ก็ยัง
แสดงความเคารพแม่มะลิเมื่อพบกันเฉกเช่นก่อน พฤติกรรมเช่นน้ีแสดงว่า
แม้ "ทองแดงกลายเป็นคนสําคัญแล้ว" แต่ก็ยังไม่ลืมพระคุณของมะลิ ยัง
ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ 

  3.2.2 ความมีปัญญา ในด้าน “ปัญญา” นั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงคุณลักษณะด้านนี้ของทองแดง
ไว้ว่า ทองแดงเป็นสุนัขที่ฉลาดและ “รู้ภาษา” ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวจะรับสั่งกับทองแดงอย่างไร  ทองแดงก็จะรู้เรื่องและทําตาม
เน่ืองจาก “เป็นสุนัขที่ฉลาดและเรียนรู้เร็ว” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545: 35) เช่น เมื่อทองแดงไปคาบกระดูกไก่ที่อีกามา
ทิ้งไว้ในบริเวณสวนพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงห้ามมิให้ทําเช่นนั้น  ทองแดงก็คายกระดูกทิ้งทันที  เมื่อ
พระองค์ทรงชวนทองแดงไปดูปลาดุกที่ “ทะเลน้อย” วังไกลกังวล  
ทองแดงก็จะว่ิงนําไป อีกครั้งตอนที่พระองค์รับสั่งให้ทองแดงขึ้นช่ังนํ้าหนัก 
ทองแดงจะเดินไปข้ึนบนแท่นของเคร่ืองช่ังเอง หรือตอนรับสั่งให้นอน 
"แอ้งแม้ง" เพ่ือทาแป้ง หรือเพ่ือถ่ายเอกซเรย์ ทองแดงจะทําตามคําสั่งทันที 
ความมี “ปัญญา” ของทองแดงน้ันแสดงให้เห็นว่าทองแดงเป็นสัตว์ที่พึงสั่ง
สอนได้ในระดับหน่ึง  อีกทั้งทองแดงยังสามารถสั่งสอนลูกๆ ให้มีระเบียบ
วินัยอีกด้วย ดังปรากฏในเหตุการณ์ที่ทองอัฐ  ลูกของทองแดง “งับ” พระ
กรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเข้าเฝ้าฯ พระองค์รับสั่งให้
ทองแดง “ปราม” ทองอัฐ  ทองแดงจะตรงเข้าไปงับขาของทองอัฐจนร้อง
เอ๋งยอมแพ้ หรือตอนที่พระองค์รับสั่งให้ทองแดงพาลูกๆ และน้องๆ นอน 
ทองแดงก็จะว่ิงนําสุนัขเหล่าน้ันไปยังบ้าน หรือที่นอนของสุนัขเหล่าน้ัน 

  3.2.3 ความจงรักภักดี ความจงรักภักดีที่
ทองแดงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น  พระองค์
ทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องน้ีว่า เวลาท่ีเข้าเฝ้าฯ ทองแดงจะหมอบ
ในท่าประจําคือไขว้มือ ทองแดงจะเงยหน้าขึ้นลงมองอย่างระวังระไว เมื่อมี
ผู้มาเฝ้าฯ “...ทองแดงจะหมอบเฝ้าฯ อยู่ที่พระบาทไม่ว่ิงไปไหน และจะ
หมอบขวางอยู่ตรงกลางระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระ
ดําเนินออกกําลังพระวรกาย...มีบางตัวอย่างทองแดงจะวิ่งลาดตระเวนไป
ก่อน  ถ้าพบสุนัขอ่ืนผ่านเข้ามาก็จะไล่ไป...เมื่อประทับพักผ่อนพระ
อิริยาบถ  ทองแดงจะหยุดเฝ้าอยู่ใกล้  แต่จะหันหน้าไปด้านนอกเหมือนทํา
หน้าที่องครักษ์ มิได้คลอเคลียอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แต่ทํา
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หน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  ส่วนสุนัขบางตัวจะกระโดด
ขึ้นมานั่งเคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือแม้บนพระเพลา  แต่
ทองแดงไม่เคยขึ้นมาน่ังตีเสมอเลย” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช, 2545: 47-51) 

  3.2.4 ความพากเพียรและอดทน จริยปฏิบัติ
ด้านความวิริยะพากเพียร และอดทนของทองแดงปรากฏในพระราชนิพนธ์
ตอน “ความสามารถพิเศษของทองแดง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเล่าว่า  ทองแดงมีความสามารถพิเศษในการปอกมะพร้าวโดยใช้ขา
หน้าท้ังสองจับลูกมะพร้าวแล้วหมุนๆ แบบเดียวกับลิงเก็บมะพร้าวจนลูก
หล่นจากขั้ว จากน้ันจะใช้ขาข้างหน่ึงเหยียบลูกมะพร้าวไว้แล้วใช้ฟันฉีก
เปลือกออกทีละช้ินจนถึงกะลา  และเจาะที่ตาของกะลาเพ่ือเลียนํ้า
มะพร้าว  การกระทําดังกล่าวน้ีต้องใช้ความเพียรและอดทนอย่างยิ่งยวด  
นอกจากน้ันทองแดงยังได้สอนวิชา "ปอกมะพร้าว" ให้กับลูกๆ  และสุนัข
ตัวอ่ืนด้วย  แต่การปอกมะพร้าวน้ันไม่ใช่ของง่ายทําให้สุนัขเหล่าน้ันไม่
สามารถอดทนได้จึงล้มเลิกไปกลางคัน  ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ว่า 
"การปอกมะพร้าวต้องใช้ความเพียรและอดทนอย่างยิ่ง เพราะกว่าจะ
สําเร็จจะใช้เวลานาน บางคร้ังจะมีเลือดออกมาติดกับลูกมะพร้าว" 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2545: 75) ลักษณะดังกล่าว
นี้ช้ีให้เห็นว่าทองแดงได้นําปัญญาและความฉลาดผนวกกับความวิริยะ
อดทนสร้างโอกาสอันดีให้กับงานและยังเอ้ืออาทร เผื่อแผ่จริยปฏิบัติอันดี
งามให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย  

การพัฒนามนุษย์จากพระราชนิพนธ์เรื่อง "ทองแดง" เป็น       
การวิเคราะห์ให้ เห็นถึงเ น้ือหาของตัวบทในเรื่องเล่า ที่มีกลวิธีการ
สร้างสรรค์ด้วยภาษาและภาพพจน์ที่ทําให้ผู้อ่านรับสารแล้ว ใคร่ครวญ
ครุ่นคิดว่าไม่ได้อ่านเรื่องของทองแดงซึ่งเป็นสุนัข แต่กําลังอ่านเร่ืองของ
มนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยจริยปฎิบัติด้านต่างๆ อย่างบริบูรณ์   แม้จะเป็นเรื่อง

27 
ของคนอ่ืนก็ตาม  แต่เป็นเรื่องที่กระทบอารมณ์ และความรู้สึกในแบบแผน
ของจริยปฎิบัติอันดีเลิศนั้น ที่จะทําให้ผู้รับสารซึมซับสั่งสมคุณค่าแห่งความ
ดีงามน้ันด้วยโดยนัยก็คือการพัฒนาตนน่ันเอง 

 

การสืบทอดแนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ในฐานะศาสตร์
พระราชาจากพระบรมราโซวาท พระมหาชนก และทองแดง 
 แนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ในฐานะศาสตร์พระราชาจาก 
พระบรมราโชวาท พระมหาชนก และทองแดง มีคุณค่ายิ่งทั้งในแง่การพัฒนา
ตนเอง และการพัฒนาสังคม สมควรที่จะหาแนวทางสืบทอดให้แนว
พระราชดําริดังกล่าว ดํารงอยู่พร้อมทั้งเผยแพร่ในวงกว้างเพ่ือจะได้นําไป
ปรับใช้ในการพัฒนาตนและสังคมต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการสืบทอดใน
ระบบการศึกษาจะเห็นเป็นมรรคเป็นผลและมีผลกระทบตัวการพัฒนา
มนุษย์ในวงกว้างได้ดี  เน่ืองจากการศึกษาก็คือกระบวนการกล่อมเกลาและ
พัฒนามนุษย์อยู่แล้ว ประเด็นที่จะนําเสนอในหัวข้อน้ีคือการสืบทอดแนว
พระราชดําริศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนามนุษย์จากพระบรมราโชวาท 
พระมหาชนก และทองแดง ในระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ดังจะกล่าวตามลําดับ ดังนี้ 
1. การสืบทอดผ่านการศึกษาในระบบ 
 การศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาที่ เ ป็นทางการซึ่ ง
ประกอบด้วย สถานศึกษา หลักสูตร ผู้สอน วิธีการเรียนการสอน และวิธี
วัดและประเมินผลอย่างชัดเจน การสืบทอดศาสตร์พระราชาด้านการ
พัฒนามนุษย์ในการศึกษาผ่านระบบควรกระทําดังนี้ 

1.1 การสร้างหลักสูตร หมายถึงการกําหนดเป็นโครงสร้างของ
หลักสูตรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น อยู่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
หลั ก สู ต ร ใ น ส า ข า วิ ช า เ อ ก ใ น แ ต่ ล ะ คณ ะห รื อ ใ น วิ ช า เ ลื อ ก 
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สถาบันการศึกษาอาจจะตั้งช่ือวิชาให้สัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชา ซึ่งอาจ
เหมือนหรือต่างกัน เช่น หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป อาจเปิดรายวิชา บัณฑิต
ในอุดมคติ โดยส่วนหนึ่งของเนื้อหา คือ การนําแนวพระราชดําริเก่ียวกับ
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม/ประเทศจากพระบรมราโชวาทมาให้
นิสิตนํามาศึกษาวิเคราะห์ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสกัดเอาสาระสําคัญ
เก่ียวกับการพัฒนาตนและประเทศออกมา ทั้งในแง่ของแนวคิด วิธีการ 
และเป้าหมายของการพัฒนา 

หลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย อาจกําหนดเป็นรายวิชา
วรรณกรรมในรัชกาลที่ 9 ซึ่งศึกษาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 
ศึกษาได้ทั้งลีลาการใช้ภาษา ศึกษาแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม 
และศึกษาในฐานะเป็นวรรณกรรมคําสอน 

1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้ง
กิจกรรมหลักที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอนในรายวิชาหน่ึงๆ ก็สามารถนํา
แนวพระราชดําริเ ก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ แทรกลงไปได้ทั้ง น้ีต้อง
สอดคล้องกับรายวิชา และคําอธิบายรายวิชานั้นๆ นอกจากน้ันยังมี
กิจกรรมเสริมหลักสู ตรที่ ถื อ เ ป็นส่ วนห น่ึ งของหลักสู ตร  โดย ท่ี
สถาบันการศึกษาให้นักศึกษาเลือกตามความชอบ เช่น กิจกรรมค่ายอาสา 
ควรแทรกแนวคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมที่ร่วมกันพัฒนาตาม
ศาสตร์สาขาต่างๆจะทําให้การพัฒนาเป็นมรรคผลมากขึ้น 

 
2. การสืบทอดผ่านการศึกษานอกระบบ 

การนําแนวพระราชดําริศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนามนุษย์ไป
พัฒนานิสิตนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ กระทําได้ดังนี้ 

2.1 การสร้างหลักสูตร หลักสูตรในลักษณะการศึกษานอกระบบ
ที่จะนําแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ไปใช้ เช่น การจัดอบรม
ในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง  การอบรมน้ีจะมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง และอาจเป็น

29 
หลักสูตรที่สนับสนุนวิชาหลักที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาในระบบก็
เป็นได้ 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนของ
การศึกษานอกระบบที่จะนําแนวพระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์มาปรับ
ใช้ ควรให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง หรือต้องเน้นยํ้าในส่วนของหลักสูตร เช่น  
การอบรมในระยะสั้นเร่ืองใดเรื่องหน่ึง เช่น “การดําเนินชีวิตด้วยความ
ซื่อสัตย์และพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” กิจกรรมที่จัดควรเน้นสภาพ
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เน้นถึงความซื่อสัตย์  และความพอเพียงด้วย 
 
3. การสืบทอดผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย 

การสืบทอดแนวพระราชดําริผ่านการศึกษาในระบบนี้ เป็นการสืบ
ทอดโดยไม่มีรูปแบบของการเรียนรู้ที่ชัดเจน อาจเรียนรู้โดยต้ังใจ หรือ    
ไม่ต้ังใจก็ได้ เพราะเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา คู่ขนาน
ไปกับการดํารงชีวิตของบุคคลต้ังแต่เกิดจนตาย  การสืบทอดแนว
พระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ผ่านการศึกษาระบบนี้กระทําได้หลาย
แนวทาง เช่น การทําป้ายเรียนรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวเน่ืองกับแนวพระราชดําริ
เพ่ือการพัฒนามนุษย์ จัดนิทรรศการตามโอกาสต่างๆเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของแนวพระราชดําริอันหลากหลายน้ัน หรือการรวบรวม
พระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ บทวิเคราะห์พระราชนิพนธ์
เรื่อง “พระมหาชนก” และ “ทองแดง” ผ่านเว็บไซต์ แล้วให้มีการสื่อสาร
สองทางในเว็บบอร์ด อันเป็นการเปิด “พ้ืนที่” ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่อง “การพัฒนามนุษย์” ตามแนวพระราชดําริ เปิดประเด็นการน้อม
นําแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลอย่างไร 
แล้วมีการนําเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ตนเองนําไปใช้แล้วได้ผล เพ่ือจะได้
เป็นแนวทางให้ชุมชนคนในเว็บไซต์คนอ่ืนๆนําไปใช้ได้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการ
ขยายผลในวงกว้าง 
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สรุป 
 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ หมายถึง องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนามนุษย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมิติ
ของมนุษยศาสตร์กล่าวคือมุ่งเน้น วิธีคิดและให้ความสําคัญกับประเด็น
เรื่อง “จิตวิญญาณ” หมายถึงคุณค่าหรือคุณงามความดีอันเป็น “จริย
ปฏิบัติ” ที่สังคมยุคข้อมูลข่าวสารพูดถึงหรือให้ความสําคัญน้อยกว่าเรื่อง
ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ประเด็นด้านจิตวิญญาณหรือ “จริย
ปฏิบัติ”ในบทความน้ี  ศึกษาผ่านพระราชนิพนธ์ “พระบรมราโชวาท” 
“พระมหาชนก” และ “ทองแดง” อันเป็นไปตามนิยามของมนุษยศาสตร์
คือวิเคราะห์  ใคร่ครวญ  และประเมินค่าผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์โดย
มี “ภาษา” เป็นเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู้ความจริงซึ่งแนบ
แน่นอยู่กับ “คุณค่า” นั้น 
 แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์จาก “ พระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานแก่บัณฑิต” ทั้ง 6 องค์ จากการวิเคราะห์แล้วพบลักษณะเด่น 
3 ประการคือ ประการแรกมนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา เพราะการศึกษามี
หน้าที่ในการขัดเกลาและถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
ประการต่อมา  มนุษย์มีเฉพาะความรู้ไม่พอต้องมีคุณธรรมกํากับ เพราะ
หากไม่มีคุณธรรมกํากับแล้วมนุษย์ที่มีความรู้มาก ศึกษามาดีอาจใช้ความรู้
ไปผิดท่ีผิดทางได้  อันจะก่อผลกระทบต่อประเทศชาติหรือสังคมอย่าง
เสียหายและรุนแรงได้ ประการสุดท้าย มนุษย์ที่พัฒนาตนจนถึงพร้อม
แล้วจะไปพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืน 
         พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” นําเสนอการพัฒนามนุษย์ไว้ 
2 ประการคือ การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียร และ การพัฒนามนุษย์
ด้วยปัญญา  ส่วนพระราชนิพนธ์เรื่ อง  “ทองแดง” นํา เสนอแนว
พระราชดําริด้านการพัฒนามนุษย์ต่างจาก 2 เร่ือง ที่กล่าวแล้ว กล่าวคือ
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พระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” เป็นเร่ืองเล่าเชิงสารคดีที่เน้นเร่ืองราว
ความจริงของ “ทองแดง” สุนัขทรงเล้ียงในพระองค์  แต่ด้วยกลวิธีของการ
แต่งโดยเฉพาะกลวิธีของการใช้ภาษาและการใช้ภาพพจน์ทําให้เรื่องราว
ของสุนัขเป็นประหน่ึงเรื่องของมนุษย์ โดยการเทียบโยงให้เห็น ดังน้ัน 
“จริยปฏิบัติ” ของ “ทองแดง” ในด้าน ความกตัญญู ความมีปัญญา 
ความจงรักภักดี และความวิริยะ พากเพียร และความอดทน จึงเป็นดุจ 
“จริยปฏิบัติ” ของมนุษย์ไปด้วย 
 การพัฒนามนุษย์ด้าน “จริยปฏิบัติ” หรือด้าน “จิตวิญญาณ” 
หรือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามด้วยเหตุที่จะอธิบายให้เป็น
รูปธรรมทําได้ยากและไม่ก่อให้เกิดผลต่อเรื่องปากท้องหรือเศรษฐกิจของ
มนุษย์โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้มนุษย์ดํารงชีวิต
ด้วยนวัตกรรมอันหลากหลาย  เรื่องของ “คุณค่า” จึงถูกกดทับไว้  อันที่
จริงเรื่องคุณงามความดีควรกระตุ้นเตือนให้มนุษย์สํานึกตระหนักอยู่
ตลอดเวลาของการมีลมหายใจ  มนุษย์ที่ดํารงมั่นอยู่ในคุณค่าดังกล่าวอยา่ง
แนบแน่นน้ีถือได้ว่าได้พัฒนาตนเองอย่างถึงพร้อมแล้ว และจะได้นําความรู้
ที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  ลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นไปตาม
แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดช ซึ่งปรากฏให้เห็นมาต่อเนื่องเนินนานผ่านโครงการต่างๆ  
แม้แต่ในพระราชนิพนธ์ต่างๆ อย่างน้อยก็ปรากฏใน พระบรมราโชวาท 
พระมหาชนก และทองแดง จนนําไปสู่การเป็น  “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์” อันสอดคล้องและเช่ือมโยงกับรางวัลอันสูงสุดว่าด้วย “ การ
พัฒนามนุษย์” ที่องค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ  ถวาย 
 “คุณค่า” อันเกิดจากแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังได้กล่าวแล้วนั้น ช้ีให้เห็น
ว่า  ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงรุดหน้าไปอย่างไร การพัฒนามนุษย์ด้าน 
“จิตวิญญาณ” หรือ “จริยปฏิบัติ” ในมิติของมนุษยศาสตร์ยังคงมีความ
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พระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” เป็นเร่ืองเล่าเชิงสารคดีที่เน้นเร่ืองราว
ความจริงของ “ทองแดง” สุนัขทรงเล้ียงในพระองค์  แต่ด้วยกลวิธีของการ
แต่งโดยเฉพาะกลวิธีของการใช้ภาษาและการใช้ภาพพจน์ทําให้เรื่องราว
ของสุนัขเป็นประหน่ึงเรื่องของมนุษย์ โดยการเทียบโยงให้เห็น ดังน้ัน 
“จริยปฏิบัติ” ของ “ทองแดง” ในด้าน ความกตัญญู ความมีปัญญา 
ความจงรักภักดี และความวิริยะ พากเพียร และความอดทน จึงเป็นดุจ 
“จริยปฏิบัติ” ของมนุษย์ไปด้วย 
 การพัฒนามนุษย์ด้าน “จริยปฏิบัติ” หรือด้าน “จิตวิญญาณ” 
หรือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามด้วยเหตุที่จะอธิบายให้เป็น
รูปธรรมทําได้ยากและไม่ก่อให้เกิดผลต่อเรื่องปากท้องหรือเศรษฐกิจของ
มนุษย์โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้มนุษย์ดํารงชีวิต
ด้วยนวัตกรรมอันหลากหลาย  เรื่องของ “คุณค่า” จึงถูกกดทับไว้  อันที่
จริงเร่ืองคุณงามความดีควรกระตุ้นเตือนให้มนุษย์สํานึกตระหนักอยู่
ตลอดเวลาของการมีลมหายใจ  มนุษย์ที่ดํารงมั่นอยู่ในคุณค่าดังกล่าวอย่าง
แนบแน่นน้ีถือได้ว่าได้พัฒนาตนเองอย่างถึงพร้อมแล้ว และจะได้นําความรู้
ที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  ลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นไปตาม
แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดช ซึ่งปรากฏให้เห็นมาต่อเน่ืองเนินนานผ่านโครงการต่างๆ  
แม้แต่ในพระราชนิพนธ์ต่างๆ อย่างน้อยก็ปรากฏใน พระบรมราโชวาท 
พระมหาชนก และทองแดง จนนําไปสู่การเป็น  “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์” อันสอดคล้องและเช่ือมโยงกับรางวัลอันสูงสุดว่าด้วย “ การ
พัฒนามนุษย์” ที่องค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ  ถวาย 
 “คุณค่า” อันเกิดจากแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนามนุษย์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังได้กล่าวแล้วน้ัน ช้ีให้เห็น
ว่า  ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงรุดหน้าไปอย่างไร การพัฒนามนุษย์ด้าน 
“จิตวิญญาณ” หรือ “จริยปฏิบัติ” ในมิติของมนุษยศาสตร์ยังคงมีความ
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จําเป็นที่จะต้องพัฒนา ควบคู่ไปเสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าควรจะ
มีการสืบทอดแนวพระราชดําริ “ ศาสตร์พระราชา” เพ่ือการพัฒนามนุษย์
ให้ดํารงอยู่  และมีผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะการสืบทอดในมิติของ
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ รูปแบบแรก คือสืบทอดผ่านการศึกษาในระบบ 
ในด้านการสร้างหลักสูตรทั้งหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป และหลักสูตร
วิชาเอก ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม
เสริม รูปแบบต่อมา คือ สืบทอดผ่านการศึกษานอกระบบ ในด้านการ
สร้างหลักสูตร  ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมระยะสั้นๆ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง ควรจัดสภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
รูปแบบสุดท้ายคือ สืบทอดผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งอาจทําได้
หลายแนวทาง  เช่น การทําป้ายเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ ตามโอกาส
ต่างๆ การจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระราชดําริ 
นําเสนอด้วยระบบออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ตามความทันสมัยของสื่อใน
ยุคปัจจุบัน 
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35 
อิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกาและวรรณคดี
พุทธศาสนาล้านนาท่ีมีตอ่การประพนัธ์พระเจ้าเลียบโลก1 

The Influence of Indian - Sri Lankan Buddhist 
literature and  Lanna Buddhist literature on the 

Writing of Phrachao Learb-Loke. 

ชนินทร์ ผ่องสวัสด์ิ2 

บทคัดย่อ 

พระเจ้าเลียบโลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเรื่องหน่ึงที่มี
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กันยายน 2541  
2 นักวิชาการอิสระ 



35มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

35 
อิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกาและวรรณคดี
พุทธศาสนาล้านนาท่ีมีตอ่การประพนัธ์พระเจ้าเลียบโลก1 
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ประพันธ์มาจากวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกาและวรรณคดีพุทธ
ศาสนาล้านนา 

คําสําคัญ:    พระเจ้าเลียบโลก วรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา 
วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนา   

Abstract  

Phrachao Learb-Loke is one of the Lanna Buddhist 
narratives. It is the recordings of a pilgrimage to pay homage 
to the relics and footprints of the Buddha in Southeast Asia. 
This Lanna Buddhist work was first believed to be written by 
Dhammarasa of Hanthawaddi and was written when he 
traveled to Sri Lanka to study Buddhism. However, comparing 
Phrachao Learb-Loke to other classic Buddhist literary works, it 
is found that this Lanna Buddhist work has similar contents to 
those classics. Therefore, it is possible that Phrachao Learb-
Loke was influenced by Indian-Sri Lankan and Lanna Buddhist 
literature.              

Keywords:  Phrachao Learb-Loke,Indian-Sri Lankan Buddhist 
Literature, Lanna Buddhist Literature  

 

 

37 
ความนํา 

พระเจ้าเลียบโลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่สะท้อน
เรื่องราวการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าเองไปยังอาณาบริเวณที่
เป็นเขตของรัฐไท ต้ังแต่สิบสองปันนาเรื่อยลงมาจนถึงล้านนาและล้านช้าง 
(รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552: 16) ตรีศิลป์ บุญขจร (2548: 148) เสนอว่า 
การสร้างตํานานที่ผสมผสานพุทธประวัติเข้ากับภูมิสถานในดินแดนของชน
เผ่าไทเพ่ือสร้างพุทธตํานานท้องถ่ินที่ร้อยสอดสายสัมพันธ์ของชนเผ่าไทย
ในดินแดนล้านนา สิบสองปันนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง เข้าด้วยกัน แต่ทว่า
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (2552: 40) เสนอว่า ตํานาน (พระเจ้าเลียบโลก) ได้
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับเร่ืองราวของผู้คนและสังคมทั้งใน
ระดับภูมิภาคภายใต้บริบทของพุทธศาสนา นับต้ังแต่ ลังกา มอญ อโยธยา 
ล้านนา สิบสองปันนา และล้านช้าง หรือที่ในตํานานกล่าวว่าเป็นดินแดน
สุวรรณภูมิ3 แสดงว่าวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ี ได้สร้างฉาก     
การเสด็จเยือนดินแดนนอกชมพูทวีปของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์เสด็จยัง
ดินแดนสุวรรณภูมิ คือมิได้เสด็จเพียงดินแดนทางตอนเหนือของประเทศ
ไทยและดินแดนบางส่วนในประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น แต่พระองค์เสด็จยัง
ดินแดนในส่วนกลางของประเทศไทยอีกด้วย คือ อโยธยา หรือ อโยธิยา 

                                                            
3 สามารถศึกษาเส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้าในพระเจ้าเลียบโลกเป็นรูปแผ่นท่ีได้ใน 
กตัญญู ชูชื่น. (2525). พระเจ้าเลียบโลกฉบับล้านนา : บทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 
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Donaid K. Swearer, Sommai Premchit, and Phaithoon 
Dokbuakaew (ใน รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552: 17) เสนอว่า วรรณคดี
พุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ี ทําให้เกิดการจาริกแสวงบุญเพ่ือสร้างสมบุญ
บารมีตามแนวคิดพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน  การเสด็จยังดินแดนสุวรรณ
ภูมิของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก  ได้แก่ พระอานนท์ พระอินทร์ 
และพระเจ้าอโศก สู่การกลายเป็นนิทานอธิบายเหตุที่มาของช่ือบ้านนาม
เมือง และทําให้เข้าใจถึงความสามารถของผู้แต่งวรรณคดีพุทธศาสนา
ล้านนาเรื่องน้ีที่มีความรอบรู้ในเรื่องเล่าและตํานานอธิบายเหตุ เห็นถึงวิถี
ชีวิต และความเชื่อของผู้คนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี (ประคอง นิมมาน 
เหมินท์, พรรณเพ็ญ เครือไทย และลมูล จันทน์หอม บรรณาธิการ, 2554: 260)   

บทความน้ีมุ่งศึกษาประเด็นอิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่อง
อ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการประพันธ์พระเจ้าเลียบโลก ผู้ศึกษามีความสนใจ
เน่ืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเรื่องน้ีมี
ความคล้ายคลึงกับวรรณคดีพุทธศาสนาบางเรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
สืบขนบธรรมเนียมการแต่งประพันธ์วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนา หรือ
อิทธิพลการสร้างฉากหรือการสร้างเหตุการณ์ในเร่ืองอีกด้วย  

1 ที่มาของพระเจ้าเลียบโลก 

พระเจ้าเลียบโลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่ทรงคุณค่า 
และเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสําคัญของทางภาคเหนือและภาคอีสาน 
การศึกษาวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ี จึงจําเป็นต้องศึกษาถึงที่มา
ด้วย  วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองนี้เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมา

39 
จากล้านช้าง  พระเจ้าเลียบโลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่มาจาก
อาณาจักรล้านช้าง ต้ังแต่พ.ศ. 2058 โดยมีพระภิกษุชาวล้านช้างช่ือว่า 
“พระเทพกุลเถระ” แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า  พระภิกษุรูปน้ีเป็นผู้แต่ง 
(กตัญญู ชูช่ืน ใน พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, 2540: 227) 
จนกระทั่งกตัญญู ชูช่ืน (ใน พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, 2540: 
229) ได้มติว่า “พระมหาโพธิสมภาร” เป็นผู้รจนา ดังมีปรากฏในพระเจ้า
เลียบโลกว่า “ตํานานอันน้ี มหาโพธิสมภาร ลูกช่างเรือ ตีนดอยเกิ้ง เขียน
เอาจ่ิม สวามีธรรมสรเมงอันเอามาแต่ลังกาทวีป  ปางเมื่อพระยาหงสาวดี
ใช้ไพดูสาสนานั้นแล....” ซึ่งแสดงว่า พระมหาโพธิสมภารเป็นผู้คัดลอกพระ
เจ้าเลียบโลกมาจากต้นฉบับของพระสวามีธรรมรสซึ่งเป็นฉบับมาจาก    
ศรีลังกา เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ( 2552: 6) เสนอข้อสันนิษฐานต่อกรณี  
พระสวามีธรรมสรเมง หรือ พระธรรมรโส หรือ พระธรรมรส ภิกษุชาว
มอญ ในราวปี พ.ศ. 2050 ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์แห่งหงสาวดีให้
เดินทางไปศึกษางานพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้รับรู้เรื่องราวของการ
ประดิษฐานพระธาตุและพระพุทธบาทในดินแดนต่างๆ  โดยเฉพาะพ้ืนที่
ราชอาณาจักรมอญและดินแดนใกล้เคียง อันประกอบด้วย ล้านนา ฉาน
และสิบสองปันนา รวมถึงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบันทึก
เอาไว้อยู่ก่อนแล้ว ณ สํานักพระหิน หรือมหาเสลาอาราม ณ กรุงลังกา 
ต่อมาหลังจากพระธรรมรสเดินทางกลับจากลังกา ได้เดินทางจาริกแสวง
บุญไปยังพระธาตุและพระพุทธบาทที่ปรากฏในบันทึกที่พระธรรมรส
คัดลอกมา ทั้งในราชอาณาจักรมอญตลอดจนถึงดินแดนใกล้เคียง เท่าที่จะ
สามารถเดินทางไปถึงได้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2060-2066 ซึ่งน่าจะเป็น
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จากล้านช้าง  พระเจ้าเลียบโลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่มาจาก
อาณาจักรล้านช้าง ต้ังแต่พ.ศ. 2058 โดยมีพระภิกษุชาวล้านช้างช่ือว่า 
“พระเทพกุลเถระ” แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า  พระภิกษุรูปน้ีเป็นผู้แต่ง 
(กตัญญู ชูช่ืน ใน พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, 2540: 227) 
จนกระท่ังกตัญญู ชูช่ืน (ใน พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ, 2540: 
229) ได้มติว่า “พระมหาโพธิสมภาร” เป็นผู้รจนา ดังมีปรากฏในพระเจ้า
เลียบโลกว่า “ตํานานอันน้ี มหาโพธิสมภาร ลูกช่างเรือ ตีนดอยเกิ้ง เขียน
เอาจิ่ม สวามีธรรมสรเมงอันเอามาแต่ลังกาทวีป  ปางเมื่อพระยาหงสาวดี
ใช้ไพดูสาสนานั้นแล....” ซึ่งแสดงว่า พระมหาโพธิสมภารเป็นผู้คัดลอกพระ
เจ้าเลียบโลกมาจากต้นฉบับของพระสวามีธรรมรสซึ่งเป็นฉบับมาจาก    
ศรีลังกา เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ( 2552: 6) เสนอข้อสันนิษฐานต่อกรณี  
พระสวามีธรรมสรเมง หรือ พระธรรมรโส หรือ พระธรรมรส ภิกษุชาว
มอญ ในราวปี พ.ศ. 2050 ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์แห่งหงสาวดีให้
เดินทางไปศึกษางานพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้รับรู้เรื่องราวของการ
ประดิษฐานพระธาตุและพระพุทธบาทในดินแดนต่างๆ  โดยเฉพาะพ้ืนที่
ราชอาณาจักรมอญและดินแดนใกล้เคียง อันประกอบด้วย ล้านนา ฉาน
และสิบสองปันนา รวมถึงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบันทึก
เอาไว้อยู่ก่อนแล้ว ณ สํานักพระหิน หรือมหาเสลาอาราม ณ กรุงลังกา 
ต่อมาหลังจากพระธรรมรสเดินทางกลับจากลังกา ได้เดินทางจาริกแสวง
บุญไปยังพระธาตุและพระพุทธบาทที่ปรากฏในบันทึกที่พระธรรมรส
คัดลอกมา ทั้งในราชอาณาจักรมอญตลอดจนถึงดินแดนใกล้เคียง เท่าที่จะ
สามารถเดินทางไปถึงได้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2060-2066 ซึ่งน่าจะเป็น
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ระยะเวลาที่พระธรรมรสกลับจากลังกาแล้ว โดยใช้เวลาเดินทางจาริกต่อใน
ดินแดนต่างๆ อีกราว 6 ปี จึงได้เร่ิมเขียนงานช้ินน้ีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2066   

ดังน้ัน  พระเจ้าเลียบโลกจึงมีพระธรรมรสเป็นผู้ประพันธ์  แล้ว
พระมหาโพธิสมภารเป็นผู้คัดลอก ดังมีระบุในพระเจ้าเลียบโลกว่า  
หลังจากพระธรรมรสกลับจากศรีลังกาสู่กรุงหงสาวดี ก็ได้จาริกนมัสการ
พระธาตุและพระพุทธบาทในกรุงหริภุญชัยเป็นต้นไปจนถึงพระธาตุดอย
เกิ้ง  เมืองหอด (ปัจจุบันคือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่) พระมหาโพธิ
สมภารซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้น ทราบข่าวการมานมัสการพระธาตุดอยเก้ิง
ของพระธรรมรส  จึงเข้าพบเพ่ือขอคัดลอกบันทึกตํานานพระธาตุและพระ
พุทธบาทจากท่าน จากน้ันก็มีการคัดลอกวรรณคดีพุทธศาสนาเร่ืองนี้สืบ
ทอดกันต่อมา (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 151)  

ถึงแม้ว่า วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ีจะพบกับข้อมูลที่มา
ว่า  เป็นงานคัดลอกมาจากบันทึกของพระธรรมรสแห่งหงสาวดี  โดยพระ
มหาโพธิสมภารแห่งล้านนาเป็นผู้คัดลอกคนแรกและยังมีพระภิกษุและ
ฆราวาสผู้ชายคัดลอกวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเรื่องน้ีสืบทอดมาอีก
หลายรุ่น  ผู้ศึกษาอ่านและศึกษาพระเจ้าเลียบโลกอย่างถ่ีถ้วนก็ไม่ตัดสินใจ
เช่ือว่า  วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ีมาจากการคัดลอกหนังสือพระ
ธาตุและพระพุทธบาทเพียงอย่างเดียว  พอนําพระเจ้าเลียบโลกมาศึกษา
เทียบเคียงกับวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา และวรรณคดีพุทธศาสนา
ล้านนาที่ประพันธ์ก่อนพระเจ้าเลียบโลก  พบว่ามีฉากและเหตุการณ์ใน
พระเจ้าเลียบโลกไปคล้ายคลึงพอสมควร แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเลียบโลก
ได้รับอิทธิพลการประพันธ์มาจากวรรณคดีพุทธศาสนาเร่ืองอ่ืนด้วย เพ่ือ
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เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างวรรณคดีพุทธศาสนา
เรื่องอื่นกับพระเจ้าเลียบโลก หรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลจาก
วรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา  และวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่มี
ต่อการประพันธ์พระเจ้าเลียบโลก  จึงนําไปสู่การศึกษาเชิงเทียบเคียงกัน
ระหว่างพระเจ้าเลียบโลกกับวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องอื่นดังนี้  

  

2 อิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกาต่อการประพนัธ์    
พระเจ้าเลียบโลก 

 ผู้ศึกษาพบว่า ฉากหรือเหตุการณ์บางส่วนในพระเจ้าเลียบโลกมี
ความคล้ายคลึงกับวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกาทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา4  ทาฐาธาตุวงศ์5  ทีปวงศ์6 และมหาวงศ์7 ซึ่งมี
เหตุการณ์ที่คล้ายกันถึง 8 เหตุการณ์ (1) เหตุการณ์อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 
เสด็จ (2) เหตุการณ์พระพุทธเจ้ามอบพระเกศาธาตุ (3) เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาท (4) เหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์ 
(5) เหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดพญานาค (6) เหตุการณ์ยุคเส่ือมแห่ง
มนุษยชาติ (7) เหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ 

                                                            
4 คัมภีร์ท่ีอธิบายความหมายของคําและความในพระไตรปิฎก (สุภาพรรณ ณ บางช้าง
, 2526: 271) 
5 คัมภีร์ว่าด้วยเรื่องพระเข้ียวแก้ว  
6 คัมภีร์ทางประวัติศาสตร์เล่มแรกของลังกา (พัฒน์ เพ็งผลา, 2549: 154)  
7  คัมภีร์อรรถกถาของคัมภีร์ทีปวงศ์ (พัฒน์ เพ็งผลา, 2549: 154) สุภาพรรณ ณ  
บางช้าง  (2526: 402) เสนอว่า คัมภีร์มหาวงศ์คือ คัมภีร์ทีปวงศ์ฉบับปรับปรุงใหม่  
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(8) เหตุการณ์พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธเจ้า  ผู้ศึกษาจะนํา
เหตุการณ์ทั้ง 8 ในวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกามาเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์หรือฉากในพระเจ้าเลียบโลกดังน้ี    

 2.1 เหตุการณ์อดีตพระพทุธเจา้ทั้งสามพระองค์เสด็จ 

ในพระเจ้าเลียบโลกกล่าวถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ไว้ถึง 
3 เหตุการณ์  ดังน้ี 

1) ประดิษฐานพระเกศาธาตุที่กรุงอุปลนคร (กรุงหงสาวดี)   

  พระสมณโคดมพุทธเจ้ามอบพระเกศาธาตุ 8 เส้น8 แก่
พ่อค้าสองพ่ีน้องมีช่ือว่า “ตปุสสะ” และ “ภัลลิกะ” นําไปประดิษฐานยัง
ภูเขาที่มีช่ือว่า “สิงคุตตรบรรพต” ในกรุงอุปลนคร (กรุงหงสาวดี) ซึ่งเป็น
สถานท่ีพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง 3 พระองค์ เคยนําพระเกศาธาตุของ
พระองค์มาประดิษฐานไว้ (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 29-
34) เหตุการณ์นี้ตรงกับอรรถกถาโคตมพุทธวงศ์ แต่พระพุทธเจ้ามิได้มอบ
พระเกศาธาตุแก่พ่อค้าท้ังสองคน 

    

 

                                                            
8 ระหว่างทางพ่อค้าสองพ่ีน้องได้ผ่านเมืองเชตุตรนคร ได้มอบพระเกศาธาตุ 2 เส้น
ถวายแด่พระเจ้าเชตุตรนคร และถูกพญานาคขโมยไป 2 เส้น จึงเหลือพระเกศาธาตุ
เพียง 4 เส้นไปยังกรุงอุปลนคร (หงสาวดี) (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 
31)  
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          2) อดีตพระพทุธเจา้ทั้ง 3 พระองค์โปรดยกัษ์อารักษ์  

  พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอันประกอบด้วยพระสาวก 
พระอินทร์ และพระเจ้าอโศก เดินทางมาถึงเมืองแรม ตรงก้อนหินใหญ่
ก้อนหน่ึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า ที่แห่งนี้มียักษ์ตนหน่ึง   
ปกปักษ์รักษาอยู่ อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ล้วนเคยเสด็จมาโปรด จนมาถึง
สมัยของเรา เราก็ต้องโปรดยักษ์อารักษ์ตนน้ี รวมทั้งพระศรีอาริย์ (พระ
อนาคตพุทธเจ้า) ด้วย (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 57-59) 
เหตุการณ์นี้สันนิษฐานว่า  ได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์โปรดยักษ์ของ
อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ซึ่งมีปรากฏในพุทธวงศ์กกุสันธพุทธเจ้ากับอรรถ
กถาพุทธวงศ์ของอรรถกถากกุสันธพุทธวงศ์ คือ พระกุกกุสันธพุทธเจ้า
เสด็จโปรดยักษ์กินคนนามว่า “นรเทพ” (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ 73, 2525: 637, 644-645)  และ        
อรรถกถากัสสปพุทธวงศ์กล่าวว่า  พระกัสสปพุทธเจ้าทรงโปรดยักษ์ที่
จํ าแลงเป็นพระราชาแล้วไล่จับคนในเมืองกินนามว่า  “นรเทพ” 
(พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ 73, 
2525: 677-678) ดังน้ัน ถึงแม้ว่ายักษ์ที่อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 2 พระองค์
โปรดจะมีช่ือเหมือนกัน แต่ก็เป็นคนละตนกัน แล้วในอรรถกถาพุทธวงศ์
ของพระโกนาคมนพุทธเจ้ากลับไม่กล่าวถึงเหตุการณ์โปรดยักษ์เลย  แต่
ทว่าเหตุการณ์โปรดยักษ์ของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ในพระเจ้าเลียบโลก 
ไม่คล้ายกับอรรถกถาพุทธวงศ์เลยทีเดียว เพราะไม่มีเหตุการณ์ที่อดีต
พระพุทธเจ้าไม่สามารถโปรดยักษ์ได้จนต้องให้พระสมณโคดมพุทธเจ้าเสด็จ
มาโปรดอย่างในพระเจ้าเลียบโลก    
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3) พระพทุธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ประทับรอยพระบาท  

เหตุการณ์อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประทับรอยพระบาท
นั้นมีปรากฏในพระเจ้าเลียบโลกถึง 3 เหตุการณ์ด้วยกัน เช่น เหตุการณ์
แรกคือ พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพุทธบริวารไปประทับยังกรุงโกสัมพี 
แล้วเสด็จเสวยภัตตาหารที่เวภารบรรพต (ดอยรังรุ้ง) พญานาคตนหน่ึงทูล
ขอรอยพระบาทจากพระองค์ ซึ่งในที่แห่งน้ีอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ทรงเคย
ประทับรอยพระบาทไว้ (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 19-20) 
เหตุการณ์ที่สองคือ  อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 เคยเสด็จโปรดพญาอาฬวก
ยักษ์แล้วทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่เมืองอาฬวีนคร  (หนังสือตํานาน
พระเจ้าเลียบโลก, 2541: 89-90) และเหตุการณ์สุดท้ายคือ อดีต
พระพุทธเจ้าท้ัง 3 เคยเสด็จโปรดเทวดาในเมืองโคแล้วทรงประทับรอยพระ
บาทไว้ (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 98) สันนิษฐานว่า     
การประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระไตรปิฎก 2 แห่ง
ด้วยกัน คือเร่ืองสโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน ซึ่งเป็นเรื่องราวของ
พระภิกษุนามว่า “สโกฏกโกรัณฑทายกเถระ” กล่าวว่าในอดีตชาติของ
พระภิกษุรูปน้ีได้บูชารอยพระบาทแห่งพระสิขีพุทธเจ้าด้วยดอกหงอนไก่ 
(พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่ 71, 
2525: 830-831) และเร่ืองโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ซึ่งเป็นเรือ่งราวของ
พระภิกษุนามว่า “โกรัณฑปุปผิยเถระ” กล่าวว่าในอดีตชาติของพระภิกษุ
รูปนี้เคยบูชารอยพระพุทธบาทแห่งอดีตพระพุทธเจ้านามว่า “พระติสส
พุทธเจ้า” ด้วยดอกหงอนไก่เช่นกัน (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับ
มหามกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่ 72, 2525: 39-40)  แสดงว่าพระพุทธเจ้า      
มีพุทธกิจในการประทับรอยพระบาทด้วย ดังอดีตพระพุทธเจ้าสองพระองค์
คือ พระติสสพุทธเจ้าและพระสิขีพุทธเจ้า  

 

45 
2.2 เหตุการณพ์ระพุทธเจ้ามอบพระเกศาธาตุ 

ในพระเจ้าเลียบโลกปรากฏเหตุการณ์พระพุทธเจ้ามอบพระเกศา
ธาตุอยู่บ่อยคร้ัง จากการสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้พบว่า การมอบพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้ามีเหตุปัจจัยด้วยกัน 3 ประการ คือ  

1) พระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุเพราะทรงทํา 

ตามพุทธประเพณี เช่น พระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุแก่พ่อค้าสองพ่ี
น้องนามว่า “ตปุสสะ” และ “ภัลลิกะ” นําไปประดิษฐานร่วมกับพระเกศา
ธาตุของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ยังกรุงอุปลนคร (กรุงหงสาวดี) (หนังสือ
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 29-34)  เหตุการณ์พ่อค้าสองพ่ีน้องใน
พระเจ้าเลียบโลกแตกต่างกับเหตุการณ์ที่สองพ่อค้าถวายตนเป็นอุบาสกคู่
แรกของพุทธศาสนาซึ่งมีปรากฏในอรรถกถาโคตมพุทธวงศ์ (พระไตรปิฎก
และอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่ 73, 2525: 727) ซึ่ง
พระพุทธเจ้าไม่ได้มอบพระเกศาธาตุแด่สองพ่อค้า 

2) พระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุเพราะสถานที่ 

แห่งน้ีเหมาะแก่การรองรับพระศาสนา เช่น หลังจากพระพุทธเจ้าโปรด
ยักษ์ที่อาศัยอยู่บนโลหกูฏบรรพต (ดอยจอมทอง) ในเมืองพะยากแล้ว 
พระองค์ทรงประทับอยู่บนโลหกูฏบรรพต ขุนลัวะผู้เป็นเจ้าปกครองเมือง
พะยากนําอาหารและน้ําด่ืมขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรง
พิจารณาว่า สถานที่แห่งนี้เหมาะสําหรับต้ังพระศาสนา พระเจ้าอโศกจึงทูล
ขอพระเกศาจากพระพุทธเจ้า เพ่ือประดิษฐานไว้ในดินแดนแห่งนี้ โดยนํา
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ผอบทองมารองรับแล้วใส่ไว้ในผอบแก้วมรกตสีเปลือกไผ่เขียวอีกช้ันหน่ึง 
แล้วนําพระธาตุประดิษฐานยังถ้ําในบริเวณน้ัน (หนังสือตํานานพระเจ้า
เลียบโลก, 2541: 102)  

3) พระพุทธเจ้าทรงมอบพระเกศาธาตุเพราะมีผู้ทูลขอ  

เช่น พระพุทธเจ้าเสด็จยังริมฝั่งแม่น้ําระมิงค์แล้วทรงพบก้อนหินรูปเต่าและ
ประทับน่ังบนก้อนหินเต่าน้ัน  พญานาคผู้พํานักอยู่ในแม่น้ําระมิงค์ขึ้นมา
กระทําการสักการะพระพุทธเจ้าพร้อมทูลขอพระเกศาธาตุ   แต่
พระพุทธเจ้าทรงแลเห็นว่า ที่แห่งน้ีไม่มีถ้ําที่สามารถประดิษฐานพระเกศา
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เปลี่ยนเป็นทูลขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ในที่แห่งน้ี  เพ่ือไว้
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(หงสาวดี)  
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พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทลงในสถานที่ที่พระองค์เสด็จไป
เท่าที่มีปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก เช่น พระพุทธเจ้าเสด็จยังเมืองลี้ 
(ลําพูน)  พญานาคทูลขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้เป็นที่
สักการะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 
2541: 16) หรือสังเกตว่าต้ังแต่กัณฑ์ที่ 3 เป็นต้นมา  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปที่แห่งใดผู้คนในพ้ืนที่นั้นจะทูลขอให้พระองค์ประทับรอยพระบาทไว้ 
สันนิษฐานว่า คงมาจากการเลียนแบบเหตุการณ์ในมหาวงศ์และทาฐาธาตุ
วงศ์ว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จประทับรอยพระบาทบนเขาสุมนกูฏ (ใน ดนัย 
ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ, 2555: 30-31) ซึ่งไม่มีผู้ใดทูลขอ แต่เป็นการประทับ
รอยพระบาทด้วยพระองค์เอง อาจจะเป็นพุทธประเพณี  

2.4 เหตุการณพ์ระพุทธเจ้าโปรดยักษ์   

  ในพระเจ้าเลียบโลกกล่าวว่ามียักษ์ตนหนึ่งอยู่มาต้ังแต่ปฐมกัลป์ 
อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์เสด็จมาโปรดยักษ์ตนนี้ก็ไม่สามารถละ
ความโกรธโมโหร้ายของตนได้  พระสมณโคดมพุทธเจ้าจึงเสด็จมาโปรด 
ยักษ์ตนนี้จึงสําแดงฤทธ์ิเป็นฝนเถ้าร้อนบ้าง  ก้อนดินและอาวุธต่างๆ
บันดาลเป็นไฟและลมพุ่งทําร้ายพระพุทธเจ้า แต่พระองค์สามารถสกัดก้ัน
ได้ด้วยฤทธ์ิ ยักษ์เห็นเป็นอัศจรรย์จึงน้อมรับบูชาพระพุทธเจ้าต้ังแต่นั้นมา 
(หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 40-41) เหตุการณ์ในตอนน้ีมี
ความคล้ายกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรมานยักษ์ครั้งที่พระองค์เสด็จ
ลังกาทวีป ซึ่งมีปรากฏในสมันตปาสาทิกา มหาวงศ์ ทาฐาธาตุวงศ์ และทีป
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วงศ์  ซึ่งในสมันตปาสาทิการะบุว่า  พระพุทธเจ้าทรงทรมานยักษ์แล้ว ต้ัง
เป็นอารักขาเกาะตัมพปัณณิทวีป (เกาะลังกา) (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
2554: 148) ส่วนมหาวงศ์ ทาฐาธาตุวงศ์ และทีปวงศ์ คล้ายกันคือ 
พระพุทธเจ้าทรมานยักษ์ให้หวาดกลัวจนพากันว่ิงที่ไปชายเกาะ แล้ว
พระองค์ทรงใช้ฤทธ์ิลาดเกาะคิริทวีปมาชิดเกาะลังกา ยักษ์ทั้งหลายจึงพา
กันย้ายกันไปที่เกาะคิริทวีปแทน พระพุทธเจ้าจึงทรงผลักเกาะคิริทวีป
ออกไปจากเกาะลังกาทวีป (ดนัย เพ่ิมปรีชาประสิทธ์ิ, 2555: 11-12 และ
กรมศิลปากร, 2557: 5-9)   

ต่อมาปรากฏเ ร่ืองพญาอาฬวกยักษ์แห่ง เมืองอาฬวี อดีต
พระพุทธเจ้าทั้ง 3 เสด็จมาโปรดก็ไม่สําเร็จ จนกรทั่งพระสมณโคดมพุทธ
เจ้าต้องเสด็จมาโปรดให้พญายักษ์ตนน้ีเลิกกินคน (หนังสือตํานานพระเจ้า
เลียบโลก, 2541: 89) เน้ือหาในส่วนน้ีตรงกับอรรถกถาอาฬวกสูตรท่ีว่า 
พระเจ้าอาฬวีกราชประพาสป่าล่าสัตว์แล้วทรงติดตามกวางไปยังต้นไทรอัน
เป็นที่สถิตของอาฬวกยักษ์  ยักษ์ตนน้ีหมายจับพระราชากินเป็นอาหาร  
แต่พระองค์ว่าจะเอาชาวเมืองมาให้กินแทนพระองค์วันละคน  ยักษ์จึงยอม
ปล่อยพระองค์ไป  พระราชาเริ่มจากการนํานักโทษในเรือนจําไปเป็นเคร่ือง
สังเวยแก่ยักษ์วันละคนจนหมด  ต่อมาเลือกให้นําเด็กน้อยในพระนครไปให้
ยักษ์กินจนหมด  จะมีก็เหลือเพียงพระราชโอรสของพระองค์เท่าน้ัน 
พระราชาจึงทรงต้องยินยอมมอบพระราชโอรสน้อยให้เป็นอาหารของ   
อาฬวกยักษ์  พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยทิพยญาณแล้วเสด็จมาโปรด   
อาฬวกยักษ์ด้วยธรรมะของพระองค์ก็ทําให้อาฬวกยักษ์เลื่อมใสในพระ
รัตนตรัยแล้วต้ังมั่นว่าจะไม่กินคนหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนอีกต่อไป  ถึงแม้ว่าเร่ือง
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พญาอาฬวกยักษ์ในพระเจ้าเลียบโลกจะมีเค้ามาจากอรรถกถาอาฬวกสูตร 
แต่ผู้ประพันธ์เสริมแต่งจินตนาการของตนเองลงไป เช่น อธิบายเหตุการณ์
การเกิดขึ้นของเมืองอาฬวีนคร ซึ่งไม่มีปรากฏในอรรถกถาอาฬวกสูตร ใน
พระเจ้าเลียบโลกกล่าวว่า หลังจากพระโกนาคมนพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด
พญาอาฬวกยักษ์แล้วกลับไม่ยอมเช่ือและไม่น้อมรับนับถือพระรัตนตรัย 
หลังจากน้ันมีพระราชาพระองค์หน่ึงครองกรุงละโว้ อันมีแว่นแคว้นในกรุง 
อโยธิยา (อโยธยา) ทรงออกเสด็จประพาสป่าเพ่ือล่าเน้ือ เทวดาทั้งหลาย
รวมทั้งพญาอาฬวกยักษ์ผู้เป็นหัวหน้า ปรารถนาให้มีผู้คนมาสร้างบ้านสร้าง
เมืองอยู่ในที่อยู่ของตน จึงดลใจให้พระราชาพร้อมด้วยพระชายาและพระ
ราชบริพารติดตามออกประพาสป่า เทวดาจําแลงเป็นกวางทองล่อให้
พระราชาพร้อมด้วยพระชายาและพระราชบริพารติดตามไปจนถึงดินแดน
ที่เทวดาและพญาอาฬวกยักษ์ต้องการให้สร้างเมือง  ยักษ์ทั้งหลายจําแลง
เป็นคนเข้าช่วยสร้างเมืองจนกลายเป็นเมืองอาฬวี (หนังสือตํานานพระเจ้า
เลียบโลก, 2541: 90-92)  

การอธิบายมาเบ้ืองต้นทั้งหมดนี้ ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
เหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์ในพระเจ้าเลียบโลกได้รับอิทธิพลมาจาก
อรรถกถาอาฬวกสูตร  อรรถกถากกุสันธพุทธวงศ์ และอรรถกถากัสสป
พุทธวงศ์  รวมทั้งวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องทีปวงศ์ มหาวงศ์ และทาฐาธาตุ
วงศ์ มีอิทธิพลต่อการแต่งเหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์ในพระเจ้าเลียบ
โลกเช่นกัน แต่มีความแตกต่างที่ว่า พระพุทธเจ้าในทีปวงศ์ มหาวงศ์ และ 
ทาฐาธาตุวงศ์ ทรงต้องการขับไล่ยักษ์เพ่ือให้มนุษย์สามารถดํารงชีพอยู่เพ่ือ
สืบทอดพระศาสนาของพระองค์ในลังกาทวีปได้  แต่พระพุทธเจ้าใน     
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เลียบโลก, 2541: 90-92)  

การอธิบายมาเบ้ืองต้นทั้งหมดนี้ ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
เหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์ในพระเจ้าเลียบโลกได้รับอิทธิพลมาจาก
อรรถกถาอาฬวกสูตร  อรรถกถากกุสันธพุทธวงศ์ และอรรถกถากัสสป
พุทธวงศ์  รวมทั้งวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องทีปวงศ์ มหาวงศ์ และทาฐาธาตุ
วงศ์ มีอิทธิพลต่อการแต่งเหตุการณ์พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์ในพระเจ้าเลียบ
โลกเช่นกัน แต่มีความแตกต่างที่ว่า พระพุทธเจ้าในทีปวงศ์ มหาวงศ์ และ 
ทาฐาธาตุวงศ์ ทรงต้องการขับไล่ยักษ์เพ่ือให้มนุษย์สามารถดํารงชีพอยู่เพ่ือ
สืบทอดพระศาสนาของพระองค์ในลังกาทวีปได้  แต่พระพุทธเจ้าใน     
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พระเจ้าเลียบโลกกลับทรงใช้วิธีที่ประนีประนอมคือการโปรดให้ยักษ์นับถือ
พระรัตนตรัยและเลิกกินคน  คงเนื่องมาจากคติในดินแดนแถบนี้ที่นับถือ
ยักษ์เป็นอารักษ์ จึงมีความผูกพันกับยักษ์ในฐานะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิรักษาดินแดน
ด้วย เช่น  การบูชาปู่แสะย่าแสะ เน่ืองจากผู้ประพันธ์เลือกใช้เหตุการณ์ใน
ทีปวงศ์ มหาวงศ์ และทาฐาธาตุวงศ์เป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ของพระ
เจ้าเลียบโลก แต่กลับไม่แต่งให้พระพุทธเจ้าทรงขับไล่ยักษ์ออกไปจากพ้ืนที่ 
คงเพราะเหตุที่กล่าวมาน้ีเอง ฮารัลด์ ฮุนดีอุส (ในสุกัญญา ภัทราชัย, 
บรรณาธิการ, 2538: 49) เสนอความเห็นในประเด็นที่พระพุทธศาสนาเข้า
มามีอิทธิพลต่อวรรณคดีศาสนาล้านนาอย่างน่าสนใจว่า ทรรศนะทางพุทธ
ศาสนาอาจมีผลต่อการลดทอนบทบาทของเทวดาอารักษ์ในคติความเชื่อ
เดิม และเชิดชูตัวละครท่ีเป็นพระพุทธเจ้า พระสาวก และบุคคลในคัมภีร์
พุทธศาสนาให้มีบทบาทที่โดดเด่นจนข่มตัวละครท่ีมาจากคติความเช่ือเดิม 
เช่น ยักษ์ นาค หรือ ปีศาจ เป็นต้น   

2.5 เหตุการณพ์ระพุทธเจ้าโปรดพญานาค  

ในพระเจ้าเลียบโลกกล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปทางทิศเหนือ
ของฝั่งแม่น้ําระมิงค์ ทรงพบกับพญานาคผู้มีใจหยาบกระด้าง แล้วมุ่งทํา
ร้ายพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงทรมานพญานาคตนนี้โดยบันดาลไม่ให้
พญานาคขยับร่างได้  พญานาคจึงรู้ว่า ผู้ที่ตนจะทําร้ายน้ันคือพระพุทธเจ้า
จึงอธิษฐานขึ้นว่า  หากบุคคลผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงขอให้ร่างของตน
สามารถขยับได้ด้ังเดิม พระพุทธเจ้าจึงทรงคลายฤทธ์ิลง พญานาคจัด
อาสนะให้พระพุทธเจ้าประทับแล้วถวายอาหารพร้อมด้วยเครื่องบูชาต่างๆ 
แต่พระพุทธเจ้ากลับเสวยไม่ได้  พญานาคจึงเนรมิตนํ้าพุ่งขึ้นจากแผ่นดิน

51 
แล้วนําขันทองคํารองนํ้ามาถวายและปรนนิบัติพระพุทธเจ้าอย่างดี 
พญานาคน้อมรับสมาทานศีล 5 เป็นพุทธมามกะ และควักดวงตาท้ังสอง
ข้างถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 
2541: 16) เหตุการณ์น้ีตรงกับเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรมานพญานาคใน
เรื่องชฏิล 3 พ่ีน้องที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก ที่ว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จโปรด
ชฏิลสามพ่ีน้อง คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป และ คยากัสสป ชฏิลทั้งสาม
ตนเ ช้ือเ ชิญให้พระพุทธเ จ้าประทับยั งโรงบูชาไฟ   พญานาคเห็น
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับในที่แห่งน้ีก็ไม่พึงพอใจจึงหมายเข้าทําร้าย
พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบังคับร่างของพญานาคไว้ด้วยฤทธ์ิ พญานาคไม่
พอใจท่ีพระพุทธเจ้าทําเช่นน้ีกับตนจึงพ่นไฟสู้กับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรง
เพ่งเตโชกสิณบังเกิดเป็นไฟต้านไว้  ต่อมาพญานาคยอมแพ้จึงลงไปขดอยู่
ในบาตรของพระพุทธเจ้า (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยเล่มที่ 6, 2525: 87-90)  ส่วนการที่พญานาคควักดวงตาถวาย
เป็นพุทธบูชาสันนิษฐานว่า คงมาจากเหตุการณ์หน่ึงในชาดกมากกว่า เช่น 
ชาดกเร่ืองสีวีราชชาดก กล่าวถึงพระเจ้าสีวีราชทรงมอบดวงตาของ
พระองค์ให้แก่พราหมณ์ตาบอด เป็นต้น (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่ 61, 2525: 56-57)   

2.6 เหตุการณ์ยุคเสื่อมของมนุษยชาติ 

ในพระเจ้าเลียบโลกส่วนกัณฑ์ที่ 10 พระพุทธเจ้าตรัสถึงกลียุค
หลังจากพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วไว้อย่างน่ากลัว ซึ่งแสดงถึงความ
เสื่อมทรามในจิตใจของมนุษย์ที่หาศีลธรรมมิได้ ทั้งยังปรากฏความ
เปลี่ยนแปลงของมนุษย์จากการเป็นคนดีเป็นคนเลว จากคนเลวเป็นคนดี 
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หลังจากพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วไว้อย่างน่ากลัว ซึ่งแสดงถึงความ
เสื่อมทรามในจิตใจของมนุษย์ที่หาศีลธรรมมิได้ ทั้งยังปรากฏความ
เปลี่ยนแปลงของมนุษย์จากการเป็นคนดีเป็นคนเลว จากคนเลวเป็นคนดี 
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(หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 135-139) เมื่อพิจารณา
เหตุการณ์ยุคเสื่อมของมนุษยชาติในพระเจ้าเลียบโลกแล้วจะพบว่า  มี
ความสอดคล้องกับพุทธพยากรณ์พระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศลใน
อรรถกถาสุบินชาดก  ขอยกเพียงหน่ึงตัวอย่างมาเป็นสังเขปดังน้ี “ก้อนหิน
ก็จะลอยฟูขึ้นมาต้ังอยู่เหนือนํ้า คือว่าคนทั้งหลายที่เคยเป็นมิจฉาทิฐิ มี
ทมิฬชาวเขา เป็นต้น พวกเขาจะมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะเลิกละ
มิจฉาทิฐิเสีย จะรู้จักให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์และเจริญภาวนา ส่วนนํ้าเต้า
จมลงไปในน้ํา คือ คฤหัสถ์ผู้เคยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยกลับกลายเป็น
อันธพาลปัญญาอ่อน ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาป ประพฤติผลในศีลธรรม” 
(หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 136)  ตัวอย่างนี้ได้รับอิทธิพลมา
จาก 2 ใน 16 ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลนํามาเปรียบเปรยเชิง
อุปมาว่าสิ่งที่คิดว่าไม่สามารถเป็นไปได้ แต่สามารถเป็นไปได้อย่างคนช่ัว
สามารถกลายเป็นคนดีได้ เหมือนดังก้อนหินที่มีน้ําหนักมากแต่กลับ
สามารถลอยนํ้าได้ ส่วนคนดีสามารถเป็นคนช่ัว เหมือนดังน้ําเต้าที่เบาแต่
กลับจมนํ้าน่ันเอง      

2.7 เหตุการณ์การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

ในพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ 11 กล่าวถึงหลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว พระอรหันต์ เทวดา และพระราชาทั้งหลาย ต่างแบ่ง   
พระบรมสารีริกธาตุ แล้วบรรยายว่าแบ่งเป็นพระอัฐิส่วนไหนมีจํานวน
เท่าไร แล้วนําไปประดิษฐานที่ใดบ้าง (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 
2541: 142-143) ซึ่งส่วนน้ีพ้องกับเรื่องพุทธวงศ์ในพระไตรปิฎกคือ “ธาตุ
ภาชนียกถา” แต่มีความแตกต่างและคาดเคลื่ อนกันพอสมควร            
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ขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วน เช่น ผ้าอาบน้ํานําไปไว้ในเมืองโกศล (หนังสือ
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 143) แต่ในธาตุภาชนียกถาว่า ผ้าอาบนํ้า
อยู่ในจําปานคร ส่วนอุณาโลมอยู่ในแคว้นโกศล (พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ 73, 2525: 740) เข้าใจว่า
ผู้ประพันธ์ต้ังใจบิดเบือนเล็กน้อยเพราะบางส่วนก็ตรงกับธาตุภาชนียกถา 
คงเพ่ือให้ความชอบธรรมว่าพระธาตุรวมทั้ ง เครื่องราชูปโภคของ
พระพุทธเจ้าต้องมาประดิษฐานในดินแดนที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก
เท่าน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่ประพันธ์ขึ้น  

2.8 เหตุการณพ์ระเจ้าอโศกกับพระพุทธเจ้า   

ในพระเจ้าเลียบโลกกล่าวว่า  พระเจ้าอโศกที่คอยติดตาม
ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุกแห่ง ถึงมีบางช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
พระองค์เดียว หรือมีเพียงพระภิกษุที่เป็นสาวกเท่านั้นที่ติดตาม แต่พระเจ้า
อโศกถือได้ว่าเป็นตัวละครท่ีกล่าวถึงบ่อยครั้งมาก  แต่อาจทําให้เกิด   
ความสับสนเนื่องจากพระเจ้าอโศกต้องหมายถึงพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง
ปาฏลีบุตร ซึ่งเป็นบุคคลสมัยหลังพุทธกาล ห่างจากสมัยพระพุทธเจ้ามีพระ
ชนม์ชีพอยู่สองร้อยกว่าปี  โดยในพระเจ้าเลียบโลกว่าพระเจ้าอโศกมีพระ
ชนม์ชีพอยู่ห่างจากสมัยพุทธกาลเป็นเวลา 218 ปี (หนังสือตํานานพระเจ้า
เลียบโลก, 2541: 25) แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่า พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงครองราชย์อยู่ช่วง พ.ศ. 270-312 (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
ใน ภัทรพร สิริกาญจน 2557: 3) ซึ่งถือว่าระยะเวลาที่พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงดํารงพระชนม์ชีพอยู่ที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลกกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ห่างไกลกันนัก ส่วนในกัณฑ์ที่ 2 กลับระบุถึงพระ
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ขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วน เช่น ผ้าอาบน้ํานําไปไว้ในเมืองโกศล (หนังสือ
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 143) แต่ในธาตุภาชนียกถาว่า ผ้าอาบนํ้า
อยู่ในจําปานคร ส่วนอุณาโลมอยู่ในแคว้นโกศล (พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ 73, 2525: 740) เข้าใจว่า
ผู้ประพันธ์ต้ังใจบิดเบือนเล็กน้อยเพราะบางส่วนก็ตรงกับธาตุภาชนียกถา 
คงเพ่ือให้ความชอบธรรมว่าพระธาตุรวมทั้ ง เครื่องราชูปโภคของ
พระพุทธเจ้าต้องมาประดิษฐานในดินแดนที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก
เท่าน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่ประพันธ์ขึ้น  

2.8 เหตุการณพ์ระเจ้าอโศกกับพระพุทธเจ้า   

ในพระเจ้าเลียบโลกกล่าวว่า  พระเจ้าอโศกที่คอยติดตาม
ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุกแห่ง ถึงมีบางช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
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อโศกถือได้ว่าเป็นตัวละครท่ีกล่าวถึงบ่อยครั้งมาก  แต่อาจทําให้เกิด   
ความสับสนเนื่องจากพระเจ้าอโศกต้องหมายถึงพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง
ปาฏลีบุตร ซึ่งเป็นบุคคลสมัยหลังพุทธกาล ห่างจากสมัยพระพุทธเจ้ามีพระ
ชนม์ชีพอยู่สองร้อยกว่าปี  โดยในพระเจ้าเลียบโลกว่าพระเจ้าอโศกมีพระ
ชนม์ชีพอยู่ห่างจากสมัยพุทธกาลเป็นเวลา 218 ปี (หนังสือตํานานพระเจ้า
เลียบโลก, 2541: 25) แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่า พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงครองราชย์อยู่ช่วง พ.ศ. 270-312 (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
ใน ภัทรพร สิริกาญจน 2557: 3) ซึ่งถือว่าระยะเวลาที่พระเจ้าอโศก
มหาราชทรงดํารงพระชนม์ชีพอยู่ที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลกกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ห่างไกลกันนัก ส่วนในกัณฑ์ที่ 2 กลับระบุถึงพระ
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เจ้าอโศกสองพระองค์คือ พระเจ้าอโศกแห่งเมืองกุสินารา เป็นผู้ร่วมเสด็จ
ไปกับพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ถึงพระเจ้าอโศกแห่ง
ปาฏลีบุตรว่าจะเป็นผู้แบ่งพระธาตุของพระองค์ไปประดิษฐานยังสถานที่
ต่างๆ  ในชมพูทวีป (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 25)  

ดังนั้นพระเจ้าอโศกท่ีคอยติดตามพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่พระเจ้า
อโศกมหาราชในประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าในสมันตปาสาทิกาจะกล่าวถึงพระ
เจ้าอโศกเพียงพระองค์เดียวคือ พระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตร (พระเจ้า
อโศกมหาราช)  พระเจ้าเลียบโลกยังกล่าวถึงพระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตร
ว่าเป็นหน่ึงในห้าธรรมิกราชที่อุบัติขึ้นเพ่ือเกื้อกูลพระศาสนา (หนังสือ
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 122) ซึ่งไม่มีคติเรื่องธรรมราชาท้ัง 5 
ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา  แต่ไม่ปฏิเสธว่า ในอรรถกถา
มหาปรินิพพานสูตรก็กล่าวถึงพระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตรว่าเป็นผู้เก้ือกูล
พระพุทธศาสนาในอนาคต  (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฎ
ราชวิทยาลัยเล่มที่ 13, 2525: 468, 470-471) เป็นต้น  ส่วนที่สมันต    
ปาสาทิกากล่าวถึงพระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตรสร้างวิหาร 84,000 แห่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยพระเจดีย์ 84,000 องค์ไว้ในพระนคร 84,000 แห่ง ทั่วทั้ง
ชมพูทวีป (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2554: 79) พระเจ้าเลียบโลกกล่าวถึง
พระราชกรณียกิจน้ีเช่นกันในกัณฑ์ที่ 11 กล่าวถึงการสร้างศาสนสถานของ
พระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตร คือ พระองค์ทรงสร้างวิหาร 84,000 แห่ง 
และทรงสร้างเจดีย์ 84,000 แห่ง ตามเมืองที่พระบรมธาตุไปถึง (หนังสือ
ตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 147)  

55 
แสดงว่าผู้ประพันธ์ดึงลักษณะเด่นของพระเจ้าอโศกแห่งปาฏลี

บุตรท่ีมีปรากฏในสมันตปาสาทิกามาเป็นต้นเค้าของพระเจ้าอโศกแห่ง     
กุสินาราที่ร่วมเสด็จไปกับขบวนของพระพุทธเจ้ายังดินแดนต่างๆ แต่ใน
พระเจ้าเลียบโลกเองก็ยังกล่าวถึงพระเจ้าอโศกแห่งปาฏลีบุตรในฐานะ
ธรรมราชาผู้เก้ือกูลพระพุทธศาสนาในอนาคต และยังกล่าวถึงพระราช
กรณียกิจของพระเจ้าอโศกห่งปาฏลีบุตรเช่น บทบาทการแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุกับการสร้างศาสนสถาน เป็นต้น   

 

3 อิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาลา้นนาต่อการประพนัธพ์ระเจ้า
เลียบโลก  

 วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระเจ้าเลียบโลก 
หรือประพันธ์มาก่อนพระเจ้าเลียบโลกมีอยู่หลายเรื่อง ดังตารางเวลาเทียบ
ปีพุทธศักราชที่ประพันธ์วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนา ซึ่งเธียรชาย  อักษร
ดิษฐ์ (2552: 22) ได้ปรับปรุงข้ึนจากบทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของ
พุทธศาสนาในงานวรรณกรรมล้านนา” ของ ฉัตรยุพา สวัสดิพาณิชย์ 
พบว่า วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่เก่าแก่ที่สุดคือ จามเทวีวงศ์ (พ.ศ.
1953-1960) ตามมาด้วย สิหิงคนิทาน (พ .ศ .  1953-1960)  ตํานาน    
พระธาตุดอยตุง (1983-2030)  ตํานานพระธาตุแช่แห้ง (พ.ศ .2017)    
พระพุทธพุกาม และมูลศาสนา (พ.ศ. 1900-2030)  พระพุทธญาณเจ้า 
(พ.ศ. 2053) ปัญญาสชาดก  (พ.ศ. 2000-2200)  ตํานานพระธาตุ (พ.ศ.
2029)  สังขยาปกาสกะ (พ .ศ .2058) เวสสันตรทีปนี (พ .ศ .  2060)        
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ปีพุทธศักราชที่ประพันธ์วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนา ซึ่งเธียรชาย  อักษร
ดิษฐ์ (2552: 22) ได้ปรับปรุงขึ้นจากบทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของ
พุทธศาสนาในงานวรรณกรรมล้านนา” ของ ฉัตรยุพา สวัสดิพาณิชย์ 
พบว่า วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่เก่าแก่ที่สุดคือ จามเทวีวงศ์ (พ.ศ.
1953-1960) ตามมาด้วย สิหิงคนิทาน (พ .ศ .  1953-1960)  ตํานาน    
พระธาตุดอยตุง (1983-2030)  ตํานานพระธาตุแช่แห้ง (พ.ศ .2017)    
พระพุทธพุกาม และมูลศาสนา (พ.ศ. 1900-2030)  พระพุทธญาณเจ้า 
(พ.ศ. 2053) ปัญญาสชาดก  (พ.ศ. 2000-2200)  ตํานานพระธาตุ (พ.ศ.
2029)  สังขยาปกาสกะ (พ .ศ .2058) เวสสันตรทีปนี (พ .ศ .  2060)        
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จักกวาฬทีปนี (พ.ศ.2063) และ สังขยาปกาสกฎีกา (พ.ศ.2063)  ซึ่ง   
พระเจ้าเลียบโลกประพันธ์ขึ้นในราวพ.ศ. 2060-2066 เมื่อเทียบช่วง
พุทธศักราชที่ประพันธ์วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาจึงทําให้มีข้อสมมติฐาน
ว่า  พระเจ้าเลียบโลกนอกจากจะได้อิทธิพลจากวรรณคดีพุทธศาสนาลังกา
แล้วต้องได้รับอิทธิพลวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่ประพันธ์มาก่อนหน้านี้
ด้วย วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่แต่งขึ้นก่อนพระเจ้าเลียบโลกท่ีมี
แนวโน้มว่ามีอิทธิพลต่อการประพันธ์นั้นมีด้วยกัน 2 เรื่องดังนี้   

3.1 พระเจ้าเลียบโลกกับจามเทวีวงศ์   

จามเทวีวงศ์9 เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเ ร่ืองหน่ึงที่
ผู้ประพันธ์พระเจ้าเลียบโลกนําเหตุการณ์บางส่วนมาใส่ไว้ในเร่ือง อย่าง
เหตุการณ์ในพระเจ้าเลียบโลกที่ว่า  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่า 
ในอนาคตสถานที่แห่งน้ีจะกลายเป็นเมืองใหญ่ จะมีพระราชาพระองค์หน่ึง
มีพระนามว่า “อาทิตตราช” เสวยราชสมบัติในเมืองนี้  พระธาตุแห่งเราจะ
บังเกิดขึ้นแก่พระราชาพระองค์นี้  แล้วพระราชาจะทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่
ขึ้น  พระศาสนาของเราจะประดิษฐานในเมืองนี้ที่มีช่ือว่า “หริภุญชัย
ประเทศ” (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 16) ตรงกับจามเทวี
                                                            
9 อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2557: 131-147) เสนอว่า ชื่อจริงของจามเทวีวงศ์บาลีท่ี
ศึกษาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ หริภุญชัยนิเทส (สามารถศึกษาเพิ่มได้ใน อนันต์ 
เหล่าเลิศวรกุล.(2557). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ชินกาลมาลินี
และจามเทวีวงส์: ตํานานบ้านเมืองล้านนา ตํานานพระศาสนาห้าพัน. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) แต่สําหรับผู้ศึกษาจะยึดใช้เป็นจามเทวี
วงศ์ตามที่นิยมตลอดบทความนี้    

57 
วงศ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แก่ชาวเมงควนบุตรว่า  สถานที่แห่งน้ีจะ
กลายเป็นเมืองใหญ่  นามว่า“หริภุญไชย” เมื่อพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นามว่า 
“อาทิจจราช” พระธาตุของเราจะบังเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ และพระราชา
พระองค์นี้จะบํารุงรักษาพระธาตุของเรา (พระโพธิรังสี, 2554: 18-19) 
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเลียบโลกนําพุทธพยากรณ์ในจามเทวีวงศ์มาสร้าง
เหตุการณ์การเสด็จยังกรุงหริภุญไชยของพระพุทธเจ้า ผู้ประพันธ์ยังเสริม
แต่งให้มีความแตกต่างไปจากจามเทวีวงศ์ที่ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อม
พระสาวก คือ พระสารีบุตร แต่ในจามเทวีวงศ์กลับปรากฏว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จเพียงพระองค์เดียว  แล้วยังเสนอตํานานความเป็นมาของกรุง       
หริภุญไชยในอีกตํานานหน่ึงว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาตามแม่น้ําระเมิงจน
มาถึงก้อนหินใหญ่จึงประทับนั่งบนก้อนหินน้ัน เทวดาปรนนิบัติโดยการ
ถวายผลสมอแด่พระพุทธเจ้า แล้วพระองค์เสวยผลสมอน้ัน สถานที่แห่งนี้
จึงมีช่ือว่า “หริภุญชัยประเทศ” (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 
16) กรุงหริภุญไชยในพระเจ้าเลียบโลกอาจแต่งขึ้นมาจากการรวบรวม
ตํานานกรุงหริภุญไชยจากหลายๆแหล่งข้อมูล  โดยยกให้ ตํานาน
พระพุทธเจ้าเสวยผลสมอเป็นคําอธิบายถึงที่มาของชื่อเมือง  และนําพุทธ
พยากรณ์ในจามเทวีวงศ์มาเป็นหลักฐานยืนยันของการเกิดขึ้นของกรุง   
หริภุญไชยอีกช้ันหน่ึง   
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57 
วงศ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แก่ชาวเมงควนบุตรว่า  สถานที่แห่งน้ีจะ
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พระองค์นี้จะบํารุงรักษาพระธาตุของเรา (พระโพธิรังสี, 2554: 18-19) 
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเลียบโลกนําพุทธพยากรณ์ในจามเทวีวงศ์มาสร้าง
เหตุการณ์การเสด็จยังกรุงหริภุญไชยของพระพุทธเจ้า ผู้ประพันธ์ยังเสริม
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พระสาวก คือ พระสารีบุตร แต่ในจามเทวีวงศ์กลับปรากฏว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จเพียงพระองค์เดียว  แล้วยังเสนอตํานานความเป็นมาของกรุง       
หริภุญไชยในอีกตํานานหน่ึงว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาตามแม่น้ําระเมิงจน
มาถึงก้อนหินใหญ่จึงประทับนั่งบนก้อนหินน้ัน เทวดาปรนนิบัติโดยการ
ถวายผลสมอแด่พระพุทธเจ้า แล้วพระองค์เสวยผลสมอน้ัน สถานที่แห่งนี้
จึงมีช่ือว่า “หริภุญชัยประเทศ” (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 
16) กรุงหริภุญไชยในพระเจ้าเลียบโลกอาจแต่งขึ้นมาจากการรวบรวม
ตํานานกรุงหริภุญไชยจากหลายๆแหล่งข้อมูล  โดยยกให้ ตํานาน
พระพุทธเจ้าเสวยผลสมอเป็นคําอธิบายถึงที่มาของชื่อเมือง  และนําพุทธ
พยากรณ์ในจามเทวีวงศ์มาเป็นหลักฐานยืนยันของการเกิดขึ้นของกรุง   
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3.2 พระเจ้าเลียบโลกกับมูลศาสนา 

มูลศาสนาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเรื่องแรกท่ีเริ่มเรื่องด้วย
พุทธประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า  คงเน่ืองจากเป็นวรรณคดีพุทธ
ศาสนาท่ีมีจุดประสงค์บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา หรือ       
ความเป็นมาของพุทธศาสนา  พระเจ้าเลียบโลกน่าจะรับอิทธิพลของ
วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาเร่ืองน้ีด้วยส่วนหน่ึงคือการเปิดเรื่องด้วยพุทธ
ประวัติ ซึ่งเร่ิมจากพระชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนายสําเภาเป็น
เรื่องแรก แต่มูลศาสนาจะกล่าวยาวกว่าพระเจ้าเลียบโลก โดยบอกเล่าถึง
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์อ่ืนร่วมไปด้วย  แต่ในส่วนของ    
พระเจ้าเลียบโลกจะเล่าถึงพุทธประวัติของพระสมณโคดมพุทธเจ้าเพียง
พระองค์ เ ดียวอย่างย่นย่อ และส่วนเรื่องพระยามังรายและลําดับ
พระมหากษัตริย์แห่งล้านนาในพระเจ้าเลียบโลกคงนําข้อมูลมาจากมูล
ศาสนา  แต่ในมูลศาสนาจะสิ้นสุดที่พระเจ้าแสนเมืองมา (กรมศิลปากร, 
2518: 181-211) แต่พระเจ้าเลียบโลกเริ่มจากพระยามังรายจนถึงพระเจ้า
อุปโย ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งล้านช้างมาปกครองเชียงใหม่ในเวลานั้น (พ.ศ. 
2088) (หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 149) และยังกล่าวถึงอายุ
พระศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าจะสืบอายุได้เพียง 5000 ปี 
(หนังสือตํานานพระเจ้าเลียบโลก, 2541: 223)  

ถึงแม้ว่า วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาที่ประพันธ์มาก่อนพระเจ้า
เลียบโลกจะมีถึง 10 เรื่องด้วยกัน แต่ก็ใช่ว่าทุกเรื่องจะมีอิทธิพลต่อการ
ประพันธ์พระเจ้าเลียบโลก  หากจะมีคือเรื่อง จามเทวีวงศ์ กับ มูลศาสนา 
ดังที่อธิบายไปแล้ว วรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาบางเรื่องน่าจะมีอิทธิพลต่อ

59 
พระเจ้าเลียบโลกด้วย อย่างเช่น ตํานานพระธาตุดอยตีง ตํานานพระธาตุ
แช่แห้ง ตํานานพระธาตุ และจักกวาฬทีปนี สําหรับวรรณคดีพุทธศาสนา
ล้านนาสองเรื่องแรก (ตํานานพระธาตุดอยตุง และตํานานพระธาตุแช่แห้ง) 
ถึงจะมีเน้ือหาเก่ียวกับพระธาตุที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก แต่โครงเร่ือง
ไม่ตรงกับพระเจ้าเลียบโลกจึงตัดวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาทั้งสองเร่ืองนี้
ออก  ส่วนตํานานพระธาตุนั้นคิดว่าคงมีอิทธิพลต่อพระเจ้าเลียบโลก
พอสมควร แต่หาต้นฉบับมาศึกษาไม่ได้ จึงเว้นศึกษาเร่ืองตํานานพระธาตุ
ไป  ส่วนเร่ืองจักกวาฬทีปนีคิดว่าอาจมีอิทธิพลต่อการต้ังช่ือเมืองที่ปรากฏ
ในพระเจ้าเลียบโลก  เน่ืองจากจักกวาฬทีปนีจะอธิบายถึงชัยภูมิและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับเมืองในชมพูทวีปและเมืองนอกชมพู
ทวีปที่มีปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา  แต่พอศึกษา        
จักกวาฬทีปนีแล้วกลับไม่มีเหตุการณ์ใดตรงหรือสอดคล้องกับพระเจ้าเลียบ
โลกเลย  

 

สรุป 

 พระเจ้าเลียบโลกเป็นเสมือนวรรณกรรมแห่งการจดบันทึกเส้นทาง
การแสวงบุญสักการะพระธาตุและรอยพระบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และยังเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์การประดิษฐานของพุทธศาสนาใน
ดินแดนโบราณที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก  สังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าทรง
เห็นสถานที่ใดมีความเหมาะสม พระองค์จะทรงมอบพระเกศาธาตุและ
ประทับรอยพระบาทไว้ในที่แห่งน้ัน  แล้วพยากรณ์ว่าหลังจากพระองค์
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พอสมควร แต่หาต้นฉบับมาศึกษาไม่ได้ จึงเว้นศึกษาเร่ืองตํานานพระธาตุ
ไป  ส่วนเร่ืองจักกวาฬทีปนีคิดว่าอาจมีอิทธิพลต่อการต้ังช่ือเมืองที่ปรากฏ
ในพระเจ้าเลียบโลก  เน่ืองจากจักกวาฬทีปนีจะอธิบายถึงชัยภูมิและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับเมืองในชมพูทวีปและเมืองนอกชมพู
ทวีปที่มีปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา  แต่พอศึกษา        
จักกวาฬทีปนีแล้วกลับไม่มีเหตุการณ์ใดตรงหรือสอดคล้องกับพระเจ้าเลียบ
โลกเลย  

 

สรุป 

 พระเจ้าเลียบโลกเป็นเสมือนวรรณกรรมแห่งการจดบันทึกเส้นทาง
การแสวงบุญสักการะพระธาตุและรอยพระบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และยังเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์การประดิษฐานของพุทธศาสนาใน
ดินแดนโบราณที่ปรากฏในพระเจ้าเลียบโลก  สังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าทรง
เห็นสถานที่ใดมีความเหมาะสม พระองค์จะทรงมอบพระเกศาธาตุและ
ประทับรอยพระบาทไว้ในที่แห่งน้ัน  แล้วพยากรณ์ว่าหลังจากพระองค์
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ปรินิพพานไปแล้ว  พระบรมสารีริกธาตุส่วนใดของพระองค์จะมา
ประดิษฐานยังท่ีแห่งน้ี  แสดงว่าผู้ประพันธ์แลเห็นความสําคัญของพระ
เกศาธาตุ พระพุทธบาท และพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
การต้ังมั่นแห่งพุทธศาสนา หรือสิ่งแทนพระพุทธเจ้า 3 สิ่งน้ีเป็นสิ่งที่ทําให้
พุทธศาสนามั่นคงในดินแดนนอกชมพูทวีป  แต่หากมองย้อนกลับไปศึกษา
ในวรรณคดีพุทธศาสนาที่ประพันธ์มาก่อนพระเจ้าเลียบโลก ทั้งในรูปแบบ
ของวรรณคดีพุทธศาสนาอินเดีย-ลังกา และวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาก็
ตาม ล้วนมีผลต่อการประพันธ์พระเจ้าเลียบโลก เช่น พระไตรปิฎก อรรถ
กถา ทีปวงศ์ มหาวงศ์ ทาฐาธาตุวงศ์ จามเทวีวงศ์ และมูลศาสนา   

การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นที่ว่า พระเจ้าเลียบ
โลกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนาท่ีเกิดจากอิทธิพลของวรรณคดีพุทธ
ศาสนาอินเดีย-ลังกาและวรรณคดีพุทธศาสนาล้านนา ถึงแม้ในพระเจ้า
เลียบโลกจะระบุว่า พระธรรมรโส หรือ พระธรรมรสเดินทางไปลังกาแล้ว
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“ถ่งเมียเวาะ” พิธีกรรม ความเชื่อกะเหรี่ยงโปร์ บา้นไรป่้า  

ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
“Thong Mia Wo”, a ritual and belief of the Pwo 
Karen Ethnic Group in Ban Rai Pa, Huai Khayeng  

Sub-district, Thong Pha Phum District,    
Kanchanaburi Province  

นพรัตน์ ไชยชนะ1 
วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบท
ชุมชนและ พิธีกรรม ความเช่ือในระบบการเกษตรในกรณีการทําไร่ข้าว 
บ้านไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กึ่งโครงสร้าง ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง พ้ืนที่ศึกษาคือ บ้านไร่ป้า หมู่ที่ 5 ตําบล
ห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการวิจัยพบว่า “ถ่งเมียเวาะ” เป็นเร่ืองของพิธีกรรมความเช่ือ 
และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ สิ่งคุ้มครองตามธรรมชาติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจน
ตาย เป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ําค่าของชาวกะเหรี่ยงที่สอนให้ลูกหลานดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ลําห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน 
รูปแบบการดําเนินชีวิตดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

                                                            
1อาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2อาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

65 
บ้านไร่ป้า พ้ืนที่แห่งนี้จัดเป็นพ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น  
น้องใหม่แห่งผืนดินตะวันตก โดยมีกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโปร์อาศัยอยู่  
ดําเนินชีวิตโดยยึดกฎเกณฑ์ที่สัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรม  ความเช่ือกับระบบ
เกษตรการทําไร่ข้าว  สอดคล้องกับแนวคิดเกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือ
เกษตรกรรมทางเลือก ที่ชุมชนสืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นการสร้าง 
ความยืดหยุ่น ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์  ที่เปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของ
ชุมชนแห่งน้ีได้อย่างยั่งยืน 

คําสําคัญ : ถ่งเมียเวาะ, ความมั่นคงทางอาหาร, พิธีกรรม, ความเชื่อ 
 
Abstract 

This area-based study  examined community context 
and investigated a ritual and belief in an agricultural system in   
upland rice farming in Ban Rai Pa, Huai Khayeng Sub-district, 
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province. The data of this 
qualitative study were collected using semi-structured in-depth 
interviews,as well as participant and non-participant observations.  
Respondents were selected through purposive sampling, and the 
study area was Village No. 5, Ban Rai Pa, Huai Khayeng Sub-
district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province. 

The study found that “Thong Mia Wo” is a ritual and 
belief in sacred items and natural protectors that are involved 
in human lives from birth to death.  Thus, “Thong Mia Wo” is 
a precious treasure which the Karen tribe usds to teach their 
children to preserve natural resources, forests, and streams. 
This can become unique identity of the community.  Such life 
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style results in food security of Ban Rai Pa Community, a new 
border area in the west of Kanchanaburi Province where Pow 
Karen people live. Their livelihood is influenced by the rules 
relating to their ritual and belief and their upland rice farming 
system that harmonize with a concept of sustainable 
agriculture or alternative agriculture inherited in this tribe.  
“Thong Mia Wo” is a flexible ritual that not only allows 
people to adapt themselves to situations that change over 
time but also creates sustainable food security, particularly at 
the household level in this community.   

Keywords: “Thong Mia Ka Wo”, food security, ritual, belief 
 
บทนํา 
 วัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดหรือกําหนดความเจริญหรือความเสื่อม
ของสังคม  ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวิต  ความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน  ดังน้ันวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามและ
เหมาะสมสังคมน้ันย่อมเจริญก้าวหน้า  ตรงกันข้ามหากสังคมน้ันมี
วัฒนธรรมท่ีล้าหลังมีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสมมีค่านิยมที่
ลอกเลียนแบบสังคมน้ัน  ก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าและในที่สุดก็อาจสูญสิ้น
ความเป็นชาติได้ เพราะถูกรุกรานทางวัฒนธรรม (ณรงค์ เส็งประชา, 2532) 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารมาช้านาน จนถือได้
ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้พัฒนาและสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน   
วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ การกินอาหารร่วมสํารับเป็นการสะท้อน
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ลักษณะของสังคมที่มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน  การปรุงอาหารที่
ใช้เวลาควบคู่กับความประณีตก็สะท้อนอุปนิสัยใจเย็นละเอียดอ่อนของคนไทย 
 แนวคิดความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนาขึ้นมาต้ังแต่ทศวรรษที่ 
1970 และเป็นที่รู้จักกันมากจากการประชุมอาหารโลก (World Food 
Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1996 โดยให้ความสําคัญกับ
การให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้ทุกเวลาทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่าง
เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีตรงกับรสนิยมของตนเอง
เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง  นอกจากน้ีองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) 
ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติ คือ  1) ความ
เพียงพอ (Availability) 2) การเข้าถึง (Access) 3) การใช้ประโยชน์ 
(Utilization) และ 4) เสถียรภาพ (Stability) (สุรศักด์ิ รักษาชาติ, 2545)  
ก่อนหน้าที่แนวคิดความม่ันคงทางอาหารจะได้รับความนิยม  การคํานึงถึง
อาหารเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามมาสักระยะอันเป็นผลมาจากการตัดทอน
ขั้นตอน และกระบวนการผลิตอาหารลงจนทําให้วิธีการสร้างสรรค์อาหาร
ดูง่ายดาย ประกอบกับพลวัตการใช้ชีวิตที่รวดเร็วไม่เอ้ือให้มนุษย์สังเกต
หรือเรียนรู้ เรื่องรอบตัวให้ฉับไวได้เหมือนเดิม มนุษย์ได้เริ่มสร้างวิถี      
การดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งสนใจกระบวนการน้อยลง และให้
ความสําคัญกับผลลัพธ์ก่อนเสมอ จนวันน้ีวิถีการบริโภคอาหารของมนุษย์
จึงเน้นรูป รสชาติ รสนิยมและความสะดวกรวดเร็ว เป็น “วัฒนธรรม
อาหารสําเร็จรูป” วิกฤตทางความคิดเช่นนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงทางอาหารโลกและจะคอยกัดกร่อนคุณค่าทุกมิติของอาหารทีละน้อย
โดยเฉพาะมิติทางวัฒนธรรม 

วิธีคิดที่ใส่ใจเรื่องของกระบวนการน้อยลงมีส่วนทําให้คุณค่าของ
อาหารในมิติวัฒนธรรมเป็นที่น่ากังวล โดยธรรมชาติ กระบวนการผลิต
อาหารอาศัยกรรมวิธี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทรัพยากรเฉพาะถิ่นที่
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หลากหลาย มีกระบวนการเฉพาะตนที่ชัดเจน อาหารหน่ึงชนิดสามารถ
เช่ือมโยงมนุษย์ให้มาเก่ียวข้องกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ อาหารในเชิงสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาจึงไม่ใช่ผลผลิตจากการปรุงที่มีความหมายแข็งทื่อ  
แต่อาหารหนึ่งชนิดกลับมีการเมืองภายในหรือระบบสัญลักษณ์ซ่อนอยู่
เสมอ การเมืองเรื่องอาหารและระบบสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารน้ีเองที่
ผูกโยงอาหารเข้าไว้กับประเด็นความมั่นคง ระบบดังกล่าวมีส่วนกําหนด
อย่างมีนัยยะว่าให้ใครหรือไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหารชนิดใด 
ทรัพยากรใด ใครมีอํานาจดูแลและธํารงรักษากรรมวิธีและวัตถุดิบหนึ่งๆ 
ไว้ กุศโลบายใดสร้างขึ้นมาเพ่ือพิทักษ์อาหารและทรัพยากร ฯลฯ  ดังนั้น
การศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารจึงไม่ควรละเลยมิติทางวัฒนธรรม
หรือเชิงสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาแม้แต่น้อย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Research) โดยมี
บ้านไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่
ศึกษา “ไร่ป้า” เป็นคําที่ใช้เรียกหมู่บ้านในตําบลห้วยเขย่ง หรือที่ชาวชุมชน
มักเรียกว่า “แปลงห้า” ซึ่งหมายถึง ที่ต้ังของชุมชนอยู่ในหมู่ที่ 5 ส่วนคําว่า 
ไร่ป้า มาจากภาษากะเหร่ียง “ไหรประตะวอง” หมายถึง แผ่นหิน ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ต้ังบริเวณน้ีที่มี แผ่นหินจํานวน
มาก สําหรับพ้ืนที่หมู่บ้านไร่ป้า อดีตอยู่ในพ้ืนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ หลังจาก
ปี พ.ศ. 2527 เขื่อนได้ถูกสร้างขึ้น ถิ่นที่อยู่ของชาวกะเหร่ียงบ้านไร่ป้าจึง
จมอยู่ในเข่ือนเก็บนํ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการเวนคืน
ที่ดินให้ไร่ละ 1,500 บาท และจัดสรรท่ีดินแห่งใหม่ให้ครอบครัวละ 15 ไร่  
คนในชุมชนแห่งน้ีใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดกันมาต้ังแต่อดีต โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทําการเพาะปลูกข้าวบนเนินเขา ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ไว้ในไร่และบริเวณ
ที่อยู่อาศัย หาของป่าเป็นอาหารและยารักษาโรค  
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 หากแต่วันน้ีวิถีการพ่ึงตนเองกําลังเปลี่ยนแปลง หลักคิดเรื่อง   
“ถ่งเมียเวาะ” กําลังเสื่อมถอย ด้วยจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนทั้งจาก   
การขยายตัวของหมู่บ้านและการโยกย้ายเข้ามาของคนต่างถ่ิน ทําให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินที่เกินกําลังแรงงานในครัวเรือน  
คนที่ไม่มีที่ดินทํากินต้องบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ๆ ทั้งที่โดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ   
เกิดความอยากลอง  มองข้ามความเช่ือ  ฝ่าฝืนข้อห้ามไม่ปฏิบัติตามบรรพ
บุรุษ การพึ่งตนเองเหลือไว้แค่การทํามาหากิน หากแต่ขาดการพึ่งพา
ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม คนหนุ่มสาวออกไป
ทํางานนอกหมู่บ้านนําพาวัฒนธรรมแปลกใหม่เข้ามา  ความเช่ือภายใต้
หลักคิด “ถ่งเมียเวาะ” ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ภูมิปัญญา
ต่างๆ จึงอยู่กับผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้อาวุโส ไม่มีการถ่ายทอดให้ลูกหลานเพราะ  
ไม่ฟังหากเป็นเช่นน้ีอนาคตของหมู่บ้านก็ไม่จะเหลือ “เราอยู่กับป่า แต่ไม่
เช่ือป่า เราก็อยู่กับป่าไม่ได้” (สุวัฒชัย ไทรสังขชวลิต, 2552) ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรให้มีการศึกษา ถ่งเมียเวาะ ที่เกี่ยวข้องพิธีกรรมความเช่ือ และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ  สิ่งคุ้มครองตามธรรมชาติเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย  
เ ป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ํ า ค่าของชาวกะเหร่ียงที่สอนให้ลูกหลานดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ  ผืนป่า ลําห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน  
รูปแบบการดําเนินชีวิตดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
บ้านไร่ ป้า  ตําบลห้วยเขย่ง  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี           
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย           
ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของชุมชน
แห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน 
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 หากแต่วันน้ีวิถีการพ่ึงตนเองกําลังเปลี่ยนแปลง หลักคิดเรื่อง   
“ถ่งเมียเวาะ” กําลังเสื่อมถอย ด้วยจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นทั้งจาก   
การขยายตัวของหมู่บ้านและการโยกย้ายเข้ามาของคนต่างถิ่น ทําให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินที่เกินกําลังแรงงานในครัวเรือน  
คนท่ีไม่มีที่ดินทํากินต้องบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ๆ ทั้งที่โดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ   
เกิดความอยากลอง  มองข้ามความเช่ือ  ฝ่าฝืนข้อห้ามไม่ปฏิบัติตามบรรพ
บุรุษ การพึ่งตนเองเหลือไว้แค่การทํามาหากิน หากแต่ขาดการพึ่งพา
ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม คนหนุ่มสาวออกไป
ทํางานนอกหมู่บ้านนําพาวัฒนธรรมแปลกใหม่เข้ามา  ความเช่ือภายใต้
หลักคิด “ถ่งเมียเวาะ” ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ภูมิปัญญา
ต่างๆ จึงอยู่กับผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้อาวุโส ไม่มีการถ่ายทอดให้ลูกหลานเพราะ  
ไม่ฟังหากเป็นเช่นน้ีอนาคตของหมู่บ้านก็ไม่จะเหลือ “เราอยู่กับป่า แต่ไม่
เช่ือป่า เราก็อยู่กับป่าไม่ได้” (สุวัฒชัย ไทรสังขชวลิต, 2552) ผู้วิจัยจึงเห็น
ควรให้มีการศึกษา ถ่งเมียเวาะ ที่เกี่ยวข้องพิธีกรรมความเช่ือ และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ  สิ่งคุ้มครองตามธรรมชาติเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย  
เ ป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ํ าค่าของชาวกะเหรี่ยงที่สอนให้ลูกหลานดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ  ผืนป่า ลําห้วย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน  
รูปแบบการดําเนินชีวิตดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
บ้านไร่ ป้า  ตําบลห้วยเขย่ง  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี           
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย           
ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของชุมชน
แห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค ์

เ พ่ือศึกษาบริบทชุมชน  และพิ ธีกรรม  ความเ ช่ือในระบบ
การเกษตรกับมิติความมั่นคงทางอาหารในกรณีการทําไร่ข้าว บ้านไร่ป้า  
ตําบลห้วยเขย่ง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เก็บข้อมูลโดยการค้นคว้า
จากเอกสาร ข้อมูลจากภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi Structure In–depth Interview) และกระบวนการถามแบบสุ่ม 
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Snowball Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  ตัวแทนกลุ่มแม้บ้าน  ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน  ตัวแทนกลุ่มเด็ก
และเยาวชน  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  คือ แผนที่เดินดิน  ปฏิทินฤดูกาล  ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม นําข้อมูล ท่ีได้มาจําแนกประเภทของข้อมูล  
วิเคราะห์  เรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน จนได้ข้อสรุปและเขียน
รายงานการศึกษาในที่สดุ  

 
ผลการวิจัย 
 พ้ืนที่ชุมชนบ้านไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ที่
หลากหลายทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมาต้ังแต่อดีต อย่างไรก็ตาม
ด้วยลักษณะทางกายภาพของจังหวัด  ที่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ และหลากหลายทําให้วิถีชีวิตของชุมชนมีความผูกพันกับ

71 
ธรรมชาติและทรัพยากรสูง ประกอบกับจํานวนประชากรส่วนหน่ึงที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ป่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ทําให้แนวคิดเร่ือง “การอยู่
ร่วมกับป่า”  ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 
(ศยามล เจริญรัตน์, 2556) ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงโปร์มีวิถีชีวิตเป็นสังคม
เกษตรกรรมและหาของป่า  ดําเนินชีวิตเรียบง่าย รักสงบ รักอิสระ  
สันโดษ พอใจในส่ิงที่มีอยู่ ชาวกะเหร่ียงโปร์ยึดกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระบบเครือญาติ วิถีชีวิตยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมหาพืช ผัก จากแหล่ง
ธรรมชาติ มาบริโภค ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค พ่ึงพาอาศัยฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยการนําภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึง
แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน (นพรัตน์ ไชยชนะ, 2557) ความผูกพันของคน
และป่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่มีลักษณะให้และ
รับอย่างเกื้อกูลใน  การยังชีพ เพ่ือคงอยู่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมี
ทั้งแนวการดําเนินการจัดการ และข้อห้ามที่มีความเหมือนและต่างกัน
ออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ “บ้านไร่ป้า” เป็นคําที่ใช้เรียกหมู่บ้านหน่ึง
ในตําบลห้วยเขย่งหรือ “แปลงห้า” มาจากภาษากะเหรี่ยง “ไหรปะ ตะวอง” 
ไหรปะ แปลว่า แผ่นหิน ตะวอง แปลว่า หมู่บ้าน ในอดีตหมู่บ้านไร่ป้าอยู่
ในพ้ืนที่ของเข่ือนวชิราลงกรณ์ หลังจาก พ.ศ. 2527 เข่ือนได้ถูกสร้างข้ึน 
ถิ่นอยู่ของของชาวบ้านไร่ป่าจึงจมนํ้าอยู่ในเข่ือนเก็บนํ้า  ประวัติของชุมชน
ดังกล่าวสามารถยืนยันข้อมูลว่า ชุมชนไร่ป้าในปัจจุบันอยู่ในเขตที่ต้ังของ
เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เมื่อการก่อสร้างเข่ือนแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทําการเวนคืนที่ดินของ
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว และจัดสรรพ้ืนที่ทํากินให้กับชาว
กะเหรี่ยงครอบครัวละ 15 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้าน  
ไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยเขย่ง, 2557)  ในปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงมีการใช้และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ
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ธรรมชาติและทรัพยากรสูง ประกอบกับจํานวนประชากรส่วนหน่ึงที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ป่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ทําให้แนวคิดเร่ือง “การอยู่
ร่วมกับป่า”  ปรากฏข้ึนมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 
(ศยามล เจริญรัตน์, 2556) ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงโปร์มีวิถีชีวิตเป็นสังคม
เกษตรกรรมและหาของป่า  ดําเนินชีวิตเรียบง่าย รักสงบ รักอิสระ  
สันโดษ พอใจในส่ิงที่มีอยู่ ชาวกะเหร่ียงโปร์ยึดกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระบบเครือญาติ วิถีชีวิตยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมหาพืช ผัก จากแหล่ง
ธรรมชาติ มาบริโภค ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค พ่ึงพาอาศัยฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยการนําภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึง
แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน (นพรัตน์ ไชยชนะ, 2557) ความผูกพันของคน
และป่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่มีลักษณะให้และ
รับอย่างเกื้อกูลใน  การยังชีพ เพ่ือคงอยู่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมี
ทั้งแนวการดําเนินการจัดการ และข้อห้ามที่มีความเหมือนและต่างกัน
ออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ “บ้านไร่ป้า” เป็นคําที่ใช้เรียกหมู่บ้านหน่ึง
ในตําบลห้วยเขย่งหรือ “แปลงห้า” มาจากภาษากะเหรี่ยง “ไหรปะ ตะวอง” 
ไหรปะ แปลว่า แผ่นหิน ตะวอง แปลว่า หมู่บ้าน ในอดีตหมู่บ้านไร่ป้าอยู่
ในพ้ืนที่ของเข่ือนวชิราลงกรณ์ หลังจาก พ.ศ. 2527 เขื่อนได้ถูกสร้างขึ้น 
ถิ่นอยู่ของของชาวบ้านไร่ป่าจึงจมนํ้าอยู่ในเข่ือนเก็บนํ้า  ประวัติของชุมชน
ดังกล่าวสามารถยืนยันข้อมูลว่า ชุมชนไร่ป้าในปัจจุบันอยู่ในเขตที่ต้ังของ
เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เมื่อการก่อสร้างเข่ือนแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทําการเวนคืนที่ดินของ
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว และจัดสรรพ้ืนที่ทํากินให้กับชาว
กะเหรี่ยงครอบครัวละ 15 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้าน  
ไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยเขยง่, 2557)  ในปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงมีการใช้และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ
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ของชาวบ้าน การล่าสัตว์จะล่าเพียงแค่พอเป็นอาหารบริโภคเท่านั้น มีการ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
รู้จักวิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการดําเนินชีวิต เช่น วิธีการปลูกข้าวไร่  
การหว่านเมล็ดผักชนิดต่างๆ วิธีการเก็บเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือใช้ไว้เพาะปลูกในปี
ถัดไป เรียนรู้วิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการดําเนินชีวิต เช่น วิธีการ
ปลูกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดผักชนิดต่างๆ ระบบการทําการเกษตรของชาว
กะเหร่ียงที่สัมพันธ์กับเรื่องของ ถ่งเมียเวาะ (พิธีกรรม ความเช่ือ) ในเรื่อง
การทําข้าวไร่ มีข้อค้นพบดังน้ี  
 
จุดเริ่มต้นของการทําไร่......ความสัมพันธ์คนกับป่า 
 ชาวกะเหร่ียงบ้านไร่ป้าอยู่บนพ้ืนฐานของการทํา การเกษตรกรรม
เป็นหลัก ทํามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดิน น้ํา ป่าไม้ ด้วยระบบ
ภูมิปัญญาการทําไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบเกษตรท่ีบ่งบอกความสัมพันธ์
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จัดวางระบบกฎเกณฑ์ในการจัดความสัมพันธ์ การทําไร่หมุนเวียนของ

73 
ชุมชน ซึ่งแสดงออกในรูปของสิทธิ ที่สําคัญคือ สิทธิในที่ดินทํากิน เช่น 
อํานาจเหนือพ้ืนที่ทําไร่ โดยในอดีตเชื่อว่า ผีเป็นเจ้าของท่ีดิน หรือที่ดินเป็น
กรรมสิทธ์ิรวมของชุมชน แต่ปัจจุ บันที่ ดินเป็นของส่วนตัวมากขึ้น        
การควบคุมที่ดินทํากินอยู่ในการควบคุมของเครือญาติ ตระกูล หรือ
ครอบครัวในประมาณเดือนมกราคม จะมีการสํารวจพ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ในการ
ทําการเกษตร ดังคํากล่าวของผู้นํากะเหร่ียงว่า 
 

“ข้าว คือ ชีวิตของเรา เราปลูกข้าวมาต้ังแต่อดีต 
จากที่เราเคยเป็นกะเหรี่ยงพ้ืนที่ราบ ก็ปลูกข้าว จนถูกย้าย
มาเป็นกระเหรี่ยงพ้ืนท่ีสูง ก็ยังปลูกข้าว” 

(อภิชาติ แก้วสีเรือน. 2557, มกราคม 9) 
 
 

ความเช่ือในการเลือกพ้ืนที่ทําไร่ข้าว  
ชาวกะเหรี่ยงมีความเช่ือในการเลือกพ้ืนที่ในการทําไร่ โดยมีการ

อธิษฐานเจ้าที่เจ้าทาง ผู้คุ้มครองป่า เพ่ือเลือกให้เหมาะสม โดยมีวิธีในการ
เสี่ยงทาย คือ จะต้องหาไม้ไผ่ 1 ท่อน ยาว 1 วา แล้วอธิษฐานขอทําไร่
บริเวณ หากอธิษฐานแล้วไม้ยาวขึ้นเล็กน้อยแสดงว่าดี ถ้าขนาดเท่าเดิมก็
ทําได้  แต่ถ้าสั้นลงจะไม่ดี หลังจากอธิษฐานและเลือกพ้ืนที่ได้แล้วนําไม้ไผ่
ที่ใช้มาตีปักไว้ โดยด้านบนสุดผ่าออกเป็น 4 แฉก นําไม้มาขัดเป็นกากบาท
แล้วนําดินห่อกับใบไม้  ใส่ไว้ด้านบนเป็นสัญลักษณ์ (โสฬส ศิริไสย์, 2551) 
แต่ในปัจจุบันครัวเรือนที่ทําไร่ข้าวไม่มีการหมุนเวียนเน่ืองจากไม่มีพ้ืนที่
และด้วยกฎหมายคุ้มครองพื้นที่ป่า สอดคล้องกับคํากล่าวของชาวกะเหร่ียง
ในชุมชนที่กล่าวว่า  
 

“เราจําได้ว่า เวลาจะทําไร่ข้าว จะต้องมีการเส่ียง
ทาย ว่าสามารถทําได้หรือปล่าว โดยใช้ไม้ไผ่ในการเอามา
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เสี่ยงทาย ส่วนใหญ่จะพ่ึงเจ้าที่ ในการเลือกที่ทําไร่ข้าว    
แต่ปัจจุบันไม่สามารถทําได้แล้ว เพราะว่าไม่มีป่าให้เราทํา 
ไปบุกรุกเขาก็จับเอา”  

(สันติพงษ์ ความสุขล่ํา. 2559, กุมภาพันธ์ 16) 
 
พิธีกรรมการหยอดข้าวไร ่
 ภายหลังจากการเลือกพ้ืนที่ทําไร่แล้ว กะเหร่ียงมีการเตรียมพ้ืนที่
ในการทําการเกษตรโดยวิธีการฟันไร่หรือรื้อไร่  เพ่ือเตรียมในการปลูก  
กะเหรี่ยงจะมีการบอกกล่าวแม่ธรณี  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เจ้าที่เจ้าทาง และมีการ
ปล่อยพ้ืนที่ทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าเพ่ือให้ไม้แห้ง  และมีการเผา โดยมีการ
ทําแนวกันไฟ แล้วจึงมีการรื้อไร่ โดยมีความเชื่ออีกอย่าง คือ ช่วงเวลาเผา
ไร่ ไม่ให้ไฟไหม้ป่า เพราะเช่ือว่าหากไฟไหม้ป่า ข้าวที่ปลูกจะลดน้อยลง 
หลังจากรื้อไร่เสร็จแล้ว ชาวกะเหร่ียงจะมาดูแลแปลงของตัวเองสม่ําเสมอ 
และรอให้ฝนตกจึงจะสามารถหยอดข้าวได้  ก่อนการหยอดข้าว กะเหร่ียง
จะมีพิธีกรรมให้ความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทาง โดยมีการประกอบพิธีกรรมที่
เรียกว่า การทําขวัญข้าว หรือการดูฤกษ์ยามในการหยอดข้าว วิธีการ คือ 
การปลูกข้าว 9 ก่อ ชาวกะเหร่ียงจะดูวันที่เป็นสิริมงคล โดยดูจากปราชญ์
ประจําชุมชน เมื่อได้วันที่เป็นสิริมงคล ก็จะนําเมล็ดพันธ์ุข้าวไปลงหลุมทั้ง 
9 หลุม ในบริเวณท่ีมีการเตรียมไว้ โดยการนําขมิ้น ธูป เทียน จุดบอกแม่
โพสพ เจ้าท่ีเจ้าทางให้ดูแลข้าวในไร่จนสําเร็จ ดังคํากล่าว 
 

“เวลาจะปลูกข้าวไร่ ก็ต้องดูวันที่ดีๆ ไปดูจากหมอ 
เขาก็จะดูวันดีๆ ให้เรา เราก็จะไปปลูกเอาฤกษ์ก่อน แล้วก็
สะดวกวันไหน ก็ตามไปปลูกให้หมดไร่”  

       (ถุงแฮะ นามสมมติ. 2559, มกราคม 12) 
 

75 
 
พิธีกรรมการฟาดข้าว 
 ทําในช่วงการเก็บเก่ียวข้าว ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ก่อน
เก็บเก่ียวต้องมีพิธีกรรมที่จะขอไม่ให้ฝนตก การเก็บเก่ียวข้าวไร่ของชาว
กะเหร่ียงในอดีตมีการเอาแรงช่วยเหลือกันในระบบความสัมพันธ์ในชุมชน 
แต่ปัจจุบันแรงงานหลักจะเป็นคนในครอบครัว ดังคํากล่าว 
 

“ช่วงเก็บเก่ียวข้าว เป็นช่วงที่เรามีความสุข คนใน
ครอบครัวจะไปช่วยกันหมด แม้กระทั่งเด็กๆ ก็ไป”  

(ปณิธิ  ทองผานิธิ. 2558, ธันวาคม 12) 
 
พิธีกรรมกินข้าวใหม่ 
 พิธีกรรมกินข้าวใหม่ (บึงต้งคู้) ของชาวกะเหร่ียง ตรงกับวันข้ึน 1 
ค่ํา เดือน 2 ของทุกปี เป็นวันกินข้าวใหม่ เป็นพิธีกรรมที่แสดงความ
ขอบคุณแม่โพสพ การประกอบพิธีจะทํากลางแจ้ง ภายในวัดไร่ป้า โดยมี
เจ้าอาวาสวัดไร่ป้าเป็นประธาน ดังคํากล่าว  

“ข่าวใหม่ เอาแค่ข้าวใหม่ ข้าวที่เก็บเก่ียวได้ใหม่ มา
หุงทาน ในพิธีกรรมนี้ต้องมีการเรียกขวัญข้าวด้วยนะคะ 
เรียกขวัญข้าวก็คือต้องมีข้าวเหนียวที่ตํากับงา (ทองโยะ)   
มีอ้อย มีกล้วย มีด้ายขาว (ด้ายดิบ) ผู้สูงอายุต้องเป็นคนทํา 
คือ ต้องไปร่วมกันที่วัด เป็นการขอบคุณแม่โพสพ ทําช่วง
เช้า  พิธีกรรมเสร็จสิ้นในเช้า ทําบุญใส่บาตร หุงปกติแล้ว
เอาไปใส่บาตร ของที่นําไปทําพิธีกรรมที่จะใช้เรียกขวัญข้าว  
มีทองโยะ ข้าวต้มมัดที่ห่อเป็นกรวย และพืชไร่ไปรวมกัน
ตรงนั้น ทุกวันน้ีก็ยั งทําอยู่ จะมีประชําพิธีอยู่ ยังไม่



75มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

75 
 
พิธีกรรมการฟาดข้าว 
 ทําในช่วงการเก็บเก่ียวข้าว ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ก่อน
เก็บเก่ียวต้องมีพิธีกรรมที่จะขอไม่ให้ฝนตก การเก็บเก่ียวข้าวไร่ของชาว
กะเหรี่ยงในอดีตมีการเอาแรงช่วยเหลือกันในระบบความสัมพันธ์ในชุมชน 
แต่ปัจจุบันแรงงานหลักจะเป็นคนในครอบครัว ดังคํากล่าว 
 

“ช่วงเก็บเก่ียวข้าว เป็นช่วงที่เรามีความสุข คนใน
ครอบครัวจะไปช่วยกันหมด แม้กระทั่งเด็กๆ ก็ไป”  

(ปณิธิ  ทองผานิธิ. 2558, ธันวาคม 12) 
 
พิธีกรรมกินข้าวใหม่ 
 พิธีกรรมกินข้าวใหม่ (บึงต้งคู้) ของชาวกะเหร่ียง ตรงกับวันขึ้น 1 
ค่ํา เดือน 2 ของทุกปี เป็นวันกินข้าวใหม่ เป็นพิธีกรรมที่แสดงความ
ขอบคุณแม่โพสพ การประกอบพิธีจะทํากลางแจ้ง ภายในวัดไร่ป้า โดยมี
เจ้าอาวาสวัดไร่ป้าเป็นประธาน ดังคํากล่าว  

“ข่าวใหม่ เอาแค่ข้าวใหม่ ข้าวที่เก็บเก่ียวได้ใหม่ มา
หุงทาน ในพิธีกรรมนี้ต้องมีการเรียกขวัญข้าวด้วยนะคะ 
เรียกขวัญข้าวก็คือต้องมีข้าวเหนียวที่ตํากับงา (ทองโยะ)   
มีอ้อย มีกล้วย มีด้ายขาว (ด้ายดิบ) ผู้สูงอายุต้องเป็นคนทํา 
คือ ต้องไปร่วมกันที่วัด เป็นการขอบคุณแม่โพสพ ทําช่วง
เช้า  พิธีกรรมเสร็จสิ้นในเช้า ทําบุญใส่บาตร หุงปกติแล้ว
เอาไปใส่บาตร ของที่นําไปทําพิธีกรรมที่จะใช้เรียกขวัญข้าว  
มีทองโยะ ข้าวต้มมัดที่ห่อเป็นกรวย และพืชไร่ไปรวมกัน
ตรงนั้น ทุกวันนี้ก็ยั งทําอยู่ จะมีประชําพิธีอยู่ ยังไม่



วารสารศิลปศาสตร์76

76 
เปลี่ยนแปลง ประมาณเดือนมกราคม  (วัตถุประสงค์หลัก
คือขอบคุณเจ้าแม่โพสพ)” 

 (พระครูสิทธิกาญจนภรณ์, 2558, มิถุนายน 10) 
 
 การจัดเตรียมสถานท่ีทําพิธีเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยม วิธีการทําปะรํา   
นําเสาทําจากไม้ไผ่มาสานขัดแตะเป็นตารางล้อมเป็นสี่เหลี่ยม มีประตูเข้า
ออก 2 ด้าน นําต้นกล้วย ต้นอ้อย มาผูกไว้ที่ทางเข้าออกทั้งสองด้าน ตรง
กลางยกพ้ืนสูง จะนําโต๊ะมาวางก็ได้  นําผ้าขาวมาปูยาวคลุมโต๊ะ ต้องมีเสา
ที่ทําจากไม้ไผ่ลํายาว ที่ปลายของเสาไม้ไผ่จะผูกด้วยรวงข้าวใหม่ที่ตัดมา
และดอกหงอนไก่ ผูกติดไว้ที่ปลายเสา ของที่ใช้ในการประกอบพิธี 1.ชุด
เรียกขวัญ 1 ชุด ประกอบด้วย ด้ายดิบ (ลู่เช่) สีขาวหรือสีเหลือง ในอดีตทํา
จากฝ้ายปลูกไว้ในหมู่บ้าน  ปัจจุบันซื้อข้าวป้ัน (หมี่ถู้คู้) ลักษณะเป็นข้าวสุก
นํามาป้ันเป็นก้อน  ข้าวเรียกขวัญ (หมี่ถุ่ง) เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ทําจากข้าว
เหนียวใส่กล้วยห่อด้วยใบตองหรือใบไผ่ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม นําไป
ต้มให้สุก อ้อย (ช่ีพุก) ตัดเป็นท่อนๆ กล้วยสุก (สะกุ่ยซ้งเม่ง) กล้วยนํ้าว้า
สุกใส่ทั้งหวี  ดอกไม้ป่า (โพ้วว้ี) เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ขี้ใบจะมีกลิ่นหอมและ
ใช้รักษาหวัดได้ น้ํา (ที่) ใส่แก้วหรือขัน  พันธ์ุข้าว เมล็ดพันธ์ุพืชไร่ทุกคน
สามารถนํามาเข้าร่วมพิธีได้  อุปกรณ์ที่ใช้เก่ียวกับทําไร่ เช่น กระบุง เสียม 
ฯลฯ นําผิ้วโป่วโย้ว ทําจากไม้ เป็นสัญลักษณ์แทนแม่โพสพ หวี กระจก 
แป้ง น้ําหอม มวยผม ผ้าโพกหัว เครื่องแต่งกายของผู้หญิง ของทุกอย่างท่ี
เตรียมไ ว้จะนําไปต้ังไ ว้บนโต๊ะหรือพ้ืนที่ ยกสู งตรงกลางปะรําพิ ธี          
การประกอบพิธีกรรม พระสงฆ์สวดมนต์ในบริเวณพิธีเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ต่อจากน้ันผู้อาวุโสที่มีผัวเดียวเมียเดียว ทําพิธีเรียกขวัญข้าวทําเหมือนเรียก
ขวัญคน และกล่าวขอบคุณแม่โพสพ ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี อาจจะผูก
ข้อมือด้วยก็ได้ หลังจากน้ันผู้ที่นําเมล็ดพันธ์ุพืช หรือเมล็ดพันธ์ุข้าวที่แต่ละ

77 
คนเตรียมมานํากลับไปไว้ ที่บ้านเพ่ือเป็นสิริมงคล นําไปเทรวมกับเมล็ด
พันธ์ุที่บ้านรอการปลูกต่อไป  
 กล่าวได้ว่าฐานทรัพยากรของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้
ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของกะเหรี่ยงแห่งชุมชนบ้านไร่ป้า รวมถึงสร้างระบบ
ความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเร่ืองพิธีกรรมความเชื่อ วัฒนธรรม และความ
เช่ือในระบบเกษตรซึ่งสะท้อนผ่านการทําไร่ข้าวโดยในอดีตจะมีการทําไร่
ข้าวหมุนเวียน และวิถีการทํามาหากินเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืนที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ชาวกะเหร่ียงบ้านไร่ป้าอาศัยฐานทรัพยากรของชุมชน ที่มี    
ความอุดมสมบูรณ์มาต้ังแต่อดีต และมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะเรื่องการทําการเกษตรกรรมเป็นหลัก ทํามาหากินบนฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน ดิน น้ํา ป่าไม้  ด้วยระบบภูมิปัญญาการทําไร่หมุนเวียน 
ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมท่ีบ่งบอกความสัมพันธ์ของคนกับข้าวไร่ อย่าง
ลึกซึ้ง ข้าวไร่ไม่ได้เป็นเพียง “พืชเกษตร” ที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์เพียงเท่าน้ัน คุณค่าของ “ข้าวไร่” ของชาวบ้านมีความสําคัญต่อ
ชีวิต จึงมีวิถีปฏิบัติผ่านพิธีกรรม  ความเช่ือ  ในการทําไร่หมุนเวียน และ
การดํารงชีวิตอย่างเคร่งครัด ชุมชนเคารพ “ข้าวไร่” ในฐานะธรรมชาติผู้มี
พระคุณ มีตําแหน่งในทางความเชื่อสูงกว่ามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา      
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของคนท้องถ่ิน มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการทําไร่
หมุนเวียน คือ ความรู้เก่ียวกับพันธุกรรมพืช ความรู้เก่ียวกับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่า และความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาและการสืบทอดการเรียนรู้จากรุ่นสู่
รุ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย รักษาชาติ (2545) และวัลย์ลิกา 
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สรรเสริญชูโชติ (2545) กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนชายขอบ มีการผลิตข้าวให้
เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดทั้งปี โดยมีแบบแผนของการ
ผลิตข้าวให้พอเพียง ได้แก่  การนําภูมิปัญญาเดิมของบรรพบุรุษตนเอง
กลับมาใช้ใหม่  ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถสร้างความม่ันคงทางอาหาร
ให้กับชุมชนรวมทั้งชุมชนเองจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรร่วมกัน นอกจากน้ีประเด็นดังกล่าวถึงแม้ว่า
ชุมชนแห่งนี้ จะเ รียน รู้และปรับตัวเข้ า กับสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป  
นอกจากน้ีจะเห็นว่าชุมชนบ้านไร่ป้า ชาวบ้านสามารถเลือกพ้ืนที่ทําไร่  
เลือกพันธุกรรมพืชที่เหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
สามารถเลือกช่วงเวลาในการทําการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
ผ่านการจัดวางระบบกฎเกณฑ์ในการจัดความสัมพันธ์  การทําไร่หมุนเวียน
ของชุมชน ซึ่งแสดงออกในรูปของสิทธิ ที่สําคัญคือ สิทธิในที่ดินทํากิน เช่น 
อํานาจเหนือพ้ืนที่ทําไร่ โดยในอดีตเช่ือว่า  ผีเป็นเจ้าของที่ดิน หรือที่ดิน
เป็นกรรมสิทธ์ิรวมของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย วราพร ศรีสุพรรณ
และคณะ (2549) และงานวิจัยของ ปิยนาถ อ่ิมดี (2547) กล่าวว่า คนใน
ชุมชนมีการรักษารูปแบบวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของท้องถิ่น วิถีชีวิตของ
กะเหร่ียง  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ “ลือกาเวาะ” ที่เป็นวิถีการทํามาหากินของชาวกะเหร่ียง 
สอนให้คนอยู่อย่างพอดี พอประมาณ รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอย่างมี
เหตุผลและรู้คุณค่า รูปแบบการดําเนินชีวิตน้ี ส่งผลต่อความม่ันคงทาง
อาหารของหมู่ บ้านไร่ป้า ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี หมู่บ้านไร่ป้าจัดเป็นพ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น 
“น้องใหม่แห่งผืนดินตะวันตก” มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางธรรมชาติ 

 
 
 

79 
สรุปผลการวิจัย 
 จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นว่าพิธีกรรม ความเช่ือ ในระบบ
ข้าวไร่ หรือระบบการทําการเกษตรของชาวกะเหรี่ยงบ้านไร่ป้า  ตําบลห้วย
เขย่ง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความเช่ือในวิถีการ
ดํารงชีวิตของระบบการทําการเกษตร  ที่สอดคล้องกับเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็น
แนวทางที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นรูปแบบการทํา
การเกษตรที่นํามาซึ่งการสร้างความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะใน
ครัวเรือน  มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศ  มีการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินให้
เกิดประโยชน์  มีการฟ้ืนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพที่สมบูรณ์  
รวมท้ังดูแลระบบนิเวศในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สามารถทํา
การผลิตได้เพียงพอกับครอบครัวเหมาะสมกับแรงงานท่ีมีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยใดก็ตาม ขณะเดียวกันชุมชนก็
สามารถที่มีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวได้ว่า ถ่งเมีย
เวาะ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ความเช่ือนั้น เป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ําค่าของ
ชาวกะเหร่ียงที่สอนให้ลูกหลานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ลําห้วย 
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เป็นสิ่งที่สัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรม 
ความเช่ือกับระบบเกษตรการทําไร่ข้าวหมุนเวียน มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือเกษตรกรรมทางเลือก ที่ชุมชนสืบทอด
มาอย่างยาวนานเป็นการสร้างความยืดหยุ่น ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่สามารถสร้างความมั่นคงทาง
อาหารโดยเฉพาะระดับครัวเรือนของชุมชนแห่งน้ีได้อย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

สําหรับข้อเสนแนะในการพัฒนามนุษย์และสังคม หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งน้ีนําไปปรับใช้กับ
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ชุมชนซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ข้าวไร่ พิธีกรรม ความเช่ือ ซึ่งส่งผล
ต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน  
  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรม 
ความเชื่อ ระบบการทําการเกษตรของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงในชุมชนอ่ืนๆ 
เพราะได้องค์ความรู้ รูปแบบ วีถีชีวิต กระบวนการทําการเกษตร ซึ่งมีผล
ต่อความม่ันคงหรือไม่มั่นคงของชุมชนแห่งนั้น เพ่ือประเมินองค์ความรู้ใน
การเป็นแนวทางหรือเป็นบทเรียนท้องถิ่นในการใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ต่อไป 
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ฆ้องปะเนาะ: ดนตรี พิธีกรรม ความเช่ือ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี

อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต ้
The Gong of Pa Noh: Music, Rituals and Beliefs of 

Ethnic Groups in the uplands of Southern Lao PDR. 
               พัน  พงษ์ผล1  
บทคัดย่อ  

กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้  เป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุด้ังเดิมที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค และมีแหล่งที่อยู่อาศัย
กระจัดกระจายตามพื้นที่ราบสูงในลาวตอนใต้ของ สปป.ลาว มาอย่างช้า
นาน  มีวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือที่คล้ายคลึงกันมาก โดยมี
ความเช่ือในอํานาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนับถือผี 
ที่ เ รี ยก ว่า  “ศาสนาผี” ดนตรีจึ งมีบทบาทสําคัญ  ที่ ถูกนํ ามาใช้ ใน           
การประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ เพ่ือแสดงเจตจํานงหรือร้อง
ขออย่างใดอย่างหน่ึง ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพการดําเนินชี วิต          
กลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้ใช้ฆ้องที่ช่ือว่า “ปะเนาะ” (Flat Gong Percussion 
Idiophones)  เป็นฆ้องชนิดแบบไม่มีปุ่มทําจากโลหะสัมฤทธ์ิ หรือภาษาลาว 
เรียกว่า “ผะหาด” ภาษาไทยอีสานเรียกว่า “ผ่างฮาด”  มีส่วนประกอบ 2 
ส่วน คือ แผ่นฆ้องและไม้ตี  มีเสียง 3 เสียง คือ เสียง “ผ่าง”  เสียง “ถึก” 
และ เสียง “ต๊ึง” การบรรเลงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่ก็ยังคงยึดจังหวะเดิม
เป็นหลัก  เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมสําคัญ อย่างเช่น พิธีฆ่าควายเลี้ยงผีหรือ
งานบุญกินควาย  พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย  การฟ้อนนักรบชนเผ่า ฯ   
เพราะเช่ือว่าเสียงของฆ้องเป็นเสมือนเสียงสัญญาณที่สามารถติดต่อกับ

                                                           
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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อุบลราชธานี 



วารสารศิลปศาสตร์84

84 
อํานาจของส่ิงที่อยู่เหนือธรรมชาติได้  และยังแสดงถึงอํานาจ  เป็นของมีค่า
บ่งบอกถึงฐานะความมั่งคั่งของคนหรือกลุ่มคนท่ีได้ครอบครองอีกด้วย 
คําสําคัญ:  ฆ้อง, ฆ้องไม่มีปุ่ม,  ปะเนาะ, ดนตรี,  ดนตรีกลุ่ม      

ชาติพันธ์ุ, ลาวตอนใต้ 

Abstract 
A variety of ethnic groups in the uplands of southern 

Laos are mostly of Austroasiatic speakers who have inhabited 
for long periods of time the southern part of Lao PDR. They 
have their unique ways of life, traditions, rituals, and shared 
beliefs especially in “animism”. Music plays a prominent role 
in rituals. It is performed according to beliefs in order to make 
requests for their the well-being. These ethnic groups play the 
“Pa Noh”, a kind of flat gong percussion idiophones made of 
bronze. It is called “Pha Haad” in Lao language and “Phang 
Haad” in Northeastern Thai. The Pa Noh is composed of a flat 
plate gong and a gong stick. The Pa Noh has 3 different 
sounds: “Phang”, “Thuek”, and “Tueng”. The performance is 
unfixed with an emphasis on rhythm. The Pa Noh is used in 
the rite of killing buffalo offered to ancestors, the rites of 
death, and tribal warrior dances, etc. They believe that the 
sound of the Pa Noh is a signal to contact with the 
supernatural beings. Moreover, the Pa Noh symbolizes power 
and wealth of the owner.  
Key words:  Gong, Flat Gong, Pa Noh, Music, ethnic music, 

Southern Laos         

85 
บทนํา 

ฆ้อง (Gong) เป็นเครื่องดนตรีที่ทําด้วยโลหะสัมฤทธ์ิที่แพร่กระจาย
อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  สันนิษฐานว่ามีมานานกว่า 2,000 ปี จากการขุดพบหลักฐาน
เก่ียวกับการหล่อโลหะสัมฤทธ์ิ ซึ่งคาดว่าไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ที่บ้าน
โนนนกทาและบ้านเชียงทางภาคอีสานของประเทศไทย และการพบ
มโหระทึกโลหะสัมฤทธ์ิ หรือบางพ้ืนที่เรียกว่า กลองกบ, ฆ้องกบ, ฆ้องเขียด2 
มีอายุราว 2,000 -3,000 ปี ที่แพร่กระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งบน
พ้ืนที่ผืนแผ่นดินใหญ่และพื้นที่แถบหมู่เกาะ  โดยมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น จีนตอนใต้ เรียกว่า “โถ่งกู่”  (TongGu)3  พม่า และ
ภาคเหนือไทย เรียกว่า “พาชี”4  กัมพูชา เรียกว่า  “สกอโมหาริท”5  
เวียดนาม เรียกว่า “จ๋งด่ง” ( Trong dong)6 และลาวเรียกว่า “ฆ้องบ้ัง” มโหระทึก
จัดเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวล
วัตถุทึบตัน (Idiophones)  ประเภทเครื่องตี (percussions) ชนิดเดียวกัน
กับฆ้อง (Gong)  มีลักษณะเป็นฆ้องไม่มีปุ่มแบบใบฉัตร7ยาว เป็นการ
วิวัฒนาการของลักษณะทางกายภาพเพื่อทําให้เกิดคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น      
จนทําให้รูปร่างดูคล้ายกลอง  คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า  “กลองมโหระทึก”  
ซึ่งมีลักษณะความเช่ือเช่นเดียวกับฆ้องโลหะสัมฤทธิ์ว่าเป็นเครื่องดนตรี

                                                           
2 เรียกตามภาษาชาวบ้าน  เพราะมโหระทึกของบางพื้นท่ีจะมีสัญลักษณ์รูปกบ เขียด
อยู่บนหน้ามโหระทึก 
3 “โถ่ง (tong)” แปลว่า สัมฤทธิ์ “กู่ (Gu)” แปลว่า  กลอง 
4 แปลว่า  กลองกบ หรือกลองเขียด (สิริรัตน์  ประพัฒน์ทอง, 2542: 51) 
5 มีความหมายว่ากลองที่แสดงอํานาจและใช้ในพระราชพิธี (สิริรัตน์  ประพัฒน์ทอง, 
2542: 51) 
6 แปลว่า กลองสัมฤทธ์ิ 
7 ใบฉัตร คือ ขอบย่ืนลงมารอบตัวฆ้อง 
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ศักด์ิสิทธ์ิ  และถูกนํามาใช้ตีในการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือ
สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติของคนในแถบภูมิภาคน้ีต้ังแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  

กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในแถบภูมิภาคน้ีส่วนใหญ่จะใช้ฆ้องเป็นเคร่ือง
ดนตรีประกอบในกิจกรรมต่างๆ ของตนกับสังคม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
ความเช่ือ หรือกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน รื่นเริง  ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรม
ที่มีความเช่ือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  โดยเช่ือว่าเสียงของฆ้องเป็นเสมือน
เสียงสัญญาณท่ีสามารถส่งถึงเทพ เทวดา ฟ้าดิน ผีป่า ผีบ้าน ผีเมือง ผีบรรพ
บุรุษ และภูตผีต่างๆ ที่ตนเคารพนับถือ  เป็นการติดต่อกับอํานาจของสิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติ เพ่ือแสดงเจตจํานงหรือร้องขออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพการดําเนินชีวิต  อีกทั้งฆ้องยังแสดงถึงอํานาจ เป็น
ของมีค่าบ่งบอกถึงฐานะความม่ังคั่งของคนหรือกลุ่มคนที่ได้ครอบครองด้วย 
เช่น ในตํานานท้าวฮุ่งท้าวเจือง8 ได้กล่าวถึงพวก “พางคํา” 9 ที่อาศัยอยู่
บริเวณภูเขาสูง นําของวิเศษมีค่า อันได้แก่ ดาบเหล็กกล้า  และฆ้องเงิน 1 คู่ 
มาถวายเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่ท้าวเจือง  ดังความที่ไว้ตอนหน่ึงว่า  

 
“ฝูงหมู่พางคําข้าภูสูงด้ันฮอด เขาก็นําดาบกล้าทั้งฆ้อง    

คู่เงิน มาแต่ท้องภูขาง เหล็กฮ่อ ช่ือว่า ตาวฮางเซ็งซ่าในแดนข้า”  

                                                           
8 ตํานานท้าวฮุ่งท้าวเจือง เป็นมหากาพย์ท่ีสําคัญและแพร่หลายอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์
สองฝั่งโขง ท่ีสะท้อนถึงระบบความเชื่อ และการผสมสานของกลุ่มคนเผ่าพันธ์ุต่างๆ 
เป็นการสนับสนุนหลักฐานทางโบราณคดีของวัฒนธรรม “หินต้ัง” อันเป็นท่ีฝังศพของ
กลุ่มชนบนที่สูงในเขตภาคเหนือของไทยและลาว เม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว
(ปราณี  วงศ์เทศ, 2543: 302 อ้างถึงใน  สุจิตต์  วงศ์เทศ, 2538: 41-44) 
9 พวกชนเผ่าตระกูลมอญเขมร เช่น พวกข่า, ลัวะ (ละว้า) (สุจิตต์  วงษ์เทศ, 2548: 
474)  เชื่อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยบนที่ราบสูงในลาว
ตอนใต้ (ผู้เขียน) 

87 
 กลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายจากตํานานเรื่อง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง 
น่าจะเป็นกลุ่มที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติก หรือมอญ-เขมร เช่น ข่า ลัวะ 
ละว้า เม็ง จาม ที่กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือของอุษาคเนย์  ก่อนจะผสม
และสัมพันธ์กับลาว ไทย เวียดนาม และเขมร (ปราณี  วงศ์เทศ, 2543: 302) 
ซึ่งรวมถึงพวกกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ใน
ปัจจุบันด้วย 
 ในปัจจุบันฆ้องที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น  2 ชนิด  ได้แก่  ฆ้องไม่มีปุ่มและฆ้องมีปุ่ม ซึ่งมีความเช่ือว่า
ลักษณะของฆ้องทั้ง 2 ชนิดน้ี เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางเพศ เช่น ชาว
กัมพูชาเรียกฆ้องไม่มีปุ่มหรือไม่มีนมว่า “ฆ้องตัวผู้ (โกงโฉมล)” ส่วนฆ้องมี
ปุ่ม หรือมีนมเรียก “ฆ้องตัวเมีย (โกงญี)” ฆ้องตัวผู้ใช้เล่นในพิธีต่างๆ มัก
เล่นประกอบระบําของชาวเขมรสูง เช่น ระบําสับควายด่ืมเหล้า ฯลฯ ฆ้อง
ตัวเมียนิยมเล่นในเขตที่ราบสูงใช้ประกอบพิธีขอพร ขอความสุข เช่น พิธี
ฟันควายถวายเจ้าพ่อ เป็นต้น (สุจิตต์  วงศ์เทศ, 2559: มติชนออนไลน์ อ้างถึง 
เจนจิรา เบญจพงศ์, 2556: 235–237)  
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  (ซา้ย) ฆ้องไม่มีปุม่ (ขวา) ฆ้องมีปุ่ม 
 
ถ้ามองในแง่ของการวิวัฒนาการ เครื่องดนตรีที่มีวิธีการทําที่ง่ายไม่

ซับซ้อน แต่มีเทคนิคการบรรเลงที่ยาก มักจะมีวิวัฒนาการมาก่อนเคร่ือง
ดนตรีที่มีวิธีการทํายากซับซ้อน  แต่มีเทคนิคการบรรเลงท่ีง่าย ซึ่งอาจจะ
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88 
สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า ฆ้องไม่มีปุ่มมีวิวัฒนาการมาก่อนฆ้องมีปุ่ม ด้วย
เหตุผลที่ว่าฆ้องมีปุ่ม  มีกระบวนการผลิตที่ยากกว่า ประกอบกับการคิดค้น
ปุ่มเพ่ือการกระจายเสียง ทําให้คุณภาพเสียงมีความก้องกังวานกว่า     
และไพเราะกว่าน้ันเอง     

จากการสังเกตข้างต้นเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้น  แต่ถึง
อย่างไรฆ้องทั้ง 2 ชนิด ก็มีความสําคัญ และถูกนํามาใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในภูมิภาคน้ีมาอย่าง
ช้านาน  จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงใน
ลาวตอนใต้ ได้ใช้ฆ้องเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบกิจกรรมต่างๆ ของตน และให้
ความสําคัญกับฆ้องเสมือนเป็นเครื่องดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ แสดงถึงอํานาจ เป็น
ของมีค่าบ่งบอกถึงฐานะความม่ังคั่ง ได้แก่  ก็องลา จึกรือ ปะเนาะ ปัรเนาะ 
ปะฮ้าด และตรลัด (กฤษฎา สุขสําเนียง, 2549: 57) ฆ้องเหล่านี้จึงถูกกําหนด 
ให้เป็นเคร่ืองดนตรีสําหรับพิธีกรรมที่กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาว
ตอนใต้ ซึ่งยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนามด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  ฆ้องมีปุ่มและฆ้องไม่มีปุ่ม กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย 

บนที่ราบสูงในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว 
ที่มา: อานนัท์ นาคคง (2559: เฟสบุค๊ออนไลน)์ 

 

89 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้  
 กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ด้ังเดิมมีแหล่งที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายตามพ้ืนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ของ 
สปป.ลาว มาอย่างช้านาน ดังปรากฏในตํานานนํ้าเต้าปูงหรือตํานานขุน
บรมราชาธิราช10 และตํานานท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ซึ่งในตํานานนํ้าเต้าปูงหรือ
ตํานานขุนบรมราชาธิราช ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องของมนุษย์
โลก11 ที่เกิดออกมาจากที่เดียวกัน  แต่สภาพแวดล้อมต่างกัน จึงทําให้คนมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไป  ดังเช่นที่กล่าวไว้ในตํานานนํ้าเต้าปูง ตอน พระยา
แถนส่งแถนซีให้ลงมาเจาะน้ําเต้าปูงด้วยเหล็กซี12 และสิ่ว ทําให้ผลนํ้าเต้า
แตก มีผู้ชายผู้หญิง  สรรพสัตว์ต่างออกมาจากนํ้าเต้าปูง โดยที่ชนเผ่า
จําพวก “ข่า” ออกมาก่อน เขาเรียกเป็นอ้าย เพราะอยู่ใกล้เหล็กซีและโดน
ความร้อน จึงมีผิวดําคล้ํา ให้อยู่บริเวณภูเขาสูง  ส่วนคนที่อยู่ใกล้สิ่วซึ่งเย็น
กว่าจึงมีผิวงามเรียกว่า “ไท” ให้อยู่ที่ราบ เป็นต้น ส่วนในตํานานท้าวฮุ่ง
ท้าวเจือง ได้กล่าวถึง “พางคํา” กลุ่มชาติพันธ์ุในตระกูลมอญ-เขมร      
เ ช่น  พวกข่า  ลัวะ  ละว้า  เม็ ง  จาม  ในกลุ่มชาติพันธ์ุ เหล่า น้ีล้วนมี             

                                                           
10 เป็นตํานานที่มีอิทธิพลด้านความคิดและวิธีการเขียนพงศาวดารลาวเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการ พงศาวดารลาวฉบับมหาสีลา 
วีรวงศ์ และพงศาวดารเมืองพวน ฉบับเจ้าคําหมั้น วงกตรัตนะ พงศาวดารทั้งสาม
ฉบับนี้ล้วนแต่มีการเร่ิมดําเนินเรื่องเและผูกโยงเรื่องราวมาจากตํานานนํ้าเต้าปูงหรือ
ขุนบรมท้ังสิ้น (พัน  พงษ์ผล, 2551: 15) 
11 Dang  Nghien  Van  ผู้รวบรวมตํานานสร้างโลกของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
อุษาคเนย์  ตั้งข้อสังเกตว่า  ตํานานในแถบน้ีมีลักษณะต่างจากตํานานในภูมิภาคอ่ืนๆ 
ของโลกอยู่ 2 ประเด็น คือ การอธิบายว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ   ท่ีมีกําเนิดร่วมกันเป็น
พ่ีน้องกนัทุกตํานาน  ซ่ึงความคิดนี้ไม่มีอยู่ในความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคอื่น 
12 เหล็กที่เผาไฟจนแดง 
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ความผูกพันและจงรักภักดี ที่เป็นกองกําลังสําคัญของท้าวฮุ่งท้าวเจือง   
และกล่าวถึง “ข่า” บ่อยครั้ง 
 สิ่งที่สะท้อนจากตํานานนํ้าเต้าปูง และท้าวฮุ่งท้าวเจือง คือ ระบบ
ความเช่ือ และการผสมผสานของกลุ่มคนเผ่าพันธ์ุต่างๆ ที่ยังมีการสืบทอด
อยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น การถือผีแถน ผีฟ้า ผีบรรพบุรุษ  (ผีดํ้า, ผีเรือน) 
และผีอ่ืนๆ เช่น ผีเสื้อ ผีภูผา ป่าไม้  ผีนา ฯลฯ (ปราณี วงศ์เทศ, 2543: 301 
อ้างถึงใน ดวงเดือน บุนยาวง, 2540: 147) 

กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ ในปัจจุบัน         
มีจํานวนท้ังสิ้น 18 ชนเผ่า13 ได้แก่  กะโด  กะตาง  กะตู้   เกรียง/แงะ เจง  

ตะโอ้ย เตรียง  เบรา/ละแว14 ปะโกะ  ยาเหิน  ยรุ/ละเวน  แยะ  ละวี  ส่วย 

สะดาง  อาลักหรือฮ่ารัก  โอ้ย  และปะยอง15 มีประชากรประมาณร้อยละ 
22 ของประชากรทั้งหมดใน สปป.ลาว (ข้อมูล พ.ศ. 2548)  มีวิถีชีวิตและ
อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง ซึ่งลาว เรียกว่า “ภูเพียง” ซึ่งที่ราบสูงที่สําคัญใน
ลาวตอนใต้ คือ ที่ราบสูง “บอละเวน”16 เป็นที่ราบสูงที่อยู่บริเวณใจกลาง
                                                           
13 คําว่า “ชนเผ่า”สําหรับ สปป.ลาว แล้ว ไม่ใช่เป็นคําท่ีดูถูกเหยียดหยามด่ังท่ีเรา
เข้าใจ  แต่เป็นคําท่ีรัฐบาลลาวและนักวิชาการลาวใช้อย่างเป็นทางการในความหมาย
ว่า  “เชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ” ในแนวคิดที่ว่า สปป.ลาวมีชาติเดียว แต่ประกอบด้วยหลาย
ชนเผ่า 
14ชนเผ่าบราว (เบรา) ท่ีถูกเรียกว่า เผ่าละแว เป็นการเรียกตามมิสเตอร์ละแว ชาว
ฝร่ังเศสผู้ควบคุมชนเผ่านี้ ในการใช้แรงงานในช่วงตกเป็นอาณานิคมฝร่ังเศส       
(ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์, 2548) 
15ชนเผ่าปะยอง ในแขวงอัตตะปือ มีปรากฏอยู่ในหนังสือโครงการสารคดีลาวตอนล่าง
ของ ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ (2542: 159) 
16 บอละเวน มาจากคําว่า  บ่อนละเวน หมายความว่า เป็นถิ่นท่ีอยู่ของพวกละเวน  
แต่ฝรั่งเศส กลับเรียกขานตามสําเนียงฝร่ังเศสว่า โบโลเวน พะแลโท ( Boloven 
plateau แปลว่า ท่ีราบสูงโบโลเวน) ทําให้ชื่อนี้กลายเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลกจนถึง
ทุกวันนี้ 

91 
ของลาวตอนใต้17 มีศูนย์กลางอยู่ในเขตเมืองเลางาม แขวงสาละวัน เมืองปากซ่อง
กับเมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจําปาสัก และเมืองท่าแตง แขวงเซกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  หญงิชนเผา่อาลักหรือฮ่ารัก (ຮ່າຣັກ)18 
ที่มา: กรมชนเผ่า สปป.ลาว (2015: 2) 

 
 

                                                           
17 ลาวตอนใต้แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 4 แขวง ได้แก่ แขวงสาละวัน  แขวง  
เซกอง (แยกออกมาจากแขวงสาละวัน เม่ือปี พ.ศ. 2527) แขวงอัตตะปือ และแขวง
จําปาสัก 
18 พยัญชนะ ຣ = ร  เป็นพยัญชนะท่ีภาษาลาวไม่นิยมใช้แต่จะใช้ตัว ຮ =ฮ แทน เช่น 
คําว่า รัก เป็น ฮัก ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน พยัญชนะ ຣ = ร  เป็นพยัญชนะเฉพาะที่
ใช้สะกดคําออกเสียงของลาวเทิง โดยออกเสียงกระดกล้ินแบบพยัญชนะตัว  ร.เรือ 
ของไทย 
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ภาพที่ 4  เด็กชนเผ่ากะตู้ฟ้อนที่หนา้หอก้วน19 
ที่มา: อุทยานบาเจียง สปป.ลาว (4 กรกฏาคม 2550) 

 
กลุ่ มชา ติ พัน ธ์ุที่ อ าศั ยบนที่ ร าบสู ง ในลาวตอนใต้ เหล่ า น้ี             

ให้ความสําคัญกับดนตรีมาก และนําดนตรีมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของตน
กับสังคม โดยการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม และ
ความเช่ือ และยังใช้เล่นเพ่ือความบันเทิงตามวาระโอกาสต่างๆ อีกทั้งตัว
เครื่องดนตรีเองยังมีคุณค่าทางจิตใจเป็นเสมือนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําเผ่าและ
เป็นของมีค่าที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ที่มีไว้ครอบครอง ด้วยเหตุนี้ดนตรีจึงอยู่
เคียงคู่กันมาเป็นเวลาช้านาน ไม่สามารถจะแยกอย่างใดอย่างหน่ึงออกจาก
กันได้ 

                                                           
19 คําว่า “ก้วน” หมายถึง ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านที่ท้ังด้านอรรถประโยชน์และ
ความเชื่อร่วมกัน กล่าวคือ ก้วนเป็นท่ีพัก อาคารสันทนาการ ท่ีประชุมและท่ีประกอบ
พิธีกรรม ประการสําคัญ ก้วนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีลาวเทิง  เชื่อว่า เป็นหอผีหรือเป็น
ท่ีสิงสถิตของผู้ท่ีคอยดูแลสมาชกิชุมชนน้ัน ๆ (ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์, 2548: 103-105) 
 

93 
ในวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาว

ตอนใต้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
และดนตรีที่เล่นเพ่ือความบันเทิง ซึ่งแต่ละชนเผ่าจะมีลักษณะไม่แตกต่าง
กันมากนัก โดยเฉพาะดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
มาก ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงหรือเครื่องดนตรีที่ใช้  โดยจะใช้เฉพาะในงาน
ที่สําคัญๆ เช่น งานศพและงานบุญ ซึ่งขาดเสียไม่ได้  นั้นก็คือการตีฆ้องใน
การประกอบพิธีกรรม ที่ชนเผ่ากะตู้เรียกว่า “ปะเนาะ”  

 
ฆ้องปะเนาะ (Flat Gong Percussion Idiophones) 
 
 

 
 
 
 

 
 ภาพที่ 5  ฆ้องปะเนาะ (ฆ้องไม่มีปุ่ม) 

 
 ฆ้องปะเนาะ เป็นฆ้องชนิดแบบไม่มีปุ่ม ที่ทําจากโลหะสัมฤทธ์ิ ซึ่งมี
ช่ือเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนเผ่า หรือภาษาลาว เรียกว่า “ผะหาด” 
ภาษาไทยอีสานเรียกว่า “ผ่างฮาด”20 เป็นเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ และยังพบว่ามีลักษณะ
รูปร่างและการบรรเลงคล้ายคลึงกับฆ้อง “กังซา” (Gangsa) ของชาวคาลิงก้า 
                                                           
20 สามารถออกเสียงเรยีกตามแต่ละท้องถ่ินได้หลายชื่อ เช่น ผางฮาด พางฮาด พังฮาด ฯ  
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(Kalinga) ชาวอิฟูเกา (Ifugao) และชาวบอนต็อค (Bontoc) ในเกาะลูซอน 
(Luzon) ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย เพ่ือใช้ประกอบในกิจกรรมที่สําคัญๆ 
ฆ้องปะเนาะเป็นเคร่ืองดนตรีที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นถือเป็นของ
เก่าแก่ที่ล้ําค่าของตระกูลไม่นิยมนํามาผลิตเพ่ือจําหน่าย และไม่สามารถหา
ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป  
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 6  ฆ้อง “กังซา” ของชาวคาลิงก้า เกาะลูซอน 
ที่มา: คัดลอกจาก http://pinoy-culture.tumblr.com 

 
ลักษณะทางกายภาพ 

ส่วนประกอบของฆ้องปะเนาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  
คือ แผ่นฆ้อง และไม้ตี 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แผ่นฆ้องปะเนาะ (ซ้าย)  ด้านหน้า (ขวา) ด้านหลงั 

95 
1. แผ่นฆ้อง ทําจากโลหะที่เป็นเหล็กกล้าหนา นํามาหล่อไฟแล้ว 

ตีขึ้นเป็นรูปทรงกลมผายกว้าง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 48 ซ.ม. มีขนาดเดียว 
ตรงกลางแผ่นมีลักษณะเป็นฆ้องไม่มีปุ่ม มีขอบยืนออกมา ศัพท์สังคีตไทย
เรียกว่า “ฉัตร” ใบฉัตรมีความกว้าง 7 ซ.ม. เจาะรู 2 รู สําหรับร้อยเชือก
ผูกไว้ถือสะพายขณะตี 
 
 
 
              24 ซ.ม. 
 
 
 

ภาพที่ 8  ไม้ตีฆ้องปะเนาะ 
 

 2.  ไม้ตี จะใช้ไม้รูปทรงกระบอกตัน หรืออาจจะให้ไม้ไผ่ตัน     
ยาวประมาณ 24 ซ.ม. พันหุ้มที่หัวด้วยผ้าหลากสีหรืออาจจะใส่ยางในรถก็ได้ 
เวลาตีลงไปที่แผ่นฆ้องปะเนาะจะทําให้เสียงดังทุ้มและนุ่มนวลไพเราะข้ึน
  
 เสียงและวิธีการบรรเลง 
 วิธีการทําให้เกิดเสียงของฆ้องปะเนาะมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ การตี
เปิด การตีปิด และการตีปิดและเปิด ซึ่งแต่ละวิธีจะทําให้เกิดเสียงที่
แตกต่างกันไป ผู้เขียนได้กําหนดคําแทนเสียงตามเสียง ที่ได้ยินดังนี้ 
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1. แผ่นฆ้อง ทําจากโลหะที่เป็นเหล็กกล้าหนา นํามาหล่อไฟแล้ว 

ตีขึ้นเป็นรูปทรงกลมผายกว้าง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 48 ซ.ม. มีขนาดเดียว 
ตรงกลางแผ่นมีลักษณะเป็นฆ้องไม่มีปุ่ม มีขอบยืนออกมา ศัพท์สังคีตไทย
เรียกว่า “ฉัตร” ใบฉัตรมีความกว้าง 7 ซ.ม. เจาะรู 2 รู สําหรับร้อยเชือก
ผูกไว้ถือสะพายขณะตี 
 
 
 
              24 ซ.ม. 
 
 
 

ภาพที่ 8  ไม้ตีฆ้องปะเนาะ 
 

 2.  ไม้ตี จะใช้ไม้รูปทรงกระบอกตัน หรืออาจจะให้ไม้ไผ่ตัน     
ยาวประมาณ 24 ซ.ม. พันหุ้มที่หัวด้วยผ้าหลากสีหรืออาจจะใส่ยางในรถก็ได้ 
เวลาตีลงไปที่แผ่นฆ้องปะเนาะจะทําให้เสียงดังทุ้มและนุ่มนวลไพเราะข้ึน
  
 เสียงและวิธีการบรรเลง 
 วิธีการทําให้เกิดเสียงของฆ้องปะเนาะมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ การตี
เปิด การตีปิด และการตีปิดและเปิด ซึ่งแต่ละวิธีจะทําให้เกิดเสียงที่
แตกต่างกันไป ผู้เขียนได้กําหนดคําแทนเสียงตามเสียง ที่ได้ยินดังนี้ 
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      ภาพท่ี 9  การตีเปิด 
 

1. เสียงที่เกิดจากการตีเปิด เสียงที่ได้จะเป็นเสียง “ผ่าง” คือ 
การออกแรงใช้ไม้ตี ตีลงตรงกลางหน้าฆ้องปะเนาะ แล้วดึงไม้ตีกลับอย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ให้มือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปถูกหรือสัมผัสแผ่นฆ้องปะเนาะ
ที่เป็นโลหะ  โดยเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นโลหะ จะทําให้เกิด
เสียงพร่าดังกังวาน คล้ายกับเสียงของฉาบใหญ่ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพที่ 10  การตีปิด 
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 2.  เสียงที่เกิดจากการตีปิด เสียงที่ได้จะเป็นเสียง “ถึก” คือ ใช้ไม้
ตีลงไปตรงกลางหน้าฆ้องปะเนาะพร้อมกับใช้มืออีกข้างหน่ึงที่ไม่ได้ถือไม้ตี
มาปิดหน้าฆ้องปะเนาะโดยใช้ปลายนิ้วกดเพ่ือหยุดการสั่นสะเทือนของแผ่น
โลหะ เป็นการห้ามเสียงไม่ให้ดังกังวาน เสียงที่ได้จะเป็นเสียงสั้น ๆ   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  การตีปิดและเปิด 
 

 3.  เสียงที่เกิดจากการตีปิดและเปิด เสียงที่ได้จะเป็นเสียง “ต๊ึง” 
คือ ใช้ไม้ตีลงไปตรงกลางหน้าฆ้องปะเนาะในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งยังปิด
หน้าฆ้องปะเนาะอยู่  เมื่อไม้ตีมากระทบแผ่นโลหะให้รีบเปิดปลายนิ้วมือข้ึน
ทันที จะทําให้เกิดเสียงดังกังวานใส   
 
 กระสวนจังหวะการบรรเลงฆ้องปะเนาะ21 
 การบรรเลงฆ้องปะเนาะ จะบรรเลงแบบวกไปวนมาซํ้าประโยค
เดิมไปเรื่อยๆ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ตามอารมณ์และความพึงพอใจของ   
                                                           
21 ท่านสามารถรับชมวิดีโอประกอบบทความการตีฆ้องปะเนาะจาก
www.youtube.com  ชื่อ ฆ้องปะเนาะ ชนเผ่ากะตู้ในลาวตอนใต้ 
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 2.  เสียงที่เกิดจากการตีปิด เสียงที่ได้จะเป็นเสียง “ถึก” คือ ใช้ไม้
ตีลงไปตรงกลางหน้าฆ้องปะเนาะพร้อมกับใช้มืออีกข้างหน่ึงที่ไม่ได้ถือไม้ตี
มาปิดหน้าฆ้องปะเนาะโดยใช้ปลายนิ้วกดเพ่ือหยุดการสั่นสะเทือนของแผ่น
โลหะ เป็นการห้ามเสียงไม่ให้ดังกังวาน เสียงที่ได้จะเป็นเสียงสั้น ๆ   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  การตีปิดและเปดิ 
 

 3.  เสียงที่เกิดจากการตีปิดและเปิด เสียงที่ได้จะเป็นเสียง “ต๊ึง” 
คือ ใช้ไม้ตีลงไปตรงกลางหน้าฆ้องปะเนาะในขณะที่มืออีกข้างหน่ึงยังปิด
หน้าฆ้องปะเนาะอยู่  เมื่อไม้ตีมากระทบแผ่นโลหะให้รีบเปิดปลายนิ้วมือขึ้น
ทันที จะทําให้เกิดเสียงดังกังวานใส   
 
 กระสวนจังหวะการบรรเลงฆ้องปะเนาะ21 
 การบรรเลงฆ้องปะเนาะ จะบรรเลงแบบวกไปวนมาซํ้าประโยค
เดิมไปเร่ือยๆ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ตามอารมณ์และความพึงพอใจของ   
                                                           
21 ท่านสามารถรับชมวิดีโอประกอบบทความการตีฆ้องปะเนาะจาก
www.youtube.com  ชื่อ ฆ้องปะเนาะ ชนเผ่ากะตู้ในลาวตอนใต้ 
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นักดนตรี แต่ก็ยังคงยึดจังหวะเดิมเป็นหลัก  ดังตัวอย่าง การบันทึกโน้ตจังหวะ
การตีปะเนาะของชนเผ่ากะตู้ ดังน้ี 
 
โน้ตสากล  (โน้ตแบบ Percussions  อัตราความเร็วโน้ตตัวดํา = 90) 

 (          = เสียง ถึก) (          = เสียง ต๊ึง) (      = เสียง ผ่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โน้ตไทย ในอัตราจังหวะ 2 ช้ัน   
ผู้เขียนกําหนดสัญลักษณ์แทนเสียง คือ (เสียง ถึก =ถ) (เสียง ต๊ึง = ต) 
(เสียง ผ่าง = ผ) 

- - - ต - - - ต - - - - - - - ต - - -ต   - - - - - - ถ ถ -ถ- ถ 
- - ถต - - - - ถ –ถต - - -  - - -ต - - -ต - - - - - - ถถ 
- - ถถ - - -ถต - - - - - - ถถ -ถ – ถ - - ถต - - - - - ตถต 
- ต- ถ ถตถต - ผ –ถ -ผผถ ถผผถ -ผ-ถ -ผผถ -ผผถ 
ถผผต - ตตถ - ถ- ต -ถ- ต - ตตถ ถตตถ - ตตถ ถตตถ 
-ตตถ ถตถต -ตตถ -ตตถ ถตถต - ผ- ถ  - ผผถ ถผผถ 
- ผ- ถ ผ – ถ -ต – ต - ต- ถ - ต- ถ - ตตถ ถตถต - - - - 
- ต- ต - - - -  - - - -  - ต- ต - - - ต - - - ต - - - -  - ต- ต 
- ต- ถ - ถ- ต - ถ- ต -ต - -  - ต- ถ ถตถต - - - -  - ตถต 
- - -ต - ต – ถ ถตถต - - - ผ - - - ถ - ผผถ ถผผถ - ผผถ 
ถผผต - ตตถ - - ถต - - ถต - ตตถ ถตตถ  - ตตถ - ตตถ 
- ตตถ ถตตถ ย้อนกลับต้น 

99 
โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง ฆ้องปะเนาะเป็นเครื่องดนตรี  ที่ใช้

ประกอบกิจกรรมทางความเช่ือเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นการบรรเลงฆ้อง
ปะเนาะจากโน้ตเพลงข้างต้น จึงถูกกําหนดให้ใช้บรรเลงเฉพาะในเวลาท่ีมี
กิจกรรมสําคัญๆ เท่านั้น เช่น งานศพ และงานบุญประจําปี   
 
ฆ้องปะเนาะกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  นกัดนตรีชนเผ่ากะตู้/กระตาง ตีฆ้องปะเนาะ 
 
 กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ ทั้ง 18 ชนเผ่า มี
ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือที่คล้ายคลึงกันมาก อาจจะแตกต่างกัน
บ้างในเรื่องของรายละเอียดในกิจกรรมย่อย โดยอาจจะแบ่งแยกย่อยได้อีก
หลายประเพณีและหลายพิธีกรรมตามแต่ที่ชาติพันธ์ุใดชาติพันธ์ุหนึ่ง
กําหนด หรือได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนิยายปรัมปราคติ นิทาน
พ้ืนบ้านของแต่ละชาติพันธ์ุที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังยึดหลักความเช่ือที่
เหมือนกันอยู่ คือ ความเช่ือในเร่ืองผี หรือการนับถือผี เช่น การฆ่าควาย
เซ่นผี หรือการพลีกรรมดํ้าผีจะปรากฏพบได้ทุกชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบ
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99 
โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง ฆ้องปะเนาะเป็นเครื่องดนตรี  ที่ใช้

ประกอบกิจกรรมทางความเช่ือเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นการบรรเลงฆ้อง
ปะเนาะจากโน้ตเพลงข้างต้น จึงถูกกําหนดให้ใช้บรรเลงเฉพาะในเวลาท่ีมี
กิจกรรมสําคัญๆ เท่านั้น เช่น งานศพ และงานบุญประจําปี   
 
ฆ้องปะเนาะกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  นกัดนตรีชนเผ่ากะตู้/กระตาง ตีฆ้องปะเนาะ 
 
 กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ ทั้ง 18 ชนเผ่า มี
ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือที่คล้ายคลึงกันมาก อาจจะแตกต่างกัน
บ้างในเรื่องของรายละเอียดในกิจกรรมย่อย โดยอาจจะแบ่งแยกย่อยได้อีก
หลายประเพณีและหลายพิธีกรรมตามแต่ที่ชาติพันธ์ุใดชาติพันธ์ุหนึ่ง
กําหนด หรือได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนิยายปรัมปราคติ นิทาน
พ้ืนบ้านของแต่ละชาติพันธ์ุที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังยึดหลักความเช่ือที่
เหมือนกันอยู่ คือ ความเช่ือในเร่ืองผี หรือการนับถือผี เช่น การฆ่าควาย
เซ่นผี หรือการพลีกรรมด้ําผีจะปรากฏพบได้ทุกชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบ
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สูงในลาวตอนใต้  แม้อาจจะปราศจากเหตุผลรองรับ หรืออาจดูไร้เหตุผล 
สําหรับนักวิชาการทั่วไป  แต่คนในเองเชื่อว่าเร่ืองราวต่างๆ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้
เล่าสืบต่อกันมานี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแต่นานมาแล้ว ดังคําที่ เอ  โดน
อาหล่า (นักดนตรีชาติพันธ์ุกะตู้) ได้กล่าวกับผู้เขียนว่า “ถ้าฉันโกหกเธอ   
ก็แสดงว่าปู่ย่าตายาย พ่อแม่ของฉันก็โกหกฉันด้วย” แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
เรื่องราวที่ได้เล่าขานกันมานี้อาจมีทั้งเหตุการณ์ที่สมมติปรุงแต่งขึ้น และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ในวิถีชีวิต โดยสอดแทรกคติคําสอนเพ่ือสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคม และควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้ปฏิบัติตาม  

ชนเผ่าเหล่าน้ีมีวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความ
เช่ือในอดีตที่มาจากคําบอกเล่าสืบต่อกันมา ได้แก่ ความเช่ือที่มาจากนิยาย
ปรัมปรา ความเช่ือในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความเช่ือเก่ียวกับการ
เจ็บป่วยและการรักษาโรค  ความเช่ือในเรื่องโชคลาง ประเพณีเกี่ยวกับการ
ลงโทษ  ความเชื่อในคะลําของเช้ือสาย ประเพณีด้านความรัก และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย  ล้วนเป็นความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการนับถือผี 
ที่พวกเขาเรียกว่า“ศาสนาผี” ทั้งสิ้น โดยมีความเช่ือในอํานาจสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ และภูตผีวิญญาณต่าง ๆ ที่ภาษาชนเผ่ากะตู้22 เรียกว่า “ย๋าง”    

แม้ในอดีตที่ผ่านมาจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาภายนอกเข้ามา
ผสมผสานและทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปบ้าง และการเปล่ียนแปลงคติ
การนับถือผีมานับถือพุทธศาสนา ดังปรากฏในพงศาวดารลาวสมัยพระเจ้า
ฟ้างุ้ม “นางแก้วเกงยา พระมเหสีของพระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อตามเสด็จมา
ประทับท่ีเมืองลาวเห็นการทําพลีกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทรงสลดพระทัย  
อีกทั้งเมื่อครั้งที่อยู่เมืองเขมรเคยได้ทําบุญปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถทําได้ จึง
ได้กราบทูลเจ้าฟ้างุ้มให้ทรงนําพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในประเทศลาว” 
(เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี, 2551: 20) โดยได้อัญเชิญพระบางมาจากเขมรเพื่อมา

                                                           
22 ชนเผ่าใหญ่กลุ่มหนึ่งใน 18 ชนเผ่าในกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ 

101 
ประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบาง  ต่อมาในสมัยพระเจ้าโพธิสารราชทรงมี
ประกาศห้ามเลี้ยงผี ให้รื้อหอผีและสร้างวัดขึ้นมาแทน แต่ถึงอย่างไรกลุ่ม
ชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ ก็ยังมีความเช่ือและประกอบ
พิธีกรรมเลี้ยงผีควบคู่กับการนับถือศาสนาอ่ืนๆ ที่ยังคงพบปฏิบัติอยู่จนถึง
ทุกวันน้ี 

กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนท่ีราบสูงในลาวตอนใต้ มีความเช่ือในเรื่อง
ของผีมากทั้งผีที่อยู่บนฟ้าและผีร้าย โดยเช่ือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
คนในครอบครัว หมู่บ้าน ทั้งร้ายและดี เกิดจากการกระทําของผีร้าย ทั้งสิ้น 
คือมีความเชื่อว่า ผีที่อยู่บนฟ้า ได้สั่งให้คนในหมู่บ้าน ฆ่าสัตว์เพ่ือบูชาผี คือ 
การฆ่าควายเพื่อบูชายัญ เพราะจะทําให้ผีที่ช่ัวร้ายไม่จับเอาวิญญาณของ
คนในหมู่บ้านไป จึงได้มีการฆ่าหมู ฆ่าควาย เซ่นผี เพราะเช่ือว่าผีร้ายจะส่ง
ดวงวิญญาณของพวกเขาให้กลับคืนมาได้ เป็นการเรียกขวัญของคนป่วยที่ผี
ร้ายเอาไปนั้นให้กลบัคืนมา  หลังจากนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนน้ันก็
จะทุเลาลงจนหายดีไปในที่สุด  

จากความเช่ือในเรื่องผีดังกล่าวทําให้เกิดมีประเพณีพิธีกรรมหน่ึงที่
ได้สืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน เป็นพิธีกรรมที่มีสถานะเป็นฝ่ายต้ังรับยอม
จํานนต่อผี คือ พิธีฆ่าควายเลี้ยงผี ชนเผ่ากะตู้เรียกว่า การฆ่าควายแก้บะ  
ชนเผ่าเกรียงหรือเผ่าแงะเรียกว่า งานบุญกินงะ งานบุญกินอาด หรือที่
เรียกว่า งานบุญกินควาย ตามแต่จะเรียกช่ือต่างกันไปในแต่ละชนเผ่า   
โดยมีวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ การพลีกรรมดํ้าผี เป็น
การฆ่าสัตว์บูชายัญเป็นเครื่องเซ่นสังเวยต่อผีประจําหมู่บ้าน พิธีกรรมน้ี
แสดงถึงความประนีประนอม อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผี งานบุญน้ีจะจัดข้ึน
เป็นประจําทุกปี หรือเมื่อมีคนเกิด คนเจ็บป่วย คนตาย มีการแปงเฮือน    
ฮีตบ้าน ซึ่งใช้กลองและฆ้อง (ปะเนาะ) ในการตีประกอบพิธีกรรม         
ดังปรากฏในประเพณีทางความเชื่อ เรื่อง ฆาตกรกับจากเบ้เจ (การเซ่น
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102 
สังเวยผี เพ่ือการรักษาโรคร้าย)  โดยสถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมและ
สังคมศาสตร์ และ A. Costello (1993: 668-669)   

 
 “พวกเราร้องเพลงเดินกลับมา ตีกลอง ตีฆอ้ง ตามขอบวง ...พวก
 เขาตีฆ้อง ตีกลอง พวกเขาแบกฆ้องพวกแม่ยิงฟ้อนลํา พวกผู้ชาย
 ตีกลอง…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  13   การฟ้อนรํานกัรบ และการฟ้อนผู้หญิงชนเผ่ากะตู้ในงาน
บุญกินควาย  ที่มา พูวัน  จันทะมีไซ, หุมพัน  ทองใบ  

และปิ่งแก้ว  สิริสมพอน  (2015: 25) 
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ภาพที่ 14   ควายที่ผูกกับสลักเพื่อเขา้พธิฆี่าควาย ชนเผ่ากะตู้ ณ  
บ้านกันดอน เมืองท่าแตง แขวงเซกอง สปป.ลาวที่มา พูวัน  จันทะมีไซ, 

หุมพัน  ทองใบ และปิ่งแก้ว  สิริสมพอน  (2015: 25) 
 

 งานบุญกินควาย หรืองานบุญกินงะ หรืองานบุญกินอาด ตามแต่
จะเรียกช่ือต่างกันไปในแต่ละชนเผ่า โดยมีวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ที่
คล้ายคลึงกัน คือ การพลีกรรมดํ้าผี เป็นการฆ่าสัตว์บูชายัญ เป็นเคร่ืองเซ่น
สังเวยต่อผีประจําหมู่บ้าน โดยงานบุญดังกล่าวจะนําควายมาหลายตัวผูก
ติดกับเสาบริเวณลานพิธีกลางหมู่บ้าน แล้วประกอบพิธีทําการฆ่าด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ฟันคอด้วยง้าว หรือแทงด้วยหอกจนตายแล้วนําเลือด
และเอาเนื้อหรืออวัยวะควายส่วนหน่ึงมาบูชายัญ  ตีประโคมด้วยกลองและ
ฆ้องปะเนาะ ที่ดังอยู่ตลอดเวลา เมื่อเสร็จพิธีก็นําส่วนที่เหลือมาแบ่งกันกิน
ร่วมกัน มีการเลี้ยงฉลองสังสรรค์ร้องรําทําเพลงอย่างสนุกสนาน จนกว่า
เน้ือและเหล้าไหที่เตรียมไว้จะหมด 
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104 
งานบุญน้ีที่ถือว่ามีความสําคัญมาก จะจัดขึ้นในระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นงานบุญเบิกศักราชใหม่ ที่มี
ความสําคัญมากซึ่งเปรียบได้กับงานบุญข้ึนปีใหม่หรืองานบุญสงกรานต์ของ
ชาวลาว โดยยึดเอาช่วงระหว่างช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว      
มีข้าวกินอ่ิมหนําสําราญถึงจะมีงานบุญ เลี้ยงผี เพ่ือความสนุกสนาน และ
เป็นการสร้างขวัญกําลังใจก่อนที่จะเร่ิมทําการเพาะปลูกใหม่เพ่ือการดํารง
ชีพต่อไป  

พิธีกรรมที่เก่ียวกับความตาย กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงใน
ลาวตอนใต้ มีความใกล้ชิดกับความตาย และถือว่าความตายเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวมาก โดยเฉพาะการตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และยังหา
เหตุผลมาอธิบายไม่ได้ จึงเช่ือกันว่าการตายจากโรคภัยต่างทั้งหลายทั้งปวง
เป็นผลมาจากผีป่าทั้งสิ้น คนชนเผ่ากะตู้ก็มีความเช่ือเช่นน้ัน เช่ือว่าความ
ตายจะมาเยือนเขาและคนในครอบครัวเขาเมื่อไรก็ได้ จึงได้มีการสร้างโลง
ศพสําหรับตนเองและสําหรับคนในครอบครัวไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15  โลงศพของชาตพิันธุ์กะตู้ที่ไว้ใต้ถุนบ้าน 

ที่มา: บ้านกันดอน เมืองท่าแตง แขวงเซกอง สปป.ลาว 

105 
ดังกรณี ชนเผ่ากะตู้บ้านห้วยหุน นอกจากจะทําโลงศพ  ของ

ตนเองแล้วยังทําเผื่อคนในครอบครัวของตนเองด้วย และโลงศพท่ีทําไว้
สําหรับตนเอง  ถ้าเกิดภรรยาหรือคนในครอบครัวคนใดคนหน่ึงได้ตายก่อน
ตนเอง ก็สามารถนํามาใช้ได้ โดยการนําโลงศพมาเก็บไว้รอใต้ถุนบ้านหรือ
ลานบ้าน (ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์, 2540: 445) โลงศพจึงเป็นส่วนหน่ึงที่คน
ในชนเผ่าได้คุ้นเคยและเห็นมาต้ังแต่เด็ก ส่งผลในพิธีงานศพเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย เมื่อมีคนตายเกิดข้ึนก็จะนําศพใส่ไว้ในโลงที่มีอยู่แล้วต้ังโลงบรรจุ
ศพไว้ใต้ถุนเรือน 

ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อ กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบ
สูงในลาวตอนใต้ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดนตรีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ กลองกับฆ้อง  
เพ่ือประกอบการขับร้องอาลัยรําลึกถึงผู้ตาย หรืออาจมีการฟ้อนเพ่ือคน
ตาย โดยการตีกลองและฆ้องในจังหวะช้าๆ ผู้หญิงจะฟ้อนตามจังหวะกลอง
และฆ้องประกอบพิธีศพเป็นระยะๆ เป็นการตีและฟ้อนเพ่ืออาลัยรักถึงดวง
วิญญาณของผู้ตาย ได้มีกล่าวไว้ในนิทานพ้ืนเมืองและสังคมของเผ่ากะตู้ 
โดยสถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ และ A. Costello (1993: 
609-611) ได้กล่าวถึงไว้ดังนี้   

 
ในประเพณีเรื่อง การตาย (กะตู้สูง)  
 
“…เขาตีกลอง เขาเอาเสื้อผ้างาม ๆ ของผู้ตายไปไว้ในสุสานแล้วตี
 กลองไว้อาลัยหลุมโลงศพก็อยู่ท่ีนั้น…พิธีตีกลองตึงตึบ ร้องไห้ ถึงผู้
จากไป ข้าพระเจ้า ไม่รู้อ ธิบายอย่างใดคงจะใช่ดนตรีร้อง
 อาลัยหา… จากน้ันเขาเริ่มตีกลอง ตีฆ้องอีก จากนั้นเจ้าจะรู้สึกว่า
 น้ันใช่เสียงกลอง เขาตีกลองช้าๆ เขาตีกลองอาลัยรักถึงดวง
 วิญญาณของผู้ตายไป…” 
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ดังกรณี ชนเผ่ากะตู้บ้านห้วยหุน นอกจากจะทําโลงศพ  ของ

ตนเองแล้วยังทําเผื่อคนในครอบครัวของตนเองด้วย และโลงศพท่ีทําไว้
สําหรับตนเอง  ถ้าเกิดภรรยาหรือคนในครอบครัวคนใดคนหน่ึงได้ตายก่อน
ตนเอง ก็สามารถนํามาใช้ได้ โดยการนําโลงศพมาเก็บไว้รอใต้ถุนบ้านหรือ
ลานบ้าน (ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์, 2540: 445) โลงศพจึงเป็นส่วนหน่ึงที่คน
ในชนเผ่าได้คุ้นเคยและเห็นมาต้ังแต่เด็ก ส่งผลในพิธีงานศพเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นก็จะนําศพใส่ไว้ในโลงที่มีอยู่แล้วต้ังโลงบรรจุ
ศพไว้ใต้ถุนเรือน 

ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อ กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบ
สูงในลาวตอนใต้ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดนตรีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ กลองกับฆ้อง  
เพ่ือประกอบการขับร้องอาลัยรําลึกถึงผู้ตาย หรืออาจมีการฟ้อนเพ่ือคน
ตาย โดยการตีกลองและฆ้องในจังหวะช้าๆ ผู้หญิงจะฟ้อนตามจังหวะกลอง
และฆ้องประกอบพิธีศพเป็นระยะๆ เป็นการตีและฟ้อนเพ่ืออาลัยรักถึงดวง
วิญญาณของผู้ตาย ได้มีกล่าวไว้ในนิทานพ้ืนเมืองและสังคมของเผ่ากะตู้ 
โดยสถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ และ A. Costello (1993: 
609-611) ได้กล่าวถึงไว้ดังน้ี   

 
ในประเพณีเรื่อง การตาย (กะตู้สูง)  
 
“…เขาตีกลอง เขาเอาเสื้อผ้างาม ๆ ของผู้ตายไปไว้ในสุสานแล้วตี
 กลองไว้อาลัยหลุมโลงศพก็อยู่ท่ีนั้น…พิธีตีกลองตึงตึบ ร้องไห้ ถึงผู้
จากไป ข้าพระเจ้า ไม่รู้อ ธิบายอย่างใดคงจะใช่ดนตรีร้อง
 อาลัยหา… จากน้ันเขาเริ่มตีกลอง ตีฆ้องอีก จากนั้นเจ้าจะรู้สึกว่า
 นั้นใช่เสียงกลอง เขาตีกลองช้าๆ เขาตีกลองอาลัยรักถึงดวง
 วิญญาณของผู้ตายไป…” 
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ถ้าคนตายน้ันเป็นคนที่มีฐานะดี ตลอดระยะที่ต้ังศพ 3 วัน เจ้าภาพจะ

ฆ่าหมู ฆ่าไก่ ฆ่าวัว และฆ่าควาย เพ่ือไว้ทุกข์แด่ดวงวิญญาณของคนตาย 
หรือใช้เลี้ยงแขกที่มาแสดงความเสียใจทุกคนต้อนรับดูแลแขกคนพร้อมกับ
เหล้าไห และมีการตีฆ้อง ช่ือว่า “ปะเนาะ” และตีกลองเป็นระยะๆ ต้ังศพ
ไว้  3 วัน แล้ว ก็จะหามศพไปไว้ที่สุสานเขตแดนของผี ซึ่งเป็นอาณาเขตท่ี
หวงห้าม โดยนําเอาเสื้อผ้าสวยๆ ของผู้ตายพร้อมกับเครื่อง จักสานต่างๆ  
ที่เช่ือว่าผู้ตายสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตหลังความตายไปไว้ที่สุสานใส่ใน
โลงศพของผู้ตาย จากนั้นก็จะตีกลอง ตีฆ้องเพ่ือไว้อาลัยอีก ไม่มีการเผา
เหมือนศาสนาพุทธ เพราะเช่ือว่า ผู้ตายไปแล้วสามารถกลับฟ้ืนคืนชีพได้อีกคร้ัง 
สิ่งนี้เป็นระบบความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิยายปรัมปราเรื่องน้ําเต้าปูง 
ที่บอกไว้ว่าพวกข่าตายไปให้ฝัง ไม่ให้เผาเป็นต้น 

นอกจากน้ี ฆ้องปะเนาะยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ตีเพ่ือประกอบการ
ฟ้อนนักรบเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญ เป็นการข่มขวัญศัตรูให้เกรงกลัว และ
ยังเป็นเสมือนเคร่ืองป้องกัน ต่อสู้ขับไล่สิ่งช่ัวร้ายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจาก       
การกระทําของผีร้ายด้วย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 16 (ซ้าย) การฟ้อนนักรบ  (ขวา)  โล่ที่เรียกว่า“กะฮีร” 
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ภาพที่ 18 ชนเผา่เกรียง ตีฆอ้งและฟ้อนดาบและโล ่
ที่มา: กรมชนเผ่า สปป. ลาว (2105: 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ฆ้องปะเนาะประกอบการฟ้อนนักรบกะตู้ 
ที่มา: ถ่ายจากภาพเก่าของพอ่เอ  โดนอาหล่า 

(บันทึกภาพเม่ือวันที ่4 กรกฎาคม 2550) 
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ภาพที่ 18 ชนเผา่เกรียง ตีฆอ้งและฟ้อนดาบและโล ่
ที่มา: กรมชนเผ่า สปป. ลาว (2105: 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ฆ้องปะเนาะประกอบการฟ้อนนักรบกะตู้ 
ที่มา: ถ่ายจากภาพเก่าของพอ่เอ  โดนอาหล่า 

(บันทึกภาพเม่ือวันที ่4 กรกฎาคม 2550) 
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การฟ้อนนักรบ ผู้ฟ้อนจะเป็นผู้ชายทั้งหมดจะแต่งตัวนักรบกะตู้  

มือถือ “ดาบ” ที่ภาษากะตู้เรียกว่า “ด้าว” เป็นดาบที่ทําจากเหล็กเนื้อดี 
ด้ามจับเป็นไม้เน้ือแข็งประกอบด้วยวงแหวนท่ีทําด้วยเงินรอบด้ามจับ ลาวลุ่ม
เรียกว่า “ง้าว” และมืออีกข้างหน่ึงถือ “โล่” ภาษากะตู้เรียกว่า “กะฮีร” ลาว
ลุ่มเรียกว่า “แคน” เป็นโล่หรือเกราะปกป้องการแทงการฟันของศัตรูในการ
สู้รบ ลีลาการฟ้อน ผู้ฟ้อนจะแกว่งด้าว และกะฮีร พร้อมทั้งก้าวเท้าถอยไปมา 
ตามจังหวะเสียงของฆ้องปะเนาะ ที่ตีไปเรื่อยๆ ในอัตราจังหวะเท่ากันๆ อย่าง
สม่ําเสมอ  
 ฆ้องปะเนาะ เป็นเคร่ืองดนตรีที่ศักด์ิสิทธ์ิและเป็นเคร่ืองดนตรีที่   
บ่งบอกถึงฐานะของผู้ที่มีไว้ครอบครอง โดยฆ้องปะเนาะ 1 ใบ มีมูลค่าแลก
ควายได้ 1 ตัวเลยทีเดียว (เอ โดนอาหล่า, 2549: สัมภาษณ์) และสามารถ
นํามาเป็นค่าแต่งดอง เป็นเครื่องสินสอด ในการสู่ขอหญิงสาวได้อีก ในประเพณี
ทางสังคมเรื่อง การเอาเมีย (กะตู้สูง) โดย สถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมและ
สังคมศาสตร์ และ A. Costello (1993: 643-647) ได้กล่าวถึงไว้ดังนี้   

 
“ (ผู้ชายพูดว่า) …พวกเราจะห้ามได้อย่างไร จะไม่ให้ได้อย่างไร 
ทั้งเสื้อผ้าใหญ่ ผ้ากะเต่ียว คือแบบนี้ ทั้งฆ้องและฆ้องน้อย  
พวกเราเอาสร้อยทองคําท้ังหมด พวกเราจะขัดขวางได้อย่างไร    
พวกเขาเอาฆ้องใหญ่ให้ฆ้องที่พวกเขาทําเอง พวกเราเอาเคร่ือง 
มาขอ พวกเขาสิ้นสุด ด้วยการตกลงกับฆ้อง เอาค่าดอง และสมบัติ
มอบให้…” 

 
ความเช่ืออีกประการหนึ่ง คือ ข้อห้ามของการตีฆ้องปะเนาะ ที่มี

จํากัดทางเพศ โดยห้ามผู้หญิงตีเป็นอันขาด ทั้งยังเป็นเครื่องดนตรีที่หวงห้าม
ไม่ให้ใครตีเลน่ แม้แต่การนํามาซ้อมตีก็ไม่ได้ ถ้าไม่มีงานพิธีหรือได้รับอนุญาต
เป็นกรณีพิเศษจากหมอผีประจําเผ่าเสียก่อน เพราะถือว่าผิดผีอย่างรุนแรง 
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โดยเช่ือว่าถ้าผีได้ยินเสียงฆ้องปะเนาะเมื่อไรก็จะมีการเล้ียงผีที่นั้น ถ้าผี
มาแล้วไม่พบเคร่ืองเซ่นสังเวยก็จะโกรธและทําให้หมู่บ้านนั้นเกิดมีเพศภัย
พิบัติไปต่างๆ นานา  

 
บทสรุป  
               ฆ้องปะเนาะ (Flat Gong Percussion Idiophones) เป็นฆ้อง
ชนิดแบบไม่มีปุ่ม หรือภาษาลาวลุ่มเรียกว่า “ผะหาด” ภาษาไทยอีสานเรียกว่า 
“ผ่างฮาด” มีส่วนประกอบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ แผ่นฆ้อง และไม้ตี
วิธีการทําให้เกิดเสียงอยู่ด้วยกัน  3 วิธี ตามเสียงที่ได้ยิน คือ การตีเปิด (เสียง
“ผ่าง”)  การตีปิด  (เสียง “ถึก”) และการตีปิดและเปิด  (เสียง “ต๊ึง”)       
ซึ่งแต่ละวิธีจะทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันไป กระสวนจังหวะการบรรเลง 
จะบรรเลงแบบวกไปวนมาซ้ําประโยคเดิมไปเรื่อยๆ ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว
ตามอารมณ์และความพึงพอใจของนักดนตรี แต่ก็ยังคงยึดจังหวะเดิมเป็นหลัก   
 ฆ้องปะเนาะ เป็นเคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ที่มีความสําคัญมาก ซึ่งเห็น
ได้จากการใช้ฆ้องปะเนาะในชนเผ่ากะตู้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางความเชื่อ 
หรือกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน รื่นเริง ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมท่ีมี     
ความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ โดยเชื่อว่าเสียงของฆ้องเป็นเสมือนเสียง
สัญญาณที่สามารถติดต่อกับอํานาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ เพ่ือแสดง
เจตจํานงหรือร้องขออย่างใดอย่างหน่ึง ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ        
การดําเนินชีวิต  อีกทั้ง ฆ้องปะเนาะยังแสดงถึงอํานาจ เป็นของมีค่าบ่งบอก
ถึงฐานะความมั่งคั่งของคนหรือกลุ่มคนที่ได้ครอบครองด้วย 

ถึงแม้ในปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว ได้ประกาศให้วัฒนธรรมฮีตคอง
ประเพณี ตลอดจนภาษาและตัวหนังสือของชนกลุ่มลาวลุ่ม ซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของ สปป.ลาว เป็นภาษาประจําชาติ แต่ภาษาพูดและ 
ฮีตคองประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ก็ยังได้รับการเอาใจใส่รักษา
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มาแล้วไม่พบเครื่องเซ่นสังเวยก็จะโกรธและทําให้หมู่บ้านนั้นเกิดมีเพศภัย
พิบัติไปต่างๆ นานา  

 
บทสรุป  
               ฆ้องปะเนาะ (Flat Gong Percussion Idiophones) เป็นฆ้อง
ชนิดแบบไม่มีปุ่ม หรือภาษาลาวลุ่มเรียกว่า “ผะหาด” ภาษาไทยอีสานเรียกว่า 
“ผ่างฮาด” มีส่วนประกอบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ แผ่นฆ้อง และไม้ตี
วิธีการทําให้เกิดเสียงอยู่ด้วยกัน  3 วิธี ตามเสียงที่ได้ยิน คือ การตีเปิด (เสียง
“ผ่าง”)  การตีปิด  (เสียง “ถึก”) และการตีปิดและเปิด  (เสียง “ต๊ึง”)       
ซึ่งแต่ละวิธีจะทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันไป กระสวนจังหวะการบรรเลง 
จะบรรเลงแบบวกไปวนมาซ้ําประโยคเดิมไปเรื่อยๆ ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว
ตามอารมณ์และความพึงพอใจของนักดนตรี แต่ก็ยังคงยึดจังหวะเดิมเป็นหลัก   
 ฆ้องปะเนาะ เป็นเคร่ืองดนตรีที่ใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ที่มีความสําคัญมาก ซึ่งเห็น
ได้จากการใช้ฆ้องปะเนาะในชนเผ่ากะตู้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางความเชื่อ 
หรือกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน รื่นเริง ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมท่ีมี     
ความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ โดยเชื่อว่าเสียงของฆ้องเป็นเสมือนเสียง
สัญญาณท่ีสามารถติดต่อกับอํานาจของสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ เพ่ือแสดง
เจตจํานงหรือร้องขออย่างใดอย่างหน่ึง ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ        
การดําเนินชีวิต  อีกทั้ง ฆ้องปะเนาะยังแสดงถึงอํานาจ เป็นของมีค่าบ่งบอก
ถึงฐานะความมั่งคั่งของคนหรือกลุ่มคนท่ีได้ครอบครองด้วย 

ถึงแม้ในปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว ได้ประกาศให้วัฒนธรรมฮีตคอง
ประเพณี ตลอดจนภาษาและตัวหนังสือของชนกลุ่มลาวลุ่ม ซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของ สปป.ลาว เป็นภาษาประจําชาติ แต่ภาษาพูดและ 
ฮีตคองประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ก็ยังได้รับการเอาใจใส่รักษา
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และอนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี โดยการสร้างจิตสํานึกให้ชนเผ่าต่างๆ        
มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชนเผ่าของตนเอง ให้สิทธิแก่ชนเผ่าทุกชน
เผ่าในการปกปักรักษาฮีตคองประเพณี  และวัฒนธรรมของตน โดยเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน  ไม่คิดที่จะลบล้างฮีตคองประเพณีของชนเผ่าต่างๆ      
ที่เช่ือถือกันมาแต่โบราณ  

แต่ถึงอย่างไรก็มิอาจต้านกระแสของสังคมส่วนใหญ่ได้ ประเพณี 
พิธีกรรม และความเช่ือ ของผู้คนในชนเผ่าที่มีมาแต่เดิม บางอย่างถูก
ยกเลิกไป เช่น เรื่องการจกสาว23 โดยใช้ป่ีมามแทนการสนทนา ซึ่งแทบจะ
ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน เพราะสังคมภายนอกมองว่ากิจกรรมดังกล่าว
เป็นเรื่องทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และที่คงอยู่ก็ถูกลดบทบาทลง เช่น พิธีฆ่า
ควายเลี้ยงผีหรืองานบุญกินควาย ที่สังคมภายนอกมองว่าเป็นการทารุณ
กรรมสัตว์ ทําให้ประเพณีพิธีกรรมน้ีถูกจํากัดให้มีได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น  
สาเหตุเพราะการแทรกแซงทางวัฒนธรรมจากภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามา
ในสังคมชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ค่านิยมและความเช่ือของคนในชนเผ่า
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมส่วนใหญ่ ส่งผลให้ฆ้องปะเนาะมี
หน้าที่ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้คนรุ่นเก่าที่ยังคงเหลืออยู่ต้องพยายาม
ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่โดยการให้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี 
พิธีกรรม และความเช่ือของตน เพ่ือดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุ 
เพราะหากเกิดสูญสิ้นไปพร้อมกับกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคมที่
กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก 

 
 

                                                           
23 การเรียกผู้หญิงออกจากบ้าน เพ่ือเก้ียวพาราสีระหว่างหนุ่มสาวและทํากิจกรรมทาง
เพศ จากบทความ “มาม: ปี่จกสาวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  ใน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 12 เล่มท่ี 1  ประจําปี พ.ศ. 2559  

111 
รายการอา้งอิง 

ภาษาไทย 
กฤษฎา  สุขสําเนียง.  (2549).  หมอลาํสพีนัดอน: กรณศีกึษาคณะทอง

บาง แก้วสุวัน เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว.  วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กรมชนเผ่า. (2005). บันดาชนเผ่า ใน สปป. ลาว.  เวียงจันทน์:  
มันทาตุลาด. 

เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี. (2551). ดนตรีลาวเดิม. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
ปราณี  วงษ์เทศ.  (2543).  สงัคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: 

ศิลปวัฒนธรรม. 
พัน  พงษ์ผล.  (2551). ดนตรกีะตู้:แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สิริรัตน์  ประพฒัน์ทอง. (2542). บทความ รากแก้วดนตรีไทย งานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 30.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์    

สุจิตต์  วงษ์เทศ  ผูแ้ปล, มหาสิลา  วีระวงศ์  ผูแ้ต่ง. (2548).  ทา้วฮุ่ง ท้าว
เจือง มหากาพย์แห่งอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ: มติชน.   

ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์. (2542).  โครงการสารคดีลาวตอนล่าง.  กรุงเทพฯ:  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เอ  โดนอาหล่า.  2552.  นักดนตรีชนเผ่ากะตู้.  สัมภาษณ์, 24-2. 
เมษายน 2552. 

ภาษาลาว 
มหาสิลา  วีระวงส์.  2001.  ประวัติศาสตร์ลาว แต่โบราณถึง 1946. เวียงจันทน์ 

สปป.ลาว: หอสมุดแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าวและ วัฒนธรรม. 



111มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

111 
รายการอา้งอิง 

ภาษาไทย 
กฤษฎา  สุขสําเนียง.  (2549).  หมอลาํสพีนัดอน: กรณศีกึษาคณะทอง

บาง แก้วสุวัน เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว.  วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กรมชนเผ่า. (2005). บันดาชนเผ่า ใน สปป. ลาว.  เวียงจันทน์:  
มันทาตุลาด. 

เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี. (2551). ดนตรีลาวเดิม. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
ปราณี  วงษ์เทศ.  (2543).  สงัคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: 

ศิลปวัฒนธรรม. 
พัน  พงษ์ผล.  (2551). ดนตรกีะตู้:แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สิริรัตน์  ประพฒัน์ทอง. (2542). บทความ รากแก้วดนตรีไทย งานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 30.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์    

สุจิตต์  วงษ์เทศ  ผูแ้ปล, มหาสิลา  วีระวงศ์  ผูแ้ต่ง. (2548).  ทา้วฮุ่ง ท้าว
เจือง มหากาพย์แห่งอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ: มติชน.   

ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์. (2542).  โครงการสารคดีลาวตอนล่าง.  กรุงเทพฯ:  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เอ  โดนอาหล่า.  2552.  นักดนตรีชนเผ่ากะตู้.  สัมภาษณ์, 24-2. 
เมษายน 2552. 

ภาษาลาว 
มหาสิลา  วีระวงส์.  2001.  ประวัติศาสตร์ลาว แต่โบราณถึง 1946. เวียงจันทน์ 

สปป.ลาว: หอสมุดแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าวและ วัฒนธรรม. 



วารสารศิลปศาสตร์112

112 
คําเลื่อน  สุลาวัน, ทองเพ็ด  กิ่งสะดา และ Nancy A Castello. (1993).  

นิทานพ้ืนเมืองและสังคมเผ่ากะตู้ . เวียงจันทน์ สปป .ลาว :       
โรงพิมพ์แห่งรัฐ.) 

บทความออนไลน ์
สุจิตต์  วงษ์เทศ. ฆ้องมีนม กับ หม้อมีนม ใช้ในพิธีกรรมดึกดําบรรพ ์

หลายพันปีมาแล้ว. สืบค้นเมือ่ 24 ก.ค. 2559: มติชนออนไลน์  

ภาพประกอบบทความ  
ภาพฆ้องมีปุ่มและฆ้องไม่มีปุ่ม กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่ราบสูง ในแขวง 

อัตตะปือ สปป.ลาว โดย อานนัท์ นาคคง. (2559). ห้องเรียนเพลง
ดนตรีอาเซียน: เฟสบุ๊คออนไลน์)   

ภาพฆ้อง “กังซา” ของชาวคาลิงก้า เกาะลซูอน คัดลอดจาก http://pinoy- 
 culture.tumblr.com 
ภาพชนเผ่าเกรียง ตีฆ้องและฟ้อนดาบและโล่ โดย กรมชนเผ่า, (2015).  

เอกลักษณะของชนเผา่กรียง. เวียงจันทร์ สปป.ลาว: กรมชนเผ่า 
 ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ 
ภาพหญิงชนเผ่าอาลักหรือฮ่ารัก โดย กรมชนเผ่า, (2015). เอกลักษณะ

ของชนเผ่าฮา่รัก. เวียงจันทร์ สปป.ลาว: กรมชนเผ่า ศูนย์กลาง
แนวลาวสร้างชาติ 

ภาพการฟ้อนรํานักรบและการฟ้อนผู้หญิงชนเผ่ากะตู้ในงานบุญกินควาย  
และภาพควายที่ผูกกับสลักเพ่ือเข้าพิธีฆ่าควาย ชนเผ่ากะตู้ ณ 
บ้านกันดอน เมืองท่าแตง แขวงเซกอง สปป.ลาว โดย พูวัน  จัน
ทะมีไซ, หุมพัน  ทองใบ และป่ิงแก้ว  สิริสมพอน. 2015. ศึกษา
วิถีชีวิตของชนเผ่ากะตู้เพื่อการท่องเที่ยว ที่บ้านกันดอน เมือง
ท่าแตง แขวงเซกอง สปป.ลาว. เวียงจันทน์  สปป.ลาว: 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 

113 

กระต่ายในวฒันธรรมเขมร1 
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บทคัดย่อ 

 กระต่ายเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับคนเขมรมาช้านาน เห็นได้จากภาพสลัก
ตามปราสาทหินและนิทานพ้ืนบ้านที่เล่าสู่กันฟัง  คนเขมรช่ืนชอบในความ
น่ารักของกระต่าย  ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าปัญญา เมื่อเขมรรับ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมาจากอินเดีย  เขมรได้นํากระต่ายเข้าไป
ผสานกับความเช่ือในศาสนาสําคัญทั้งสองศาสนาด้วย อาทิ การพบรูป
กระต่ายในภาพสลักตอน “กูรมาวตาร” หรือตอนกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็น
เทพปกรณัมที่สําคัญในศาสนาพราหมณ์  โดยพบที่ปราสาทกู่สวนแตง  
ประเทศไทย  หรือการยกย่องชาดกในทางพระพุทธศาสนาเ ร่ือง  
“สสปัณฑิตชาดก” ซึ่งเป็นชาดกที่สรรเสริญคุณธรรมของกระต่ายให้เป็น
ชาดกเรื่องสําคัญ จนกลายมาเป็นที่มาของประเพณีไหว้พระจันทร์ในเขมร  

                                                            
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาสัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรม
เขมร” ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ 2558  ผู้เขียนขอมอบบทความนี้เป็นท่ีระลึกให้
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กระต่ายในวฒันธรรมเขมร1 

   Hares in Khmer Culture   
               ชาญชัย  คงเพียรธรรม2 

บทคัดย่อ 
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วารสารศิลปศาสตร์114

114 

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกระต่ายในวัฒนธรรม
เขมรได้เป็นอย่างดี   

คําสําคัญ:  กระต่าย,  วัฒนธรรมเขมร, การผสานความเช่ือทางศาสนา 

 

Abstract 

Hares have long been a part of the lives of Khmer 
people as they can be seen in stone sculptures in many 
Cambodian temples and folktales. Khmer people admire the 
loveliness of hares and also see the hare figure as the symbol 
of cunningness. When Cambodia adopted Buddhism and 
Brahma from India, the hare figure was integrated into these 
two religious beliefs. For instance, a carved-figure of a hare 
was found in a stone carving narrating an episode of Hindu 
mythology called the Churning of the Ocean found at 
Kusuantang in Thailand. Moreover, in a Buddhism allegory, 
Sasapandita Jataka, the virtue of a hare was also acclaimed, 
giving rise to the full moon festival in Cambodia. Such cultural 
evidence well reflects the importance of the hare figure in 
Khmer culture. 

Key words: Hares,  Khmer  Culture, Religious Syncretism 
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บทนํา:  กระต่าย  สัตว์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนเขมร 

 กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก มีขนปุกปุย หางสั้น หูยาว  
เป็นสัตว์ที่ปราดเปรียว ว่องไว ต่ืนตกใจง่ายและกินพืชเป็นอาหาร  คนเขมร
ผูกพันกับ “ต็วนซาย” (TnSay)  หรือกระต่ายมานานแล้ว เห็นได้จาก

ภาพสลักที่บอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของผู้คน ณ บริเวณระเบียงปราสาท
บายนที่มีรูปกระต่ายปรากฏอยู่ 

 
ภาพที่ 1 ภาพสลักรูปกระต่าย ณ บริเวณระเบียงปราสาทบายน 

ถ่ายโดย ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 

 นอกจากหลักฐานจากภาพสลักตามปราสาทหินแล้ว สิ่งหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างกระต่ายกับคนเขมร คือ ในนิทาน
พ้ืนบ้านเขมรท่ีเป็นหมวดนิทานสัตว์  (Animal Tales)  มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง



115มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

115 

บทนํา:  กระต่าย  สัตว์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนเขมร 

 กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก มีขนปุกปุย หางสั้น หูยาว  
เป็นสัตว์ที่ปราดเปรียว ว่องไว ต่ืนตกใจง่ายและกินพืชเป็นอาหาร  คนเขมร
ผูกพันกับ “ต็วนซาย” (TnSay)  หรือกระต่ายมานานแล้ว เห็นได้จาก

ภาพสลักที่บอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของผู้คน ณ บริเวณระเบียงปราสาท
บายนที่มีรูปกระต่ายปรากฏอยู่ 

 
ภาพที่ 1 ภาพสลักรูปกระต่าย ณ บริเวณระเบียงปราสาทบายน 

ถ่ายโดย ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 

 นอกจากหลักฐานจากภาพสลักตามปราสาทหินแล้ว สิ่งหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างกระต่ายกับคนเขมร คือ ในนิทาน
พ้ืนบ้านเขมรท่ีเป็นหมวดนิทานสัตว์  (Animal Tales)  มีเรื่องราวที่เก่ียวข้อง



วารสารศิลปศาสตร์116

116 

กับกระต่ายมากที่สุด วิชชุกร  ทองหล่อได้ศึกษา “ประชุมนิทานพ้ืนบ้าน
เขมร” (RbC;uerOgeRBgExμr–ปฺรอจุม เรือง เปฺรง แคฺม) พบว่า มีนิทานที่

เก่ียวข้องกับกระต่ายอยู่จํานวนทั้งสิ้น 15  เรื่อง คือ 1) คนสองคนอยู่บ้าน
ใกล้กัน (mnusSBIrnak;enApÞHCitKña-มนุฮ์ ปีร์ เนียะ นึว เพฺตียะฮ   

จึด  เคฺนีย )  2)   สุนัขจิ้ งจอก  (cck-จอจอก )  3)  ชายรู้ยาแก้พิษงู 

(bursecHfñaMBisBs;-โบะเราะฮ เจะฮ ทฺนํา ปึฮ์ ปัวะฮ์) 4)  ชายหนุ่ม

สองคนอยากได้ภรรยาเขา (kemøaHBIrnak;cg;)anRbBn§eK-ก็อม

เลาะฮ ปีร์ เนียะ จ็อง บาน ปฺรอป็วน เก)  5)  เสือ  ลิง และกระต่าย     
(xøa sVa nigTnSay-คลา  ซฺวา นึง ต็วนซาย) 6) บุรุษสู่ขอภรรยา 

(bursdNþwgRbBn§-โบะเราะฮ  ด็อนดึง ปฺรอป็วน) 7)  กระต่ายเจ้า

ปัญญา ตอนท่ี 1 (suPaTnSay PaKTI1-โซะเพีย ต็วนซาย  เพียะ ตี 

มวย) 8) กระต่ายเจ้าปัญญาตอนท่ี 2 (suPaTnSay PaKTI2-โซะเพีย 

ต็วนซาย  เพียะ ตี ปี)3  9)  มหาฤาษีชุบชีวิตเสือ (mhab£sIeR)aHxøa-
มหา รึเซ็ย โประฮ์ คลา) 10) แร้งหลอกช้างเผือก (tμate)akdMrIs-ทฺมาด 

                                                            
3 นักวิชาการชาวฝรั่งเศสบางท่านสันนิษฐานว่า  นิทานเรื่องกระต่ายเจ้าปัญญา  เป็น
เรื่องท่ีได้รับมาจากนิทานของมาเลเซีย  นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานท่ีได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุดในบรรดานิทานพ้ืนบ้านเขมร (v:an;DI kaGun, ม.ป.ป.: 5) 
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โ บ ก  ด็ อ ม เ ร ย  ซ อ )  1 1 )  ก ร ะ ต่ า ย ติ ด ต อ ต ะ แ บ ง 

(TnSayCab;KUTnigKl;Rtac- ต็วนซาย จ็วบ กูด นึง กล ตฺราจ)  

12) จระเข้กับคนขับเกวียน (RkeBInigGñkbrreTH-กฺรอเปอ นึง เนียะ 

โบร์ รอเตะฮ์) 13) ควายบ้านกับควายป่า (RkbIRsuknigRkbIéRB-   
กรฺ อ เ บ็ ย  ซฺ ร ก  นึ ง  กฺ ร อ เ บ็ ย  เ ป ร็ ย )  1 4 )  สุ นั ข จิ้ ง จ อกกั บ เ ต่ า 

(ccknigGeNþIk-จอจอก  นึ ง  อ็อนเ ดิก )  และ  15 )  ปัญญาเต่ า  

(R)aC£aGeNþIk-ปราจญา อ็อนเดิก)   

นิทานเหล่าน้ีแบ่งเป็นนิทานที่สรรเสริญคุณธรรมของกระต่าย
จํานวนทั้งสิ้นจํานวน  11 เรื่อง  ได้แก่ 1) คนสองคนอยู่บ้านใกล้กัน 
(mnusSBIrnak;enApÞHCitKña-มนุฮ์ ปีร์ เนียะ นึว เพฺตียะฮ จึด เคฺนีย) 

2 )  สุ นั ข จิ้ ง จ อ ก  ( cck-จ อ จ อ ก )  3 )  ช า ย รู้ ย า แ ก้ พิ ษ งู 

(bursecHfñaMBisBs;-โบะเราะฮ  เจะฮ ทฺนํา ปึฮ์ ปัวะฮ์ ) 4)  ชายหนุ่ม

สองคนอยากได้ภรรยาเขา (kemøaHBIrnak;cg;)anRbBn§eK-ก็อม

เลาะฮ ปีร์ เนียะ จ็อง บาน ปฺรอป็วน เก)  5)  เสือ  ลิง  และกระต่าย   
(xøa sVa nigTnSay-คลา  ซฺวา นึง  ต็วนซาย)  6)  บุรุษสู่ขอภรรยา 

(bursdNþwgRbBn§§-โบะเราะฮ  ด็อนดึง ปฺรอป็วน) 7) กระต่ายเจ้า

ปัญญา ตอนที่ 1 (suPaTnSay PaKTI1-โซะเพีย  ต็วนซาย  เพียะ ตี 
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มวย) 8)  กระต่ายเจ้าปัญญาตอนที่ 2  (suPaTnSay PaKTI2-โซะเพีย 

ต็วนซาย เพียะ ตี ปี)  9)  มหาฤาษีชุบชีวิตเสือ (mhab£sIeR)aHxøa-มหา 

รึเซ็ย โประฮ์ คลา) 10) แร้งหลอกช้างเผือก (tμate)akdMrIs-ทฺมาด โบก 

ด็อมเรย ซอ) และ 11)  จระเข้กับคนขับเกวียน (RkeBInigGñkbrreTH-
กฺรอเปอ นึง เนียะ โบร์ รอเตะฮ์)  

จากนิทานพ้ืนบ้านทั้ง 11 เรื่องนี้ทําให้เห็นถึงลักษณะนิสัยที่ดีของ 

กระต่าย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) กระต่ายมีความเฉลียวฉลาด    
มีปฏิภาณไหวพริบดี 2) กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน และ 
3) กระต่ายมีความยุติธรรม  (วิชชุกร  ทองหล่อ, 2542) 

ลักษณะเด่นทั้ง 3 ประการน้ีมักปรากฏร่วมกัน เห็นได้จากนิทาน
พ้ืนบ้านหลายๆ เรื่อง ที่กระต่ายแสดงน้ําใจต่อบุคคลอ่ืนด้วยการย่ืนมือเข้า
มาช่วยเหลือตัวละครอ่ืนที่กําลังมีความทุกข์ โดยใช้สติปัญญาของตนเพ่ือ
ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม เช่น นิทานเรื่อง  “จระเข้กับคนขับ

เกวียน” (RkeBInigGñkbrreTH-กฺรอเปอ นึง เนียะ โบร์ รอเตะฮ์) นิทาน

เรื่องนี้มีอยู่ว่า 

กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว  มีชายชราคนหนึ่งขับเกวียนผ่านมาทาง
หนองน้ําแห่งหน่ึง ซึ่งกําลังแห้งขอด  ขณะน้ันได้มีจระเข้ตัวหน่ึงคลาน
ขึ้นมาพบเข้า  และได้ขอความช่วยเหลือจากชายคนดังกล่าวให้พาไปส่งยัง
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หนองน้ําแห่งใหม่  ชายชรายินดีช่วยเหลือโดยยกจระเข้นั้นข้ึนมาไว้บน
เกวียน  แล้วใช้เชือกมัดจระเข้นั้นเข้ากับเกวียนจนแน่น  เพราะเกรงว่า
จระเข้จะพลัดตกลงจากเกวียนขณะเดินทาง  แต่พอมาถึงหนองน้ําแห่งใหม่  
จระเข้กลับแสดงนิสัยอกตัญญูออกมาให้เห็น  พอชายชราแก้เชือกออก  
จระเข้ได้ขอวัวคู่หน่ึงกินเป็นอาหาร  ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วจะกินชายผู้นี้แทน  
โดยอ้างว่าชายผู้นี้ทําร้ายตน  มัดตนเข้ากับเกวียนแน่นเกินไปทําให้มัน
หายใจไม่ออก  ชายคนน้ีจนปัญญาได้แต่เดินร้องไห้ไปตามทาง หวังจะไป
ขอความช่วยเหลือจากผู้พิพากษา  ระหว่างทางได้พบกับกระต่ายตัวหนึ่ง
เข้าโดยบังเอิญ  กระต่ายอาสาทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาให้โดยใช้วิธีจําลอง
สถานการณ์ที่เพ่ิงผ่านมา  กระต่ายใช้ให้ชายคนนั้นมัดจระเข้เข้ากับเกวียน
อีกครั้ง  และเมื่อชายคนน้ันมัดจระเข้เข้ากับเกวียนแล้ว  จระเข้ได้ร้องบอก
ไปว่าขอให้มัดเชือกให้แน่นขึ้นอีกเพราะเมื่อสักครู่ชายชรามัดแน่นกว่านี้
มาก  เหตุที่จระเข้กล่าวเช่นนี้เพราะมันต้องการให้กระต่ายเห็นจริงใน
ความผิดของชายขับเกวียน ชายชราจึงมัดจนแน่นทําให้จระเข้หายใจแทบ
ไม่ออก  แทนท่ีกระต่ายจะสั่งให้แก้มัดจระเข้   มันกลับร้องบอกให้ชายคน
น้ันนําขวานมาจามลงไปบนหัวของจระเข้จนตาย  กระต่ายกล่าวว่าเพราะ
จระเข้ ตัวนี้ เ ป็นสัตว์อกตัญญู  จึงไม่สมควรท่ีจะมี ชี วิตอยู่ อีกต่อไป 
(RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1989: 10-14) จะเห็นได้ว่า กระต่ายเป็น

สัตว์มีปัญญามากและได้ใช้ปัญญาของตนช่วยเหลือคนขับเกวียนให้พ้นทุกข์  
ดํารงความยุติธรรมไว้  ไม่ให้จระเข้พาลทําร้ายคนดีได้ 

แม้กระต่ายจะเป็นสัตว์ที่ดีมีปัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
หากแต่ในบางครั้งกระต่ายกลับใช้ปัญญาของตนสร้างความเดือดร้อนให้แก่
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หนองน้ําแห่งใหม่  ชายชรายินดีช่วยเหลือโดยยกจระเข้นั้นขึ้นมาไว้บน
เกวียน  แล้วใช้เชือกมัดจระเข้นั้นเข้ากับเกวียนจนแน่น  เพราะเกรงว่า
จระเข้จะพลัดตกลงจากเกวียนขณะเดินทาง  แต่พอมาถึงหนองน้ําแห่งใหม่  
จระเข้กลับแสดงนิสัยอกตัญญูออกมาให้เห็น  พอชายชราแก้เชือกออก  
จระเข้ได้ขอวัวคู่หน่ึงกินเป็นอาหาร  ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วจะกินชายผู้นี้แทน  
โดยอ้างว่าชายผู้นี้ทําร้ายตน  มัดตนเข้ากับเกวียนแน่นเกินไปทําให้มัน
หายใจไม่ออก  ชายคนน้ีจนปัญญาได้แต่เดินร้องไห้ไปตามทาง หวังจะไป
ขอความช่วยเหลือจากผู้พิพากษา  ระหว่างทางได้พบกับกระต่ายตัวหนึ่ง
เข้าโดยบังเอิญ  กระต่ายอาสาทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาให้โดยใช้วิธีจําลอง
สถานการณ์ที่เพ่ิงผ่านมา  กระต่ายใช้ให้ชายคนนั้นมัดจระเข้เข้ากับเกวียน
อีกครั้ง  และเมื่อชายคนน้ันมัดจระเข้เข้ากับเกวียนแล้ว  จระเข้ได้ร้องบอก
ไปว่าขอให้มัดเชือกให้แน่นขึ้นอีกเพราะเมื่อสักครู่ชายชรามัดแน่นกว่าน้ี
มาก  เหตุที่จระเข้กล่าวเช่นนี้เพราะมันต้องการให้กระต่ายเห็นจริงใน
ความผิดของชายขับเกวียน ชายชราจึงมัดจนแน่นทําให้จระเข้หายใจแทบ
ไม่ออก  แทนท่ีกระต่ายจะสั่งให้แก้มัดจระเข้   มันกลับร้องบอกให้ชายคน
นั้นนําขวานมาจามลงไปบนหัวของจระเข้จนตาย  กระต่ายกล่าวว่าเพราะ
จระเข้ ตัวนี้ เ ป็นสัตว์อกตัญญู  จึงไม่สมควรท่ีจะมี ชี วิตอยู่ อีกต่อไป 
(RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1989: 10-14) จะเห็นได้ว่า กระต่ายเป็น

สัตว์มีปัญญามากและได้ใช้ปัญญาของตนช่วยเหลือคนขับเกวียนให้พ้นทุกข์  
ดํารงความยุติธรรมไว้  ไม่ให้จระเข้พาลทําร้ายคนดีได้ 

แม้กระต่ายจะเป็นสัตว์ที่ดีมีปัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
หากแต่ในบางครั้งกระต่ายกลับใช้ปัญญาของตนสร้างความเดือดร้อนให้แก่
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ผู้อ่ืน จนทําให้ตนเองกลายเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ไป เช่น นิทานเรื่อง  “ควาย
บ้านกับควายป่า” (RkbIRsuknigRkbIéRB-กรอเบ็ย ซฺรก นึง กรอเบ็ย 

เปร็ย)  ที่กระต่ายคอยยุแยงให้ควายบ้านกับควายป่าต้องทะเลาะผิดใจกัน  
ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนหน้าน้ีสัตว์ทั้งสองตัวเคยเป็นเพ่ือนที่รักกันมากก็ตาม  
(RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1989: 15-16)   

นิทานเร่ือง “กระต่ายอยากกินกล้วย” (TnSaycg;suIeck-ต็วน

ซาย จ็อง ซี เจก) เป็นนิทานที่ปรากฏอยู่ทั้งในหนังสือนิทานสําหรับเด็กไป
จนถึงแบบเรียนระดับช้ันประถมศึกษาของกัมพูชา นิทานเร่ืองน้ีเล่าว่า  
กระต่ายตัวหนึ่งเห็นยายแก่เดินทูนกระจาดกล้วยมาตามทาง มันจึงแกล้ง
ทําเป็นนอนตายอยู่ข้างทาง พอยายเห็นเข้าก็นึกกระหยิ่มย้ิมย่อง หยิบ
กระต่ายตัวนั้นใส่ลงในตะกร้าต้ังใจว่า วันน้ีจะนํากระต่ายป่าไปแกงกิน  
ครั้นพอกระต่ายอยู่ในตะกร้าแล้ว มันกลับลืมตาและแอบกินกล้วยจนหมด  
และเมื่อยายเดินมาถึงบ้าน วางตะกร้าลง กระต่ายก็กระโดดหนีเข้าป่าไป 

นิทานเรื่อง “กระต่ายติดตอตะแบง”  (TnSayCab;KUTnig 

Kl;Rtac-ต็วนซาย  จวบ กูด นึง  กล  ตฺราจ)  กล่าวถึงความฉลาด    

เจ้าเล่ห์  รู้จักเอาตัวรอดของกระต่าย  ในคราวที่ก้นของมันติดอยู่กับตอ
ของต้นตะแบง  ซึ่งตอน้ันมียางเหนียว  มันพยายามย่ัวให้ช้างตัวหน่ึงที่
บังเอิญเดินผ่านมาพบเข้าโกรธจัด แล้วใช้งวงรัดตัวของมันเหว่ียงขึ้นไปใน
อากาศ ทําให้ก้นของมันหลุดออกจากตอตะแบง ก่อนที่เจ้ากระต่ายจะวิ่ง
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หนีหายเข้าป่าไป (RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1989: 3)   ถึงแม้ว่าใน

นิทานเรื่องน้ีกระต่ายจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเท่าใดนัก
เหมือนเรื่องอ่ืนๆ  หากแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์เพทุบายของ
กระต่ายได้เป็นอย่างดี 

ถึงกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีปัญญามาก  หากแต่ในบางคร้ังมันกลับ
ประมาท  โดยลืมไปว่าสัตว์อ่ืนๆ ก็มีปัญญาด้วยเช่นกัน  ดังเช่นที่ปรากฏใน
นิทานพ้ืนบ้านเร่ือง  “กระต่ายกับหอย” (TnSaynigxóg-ต็วนซาย นึง  

ขฺยอง) ที่กระต่ายท้าหอยว่ิงแข่งกัน  แต่ในท้ายที่สุดกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้  
เพราะหอยได้ให้เพ่ือนของตนอยู่รออยู่ตามจุดต่างๆ รอบบ่อ รวมท้ังบริเวณ
ใกล้กับเส้นชัยด้วย  เมื่อกระต่ายว่ิงไปถึงบริเวณใด  หอยตัวที่อยู่ข้างหน้าก็
จะคลานออกมาประหน่ึงว่ามันกําลังว่ิงนําหน้ากระต่ายอยู่  จนกระทั่งเห็น
กระต่ายว่ิงเข้ามาใกล้ถึงเส้นชัย  หอยตัวที่อยู่ใกล้เส้นชัยมากที่สุดก็คลาน
เข้าเส้นชัยพอดี  กระต่ายคิดว่าหอยว่ิงชนะตนเพราะไม่รู้เท่าทันกลอุบาย
ของหอย  แยกไม่ออกว่าหอยตัวใดคือตัวจริงและหอยตัวใดคือตัวปลอม 
(v:an;DI kaGun, ม.ป.ป.: 27-28) 

การใช้ปัญญาของกระต่าย  บางครั้งก็เป็นคุณ  ทําให้กระต่ายได้รับ
การยกย่องสรรเสริญให้เป็น  “โซะเพีย”  (suPa)  หรือผู้พิพากษา  ซึ่งเป็น

หน้าที่อันทรงเกียรติ  หากแต่ในบางคร้ังกระต่ายก็นําปัญญาของตนไปใช้
ในทางที่ผิดจนเกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน  โดยเฉพาะความเจ้าเล่ห์ของ
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หนีหายเข้าป่าไป (RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1989: 3)   ถึงแม้ว่าใน

นิทานเรื่องนี้กระต่ายจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเท่าใดนัก
เหมือนเรื่องอ่ืนๆ  หากแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์เพทุบายของ
กระต่ายได้เป็นอย่างดี 

ถึงกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีปัญญามาก  หากแต่ในบางคร้ังมันกลับ
ประมาท  โดยลืมไปว่าสัตว์อ่ืนๆ ก็มีปัญญาด้วยเช่นกัน  ดังเช่นที่ปรากฏใน
นิทานพ้ืนบ้านเร่ือง  “กระต่ายกับหอย” (TnSaynigxóg-ต็วนซาย นึง  

ขฺยอง) ที่กระต่ายท้าหอยว่ิงแข่งกัน  แต่ในท้ายที่สุดกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้  
เพราะหอยได้ให้เพ่ือนของตนอยู่รออยู่ตามจุดต่างๆ รอบบ่อ รวมท้ังบริเวณ
ใกล้กับเส้นชัยด้วย  เม่ือกระต่ายว่ิงไปถึงบริเวณใด  หอยตัวที่อยู่ข้างหน้าก็
จะคลานออกมาประหน่ึงว่ามันกําลังว่ิงนําหน้ากระต่ายอยู่  จนกระทั่งเห็น
กระต่ายว่ิงเข้ามาใกล้ถึงเส้นชัย  หอยตัวที่อยู่ใกล้เส้นชัยมากท่ีสุดก็คลาน
เข้าเส้นชัยพอดี  กระต่ายคิดว่าหอยว่ิงชนะตนเพราะไม่รู้เท่าทันกลอุบาย
ของหอย  แยกไม่ออกว่าหอยตัวใดคือตัวจริงและหอยตัวใดคือตัวปลอม 
(v:an;DI kaGun, ม.ป.ป.: 27-28) 

การใช้ปัญญาของกระต่าย  บางคร้ังก็เป็นคุณ  ทําให้กระต่ายได้รับ
การยกย่องสรรเสริญให้เป็น  “โซะเพีย”  (suPa)  หรือผู้พิพากษา  ซึ่งเป็น

หน้าที่อันทรงเกียรติ  หากแต่ในบางคร้ังกระต่ายก็นําปัญญาของตนไปใช้
ในทางที่ผิดจนเกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน  โดยเฉพาะความเจ้าเล่ห์ของ
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กระต่ายน้ัน  กลายเป็นที่มาของสํานวนเขมรท่ีว่า  “ไข้กระต่าย” ซึ่ง
สํานวนดังกล่าวยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันน้ี  

สํานวน “ไข้กระต่าย”  (®KunTnSay–กฺรุน ต็วนซาย)  หมายถึง  
ไม่ ไ ด้ ป่วยจริง  เสแสร้งแกล้งทําเป็นป่วยเหมือนกระต่ายเจ้าเล่ห์  
นอกจากน้ียังมีสํานวน  “จงเอาเยี่ยงนกยูง  อย่าเอาเยี่ยงกระต่าย” 
(eRbIRtab;stVek¶ak kuMeRbIRtab;ButTnSay–เปฺรอ ตฺรับ ซัด โกฺงก กม 

เป ฺรอ ตฺรับ ปุด ต็วนซาย)  แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่คนเขมรมีต่อสัตว์ทั้ง 2  
ชนิดน้ีที่แตกต่างกัน  นกยูงถือเป็นสัตว์ช้ันสูง  เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ที่เกิด
ในตระกูลสูง  มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  ต่างจากกระต่ายอย่าง
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4 ดูเพ่ิมเติมที่  ชาญชัย  คงเพียรธรรม.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง  การศึกษา
สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร.  อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
2558 
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กระต่ายผสานกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในเขมร 

ผู้เขียนขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์การนับถือศาสนาในเขมรพอ
สังเขปเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้ผู้อ่านได้เข้าใจที่มาที่ไปของศาสนากับการ
ประกอบสร้างวัฒนธรรมเขมร  ดังนี้   

ก่อนที่ชาวเขมรจะนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  พวก
เขานับถืออํานาจศักด์ิสิทธ์ิตามธรรมชาติ (Animism) มาก่อน  บูชาต้นไม้  
ภูเขา  โดยเช่ือว่าสิ่งเหล่านี้มีอํานาจลึกลับบางอย่างสิงสถิตอยู่และสามารถ
ดลบันดาลสิ่งที่เป็นคุณและโทษให้แก่มนุษย์ได้ ดังที่ อัง  จูเลียน (GaMg  
CUlan) (2000: ไม่มีเลขหน้า) นักวิชาการชาวเขมรกล่าวไว้ว่า “ความเช่ือ

ด้ังเดิมของคนเขมร คือการนับถืออํานาจศักด์ิสิทธ์ิตามธรรมชาติ ที่เขมร
เรียกว่า “ชีวจล” (CIvcl–จีเวียะจ็อล) ร่องรอยความเช่ือด้ังกล่าวที่ยังคง

อยู่ตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คือ ความเช่ือเรื่องเนียะตา (Gμkta) ซึ่ง
หมายถึง บรรพชน หรือคนที่บุกเบิกหักล้างถางพง แล้วสร้างบ้านแปงเมือง
ขึ้นมาเป็นคนแรก ด้วยวีรกรรมน้ีจึงทําให้เป็นที่จดจําและเล่าขานสืบต่อๆ 
กันมา กลายเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชาตามหมู่บ้าน วัดวา
อาราม สรุปว่า เนียะตาก็คือ มนุษย์ + ดิน (ธรรมชาติ) นั่นเอง”   
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ต่อมาเมื่อชาวเขมรหันมานับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  
ความเช่ือด้ังเดิมจึงได้เข้าไปผสมผสานกลมกลืนกับศาสนาที่รับมาจาก
อินเดียได้อย่างลงตัว  กลายเป็นศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธแบบเขมรขึ้น 

ประวัติศาสตร์เขมรในยุคฟูนัน  (ราวพุทธศักราช 600–1,000) 
เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายเข้ามามีอิทธิพลสูงสุด  อย่างไรก็ดี  
ลัทธิไวษณพนิกายและพระพุทธศาสนา ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นนิกายใด
ก็คงมีผู้นับถืออยู่ด้วย  แม้จะไม่รุ่งเรืองเทียบเท่า  ต่อมาในสมัยเจนละ (ราว
พุทธศักราช 1100–พุทธศักราช 1345)  ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย
นั้นยังคงมีอิทธิพลอยู่เช่นเดิม   ส่วนศาสนาพุทธน้ัน มีหลักฐานการนับถือที่
ชัดเจนขึ้น  กล่าวคือ  ลัทธิเถรวาทได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคน้ี  
เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากเกาะลังกาและอาณาจักรทวารวดี  ต่อมา   
ในสมัยเมืองพระนคร (ราวพุทธศักราช ที่ 1400–1800) ศาสนาพราหมณ์
ลัทธิไศวนิกายยังคงได้รับความนิยมสูงสุดเช่นเดิม  มีเพียงบางช่วงเวลา
เท่านั้น  ที่ลัทธิไวษณพนิกายได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น ในสมัยพระเจ้า 
สุริยวรมันที่ 2 (ราวพุทธศักราช 1656–1693)  ส่วนศาสนาพุทธนิกาย
มหายานน้ัน  ได้รับการประดิษฐานอย่างมั่นคงในยุคเมืองพระนคร  และได้
กลายมาเป็นศาสนาสําคัญในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ราว
พุทธศักราช 1724-1762)  ครั้นสิ้นรัชกาลดังกล่าวแล้ว  ศาสนาพราหมณ์
ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายจึงได้กลับฟ้ืนคืนมาอีกครั้งก่อนที่จะเส่ือม
ลงหลังจากการรุกรานของสยาม และการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์ขึ้นในเขมรอย่างมั่นคงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (สุภัทรดิศ  ดิศสกุล, 2547) 
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กระต่ายที่ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่องในศาสนาพราหมณ์ เช่น  
ภาพสลักที่ปราสาทกู่สวนแตง อําเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ประเทศไทย  ตอนกวนเกษียรสมุทรที่มีรูปกระต่ายปรากฏอยู่ ทั้งๆ ที่ใน
ปุราณะน้ันไม่มีส่วนใดที่กล่าวถึงกระต่ายเลย   

เรื่องราวใน  “กูรมาวตาร” มีอยู่ว่า เทวดากับอสูรสู้รบติดพันกัน
มาช้านาน  เทวดาสู้ฤทธ์ิของอสูรไม่ไหว  บาดเจ็บล้มตายไปเป็นอันมาก  
จึ งพากันมาปรึกษาพระนารายณ์   พระองค์จึ ง ดําริ ให้มี การกวน
เกษียรสมุทรข้ึน  แต่การกวนเกษียรสมุทรน้ีจะต้องอาศัยแรงของอสูรเข้า
ช่วยด้วยจึงจะสําเร็จได้  พระองค์จึงรับสั่งให้พระอินทร์ไปขอแรงจากพวก
อสูรโดยแสร้งทําเป็นอ่อนน้อม  เมื่อถึงคราวกวนเกษียรสมุทร  เทวดาและ
อสูรต่างนํารากไม้สมุนไพรวิเศษท้ิงลงไปในทะเลน้ํานม  ใช้ภูเขามันทระซึ่ง
ต้ังอยู่ตรงกลางทะเลต่างไม้กวน  ใช้พญาอนันตนาคราช  (หรือบางตําราว่า  
พญานาควาสุกรี) ต่างเชือกพันรอบภูเขา  ฝ่ายเทวดาฉลาดจับทางข้างหาง
นาค  โดยแสร้งทําเป็นยอมรับอํานาจของอสูรแล้วให้อสูรจับทางข้างหัว
นาคแทน  ขณะที่กําลังชักนาคอยู่นั้น  พญานาคได้รับความเจ็บปวด
ทรมานมากจึงพ่นพิษไฟออกมาถูกบรรดาอสูรได้รับบาดเจ็บล้มตายไปเป็น
อันมาก  พระนารายณ์ทรงสังเกตการณ์อยู่ด้วย  ทรงเกรงว่าโลกจะทะลุ
เน่ืองจากการกวนเกษียรสมุทร  จึงทรงอวตารลงมาเป็นเต่าเพ่ือรองรับ
ภูเขามันทระไว้เพ่ือช่วยรักษาโลก  ระหว่างน้ันมีอสูรปลาตนหนึ่งพยายาม
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จะเข้ามาตอดภูเขามันทระหวังให้ภูเขาน้ันพังพินาศลง  ทว่าพระนารายณ์
ในร่างของเต่าได้ชิงสังหารอสูรนั้นก่อน 

 กูรมาวตาร เป็นเรื่องราวที่ ช่างเขมรนิยมมาก  เพราะเหตุที่
เกี่ยวข้องกับการกวนเกษียรสมุทร ช่างเขมรมักสลักเรื่องน้ีไว้ที่บริเวณ
ทางเข้าเทวาลัย ที่สร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่พระนารายณ์  เช่น  ที่ปราสาทกุฎี
ศวร  เมืองเสียมเรียบ  ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น ภาพการกวน
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จากภาพสลักที่พบที่ปราสาทกู่สวนแตง พระนารายณ์ทรงอวตาร
เป็นเต่า  มีภูเขามันทระอยู่ตรงกลางภาพและพระนารายณ์ทรงกอดภูเขา
นั้นไว้เพ่ือบอกให้ทราบว่าเต่านั้นคืออวตารปางหน่ึงของพระองค์  เหนือ
ยอดเขามีพระพรหมประทับอยู่บนดอกบัว  อสูรและเทวดาต่างช่วยกันชัก
นาคซึ่งพันรอบภูเขาศักด์ิสิทธ์ินั้นไว้  โดยอสูรจับทางหัวนาคและเทวดาจับ
ทางหางนาคอยู่กลางเกษียรสมุทรหรือทะเลน้ํานม  สังเกตว่ามีรูปกระต่าย
ว่ิงเล่นอยู่บริเวณเท้าของอสูรและเทวดาด้วย  แสดงให้เห็นถึงความรัก
ความผูกพันระหว่างคนเขมรกับกระต่ายที่มากกว่าสัตว์ชนิดใดๆ  เพราะถ้า
ภาพสลักดังกล่าวเป็นภาพป่าเขาลําเนาไพร  การปรากฏรูปกระต่ายถือว่า
ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด  เพราะกระต่ายเป็นสัตว์ป่า  เมื่อช่างเขมรจะ
สลักภาพเล่าเรื่องฉากป่า  ก็จะใส่รูปสัตว์ป่านานาชนิดเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะ
เป็น  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  นกชนิดต่างๆ  เป็นต้น  เพราะตามแนวคิดเร่ือง
จักรวาลวิทยา (cosmology)  การสลักรูปสัตว์นานาชนิดลงไปให้ได้มาก
ที่สุดจะทําให้โลกสมมติที่ช่างเขมรสร้างขึ้นมานั้นสมบูรณ์  แต่ภาพสลักที่
ปราสาทกู่สวนแตงเป็นฉากที่เกิดขึ้นกลางทะเลน้ํานม ซึ่งไม่น่าจะมีกระต่าย
ไปอาศัยอยู่ได้  การสลักรูปกระต่ายจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ
กระต่ายในสังคมเขมรได้เป็นอย่างดี   
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ภาพที่  2  ภาพสลักบนทับหลังตอนกวนเกษียรสมุทร  พบที่ปราสาทกู่สวนแตง  
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ภาพโดย 

ดร.วรรณพรรธน์  เรืองทรัพย์ 

 
ภาพที่  3  ภาพสลักกระต่ายที่ช่างเขมรสลักเพ่ิมเข้ามาบนทับหลังตอนกวน

เกษียรสมุทร  พบที่ปราสาทกู่สวนแตง  อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17  ภาพโดย  ดร.วรรณพรรธน์  เรืองทรัพย์ 
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ภาพสลั กกระ ต่ ายที่ ป ร าส าทบาปวน  เ มื อ ง เ สี ยม เ รี ยบ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นอีกรูปหนึ่งที่น่าสนใจ  เพราะช่างเขมรสลักรูป
กระต่ายไว้ในตําแหน่งที่สูงกว่ารูปสิงห์  ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ช้ันสูง และมี
ความสําคัญมากตามคติความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์6  ถ้าพ้ืนที่สัมพันธ์
กับอํานาจแล้ว  ของที่อยู่ข้างบนมักย่อมสําคัญกว่าของที่อยู่ข้างล่างเสมอ  
ภาพสลักกระต่ายในภาพที่ 4  ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกระต่าย
ได้เป็นอย่างดี  

 
                                                            
6 สิงห์ไม่ใช่สัตว์ท่ีมีอยู่ในดินแดนเขมร  สันนิษฐานว่า  เขมรน่าจะรับคติ  ความเชื่อ
เรื่องสิงห์มาจากอินเดีย  สิงห์มีความสําคัญในฐานะเป็นพาหนะ ของเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์  เช่น  พระแม่ทุรคา  ศักติของพระศิวะมหาเทพ เป็นพาหนะของเทพนพเคราะห์
คือพระกุเวรและพระเกตุ  นอกจากน้ีสิงห์ยังเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ใน
ปางท่ีมีชื่อว่า “นรสิงหาวตาร”  และเน่ืองจากสิงห์เป็นเจ้าป่า  สิงห์จึงถือเป็น
สัญลักษณ์แทนอํานาจ  การเป็นผู้นํา  จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า  เพราะเหตุใดพระนาม
ของกษัตริย์กัมพูชาจึงมีคําว่า “สิงห์” เข้าไปประกอบอยู่ด้วย  เช่น พระเจ้านโรดม   
สีหนุ หรือ พระเจ้านโรดม  สีหมุนี  เป็นต้น 
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ภาพที่ 4 ภาพสลักรูปกระต่าย ณ ปราสาทบาปวน  สังเกตว่าช่างเขมรสลักรูป
กระต่ายให้อยู่เหนือสิงห์ซ่ึงถือเป็นสัตว์ชั้นสูงตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์  

ถ่ายโดย ผศ.ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 

 

กระต่ายกับความเชื่อในศาสนาพุทธ 

การผสานคติความเชื่อด้ังเดิมเข้ากับศาสนาพุทธ คือ  คติความเช่ือ
เรื่องกระต่ายซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนา  นิกายเถรวาทแต่เพียงฝ่าย
เดียว  คติดังกล่าวได้ส่งผลมาถึงประเพณีพิธีกรรมของคนเขมร นั่นก็คือ 
“ประเพณีไหว้พระจันทร์” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 12 ของทุกปี  (ตรงกับวันลอยกระทงของไทย) 

 กระต่ายที่ปรากฏในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกาย     
เถรวาทมาจากนิบาตชาดกเรื่อง “สสปัณฑิตชาดก” เน้ือเรื่องมีอยู่ว่า  
กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว  มีสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่  กระต่าย  นาก  สุนัข
จิ้งจอก และลิง เป็นเพ่ือนรักกัน  กระต่ายเป็นสัตว์มีปัญญา ได้แนะนํา
เพ่ือนๆ ให้รู้จักการให้ทาน  รักษาศีล  อยู่มาวันหน่ึง  กระต่ายแหงนหน้า
ขึ้นมองดูดวงจันทร์แล้วกล่าวกับเพ่ือนๆ ว่า  พรุ่งน้ีจะเป็นวันพระ ขอให้
พวกเราจงต้ังใจรักษาศีลอุโบสถ  แล้วจงให้ทาน  เพราะทานท่ีให้แด่ผู้ที่มี
ศีลน้ันย่อมมีผลมาก  ในวันน้ัน สัตว์ทั้ง 3 ชนิด  เว้นแต่กระต่ายต่างพากัน
ออกไปหาอาหารมาเก็บไว้  นากไปที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาเห็นปลาที่ชาวประมง
หามาได้ร้อยเป็นพวงฝังอยู่ในพ้ืนทราย  จึงคุ้ยขึ้นมาแล้วประกาศหา
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เจ้าของด้วยเสียงอันดังถึง 3 ครั้ง  เมื่อไม่มีใครตอบ  นากจึงถือว่าปลาน้ัน
ไม่มีเจ้าของ  แล้วนากก็นําปลาที่เก็บมาได้นั้นไปไว้ยังที่อยู่ของตน 

 สุนัขจิ้งจอกออกเที่ยวหาอาหาร  พบกระท่อมปลายนาซึ่งบัดนี้ไม่มี
คนอยู่  เห็นหม้อนมส้มกับเนื้อย่างวางไว้  จึงประกาศหาเจ้าของด้วยเสียง
อันดังถึง 3 ครั้ง  เมื่อไม่มีผู้ใดประกาศตนว่าเป็นเจ้าของ  สุนัขจิ้งจอกจึงนํา
ของทั้งหมดกลับมายังที่อยู่ของตน 

 ฝ่ายลิงพอออกไปหาผลไม้มาได้ก็นํากลับมาเก็บไว้ยังที่อยู่ของตน 
ส่วนกระต่ายไม่ได้หาอะไรเก็บไว้เลย  เพราะคิดว่า  ถ้าหากมีใครมาขอ
อาหารก็จะบริจาคร่างกายของมันให้เป็นทาน  วันต่อมา สัตว์ทั้ง 4 ชนิดพา
กันรักษาศีลอุโบสถอยู่ในถิ่นที่อยู่ของตน  ฝ่ายพระอินทร์ต้องการที่จะลอง
ใจสัตว์เหล่าน้ีจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์เฒ่า  เดินเข้ามาขออาหารจากสัตว์
ทีละชนิด  นากนําปลามามอบให้  สุนัขจิ้งจอกนําหม้อนมส้มและเน้ือย่าง
มามอบให้  ลิงนําผลไม้มามอบให้  ส่วนกระต่ายไม่มีอะไรจะมอบให้ จึง
บอกให้พราหมณ์เฒ่าก่อกองไฟขึ้น  แล้วสะบัดตัวอย่างแรงเพ่ือให้แมลง
เล็กๆ ที่เกาะอยู่ตามตัวหลุดออกมา  เพ่ือยามที่มันกระโดดเข้ากองไฟ  สัตว์
เหล่าน้ันจะได้ไม่ต้องตายตามมันไปด้วย ศีลของกระต่ายจะได้ไม่ขาด     
พอก่อไฟเสร็จ  กระต่ายกระโดดเข้ากองไฟด้วยใจที่เป็นสุข  หากแต่ไฟน้ัน
กลับไม่ระคายขนของกระต่ายเลยแม้แต่น้อย  พราหมณ์เฒ่าจึงเฉลยว่า  
แท้จริงแล้วพระองค์คือใคร  ทรงกล่าวสรรเสริญกระต่าย แล้วทรงประทับ
รูปของกระต่ายไว้ในดวงจันทร์ เพ่ือประกาศคุณงามความดีของสัตว์ชนิดน้ี
ไว้ตราบช่ัวนิรันดร 
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ประเพณีไหว้พระจันทร์หรือที่เขมรเรียกว่า “ซ็อมเปียะฮ์  เปฺรียะฮ์ 
แค” (sMBHRBHEx) แบ่งออกเป็นประเพณีไหว้พระจันทร์ของคนเขมรเชื้อ

สายจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8 (ประเพณีเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะไม่
กล่าวถึงในบทความนี้) และประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งคนเขมรทั่วไปถือ
ปฏิบัติ (ประเพณีชาติ) ซึ่งจะจัดขึ้น  ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี  
โดยชาวบ้านจะจัดโต๊ะไหว้ไว้บริเวณหน้าบ้าน  ของไหว้ประกอบไปด้วย
กล้วย  ข้าวเม่า  มัน  มะพร้าว  เผือก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของที่กระต่าย
ชอบท้ังสิ้น  ชาวเขมรได้ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน (RkumCMunMuTMenomTmøab;Exμr, 1994: 146) 

 การไหว้พระจันทร์ไม่ได้กระทํากันอยู่เฉพาะในกลุ่มสามัญชน
เท่านั้น  หากแต่ในราชสํานักก็มีการไหว้พระจันทร์ด้วย  เรียกว่า  “พระ
ราชพิธีไหว้พระแข”  โดยเจ้าพนักงานจะปูลาดเตรียมเคร่ืองบูชาบริเวณริม
ตลิ่งตรงบันไดลงไปพระราชตําหนักแพ  เครื่องบูชาประกอบด้วยข้าวเม่า  
2 โตกใหญ่  มะพร้าวอ่อน 2 ลูก  กล้วยไข่  10  หวี  เทียนใหญ่ 14 เล่ม 
(แทนด้วยจํานวนจังหวัดในขณะนั้น)  พอเวลา 24 นาฬิกาของวันขึ้น 15 
ค่ํา เดือน  12   พระเจ้าอยู่หัว  พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมด้วย
เหล่าข้าราชบริพาร มาประชุมพร้อมกัน  เจ้าพนักงานอ่านประกาศชุมนุม
เทวดา  ขอให้เทพยดาเจ้าช่วยอภิบาลรักษาพระเจ้าอยู่หัว พระเศวตฉัตร  
พระบรมวงศานุวงศ์  ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์  ขอให้ฝนฟ้า
ตกต้องตามฤดูกาล  เมื่ออ่านประกาศเทวดาจบลง พระเจ้าอยู่หัวจะทําการ
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แจกเคร่ืองสังเวยให้แก่บรรดาผู้ที่มาเข้าร่วมในพระราชพิธี (ศานติ  ภักดีคํา  
ผู้แปล, 2550: 131-135)  

 กระต่ายเป็นสัตว์ในคติความเช่ือด้ังเดิมของคนเขมร และน่าจะ
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  ได้เลื่อนขั้นมาเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิ  
โดยอาศัยชาดกทางพระพุทธศาสนามาประกอบสร้างพิธีกรรม การกราบ
ไหว้ขอพรกระต่ายในพระจันทร์เพ่ือขอให้เกิดความสุขสวัสดี ความอุดม
สมบูรณ์แห่งอาณาจักร  ถือเป็นตัวอย่างของการผสานความเช่ือด้ังเดิมเข้า
กับพระพุทธศาสนา  ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ว  “สสปัณฑิตชาดก” ไม่ใช่นิบาต
ชาดกสําคัญเมื่อเทียบกับทศชาติ  ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักและยอมรับ
มากกว่าในประเทศต่างๆ  ที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เช่นเดียวกันกับเขมร  (ทศชาติ  ได้แก่  พระเตมีย์  พระมหาชนก         
พระสุวรรณสาม  พระเนมิราช  พระมโหสถ  พระภูริทัต  พระจันทกุมาร  
พระนารท  พระวิธูรบัณฑิต  และพระเวสสันดร  ในพระชาติสุดท้ายคือ 
พระเวสสันดรน้ัน  เขมรเรียกว่า  “มหาชาติ” เพราะถือเป็นพระชาติของ
พระพุทธเจ้าที่มีความสําคัญมากที่สุด) 
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บทสรปุ 

กระต่ายเป็นสัตว์ที่น่าเอ็นดู  นอกจากรูปลักษณ์ที่พึงตา  น่าทะนุ
ถนอมแล้ว  กระต่ายยังเป็นสัญลักษณ์แทนความเฉลียวฉลาดอีกด้วย  
ความช่ืนชมของชาวเขมรที่มีต่อกระต่ายถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงาน
วรรณกรรม  งานประติมากรรมภาพสลักตามปราสาทหิน  ตลอดจน
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แบบเขมร  นอกจากนี้
กระต่ายยังสามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเร่ือง “การผสานความ
เช่ือทางศาสนา” (Religious Syncretism) ทั้งความเช่ือด้ังเดิม ศาสนาพราหมณ์  
และศาสนาพุทธในสังคมเขมรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
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 สัตว์ขนาดเล็กอย่างกระต่ายได้ทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมและ
ธรรมชาติ  เช่น  การไหว้พระจันทร์ คือการไหว้คุณงามความดีของกระต่าย
ใน “สสปัณฑิตชาดก” ที่ยอมเสียสละชีวิตเพ่ือเป็นทานบารมี  การกระทํา
ดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างที่ ดีที่มนุษย์ทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่าง        
และถ้าพิจารณาในด้านของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต้องถือเป็นข้ัน
ทุติยภูมิ (secondary socialization)  เพราะเป็นการสอนทางอ้อมเพื่อให้
คนในสังคมรู้จักการเสียสละ  แบ่งปัน  นอกจากน้ีจุดมุ่งหมายสําคัญอีก
ประการหนึ่งของประเพณีดังกล่าวคือเพ่ือให้พืชพันธ์ุธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์  ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ  
และตราบใดที่มนุษย์รู้จักเคารพธรรมชาติ  ตราบนั้นมนุษย์ก็จะดํารงชีวิต
อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข 
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สมบูรณ์  ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ  
และตราบใดที่มนุษย์รู้จักเคารพธรรมชาติ  ตราบนั้นมนุษย์ก็จะดํารงชีวิต
อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข 
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การศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราอาหารไทย: ศึกษาจาก

ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 
A Study of Cooking Terms in Thai Recipe Book:        
A Case of Her Ladyship Plain Phassakorawong’s 

“Mae Krua Hua Pa” Recipe Book1 
           ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 2 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มี วัตถุประสงค์คือศึกษาคํ าแสดงโภชนลักษณ์          

ในภาษาไทยที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 
และเพื่อศึกษาภูมิปัญญาเก่ียวกับการกินของชาวไทย ที่สะท้อนจากคํา
แสดงโภชนลักษณเ์หล่าน้ัน ผลการศึกษาผูวิ้จัยสามารถแบ่งคําแสดงโภชนลักษณ์
ออกเป็น  4  กลุ่ม คือ คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับช่ืออาหาร คําแสดง
โภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทําอาหาร  คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับ
เครื่องปรุงอาหาร  และคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับการปรุงอาหาร       
คําแสดงโภชนลักษณ์แต่ละกลุ่มสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของ
คนไทยในด้านจัดสํารับ  การจัดเตรียมการทําอาหาร  และการปรุงอาหาร 

คําสําคัญ: คําแสดงโภชนลักษณ์, ตําราอาหาร, แม่ครัวหัวป่าก์  
 
                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “คําแสดงโภชนลักษณ์ ในตํารา 
แม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์: ภาพสะท้อนด้านภาษาและวิถีชีวิต 
คนไทย” ซ่ึงได้รับทุนวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ 2559 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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Abstract 

   This article analyzes Thai cooking terms which were 
used in a cook book called “Mae Krua Hua Pa” written by        
Her Ladyship Plian Phassakorawong (Bunnag). It is aimed to 
investigate Thai consumption wisdoms which are realized 
through utilizing these cooking terms in this recipe book. The 
findings reveal four types of cooking terms. Those terms are 
names of dish, names of cooking equipment, names of 
ingredient, and names of cooking method. Those terms reveal 
Thai food consumption wisdoms on art of food plating, 
ingredient preparation and methods of cooking. 

Keywords: the cooking terms, cook book, Mae Krua Hua Pa 
 
1.  บทนํา 
 อาหารเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังปรากฏเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญอันดับแรกในปัจจัยสี่ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย  และยารักษาโรค มนุษย์ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกประกอบอาหาร
จาก วัตถุ ดิ บที่ มี อยู่ ต ามธรรมชา ติ ในบริ เ วณ ท่ีอยู่ อ าศั ยของตน             
อันประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก ๆ คล้ายคลึงกันคือเน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ 
เครื่องเทศ อาหารท่ีประกอบจากวัตถุดิบดังกล่าวจึงมีหลากหลาย และมีวิธี
ต่างๆ กันจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมในการกินอาหารตามถ่ินต่างๆ  
 ในตําราอาหาร  ผู้ เขี ยนตํารา มักนํา เสนอรายการอาหาร
หลากหลายออกเผยแพร่ให้ผู้สนใจลองประกอบอาหารรับประทาน 
รายการอาหารท่ีปรากฏอยู่นั้นถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีได้พัฒนา สั่งสมมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่าตําราอาหารย่อมสะท้อน
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ทั้งวิถีการปรุงอาหาร  วิถีการกินอาหารตลอดจนวัฒนธรรมการกินของคน
ในแต่ละประเทศ 
 ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์ อัญชลีนุกูล 
(2550) ที่ศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราอาหารไทยของหม่องหลวง 
เติบ ชุมสาย  และเว็บไซต์ปลาแดก พบว่าคําแสดงโภชนลักษณ์ยังมี
บทบาทสําคัญในการสะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมเก่ียวกับ
การบริโภคอาหารของคนไทย 

ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ นับเป็น
ตําราอาหารไทยที่จัดพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีทั้งหมด 5 เล่ม แต่ละเล่ม
ประกอบด้วย 8 ปริจเฉท รวบรวมเรื่องการปรุง อุปกรณ์เคร่ืองมือการทําอาหาร 
การจัดเตรียมการทําอาหาร ซึ่งในตําราน้ีแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีการ
ทําอาหารที่เป็นระบบ มีการช่ัง ตวง วัด กําหนดอัตราส่วนที่เป็นมาตรฐาน 
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ  ร.ศ. 127 ตรงกับปีพุทธศักราช 2452 ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ตํารากับข้าวของคนไทยท่ีมากด้วยคุณค่าและเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมด้านการกินของคนไทย 

ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ จึงถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมการบริโภคของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอด สั่งสมสืบ
ต่อกันมา  แม้จะบูรณาการกับชาติตะวันตก แต่ก็ยังคงสืบสานความเป็น
ไทยได้อย่างชัดเจน  

อย่างไรก็ดี ตําราเล่มน้ีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2452 นับถึง
ปัจจุบันได้ร้อยกว่าปี  มีบางส่วนของภาษาที่พ้นสมัยและอ่านค่อนข้างยาก  
การวิเคราะห์คําศัพท์ด้านการประกอบอาหารหรือคําแสดงโภชนลักษณ์จะ
ทําให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าด้านอาหารสามารถเข้าใจได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  และ
ผู้ที่สนใจการใช้ภาษาไทยในสมัยต่างๆ ได้เห็นการเปล่ียนแปลงของภาษาท่ี
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของคนไทยได้อย่างชัดเจน   
ไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ที่บอกลักษณะ  บอกช่ืออาหาร  บอกรส  และการต้ัง

141 
ช่ืออาหารซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
คนไทยด้วยกันทั้งสิ้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์   
ที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ และเพื่อศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับการกินของชาวไทยท่ีสะท้อนจากคําแสดงโภชนลักษณ์
เหล่าน้ัน 

 
2. คําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง          
เปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ 

หนังสือตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์  เป็น
ตําราอาหารไทยท่ีจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ .ศ .2452  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เป็นเวลา  108 ปี 
หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือตําราอาหารคุณภาพรุ่นเก่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน  
จึงน่าสนใจศึกษาการใช้คําต่างๆ  ที่เก่ียวกับอาหารการกินในตําราอาหาร
ไทยที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผู้วิจัยขอเรียกคําที่เก่ียวกับอาหารการกิน  
ไม่ว่าจะเป็นคําเรียกช่ืออาหาร  คําเรียกการทําอาหาร และคําเรียกการ
อุปกรณ์การทําอาหาร ฯลฯ ว่า “คําแสดงโภชนลักษณ์” 

จากการศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราอาหารไทยจากตํารา
แม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์  ผู้วิจัยสามารถแบ่ง     
การพิจารณาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับช่ืออาหาร    
คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทําอาหาร  คําแสดงโภชนลักษณ์
เกี่ยวกับเคร่ืองปรุงอาหารและคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับการปรุงอาหาร  
โดยมีสมมติฐานว่า คําแสดงโภชนลักษณ์ในแต่ละกลุ่มน่าจะสะท้อนถึง
ศิลปะในการจัดเตรียมวัตถุดิบ วัฒนธรรมค่านิยม  และวิถีการกินของ    
คนไทย ซึ่งในแต่ละกลุ่มของคําแสดงโภชนลักษณ์น้ันมีรายละเอียดดังน้ี 
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ช่ืออาหารซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
คนไทยด้วยกันทั้งสิ้น บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์   
ที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ และเพื่อศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับการกินของชาวไทยท่ีสะท้อนจากคําแสดงโภชนลักษณ์
เหล่าน้ัน 

 
2. คําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง          
เปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ 

หนังสือตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์  เป็น
ตําราอาหารไทยท่ีจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ .ศ .2452  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เป็นเวลา  108 ปี 
หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือตําราอาหารคุณภาพรุ่นเก่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน  
จึงน่าสนใจศึกษาการใช้คําต่างๆ  ที่เก่ียวกับอาหารการกินในตําราอาหาร
ไทยที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผู้วิจัยขอเรียกคําที่เก่ียวกับอาหารการกิน  
ไม่ว่าจะเป็นคําเรียกช่ืออาหาร  คําเรียกการทําอาหาร และคําเรียกการ
อุปกรณ์การทําอาหาร ฯลฯ ว่า “คําแสดงโภชนลักษณ์” 
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โดยมีสมมติฐานว่า คําแสดงโภชนลักษณ์ในแต่ละกลุ่มน่าจะสะท้อนถึง
ศิลปะในการจัดเตรียมวัตถุดิบ วัฒนธรรมค่านิยม  และวิถีการกินของ    
คนไทย ซึ่งในแต่ละกลุ่มของคําแสดงโภชนลักษณ์น้ันมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1  คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับชื่ออาหาร 
ช่ืออาหารที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน 

ภาสกรวงศ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ช่ืออาหารประเภทหุงต้ม        
ช่ืออาหารประเภทต้มแกง ช่ืออาหารประเภทกับเข้าของจาน ช่ืออาหาร
ประเภทเคร่ืองจ้ิมผักปลาแกล้ม ช่ืออาหารประเภทของหวานขนมและ
ผลไม้ ช่ืออาหารประเภทเคร่ืองว่าง  โดยช่ืออาหารแต่ละประเภทจะ
ประกอบด้วยส่วนที่บอกประเภทและส่วนที่ระบุวัตถุดิบที่ใช้ปรุง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1.1) ชื่ออาหารประเภทหงุต้ม 
  ช่ืออาหารประเภทหุงต้มในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน

ผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ นั้น เป็นรายการอาหารเกี่ยวกับ การหุงข้าว
ทั้งสิ้น โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทข้าวหุงทั่วไป         
ที่ปัจจุบันเรียกว่า “ข้าวสวย” จะแบ่งเป็นประเภทย่อยด้วยกรรมวิธีการหุง 
คือ หุงเข้าเช็ดน้ําธรรมดา หุงไม่เช็ดน้ํา ส่วนประเภทอ่ืนๆ นั้นจะบ่งบอก
กรรมวิธีการปรุงและวัตถุดิบในช่ือของอาหารด้วย ได้แก่ ประเภทข้าวต้ม  
เช่น เข้าต้มเปล่า เข้าต้มไก่ เข้าต้มหมู เข้าต้มหมูอย่างเก่า เข้าต้มปลาหมอ 
เข้าต้มปลากระพง เข้าต้มกรกฏ เข้าต้มกุ้งสมัยใหม่  เข้าต้มกับนํ้าซุ๊บ 
ประเภทข้าวผัด  เช่น เข้าผัดหมูแฮม เข้าผัดหมี่ เข้าผัดไก่ เข้าผัดสละ     
เข้าผัดระกํา เข้าผัดปูทะเล  เข้าผัดเย่ือเคยดี  เข้าผัดปลาหมึกแห้ง  เข้าผัด
ปลาหมึกสด เข้าต้มผัดใส่กล้วย  เข้าผัดหมูแนมแขง  เข้าผัดผลองุ่นแห้ง 
และประเภทข้าวอ่ืนๆ  ได้แก่  เข้าน่ึง เข้าแช่  เข้ายํา เข้าตุ๋น หุงเข้ามัน    
เข้าแดกงา เข้ากลั่น เข้าคลุก เข้าซาวน้ํา หุงเข้ากระทะ  

นอกจากน้ียังปรากฏช่ืออาหารท่ีได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ
ทั้งประเทศแถบยุโรป และแถบเอเชียด้วย เช่น เข้าต้มอย่างจีน  เข้าแขก 
เข้าบุหรี่อย่างแขก  เข้ามันเจ๊ก  หุงเข้าอย่างอังกฤษ  ป้ิงเข้าอย่างอเมริกัน  
หุงเข้าสุลต่าน  เป็นต้น 
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 2.1.2) ชื่ออาหารประเภทต้มแกง 

ช่ืออาหารประเภทต้มแกงในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ
ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ ปรากฏรายการอาหารประเภทต้มแกง แบ่ง
ออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ระบุคําว่า “แกง” ไว้ในช่ืออาหาร 
โดยส่วนใหญ่จะบอกถึงวัตถุดิบที่นํามาใช้แกง เช่น  แกงเนื้อวัว  แกงหมูกับ
ใบมะขามอ่อน  แกงหมูหองกับดอกไม้จีน  แกงหมูกับกับหน่อไม้เปร้ียว  
แกงหมูกับดอกส้มเสี้ยว แกงนกพิราบ  แกงไก่กับกะทิ  แกงไก่กับฟัก
เหลือง  แกงปลาเทโพ แกงปลาไหล  แกงปลาเทโพกับมะดัน  แกงปลา
เทโพกับบอน แกงปลาเทโพกับกับผักทอดยอด  แกงปลาช่อนกับมะดัน
ดอง  แกงปลาดุกทะเลกับหน่อไม้เปร้ียว  แกงนพเก้า  แกงมัสมั่น  แกง  
มัศหมั่นกับน้ําส้มซ่า  แกงดอกพะยอม  แกงโสนน้อย  แกงจาวตาล  แกง
ผักดอง  แกงก้าหรี่กุ้งกับแตงกวา  นอกจากน้ียังมีช่ือแกงบางประเภทท่ี
บอกกรรมวิธีการปรุง เช่น  แกงนอกหม้อ  ประเภทท่ีระบุรสแกง เช่น  
แกงจืด  แกงเผ็ด  แกงจืดรังนก  แกงเผ็ดไก่  แกงเผ็ดลูกช้ินปลากราย  
แกงเผ็ดหยวก  ห่านแกงเผ็ด  ประเภทแกงค่ัว เช่น  แกงขั้วกุ้งกับสัปรศ  
แกงขั้วเป็ดกับพุดซาแดง  แกงขั้วเป็ดกบัมะเขือเทศ  แกงขั้วไก่กับผลจันทน์เทศ  
แกงขั้วแมงดากับสัปรศ แกงขั้วปูเทล  แกงขั้วผลสมอไทย์  แกงขั้วเป็ดกับสละ 
แกงขั้วส้มตะพาบนํ้า  แกงขั้วส้มลูกช้ินปลาทูสด  แกงเต่าข้ัวส้ม  แกงหมูป่าข้ัวส้ม 
ประเภทต้มส้ม เช่น แกงต้มส้มสัปรสกับหมู  แกงต้มส้มปลาหมอ ประเภท
ต้มยํา เช่น ต้มยําเขมร ประเภทแกงป่า  เช่น ปลาดุกแกงป่า  และประเภท
แกงส้ม เ ช่น แกงส้มปลาหมอกับผักกระเ จ๊ียบปลาช่อนแกงส้มกับ         
ผลลางสาด 

2.1.3) อาหารประเภทกับเข้าของจาน 
            คําว่า “กับเข้าของจาน” ปัจจุบันน่าจะเรียกสั้น  ๆว่า “กับข้าว”  

ช่ืออาหารประเภทกับเข้าของจานหรือช่ือกับข้าวที่ปรากฏในตําราแม่ครัว
หัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อาจแบ่งออกเป็น  5 ประเภท 
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 2.1.2) ชื่ออาหารประเภทต้มแกง 

ช่ืออาหารประเภทต้มแกงในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ
ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ ปรากฏรายการอาหารประเภทต้มแกง แบ่ง
ออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ระบุคําว่า “แกง” ไว้ในช่ืออาหาร 
โดยส่วนใหญ่จะบอกถึงวัตถุดิบที่นํามาใช้แกง เช่น  แกงเนื้อวัว  แกงหมูกับ
ใบมะขามอ่อน  แกงหมูหองกับดอกไม้จีน  แกงหมูกับกับหน่อไม้เปร้ียว  
แกงหมูกับดอกส้มเสี้ยว แกงนกพิราบ  แกงไก่กับกะทิ  แกงไก่กับฟัก
เหลือง  แกงปลาเทโพ แกงปลาไหล  แกงปลาเทโพกับมะดัน  แกงปลา
เทโพกับบอน แกงปลาเทโพกับกับผักทอดยอด  แกงปลาช่อนกับมะดัน
ดอง  แกงปลาดุกทะเลกับหน่อไม้เปร้ียว  แกงนพเก้า  แกงมัสมั่น  แกง  
มัศหมั่นกับน้ําส้มซ่า  แกงดอกพะยอม  แกงโสนน้อย  แกงจาวตาล  แกง
ผักดอง  แกงก้าหรี่กุ้งกับแตงกวา  นอกจากน้ียังมีช่ือแกงบางประเภทท่ี
บอกกรรมวิธีการปรุง เช่น  แกงนอกหม้อ  ประเภทท่ีระบุรสแกง เช่น  
แกงจืด  แกงเผ็ด  แกงจืดรังนก  แกงเผ็ดไก่  แกงเผ็ดลูกช้ินปลากราย  
แกงเผ็ดหยวก  ห่านแกงเผ็ด  ประเภทแกงค่ัว เช่น  แกงขั้วกุ้งกับสัปรศ  
แกงขั้วเป็ดกับพุดซาแดง  แกงขั้วเป็ดกับมะเขือเทศ  แกงขั้วไก่กับผลจันทน์เทศ  
แกงขั้วแมงดากับสัปรศ แกงขั้วปูเทล  แกงขั้วผลสมอไทย์  แกงขั้วเป็ดกับสละ 
แกงขั้วส้มตะพาบนํ้า  แกงขั้วส้มลูกช้ินปลาทูสด  แกงเต่าขั้วส้ม  แกงหมูป่าขั้วส้ม 
ประเภทต้มส้ม เช่น แกงต้มส้มสัปรสกับหมู  แกงต้มส้มปลาหมอ ประเภท
ต้มยํา เช่น ต้มยําเขมร ประเภทแกงป่า  เช่น ปลาดุกแกงป่า  และประเภท
แกงส้ม เ ช่น แกงส้มปลาหมอกับผักกระเ จ๊ียบปลาช่อนแกงส้มกับ         
ผลลางสาด 

2.1.3) อาหารประเภทกับเข้าของจาน 
            คําว่า “กับเข้าของจาน” ปัจจุบันน่าจะเรียกสั้น  ๆว่า “กับข้าว”  

ช่ืออาหารประเภทกับเข้าของจานหรือช่ือกับข้าวที่ปรากฏในตําราแม่ครัว
หัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อาจแบ่งออกเป็น  5 ประเภท 

ประเภทที่
บอกกรรมวิธีการปรุง
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ได้แก่ ประเภทพล่า  ประเภทฉู่ฉี่  ประเภทยํา  ประเภทผัด ประเภททอด 
โดยมีรายละเอียดคือ ประเภทพล่า ได้แก่ ปูพล่า พล่าเนื้อสด พล่าเห็ด
โคลนสด พล่าปากนํ้า พล่าดอกพยอม  พล่ากุ้งอย่างจีน  พล่ากุ้งฝอยสด 
ประเภทฉู่ฉี่   ได้แก่  หมูฉู่ฉี่แห้ง  ฉู่ฉี่ปลาสังกระวาด  ฉู่ฉี่นกกระจาบ  ฉู่ฉี่
ปลาทูสด  ปลาเน้ืออ่อนฉู่ฉี่น้ํา  ประเภทยํา  ได้แก่ ยําใหญ่ ยําหนังหมู ยํา
ไก่กับมะเขือเหนียว ยําพริกอ่อน ยําเกสรดอกชมพู่แดง ยําขนุนอ่อน      
ยําแตงกวากับกุ้งรวน ยําผลกระเจี๊ยบ ยําต้นขึ้นไช่  ยําแห้วจีน ยําเปลือก
ส้มจีน ยําแท่อย่างไทย ในที่นี้ แท่ คือแมงกะพรุนหมักเกลือน่ันเอง 
ประเภทผัด ได้แก่ ผัดพริกแดงกับเต้าหู้เหลือง ผัดถั่วลันเตา ก้าหล่ําปลีผัด
กับกุ้ง  ผัดพริกช้ีฟ้ากับกุ้งตะเข็บ  ไก่ผัดขิงฤาเกาเหลาบูด  ผัดพริกช้ีฟ้ากับ
กุ้งตะเข็บผัดปลาแห้ง  ผัดปลาหาง ประเภททอด ได้แก่ มะเขือเทศยัดไส้
ทอด  นกกระจาบยัดไส้ทอด ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลากราย ล่าเตียง 
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145 
หลน ประเภทเจ่า ได้แก่  เจ่าแมงดา  เจ่าแมงดาน่ึง  เจ่าปลาทู  เจ่าปลาทู
นึ่ง เจ่าปลาเค้า หมูเจ่าสด ประเภทพล่า ได้แก่ กะปิพล่า  เต้าเจี้ยวพล่า  
พล่าไก่งวงแฮม พล่าปลาอันโชวี ประเภทลาบ ได้แก่ ลาบอย่างลาว ลาบแผลง 

 สังเกตได้ว่า อาหารประเภทพล่านี้ ถูกจัดแบ่งไว้ในทั้งสอง
ปริจเฉท  ไม่ว่าจะเป็นประเภทกับเข้าของจาน และประเภทเคร่ืองจิ้มผัก
ปลาแกล้ม ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เอามา “พล่า” เป็นสําคัญ เช่น หากเป็น
เน้ือสัตว์ ก็จะอยู่ในกลุ่มกับข้าวของจาน หากเป็นเคร่ืองปรุง เช่น กะปิ 
เต้าเจี้ยว ก็จะจัดในกลุ่มเครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม 

2.1.5) ชื่ออาหารประเภทของหวานขนมและผลไม้ 
  ช่ืออาหารประเภทของหวานขนมท่ีปรากฏในตําราแม่

ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้แก่ ประเภทที่ระบุคําว่า 
ทอง ได้แก่ ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน ฝอยทอง และ 
ประเภทที่ระบุคําว่า ข้าว  ได้แก่  เข้าเม่าบด เข้าเหนียวแก้ว นอกจากนี้ ยัง
มีช่ือของหวานขนมประเภททั่วไป ได้แก่  ช่อม่วง  ตะโก้สวรรค์  หันตราฤา
ขนมฝอย มัดสะกอด ลูกชุบ วุ้นไส้ สะกัดมัดสะกอด 

 ช่ืออาหารประเภทผลไม้ ที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของ 
ท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ ได้แก่ ประเภทที่ระบุคําว่า ผล เช่น ผลเงาะ  
ผลลังสาด ผลทุเรียน ผลทับทิม  ผลเกษ ผลหว้า ประเภทท่ีระบุคําว่า ลูก  
เช่น  ลูกตาล  ลูกชิด เป็นต้น 

 
2.1.6) ชื่ออาหารประเภทเคร่ืองว่าง  

  ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้ให้ความหมาย คําว่า 
“เครื่องว่าง” ไว้ว่า  “เครื่องว่างน้ีเปนของใช้รับประทานกลางวัน บ่าย ฤา
ค่ํา ระหว่างเวลาอาหารเช้าฤาเย็น มีทั้งคาวแลหวาน หลายอย่างต่างชนิดที่
แผลงถ่ายจากของต่างประเทศ ทั้ง  แม่ครัวหัวป่าก์ประดิษฐ์ขึ้นโดยมาก
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ที่สุดเพียงเมี่ยงของโบราณ ก็ทําเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลายอย่าง…” ช่ืออาหารประเภท
เครื่องว่าง อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  ดังน้ี 

 อาหารประเภทเคร่ืองว่าง ที่ระบุคําว่า “ขนม” ปรากฏในช่ือต่างๆ 
ได้แก่  ขนมจีบ  ขนมจีบอย่างเจ้าครอกวัดโพธ์ิ  ขนมจีบปุ่น  ขนมค้างคาว
อย่างเจ้าครอกทองอยู่  ขนมค้างคาวอย่างสมเด็จพระพันวรรษา ขนมตาล 
ขนมเบ้ือง ขนมเบ้ืองน่าหวาน ขนมเบ้ืองยวน ขนมไข่เต่า  ขนมปลากริม” 

 อาหารประเภทเคร่ืองว่าง ที่ระบุคําว่า “ข้าว” ปรากฏในชื่อต่างๆ 
ได้แก่ เข้าเกรียบแก้วไส้กุ้ง เข้าเกรียบแก้วไส้หมู เข้าเกรียบแก้วไส้หวาน 
เข้าเม่าเบ้ือง เข้าเม่าเขาย้อย 

 อาหารประเภทเคร่ืองว่าง ที่ระบุคําว่า “เมี่ยง” ปรากฏในชื่อต่าง  ๆได้แก่ 
เมี่ยงข่า เมี่ยงส้ม  เมี่ยงแนม 

 อาหารประเภทเครื่องว่าง ที่ระบุเป็นช่ืออาหารที่นํามาจากต่างประเทศ
เท่ า ที่ ป ร า กฏ  ไ ด้ แ ก่  คํ า ว่ า  มกะ โ ร นี  แ ฮ่ กึ๊ น ห รื อทอดมั น เ จ๊ ก             
โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ให้ความหมาย คําว่า “มะกะโรนี” ไว้ว่า 
“มกะโรนีนี้เป็นของกําเนิดในประเทศอิตาลี โรมวิษัย  เปนอาหารของ
ประชาชนชาต์ินั้น มะกะโรนีนี้ทําด้วยเข้าสาลีพรรณชนิดแขงกระด้างต่างๆ 
เอามาโม่ตําลงเปนแป้งผง ประสมกับนํ้าเล็กน้อย นวดเคล้าเปนอย่างแป้ง
ป้ันขนมจีบของเรา” (เล่ม 4, 2554: 135) ส่วนช่ืออาหารที่นํามาจาก
ต่างประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ แฮ่กึ๊นฤาทอดมันเจ๊ก  ไข่เค็มเมืองจีน  ไก่ต้ม
ขนมจีน 

นอกจากน้ี ยังมีอาหารประเภทเคร่ืองว่าง ที่เป็นช่ืออ่ืนๆ  ได้แก่ 
ศีร์ษะสุกรทรงเครื่อง  หมูต้ังสด ไข่ควํ่า  น้ํายาเหนือ  โสร่ง นั่งไข่  ตีนหมูถอด  
มะเขือเทศบรรจุไส้ครีม  ไส้เลือด พล่าหอยนางรมสด  ปลายาวเทิ่งบอง  
น้ําพริกจิ้มฤาทาเข้าตัง   
  

147 
คําแสดงโภชนลักษณ์ที่ปรากฏในช่ืออาหารประเภทต่างๆ ดังกล่าว

ข้างต้นสะท้อนถึงสํารับอาหารไทยในมื้อหน่ึงๆ จะประกอบด้วย  ข้าวสวย  
แกง  กับข้าวของจาน  เครื่องจ้ิมผักปลา แกล้ม  ของหวานขนม  ผลไม้    
ซึ่งถูกหลักโภชนาการ คือรับประทานอาหารครบ 5 หมู่หลัก  ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน  

คําแสดงโภชนลักษณ์ในช่ืออาหารประเภทต่างๆ ที่สะท้อนถึงการ
รับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการดังกล่าวน้ัน  หากพิจารณาใน
มุมมองของภาพสะท้อนด้านการใช้ภาษาแล้วกล่าวได้ว่าช่ืออาหารที่ปรากฏ
ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ประกอบด้วยคําแสดงโภชนลักษณ์ที่บ่งช้ีถึงประเภท
อาหาร  วัตถุดิบ  แหล่งที่มาของอาหาร รสอาหารอย่างชัดเจน 

2.2 คําแสดงโชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์การทําอาหาร 
กลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทําอาหาร ในครัว

จะปรากฏมากในตอนท่ีบอกวิธีทําอาหาร จากการวิจัยพบว่าอุปกรณ์     
การทําอาหารในครัวไทยจะปรากฏพร้อมกับคําแสดงโภชนลักษณ์ประเภท
คํากริยาที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับประเภทของอาหาร ดังปรากฏดังนี้ 

  2.2.1) คําแสดงโภชนลักษณ์เ ก่ียวกับอุปกรณ์การ
ทําอาหารประเภทการหุงต้มข้าว  

  จากการวิจัยกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์
การทําอาหารประเภทการหุงต้มข้าว จะปรากฏอุปกรณ์การหุงข้าวต่างๆ ที่
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อธิบายไว้พร้อมๆ กับคํากริยาที่ใช้กับ
อุปกรณ์ นั้นๆ ดังตาราง ดังนี้ 
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กลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทําอาหาร ในครัว

จะปรากฏมากในตอนท่ีบอกวิธีทําอาหาร จากการวิจัยพบว่าอุปกรณ์     
การทําอาหารในครัวไทยจะปรากฏพร้อมกับคําแสดงโภชนลักษณ์ประเภท
คํากริยาที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับประเภทของอาหาร ดังปรากฏดังนี้ 

  2.2.1) คําแสดงโภชนลักษณ์เ ก่ียวกับอุปกรณ์การ
ทําอาหารประเภทการหุงต้มข้าว  

  จากการวิจัยกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์
การทําอาหารประเภทการหุงต้มข้าว จะปรากฏอุปกรณ์การหุงข้าวต่างๆ ที่
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อธิบายไว้พร้อมๆ กับคํากริยาที่ใช้กับ
อุปกรณ์ นั้นๆ ดังตาราง ดังน้ี 
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148 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์ 
การทําอาหารประเภทการหุงต้มข้าว 
 
อุปกรณ์ที่ใช้หงุข้าว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์หุงขา้ว 

หม้อ  ( เ ด๋ียวนี้มีหม้อ
ต่างประเทศทําด้วย
เ ห ล็ ก เ ค ลื อ บ
ทองเหลือง ทองแดง 
แลเงินเบาอาลุมมินัม
ขนาดชนิดต่างๆ  ใน
ท้องตลาดมากตามท่ี
เลือกจะใช้ได้ดี) (เล่ม 
1, 2554: 50) 

เอาเข้ากรอกหม้อ ซาวให้หมด รินนํ้าสัก
สองฤาสามหน แล้วเทนํ้าลงใหม่ให้เพียง
คอหม้อ ต้องสังเกตดูว่าจะไม่แน่นหม้อได้ 
ปิดฝา (เล่ม 1, 2554: 50) 

เล่าอ๋วย เอาเข้ากรอกลงในหม้อฤาเล่าอ๋วยคเนดู
สักครึ่งหม้อเทนํ้าลงให้ท่วม สูงกว่าเมล็ด
เข้าองคุลีหน่ึง ปิดฝา (เล่ม 1, 2554: 53) 

เตา  เตาอ้ังโล่  
ถ่าน  ฟืน  

เอาหม้อขึ้นต้ังบนไฟจะใช้ฟืนฤาถ่านก็
ตาม (เล่ม 1, 2554: 50) 
เขี่ยไฟเอาถ่านไว้แต่น้อย ยกหม้อขึ้นต้ัง
บนไฟอ่อนๆ (เรียกว่า ดง) ระวังอย่าให้
ไหม้ (เล่ม 1, 2554: 51) 

จ่า ช้อนไม้ เอาช้อนฤาจ่าไม้คนเข้าในหม้อให้ทั่วกัน 
(เล่ม 1, 2554: 51) 
เอาด้ําจ่ายงขึ้นให้เมล็ดเข้ากระจาย (เล่ม 
1, 2554: 51) 
 

149 
อุปกรณ์ที่ใช้หงุข้าว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์หุงขา้ว 

พิมพ์ เคลือบฤาพิมพ์
เหล็กวิลาศที่มีรูปต่าง ๆ 

เอาเข้าสารที่ขาวซาวนํ้าให้หมด  เทลงใน
พิมพ์เคลือบฤาพิมพ์เหล็กวิลาศที่มีรูป
ต่าง ๆ คะเนประมาณค่อนพิมพ์ เอา
น้ําดอกไม้เทลงในพิมพ์ พอเต็มปากพิมพ์ 
(เล่ม 4, 2554: 24) 

ลังถึง เอาข้ึนลังถึงนึ่งจนเข้าสุก  
แล้วปลงลังถึงลง (เล่ม 4, 2554: 24) 

หวด 
 

เอาหม้อต้ังเทนํ้าลงในหม้อแล้วเอาหวด
ดินซ้อนบนปากหม้อ (เล่ม 4, 2554: 26) 

โม่ เอาเข้าสารแช่น้ําเสียสักครู่หน่ึงจึงเอาขึ้น
ขั้วให้เหลืองจนมีกลิ่นหอม จึงเอามาบด
ให้เลอียดฤาจะใช้โม่เอาก็ได้ (เล่ม 1, 
2554: 86) 

ชาม พอเสร็จสุกทั่วกันแล้ว ตักลงชามผักชีโรย 
ต้ังให้รับประทาน (เล่ม 4, 2554: 26) 
เข้าสุกชามหน่ึง (เล่ม 4, 2554: 29) 

เสวียน ยกลงตั้งบนเสวียนเปนใช้ได้ คดลงขันเข้า
บาตร์ไปต้ัง 
(เล่ม 1,  2554: 51) 

  2.2.2) คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์การ
ทําอาหารประเภทต้มแกง กับข้าวของจาน เครื่องจิ้มผักปลาแกล้มและ
เครื่องว่าง 

  จากการวิจัยกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์
การทําอาหารประเภทต้มแกงจะปรากฏอุปกรณ์การทําแกงต่างๆ           
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149 
อุปกรณ์ที่ใช้หงุข้าว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์หุงขา้ว 

พิมพ์ เคลือบฤาพิมพ์
เหล็กวิลาศที่มีรูปต่าง ๆ 

เอาเข้าสารที่ขาวซาวนํ้าให้หมด  เทลงใน
พิมพ์เคลือบฤาพิมพ์เหล็กวิลาศที่มีรูป
ต่าง ๆ คะเนประมาณค่อนพิมพ์ เอา
น้ําดอกไม้เทลงในพิมพ์ พอเต็มปากพิมพ์ 
(เล่ม 4, 2554: 24) 

ลังถึง เอาขึ้นลังถึงน่ึงจนเข้าสุก  
แล้วปลงลังถึงลง (เล่ม 4, 2554: 24) 

หวด 
 

เอาหม้อต้ังเทนํ้าลงในหม้อแล้วเอาหวด
ดินซ้อนบนปากหม้อ (เล่ม 4, 2554: 26) 

โม่ เอาเข้าสารแช่น้ําเสียสักครู่หน่ึงจึงเอาขึ้น
ขั้วให้เหลืองจนมีกลิ่นหอม จึงเอามาบด
ให้เลอียดฤาจะใช้โม่เอาก็ได้ (เล่ม 1, 
2554: 86) 

ชาม พอเสร็จสุกทั่วกันแล้ว ตักลงชามผักชีโรย 
ต้ังให้รับประทาน (เล่ม 4, 2554: 26) 
เข้าสุกชามหน่ึง (เล่ม 4, 2554: 29) 

เสวียน ยกลงต้ังบนเสวียนเปนใช้ได้ คดลงขันเข้า
บาตร์ไปต้ัง 
(เล่ม 1,  2554: 51) 

  2.2.2) คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์การ
ทําอาหารประเภทต้มแกง กับข้าวของจาน เครื่องจ้ิมผักปลาแกล้มและ
เคร่ืองว่าง 

  จากการวิจัยกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์
การทําอาหารประเภทต้มแกงจะปรากฏอุปกรณ์การทําแกงต่างๆ           
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150 
ที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อธิบายไว้ พร้อมๆ กับคํากริยาที่ใช้กับ
อุปกรณ์น้ันๆ  ดังตาราง ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์การทําอาหาร
ประเภทต้มแกงกับข้าวของจาน เครื่องจิ้มผักปลาแกล้มและเครื่องว่าง 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครัว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําครัว
หม้อแกง เอาหัวกะทิกับกลางใส่หม้อเคี่ยวไปจน

แตกมัน (เล่ม 1, 2554: 82) 
กระทะ เอากระทะต้ังบนไฟ น้ํามันหมูที่หั่นไว้

ลงผัดในกระทะจนมันแขงกรอบ (เล่ม 
4, 2554: 27) 

อ่างดิน ปอกมะพร้าว คั้นกระทิเอาแต่หัวค่นๆ 
เทลงในอ่างดิน  (เล่ม 2,  2554: 70) 

กระชอน ตักลงกระชอนให้เสด็จนํ้ามันไว้บรรจุ 
(เล่ม 2,  2554: 70) 

กระต่ายจีน เอามะพร้าวกระเทาะและปอกเปลือก
นอกแล้วขูดด้วยกระต่ายจีน (เล่ม 1,  
2554: 55) 

ครก 
ครกดิน 
ครกหิน 

เอาเคร่ืองแกงเหล่าน้ันเทลงครกตําให้
ละเอียด (เล่ม1,  2554: 61) 
เอาหัวหอมเย่ือเคย พริกไทยลงครก  

สากไม้ / สากเหล็ก 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําครัว 

โขลกให้ละเอียด (เล่ม 3, 2554: 65) 
ครกดินสากไม้ดีกว่าครกหินแลสาก
เหล็ก (เล่ม 1, 2554: 94) 
 

151 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครัว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําครัว
มีด ตักเอาแต่ตัวปลาหมอจากหม้อแกง 

เอามีดกรีดที่สัน  ค่อยแบะออกสองซีก 
ระวังอย่าให้แตกได้ (เล่ม 3, 2554: 62)

เขียง กุ้งสดปอกเปลือก เอาแต่เน้ือกับมันขึ้น
เขียงสับให้เข้ากัน (เล่ม 5, 2554: 248)

ผ้าขาวบาง เอาเน้ือหมูสุกลงในผ้าขาวบางบิดให้
แห้ง แลเก็บเอานํ้าที่บิดออกจากเน้ือ
หมูไว้ (เล่ม 1, 2554: 85) 

ตะแกรง เอามันหมูที่หั่นไว้เทลงในกระทะคน 
พอมันหมูนั้นแข็งตัวดีแล้ว เอาขึ้นเทลง
บนกระชอน เอาน้ําเย็นราดสงเอาขึ้น
บนตะแกรงทั้งหนังและมัน (เล่ม 1, 
2554: 86) 

เตา เตาที่จะใช้หุงนั้น ใช้ก่ออิฐแลโคลนผสม
แกลบอย่าง  1 หุง ต้มเ ข้า  ( เล่ม  2, 
2554: 28) 

เตานํ้ามันปิโตรเลียม หุงด้วยเตานํ้ามันปิโตรเลียม พอเข้านั้น
เดือดคนเข้าด้วยกันดีแล้ว ปิดฝาหม้อ
จนเข้านั้นเดือดอีก จนเหง่ือตกจากฝา
หม้อก็รู้ว่านํ้าแห้ง หุงเข้าบุหรี่ต้น (เล่ม 
2, 2554: 27) 
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151 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครัว คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําครัว
มีด ตักเอาแต่ตัวปลาหมอจากหม้อแกง 

เอามีดกรีดที่สัน  ค่อยแบะออกสองซีก 
ระวังอย่าให้แตกได้ (เล่ม 3, 2554: 62)

เขียง กุ้งสดปอกเปลือก เอาแต่เน้ือกับมันขึ้น
เขียงสับให้เข้ากัน (เล่ม 5, 2554: 248)

ผ้าขาวบาง เอาเน้ือหมูสุกลงในผ้าขาวบางบิดให้
แห้ง แลเก็บเอานํ้าที่บิดออกจากเน้ือ
หมูไว้ (เล่ม 1, 2554: 85) 

ตะแกรง เอามันหมูที่หั่นไว้เทลงในกระทะคน 
พอมันหมูนั้นแข็งตัวดีแล้ว เอาขึ้นเทลง
บนกระชอน เอาน้ําเย็นราดสงเอาขึ้น
บนตะแกรงทั้งหนังและมัน (เล่ม 1, 
2554: 86) 

เตา เตาที่จะใช้หุงน้ัน ใช้ก่ออิฐแลโคลนผสม
แกลบอย่าง  1 หุง ต้มเข้า  ( เล่ม  2, 
2554: 28) 

เตานํ้ามันปิโตรเลียม หุงด้วยเตาน้ํามันปิโตรเลียม พอเข้านั้น
เดือดคนเข้าด้วยกันดีแล้ว ปิดฝาหม้อ
จนเข้าน้ันเดือดอีก จนเหง่ือตกจากฝา
หม้อก็รู้ว่านํ้าแห้ง หุงเข้าบุหรี่ต้น (เล่ม 
2, 2554: 27) 
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152 
2.2.3) คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์        

การเตรียมของหวาน ขนม ผลไม้ 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์การเตรียมของ
หวาน ขนม ผลไม้ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

พิมพ์ขนม ควักขนมอัดลงไปให้เต็มพิมพ์ (เล่ม 1, 
2554: 127) 

ไม้ปากเป็ด เอาไม้ปากเป็ดช้อนกลับหน้าลง (เล่ม 1, 
2554: 129) 

กระทะทอง เอานํ้าตาลเชื่อมลงในกระทะทอง (เล่ม 1, 
2554: 130) 

กระทะเหล็ก เอาน้ํามันมะพร้าวใหม่ ๆ ฤานํ้ามันหมูก็ได้
เทลงในกระทะเหล็ก (เล่ม 1, 2554: 136) 

หม้อเคลือบ เอาน้ําเทลงกระทะทองฤาหม้อเคลือบ ต้ัง
บนไฟให้เดือดพลุ่ง (เล่ม 2, 2554: 99) 

มีดทอง ใช้มีดทองถือมือขวา ตัดที่ขั้วออกเสียก่อน  
(เล่ม 2, 2554: 111) 

มีดทําด้วยทองม้าฬ่อ มะปรางท่ีจะปอกริ้วน้ันต้องเลือกท่ีสุกและ
ไม่ชํ้าปอกด้วยมีดทําด้วยทําด้วยทองม้าฬ่อ 
เป็นต้น (เล่ม 1, 2554: 143) 

มีดคว้าน มะปรางปอกเกล้ียงทั้งพวงต้องคว้านเม็ด
ข้างเดียว   (เล่ม 1, 2554: 148) 
 

153 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

หินลับ มีดปอกมะปรางต้องมีมากเล่ม...และต้องมี
หินลับไว้กับตัว (เล่ม 1, 2554: 149) 

กระต่ายจีน ปอกมะพร้าวกระเทาะออกเอาแต่เน้ือ 
ปอกผิวดําออกให้หมด ขูดด้วยกระต่ายจีน 
(เล่ม 1, 2554: 175) 

ถาดน่ึง ตักลงในถาดนึ่ง (เล่ม 2, 2554: 105) 
ลังถึง ตักลงในถาดนึ่งในรังถึง (เล่ม 2, 2554: 

105) 
ผ้าขาว ชิมดูเค็มแลหวาน พอกลืนกันกับเปร้ียว จึง

กรองด้วยผ้าขาวเน้ือดี (เล่ม 2, 2554: 
117) 

ถุงผ้า เอาเข้าสารแช่น้ําโม่แล้วเทลงในถุงผ้าทับ
น้ําให้แห้ง (เล่ม 2, 2554: 135) 

หม้อดิน เอาหม้อดินบรรจุน้ําสักค่อนหม้อ ผ้าขาว
เนื้อดีผูกปากให้ตึง...เจาะผ้าขาวที่ริมปาก
หม้อพอให้ไอขึ้น (เล่ม 2, 2554: 135) 

ฝาละมี ยกขึ้นต้ังไฟ ฝาละมีปิดบนผ้าจนนํ้าเดือด ๆ  
(เล่ม 2, 2554: 135) 

จอก แล้วเอาจอกตักแป้ง เทลงบนผ้า เอาก้น
จอกละเลงบางๆ (เล่ม 2, 2554: 136) 

คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทําครัวในอดีตเมื่อร้อยปีที่
ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ อันแสดงถึงนวัตกรรม
และภูมิปัญญาไทยในสมัยก่อน อุปกรณ์ทําครัวในตําราแม่ครัวหัวป่าก์   
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

คํากริยาท่ีใช้กับอุปกรณ์ในการทําของ
หวาน ขนม ผลไม้ 

หินลับ มีดปอกมะปรางต้องมีมากเล่ม...และต้องมี
หินลับไว้กับตัว (เล่ม 1, 2554: 149) 

กระต่ายจีน ปอกมะพร้าวกระเทาะออกเอาแต่เน้ือ 
ปอกผิวดําออกให้หมด ขูดด้วยกระต่ายจีน 
(เล่ม 1, 2554: 175) 

ถาดนึ่ง ตักลงในถาดนึ่ง (เล่ม 2, 2554: 105) 
ลังถึง ตักลงในถาดนึ่งในรังถึง (เล่ม 2, 2554: 

105) 
ผ้าขาว ชิมดูเค็มแลหวาน พอกลืนกันกับเปร้ียว จึง

กรองด้วยผ้าขาวเน้ือดี (เล่ม 2, 2554: 
117) 

ถุงผ้า เอาเข้าสารแช่น้ําโม่แล้วเทลงในถุงผ้าทับ
น้ําให้แห้ง (เล่ม 2, 2554: 135) 

หม้อดิน เอาหม้อดินบรรจุน้ําสักค่อนหม้อ ผ้าขาว
เนื้อดีผูกปากให้ตึง...เจาะผ้าขาวที่ริมปาก
หม้อพอให้ไอขึ้น (เล่ม 2, 2554: 135) 

ฝาละมี ยกขึ้นต้ังไฟ ฝาละมีปิดบนผ้าจนนํ้าเดือด ๆ  
(เล่ม 2, 2554: 135) 

จอก แล้วเอาจอกตักแป้ง เทลงบนผ้า เอาก้น
จอกละเลงบางๆ (เล่ม 2, 2554: 136) 

คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทําครัวในอดีตเม่ือร้อยปีที่
ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ อันแสดงถึงนวัตกรรม
และภูมิปัญญาไทยในสมัยก่อน อุปกรณ์ทําครัวในตําราแม่ครัวหัวป่าก์   
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ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์นับว่าเป็นอุปกรณ์ทําครัวมาตรฐานที่ใช้
ในการทําอาหารไทยประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

2.3 คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับเครื่องปรุงอาหาร 
เคร่ืองปรุงอาหารที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง

เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ แบ่งออกเป็นเครื่องปรุงประเภทสมุนไพรหรือ
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอาหาร ดังน้ี 

2.3.1) เครื่องปรุงประเภทสมุนไพรหรือเครื่องเทศ 
ได้แก่ ข่า ตะไคร้ พริกไทย รากผักชี กระเทียม หอม  ใบมะกรูด  ลูกผักชี 
ยี่หร่า ลูกแป๊ะก๊ก ผิวมะกรูด    ใบมะกรูด  ผิวส้มซ่า ขิง 

2.3.2) เครื่องปรุงให้เกิดรสอาหาร แบ่งออกเป็น เครื่องปรุง
รสอาหารคาว ประกอบด้วย เครื่องปรุงรสเค็ม ได้แก่ เกลือ กระปิ น้ําเคย 
น้ําปลาร้า เย่ือเคย เจ้าเจี้ยว น้ําปลาย่ีปุ่น น้ําปลาดี เครื่องปรุงรสเผ็ด ได้แก่ 
พริกแห้ง พริกอ่อน พริกช้ีฟ้า พริกขี้หนู พริกเหลือง พริกแดง พริกสด  
เครื่องปรุงรสเปรี้ยว ได้แก่ น้ําส้มมะขาม น้ํามะกรูด น้ํามะนาว น้ําส้มซ่า 
มะดัน มะปราง ระกํา มะม่วงดิบ เครื่องปรุงรสหวานในอาหารคาว ได้แก่  
น้ําตาลหม้อ น้ําตาลทราย น้ําอ้อยสด น้ําผึ้ง เครื่องปรุงรสอาหารหวาน    
ที่กล่าวถึงในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้แก่ 
น้ําตาลชนิดต่างๆ คือ น้ําตาลหม้อ น้ําตาลทราย น้ําตาลโตนด น้ําตาล
มะพร้าว น้ําตาลเชื่อม น้ําตาลปึกฤางบ รวมท้ัง น้ําผึ้ง เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์นี้ จะเน้นในเรื่องการใช้รสหวานเพ่ือปรุงรสให้ความ
กลมกล่อมในอาหารแต่ละชนิด มีการบรรยายลักษณะของความหวานใน
ลักษณะที่ต่างๆ กัน เช่น หวานของนํ้าตาลทราย หวานของนํ้าตาลหม้อ 
การเลือกใช้น้ําตาลผิดประเภทก็จะทําให้อาหารก็จะทําให้อาหารเสีย
รสชาติและขาดความกลมกล่อมได้ 

2.3.3) เครื่องปรุงให้เกิดกลิ่นและสใีนอาหาร โดยเฉพาะ
ในขนมหวาน ซึ่งมีเครื่องปรุงกลิ่นให้เกิดกลิ่นหอมและเคร่ืองปรุงสีในขนม

155 
ด้วยเคร่ืองปรุงกลิ่นให้ขนมมีกลิ่นหอมที่สําคัญเท่าที่ปรากฏ คือ น้ําดอกไม้  
น้ําดอกไม้เทศ  ส่วนเคร่ืองปรุงสีให้ขนมมีสีน่ารับประทานเท่าที่ปรากฏ คือ 
น้ําจากดอกไม้ น้ําฝาง ครั่ง  

2.4 คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับการปรุงอาหาร 
กลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับลักษณะการทําให้อาหารสุก

เท่าที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ประกอบด้วย หุง ต้ม แกง ป้ิง จี่ อ่ัว 
นึ่ง พล่า หลน คั่ว ย่าง งบ ดอง ตุ๋น หลาม ตํา ยํา ทอด เจียว ผัด ลักษณะ
การปรุงอาหารให้สุกดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

  2.4.1) ลักษณะการปรุงอาหารให้สุกโดยไม่ใช้น้ํามัน  
ได้แก่ การใช้คําแสดงโภชนลักษณ์ หุง ต้ม แกง ป้ิง จี่ อ่ัว นึ่ง พล่า หลน คั่ว  
ย่าง งบ ตุ๋น หลาม ตํา ยํา ตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 4  ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์การปรุงอาหารให้สุก โดยไมใ่ช้
น้ํามัน 

 
ประเภท ตัวอย่าง 

ย่าง ปลาย่างสด...ขอดเกล็ดแล่หนังแบะออก เอาข้ึน
ตรางใช้ไฟถ่าน ย่างแต่พอลอกเกล็ดออกแล้วย่าง
อีกทีพอหนังเหลือง...ต้องย่างให้ระอุแล้วจึงจัดลง
จานไปต้ังกับผักและเครื่องจิ้มรับประทาน (เล่ม 2, 
2554: 291) 

นึ่ง เอาขึ้นนึ่งบนกระทะน้ําร้อนฤาลังถึงก็ได้ เมื่อสุก
แล้วกระทิแห้งขึ้นน่าเปนฟ่าขาว ยกไปต้ังให้
รับประทานทั้งถ้วย (เล่ม 4, 2554: 75) 

พล่า น้ํามะนาวบีบลงในกุ้งเคล้าไปจนเน้ือกุ้งสุกเล็กน้อย
(เล่ม 4,  2554: 59) 
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ด้วยเคร่ืองปรุงกลิ่นให้ขนมมีกลิ่นหอมที่สําคัญเท่าที่ปรากฏ คือ น้ําดอกไม้  
น้ําดอกไม้เทศ  ส่วนเครื่องปรุงสีให้ขนมมีสีน่ารับประทานเท่าที่ปรากฏ คือ 
น้ําจากดอกไม้ น้ําฝาง ครั่ง  

2.4 คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับการปรุงอาหาร 
กลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับลักษณะการทําให้อาหารสุก

เท่าท่ีปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ประกอบด้วย หุง ต้ม แกง ป้ิง จี่ อ่ัว 
นึ่ง พล่า หลน คั่ว ย่าง งบ ดอง ตุ๋น หลาม ตํา ยํา ทอด เจียว ผัด ลักษณะ
การปรุงอาหารให้สุกดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

  2.4.1) ลักษณะการปรุงอาหารให้สุกโดยไม่ใช้น้ํามัน  
ได้แก่ การใช้คําแสดงโภชนลักษณ์ หุง ต้ม แกง ป้ิง จี่ อ่ัว นึ่ง พล่า หลน คั่ว  
ย่าง งบ ตุ๋น หลาม ตํา ยํา ตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 4  ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์การปรุงอาหารให้สุก โดยไมใ่ช้
น้ํามัน 

 
ประเภท ตัวอย่าง 

ย่าง ปลาย่างสด...ขอดเกล็ดแล่หนังแบะออก เอาข้ึน
ตรางใช้ไฟถ่าน ย่างแต่พอลอกเกล็ดออกแล้วย่าง
อีกทีพอหนังเหลือง...ต้องย่างให้ระอุแล้วจึงจัดลง
จานไปต้ังกับผักและเครื่องจิ้มรับประทาน (เล่ม 2, 
2554: 291) 

นึ่ง เอาขึ้นนึ่งบนกระทะน้ําร้อนฤาลังถึงก็ได้ เมื่อสุก
แล้วกระทิแห้งขึ้นน่าเปนฟ่าขาว ยกไปต้ังให้
รับประทานทั้งถ้วย (เล่ม 4, 2554: 75) 

พล่า น้ํามะนาวบีบลงในกุ้งเคล้าไปจนเน้ือกุ้งสุกเล็กน้อย
(เล่ม 4,  2554: 59) 
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ประเภท ตัวอย่าง 

หลน ปลาร้าน้ีวิธีทําต่างๆ กันอยู่และเวลาจะหลนน้ัน 
บางทีหลนด้วยกะลาก็มี เพ่ือจะชักให้หอม ถ้าจะใช้
หลนด้วยกระทะเหล็กฤาโลหะอ่ืนมักให้สีดําไม่น่า
รับประทาน  ปลาที่จะทําน้ัน  ปลานํ้าจืดใช้ได้
หลายชนิดทั้งมีเกล็ดแลไม่มีเกล็ด มีปลากระดี่ ปลา
ดุกเปนต้น เครื่องจิ้มผักแกล้ม (เล่ม 4,  2554: 69) 

หลาม ตัดกระบอกไม้ไผ่สดที่ขนาดใหญ่ ยัดปลาที่ห่อลงไป
ในกระบอก เอากาบมะพร้าวหรือใบไม้ห่อใบตอง
ยัดปากกระบอก หลามไฟแรงจนระอุดีจึงผ่า
กระบอกออก เครื่องจิ้มผักแกล้ม (เล่ม 2, 2554: 97) 

     
  2.4.2) ลักษณะการปรุงอาหารใหสุ้กโดยใช้น้าํมัน ได้แก่ 
ทอด เจียว ผัด น้ํามันที่ใช้ในการทอด เจียว ผัด ปรากฏเพียงชนิดเดียวคือ 
น้ํามันหมู และน้ํามันมะพร้าว เท่าน้ันไม่ปรากฏน้ํามันชนิดอ่ืนๆ ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 5 ตัวอย่างคําแสดงโภชนลักษณ์การปรุงอาหารให้สุกโดยใช้น้ํามัน 
 

ประเภท ตัวอย่าง 
น้ํ า มั น ห มู / 
เจียว 

เอากระทะต้ังไฟให้ร้อน จึงเอาเน้ือหมูโรยลงใน
กระทะ พอนํ้ามันออกเอากระเทียมที่ทุบไว้เจียวลง
จนเหลือง กับข้าวของจาน (เล่ม 2,  2554: 81) 
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ประเภท ตัวอย่าง 

ทอด ไข่ควํ่า...เอากะทะน้ํามันหมูต้ังขึ้น เมื่อร้อนแล้ว จึง
เอาไข่ขาวที่ยัดไส้ไว้ ชุบฟองเป็ดที่ต่อยไว้ ทอด
ลงเปนอัน ๆ จนไข่นั้นเหลืองกรอบ...  (เล่ม1,  
2554: 184) 
โสร่ง...ป้ันกลมๆ คะเณพอคําหนึ่ง เอากระทะต้ังไฟ
ให้ร้อน เอาน้ํามันหมูเทลงจนนํ้ามันร้อนจึงเอามี่ซั่ว
ซึ่งห่อไว้น้ัน ทอดลงจนเหลือง... (เล่ม 2, 2554: 
147) 

ผัด เข้าผัดไข่ ...เอานํ้ามันหมูเทลงในกระทะ ต้ังไฟให้
ร้อน จึงเอากระเทียมโรยลงคนไปจนกระเทียม
เหลือง จึงเอาเน้ือหมู ไก่ เข้าเทลงไปคนให้เข้ากัน...
คนให้เข้าแลไขเ่ข้ากัน (เล่ม 3, 2554: 142) 
ผัดพริกช้ีฟ้ากับกุ้งตะเข็บ...เอากระทะข้ึนต้ังไฟ มัน
หมู  เทลงผัดไป  พอนํ้ามันออกเล็กน้อย  เอา
กระเทียมที่ปอกทุบไว้เทลงคนไปจนกระเทียม
เหลือง... (เล่ม 5, 2554: 125) 

เจียว ฉู่ฉี่ป่าปลาสังกระวาด...เมื่อเจียวนํ้ามันหมูแล้ว เอา
ของที่หั่นไว้ขึ้นเจียว...เมื่อเจียวเหลืองเปนอย่าง ๆ 
แล้วเอาข้ึนไว้... (เล่ม 5, 2554, น. 252) 

 
3. ภูมิปัญญาของชาวไทยจากตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

ผลการศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์
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157 
ประเภท ตัวอย่าง 

ทอด ไข่ควํ่า...เอากะทะน้ํามันหมูต้ังขึ้น เมื่อร้อนแล้ว จึง
เอาไข่ขาวที่ยัดไส้ไว้ ชุบฟองเป็ดที่ต่อยไว้ ทอด
ลงเปนอัน ๆ จนไข่นั้นเหลืองกรอบ...  (เล่ม1,  
2554: 184) 
โสร่ง...ป้ันกลมๆ คะเณพอคําหนึ่ง เอากระทะต้ังไฟ
ให้ร้อน เอาน้ํามันหมูเทลงจนนํ้ามันร้อนจึงเอามี่ซั่ว
ซึ่งห่อไว้นั้น ทอดลงจนเหลือง... (เล่ม 2, 2554: 
147) 

ผัด เข้าผัดไข่ ...เอานํ้ามันหมูเทลงในกระทะ ต้ังไฟให้
ร้อน จึงเอากระเทียมโรยลงคนไปจนกระเทียม
เหลือง จึงเอาเน้ือหมู ไก่ เข้าเทลงไปคนให้เข้ากัน...
คนให้เข้าแลไขเ่ข้ากัน (เล่ม 3, 2554: 142) 
ผัดพริกช้ีฟ้ากับกุ้งตะเข็บ...เอากระทะข้ึนต้ังไฟ มัน
หมู  เทลงผัดไป  พอนํ้ามันออกเล็กน้อย  เอา
กระเทียมที่ปอกทุบไว้เทลงคนไปจนกระเทียม
เหลือง... (เล่ม 5, 2554: 125) 

เจียว ฉู่ฉี่ป่าปลาสังกระวาด...เมื่อเจียวนํ้ามันหมูแล้ว เอา
ของที่หั่นไว้ขึ้นเจียว...เมื่อเจียวเหลืองเปนอย่าง ๆ 
แล้วเอาขึ้นไว้... (เล่ม 5, 2554, น. 252) 

 
3. ภูมิปัญญาของชาวไทยจากตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

ผลการศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มคําแสดงโภชนลักษณ์

2554; 252)
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ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับช่ืออาหาร      
คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับอุปกรณ์ในครัว คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับ
เครื่องปรุงอาหาร และคําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับการปรุงอาหาร     
โดยคําแสดงโภชนลักษณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นเก่ียวกับภูมิปัญญาด้าน
อาหารการกินของคนไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ภูมิปัญญาไทยจากสํารับอาหารของคนไทย 
สํารับอาหารไทยที่กล่าวถึงในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิง

เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ประกอบด้วย สํารับอาหารหลัก และ สํารับอาหารว่าง  
สํารับอาหารของไทยประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว กับข้าวแบ่งเป็น 5 
ประเภท  ได้แก่ แกง  กับข้าวของจาน  เครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม  ของหวาน 
ขนม และ ผลไม้  คาดว่าสํารับอาหารแต่ละมื้อของแต่ละบ้านจะมีจํานวน
ประเภทอาหารและปริมาณต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ สํารับอาหาร
ที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์จะเป็น
สํารับอาหารเต็มรูปแบบของไทย  

อน่ีงความรู้เรื่องสํารับอาหารของคนไทยดังกล่าวน่าจะเป็นอาหาร
สําหรับมื้อเช้าและมื้อเย็น ส่วนมื้อกลางวัน มื้อบ่ายหรือมื้อค่ําน่าจะเป็น
สํารับเครื่องว่าง ดังปรากฏในข้อความ “ เค ร่ืองว่างนี้ เปนของใช้
รับประทานกลางวัน บ่ายฤาค่ํา ระหว่างเวลาอาหารเช้าฤาเย็น มีทั้งคาวแล
หวานหลายอย่างต่างชนิด...”  (เล่ม 1, 2554: 155) คํากล่าวข้างต้นย่อม
สะท้อนถึงวิถีชีวิตการทําอาหาร และการบริโภคอาหารของคนไทยด้าน  
การรับประทานมื้อเช้าและมื้อเย็นเป็นมื้อใหญ่ เน่ืองจากม้ือเช้าต้องเตรียม
สํารับอาหารให้พ่อบ้าน ลูก รับประทานก่อนออกไปทํางานหรือไปเรียน 
ส่วนตอนเย็นเป็นเวลากลับจากที่ทํางานหรือที่เรียน แม่บ้านจึงเตรียม
อาหารเย็นให้ได้รับประทานอย่างพร้อมเพรียงในบ้าน สํารับอาหารไทย
ดังกล่าวสะท้อนถึงวิถีชีวิตด้านโภชนาการต่างๆ ของคนไทย ได้แก่  

159 
คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก  ดังปรากฏเป็นสํารับหลักใน

ปริจเฉท 2 คือ หุงต้มเข้า ทั้ง 5 เล่ม ในปริจเฉทน้ีมีรายการอาหารที่ปรุง
จากข้าวจํานวนมาก เช่น หุงเข้าเช็ดนํ้าธรรมดา หุงเข้ามัน เข้าต้มปลา
กระพง เข้าผัดระกํา เข้าต้มมัดใต้ เป็นต้น ผู้อ่านสมัยปัจจุบันจะได้เห็นวิถี
ชีวิตการหุงข้าวในยุคที่ไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อหุงข้าวที่ดีที่สุดที่กล่าวถึง
ในตําราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ คือ “หม้อต่างประเทศทําด้วยเหล็กเคลือบ
ทองเหลือง ทองแดง แลเงินเบาอาลุมมินัมขนาดชนิดต่าง ๆ” หุงต้มเข้า 
(เล่ม 1, 2554, น. 50)          

คนไทยนิยมบริโภคอาหารรสเผ็ด จากรายช่ืออาหารในปริจเฉท 
3 ต้มแกง ปริจเฉท 4 กับข้าวของจาน ปริจเฉท 5 เครื่องจิ้ม ผัก ปลาแกล้ม 
ต้ังแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 5 พบว่ามีช่ืออาหารท่ีปรากฏคําว่า เผ็ด หรือ คําว่า 
พริก จํานวน 13 ช่ือ และปรากฏคําว่า แกง ซึ่งสะท้อนถึงรสเผ็ด จํานวน 
50 ช่ือ จึงสะท้อนให้เห็นค่านิยมรับประทานรสเผ็ดของคนไทยเป็นอย่างดี   

นอกจากนี้รายช่ืออาหารในตําราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ แบ่งเป็นอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ มี
รายช่ืออาหารน่าสนใจที่สะท้อนถึงการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารการกิน ได้แก่  อาหารที่มีช่ือต่างชาติอยู่ด้วย ดังนี้ 

อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ได้แก่  เข้าต้มจากจีน แกงหมูหอง
กับดอกไม้จีน ยําแท่อย่างจีน พล่ากุ้งอย่างจีน ไข่เค็มเมืองจีน น้ํายาจีน 
อาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากแขก ได้แก่  เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้าแขก อาหาร
ที่ได้รับอิทธิพลจากญวน ได้แก่  แปะซะญวน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจาก
เขมร ได้แก่  ต้มยําเขมร อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากลาว ได้แก่  ปลาร้าลาว 
ปลาร้าลาวหลน  อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ได้แก่  หุงเข้าอย่าง
อังกฤษ ป้ิงเข้าอย่างอเมริกัน มะกะโรนีอย่างอิตาเลี่ยน 
 จะเห็นได้ว่าช่ืออาหารที่ระบุช่ือต่างชาตินั้นสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย และชาวต่างชาติทั้ง   
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159 
คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก  ดังปรากฏเป็นสํารับหลักใน

ปริจเฉท 2 คือ หุงต้มเข้า ทั้ง 5 เล่ม ในปริจเฉทนี้มีรายการอาหารที่ปรุง
จากข้าวจํานวนมาก เช่น หุงเข้าเช็ดนํ้าธรรมดา หุงเข้ามัน เข้าต้มปลา
กระพง เข้าผัดระกํา เข้าต้มมัดใต้ เป็นต้น ผู้อ่านสมัยปัจจุบันจะได้เห็นวิถี
ชีวิตการหุงข้าวในยุคที่ไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อหุงข้าวที่ดีที่สุดที่กล่าวถึง
ในตําราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ คือ “หม้อต่างประเทศทําด้วยเหล็กเคลือบ
ทองเหลือง ทองแดง แลเงินเบาอาลุมมินัมขนาดชนิดต่าง ๆ” หุงต้มเข้า 
(เล่ม 1, 2554, น. 50)          

คนไทยนิยมบริโภคอาหารรสเผ็ด จากรายช่ืออาหารในปริจเฉท 
3 ต้มแกง ปริจเฉท 4 กับข้าวของจาน ปริจเฉท 5 เครื่องจิ้ม ผัก ปลาแกล้ม 
ต้ังแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 5 พบว่ามีช่ืออาหารท่ีปรากฏคําว่า เผ็ด หรือ คําว่า 
พริก จํานวน 13 ช่ือ และปรากฏคําว่า แกง ซึ่งสะท้อนถึงรสเผ็ด จํานวน 
50 ช่ือ จึงสะท้อนให้เห็นค่านิยมรับประทานรสเผ็ดของคนไทยเป็นอย่างดี   

นอกจากนี้รายช่ืออาหารในตําราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ์ แบ่งเป็นอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ มี
รายช่ืออาหารน่าสนใจที่สะท้อนถึงการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารการกิน ได้แก่  อาหารที่มีช่ือต่างชาติอยู่ด้วย ดังนี้ 

อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ได้แก่  เข้าต้มจากจีน แกงหมูหอง
กับดอกไม้จีน ยําแท่อย่างจีน พล่ากุ้งอย่างจีน ไข่เค็มเมืองจีน น้ํายาจีน 
อาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากแขก ได้แก่  เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้าแขก อาหาร
ที่ได้รับอิทธิพลจากญวน ได้แก่  แปะซะญวน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจาก
เขมร ได้แก่  ต้มยําเขมร อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากลาว ได้แก่  ปลาร้าลาว 
ปลาร้าลาวหลน  อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ได้แก่  หุงเข้าอย่าง
อังกฤษ ป้ิงเข้าอย่างอเมริกัน มะกะโรนีอย่างอิตาเลี่ยน 
 จะเห็นได้ว่าช่ืออาหารที่ระบุช่ือต่างชาตินั้นสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย และชาวต่างชาติทั้ง   

2554; 50)
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160 
ชาวเอเชีย ได้แก่ ชาวจีน ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาว และชาวตะวันตก
ได้แก่ ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกา ชาวอิตาลีในระดับแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
อาหารการกินในชีวิตประจําวันและย่อมกล่าวได้ว่าชาวไทยอาจรับ
วัฒนธรรมบางส่วนมาจากสังคมต่างประเทศในกรณีที่เป็นวัฒนธรรมอัน
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสังคมไทย  หรืออาจเกิดจากกรณีที่
ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน ชาวลาว ชาวเขมร ชาวญวน รวมท้ังชาวอังกฤษ 
ชาวอเมริกา ชาวอิตาลี เดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยแล้วมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรม
ด้านอาหารการกิน การซึมซับรับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารการกินระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับ      
ราชสํานักและระดับชาวบ้าน จะเห็นได้ชัดเจนจากรายการอาหารประเภท
ปลาร้า ต้มยํา ข้าวต้ม เป็นต้น 

3.2 ภูมิปัญญาไทยจากอุปกรณ์การทาํครวั  
อุปกรณ์การทําครัวที่ปรากฏในตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง

เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ล้วนแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อน กล่าวคือ 
ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ดังนี้  อุปกรณ์หุงข้าว คนสมัยก่อนใช้
ฟืนก่อไฟ  ใช้หม้อดินหุงข้าว อุปกรณ์โขลกเครื่องแกงใช้ครก อุปกรณ์สับ 
เช่นสับหมู  ใช้มีด อุปกรณ์กลัดห่อขนม ใช้ไม้กลัดที่ทําจากทางมะพร้าว 
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อุปกรณ์ปอกผลไม้และจักผลไม้ใช้มีดทอง มีดคว้าน ภูมิปัญญาด้านศิลปะ
การใช้อุปกรณ์ทําครัวต่างๆ นี้ สะท้อนให้เห็นจากการทําอาหารต่างๆ เช่น 
การปอกน้อยหน่า การริ้วมะปราง เป็นต้น  

ในยุคปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอุปกรณ์ในครัว ได้แก่ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  เครื่องบดไฟฟ้า เช่น บดหมู บดเน้ือ 
เครื่องป่ันผลไม้ไฟฟ้า เช่น ป่ันผลไม้ เครื่องเย็บกระดาษ ใช้แทนไม้กลัด    

161 
ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนม ใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารหรือใช้กระทะเทฟล่อน 
เป็นต้น โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจะพบในตําราอาหารยุคปัจจุบัน  

3.3 ภูมิปัญญาไทยจากการปรุงอาหารและเครื่องปรงุอาหาร  
จากการใช้เคร่ืองปรุงในการทําอาหารคาวในปริจเฉท 3 ต้มแกง 

ปริจเฉท 4 กับเข้าของจาน ปริจเฉท 5 เครื่องจ้ิมผักปลาแกล้ม ปริจเฉท 8 
เคร่ืองว่าง พบเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม 
มะนาว  มะกรูด มะอึก รากผักชี พริกไทย เป็นต้น คําว่า สมุนไพร         
มีความหมายว่า พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ 
การใช้สมุนไพรสําหรับรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้จะต้องนําเอา
สมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งเรียกว่า “ยา”   

นอกจากเคร่ืองปรุงที่ เ ป็นสมุนไพรท่ีให้ทั้ งกลิ่นหอมและให้
ประโยชน์สุขภาพแล้ว ยังปรุงรสด้วยเครื่องปรุงธรรมชาติ  

สรุป 
หนังสือตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

เป็นตําราอาหารไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ .ศ . 2452 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับถึงปัจจุบันพ.ศ. 2560  เป็นเวลา 108 ปี หนังสือ
เล่มนี้เป็นหนังสือตําราอาหารคุณภาพรุ่นเก่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ดังปรากฏ
ในคํานํา เล่ม 1 หน้า 8 ว่า  

 
“ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน 

ภาสกรวงศ์ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ความรู้หลายด้าน
ที่ท่านถ่ายทอดผ่านงานคิดงานเขียนของท่านล้วนน่า
อ่านและจดจํา ล้ําค่าในเรื่องปากะศิลป์ เป็นเอกลักษณ์
ของคนไทยที่น่า สืบทอดคงไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้
สืบไปภายหน้า…” 



161มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

161 
ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนม ใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารหรือใช้กระทะเทฟล่อน 
เป็นต้น โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจะพบในตําราอาหารยุคปัจจุบัน  

3.3 ภูมิปัญญาไทยจากการปรุงอาหารและเครื่องปรงุอาหาร  
จากการใช้เคร่ืองปรุงในการทําอาหารคาวในปริจเฉท 3 ต้มแกง 

ปริจเฉท 4 กับเข้าของจาน ปริจเฉท 5 เครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม ปริจเฉท 8 
เครื่องว่าง พบเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม 
มะนาว  มะกรูด มะอึก รากผักชี พริกไทย เป็นต้น คําว่า สมุนไพร         
มีความหมายว่า พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ 
การใช้สมุนไพรสําหรับรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้จะต้องนําเอา
สมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งเรียกว่า “ยา”   

นอกจากเคร่ืองปรุงที่ เ ป็นสมุนไพรท่ีให้ทั้ งกลิ่นหอมและให้
ประโยชน์สุขภาพแล้ว ยังปรุงรสด้วยเครื่องปรุงธรรมชาติ  

สรุป 
หนังสือตําราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

เป็นตําราอาหารไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นเม่ือ พ .ศ . 2452 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับถึงปัจจุบันพ.ศ. 2560  เป็นเวลา 108 ปี หนังสือ
เล่มนี้เป็นหนังสือตําราอาหารคุณภาพรุ่นเก่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ดังปรากฏ
ในคํานํา เล่ม 1 หน้า 8 ว่า  

 
“ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน 

ภาสกรวงศ์ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ความรู้หลายด้าน
ที่ท่านถ่ายทอดผ่านงานคิดงานเขียนของท่านล้วนน่า
อ่านและจดจํา ล้ําค่าในเรื่องปากะศิลป์ เป็นเอกลักษณ์
ของคนไทยที่น่า สืบทอดคงไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้
สืบไปภายหน้า…” 



วารสารศิลปศาสตร์162

162 
 

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า ตําราแม่ครัวหัวป่าก์ที่
เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน  นอกจาก
จะให้ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แก่คนรุ่นหลัง
เป็นอย่างดีแล้ว ยังน่าสนใจศึกษาคําแสดงโภชนลักษณ์ ซึ่งสามารถจําแนก
ได้ 4 กลุ่ม คือ คําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับช่ืออาหาร คําแสดงโภชนลักษณ์
เกี่ยวกับอุปกรณ์การทําอาหาร คําแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเคร่ืองปรุง
อาหาร  และคําแสดงโภชนลักษณ์เก่ียวกับการปรุงอาหาร โดยคําแสดง
โภชนลักษณ์แต่ละกลุ่มสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของคนไทย
ในด้านจัดสํารับ การจัดเตรียมการทําอาหาร และการปรุงอาหาร 
 นอกจากน้ี การที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์  มีลีลาการเขียนที่
มีลักษณะเฉพาะตนน่าจะสะท้อนถึงความเป็นผู้มีความรู้ของสตรีไทยช้ันสูง
ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสามารถอ่านหนังสือวรรณคดีไทยได้  และ
สามารถแต่งตําราอาหารอันสะท้อนถึงค่านิยมการเป็นกุลสตรีที่มี      
ความเพียบพร้อมด้านแม่ศรี เรื อนเป็นอย่าง ดี  ลีลาการเขียนที่ มี
ลักษณะเฉพาะตนของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ที่ปรากฏในตํารา  
แม่ครัวหัวป่าก์มีลักษณะดังนี้ คือ ก่อนที่จะเขียนสูตรอาหารชนิดใดก็ตาม 
ถ้าอาหารช่ือนั้นเคยปรากฏในวรรณคดีเรื่องใด ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์จะยกตัวอย่างบทกวีเรื่องนั้นมาอ้างอิงด้วยทุกคร้ัง ดังเช่น ตําราว่าด้วย
อาหารคาวมีว่า 

“...เป็ดน่ึงจังรอนสุกรหัน ทั้งแกงขมต้มขิงทุกสิ่งอัน     
กุ้งทอดมันม้าอ้วนแกงบวนเนื้อ (สุนทรภู่)”  

 จากนั้นผู้เขียนจะหยิบยกอาหารท่ีกล่าวไว้มาอธิบายวิธีทําอย่าง
ละเอียด แต่ถ้าอาหารชนิดใดไม่มีกล่าวไว้ในวรรณคดีหากมีประวัติที่มา
พิสดารท่านก็จะนํามาเล่าไว้ ดังเช่น  

163 
“...เจ้าครอกวัดโพธ์ิซึ่งภายหลังมีพระนามว่ากรมหลวง 

นรินทรเทวีนั้น มีฝีมือป้ันขนมจีบเลื่องฤาว่าทําดีกว่าทุกแห่ง 
ลูกหลานข้าไทยที่เป็นผู้หญิงมีฝีมือป้ันขนมจีบดีทุกคน แผ่แป้งจน
แลเห็นไส้ ป้ันลูกเขื่องๆ กว่าขนมจีบทุกวันน้ี ฝีมือผัดไส้ก็โอชารศ
ถึงเน้ือหมูมากกว่ามัน…” (ปริจเฉท 8 เล่ม 1 , 2554: 159) 

 หลังจากเล่าประวัติของอาหารชนิดน้ันแล้ว ผู้เขียนก็จะอธิบาย
เรื่องการใช้เครื่องปรุงและวิธีทํา ดังเช่น 

   “...เครื่องปรุง-มันหมูหนัก 16 บาท เน้ือหมูหนัก 13 
บาท 3 สลึง ปูทะเลหนัก 10 บาท หัวหอมหนัก 12 บาท 
กระเทียมหนัก 7 บาท พริกไทยป่นหนัก 1 สลึง ผักชีหนัก 1 บาท 
2 สลึง น้ําปลาหนัก 5 บาท 2 สลึง น้ําตาลหนัก 1 บาท 3 สลึง 
แป้งขนมจีบครึ่งห่อ…” 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าแต่เดิมน้ันวิธีทําอาหารของไทยจะใช้ การ
ประมาณกะส่วนผสมตามความชํานาญของแม่ครัว  แต่ตําราของท่าน
ผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ได้กําหนดการช่ังตวงวัดเพ่ือให้ได้ปริมาณ
มาตรฐาน ทําให้มองเห็นภาพได้โดยไม่ยากนัก นอกจากอาหารคาวแล้วยัง
มีอาหารท่ีเป็นของว่าง ของหวาน ผลไม้พร้อมทั้งแสดงวิธีประดิษฐ์ หรือ
ปอกเปลือกอย่างละเอียดโดยไม่ลืมยกตัวอย่างบทประพันธ์ในวรรณคดีมา
ประกอบ ดังเช่น  การทําขนมเบ้ือง กะละแม ในบทเสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ทองหยิบ ทองหยอด ในบทเห่เรือ และผลไม้นานาชนิดในกัณฑ์
มหาพน  เป็นต้น 
 นอกจากความรู้ด้านอาหารแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่า  ตําราแม่ครัว   
หัวป่าก์มีคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วย ทั้งในแง่ของการเป็นบันทึกเหตุการณ์
สําคัญๆ ในอดีต ในด้านของเคหเศรษฐศาสตร์ ยังเป็นบันทึกวัฒนธรรมทาง
อาหารของชนชาติไทยไว้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์ 
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อัญชลีนุกูล (2550) ท่ีกล่าวว่า  คําแสดงโภชนลักษณ์มีบทบาทสําคัญใน
การสะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
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ความรักหรือเงินตรา : การแต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับ

ชายไทยในพืน้ท่ีชายแดน1 
Love or Money: Transnational Marriage of Laotian 

Women and Thai Men in Border Area 
      ดวงมณี  นารีนุช2  

บทคัดย่อ 
 สถานการณ์ที่หญิงลาวแต่งงานหรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับ
ชายไทยในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ปัจจุบันมีจํานวนมากข้ึน และน่าจะ
เป็นปรากฏการณ์ที่มีพัฒนาการอย่างซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่เคยเป็นมา
ในอดีต ทั้งน้ีประเทศไทยยังขาดการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว
อย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการจัดระบบรองรับที่
ชัดเจน หรือการจัดระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือรองรับสถานการณ์ปัญหา 
งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาให้เห็นรายละเอียดปัจจัยเง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดนอย่างรอบด้าน 
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การศึกษาประวัติ
ชีวิต (Life history) ของผู้หญิงลาวท่ีแต่งงานกับชายไทยในพื้นที่ชายแดน
เขมราฐ จํานวน 9 คน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง หรือผู้หญิงลาวที่
แต่งงานกับชายไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และต้องแต่งงาน      
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคนิคบุคคลอ้างอิง 
(reference person) มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยยึด
หลักความหลากหลายของรูปแบบการแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตครอบครัว
                                                            
1 บทความน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามชาติ
ของหญิงลาวกับชายไทย กรณีศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนไทย- ลาว อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 
2 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ของหญิงลาวกับชายไทย  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)   
ผู้ที่เกี่ยวข้องสําคัญและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับชายไทย มี 2 ปัจจัย อันประกอบด้วย 
ปัจจัยสําคัญและปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยสําคัญ คือ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น ให้ได้ประกอบธุรกิจต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าว ทั้งน้ีเพราะหญิงลาวใน
สถานะคนต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจใดๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องการหา
ชายไทยเป็นสามีเพ่ือจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้กับหญิงลาว อีกทั้งยัง
ต้องการให้สามีเลี้ยงดู เน่ืองจากสามีมีอาชีพมีธุรกิจมีรายได้ที่มั่นคง เพ่ือให้
มีชีวิตที่ดีตามแบบอย่างหญิงลาวแต่งงานกับชายไทย และปัจจัยด้าน  
ความรักและความเป็นครอบครัว  ปัจจัยสนับสนุนมี 4 ปัจจัย คือ 
ทางเลือกในการประกอบอาชีพในประเทศไทยมีอย่างจํากัด และรายได้ที่
ได้รับจากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอต่อความต้องการ  การถูกตีตรา
จากสังคมของผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นผู้หญิงไม่ดี  ปัจจัย
ความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเครือข่าย      
การแต่งงานข้ามชาติ  ซึ่งมีบทบาทเป็นบุคคลตัวอย่างความสําเร็จของ  
การมีสามีเป็นคนไทย  สนับสนุนให้เกิดการพบปะและสร้างความสัมพันธ์
กับชายไทย ดํารงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และเป็นเพ่ือนคู่คิดให้คําปรึกษา 
ตลอดจนรับฟังความทุกข์ซึ่งกันและกัน 

คําสําคัญ:   หญิงลาว,  การแต่งงานข้ามชาติ,  ความรักหรือเงินตรา, 
หญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดน 

Abstract 
 

At present the marriage between a Laotian women and 
Thai men in the border area has increased. The phenomenon 
becomes more complicated. The small number of studies on 
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such phenomenon result in solving the problem, dealing with 
the problem, and making laws and regulations. This study 
aimed at investigating factors involved in the transitional 
marriage between Laotian women and Thai men in the border 
areas. The qualitative data collected included life history of 9 
Laotian women who have married to Thai men since 2539 B.E. 
and they married to/lived together with Thai men more than 2 
years. The selecting methods were considered through the 
marriage pattern diversity or family life of Laotian women and 
Thai men, the data were gathered by an in-depth interview  
and the observations. The study found that main factors that 
influenced Laotian women to marry Thai men were incomes 
and rights to do forbidden jobs for migrant workers a migrant 
workers, they cannot do any businesses. They need Thai men 
to register business for them. They also want Thai men raise 
them because their husbands have their own business and 
income. They expect the good life according to the traditional 
value. The last factor that Laotian women married to Thai 
men is love and family. There were four supporting factors, 
namely, the limited choice of jobs in Thailand for Laotian 
women, insufficient income, social stigma against married 
women, safety to stay in Thailand, and transboundary 
marriage networks with role models who were successful in 
having Thai husbands to support the meeting and building 
their patron-clients relationships and make friends with Thai men. 
 

169 
Key Words:  Laotian Women, Transitional Marriage, Love or  

Money, Laotian Women and Thai Men in border 
area. 

 
บทนํา 
 การแต่งงานข้ามชาติ (Transnational marriage) ระหว่างหญิง
ลาวกับชายไทยในพื้นที่ชายแดน  คนไทย  และคนลาวท่ีอยู่บริเวณ
ชายแดน หรือใกล้เคียงจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ  เนื่องจากในอดีตหรือยุค
ก่อนรัฐชาติแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวเป็นแผ่นดินเดียวกัน ส่งผลให้ผู้คน 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แต่เม่ือมีการ
แบ่งปันเขตแดนออกเป็น 2 ประเทศ ส่งผลให้ทั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
การเมืองการปกครอง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ก็มีความแตกต่างกันมากขึ้นตามกาลเวลา  ดังน้ันเง่ือนไขปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติจะไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีต แต่จะมี
ความซับซ้อน  หลากหลาย  และมีผลกระทบเช่ือมโยงกันหลากหลายมิติ 
ทั้งมิติในระดับบุคคล  ชุมชน  จนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการแต่งงานข้ามชาติ (Jones, 2007 อ้างใน ภัสสร  ลิมานนท์ 2556) 
อาจจะมาจากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทัศนคติที่ถูกหล่อหลอมด้วยวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบใหม่ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์  การย้ายถิ่นข้ามชาติที่
เป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น  หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และมีการทํางานนอกบ้าน
ในลักษณะที่เป็นวิชาชีพที่ทําให้มีรายได้สูง ส่งผลให้สถานภาพและบทบาท
หลายด้านของสตรีเปลี่ยนไป การมีอิสรภาพจากครอบครัวและพ่อแม่ใน
การเลือกคู่และการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทําให้คาดหวังต่อการแต่งงานและ
การสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป   
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บทนํา 
 การแต่งงานข้ามชาติ (Transnational marriage) ระหว่างหญิง
ลาวกับชายไทยในพื้นที่ชายแดน  คนไทย  และคนลาวท่ีอยู่บริเวณ
ชายแดน หรือใกล้เคียงจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ  เนื่องจากในอดีตหรือยุค
ก่อนรัฐชาติแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวเป็นแผ่นดินเดียวกัน ส่งผลให้ผู้คน 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แต่เมื่อมีการ
แบ่งปันเขตแดนออกเป็น 2 ประเทศ ส่งผลให้ทั้งประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
การเมืองการปกครอง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ก็มีความแตกต่างกันมากขึ้นตามกาลเวลา  ดังน้ันเง่ือนไขปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติจะไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีต แต่จะมี
ความซับซ้อน  หลากหลาย  และมีผลกระทบเช่ือมโยงกันหลากหลายมิติ 
ทั้งมิติในระดับบุคคล  ชุมชน  จนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการแต่งงานข้ามชาติ (Jones, 2007 อ้างใน ภัสสร  ลิมานนท์ 2556) 
อาจจะมาจากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทัศนคติที่ถูกหล่อหลอมด้วยวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบใหม่ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์  การย้ายถิ่นข้ามชาติที่
เป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น  หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น และมีการทํางานนอกบ้าน
ในลักษณะที่เป็นวิชาชีพที่ทําให้มีรายได้สูง ส่งผลให้สถานภาพและบทบาท
หลายด้านของสตรีเปลี่ยนไป การมีอิสรภาพจากครอบครัวและพ่อแม่ใน
การเลือกคู่และการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทําให้คาดหวังต่อการแต่งงานและ
การสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป   
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 การแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนลาว โดยเฉพาะคนไทยอีสานกับ
คนลาวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว  เน่ืองจากความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ความคล้ายคลึงกันระหว่างภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา และชาติ
พันธ์ุ ทั้งน้ีการแต่งงานข้ามชาติเกิดขึ้นจากการไปมาหาสู่ หรือการเดินทาง
มาเย่ียมญาติ มาหางานทํา การค้าขายระหว่างชุมชน  ตลอดจนการ
ร่วมงานบุญประเพณีในชุมชน (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ,2552) การแต่งงานข้าม
ชาติระหว่างคนไทยอีสานกับคนจาก สปป.ลาว เริ่มมีจํานวนมากขึ้นใน   
ช่วงปี พ.ศ. 2517-2519 ซึ่งเป็นช่วงเกิดสงครามกลางเมืองลาว ส่งผลให้
ชาวบ้านและทหารลาวย้ายถิ่นหนีสงครามมาอาศัยอยู่ฝั่งประเทศไทย   
ชายจากลาวได้แต่งงานกับหญิงไทยที่อยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย 
ต่อมาใน  พ.ศ. 2529 - 2539 เป็นช่วงเวลาที่ลาวเริ่มมีการเปิดประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยและสปป.ลาว มีนโยบายฟื้นความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน  ผู้คนท้ังสองประเทศไปหาสู่กันสะดวก
มากขึ้น  ส่งผลให้หญิงลาวได้มาพบรักกับชายไทยและแต่งงานกับชายไทย
ที่อยู่บริเวณหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย–ลาว  
 ปัจจุบันการแต่งงานข้ามชาติระหว่างคนไทยกับคนลาวมีเพ่ิมขึ้น
เป็นจํานวนมาก ทั้งที่เป็นการแต่งงานระหว่างหนุ่มสาว และผู้ที่ผ่าน     
การแต่งงานมาแล้วจากคู่สามีภรรยาที่อยู่ในประเทศของตนทั้งที่หย่าร้าง 
และยังไม่หย่าร้าง ทั้งน้ีจากงานศึกษาเร่ืองครอบครัวข้ามชาติตรงพื้นที่
ระหว่างชายแดนไทย–ลาว ของสุชาดา ทวีสิทธ์ิ ผลการสํารวจครอบครัว
ข้ามชาติ  516 ครัวเรือน ใน 10 หมู่บ้าน ของ 4 อําเภอชายแดน จังหวัด
อุบลราชธานี พบครอบครัวข้ามชาติในรูปแบบที่ชาวไทยอยู่กินกับหญิงลาว
ถึงร้อยละ 76 ของครัวเรือนที่สํารวจ และยังมีข้อมูลระบุเพ่ิมเติมว่า สาวลาว
หลายคนอยู่ในสถานะภรรยาน้อย คือ อยู่กินกับชายไทยที่ยังไม่หย่าร้างกับ
ภรรยาที่เป็นคนไทย  

171 
 บทความน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบวิธีวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบ อันประกอบด้วยแบบ
แผนและปัจจัยที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับชายไทย รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏการณ์แต่งงานข้ามชาติ 

 
แนวคิดที่เก่ียวข้อง    
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดการแต่งงานข้ามชาติ 
(Cross – border marriage หรือ transnational marriage) และแนวคิด
โครงสร้าง-ผู้กระทําการ (Structure - Agency) มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
 แนวคิดการแต่งงานข้ามชาติ (Cross – border marriage หรือ 
transnational marriage) การแต่งงานข้ามชาติมี 2 ลักษณะ คือ การแต่งงาน
ข้ามชาติระหว่างประชากรที่อยู่คนละประเทศและวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
และการแต่งงานข้ามชาติระหว่างประชากรที่อยู่คนละประเทศแต่มี
วัฒนธรรมเหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน งานวิจัยน้ีจะศึกษาการ
แต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งเป็นการ
แต่งงานระหว่างประชากรคนละประเทศท่ีมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติ ได้แก่ ปัจจัยเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย การพัฒนาท่ีเหลื่อมล้ําของแต่ละ
ประเทศ  โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม  ความแตกต่างทางชนช้ัน  ความ
คล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา และชาติพันธ์ุ ความเช่ืออคติ
ทางเพศ การพัฒนาทางการศึกษา และมีการทํางานนอกบ้านในลักษณะที่
เป็นวิชาชีพทําให้มีรายได้สูง ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทหลายด้านของ
ผู้หญิงเปลี่ยนไป การมีอิสรภาพจากครอบครัวและพ่อแม่ในการเลือกคู่ 
และการมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ทําให้ความคาดหวังต่อการแต่งงานและ     
การสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป (jones, 2007 อ้างถึงใน ภัสสร ลิมานนท์, 
2556) ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเชิงพ้ืนที่ คือ ความเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ผู้มี
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และการแต่งงานข้ามชาติระหว่างประชากรที่อยู่คนละประเทศแต่มี
วัฒนธรรมเหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน งานวิจัยน้ีจะศึกษาการ
แต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งเป็นการ
แต่งงานระหว่างประชากรคนละประเทศท่ีมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติ ได้แก่ ปัจจัยเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย การพัฒนาที่เหลื่อมล้ําของแต่ละ
ประเทศ  โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม  ความแตกต่างทางชนช้ัน  ความ
คล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ภาษา และชาติพันธ์ุ ความเช่ืออคติ
ทางเพศ การพัฒนาทางการศึกษา และมีการทํางานนอกบ้านในลักษณะที่
เป็นวิชาชีพทําให้มีรายได้สูง ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทหลายด้านของ
ผู้หญิงเปลี่ยนไป การมีอิสรภาพจากครอบครัวและพ่อแม่ในการเลือกคู่ 
และการมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทําให้ความคาดหวังต่อการแต่งงานและ     
การสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป (jones, 2007 อ้างถึงใน ภัสสร ลิมานนท์, 
2556) ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเชิงพ้ืนที่ คือ ความเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ผู้มี
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การติดต่อข้ามไป–มา ส่งผลให้เกิดความรักความผูกพัน การย้ายถ่ินข้ามแดน 
ตลอดจนการมีเครือข่ายทางสังคมที่นําไปสู่การแต่งงานข้ามชาติในที่สุด  
 แนวคิดโครงสร้าง - ผู้กระทําการ (Structure - Agency) มองว่า
การวิเคราะห์ทางสังคมจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับทั้งการกระทําที่มี
ความหมายของผู้กระทําท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและลักษณะเชิงโครงสร้าง   
ของบริบททางสังคมพร้อมๆ กัน โดยเช่ือว่าปัจเจกบุคคลและสังคม             
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก (เชญฐา พวงหัตถ์, 2548 ) ทั้งน้ีผู้วิจัย
นําแนวคิดโครงสร้าง – ผู้กระทําการดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการทํา
ความเข้าใจหญิงลาวท่ีตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดนอําเภอ
เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งผู้วิจัยมองว่าการแต่งงานข้ามชาติของ
หญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดนน้ัน เป็นผลมาจากโครงสร้างทาง
สั งคม  ไม่ ว่ าจะเ ป็นโครงส ร้างทาง เศรษฐ กิจ  สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา มีอิทธิพลทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับชายไทย  
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173 
การรับรู้ เรื่องเพศของหญิงลาว เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่มีงานที่ศึกษาเร่ือง      
การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม
งานศึกษาดังกล่าวมีผลการศึกษาบางส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งงาน
ระหว่างหญิงลาวกับชายไทย คือ งานศึกษาของ เนตรดาว เถาถวิล (2549)  
สุชาดา ทวีสิทธ์ิ (2552) และวัชรี  ศรีคํา (2555) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เนตรดาว เถาถวิล (2549) ศึกษาเก่ียวกับหญิงบริการชาวลาวใน
บริบทของอุตสาหกรรมทางเพศในไทย ผลการศึกษาพบว่าหญิงลาวมองว่า
การได้เดินทางมาประเทศไทยคือการได้ผจญภัยที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ เพราะ
นอกจากได้สัมผัสโลกทันสมัยแล้วยังได้มีโอกาสคบหาผู้ชายไทยอีกด้วย 
หญิงสาวลาววัยรุ่นหลายคนต่างต้องการอยากไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ใน
เมืองไทยและอยากมีแฟนเป็นหนุ่มไทยมาก ทั้งน้ีการแต่งงานกับหนุ่มไทย
ถูกมองว่าเป็นช่องทางที่จะช่วยให้หญิงลาวได้รับสัญชาติไทยและสามารถ
ทํางานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งหญิงสาวลาวมองว่า
แม้การแต่งงานกับชายไทยจะจบลงด้วยการเลิกร้าง แต่ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะเม่ือถึงตอนนั้นหญิงลาวได้สัญชาติไทยแล้ว และสามารถแสวงหา
ทางเลือกอ่ืนๆ ในเมืองไทยต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของวัชรี ศรีคํา 
(2555) ที่พบว่าแรงงานหญิงลาวที่เข้าทํางานในร้านคาราโอเกะใน อําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการสานต่อความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่
การแต่งงานกับชายไทยเพื่อความม่ันคงทางการเงิน สถานภาพพลเมือง
และความมั่นคงทางจิตใจ 

นอกจากน้ีการศึกษาของ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ (2552) ซึ่งศึกษาคนลาว
ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงสงคราม และคนลาวท้ัง
ชายและหญิงที่มาแต่งงานกับคนไทย พ้ืนที่วิจัย คือ หมู่บ้านริมแม่น้ําโขงฝ่ัง
ไทย 10 หมู่บ้าน ใน 4 อําเภอชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ชายไทยที่แต่งงานกับผู้หญิงลาวมักมีฐานะในระดับล่างของหมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่จะทํางานรับจ้างในพ้ืนที่ชายแดนฝั่งไทย แต่มีส่วนหน่ึงที่พบรักกัน
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ในงานบุญประเพณีหมู่บ้านในฝั่งลาว การแต่งงานระหว่างคนไทยและคน
ลาวในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ 1.9  ที่จดทะเบียนสมรส หญิงลาวบางคนท่ี
เป็นหม้ายสามีลาวเสียชีวิต หรือแยกทางกันเดินทางมาหางานทําในบริเวณ
ชายแดนฝั่งไทยเพ่ือส่งเงินเลี้ยงลูกที่ลาว บางคนมาขายบริการทางเพศ 
ส่วนบางคนเป็นแม่ค้าตรงตลาดชายแดน และมักอยู่กินกับผู้ชายไทยสูงอายุ
ที่เป็นหม้าย แต่หลายคนเป็นภรรยาน้อยของผู้ชายไทย     

ระเบยีบวิธีวิจัย   
บทความน้ีเป็นผลการศึกษาส่วนหนึ่งจากวิทยานิพนธ์ เรื่องการ

ย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับชายไทย: กรณีศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนไทย-ลาว  อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (Cross – Border 
Migration And Marriage Between Laotian Female And Thai 
Male: A Case Study Of Khemarat District Ubonratchthani 
Province.) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
การศึกษาประวัติชีวิต (Life history) ของผู้หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทย
ในพ้ืนที่ชายแดน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง หรือผู้หญิงลาวที่
แต่งงานกับชายไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และผู้หญิงลาวต้อง
แต่งงานกับชายไทยหรืออยู่กินกับชายไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคนิคบุคคลอ้างอิง (reference person) มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยยึดหลักความหลากหลายของรูปแบบ
การแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตครอบครัวของหญิงลาวกับชายไทย  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  โดยใช้แนวคําถาม 
(Interview guides) เป็นเครื่องมือการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant interview) ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม 
คือ (1) เครือข่ายคนรู้จักชาวลาวของผู้หญิงลาวท่ีแต่งงานกับชายไทยใน
พ้ืนที่ชายแดนเขมราฐ เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จักอ่ืนๆ 
(2)เครือข่ายคนรู้จักชาวไทยของผู้หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทยในพ้ืนที่

175 
ชายแดนเขมราฐ  เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน และคนรู้จักที่เป็นคนไทย ทั้งสอง
กลุ่มใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคนิคบุคคลอ้างอิง (reference 
person) (3) ผู้นําชุมชนตามแนวชายแดน และ (4) กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมใน อ.เขมราฐ    
จ.อุบลราชธานี  

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรมการพบปะกัน
ระหว่างผู้หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทยและกลุ่มเครือข่ายของผู้หญิงลาว 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นของวัน  หลังจากเสร็จจากภาระงานท้ังในบ้าน
และนอกบ้าน ในหนึ่งสัปดาห์จะมีกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 3 ครั้ง ผู้หญิง
ลาวเรียกกิจกรรมนี้ว่า “การปาต้ี” นอกจากน้ียังได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ
ประเพณีในชุมชน คือ บุญเผวส 
 การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลผู้หญิง
ลาวที่แต่งงานกับชายไทย ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากสามี เพ่ือน และคนใน
ชุมชน เพ่ือนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่ได้รับจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย  

การวิเคราะห์และตีความข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและการจําแนกประเภทข้อมูล หรือการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ซึ่งจะ
ดําเนินการไปพร้อมกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือสร้างข้อสรุปที่กล่าวถึงลักษณะร่วมและลักษณะ
ที่แตกต่างของข้อมูล และสุดท้ายคือการตีความข้อมูล หรือการให้
ความหมายของข้อมูลและสร้างข้อสรุปของข้อมูล และอภิปรายผล
เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามวัตถุประสงค์    
การวิจัย  
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จ.อุบลราชธานี  

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรมการพบปะกัน
ระหว่างผู้หญิงลาวที่แต่งงานกับชายไทยและกลุ่มเครือข่ายของผู้หญิงลาว 
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นของวัน  หลังจากเสร็จจากภาระงานท้ังในบ้าน
และนอกบ้าน ในหนึ่งสัปดาห์จะมีกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 3 ครั้ง ผู้หญิง
ลาวเรียกกิจกรรมนี้ว่า “การปาต้ี” นอกจากน้ียังได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ
ประเพณีในชุมชน คือ บุญเผวส 
 การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลผู้หญิง
ลาวท่ีแต่งงานกับชายไทย ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากสามี เพ่ือน และคนใน
ชุมชน เพ่ือนําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่ได้รับจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย  

การวิเคราะห์และตีความข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและการจําแนกประเภทข้อมูล หรือการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ซึ่งจะ
ดําเนินการไปพร้อมกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือสร้างข้อสรุปที่กล่าวถึงลักษณะร่วมและลักษณะ
ที่แตกต่างของข้อมูล และสุดท้ายคือการตีความข้อมูล หรือการให้
ความหมายของข้อมูลและสร้างข้อสรุปของข้อมูล และอภิปรายผล
เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามวัตถุประสงค์    
การวิจัย  

 
 
 



วารสารศิลปศาสตร์176

176 
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาการแต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับชายไทยใน
พ้ืนที่ชายแดน พบว่ามีแบบแผนและปัจจัยที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจ
แต่งงานกับชายไทย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้   

แบบแผนการแต่งงานข้ามชาติของหญิงลาวกับชายไทยในพื้นที่
ชายแดน มีทั้งหมด 4 แบบแผน ดังน้ี 

1) ภรรยาเดียวที่จดทะเบียนสมรส หมายถึง หญิงลาวท่ีแต่งงาน
กับชายไทยในพ้ืนที่ชายแดนเขมราฐ โดยมีการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย จากการศึกษาพบว่าทั้ง  9 คน มีเพียง  1 คน ดําเนินการจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย คือ นก ซึ่งมีสามีทําธุรกิจเจ้าของอู่ซ่อม
รถยนต์ ถือได้ว่ามีฐานะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะดําเนินการจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายได้  

2) ภรรยาเดียวที่ไม่จดทะเบียนสมรส หมายถึง หญิงลาวที่แต่งงาน
กับชายไทยในพื้นที่ชายแดนเขมราฐ และอยู่ในฐานะภรรยาเดียวของ
ชายไทย (เดือน จุม ต้อย และน้อย) โดยชายไทยดังกล่าวเป็นชายโสด หรือ
หย่าร้างกับภรรยาคนแรกอย่างสมบูรณ์ทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัย  

3) ภรรยาน้อยที่สามีมีภรรยาหลวง หมายถึง ชายไทยที่เป็นสามี
ของหญิงลาวมีภรรยาหลวงซึ่งมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และยัง
ไม่ได้หย่าร้าง ดังน้ันหญิงลาวจึงอยู่ในสถานะภรรยาน้อยของชายไทย (พิม
และแจน) ทั้งน้ีการแต่งงานในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งที่หญิงลาวรับรู้
และไม่รับรู้สถานะที่แท้จริงของสามี  คู่สามีภรรยาในลักษณะนี้สามารถ
แยกย่อยได้อีก 2 ลักษณะ คือ คู่สามีภรรยาในรูปแบบภรรยาน้อยแบบ
ปกปิด และในลักษณะภรรยาน้อยแบบเปิดเผยต่อสังคม  

4) ภรรยาน้อยที่สามีเลิกกับภรรยาหลวงแล้ว หมายถึง หญิงลาว
อยู่ในสถานะภรรยาน้อยของชายไทย (แมวและพร) ซึ่งการแต่งงานหรืออยู่
กินในลักษณะดังกล่าวนั้น ในช่วงคบหาดูใจกัน ช่วงแรกของการแต่งงาน

177 
กันหรือตัดสินใจอยู่กินด้วยกัน สามีจะยังไม่เลิกกับภรรยาหลวง แต่เมื่อ
แต่งงานอยู่กินฉันท์สามีภรรยามาได้ระยะหน่ึง สามีได้เลิกกับภรรยาหลวง
และมาอาศัยอยู่กับหญิงลาว แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สามีจะเลิกกับภรรยา
หลวงแต่ก็เป็นการเลิกโดยพฤตินัยเท่าน้ัน ยังไม่มีการหย่าร้างทะเบียน
สมรส หรือในกรณีพรที่สามีนําเอกสารการหย่าร้างมาให้ดูก่อนที่จะ
ตัดสินใจอยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยพฤติกรรมของสามีส่งผลให้
พรไม่แน่ใจว่าเอกสารการหย่าร้างดังกล่าวเป็นเอกสารจริง หรือเอกสาร
ปลอมแปลง  

ลักษณะชายไทยท่ีหญิงลาวตัดสินใจแต่งงานด้วยหากแบ่งตามช่วง
อายุจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ชายโสด อายุระหว่าง 23 – 26 
ปี และ 2. ชายที่เคยแต่งงานแล้วทั้งที่หย่าร้างและยังไม่หย่าร้างมีอายุต้ังแต่ 
42 – 49 ปี ทั้งน้ีหญิงลาวที่ตัดสินใจแต่งงานกับกลุ่มชายโสดมีอายุระหว่าง 
16-18 ปี มีจํานวน 3 คน  หญิงกลุ่มน้ีจะมีระดับการศึกษาโดยภาพรวมตํ่า
กว่าและมีภาระรับผิดชอบกับครอบครัวด้ังเดิมที่ สปป.ลาวน้อยกว่าหญิง
ลาวที่แต่งงานกับชายที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ส่วนกลุ่มหญิงลาวที่
ตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยท่ีเคยแต่งงานมาแล้ว หญิงลาวจะมีอายุต้ังแต่ 
20 – 29 ปี มีจํานวน 6 คน โดยภาพรวมมีระดับการศึกษาสูงกว่ากลุ่มแรก 
คือ ระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
มากกว่ากลุ่มแรก รวมถึงมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวที่มากกว่า ทั้งน้ี
หญิงลาวมองว่าชายไทยที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จะเป็นชายที่มีความมั่นคงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะทําให้หญิงลาวมีความมั่นคงตามไปด้วย 

แบบแผนการแต่งงานที่กล่าวมา การสมรสระหว่างหญิงลาวกับ
ชายไทยเป็นการสมรสที่มีผลทางกฎหมาย (ภรรยาเดียวที่จดทะเบียน
สมรส) อันนําไปสู่การรับรองความม่ันคงของสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของหญิงลาวทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากน้ียังพบว่า    
การแต่งงานระหว่างหญิงลาวกับชายไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานภรรยาน้อย
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42 – 49 ปี ทั้งน้ีหญิงลาวท่ีตัดสินใจแต่งงานกับกลุ่มชายโสดมีอายุระหว่าง 
16-18 ปี มีจํานวน 3 คน  หญิงกลุ่มน้ีจะมีระดับการศึกษาโดยภาพรวมตํ่า
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คือ ระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
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แบบแผนการแต่งงานที่กล่าวมา การสมรสระหว่างหญิงลาวกับ
ชายไทยเป็นการสมรสที่มีผลทางกฎหมาย (ภรรยาเดียวที่จดทะเบียน
สมรส) อันนําไปสู่การรับรองความม่ันคงของสถานะทางสังคมและ
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การแต่งงานระหว่างหญิงลาวกับชายไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานภรรยาน้อย
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หรือภรรยาเดียว คู่สมรสระหว่างหญิงลาวกับชายไทยจะอยู่กินฉันท์สามี
ภรรยา สร้างครอบครัวด้วยกัน สร้างที่อยู่อาศัยด้วยกัน ตลอดจนการมีบุตร
ร่วมกัน ซึ่งบุตรที่เกิดมานั้นจะได้รับการจดทะเบียนรับรองบุตรจากพ่อ 
และได้สัญชาติไทยตามพ่อไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาน้อย หรือ
ภรรยาเดียว ทั้งนี้ภรรยาน้อยมองว่าการมีบุตรและบุตรได้รับการจด
ทะเบียนรับรองบุตรจากพ่อและได้สัญชาติไทยตามพ่อน้ัน จะส่งผลต่อหญิง
ลาวซึ่งเป็นภรรยาน้อย(ภรรยาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย) มีความมั่นคงทั้ง
ในสถานะทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจตามไปด้วย เน่ืองจากลูกมี
สิทธิได้รับมรดกจากพ่อตามกฎหมาย นอกจากนี้แบบแผนการแต่งงานข้าม
ชาติ คือ “ภรรยาน้อยที่สามีเลิกกับภรรยาหลวงแล้ว” แสดงให้เห็นว่าถึงแม้
หญิงลาวจะอยู่ในสถานะภรรยาน้อย แต่หญิงลาวก็มีความมุ่งหวังถึงความ
มั่นคงในชีวิตครอบครัวกับชายไทยทั้งทางด้านสถานะทางสังคมและสถานะ
ทางกฎหมาย      

 

ปั จ จัยที่ ทํ า ให้ หญิ งลาว ตัดสิ น ใจแ ต่ ง งานกั บชาย ไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญและปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

1. ปัจจัยสําคัญที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับชายไทย 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังน้ี 
    1.1 เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น กรณีนกตัดสินใจอยู่กินฉันสามี
ภรรยาภายหลังจากการพบหน้า 2 สัปดาห์แรก เน่ืองจากนกเล็งเห็นว่า
ชายไทย (สามี) มีอายุมีฐานทางเศรษฐกิจที่ดี คือเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์
ในตัวอําเภอเขมราฐ ดังน้ันจึงมองว่ามีช่องทางทํามาหากิน สร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้   

กรณีแจน เลือกแต่งงานกับชายไทยท่ีมีอาชีพมีรายได้จํานวนมาก 
และไม่สนใจว่าผู้ชายจะมีครอบครัวหรือไม่มีก็ตาม นั้นคือหญิงลาวไม่สนใจ
ว่าถึงแม้จะอยู่สถานะภรรยาน้อยของชายไทยก็ตาม ขอเพียงชายไทยมีเงิน
ให้หญิงลาวใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ทั้งใช้ส่วนตัวและส่งกลับไปให้พ่อแม่ และ

179 
น้องๆ ที่ สปป.ลาว แจนถูกสามีคนแรกที่ สปป.ลาว นอกใจ คือสามีมีชู้ 
ส่งผลให้แจนเลิกกับสามีและเข้ามาทํางานท่ีประเทศไทย ซึ่งในระหว่างที่
ทํางานแจนตัดสินใจเป็นภรรยาน้อยของชายไทย โดยเลือกชายไทยท่ีมี
ฐานะดี มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงดูแจนได้โดยที่แจนไม่ได้ทํางานเลยก็
สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยได้ และยังสามารถส่งเงินกลับไปให้
ครอบครัวที่ สปป.ลาว เดือนละไม่ตํ่ากว่า 30,000 บาท ทั้งนี้แจนกล่าวว่า
เงินที่ชายไทยนํามาให้แจนคือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของครอบครัวของ
ชายไทยแล้ว ในด้านความสัมพันธ์แจนไม่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ที่
ยั่ งยืน หรือคาดหวังจะก้าวข้ันขึ้นไปเป็นภรรยาหลวงของชายไทย  
เนื่องจากแจนเข้าใจและยอมรับในสถานะภาพการเป็นภรรยาน้อยต้ังแต่
ตอนตัดสินใจอยู่กินด้วยกัน  

       “เขามีเงินเหลือใช้แล้วจึงนําเงินมาให้เรา ซึ่งการมีสามีทําให้เรามี
เ งินใช้ มีเ งินส่งให้ครอบครัวที่ลาว สาเหตุที่ทําอย่างน้ีก็ เพราะ
ครอบครัวลําบาก ต้องหาเงินส่งน้องเรียน หาเงินเลี้ยงลูก ให้ลูกได้เรียน 
ถึงเราจะลําบาก แต่ลูกก็ได้เรียน” (แจน, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2559) 

 1.2 เพื่อให้ได้ประกอบธุรกิจต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าว หญิง
ลาวบางคนตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยเพราะต้องการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ซึ่งหญิงลาวในฐานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยใช้หนังสือ
เดินทางสําหรับนักท่องเท่ียวน้ันไม่มีสิทธิในการประกอบธุรกิจใดๆ       
หญิงลาวที่ ตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยด้วยเหตุผลดังกล่าวคือ พร 
เน่ืองจากพรเปิดร้านเสริมสวยในอําเภอเขมราฐ ซึ่งร้านเสริมสวยที่พรทํา
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับพรอย่างมหาศาล คือ วันละ 2,000 - 3,000 
บาท เน่ืองจากในอําเภอเขมราฐ มีสาวลาวที่ทํางานร้านคาราโอเกะ (มีการ
ขายบริการทางเพศแอบแฝง) จํานวนมาก สาวลาวเหล่าน้ีต้องอาศัยความ
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สวยงามในการทํางาน ธุรกิจร้านเสริมสวยของพรนอกจากเป็นอาชีพที่สร้าง
รายได้จํานวนมากแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ทําให้พรหลุดออกมาจากการบริการ
ทางเพศ หรือขายร่างกายของตนเอง  

ตลอดเวลาที่พรทํางานขายบริการทางเพศ พรทําด้วยความจําเป็น 
เพ่ืออยากได้เงินจํานวนมากส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัว ในขณะท่ีคนใน
ครอบครัวไม่เคยรับรู้เลยว่าเงินที่พรส่งกลับไปให้นั้นเป็นเงินที่ได้จาก      
การขายร่างกายของพ่ีสาวหรือของลูกสาวของตนเอง พรเลือกที่จะปิดบัง
ความจริงสําหรับคนในครอบครัวมาตลอดจนถึงปัจจุบันและพรเองไม่
ต้องการให้ผู้หญิงในหมู่ บ้านมาทํางานเหมือนที่พรทํา ความลับและ        
การกระทําดังกล่าวคอยตอกยํ้าพรเสมอ พรจึงพยายามยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเองด้วยการเปิดร้านเสริมสวยหารายได้ เพ่ือให้
หลุดพ้นจากการตัวเอง (ขายบริการทางเพศ)  

 จะเห็นได้ว่าร้านเสริมสวยมีทั้งคุณค่าและมูลค่ากับพรเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นจึงขวนขวายหาวิธีการท่ีจะสามารถเปิดร้านเสริมสวยต่อไปได้
ยาวนานที่สุด ด้วยการตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยเพ่ือให้ชายไทยจด
ทะเบียนร้านเสริมสวยเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

         “การท่ีตัดสินใจอยู่กินกับเขาส่วนหน่ึงอยากเป็นครอบครัว 
อยากมีความมั่นคง และมองว่าผู้ชายอายุมากกว่า มีความมั่นคงทั้งใน
ด้านหน้าท่ีการงาน และมั่นคงทางจิตใจ พรสามารถที่จะฝากชีวิตไว้ได้ 
(ฝากผีฝากไข้) อีกอย่างการท่ีเราเป็นคนลาว และเข้าเมืองโดยใช้
พาสปอร์ตท่องเที่ยวน้ัน  เราไม่สามารถทําธุรกิจการค้าอะไรได้  การที่
เราเปิดร้านเสริมสวยน้ันเราจําเป็นต้องมีคนมาเป็นคนจดทะเบียนเสีย
ภาษี  หลังจากตัดสินใจอยู่กินด้วยกันร้านน้ีก็เป็นช่ือของสามี (คนลาว
ถ้ามาหากินอย่างน้ีจะอยู่ไม่ได้นาน เพราะพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ต
ท่องเที่ยวไม่มีสิทธิทํางาน ทําธุรกิจ  พอมีครอบครัว  สามีเป็นคนเสีย
ภาษี ร้านเสริมสวยเป็นซื่อของสามี” (พร, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2560) 
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    1.3 เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีตามแบบอย่างหญิงลาวแต่งงานกับชายไทย  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้หญิงลาวแต่งงานกับชายไทยส่วนหนึ่งมา
จากการที่หญิงลาวแต่งงานกับชายไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งถ้าหญิงลาวคน
ไหนแต่งงานกับชายไทยและมีชีวิตครอบครัวที่ดีก็จะได้รับการยอมรับจาก
สังคม เช่น คํากล่าวของแมว (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2559) ที่บอกว่า 
“การมีผัวคนไทย มีคนนับหน้าถือตาหลาย คนในชุมชนถ้าเห็นต่างชาติมา
เยี่ยมบ้านก็จะมาต้อนรับกันเป็นจํานวนมาก” ดังนั้นจึงเป็นแบบอย่างให้กับ
หญิงลาวด้วยกันเอง อยากแต่งงานมีครอบครัวกับชายไทย เช่น กรณีศึกษา 
3 คน คือ แมว เดือน และจุม ต่างมีญาติที่แต่งงานกับคนไทย ดังน้ันจึงมี
ความคาดหวังอยากได้สามีเป็นคนไทยต้ังแต่ย้ายถ่ินเข้ามาที่ประเทศไทย 
หรือเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของการย้ายถิ่นเข้ามาประเทศไทยของหญิง
ลาวเลย เช่น แมวมีพ่ีสาวมีสามีเป็นผู้อํานวยงานโรงเรียน มีชีวิตครอบครัว
ที่ดี  มีอาชีพ  มีรายได้ที่มั่นคง อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นปลอดภัย ดังนั้นแมวจึง
ต้องการอยากมีสามีเป็นคนไทยเหมือนกับพ่ีสาว จึงตัดสินใจย้ายถ่ินเข้ามา
หาสามีชายไทยโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วก็เจอชายไทยซึ่งมีคุณลักษณะ
ตามความต้องการ คือ มีอายุ มีอาชีพรับราชการ มีรายได้มั่นคง ดังน้ันหญิง
ลาวจึงสร้างความสัมพันธ์กันภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ก่อนตัดสินใจ
ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาร่วมกัน หรือเดือนก็เช่นเดียวกันเข้ามาทํางาน     
และเมื่อเจอชายไทยก็สร้างความสัมพันธ์  ตัดสินใจแต่งงานภายใน  2  เดือน
ที่คบหาดูใจกัน  

1.4 ปัจจัยด้านความรักและความเป็นครอบครัว รักแรกพบและ
ความต้องการมีครอบครัว เป็นเหตุผลหน่ึงให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับ
ชายไทย (พิม, นิด) เช่น พิมตัดสินใจอยู่กินกับชายไทยเพราะพิมรักกับ
ชายไทย พิมไม่เคยมีความรักมาก่อนเลย ดังน้ันเมื่อเจอผู้ชายมาดูแลเอาใจ
ใส่ก็มีความรักให้เขา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรักแรกพบ ทั้งๆ ที่พิมมีเป้าหมายใน
ชีวิตคือ การเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือให้ได้ทํางานที่ดี “ตอนน้ันพิมยังเด็ก
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    1.3 เพื่อให้มีชีวิตที่ดีตามแบบอย่างหญิงลาวแต่งงานกับชายไทย  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้หญิงลาวแต่งงานกับชายไทยส่วนหน่ึงมา
จากการที่หญิงลาวแต่งงานกับชายไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งถ้าหญิงลาวคน
ไหนแต่งงานกับชายไทยและมีชีวิตครอบครัวท่ีดีก็จะได้รับการยอมรับจาก
สังคม เช่น คํากล่าวของแมว (สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2559) ที่บอกว่า 
“การมีผัวคนไทย มีคนนับหน้าถือตาหลาย คนในชุมชนถ้าเห็นต่างชาติมา
เย่ียมบ้านก็จะมาต้อนรับกันเป็นจํานวนมาก” ดังนั้นจึงเป็นแบบอย่างให้กับ
หญิงลาวด้วยกันเอง อยากแต่งงานมีครอบครัวกับชายไทย เช่น กรณีศึกษา 
3 คน คือ แมว เดือน และจุม ต่างมีญาติที่แต่งงานกับคนไทย ดังน้ันจึงมี
ความคาดหวังอยากได้สามีเป็นคนไทยต้ังแต่ย้ายถิ่นเข้ามาที่ประเทศไทย 
หรือเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของการย้ายถิ่นเข้ามาประเทศไทยของหญิง
ลาวเลย เช่น แมวมีพ่ีสาวมีสามีเป็นผู้อํานวยงานโรงเรียน มีชีวิตครอบครัว
ที่ดี  มีอาชีพ  มีรายได้ที่มั่นคง อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นปลอดภัย ดังนั้นแมวจึง
ต้องการอยากมีสามีเป็นคนไทยเหมือนกับพ่ีสาว จึงตัดสินใจย้ายถ่ินเข้ามา
หาสามีชายไทยโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วก็เจอชายไทยซึ่งมีคุณลักษณะ
ตามความต้องการ คือ มีอายุ มีอาชีพรับราชการ มีรายได้มั่นคง ดังน้ันหญิง
ลาวจึงสร้างความสัมพันธ์กันภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ก่อนตัดสินใจ
ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาร่วมกัน หรือเดือนก็เช่นเดียวกันเข้ามาทํางาน     
และเมื่อเจอชายไทยก็สร้างความสัมพันธ์  ตัดสินใจแต่งงานภายใน  2  เดือน
ที่คบหาดูใจกัน  

1.4 ปัจจัยด้านความรักและความเป็นครอบครัว รักแรกพบและ
ความต้องการมีครอบครัว เป็นเหตุผลหน่ึงให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับ
ชายไทย (พิม, นิด) เช่น พิมตัดสินใจอยู่กินกับชายไทยเพราะพิมรักกับ
ชายไทย พิมไม่เคยมีความรักมาก่อนเลย ดังน้ันเมื่อเจอผู้ชายมาดูแลเอาใจ
ใส่ก็มีความรักให้เขา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรักแรกพบ ทั้งๆ ที่พิมมีเป้าหมายใน
ชีวิตคือ การเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือให้ได้ทํางานที่ดี “ตอนน้ันพิมยังเด็ก
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มาก แต่งตัวก็ไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างน้ี แต่งตัวคล้ายๆ ทอม ไม่เคยมี
ความรักมาก่อน มาเห็นสามีก็รู้สึกรัก พอคบกันได้ 3 เดือน ก็ตัดสินใจอยู่
กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยการสนับสนุนของนกที่เป็นพ่ีสาว” (พิม, 
สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2559) พิมจึงตัดสินใจอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 
หรือในกรณีของนิดเกิดจากความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจาก
ระหว่างนิดกับสามีนั้นก่อนจะแต่งงานกันมีการสร้างความสัมพันธ์จนเกิด
ความรักระหว่างกันขึ้นมา อีกทั้งนิดเองไม่ได้ต้ังเป้าหมายว่าต้องมีสามีเป็น
คนไทย และต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต้ังแต่แรก  

 
“สาเหตุที่ตัดสินใจแต่งงานเพราะต้องการมีครอบครัว ไม่

อยากเล่ือนลอย  อีกทั้งมีความมั่นใจกับผู้ที่ชายท่ีจะมาเป็นสามีเรา 
เน่ืองจากในช่วงที่คบหาดูใจกันแฟนก็ดูแลเป็นอย่างดี และมีตําแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดี มีความมั่นคง อีกอย่างนิดเองเป็นชีวิตคนคนหน่ึง
ที่ออกมาจากอ้อมกอดของพ่อแม่ ดังน้ันจึงอยากจะมีครอบครัว มี
ความอบอุ่น ทั้งน้ีการมาทํางานในประเทศไทย และมีสามีไทยน้ัน  
นิดไม่ได้คาดหวังว่าต้องมีสามีเป็นคนไทย และไม่ได้คาดหวังว่าต้อง
ได้ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย เพียงแต่นิดมองว่าที่ประเทศไทยมีช่องทาง
หารายได้จึงอยากเข้ามาหารายได้เพ่ือช่วยเหลือพ่อแม่ แต่บังเอิญใน
ระหว่างทํางานก็ได้มาพับรักกัน  ซึ่งเป็นรักที่มั่นคง สามีมีงาน ขยัน
ขันแข็ง มีการดูแลเสมอต้นเสมอปลาย อีกอย่างคนเราไม่มีใครที่จะดี
ร้อยเปอร์เช็นต์หรือเสียร้อยเปอร์เช็นต์ มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียอยู่
ด้วยกัน” (นิด, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2560) 
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2. ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับ

ชายไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 
        2.1 ทางเลือกในการประกอบอาชีพในประเทศไทยมี

อย่างจํากัด และรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จะเห็นได้ว่าหญิงลาวท่ีย้ายถ่ินเข้ามาทํางานในประเทศไทย
เข้ามาด้วยความหวังว่าจะได้ทํางานมีรายได้ที่ดี มีเงินส่งกลับไปให้พ่อแม่ได้
สร้างบ้าน ซื้อรถ รวมถึงใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น แต่เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยงานที่ได้ทํากับรายได้
ที่ได้รับกลับไม่ได้เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้ เช่น นิดทํางานบ้าน     
จุมรับจ้างขายผัก  ทั้งสองคนได้รายได้สูงสุดเพียงเดือนละ  1,500 บาท   
หรือเดือนทํางานโรงงานเย็บผ้าที่กรุงเทพฯ  ได้รายได้เดือนละ  4,000 บาท 
ในขณะที่ต้องทํางานหนักโดยเริ่มงานตั้งแต่ 8.00 น. จนถึง 21.00 น. รวม 
12-13 ช่ัวโมงต่อวัน เงินที่ได้รับก็ไม่เพียงพอแม้กระทั่งการใช้จ่ายของ
ตนเอง ไม่มีเงินส่งกลับไปให้พ่อแม่ที่บ้าน ทั้งน้ีหากหญิงลาวจะไปทาํงานที่
รายได้มากขึ้นก็มีอยู่เพียงไม่กี่งานที่หญิงลาวสามารถเลือกทําได้ เช่น 
ทํางานร้านคาราโอเกะ หรือขายบริการทางเพศ ดังนั้นการตัดสินใจ
แต่งงานกับชายไทยจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้หญิงลาวมีรายได้มากข้ึน 
หรือเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพและหารายได้   

     2.2 การถูกตีตราจากสังคมของผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัว
มาแล้วเป็นผู้หญิงไม่ดี แจนผู้ซึ่งตัดสินใจเป็นภรรยาน้อยชายไทยตลอด
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไม่ผูกมัด 
บนพ้ืนฐานการรับรู้สถานะของตนเองอย่างชัดเจน หากพิจารณาบน
พ้ืนฐานของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง หรือมนุษย์คนหน่ึงคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่
ผู้หญิงจะตัดสินใจเป็นภรรยาน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทย
หรือลาวต่างตีตราว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยเป็นคนเลว ผิดศีลธรรม ดังน้ัน
การตัดสินใจแต่งงานด้วยปัจจัยทางการเงินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  
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เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น แต่เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยงานที่ได้ทํากับรายได้
ที่ได้รับกลับไม่ได้เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้ เช่น นิดทํางานบ้าน     
จุมรับจ้างขายผัก  ทั้งสองคนได้รายได้สูงสุดเพียงเดือนละ  1,500 บาท   
หรือเดือนทํางานโรงงานเย็บผ้าที่กรุงเทพฯ  ได้รายได้เดือนละ  4,000 บาท 
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     2.2 การถูกตีตราจากสังคมของผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัว
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การตัดสินใจแต่งงานด้วยปัจจัยทางการเงินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  
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หากแต่มีแรงผลักที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่มีอิทธิพลไม่น้อยไปกว่า     
ตัวเงิน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจคือ ความผิดหวังในเรื่องของความรักและ
ครอบครัวที่คอยตอกยํ้าและตีตราจากสังคม ตลอดจนถูกตีตราจากตนเอง
เสมอว่าตนเองเป็นผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว เป็นผู้หญิงไม่ดี  
ดังน้ันการตัดสินใจภรรยาน้อยจึงเป็นไปได้ว่าเป็นผลมาจากการตีตรา
ดังกล่าว เป็นเครื่องตอกยํ้าความไม่ดี ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเป็นแรงดึงดูดเสริมการตัดสินใจดังกล่าว   

    2.3 ปัจจัยความปลอดภัยในการอาศยัอยู่ในราชอาณาจักรไทย  
กรณีศึกษาหญิงลาวที่ย้ายถิ่นเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยมีบางคนเข้ามา
และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้มีข้อจํากัดต่อ
การ เ ดินทางและการประกอบอา ชีพ  ทั้ ง น้ีหญิ งลาวกรณีศึ กษา             
มีประสบการณ์ถูกตํารวจจับและเรียกเก็บเงินเพ่ือให้หญิงลาวเหล่าน้ี
สามารถท่ีจะอาศัยและทํางานอยู่ในประเทศไทยได้โดยไม่ถูกส่งกลับ 
นอกจากน้ียังมีประสบการณ์ผู้ที่ทํางานมาก่อนซึ่งเป็นญาติแท้ๆ ไม่จ่าย
ค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้  ดังน้ันการที่หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับ
ชายไทยน้ันเป็นช่องทางหน่ึงที่ทําให้หญิงลาวสามารถอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยได้อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลและคุ้มครองของ
ชายไทย ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าหญิงลาวกรณีศึกษา 3 คน เลือกที่จะแต่งงานกับ
ตํารวจตะเวนชายแดน 2 คน และทหาร 1 คน  ซึ่งเป็นรั้วของชาติมีหน้าที่
รักษาความสงบและปลอดภัยภายในราชอาณาจักรไทยโดยตรง ด้วยความ
เป็นคนไทยและด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจะทําให้สามารถดูและปกป้อง
คุ้มครองหญิงลาวได้  
     2.4 เครือข่ายการแต่งงานข้ามชาติ เครือข่ายที่สําคัญของ
สาวลาว คือเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง กลุ่มคนเหล่าน้ีล้วนเป็นคนจาก สปป.ลาว 
บางคนมีภูมิลําเนาอยู่หมู่ บ้านเดียวกัน หรือบางคนอาศัยอยู่หมู่ บ้าน
ใกล้เคียง หรือบางคนก็มาทําความรู้จักกันในขณะที่อยู่ประเทศไทย (ไม่เคย
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รู้จักกันมาก่อน ไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวหรือหมู่บ้านใกล้เคียงกันแต่อย่างใด 
เพียงแต่มีสํานึกความเป็นคนรัฐชาติลาวด้วยกันในต่างแดน ดังนั้นจึงมี
ความรู้สึกความผูกพันให้ซึ่งกันและกันเหมือนญาติพ่ีน้อง) ซึ่งเป็นบุคคล
สําคัญอันเป็นส่วนหน่ึงทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานกับชายไทย ด้วย
บทบาท 4 ประการ คือ (1) เป็นบุคคลตัวอย่างความสําเร็จของการมีสามี
เป็นคนไทย (2) สนับสนุนให้เกิดการพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับ
ชายไทย (3) ดํารงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์  เครือข่ายสาวลาวแต่งงานข้าม
ชาติจะดํารงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน เช่น การให้ที่พักอาศัย
แก่ครอบครัวที่ยังไม่มีบ้าน และการช่วยเหลือเรื่องการทําอาชีพ เป็นต้น (4) 
เพ่ือนคู่คิด ให้คําปรึกษา รับฟังความทุกข์ซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 
 
 บทสรุปและอภิปรายผล 
  การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทยในพ้ืนที่
ชายแดนเขมราฐ  โดยสรุปเกิดขึ้นเนื่องจากหญิงลาวต้องการแสวงหา
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมลาวมีการเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้หญิงลาวพยายาม   
ด้ินรนทั้งการก้าวออกมาทํางานนอกบ้าน และการพยายามหาสามีที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีกว่า เพ่ือที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะทําให้หญิงลาวได้รับการยอมรับตามวัฒนธรรม
ของสังคมลาวที่วางบทบาทให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้ที่ดูแลบ้าน  ดูแลคนใน
ครอบครัว  แต่อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นออกมาทํางานนอกบ้านหรือทํางาน
ที่ประเทศไทยของหญิงลาวน้ัน  ลักษณะงานที่หญิงลาวได้ทําไม่ใช่ลักษณะ
งานที่เป็นวิชาชีพที่ทําให้มีรายได้สูงขึ้นตามที่ jones (2007 อ้างถึงใน ภัสสร 
ลิมานนท์, 2556) กล่าวไว้ หากแต่งานท่ีหญิงลาวทํานั้นไม่ได้แตกต่างจาก
งานที่ทําอยู่ที่ สปป.ลาว คือทํางานบ้าน งานให้บริการดูแล คนอ่ืน ซึ่งเป็น
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งานท่ีมุ่ งหวังให้ผู้หญิงทํา ทั้ง น้ีงานในลักษณะดังกล่าวเป็นงานที่มี
ผลตอบแทนตํ่า ดังน้ันการก้าวออกมาทํางานนอกบ้านจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหญิงลาวและคนในครอบครัวได้  จึงนําไปสู่
การหาสามีชายไทยเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ 
ดังนั้นหากพิจารณาจากเป้าหมายการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับ
ชายไทยจึงเป็นไปเพ่ือเงินตรามากกว่าความรัก  

จะเห็นได้ว่าชายไทยที่หญิงลาวเลือกที่จะแต่งงานด้วยในงานศึกษา
นี้พบว่า กรณีศึกษา 6 คน จาก 9 คนเลือกที่จะแต่งงานกับชายไทยวัย
กลางคน มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง คือ ข้าราชการไทย
และนักธุรกิจ แม้บางคนจะอยู่ในฐานะภรรยาน้อยก็ตาม ซึ่งแตกต่างกับผล
การศึกษาของสุชาดา ทวีสิทธ์ิ (2552) ที่พบว่าผู้ชายไทยที่แต่งงานกับ
ผู้หญิงลาวมักมีฐานะในระดับล่างของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะทํางานรับจ้างใน
พ้ืนที่ชายแดนฝั่ งไทย  ทั้ ง น้ีความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง         
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับ
ชายไทยในปัจจุบันกับอดีต ที่ในอดีตการแต่งงานเกิดขึ้นจากความรัก  
ความผูกพันของผู้คนมีความใกล้ชิดกัน แต่ในปัจจุบันการแต่งงานเกิดขึ้น
เน่ืองจากความคาดหวังทางด้านรายได้และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ 
ในขณะที่หญิงลาวก็ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมาจากครอบครัวยากจนมากใน
ลาว หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาและมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าคน
อ่ืนๆ ในชุมชน  
 การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องการศึกษาของ วัชรี  ศรีคํา 
(2555) ที่พบว่า  กลุ่มแรงงานหญิงที่เข้าทํางานในร้านคาราโอเกะในเขต  
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่มีการสานต่อความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่
การแต่งงานกับชายไทยเพื่อความม่ันคงทางการเงิน สถานภาพพลเมือง
และความมั่นคงทางจิตใจ เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ เนตรดาว   
เถาถวิล (2549) ที่พบกว่าการแต่งงานระหว่างหญิงลาวกับหนุ่มไทยถูกมอง

187 
ว่าเป็นช่องทางท่ีจะช่วยให้หญิงลาวได้รับสัญชาติไทยและสามารถทํางาน
อยู่ ในประเทศไทยได้อย่างม่ันคงปลอดภัย นอกจากน้ียังสอดคล้อง
การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยของนักวิชาการหลาย
ท่าน เช่น งานศึกษาของรัตนา บุญมัธยะ (2548) และ บัวพันธ์  พรมพักพิง 
(2548) ทั้งน้ีงานศึกษาของรัตนา และบัวพันที่ค้นพบว่าการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของหญิงไทยนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากการถูกล่อลวง และเกิดการ
กระบวนการนายหน้าน้ันไม่พบในผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยมองว่าด้วย
บริบทความเป็นพ้ืนที่ชายแดน และผู้คนมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ครอบครัวและเครือญาติ และทั้งความคล้ายคลึงทางด้านสังคมวัฒนธรรม
และภาษา ส่งผลให้หญิงลาวลดความเส่ียงในการถูกล่อลวงหรือต้องพ่ึงพา
กระบวนการของนายหน้าเพ่ือนําไปสู่การแต่งงานข้ามชาติ  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ทําให้หญิงลาวตัดสินใจแต่งงานจะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง (Structure) เช่น เศรษฐกิจและอัตราค่าจ้างแรงงานท่ี
ไม่ตอบสนองความต้องการ  ความทันสมัย  ความคล้ายคลึงทางสังคม 
วัฒนธรรม  ค่านิยมการมาทํางานที่ประเทศไทย  ค่านิยมการมีสามี
ชายไทย และการถูกตีตราจากสังคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหญิงลาวได้
ทําการพิจารณาตัดสินใจแต่งงานข้ามชาติบนพ้ืนที่ฐานความต้องการ
แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเองและครอบครัวด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึง
สามารถสรุปได้ว่าหญิงลาวเป็นผู้กระทําการ (Agency) ในการตัดสินใจย้าย
ถิ่นและแต่งงานข้ามชาติโดยตนเอง ภายใต้ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีอิทธิพล
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เป็นต้น  
  

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏการณ์

แต่งงานข้ามชาติ เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแต่งงาน
ข้ามชาติหญิงลาวกับชายไทยออกเป็น  2 ระดับ คือ แนวทางระดับบุคคล
และครอบครัว และระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
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ชายไทย และการถูกตีตราจากสังคม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหญิงลาวได้
ทําการพิจารณาตัดสินใจแต่งงานข้ามชาติบนพ้ืนที่ฐานความต้องการ
แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเองและครอบครัวด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึง
สามารถสรุปได้ว่าหญิงลาวเป็นผู้กระทําการ (Agency) ในการตัดสินใจย้าย
ถิ่นและแต่งงานข้ามชาติโดยตนเอง ภายใต้ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีอิทธิพล
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เป็นต้น  
  

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏการณ์

แต่งงานข้ามชาติ เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแต่งงาน
ข้ามชาติหญิงลาวกับชายไทยออกเป็น  2 ระดับ คือ แนวทางระดับบุคคล
และครอบครัว และระดับหน่วยงาน ดังน้ี 
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188 
แนวทางระดับบุคคล และครอบครัว  

 (1) ภรรยาชาวลาวต้องดําเนินการเข้าเมืองและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง เน่ืองจากจะทํา
ให้สะดวกต่อการดําเนินการแต่งงานกับชายไทยได้ถูกตามกฎหมาย   
 (2) หญิงลาวกับชายไทยเม่ือตัดสินใจแต่งงานอยู่กินด้วยกัน    
ควรดําเนินการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะนํามาซึ่ง
สิทธิได้รับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการอุปการะของสามีไทย  
ตลอดจนสิทธิการเป็นภรรยาไทยในด้านอ่ืนๆ เช่น การได้รับสิทธิค่า
รักษาพยาบาลในกรณีเป็นภรรยาข้าราชการไทย สิทธิในสินสมรส เป็นต้น   
 (3) หญิงลาวควรศึกษากฎหมายการแต่งงานกับคนต่างด้าว      
ทั้งกฎหมายไทย กฎหมายลาว และสิทธิอันพึงจะมีในการเป็นภรรยาของ
ชายไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดการตระหนัก และนําไปสู่     
การปฏิบัติตามกฎหมาย  เพ่ือสิทธิและประโยชน์ของการเป็นภรรยา
ชายไทย 
 (4) ภรรยาชาวลาวควรมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิด  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการดํารงชีวิตในฐานะภรรยาของ
ชายไทย  ไม่ ว่าจะเ ป็นการรวมกลุ่ ม เ พ่ือสร้ างอาชีพ  สร้ างรายไ ด้           
การช่วยเหลือให้ความรู้ที่จําเป็นต่อการเป็นภรรยาชาวลาว เช่น ความรู้
เร่ืองกฎหมายการแต่งงานทั้งของไทยและของลาว  ความรู้เรื่องสิทธิ     
การเป็นภรรยาชายไทย  เพ่ือให้เกิดความตระหนักและนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง อันจะนํามาซึ่งสิทธิประโยชน์ในอันพึงได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเองและครอบครัวได้ดีขึ้น  นอกจากนี้การรวมกลุ่มยังทําให้ภรรยา
ชาวลาวไม่รู้สึกโดดเด่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ เนื่องจากมีเพ่ือน มีที่พ่ึง 
และมีที่ปรึกษา หรือเรียกว่าเพ่ือร่วมทุกข์ร่วมสุข  
 แนวทางในระดับหน่วยงาน รัฐบาลลาว หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรมีการให้ความรู้แก่สาวลาวอย่างถูกต้องเก่ียวกับสถานการณ์

189 
การแต่งงานกับชายไทย เพ่ือนําไปสู่การปรับทัศนคติสาวลาวที่มีต่อ
ชายไทยให้ถูกต้อง  อันจะนําไปสู่การป้องกันการตกเป็นภรรยาน้อยของ
ชายไทย   
 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย 
           (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้กลไกประชาคมอาเซียน   
ในการดูแลเรื่องจดทะเบียนสมรสข้ามชาติ รวมถึงการดูแลเรื่องสิทธิและ
สวัสดิการของคู่สมรสข้ามชาติโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อ    
การดําเนินการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการดําเนินการลง  
ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
          (2) ควรศึกษาผลกระทบในระดับรัฐชาติลาวที่เกิดจากสถานการณ์
การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทย เพ่ือเป็นแนวทางใน   
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าทันสถานการณ์อันเป็นผลต่อ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายใต้รัฐชาติและพัฒนาประเทศด้วย 
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189 
การแต่งงานกับชายไทย เพ่ือนําไปสู่การปรับทัศนคติสาวลาวที่มีต่อ
ชายไทยให้ถูกต้อง  อันจะนําไปสู่การป้องกันการตกเป็นภรรยาน้อยของ
ชายไทย   
 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย 
           (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้กลไกประชาคมอาเซียน   
ในการดูแลเรื่องจดทะเบียนสมรสข้ามชาติ รวมถึงการดูแลเรื่องสิทธิและ
สวัสดิการของคู่สมรสข้ามชาติโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อ    
การดําเนินการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการดําเนินการลง  
ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
          (2) ควรศึกษาผลกระทบในระดับรัฐชาติลาวที่เกิดจากสถานการณ์
การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงลาวกับชายไทย เพ่ือเป็นแนวทางใน   
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าทันสถานการณ์อันเป็นผลต่อ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายใต้รัฐชาติและพัฒนาประเทศด้วย 
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การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: 
เสริมสร้างหรือบั่นทอนความอิสระทางการคลังของท้องถ่ิน 

(Budget Allocation to Local Government: Increase or 
Decrease of Local Financial Autonomy)                          

นราธิป  ศรีราม1                            
จิรวัฒน์ เมธาสทุธิรัตน์2                     
อภิชาติ ลิ้มเมธี3  

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน: เสริมสร้างหรือบ่ันทอนความอิสระทางการคลังของ
ท้องถิ่น” เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ คือ (1) อธิบายและ
นําเสนอให้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) นําเสนอและอธิบายถึงสาระสําคัญของการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (3) วิเคราะห์

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกการเงิน  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
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การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: 
เสริมสร้างหรือบั่นทอนความอิสระทางการคลังของท้องถ่ิน 

(Budget Allocation to Local Government: Increase or 
Decrease of Local Financial Autonomy)                          

นราธิป  ศรีราม1                            
จิรวัฒน์ เมธาสทุธิรัตน์2                     
อภิชาติ ลิ้มเมธี3  

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น: เสริมสร้างหรือบ่ันทอนความอิสระทางการคลังของ
ท้องถิ่น” เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ คือ (1) อธิบายและ
นําเสนอให้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) นําเสนอและอธิบายถึงสาระสําคัญของการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (3) วิเคราะห์

                                                            
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกการเงิน  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
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192 
และชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาน้ัน
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เสริมสร้างหรือพัฒนาให้ท้องถิ่นมีอิสระหรือมีความเข้มแข็งทางการคลัง 

คําสําคัญ:  อิสระทางการคลัง,  การจัดสรรงบประมาณ,          
  การปกครองท้องถิ่น   
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Abstract 

The article aims at 3 significant objectives. First, it is to 
explain and present the importance of local financial 
autonomy. Second, it is to present and explain the significance 
of budget allocation from government to local government 
organizations under Determining Plans and Process of 
Decentralization to Local Government Organization Act 2542 
B.E. (1999) and the adjusted Act leads to the increase or 
decrease of Local Financial Autonomy. The local financial 
autonomy could be viewed by the fact that local government 
can manage its own financial administration without intervention 
or interference from the government. From the study ( fiscal 
years 2009-2014), it revealed that fiscal budget from 
government was a major source of local government 
organization’ s income and it was 39.35%-41.29 % of  total 
budget of local government organization, while 8.54% -9.35 % 
came  from local government organization by itself (local 
government organization’ s taxation). This proves that local 
government organization’s income depended on the government 
rather than itself. Local government organization must await 
budget allocation under the restrictions and rules fixed by 
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government. So it cannot deny that this fact decrease rather 
than increase local financial autonomy. 

Key words:   Local Financial Autonomy, Budget Allocation,     
Local Government    

 
บทนํา 

บทความวิชาการเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: เสริมสร้างหรือบ่ันทอนความอิสระทางการคลังของ
ท้องถิ่น” ได้แบ่งการนําเสนอสาระสําคัญทางการคลังท้องถิ่นไว้ 3 ประการ 
คือ  (1) อธิบายและนําเสนอให้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นอิสระทาง 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) นําเสนอและอธิบายถึงสาระสําคัญ
ของการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทยตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ (3) วิเคราะห์
และชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาน้ัน
ทําให้เกิดการเสริมสร้าง (เพ่ิม) หรือบ่ันทอน (ลด) ความเป็นอิสระทาง   
การคลังของท้องถิ่น     
 การบริหารท้องถิ่นต่างๆ จะประสบความสําเร็จได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
ปัจจัยหน่ึงที่สําคัญก็คือเงินหรืองบประมาณ โดยต้องมีงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการบริหารและดําเนินงานพัฒนาตามภารกิจหน้าที่ที่บัญญัติไว้
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ในกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณมากหรือมี
งบประมาณอย่างเพียงพอย่อมส่งผลดีหรือเอ้ือต่อบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เพ่ิมมากขึ้น งบประมาณของ
ท้ อ งถิ่ นจะมี มากห รือ น้อยนั้ นขึ้ นอยู่ กั บแหล่ งที่ ม าของราย ไ ด้ที่           
สําคัญ 2 แหล่ง คือ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เอง ในรูปของภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ กับรายได้ที่รัฐบาล  ส่วนกลาง หรือหน่วยราชการอื่น
จัดเก็บแล้วจัดสรรเป็นงบประมาณมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งสัดส่วนหรือจํานวนรายได้หรืองบประมาณดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งช้ีหน่ึงที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถ่ินว่ามีมากน้อย
เพียงใด กล่าวคือ หากท้องถ่ินต้องพ่ึงพิงรายได้ที่ได้รับจัดสรรมาจาก
งบประมาณของรัฐบาลหรือส่วนกลางมากย่อมแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่น    
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก็ย่อมมี
เง่ือนไขของการนํางบประมาณไปใช้ซึ่งส่งผลต่อความอิสระทางการคลัง
ของท้องถิ่น   
1. ความอิสระทางการคลังของท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตนเองของ
ป ร ะช า ชน ใ น ท้ อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง เ ป็ น ผ ลม า จ า กก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ 
(Decentralization) ของรัฐบาล ซึ่งแม้ว่าท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้อํานาจ
อธิปไตยของรัฐ  แต่ก็ต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการบริหาร  
การปกครองตนเองได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

ความอิสระของท้องถิ่น (Local Autonomy) เป็นทั้งสิทธิ (Right) 
และความสามารถ (Ability) ของท้องถ่ิน (Krisztina Beer-Tóth 2009: 36) 
กล่ า วคื อ  องค์ ก รปกครอง ส่ วนท้ อ ง ถ่ินมี สิ ท ธิ โดยชอบธรรม ใน             
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การบริหารปกครองตนเองภายใต้การกํากับดูแลของรัฐตามความสามารถ
หรือศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  การบริหารและการดําเนินงานต่างๆ    
ทั้งการกําหนดนโยบายแผนการบริหารงานบุคคล การบริหารการคลัง  
และงบประมาณของท้องถ่ินจึงต้องมีความเป็นอิสระ โดยรัฐกํากับดูแลได้
ตามความจําเป็นเท่าน้ัน  และส่วนใหญ่จะเป็นการกํากับดูแลหรือที่เรียกว่า     
การควบคุมหลังการกระทํา คือ ปล่อยให้ท้องถิ่นดําเนินการได้อย่างอิสระ
ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ให้อํานาจไว้  รัฐบาลหรือส่วนกลางจะ
ติดตามกํากับดูแลภายหลังจากที่ท้องถิ่นดําเนินการแล้วเท่านั้น ดังนั้น   
เมื่อรัฐบาลกระจายอํานาจในเร่ืองใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
โดย ท่ัวไปรั ฐบาลห รือราชการ ส่วน อ่ืนก็ ต้องถอนตัวออกมาจาก           
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นั้น โดยออกจากผู้ดําเนินการเองมาทํา
หน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินการของท้องถิ่นแทน พร้อมกับปล่อยให้
ท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีอิสระ 

ความเป็นอิสระของท้องถิ่นจึงเป็นการท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่นสามารถตัดสินใจกําหนด
นโยบายและดําเนินการบริหารท้องถ่ินตามขอบเขตอํานาจของท้องถ่ินได้
อย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่ถูก
แทรกแซงจากรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ กิจการใดท่ีอยู่ในอํานาจ
ของท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด ท้องถิ่นย่อมสามารถตัดสินใจและ
ดําเนินการได้ตามที่คนในท้องถ่ินต้องการอย่างอิสระ โดยไม่ต้องข้ึนอยู่     
กับบุคคลหรือองค์กรอ่ืน  ไม่ต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบใดๆ       
จากนอกท้องถิ่น ประเทศที่จัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย    
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จะพยายามให้ท้องถ่ินมีความเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยรัฐบาล
จะมีบทบาทในการกํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องต่างๆ 
เท่าที่จําเป็น เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม  
รัฐบาลประชาธิปไตยจะไม่ใช้อํานาจควบคุมท้องถ่ินอย่างเคร่งครัด และจะ
ไม่เข้าแทรกแซงกิจการของท้องถิ่น  ถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ เพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถดําเนินงานของ
ตนอย่างเป็นอิสระ เกิดการบริหารท้องถ่ินโดยประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสมความมุ่ งหมายของรัฐ
ประชาธิปไตย (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2551: 15-16) 
 เมื่อความเป็นอิสระของท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากใน
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลประชาธิปไตยจึงมักทํา
หน้าที่เพียงการกํากับดูแลท้องถ่ินตามความจําเป็นและให้อิสระทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ แก่ท้องถิ่น ซึ่งการให้อิสระดังกล่าวรวมถึงอิสระ
ทางการคลัง (Local Financial Autonomy) ด้วย โดยความอิสระทาง 
การคลังของท้องถิ่น คือ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตัดสินใจและบริหารการคลังและงบประมาณได้ด้วยตนเอง  โดย           
ไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือส่วนกลางหรือ
พ่ึงพาให้น้อยที่สุด สําหรับประเทศไทยต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญ
กับการบริหารการปกครองท้องถ่ินเป็นอย่างย่ิง โดยมีบทบัญญัติหมวดการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินแยกไว้เป็นการเฉพาะ และบทบัญญัติภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็มีหลายมาตราท่ีบัญญัติถึงความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่นในการบริหารการปกครองตนเอง เช่น รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
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จะพยายามให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยรัฐบาล
จะมีบทบาทในการกํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องต่างๆ 
เท่าที่จําเป็น เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม  
รัฐบาลประชาธิปไตยจะไม่ใช้อํานาจควบคุมท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และจะ
ไม่เข้าแทรกแซงกิจการของท้องถิ่น  ถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง ทั้งนี้ เพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถดําเนินงานของ
ตนอย่างเป็นอิสระ เกิดการบริหารท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสมความมุ่ งหมายของรัฐ
ประชาธิปไตย (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2551: 15-16) 
 เมื่อความเป็นอิสระของท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากใน
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลประชาธิปไตยจึงมักทํา
หน้าที่เพียงการกํากับดูแลท้องถิ่นตามความจําเป็นและให้อิสระทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ แก่ท้องถิ่น ซึ่งการให้อิสระดังกล่าวรวมถึงอิสระ
ทางการคลัง (Local Financial Autonomy) ด้วย โดยความอิสระทาง 
การคลังของท้องถิ่น คือ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตัดสินใจและบริหารการคลังและงบประมาณได้ด้วยตนเอง  โดย           
ไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือส่วนกลางหรือ
พ่ึงพาให้น้อยที่สุด สําหรับประเทศไทยต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญ
กับการบริหารการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างย่ิง โดยมีบทบัญญัติหมวดการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินแยกไว้เป็นการเฉพาะ และบทบัญญัติภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็มีหลายมาตราท่ีบัญญัติถึงความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่นในการบริหารการปกครองตนเอง เช่น รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
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แก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น (มาตรา 282) การกําหนดให้รัฐใช้อํานาจกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะเท่าที่จําเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น 
(มาตรา 283) การกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
กําหนดอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ให้มีลักษณะกระจายอํานาจให้แก่
ท้องถิ่นมากขึ้น (มาตรา 284) ซึ่งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อมาได้มี
การตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ  กําหนดหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น กําหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น
ต่องบประมาณหรือรายได้ของรัฐบาล 

เมื่ อมีการประกาศใช้รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2550 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ยังคงไว้ซึ่งการเสริมสร้าง
ความเป็นอิสระให้แก่ท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 281 รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ มาตรา 282 
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นและมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ

199 
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทั้งสองฉบับ    
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นที่
คล้ายคลึงกันคือต่างก็มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นอิสระ
ของท้องถ่ิน  ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความอิสระทางการคลังของท้องถิ่น
ด้วย และนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ล้วนมีนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งอํานาจที่ถูกกระจายตาม
นโยบายของรัฐบาลน้ันนอกจากอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ต่างๆ แล้ว ยังรวมถึงอํานาจในทางการคลังและงบประมาณด้วย ความเป็น
อิสระทางการคลังท้องถ่ินจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากในประเทศที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะจะเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ของการกระจายอํานาจและความเป็นประชาธิปไตยในประเทศน้ันๆ    
และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการคลังก็ย่อม
ส่งผลดีต่อการพ่ึงพาตนเองภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น สามารถจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปใน
การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทั้งสองฉบับ    
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นที่
คล้ายคลึงกันคือต่างก็มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นอิสระ
ของท้องถ่ิน  ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความอิสระทางการคลังของท้องถ่ิน
ด้วย และนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ล้วนมีนโยบายเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งอํานาจท่ีถูกกระจายตาม
นโยบายของรัฐบาลน้ันนอกจากอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ต่างๆ แล้ว ยังรวมถึงอํานาจในทางการคลังและงบประมาณด้วย ความเป็น
อิสระทางการคลังท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากในประเทศที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะจะเป็นตัวบ่งช้ีหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ของการกระจายอํานาจและความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ    
และเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการคลังก็ย่อม
ส่งผลดีต่อการพ่ึงพาตนเองภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น สามารถจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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2. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้จะ
พิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 โดยมติของคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) นอกจากนี้แล้ว
การจัดสรรงบประมาณยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปกติจะดําเนินการ
ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเมื่อมีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 บทบัญญัติของ
กฎหมายได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ไว้ในมาตรา 16 โดยกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล     
และเมืองพัทยา มีภารกิจและอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน รวม 31 ประการ อาทิ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า 
และทางระบายนํ้า  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

201 
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น เป็นต้น 
 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นไว้ในมาตรา 17 รวม 29 ประการ  อาทิ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การคุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษา  

การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
ในการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
 สําหรับกรุงเทพมหานครนั้น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติในมาตราที่  18 โดยให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าที่ใน



201มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

201 
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น เป็นต้น 
 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นไว้ในมาตรา 17 รวม 29 ประการ  อาทิ การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การคุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษา  

การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
 สําหรับกรุงเทพมหานครนั้น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติในมาตราท่ี  18 โดยให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าที่ใน
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202 
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17  

เมื่อเป็นเช่นนี้ส่งผลให้มีการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก โดยมี
การถ่ายโอนท้ังงาน คน และเงิน ซึ่งในส่วนเงินหรืองบประมาณน้ัน  
ท้องถิ่นก็ได้รับการจัดสรรเพิ่มมากข้ึนตามอํานาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นด้วย โดย
กฎหมายได้มีบทบัญญัติถึงการจัดสรรและสัดส่วนภาษีอากรไว้ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจัดเก็บภาษีเองใน  ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ซึ่งเป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บเองตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 ภาษีบํารุงท้องท่ี เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบ  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเองตามพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  ภาษีป้าย เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บเองตาม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นภาษีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติจังหวัดเพ่ือ
จัดเก็บจากสถานค้าปลีกนํ้ามันและยาสูบในเขตจังหวัด ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546 ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร เป็นภาษีที่กรุงเทพมหานครออก
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดเก็บจากสถานค้าปลีกนํ้ามันในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามบทบัญญัติในมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นอกจากน้ีแล้วยังมี

203 
อากรฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียกเก็บจากประชาชนผู้มาขอใช้บริการ ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

สําหรับรายได้จากภาษีประเภทอ่ืนๆ นั้นให้รัฐบาลและหน่วย
ราชการอื่นเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
สัดส่วนที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม 
อากรรังนกอีแอ่น ภาษีเพ่ือการศึกษา และภาษีการพนัน 

ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังมีการกําหนดให้รัฐบาล
ต้องจัดสรรรายได้หรืองบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากข้ึน โดยมีบทบัญญัติในกฎหมายกําหนดสัดส่วนของรายได้ท้องถ่ินต่อ
รายได้ของรัฐบาลไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม จึงกําหนดช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
35 ทั้งน้ี โดยการเพ่ิมสัดส่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้
ด้วยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย 
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203 
อากรฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียกเก็บจากประชาชนผู้มาขอใช้บริการ ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

สําหรับรายได้จากภาษีประเภทอ่ืนๆ นั้นให้รัฐบาลและหน่วย
ราชการอ่ืนเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
สัดส่วนที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม 
อากรรังนกอีแอ่น ภาษีเพ่ือการศึกษา และภาษีการพนัน 

ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังมีการกําหนดให้รัฐบาล
ต้องจัดสรรรายได้หรืองบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น โดยมีบทบัญญัติในกฎหมายกําหนดสัดส่วนของรายได้ท้องถ่ินต่อ
รายได้ของรัฐบาลไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม จึงกําหนดช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
35 ทั้งน้ี โดยการเพ่ิมสัดส่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้
ด้วยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย 



วารสารศิลปศาสตร์204

204 
แต่การดําเนินการจัดสรรรายได้และงบประมาณให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านๆ มานั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมาย
กําหนด โดยในปีงบประมาณ 2544-2559 มีรายละเอียดการจัดสรรรายได้
และสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสดัส่วนต่อรายได้
รัฐบาล ปีงบประมาณ 2544-2549 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายได้ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
1. รายได้รวมของ 
อปท. 

159,752.58 175,850.29 184,066.03 241,947.64 293,750.00 327,113.00 

1.1 รายได้ที่ 
อปท.จัดหาเอง 

17,701.88   21,084.47   22,258.28   24,786.27   27,018.96 29,110.41 

1.2 ภาษีอากรท่ี
รัฐบาลเก็บให้ 
และแบ่งให้ 

55,651.90 58,143.52 60,217.74 82,623.37 102,520.34 110,189.59 

1.3 ภาษีมูลค่า 
เพ่ิมที่รัฐบาลแบ่ง
ให้ (VAT) 

12,669.00 19,349.00 35,504.44 43,100.00 49,000.00 61,800.00 

1.4 เงินอุดหนุนและ
การถ่ายโอนงาน 

73,729.80 77,273.30 66,085.60 91,438.00 115,210.70 126,013.00 

2. รายได้สุทธิของ
รัฐบาล 

772,574.00 803,651.00 829,495.56 1,063,600.
00 

1,250,000.
00 

1,360,000.
00 

3.สัดส่วน % รายได้ 
อปท./รัฐบาล 

20.68 21.88 22.19 22.75 23.50 24.05 

 
ที่มา : สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

http://www.fpo.go.th 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการใช้พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมีการใช้แผนการกระจายอํานาจตามกฎหมาย
ฉบับน้ี สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อรายได้
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2544 เท่ากับร้อยละ 20.68 ซึ่งบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนซึ่งกําหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่เมื่อถึงปีงบประมาณ 
2549 พบว่า  สัดส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้
ของรัฐบาลมีเพียงร้อยละ 24.05  ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ว่าต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  35 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) กําหนดการ
จัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุน  และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหม่  โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ .  2550 เ ป็นต้นไป           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้นด้วย  การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลน้ีให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่ การพัฒนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย
ตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป    
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการใช้พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมีการใช้แผนการกระจายอํานาจตามกฎหมาย
ฉบับน้ี สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อรายได้
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2544 เท่ากับร้อยละ 20.68 ซึ่งบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนซึ่งกําหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่เมื่อถึงปีงบประมาณ 
2549 พบว่า  สัดส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้
ของรัฐบาลมีเพียงร้อยละ 24.05  ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ว่าต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  35 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) กําหนดการ
จัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุน  และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหม่  โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ .  2550 เ ป็นต้นไป           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้นด้วย  การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลน้ีให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่ การพัฒนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วย
ตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป    
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แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้อง มีจํานวนไม่
น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ การจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) จนถึงปีงบประมาณ 2557 
การจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้
ของรัฐบาล มีรายละเอียดแสดงได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสดัส่วนต่อรายได้
รัฐบาล ปีงบประมาณ 2552-2557  
                                                 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

จํานวน 
เงิน 

จํานวน 
เงิน 

1. รายได้รวมของ 
อปท. 

414,382 
.23 

340,995.
18 

431,25
5.00 
 

529,97
8.79  
 

572,67
0 

622,62
5 

1.1 รายได้ที่ 
อปท.จัดหาเอง 

38,745.9
6 

29,110.4
1 

38,745.
96 

46,529.
72 

50,282 56,306 

1.2 ภาษีอากร
ที่รัฐเก็บให้ 
และแบ่งให้  

140,679.
27 

126,589.
59 

148,10
9 

175,45
7 

187,98
8 

203,81
9 

1.3 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ที่รัฐบาลแบ่งให้ 
(VAT) 

71,900.0
0

45,400.0
0

70,500 86,900 97,900 109,00
0 
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ประเภทรายได้

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน 
เงิน

จํานวน 
เงิน 

1.4 เงิน
อุดหนุนและ
การถ่ายโอน
งาน 

163,057.
00

139,895.
18

173,90
0.00 

221,09
1.79

236,50
0

253,50
0 

2. รายได้สุทธิของ
รัฐบาล 

1,604,64
0.0

1,350,00
0.0

1,650,0
00. 

1,980,00
0.00

2,100,00
0

2,275,00
0 

3.สัดส่วน % 
รายได้ อปท./
รัฐบาล 

25.82 25.26 26.14 26.77 27.27 27.37 

ที่มา : สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
http://www.fpo.go.th 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย http://www.nmt.or.th 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549) ซึ่งกําหนดเป้าหมายในเชิง
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลลดลงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ทําให้การจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นไปตาม
เป้าหมายและเป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจ โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2552-2557 สัดส่วนรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลล้วนเกิน
กว่าร้อยละ  25 ทุกปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณในหมวด
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะพบว่า ต้ังแต่
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ประเภทรายได้

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน
เงิน

จํานวน 
เงิน

จํานวน 
เงิน 

1.4 เงิน
อุดหนุนและ
การถ่ายโอน
งาน 

163,057.
00

139,895.
18

173,90
0.00 

221,09
1.79

236,50
0

253,50
0 

2. รายได้สุทธิของ
รัฐบาล 

1,604,64
0.0

1,350,00
0.0

1,650,0
00. 

1,980,00
0.00

2,100,00
0

2,275,00
0 

3.สัดส่วน % 
รายได้ อปท./
รัฐบาล 

25.82 25.26 26.14 26.77 27.27 27.37 

ที่มา : สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
http://www.fpo.go.th 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย http://www.nmt.or.th 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549) ซึ่งกําหนดเป้าหมายในเชิง
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลลดลงเหลือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ทําให้การจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นไปตาม
เป้าหมายและเป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจ โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2552-2557 สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลล้วนเกิน
กว่าร้อยละ  25 ทุกปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณในหมวด
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะพบว่า ต้ังแต่
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ปีงบประมาณ 2552-2557 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 39.35, 41.03, 40.32, 41.29 และ 
40.71 ของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดตามลําดับ ขณะท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงพารายได้จากภาษีที่เก็บเองเพียงร้อยละ 
9.35, 8.54, 8.98, 8.78 และ 9.04  ของรายได้ของท้องถิ่นทั้งหมด 

จากข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีที่มาจากการดําเนินการจัดเก็บด้วยตัวท้องถิ่นเอง 
แต่กลับมีที่มาจากการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน และมาจาก
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดแบ่งให้  โดยการจัดสรรงบประมาณในรูปเงิน
อุดหนุนถือเป็นรายได้ที่สําคัญและมีปริมาณมากที่สุดของท้องถิ่น         
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงสรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือ
ส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ
ที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการจัดสรรดังกล่าวจะจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุน ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินที่รัฐบาลต้ังขึ้นเป็นรายการหน่ึงใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับงบประมาณ  ในส่วนการเบิกจ่ายจะ
เบิกจ่ายจากคลังผ่านกรมบัญชีกลาง  โดยมีทั้งประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไปท้ังจํานวนเป็นงวดๆ และต้องต้ัง
งบประมาณรองรับ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไปที่กําหนด
วัตถุประสงค์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องต้ังงบประมาณรองรับ 
เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนซึ่งต้องใช้จ่ายตามโครงการที่สํานักงบประมาณ
ระบุหรือโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามการถ่ายโอนภารกิจบริการ
สาธารณะ และทําการเบิกจ่ายตามลําดับขั้นความสําเร็จของงาน  การใช้
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จ่ายงบประมาณในส่วนน้ีของท้องถ่ินจึงมีเง่ือนไขการใช้จ่าย  และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของส่วนกลางอย่างเคร่งครัด  ดังน้ันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่จึงต้องพ่ึงพิงงบประมาณและรายได้ที่จัดแบ่งมา
จากรัฐบาล การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่อาจดําเนินการได้
ภายใต้ทรัพยากรของท้องถิ่นเอง ทําให้ท้องถ่ินไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และงบประมาณที่ถูกจัดสรรมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน
มากจึงไม่อาจนําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  เพราะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและเ ง่ือนไขการใช้งบประมาณท่ีกําหนดไว้โดยส่วนกลาง          
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้ีย่อมส่งผลต่อความอิสระทางการคลังของ
ท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

3. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินช่วยเพิ่มหรือลดความเป็นอิสระ
ทางการคลังของ ท้องถ่ิน 
 เงินอุดหนุนเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สําหรับการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือส่วนกลางน้ีย่อมมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเจริญเติบโต สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเม็ดเงิน
จํานวนมากที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปเงิน
อุดหนุนน้ีก่อให้เกิดประโยชน์และมีความสําคัญย่ิงต่อการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่น และมีส่วนอย่างสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้าง
เสริมความเป็นธรรมทางการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่นที่มีระดับความเจริญทาง
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มากจึงไม่อาจนําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
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เสริมสร้างความเจริญเติบโต สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเม็ดเงิน
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เศรษฐกิจแตกต่างกันให้ได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาคกัน  เพราะท้องถิ่น
ขนาดเล็กที่ไม่อาจจัดเก็บภาษีเลี้ยงตัวเองได้ก็อาจได้รับการจัดสรรใน
สัดส่วนท่ีมากกว่าท้องถิ่นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้ดีกว่า  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
เรื่องที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์  ผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นก็ยินดีที่
จะได้รับการจัดสรรในรูปดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยมี
สูตรในการคิดคํานวณท่ีชัดเจนแน่นอน  และท้องถิ่นก็เพียงแต่ทําโครงการ
ต้ังงบประมาณรองรับและรอรับเงินตามงวดและรอบการจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณเท่าน้ัน  โดยผู้บริหารหรือนักการเมืองแทบไม่ต้องออกแรงใน
การคิดเพ่ิมแหล่งรายได้และเร่งรัดจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของตนเอง 
เพราะการคิดแหล่งรายได้ใหม่รวมถึงเร่งรัดจัดเก็บภาษีเป็นสิ่งที่อาจทําให้
เสียคะแนนนิยมจากประชาชนในท้องถิ่น  สิ่งท่ีเกิดขึ้นน้ีหลายฝ่ายจึงไม่ได้
มองว่ามันคือปัญหาทางการคลังท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความเป็นอิสระทางการ
คลัง ซึ่งมีหลักวิชาการรองรับและสอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
 การกระจายอํานาจและความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นจึง
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิง
งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลเป็นหลักในการบริหารการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายได้ที่จัดเก็บได้เองไม่เพียงพอแม้กระทั่งการใช้เพ่ือเป็นรายจ่ายประจํา
ของท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยโดยส่วนใหญ่จึงเสมือน 
“ลูกที่เลี้ยงไม่โต” โดยต้องคอยพ่ึงพิงแม่  ซึ่งก็คือรัฐบาลในแทบทุกเรื่อง  
รวมท้ังเร่ืองรายได้หรืองบประมาณนี้ด้วย และความเป็นไปในลักษณะ
ดังกล่าวน้ีเหมือนกับเป็นการจงใจของรัฐบาลในฐานะแม่ที่ไม่ต้องการเล้ียง
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ลูกให้โต  เพราะที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระแสการปฏิรูปการเมือง มีนโยบาย
การกระจายอํานาจ  มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับเร่ือง
การปกครองท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีดําเนินการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับประเภท
ภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองให้เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของท้องถิ่น โดยจะ
พบว่าทั้งกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
ล้วนเป็นกฎหมายท่ีใช้มานาน  ล้าสมัย ไม่ทันต่อภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจะเห็นได้ว่ายอดการจัดเก็บภาษีเหล่าน้ี      
ในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเพ่ิมขึ้นทุกปีและอัตรา
การเพ่ิมก็ไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งรายได้อ่ืนที่รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น ภาษีต่างๆ ดังกล่าวจึงอาจเรียกได้ว่าเป็น 
“ภาษีที่ไม่สร้างรายได้” ให้แก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอสําหรับการเลี้ยงตัวเอง 
 เมื่อท้องถิ่นไม่มีประเภทภาษีที่จัดเก็บเองแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
การท่ีจะอยู่รอดได้ก็ต้องพ่ึงพาการจัดแบ่งและจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลมาให้แก่ท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยิ่งจัดสรรให้มาก
เท่าใดก็ยิ่งบั่นทอนความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถ่ินมากขึ้น
เท่านั้น เพราะไม่ได้ทําให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ยิ่งจัดสรรใน
สัดส่วนที่มากขึ้นก็เท่ากับว่าท้องถ่ินพึ่งพารัฐบาลเพ่ิมมากขึ้นด้วย     
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ลด
หรือบ่ันทอนความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นมากกว่าการเสริมสร้าง
ความอิสระทางการคลังให้แก่ท้องถิ่น 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาหรือเสริมสร้างความอิสระทางการ
คลังของท้องถิ่นในส่วนน้ี ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการดําเนินการในมาตรการท้ัง
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ลูกให้โต  เพราะที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระแสการปฏิรูปการเมือง มีนโยบาย
การกระจายอํานาจ  มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับเร่ือง
การปกครองท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีดําเนินการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับประเภท
ภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองให้เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของท้องถิ่น โดยจะ
พบว่าทั้งกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
ล้วนเป็นกฎหมายท่ีใช้มานาน  ล้าสมัย ไม่ทันต่อภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจะเห็นได้ว่ายอดการจัดเก็บภาษีเหล่าน้ี      
ในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะเพ่ิมขึ้นทุกปีและอัตรา
การเพ่ิมก็ไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งรายได้อ่ืนที่รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น ภาษีต่างๆ ดังกล่าวจึงอาจเรียกได้ว่าเป็น 
“ภาษีที่ไม่สร้างรายได้” ให้แก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอสําหรับการเลี้ยงตัวเอง 
 เมื่อท้องถิ่นไม่มีประเภทภาษีที่จัดเก็บเองแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
การท่ีจะอยู่รอดได้ก็ต้องพ่ึงพาการจัดแบ่งและจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลมาให้แก่ท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่ิงจัดสรรให้มาก
เท่าใดก็ยิ่งบั่นทอนความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถ่ินมากขึ้น
เท่านั้น เพราะไม่ได้ทําให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ยิ่งจัดสรรใน
สัดส่วนที่มากขึ้นก็เท่ากับว่าท้องถ่ินพึ่งพารัฐบาลเพิ่มมากขึ้นด้วย     
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ลด
หรือบ่ันทอนความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นมากกว่าการเสริมสร้าง
ความอิสระทางการคลังให้แก่ท้องถิ่น 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาหรือเสริมสร้างความอิสระทางการ
คลังของท้องถิ่นในส่วนน้ี ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการดําเนินการในมาตรการท้ัง
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ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะขอเสนอเฉพาะการเพิ่มแหล่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองเพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาล ดังนี้ 
ระยะสั้น     

1. เสนอให้มีปรับปรุงกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน และภาษีป้าย โดยเพ่ิมอัตราภาษีให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 

2. เร่งรัดและดําเนินการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้เองอย่างจริงจัง 
โดยมีการกําหนดเป้าหมายภาษีที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

3. จัดให้มีทีมหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการจัดเก็บและ
ประเมินภาษีแยกเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะกําหนดไว้ใน
โครงสร้างองค์การอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ 

4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ประชาชนรับรู้
รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

5. เพ่ิมช่องทางการเสียภาษีให้หลากหลาย โดยไม่จําเป็นต้อง
เดินทางมาเสียภาษีที่ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะยาว 
1. เสนอให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีประเภทอ่ืนๆ ด้วย

ตนเองเพ่ิมมากขึ้น โดยเป็นภาษีที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น ภาษี
ทรัพย์สิน ภาษีมรดก  

2. ปรับวิธีการและหน่วยงานจัดภาษีที่มีส่วนราชการอื่นจัดเก็บ
อยู่แล้ว โดยเปลี่ยนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
แทน พร้อมกับกําหนดสัดส่วนให้ท้องถิ่นส่งรายได้จากการ
จัดเก็บให้แก่รัฐ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวางแผนการใช้

งบประมาณเพ่ือมุ่งเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ เพราะเม่ือท้องถิ่นมีความเจริญย่อมส่งผล
ให้การจัดเก็บภาษีโดยท้องถิ่นเองมีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

 บทสรุป 
 ความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่น คือ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและบริหารการคลังและงบประมาณได้ด้วย
ตนเอง  โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือ
ส่วนกลางหรือพ่ึงพาให้น้อยที่สุด  ความเป็นอิสระทางการคลังน้ีเป็นเร่ืองที่
มีความสําคัญย่ิงต่อการบริหารและการปกครองท้องถ่ิน เพราะจะช่วยให้
ท้องถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศักยภาพหรือ
ความสามารถของท้องถ่ินเองโดยไม่ต้องรอหรือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน  ความเป็นอิสระทางการคลังท้องถ่ินเป็นหลักการหนึ่งของ
การปกครองท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศท่ีปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  และเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการวัดระดับการกระจาย
อํานาจและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศน้ันๆ  ตลอดระยะ เ วล า  
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต้องพ่ึงพา
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้และรายได้จากภาษีที่รัฐจดัเก็บและจัดแบ่งให้ใน
จํานวนมหาศาล  โดยเฉพาะรายได้จากการจัดสรรงบประมาณในรูปเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้กับท้องถิ่นถือเป็นแหล่งรายได้แหล่งใหญ่ที่สุดของ
ท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่ไม่อาจพ่ึงพา
ตนเองได้  ต้องรอรับการช่วยเหลือหรือพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล   
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวางแผนการใช้

งบประมาณเพ่ือมุ่งเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ เพราะเม่ือท้องถิ่นมีความเจริญย่อมส่งผล
ให้การจัดเก็บภาษีโดยท้องถิ่นเองมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นด้วย 

 บทสรุป 
 ความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่น คือ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและบริหารการคลังและงบประมาณได้ด้วย
ตนเอง  โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลหรือ
ส่วนกลางหรือพ่ึงพาให้น้อยที่สุด  ความเป็นอิสระทางการคลังน้ีเป็นเรื่องที่
มีความสําคัญย่ิงต่อการบริหารและการปกครองท้องถิ่น เพราะจะช่วยให้
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศักยภาพหรือ
ความสามารถของท้องถิ่นเองโดยไม่ต้องรอหรือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน  ความเป็นอิสระทางการคลังท้องถิ่นเป็นหลักการหนึ่งของ
การปกครองท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศท่ีปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  และเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการวัดระดับการกระจาย
อํานาจและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศน้ันๆ  ตลอดระยะ เ วล า  
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต้องพ่ึงพา
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้และรายได้จากภาษีที่รัฐจดัเก็บและจัดแบ่งให้ใน
จํานวนมหาศาล  โดยเฉพาะรายได้จากการจัดสรรงบประมาณในรูปเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้กับท้องถิ่นถือเป็นแหล่งรายได้แหล่งใหญ่ที่สุดของ
ท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ไม่อาจพ่ึงพา
ตนเองได้  ต้องรอรับการช่วยเหลือหรือพ่ึงพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล   
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สิ่งท่ีเกิดขึ้นน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นขาดซึ่งความอิสระทางการคลัง
เพราะไม่สามารถบริหารการเงินการคลังเพ่ือเลี้ยงตัวเองได้  จึงต้องพ่ึงพิง
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาอย่างต่อเ น่ือง  การจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่      
บ่ันทอนความอิสระทางการคลังของท้องถิ่นมากกว่าการเสริมสร้างหรือ
พัฒนาให้ท้องถิ่นมีอิสระหรือมีความเข้มแข็งทางการคลัง  
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รายการอา้งอิง 
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การพัฒนารปูแบบการจัดการความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ิน 
ผ้าย้อมคราม 

The Development of Knowledge Management Model 
for Local Wisdom in Indigo Dyed Textile 

              ชัยโรจน์  ธนสันติ1 
                 มาลี  ไชยเสนา2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการ
ค ว า ม รู้ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ผ้ า ย้ อ ม ค ร า ม ใ น  4  จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  เก็บข้อมูล ดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมคราม โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คนสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม  4 คน  
ขั้นตอนที่  2 ร่างและทดลองใช้รูปแบบ โดยจัดสนทนากลุ่มแล้วนําร่างรูปแบบไป

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 รองศาสตราจารย์ประจําสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี   
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ทดลองในกลุ่มที่เริ่มก่อต้ัง ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ18 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา
ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
พบว่า มีการรวบรวมและจัดแสดงความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  การวิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  
1) หลักการ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ 2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาตนเองในการจัดการความรู้ 3) มีกระบวนการ
จัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) การบ่งช้ีความรู้ (2) การแสวงหาความรู้ (3) 
การจัดเก็บความรู้ (4) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ (5) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และ 4) มีเง่ือนไขความสําเร็จ คือ (1) การมีภาวะผู้นํา (2) 
วัฒนธรรมองค์กร ผลของการทดลองรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผ้าย้อมคราม ในกลุ่มที่เริ่มก่อต้ัง จํานวน 16 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.56 ผลการการประเมิน ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ของผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.81 และ 
4.77 ตามลําดับ 

คําสําคญั:  รูปแบบ,  การจัดการความรู้,  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น,  
ผ้าย้อมคราม 
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Abstract 

This study aims to present a knowledge management 
model for local wisdom in indigo dyed textile in four 
northeastern provinces including Nakhon Phanom, Mukdahan, 
Amnat Charoen and Ubon Ratchathani. There were three steps 
in the conducting research. Research instruments were 
questionnaires, interviews, focused group interviews. The data 
were collected as follows: Step 1-study the knowledge 
management model for local wisdom in indigo dyed textile. The 
survey sample consisted of 20 people and in-depth interviews 
with four members of the indigo dyed cloth group; Step 2 - draft 
and test the model by setting the focused group interview and 
testing the draft in the group; Step 3 – evaluate the suitability 
and feasibility from 18 experts. Statistics, percentages, averages 
and standard deviation of the qualitative data were analyzed by 
content analysis. The research found that the knowledge 
management model for local wisdom in indigo dyed textile is 
collected and exhibited at the community learning center. 
Element analysis of knowledge management model for local 
wisdom in indigo dyed textile: 1) The principle is to gather 
knowledge systematically; 2) The objective is to self-develop the 
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members of the group in knowledge management; 3) There are 
five steps in knowledge management including: (1) indicating the 
knowledge (2) seeking for the knowledge (3) collecting the 
knowledge (4) exchanging and transferring the knowledge (5) 
applying the knowledge; and 4) the conditions for success are: (1) 
leadership and (2) corporate culture. The result of the 
experimental knowledge management model for local wisdom 
in indigo dyed textile of 16 members in the established group 
shows the satisfaction at the highest level with an average of 
4.56.The evaluations of the suitability and feasibility from the 
experts show an average of 4.81 and 4.77 respectively. 

Key  words:  model, knowledge management,   
local  wisdom,  indigo dyed textile 
 

บทนํา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นและดํารงอยู่กับสังคมมนุษย์มา

ช้านาน และเป็นการดํารงชีวิตที่เก่ียวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น 
โดยมีการปรับสภาพการดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตาม
กาลเวลา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่สําคัญอย่างหน่ึง คือ เป็นองค์
ความรู้ที่มีความเ ช่ือมโยงกัน ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ   เศรษฐกิจ        
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม (ประเวศ  วะสี,  2530 : 6) โดยท่ัวไปแล้วภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมักจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แม้ว่าในบางกรณี   

221 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางประเภท เช่น ภูมิปัญญาทางการแพทย์อาจมีการ
บันทึกไว้ในตํารับยาโบราณบ้าง  แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นส่วน
หน่ึงของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน  ซึ่งไม่มีการบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมักจะทํากันด้วยการบอกเล่าด้วยวาจา
ระหว่างผู้คนในชุมชนเดียวกัน หรือระหว่างชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง 
และระหว่างคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  ถึงแม้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
สิ่งที่ถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ  แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็หาได้เป็นสิ่งที่ล้าสมัย
ไม่บ่อยคร้ังที่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่กลับเป็น
เพียงข้อมูลที่ยืนยันและพิสูจน์ความถูกต้องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น  
นอกจากน้ีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) คือ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก็จะถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับ   ความต้องการของผู้คนใน
ชุมชนน้ันด้วย (นันทน  อินทนนท์, 2546: 143)   

การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ โครงการหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(One Tambon One Product: OTOP) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในโครงการหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วม โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. การนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local yet Global)  ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับวัฒนธรรม และมี
จุดเด่นเฉพาะ เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก       
2. พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์  (Self - Reliance – Creativity)  
ต้องมีการระดมความคิดในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ดี



221มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

221 
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ที่สุดเท่าที่จะช่วยกันทําได้ โดยคํานึงถึงการร้ือฟ้ืนวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมไม่ซ้ําแบบกันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ    
ของหมู่บ้านและตําบล 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development)การส ร้ า ง บุคคลที่ มี ค วามคิ ดก ว้ า ง ไกล  มี ความรู้
ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาด มุ่งเน้นการผลิต
และบริการโดยคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555: 11- 12) 

ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2544 โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ได้เริ่ม
ดําเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 5 ประเภท คือ  
1. อาหาร 2. เครื่องด่ืม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ของใช้ ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มอาชีพ 
และผู้ประกอบการท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มาลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ โอทอป จํานวน 71,739 ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกายจํานวน 17,196 ผลิตภัณฑ์ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2556: 116) 
ซึ่งมีกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการเก่ียวกับผ้าเป็นผู้ผลิตโดยได้นําเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน   
การทอผ้าให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายมีอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย แต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกันออกไป  

ผ้าทอมือย้อมคราม ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นของชุมชนใน
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน กล่าวคือ วัฒนธรรม
การทอผ้าผูกพันกับชาวอีสานมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทําให้ทราบว่ามีการทอผ้าใช้ในภาคอีสาน
ต้ังแต่ช่วงต้นของยุคโลหะหรือประมาณ 6000 ปีมาแล้ว  การทอผ้าถือเป็น
วิถีชีวิตของหญิงชาวอีสานที่ทอไว้ใช้ในครัวเรือนมาแต่อดีต โดยถือว่าเป็น
งานจําเป็นของผู้หญิงอีสานท่ีต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ชํานาญ เพ่ือนําไปใช้
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เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวันและใช้ในพิธีการทางศาสนา และเป็น
เครื่องบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความเหมาะสม มีความพร้อมที่จะสามารถ
ออกเรือนได้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นผืนผ้าย้อมคราม ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
มากมาย เช่น การปลูกฝ้าย การปลูกคราม การเข็นฝ้าย การย้อมคราม 
และทอด้วยมือบนก่ีทอผ้าพ้ืนเมือง 

ปัจจุบันผ้าทอมือย้อมคราม กลายเป็นหัตถกรรมที่มีช่ือเสียงของ
อีสาน ที่ถูกผลิตเป็นการค้าเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา ถึงแม้รูปแบบผ้า
จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน 
แต่ก็ยังมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันของรูปแบบและวิธีการผลิตผ้าในแต่ละท้องถิ่น  สําหรับแหล่ง
ผลิตผ้าทอมือย้อมครามท่ียังมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 
สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดชายแดนลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง คือ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ  และอุบลราชธานี  กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามจากจังหวัดเหล่าน้ีมีผลงานในการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหน่ึง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เป็นประจํา และผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ถึงแม้ว่า ผ้าทอมือย้อมคราม จะเป็นที่ต้องการของตลาดเพียงใด 
ในทางกลับกันผู้ผลิตมีจํานวนเท่าเดิมและส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ      
ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด  ทั้งน้ีการย้อมด้วยคราม 
ค่อนข้างเป็นงานละเอียด พิถีพิถัน  สีครามที่นํามาย้อมเส้นด้ายหรือผ้าคือสี
ที่สกัดได้จากต้นคราม  วัตถุดิบของสีธรรมชาติที่สามารถหาได้จากต้นไม้ 
ใบไม้  สามารถให้สีสันตามท่ีเราต้องการและด้วยกรรมวิธีการผลิตที่
แตกต่างกันทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามและสีสันที่หลากหลาย  
ข้อดีของการทอผ้าที่ย้อมด้วยคราม  คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ



223มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

223 

เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวันและใช้ในพิธีการทางศาสนา และเป็น
เครื่องบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความเหมาะสม มีความพร้อมที่จะสามารถ
ออกเรือนได้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นผืนผ้าย้อมคราม ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
มากมาย เช่น การปลูกฝ้าย การปลูกคราม การเข็นฝ้าย การย้อมคราม 
และทอด้วยมือบนก่ีทอผ้าพ้ืนเมือง 

ปัจจุบันผ้าทอมือย้อมคราม กลายเป็นหัตถกรรมที่มีช่ือเสียงของ
อีสาน ที่ถูกผลิตเป็นการค้าเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา ถึงแม้รูปแบบผ้า
จะถูกปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน 
แต่ก็ยังมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันของรูปแบบและวิธีการผลิตผ้าในแต่ละท้องถิ่น  สําหรับแหล่ง
ผลิตผ้าทอมือย้อมครามท่ียังมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 
สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดชายแดนลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง คือ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ  และอุบลราชธานี  กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามจากจังหวัดเหล่าน้ีมีผลงานในการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหน่ึง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่เป็นประจํา และผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ถึงแม้ว่า ผ้าทอมือย้อมคราม จะเป็นที่ต้องการของตลาดเพียงใด 
ในทางกลับกันผู้ผลิตมีจํานวนเท่าเดิมและส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ      
ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด  ทั้งน้ีการย้อมด้วยคราม 
ค่อนข้างเป็นงานละเอียด พิถีพิถัน  สีครามที่นํามาย้อมเส้นด้ายหรือผ้าคือสี
ที่สกัดได้จากต้นคราม  วัตถุดิบของสีธรรมชาติที่สามารถหาได้จากต้นไม้ 
ใบไม้  สามารถให้สีสันตามท่ีเราต้องการและด้วยกรรมวิธีการผลิตที่
แตกต่างกันทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามและสีสันที่หลากหลาย  
ข้อดีของการทอผ้าที่ย้อมด้วยคราม  คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
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ผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบก็สามารถหา
ได้ง่ายในท้องถิ่น โดยไม่ต้องใช้สีเคมี ที่นําเข้าจากต่างประเทศ       

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒน า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จําแนกสีธรรมชาติจากพืช โดยใช้กรรมวิธี     
การย้อมเป็นเกณฑ์ได้ 2 กลุ่ม คือ 1. การย้อมแบบเย็นหรือการย้อมแบบ
หมัก เป็นสีย้อมที่ได้จากพืช เช่น ผลมะเกลือ ห้อม และคราม 2. การย้อม
แบบร้อนจะเป็นสีย้อมที่ได้จากพืชทั่วไป และครั่ง โดยนําวัตถุดิบย้อมสีมา
สับให้ละเอียดแล้วต้มให้เดือดเพื่อสกัดสารสีออกจากพืช  จากน้ันนํามา
ย้อมกับเส้นใยแล้วทอเป็นผืนผ้าอย่างไรก็ตาม  ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
ของชาวอีสานส่วนใหญ่เป็นการย้อมด้วยคราม ซึ่งเป็นกรรมวิธีแบบย้อม
เย็น อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานที่นับวันจะถูกลืมเลือนหายไป 
ด้วยความยาก ความพิถีพิถันของกระบวนการผลิต (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546: 9) 

ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ภูมิปัญญาผ้าทอมือย้อมครามดํารงอยู่ คือ
การจัดการความรู้ ให้องค์ความรู้ ไหลเวียนอยู่ ในชุมชน เนื่องจาก         
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการล้วงเอาความจริงภายในองค์กร
ออกมา จากนั้นทําการเปลี่ยนรูปและเผยแพร่องค์ความรู้นั้นผ่านทาง
หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ดังน้ันองค์กรสามารถใช้องค์ความรู้ร่วมกันได้ 
ซึ่งเมื่อนําองค์ความรู้ไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้นั้นจะไม่หมดสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก องค์ความรู้จะช่วยทําให้องค์กรสามารถค้นหา 
คัดเลือก จัดการ เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและความเช่ียวชาญในการ
แก้ไขปัญหาที่สําคัญได้  การจัดการกับองค์ความรู้นั้น จะทําการเปลี่ยนรูป
ข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติการ
ในการแก้ไขปัญหาได้ และต้องสามารถใช้ได้ผลกับทุกๆ หน่วยงาน และกับ
ทุกๆ คนภายในองค์กร 
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ผู้วิจัยจึงได้นํากระบวนการจัดการความรู้ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งสรุปไว้ 7 ขั้นตอน 1. การบ่งช้ีความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 5-6)  มาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ โดย
ศึกษาในกลุ่มทอผ้าย้อมครามของ 4 จังหวัดลุ่มน้ําโขงตอนล่าง คือ 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม
คือ 1. กลุ่มที่มีศักยภาพ 4- 5 ดาว 2. กลุ่มที่กําลังพัฒนา 1–3 ดาว ของแต่
ละจังหวัด 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ และพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมครามท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้มีการสืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมคราม
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้กับคนชุมชน และ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คน
รุ่นหลังในชุมชนได้เรียนรู้ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  ประยุกต์ใช้ และ
พร้อมท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป. 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าย้อมคราม 
3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้า

ย้อมคราม 
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ผู้วิจัยจึงได้นํากระบวนการจัดการความรู้ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งสรุปไว้ 7 ขั้นตอน 1. การบ่งช้ีความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 5-6)  มาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ โดย
ศึกษาในกลุ่มทอผ้าย้อมครามของ 4 จังหวัดลุ่มน้ําโขงตอนล่าง คือ 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม
คือ 1. กลุ่มที่มีศักยภาพ 4- 5 ดาว 2. กลุ่มที่กําลังพัฒนา 1–3 ดาว ของแต่
ละจังหวัด 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ และพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้มีการสืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมคราม
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับคนชุมชน และ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คน
รุ่นหลังในชุมชนได้เรียนรู้ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  ประยุกต์ใช้ และ
พร้อมที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป. 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าย้อมคราม 
3. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้า

ย้อมคราม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
2. แนวคิดเรื่องรูปแบบ 
3. แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ 

ขอบเขตในการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ของการศึกษา คือ กลุ่มทอผ้าย้อมครามใน 4 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ 1.นครพนม 2.มุกดาหาร 3.
อํานาจเจริญ 4.อุบลราชธานี 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา3 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ความรู้ 2.
กระบวนการจัดการความรู้ 3.เง่ือนไขท่ีทําให้การจัดการความรู้ประสบ
ความสําเร็จ 
  2.1 องค์ความรู้ผ้าย้อมคราม 
  2.2 กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (สํานักงาน ก.พ.ร. 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : 5-6) 
   2.2.1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 
   2.2.2 การสร้างและแสวงหาความ รู้  (Knowledge 
Creation and Acquisition) 
   2.2.3 การ จัดการความรู้ เ ป็นระบบ  ( Knowledge 
Organization) 
   2.2.4  การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 
   2.2.5  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
   2.2.6  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
   2.2.7  การเรียนรู้ (Learning) 
  2.3 เ ง่ือนไขที่ทําให้กระบวนการจัดการความรู้ประสบ
ความสําเร็จ 
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   2.3.1  ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ 
   2.3.2  วัฒนธรรมองค์กร 
   2.3.3  ภาวะผู้นํา 
   2.3.4 เทคโนโลยี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าทอมือย้อมคราม เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
หลายวิธีสืบค้นควบคู่กัน ซึ่งข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ ใช้วิธีการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลโดยการวิจัยทางเอกสาร ส่วนข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 การดําเนินการขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นย้อมคราม 
 การดําเนินการขั้นที่ 2 ร่างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
 การดําเนินการขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมสีคราม 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
 2.รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามที่
เหมาะสม 
 3.เง่ือนไขความสําเร็จของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้า
ย้อมคราม 
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   2.3.1  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
   2.3.2  วัฒนธรรมองค์กร 
   2.3.3  ภาวะผู้นํา 
   2.3.4 เทคโนโลยี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมคราม เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
หลายวิธีสืบค้นควบคู่กัน ซึ่งข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ ใช้วิธีการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลโดยการวิจัยทางเอกสาร ส่วนข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยวิธีการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 การดําเนินการขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นย้อมคราม 
 การดําเนินการข้ันที่ 2 ร่างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
 การดําเนินการขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมสีคราม 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 
 2.รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามที่
เหมาะสม 
 3.เง่ือนไขความสําเร็จของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้า
ย้อมคราม 
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สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  มีวัตถุประสงค์  3 ประการคือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 2)  เพ่ือสร้างรูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  3)  เพ่ือประเมินรูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 
ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

1. บ้านโนนสะอาด  ตําบลนางัว  อําเภอนาหว้า  จังหวัด
นครพนม 

2. บ้านดอนตาลตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร 

3. บ้านคําเดือย  ตําบลคําเขื่อนแก้ว  อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ 

4. บ้านบก  ตําบลพะลาน  อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 
ขั้นตอนที่  2  การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  ผู้วิจัยดําเนินการสร้างร่างรูปแบบโดยการสนทนา
กลุ่มในกลุ่มทอผ้าย้อมครามที่โดดเด่น เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบและทําการ
ตรวจสอบความสอดคล้องและความตรงตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แล้วนําไปทดลองใช้ในกลุ่มที่เริ่มก่อต้ังที่บ้านนาคอย ตําบลนางัว อําเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม 

ขั้นตอนที่  3  การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผ้าย้อมคราม ผู้วิจัยดําเนินการ  โดยนํารูปแบบการจัดการความรู้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามที่พัฒนาขึ้นไปประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  สามารถสรุปผลการวิจัย  ออกเป็น 3 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพการจัดการความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ้าย้อมคราม พบว่า กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ทั้ง 4 จังหวัด 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม มาหลายช่ัวคน สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามร้อยละ 45 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาร้อยละ 40 มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ตํ่าสุด 25 ปี อายุเฉลี่ย 48 ปี โดยท้ัง 4 
กลุ่ม มีการจัดการความรู้ในรูปศูนย์เรียนรู้ชุมชน และมีความรู้ในเรื่อง   
การย้อมคราม คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนกระบวนการจัดการความรู้ ที่ทั้ง     
4 กลุ่ม ได้ระบุไว้  ดังนี้ 

1. การบ่งช้ีความรู้  5 ด้าน ได้ 1. การปลูกฝ้าย  2.การปลูก
คราม  3.การย้อมคราม  4.  การมัดหมี่  5. การทอผา้ 

2. การแสวงหาความรู้  3 ด้าน ได้แก่ 1. จากการฝึกอบรม
สัมมนา  2. จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่  3. จากระบบอินเตอร์เน็ต 

3. การจัดเก็บความรู้  3 ด้าน ได้แก่ 1.จัดเก็บเป็นเอกสาร      
2. จัดเก็บในรูปศูนย์เรียนรู้ชุมชน  3.จัดเก็บในระบบสารสนเทศ 

4. การแลกเปล่ียนและการถ่ายทอด 3 ด้าน ได้แก่ 1.การเรียนรู้
ภายในกลุ่ม  2 การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภายนอกกลุ่ม  3. การสร้าง
เครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

5. การประยุกต์ใช้ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การปรับปรุง
คุณภาพการย้อมคราม  2.การมีผ้าลายลักษณ์ของกลุ่ม   3.  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมครามที่พัฒนาขึ้นไปประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  สามารถสรุปผลการวิจัย  ออกเป็น 3 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพการจัดการความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม พบว่า กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ทั้ง 4 จังหวัด 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม มาหลายช่ัวคน สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามร้อยละ 45 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาร้อยละ 40 มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ตํ่าสุด 25 ปี อายุเฉลี่ย 48 ปี โดยทั้ง 4 
กลุ่ม มีการจัดการความรู้ในรูปศูนย์เรียนรู้ชุมชน และมีความรู้ในเรื่อง   
การย้อมคราม คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนกระบวนการจัดการความรู้ ที่ทั้ง     
4 กลุ่ม ได้ระบุไว้  ดังน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้  5 ด้าน ได้ 1. การปลูกฝ้าย  2.การปลูก
คราม  3.การย้อมคราม  4.  การมัดหมี่  5. การทอผา้ 

2. การแสวงหาความรู้  3 ด้าน ได้แก่ 1. จากการฝึกอบรม
สัมมนา  2. จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่  3. จากระบบอินเตอร์เน็ต 

3. การจัดเก็บความรู้  3 ด้าน ได้แก่ 1.จัดเก็บเป็นเอกสาร      
2. จัดเก็บในรูปศูนย์เรียนรู้ชุมชน  3.จัดเก็บในระบบสารสนเทศ 

4. การแลกเปล่ียนและการถ่ายทอด 3 ด้าน ได้แก่ 1.การเรียนรู้
ภายในกลุ่ม  2 การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภายนอกกลุ่ม  3. การสร้าง
เครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

5. การประยุกต์ใช้ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การปรับปรุง
คุณภาพการย้อมคราม  2.การมีผ้าลายลักษณ์ของกลุ่ม   3.  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
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ตอนที่ 2  การร่างและทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม พบว่ารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าย้อมคราม ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ  

1. หลักการของรูปแบบ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังลึกและ
ชัดแจ้งและให้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
 2.1 เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม รวบรวมองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบ 
 2.2  เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม พัฒนาตนเองเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้ 
3. กระบวนการของรูปแบบ 
 กระบวนการของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ผ้าย้อมคราม ประกอบด้วย 
 3.1 การบ่งช้ีความรู้ 
 3.2 การแสวงหาความรู้ 
 3.3 การจัดเก็บความรู้ 
 3.4 การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ 
 3.5 การประยุกต์ใช้ความรู้ 

 4. การประเมินผลของรูปแบบ  ดําเนินการโดยการใช้แบบ
ประเมินความสําเร็จ  8 ประเด็น คือ1) เป้าหมายของการจัดการความรู้  
2)  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการยอมรับ  3)  การมีสัมพันธภาพท่ี
ดีภายในกลุ่ม  4)  การบ่งช้ีความรู้  5) การแสวงหาความรู้  6) การจัดเก็บ
ความรู้  7) การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 8) การประยุกต์ใช้ความรู้ 

ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้ โดยการสาธิตการย้อมคราม ในกลุ่มทอผ้าย้อมครามที่เริ่มก่อต้ัง
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ใหม่ ที่บ้านนาคอย ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.56 โดยมี
เง่ือนไขความสําเร็จในด้านการมีภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กร การมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้และเทคโนโลยี ตามลําดับ 

ตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าย้อมครามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   พบว่า 

การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อม
ครามเป็นการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน ผลการประเมินใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความเหมาะสมในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.81  และมีระดับความเป็นไปได้ ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.77  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล โดยนําเสนอเป็น  3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพท่ัวไปและสภาพการจัดการความรู้           
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ย้อมคราม  
 จากสภาพทั่วไปของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม  ทั้ง 4 กลุ่ม  สืบเช้ือสาย
เผ่าภูไท  2 กลุ่ม  เผ่าลาว  1  กลุ่ม และเผ่ากะเลิง 1 กลุ่ม  ทั้ง 4 กลุ่มมี
การใช้ผ้าย้อมครามเป็นเคร่ืองแต่งกายประจําเผ่า  มีการรวมกลุ่มเป็น
ระบบเครือญาติ  ทั้ง  4 กลุ่ม มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  โดย
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  เช่น จากสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  สํานักงานการศึกษา     
นอกโรงเรียน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สอดคล้องกับ พัสราณี        
ทนุจันทร์. (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผ้า
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ใหม่ ที่บ้านนาคอย ตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.56 โดยมี
เง่ือนไขความสําเร็จในด้านการมีภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กร การมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้และเทคโนโลยี ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3  การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าย้อมครามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   พบว่า 

การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อม
ครามเป็นการนํารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน ผลการประเมินใน
ภาพรวม พบว่า มีระดับความเหมาะสมในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.81  และมีระดับความเป็นไปได้ ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.77  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล โดยนําเสนอเป็น  3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพท่ัวไปและสภาพการจัดการความรู้           
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ย้อมคราม  
 จากสภาพทั่วไปของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม  ทั้ง 4 กลุ่ม  สืบเช้ือสาย
เผ่าภูไท  2 กลุ่ม  เผ่าลาว  1  กลุ่ม และเผ่ากะเลิง 1 กลุ่ม  ทั้ง 4 กลุ่มมี
การใช้ผ้าย้อมครามเป็นเครื่องแต่งกายประจําเผ่า  มีการรวมกลุ่มเป็น
ระบบเครือญาติ  ทั้ง  4 กลุ่ม มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  โดย
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  เช่น จากสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  สํานักงานการศึกษา     
นอกโรงเรียน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับ พัสราณี        
ทนุจันทร์. (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผ้า
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ย้อมคราม เทศบาลตําบลกุดบาก  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  พบว่า 
กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากเทศบาลตําบลกุดบาก 
นอกจากน้ีแล้ว กลุ่มอาชีพผ้าย้อมคราม ยังมีความต้องการในเรื่องการ
จัดการด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า 
 ในส่วนของการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับ 
วลัยลักษณ์  อริยสัจจเวคิน (2552:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กรณีศึกษา: ผ้าจกคูบัว  ตําบลคูบัว อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี  พบว่า ชุมชนไท–ยวนราชบุรี ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ชุมชน
ผลิตขึ้นมาใช้เอง  และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งได้แก่ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าจกมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นชุมชน 
 กระบวนการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม          
ที่กล่าวว่า 1. การบ่งช้ีความรู้ ในด้านการปลูกฝ้าย การปลูกคราม         
การย้อมคราม การมัดหมี่ การทอผ้า  2. การแสวงหาความรู้  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  3. การจัดเก็บความรู้
ในรูปเอกสาร จดัแสดงในศูนย์เรียนรู้ชุมชนและระบบสารสนเทศ 4. การ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้  1) ภายในกลุ่ม  2) เป็นวิทยากรภายนอก
กลุ่ม  3) การสร้างเครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมคราม  5. การประยุกต์ใช้
ความรู้  ได้แก่  1) การปรับปรุงคุณภาพการย้อมคราม 2) การมีผ้าลาย
เอกลักษณ์ของกลุ่ม  3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
สอดคล้องกับ  วลัยลักษณ์  อริยสัจจเวคิน  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้จัดการ
ความรู้เรื่องผ้ากว่า  1. มีการจัดพิมพ์องค์ความรู้ในลักษณะหนังสือ  2. มี
การนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บองค์ความรู้และเป็นสื่อการ
สอน 3. สร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมวัตถุที่ เป็นตัวแทนขององค์ความรู้         
4. กระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนมีการจัดต้ังสถานที่ทอผ้าจก  5.  มีการเสริม
หลักสูตร การเรียนการสอนทอผ้าจกภายในและภายนอกชุมชน 
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ตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบ การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
ผ้าย้อมคราม  
 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมคราม ที่มี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 1)  
หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการของ
รูปแบบ  4) การประเมินรูปแบบ ซึ่งขั้นตอนในการกําหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบนั้น เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  นํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าย้อมคราม  การกําหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบในคร้ังนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ (2537:17)       
ที่กล่าวว่า ในการกําหนดองค์ประกอบของแบบจําลองว่า ประกอบด้วย
อะไรบ้าง จํานวนเท่าใด  มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรน้ัน  
ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากําลังศึกษาหรือจะออกแบบ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการพ้ืนฐานในการกําหนดแบบจําลองน้ันๆ เป็นหลัก 
 สําหรับหลักการของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผ้าย้อมคราม คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังลึกและชัดแจ้งและมีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น  โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในระบบ
สารสนเทศ  สอดคล้องกับ ศิริสุภา และคณะ (2550: 94 ) รายงานการวิจัย 
เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า บ้านคลองเตย ตําบล
บึงกอก  อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  จากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า  ในการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอ  
แนวทางที่เป็นไปได้คือตัวอย่างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์กร ใน
กลุ่มอย่างต่อเน่ือง และกําหนดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้  และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนําข้อมูลที่ได้มา
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ตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบ การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
ผ้าย้อมคราม  
 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม ที่มี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 1)  
หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการของ
รูปแบบ  4) การประเมินรูปแบบ ซึ่งขั้นตอนในการกําหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบนั้น เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  นํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของรูปแบบในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม  การกําหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบในคร้ังนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ (2537:17)       
ที่กล่าวว่า ในการกําหนดองค์ประกอบของแบบจําลองว่า ประกอบด้วย
อะไรบ้าง จํานวนเท่าใด  มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรน้ัน  
ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากําลังศึกษาหรือจะออกแบบ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการพ้ืนฐานในการกําหนดแบบจําลองนั้นๆ เป็นหลัก 
 สําหรับหลักการของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผ้าย้อมคราม คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังลึกและชัดแจ้งและมีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น  โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในระบบ
สารสนเทศ  สอดคล้องกับ ศิริสุภา และคณะ (2550: 94 ) รายงานการวิจัย 
เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า บ้านคลองเตย ตําบล
บึงกอก  อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  จากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า  ในการจัดการความรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอ  
แนวทางที่เป็นไปได้คือตัวอย่างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ใน
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง และกําหนดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้  และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนําข้อมูลที่ได้มา
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สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น ส า ร ส น เ ทศแ ล ะอ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ข้ อ มู ล             
ด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยเพ่ิมพลังในการจัดการเรียนรู้ 
 สอดคล้องกับ  สุดารัตน์ และคณะ (2548: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง 
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้าย ผ้าสีเปลือกไม้ บ้านโนนศึกษา  
ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลจากการศึกษาเบ้ืองต้น 
สามารถนําความรู้ไปส่งเสริมและสนับสนุน ความรู้ผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้
ของชุมชนให้คงอยู่และสามารถถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังหรือผู้สนใจได้  
ในสื่อรูปแบบ  E-learning  ผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ ที่ได้รวบรวมและจัดการ
ความรู้แล้วนําไปเผยแพร่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลา 
 
ตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
ผ้าย้อมคราม เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ  มีความสําคัญที่จะให้ได้มาซ่ึงรูปแบบในการวิจัยที่มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และเชื่อถือได้   
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของวัฒนา พุฒิชาติ (2557 : 230-231) เรื่อง 
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชายแดน ไทย-ลาว
ที่ได้นําแนวคิดของ Join Committee on Standards for Educational 
Evaluation โดยนําเสนอหลักการประเมิน เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานของกิจกรรม
การตรวจสอบรูปแบบซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวด คือ มาตรฐานด้านความเป็นไป
ได้ เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง  มาตรฐานด้าน
ความเป็นประโยชน์ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ
มาตรฐานด้านความเหมาะสม  มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุมเป็น
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  แล้วทําการประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอดคล้องกับแนวความคิดของ พูนสุข  ทิงคานนท์ (2540:54) ได้แสดง
ทัศนะเก่ียวกับการทดสอบรูปแบบในทางสังคมที่ใช้ตัวบุคคลเป็นเคร่ืองมือ
ในการประเมิน โดยให้ความเช่ือถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้น เที่ยงธรรมและมี
ดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ นั้นจะเกิดข้ึนจาก
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ข้อสรุปที่มีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งน่ี  ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่สําคัญทั้งจากการศึกษา
เอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกลุ่มทอผ้าย้อมคราม จึงให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1.ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
   หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ควรสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน 
ในการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชน อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

2.ข้อเสนอระดับปฏิบัติ  
    เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนภูมิภาพและท้องถิ่น ควรจัดทําข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการสอบถามจากผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน บางภูมิ
ปัญญาสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทรงคุณค่า 
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 3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า รศึ กษ า เ ฉพ า ะ พ้ืนที่   4  จั ง ห วั ด             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มแม่น้ํ าโขง คือ นครพนม  มุกดาหาร 
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี  ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ถ้าหากมีการวิจัยในคร้ังต่อไปใน
พ้ืนที่อ่ืนก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าย้อมครามในครั้งนี้ 
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การใช้สวัสดกิารรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย1 

Use of Medical Benefits among the Thai Working Age 
ชญานิศวร์  โคโนะ2  

ปิยนุช  สายสขุอนันต์3  
ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ4 

บทคัดย่อ 
การวิจัยค ร้ัง น้ีมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการใช้ส วัส ดิการ

รักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการ
ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งดําเนินการโดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ผลการวิจัยพบว่า  ประชากรวัยแรงงานไทยใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลร้อยละ 55.02 มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
เพียงเล็กน้อย การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกของ  การใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลกับปัจจัยด้านภูมิหลัง  ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้าน
การเจ็บป่วยพบว่า ตัวแปรที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของวัยแรงงานอย่างชัดเจน ได้แก่ ภูมิภาคที่อาศัย ประเภทของสวัสดิการที่
มีการมีโรคประจําตัว อาการเจ็บป่วย และระดับการเจ็บป่วย ในขณะท่ี ตัว
แปรท่ีไม่ได้เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของประชากร 
                                                            
1 ได้รับการตอบรับให้นําเสนองานวิจัย ใน 13th International Conference on 
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การใช้สวัสดกิารรักษาพยาบาลของวยัแรงงานไทย1 
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ปิยนุช  สายสขุอนันต์3  
ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ4 
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ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพสมรส
และเขตที่อยู่อาศัย จึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีปัจจัยภูมิหลัง  ปัจจัยสวัสดิการที่มี  
และปัจจัย ด้านการเ จ็บป่วยแตกต่างกันจะตัดสินใจใ ช้ส วัส ดิการ
รักษาพยาบาลแตกต่างกนั  
คําสําคญั: สวัสดิการรักษาพยาบาล, วัยแรงงานไทย, การใช้ 

สวัสดิการ  
 
Abstract 

This research was aimed at studying the use of the 
national medical benefit insurance scheme among various 
members of the Thai working age, as well as related 
determinant factors. Data obtained from the Health and 
Welfare Survey, conducted in 2013 by the National Statistical 
Office of the Ministry of Information and Communication 
Technology, were used in the study. 
 The results showed that more than half (55.02 %) of 
the working age utilized the medical insurance scheme during 
that year. Hence, the proportion of the working age obtaining 
benefits was only slightly higher than the proportion of non-
users. Logistic regression analysis of the usage of the scheme 
and associated factors, i.e. factors related to the individuals’ 
background and their ability to receive health care services, 
and factors related to their illness, revealed that the factors 
that were significant in determining the usage of medical 
benefits among the Thai working age were region of the 
country, type of medical benefit programs, personal medical 
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problems, symptoms, and level of illness severity. On the 
other hand, insignificant factors associated with the usage of 
the scheme were the sex, age, education, number of 
members in the household (household size), marital status, 
and residential area of the individuals concerned. Based on 
the study results and in accordance with the hypotheses of 
this study, it was found that individuals with different 
backgrounds and ability to receive health care services, and 
those with varying levels of illness would make different 
decisions regarding their use of such benefits. 
Keywords: Medical Benefit, Thai Working Age, Using of  

Medical Benefit 
 
1. บทนํา 

นับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 
พ.ศ. 2540-2544) เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีเน้ือหาและประเด็นสําคัญในการ
มุ่งเน้นพัฒนาคนหรือประชากรให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) ทั้งน้ีเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
ส่วนหน่ึงมาจาก การมีสุขภาพดี สืบเน่ืองจากสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญ รวมถึง
เป็นองค์ประกอบหน่ึงในทุนมนุษย์ อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะมีสุขภาพที่
ดีได้นั้นต้องรู้จักการดูแลตนเอง ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมแต่ละบุคคลที่ควรมีการริเร่ิมและมีรูปแบบของตนเองในการที่จะ
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ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิต เพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพดี รวมถึงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์, 2542) 

อน่ึง ปัญหาสุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วยในปัจจุบันของ
ประชากรไทยมิได้เป็นปัญหาที่เกิดจากวิวัฒนาการของอาการเจ็บป่วยหรือ
โรคเพียงอย่างเดียว ทว่ามีความเกี่ยวโยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากร ที่อยู่อาศัย การศึกษา ความม่ันคงทางสังคม 
ความสัมพันธ์ในสังคม อาหาร รายได้ ระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรแบบ
ยั่งยืน ความเป็นธรรมในสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง นโยบายของประเทศและสันติภาพ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จัดเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย (ลักขณา เติมศิริชัย, 
2541) 

ปัจจุบันการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากรโดย
การจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก โดยให้ประชากรเข้ามามีส่วนร่วมในงาน
สาธารณสุขมูลฐานและมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล 
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองประกอบด้วย (1) การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ (2) การรู้จักป้องกันตนเอง
จากโรคและอันตรายอ่ืนๆ (3) การรักษาอย่างถูกต้องเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
และ (4) การฟ้ืนฟูสุขภาพให้กลับสู่ภาวะปกติ อันเป็นผลสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศในภาพรวม ดังสะท้อนได้จาก นโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ 
ด้วยการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 5 หมวดที่ 1 ที่ระบุ ว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขที่ มี มาตรฐานและมีประสิท ธิภาพตามที่ กํ าหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการอาจกําหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการ
สาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กําหนดให้แก่หน่วยบริการใน
แต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ  เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ประเภทและขอบเขตของบริการ
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สาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด” (กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

สืบเน่ืองจากประชากรเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรที่
มีอายุ 15 ถึง 59 ปี ซึ่งจัดอยู่ในวัยแรงงาน โดยมีความสําคัญในด้านการ
ทํางาน  การเพ่ิมผลผลิต  และการนํารายได้มาสู่ประเทศ (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 
2547 และบุญคง หันจางสิทธ์ิ, 2556) จากข้อมูลสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานมากกว่าวัยอ่ืน 
โดยมีประชากรวัยแรงงานจํานวน 44.8 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 67.9 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) นอกจากประชากร
วัยแรงงานจะเป็นกําลังสําคัญในด้านการผลิตทางเศรษฐกิจแล้ว ประชากร
กลุ่มดังกล่าวนับได้ว่ามีความสําคัญในด้านการเก้ือกูลเด็กและผู้สูงอายุ  
ด้วยเหตุนี้เองคุณภาพชีวิตของประชากรวัยแรงงานจึงควรได้รับการส่งเสริม
ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ  เนื่องจากหาก
ประชากรวัยนี้มีปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศโดยรวม 

จากสถิติของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แสดง
อย่างชัดเจนว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 จํานวนการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยของแรงงานมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 129,632 
ราย ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 11.52 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสาเหตุ
ของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย พบว่าตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวมีแรงงาน
ประสบกับอันตรายจากการทํางานด้วยสาเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด บาด 
หรือทิ่มแทงอวัยวะต่างๆ มากท่ีสุด (สํานักงานประกันสังคม, 2555) ไม่
เพียงเท่าน้ีประชากรวัยแรงงานที่มีอายุมากข้ึนจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพ
เน่ืองจากการเสื่อมถอยของร่างกาย (Sibson, Robert E., 1976; 
Stanhope M. and Lancaster J., 2016; วนิดา วาดีเจริญและคณะ, 
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Stanhope M. and Lancaster J., 2016; วนิดา วาดีเจริญและคณะ, 



วารสารศิลปศาสตร์244

244 
2556) ดังน้ันหากไม่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพหรือดูแลตนเองที่ดีอาจ
นําไปสู่ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง อาทิ  โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน เป็นต้น จากข้อมูลรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 พบว่า
แรงงานไทยตอนต้นที่มีอายุ 15-29 ปี ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ อัน
ได้แก่ อุบัติเหตุ  โรคทางจิตเวชและเอชไอวี/เอดส์  ขณะที่เมื่ออายุเพ่ิมขึ้น
หรือในกลุ่มแรงงานตอนปลาย (อายุ 30-59 ปี) กลับพบว่ามีปัญหาที่
เก่ียวข้องกับโรคติดเช้ือและโรคเรื้อรัง  ยิ่งไปกว่าน้ันประชากรในกลุ่มนี้ไม่
ทราบว่าตนเองป่วย เน่ืองจากเมื่อเจ็บป่วยในระยะแรกมักไม่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล  แต่อาศัยวิธีการซื้อยามารับประทานเอง  ในท้ายที่สุด
ประชากรจะทราบถึงการเจ็บป่วยก็ต่อเมื่อ อาการป่วยได้แสดงออกมา
อย่างชัดเจนหรืออยู่ในขั้นรุนแรง (ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตราและคณะ, 2553; 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ดังนั้นจึงทําให้ต้องใช้วิธีรักษาที่ยุ่งยาก  
และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่ ต้องมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชากรวัยแรงงาน โดยการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกัน
โรค และให้ประชากร วัยแรงงานเห็นความสําคัญของการเข้ารับการรักษา
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยในระยะแรก  รวมท้ังส่งเสริมระบบการดูแลรักษาให้
มีคุณภาพที่ดี เข้าถึงได้ง่าย 

จากการ ศึกษาที่ ผ่ านมาพบว่าประชากรที่ ไม่ เ ข้ า รั บการ
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วยในระยะแรก  ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาการไม่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาล  อย่างไรก็ตามมีประชากรบางส่วนท่ีมีสวัสดิการฯ 
แต่กลับไม่ใช้สวัสดิการฯ ที่ตนเองมี โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานที่ป่วย/ 
ไม่สบายมากกว่าร้อยละ 60 ที่มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ได้ใช้ (ร้อยละ 60.2) 
และเมื่อเจ็บป่วยจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากกว่าครึ่งไม่ได้ใช้
สวัสดิการฯ เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 53.9)  ขณะที่วัยแรงงานท่ีมีโรคเร้ือรัง/ 
โรคประจําตัวมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อย
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ละ 18.4) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลและปัจจัยที่ เ ป็นตัว
กําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของประชากรไทยวัยแรงงาน  
ผลการวิจัยสามารถใช้วางแผนส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกัน
โรคและการส่งเสริมให้ประชากรวัยแรงงานเห็นความสําคัญของการเข้ารับ
การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยในระยะแรก  รวมท้ังการสร้างระบบการ
ดูแลรักษาให้มีคุณภาพที่ ดี เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้แรงงานใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลท่ีมี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล

ของวัยแรงงานไทย 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้แนวคิดเชิงทฤษฏีของ Anderson and Newman 

(1973) ที่เสนอว่าปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ โดยการเลือกใช้วิธีรักษาพยาบาล
ขึ้นกับปัจจัย 3 ประการคือ (1) ตัวกําหนดทางสังคม (2) ระบบบริการ
สุขภาพ และ (3) ตัวกําหนดส่วนบุคคล สําหรับความสําคัญของตัวกําหนด
ทั้งสามน้ีพบว่า  ตัวกําหนดทางสังคมมีอิทธิพลต่อตัวกําหนดส่วนบุคคลใน
สองทาง คือ ทางหน่ึงเป็นผลโดยตรงต่อตัวกําหนดส่วนบุคคล อีกทางหน่ึง
ผ่านทางระบบบริการสุขภาพก่อนที่จะมีผลต่อตัวกําหนดส่วนบุคคล ซึ่ง
ตัวกําหนดส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีรักษาพยาบาลของแต่ละ
บุคคลในท่ีสุด รวมท้ังปัจจัยที่กําหนดการเลือกใช้บริการสุขภาพจากแหล่ง
ต่างๆ ของ Kleinman (1980) และ Young (1981) ที่สรุปประเด็นไว้ว่า “ชนิด
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และความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยและสังคมประเมินไว้ ความเช่ือ
เกี่ยวกับสาเหตุของโรค ลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ของผู้ป่วย อันได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา แหล่งที่อยู่อาศัยและการเข้าถึง ปัจจัยภูมิหลังหรือแหล่ง
บริการสุขภาพที่มีอยู่ เป็นตัวกําหนดสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แหล่งบริการสุขภาพเพ่ือการรักษาอาการเจ็บป่วย” 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัย
แรงงานไทย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ปัจจัยภูมิหลัง 
- เพศ             - อายุ 
- การศึกษา 
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
- สถานภาพสมรส  
- เขตท่ีอยู่อาศัย 
- ภูมิภาคที่อาศัย 

ปัจจัยสวัสดิการที่มี 
- ประเภทของสวัสดิการที่มี  

ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย 
- การมีโรคประจําตัว 
- อาการเจ็บป่วย   
-ระดับการเจ็บป่วย 

การใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของ
วัยแรงงานไทย  
  -  ใช้สวัสดิการ 
  -  ไม่ใช้สวัสดิการ 
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จากแนวคิดเชิงทฤษฎีข้างต้นนําไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี 

โดยปัจจัยที่นํามาศึกษาประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภูมิหลัง  
ปัจจัยสวัสดิการท่ีมีและปัจจัยด้านการเจ็บป่วย  ตัวแปรตามของการวิจัย
ครั้งน้ี คือ การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย  
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากโครงการสํารวจอนามัย
และสวัสดิการปี พ.ศ. 2556 ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลของประชากร เ ก่ียวกับการมีส วัส ดิการค่ ารั กษาพยาบาล            
การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล  การเข้าพักรักษาใน
สถานพยาบาล (คนไข้ใน)  การใช้บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการสาธารณสุข เป็นต้น ตามความต้องการใช้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วางแผนและกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนที่ตกเป็น
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

การเลือกตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ เจาะจงเลือกตัวอย่างที่มีความ
เจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาล โดยไม่
คํานึงถึงพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าน้ีและตอบคําถามด้วยตนเอง 
 อน่ึงได้มีการนําข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมาทําการถ่วงน้ําหนัก
เพ่ือให้เท่ากับจํานวนประชากรตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้ ดังน้ันค่าถ่วงนํ้าหนัก
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการปรับให้ค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับจํานวน
ประชากรตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้ของปีการสํารวจ ซึ่งแตกต่างจากค่าถ่วง
นํ้าหนักของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ถ่วงนํ้าหนักให้จํานวนประชากร
ตัวอย่างที่ศึกษาเท่ากับจํานวนประชากรไทยของปีการสํารวจ 
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จากแนวคิดเชิงทฤษฎีข้างต้นนําไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี 
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ภายหลังจากการถ่วงนํ้าหนักแล้ว ได้คัดเลือกเฉพาะประชากรที่มี

อายุระหว่าง 15 ปี ถึง 59 ปี และตอบคําถามครบทุกข้อคําถามที่ใช้เป็นตัว
แปรในการวิจัย ทั้งน้ีในการเสนอผลการวิจัยจะใช้จํานวนตัวอย่างแบบถ่วง
น้ําหนักแล้ว โดยปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนตัวอย่างวัยแรงงาน 45,386 คน 
ขณะที่มีตัวอย่างที่เข้าข่ายจํานวน 4,041 คน 

การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นําเสนอโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ร้อยละค่าตํ่าสุด  ค่าสูงสุด  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของประชากรไทย อาศัยการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ Multiple logistic regression เน่ืองจากตัวแปรตาม
เป็นตัวแปรระดับแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ใช้สวัสดิการ และ 
(2) ไม่ใช้สวัสดิการ สําหรับตัวแปรอิสระประกอบด้วย ตัวแปรระดับ
แบ่งกลุ่ม ตัวแปรระดับจัดอันดับ และตัวแปรระดับอัตราส่วน  
 
5. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีนําเสนอข้อมูลผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ ลกัษณะ
ทั่วไปของตัวอย่าง การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล  และการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล 

5.1 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 4,041 คน 

เป็นเพศหญิงสัดส่วน ร้อยละ 65.08 มีอายุ 45 ปีถึง 59 ปี มากกว่าครึ่งหน่ึง
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 54.27) โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 45.44 
ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 35.87) อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 3 คน ถึง 4 คน คิดเป็นสัดส่วนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 43.54) ทั้งน้ีเกือบ 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมดมีสถานภาพ
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สมรสเป็นสมรสแล้ว (ร้อยละ 70.55) มีผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเกิน
ครึ่งหนึ่งของตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 57.11) อาศัยอยู่ในภาคกลาง 
(ยกเว้นกรุงเทพฯ) มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 27.24) โดยส่วนใหญ่เกือบ 
3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 71.54) เป็นผู้ที่มีสวัสดิการบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากน้ีแล้วพบว่า ผู้ที่มีโรคประจําตัวและผู้ที่
ไม่มีโรคประจําตัวมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 50.63 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 49.37) ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่สบาย โดยมีสัดส่วน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 60.34) และกว่า 3 ใน 4 
ของตัวอย่างทั้งหมดไม่หยุดงานเม่ือมีอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 74.23)  

5.2 การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล 
จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล

จํานวน 2,224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.02 และมีผู้ที่ไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
จํานวน 1,817 คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของประชากรกับปัจจัยภูมิหลัง  ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการ
เจ็บป่วยได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ตารางไขว้ (ตารางท่ี 1) 
พบว่า เพศหญิงมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าเพศชาย 
โดยเปรียบเทียบร้อยละ 55.18 และร้อยละ 54.73 ตามลําดับ ทั้งน้ีผู้ที่มี
อายุ 45 ปี ถึง 59 ปี  มีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 61.54 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ถึง 44 ปี มีสัดส่วนการใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลในอันดับที่รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 50.18 และผู้
ที่มีอายุ 15 ปี ถึง 29 ปี มีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.91 
 ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่าประถมศึกษา มี
สัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล มากกว่าผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 60.32 สําหรับผู้ที่มีการศึกษาประถมศึกษา ผู้ที่มี
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การศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสัดส่วนลดหลั่น
ลงไปคิดเป็นร้อยละ 56.30 ร้อยละ 54.59 ร้อยละ 50.55 และร้อยละ 48.53 
ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่า  ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนต้ังแต่ 5 คนข้ึนไปมีสัดส่วนรองลงมา     
คิดเป็นร้อยละ 54.86 ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน 
และผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว (จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน) มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 53.25 และร้อยละ 53.09 ตามลําดับ นอกจากน้ี
ผู้ที่มีสถานภาพสมรสเป็นอ่ืนๆ (ม่าย หย่า แยก) มีสัดส่วนการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลในสัดส่วนที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.86 สําหรับ ผู้ที่มี
สถานภาพสมรสเป็นสมรสและผู้ที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด  มีสัดส่วนการ
ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 56.23 และร้อยละ 46.94 
ตามลําดับ 
 จากการวิเคราะห์เขตที่อยู่อาศัยพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล โดยเปรียบเทียบร้อยละ 56.85 และร้อยละ 52.59 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนการใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 61.51  ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ภาคใต้มีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบ
ร้อยละ 55.47  ร้อยละ 54.03 และร้อยละ 52.69 ตามลําดับ ขณะที่ผู้ที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.58 
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ตารางท่ี 1   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัย
แรงงานกับปัจจัยต่างๆ ด้วยวิธีตารางไขว้  
 
 

ลักษณะทั่วไป 
ใช้

สวัสดิการ
ไม่ใช้

สวัสดิการ รวม 
 

ปัจจัยภูมิหลัง     
  เพศ  
     - หญิง 55.18 44.82 100.00  

= 1.1492 
P = 0.284 

     - ชาย 54.73 45.27 100.00
       รวม 55.02 44.98 100.00
  อายุ  

     - 15 ปี ถึง 29 ปี 40.91 59.09 100.00
 
= 78.5886

     - 30 ปี ถึง 44 ปี 50.18 49.82 100.00 P = 0.000 
     - 45 ปี ถึง 59 ปี 61.54 38.46 100.00  
       รวม 55.02 44.98 100.00  
  การศึกษา  
     - ต่ํากว่า
ประถมศึกษา 60.32 39.68 100.00

 
= 34.0378

     - ประถมศึกษา 56.30 43.70 100.00 P = 0.000 
     - มัธยมศึกษา
ตอนต้น 50.55 49.45 100.00

 

     - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 48.53 51.47 100.00

 

     - สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 54.59 45.41 100.00

 

       รวม 55.02 44.98 100.00  
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  จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

 

     - 1 คน  53.09 46.91 100.00
  
= 3.8425  

     - 2 คน  53.25 46.75 100.00 P = 0.279 
     - 3 คน ถึง 4 คน 56.77 43.23 100.00  
     - ตั้งแต่ 5 คนขึ้น
ไป 54.86 45.14 100.00

 

       รวม 55.02 44.98 100.00  
  สถานภาพสมรส  

     - โสด 46.94 53.06 100.00
 
= 15.0321

     - สมรส 56.23 43.77 100.00 P = 0.001 
     - อ่ืนๆ (ม่าย หย่า 
แยก) 58.86 41.14 100.00

 

       รวม 55.02 44.98 100.00  
 

  เขตที่อยู่อาศัย  

     - นอกเขตเทศบาล 
56.85 

43.15   100.00 
 
= 6.9233 

     - ในเขตเทศบาล 52.59 47.41  100.00 P = 0.009 

       รวม 55.02 44.98  100.00 
 
 

  ภูมิภาคท่ีอาศัย  

     - กรุงเทพมหานคร 
46.58 

53.42   100.00 
 
= 27.2253 

     - ภาคกลาง (ยกเว้น
กรุงเทพฯ) 55.47 44.53  100.00 

P = 0.000 

     - ภาคเหนือ 54.03 45.97  100.00  

253 
     - ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 61.51 38.49  100.00 

 

     - ภาคใต้ 52.69 47.31 100.00  
       รวม 55.02 44.98 100.00  
ปัจจัยสวัสดิการท่ีมี  
  ประเภทของสวัสดิการที่มี  
     - บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

  54.33 
45.67  100.00 

 
= 19.1336 

     - ประกันสังคม 52.97 47.03 100.00 P = 0.000 
     - ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 66.45 33.55 100.00 

 

     - สวัสดิการโดยนายจ้าง 51.39 48.61 100.00  
       รวม 55.02 44.98 100.00  
ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย  
  การมีโรคประจําตัว     

     - ไม่มีโรคประจําตัว 
  38.77 

61.23  100.00 
 
= 524.7612

     - มีโรคประจําตัว 70.87 29.13 100.00 P = 0.000 
       รวม 55.02 44.98 100.00  
  อาการเจ็บป่วย  

     - ไม่สบาย 
  38.06 

61.94  100.00 
 
= 849.8322

     - อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้าย 56.05 43.95 100.00 P = 0.000 
     - โรคประจําตัว/ โรค
เรื้อรัง 85.71 14.29 100.00 

 

       รวม 55.02 44.98 100.00  
  ระดับการเจ็บป่วย  

     - ไม่หยุดงาน 
  51.51 

48.49  100.00 
 
= 22.4337 

     - หยุดงาน 65.14 34.86 100.00 P = 0.000 
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       รวม 55.02 44.98 100.00  
     

 
ในด้านปัจจัยสวัสดิการที่มีนั้น เมื่อพิจารณาประเภทของสวัสดิการ

ที่มีพบว่า ผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.45 ตามลําดับ ทั้งน้ีผู้ที่มี
สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ที่มีสวัสดิการประกันสังคม และ
ผู้ที่มีสวัสดิการโดยนายจ้าง มีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล คิด
เป็นร้อยละ 54.33 ร้อยละ 52.97 และร้อยละ 51.39 ตามลําดับ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเจ็บป่วยพบว่า ผู้ที่มีโรคประจําตัวมี
สัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว 
เปรียบเทียบร้อยละ 70.87 และร้อยละ 38.77 ตามลําดับ  นอกจากนี้ผู้ที่มี
อาการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว/ โรคเร้ือรังมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ขณะที่ผู้ที่เจ็บป่วยจาก
อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้ายมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อย
ละ 56.05 และผู้เจ็บป่วยด้วยอาการไม่สบายมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.06 นอกจากน้ีในตารางท่ี 2 
พบว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วหยุดงานมีสัดส่วนการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแต่ไม่หยุดงาน  เปรียบเทียบร้อยละ 65.14 และร้อย
ละ 51.51 ตามลําดับ 
 โดยสรุปแล้วการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของประชากรกับปัจจัยภูมิหลัง  ปัจจัยสวัสดิการที่มีและ
ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย โดยใช้ตารางไขว้พบว่า อายุ การศึกษา ภูมิภาคท่ี
อาศัย ประเภทของสวัสดิการที่มี การมีโรคประจําตัว  อาการเจ็บป่วยและ
ระดับการเจ็บป่วยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

255 
5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาล 
จากลักษณะทั่วไปของตัวอย่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระกับการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย พบว่า  ผู้ที่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทประกันและผู้มีสวัสดิการโดยนายจ้างมี
สัดส่วนเป็นศูนย์และมีสัดส่วนน้อยมากตามลําดับ ทําให้ไม่สามารถนําเข้า
ไปสู่การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกได้อย่างถูกต้อง ดังน้ันผู้วิจัยจึงไม่นําผู้ที่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทประกันและผู้มีสวัสดิการโดยนายจ้าง
เข้าวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ทําให้มีจํานวน
ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจํานวน 4,025 คน  นอกจากน้ีแล้ว    
ตัวแปรท่ีอิสระที่นําเข้าสมการในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลโดยการใช้การถดถอย  โลจิสติกครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือก
เฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของประชากรกับปัจจัยภูมิหลัง  
ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการเจ็บป่วย โดยใช้ตารางไขว้ ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 7 ตัวแปรด้วยกัน ได้แก่ อายุ การศึกษา ภูมิภาคที่อาศัย ประเภท
ของสวัสดิการท่ีมี การมีโรคประจําตัว อาการเจ็บป่วยและระดับการ
เจ็บป่วย 

ผลการวิ เ คราะห์ ถดถอยโลจิ ส ติกของการ ใ ช้ส วัส ดิการ
รักษาพยาบาลกับปัจจัยด้านภูมิหลัง ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการ
เจ็บป่วย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดอันประกอบด้วย 
อายุ การศึกษา ภูมิภาคที่อาศัย ประเภทของสวัสดิการที่มี การมีโรค
ประจําตัว อาการเจ็บป่วย  และระดับการเจ็บป่วย สามารถร่วมกันอธิบาย
การแปรผันของการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยได้ร้อย
ละ 18.25 (Pseudo R2 = 0.1825)  ทั้งน้ีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
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อิสระกับการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทย พบว่า  ผู้ที่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทประกันและผู้มีสวัสดิการโดยนายจ้างมี
สัดส่วนเป็นศูนย์และมีสัดส่วนน้อยมากตามลําดับ ทําให้ไม่สามารถนําเข้า
ไปสู่การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกได้อย่างถูกต้อง ดังน้ันผู้วิจัยจึงไม่นําผู้ที่มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลของบริษัทประกันและผู้มีสวัสดิการโดยนายจ้าง
เข้าวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ทําให้มีจํานวน
ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจํานวน 4,025 คน  นอกจากน้ีแล้ว    
ตัวแปรท่ีอิสระที่นําเข้าสมการในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลโดยการใช้การถดถอย  โลจิสติกครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือก
เฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของประชากรกับปัจจัยภูมิหลัง  
ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการเจ็บป่วย โดยใช้ตารางไขว้ ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 7 ตัวแปรด้วยกัน ได้แก่ อายุ การศึกษา ภูมิภาคที่อาศัย ประเภท
ของสวัสดิการท่ีมี การมีโรคประจําตัว อาการเจ็บป่วยและระดับการ
เจ็บป่วย 

ผลการวิ เ คราะห์ ถดถอยโลจิ ส ติกของการ ใ ช้ส วัส ดิการ
รักษาพยาบาลกับปัจจัยด้านภูมิหลัง ปัจจัยสวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการ
เจ็บป่วย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดอันประกอบด้วย 
อายุ การศึกษา ภูมิภาคที่อาศัย ประเภทของสวัสดิการที่มี การมีโรค
ประจําตัว อาการเจ็บป่วย  และระดับการเจ็บป่วย สามารถร่วมกันอธิบาย
การแปรผันของการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยได้ร้อย
ละ 18.25 (Pseudo R2 = 0.1825)  ทั้งน้ีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
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ของการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยภูมิหลัง ปัจจัย
สวัสดิการที่มีและปัจจัยด้านการเจ็บป่วย มีรายละเอียดดังน้ี (ตารางท่ี 2) 

ปัจจัยภูมิหลัง 
อายุ: ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ถึง 29 ปี และ 30 ปี ถึง 44 ปี มีความเสี่ยง

ที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 45 ปี ถึง 59 ปี เท่ากับ 
0.5198 เท่า และ 0.7510 เท่า ตามลําดับ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โดยควบคุมอิทธิของตัว
แปรอิสระอื่นๆ แล้ว พบว่าผู้ที่มีอายุ 15 ปี ถึง 29 ปี ยังคงมีความเสี่ยงที่จะใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 45 ปี ถึง 59 ปี เท่ากับ 0.7856 
เท่า โดยเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกรณีผู้ที่มี
อายุ 30 ปี ถึง 44 ปี มีความเส่ียงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่า
ผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 45 ปี ถึง 59 ปี เท่ากับ 1.0051 เท่า ทั้งน้ีเป็นความสัมพันธ์
ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

การศึกษา : ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษา เท่ากับ 0.8117 
เท่า และ 0.7360 เท่า ตามลําดับ โดยเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ สําหรับผู้ที่
มีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ยังคงมีความเสี่ยงที่จะใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษา 
เท่ากับ 0.9623 เท่า ทว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาพบว่า มีความเส่ียงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาเท่ากับ 1.0829 
เท่า แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

อน่ึงเมื่อควบคุมอิทธิของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ แล้ว พบว่าผู้ที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่า
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มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
น้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษา เท่ากับ 0.8833 เท่า 0.8754 
เท่ า  และ  0.9646 เท่ าตามลํ า ดับ  โดยความสัม พัน ธ์ทั้ งหมดเ ป็น
ความสัมพันธ์ที่ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้
ที่มีการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษา เท่ากับ 1.0108 เท่า ทั้งน้ีความสัมพันธ์
ดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภูมิภาคท่ีอาศัย: ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
เสี่ ย งที่ จ ะ ใ ช้ ส วั ส ดิการรั กษาพยาบาลมากก ว่ าผู้ ที่ อ าศั ยอ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 1.4212 เท่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภาคกลางมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 1.0282 เท่า แต่เป็นความสัมพันธ์
ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ีผู้ที่อาศัยอยู่ภาคเหนือ รวมถึงผู้ที่อาศัย
อยู่ภาคใต้ มีความเส่ียงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.9522 เท่า และ 0.9104 เท่า ตามลําดับ 
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากการวิเคราะห์ภายหลังควบคุมอิทธิของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ แล้ว 
พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคอ่ืนๆ ทุกภูมิภาค ได้แก่  ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อยู่กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 1.7349 เท่า 
1.9129 เท่า 2.4942 เท่า และ 1.3761 เท่าตามลําดับ ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และที่ระดับ 
0.05 

ปัจจัยสวัสดิการที่มี 
ประเภทของสวัสดิการท่ีมี: ผู้ที่มีสวัสดิการประกันสังคม มีความ

เสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลน้อยกว่าผู้ที่มีสวัสดิการบัตรประกัน
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สุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 0.9009 เท่า ทว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ผู้
ที่มีสวัสดิการข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่มีสวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 
1.6852 เท่า โดยเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ แล้ว พบว่า ทั้งผู้ที่มี
สวัสดิการประกันสังคมและผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีความ
เสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่มีสวัสดิการบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 1.3936 เท่า และเท่ากับ 1.5108 เท่า ทั้งนี้เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย 
การมีโรคประจําตัว: ผู้ที่มีโรคประจําตัวมีความเสี่ยงที่จะใช้

สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัวถึง 3.7959 เท่า ซึ่ง
ความสัมพันธ์มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรอิสระอ่ืนๆ แล้ว พบว่า  ผู้ที่มีโรคประจําตัวยังคงมีความเสี่ยงที่จะใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว เท่ากับ 1.2851 เท่า 
และยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

อาการเจ็บป่วย: ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย มีความ
เสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่
สบาย เท่ากับ 1.0447 เท่า แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผู้ที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคประจําตัว/ โรคเร้ือรังมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่สบายสูงถึง 8.9564 เท่า อีกทั้งเป็นความสัมพันธ์
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์หลังจาก
ควบคุมอิทธิพลตัวแปรอิสระอ่ืนๆ แล้ว พบว่าผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย
อุบัติเหตุ/ถูกทําร้ายและผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว/ โรคเร้ือรังมีความ
เสี่ยง  ที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่
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สบาย  เท่า กับ  1.8494 เท่า  และ  8.6811 เท่า  ตามลํา ดับ  ซึ่ ง เ ป็น
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ระดับการเจ็บป่วย: ผู้ที่เจ็บป่วยแล้วหยุดงานมีความเสี่ยงที่จะใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วไม่หยุดงาน เท่ากับ 
1.7672 เท่า ความสัมพันธ์นี้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ แล้วพบว่า  ผู้ที่เจ็บป่วยแล้วหยุดงานยังคงมี
ความเส่ียงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วไม่หยุด
งาน เท่ากับ 2.1890 เท่า และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยสรุปแล้วข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่เป็นตัว
กําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ภูมิภาคที่อาศัย  ประเภทของสวัสดิการที่มี 
การมีโรคประจําตัว อาการเจ็บป่วย  และระดับการเจ็บป่วย โดยสามารถ
สรุปทิศทางและความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
  1) ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้  มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

2) ผู้ที่มีสวัสดิการประกันสังคมและผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่มี
สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

3) ผู้ที่มีโรคประจําตัวมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว 

4) ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว/ โรคเรื้อรัง และผู้ที่เจ็บป่วยด้วย
อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้ายมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้
ที่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่สบาย  

5) ผู้ที่ เจ็บป่วยแล้วหยุดงานมีความเ ส่ียงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแต่ไม่หยุดงาน 
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สบาย  เท่า กับ  1.8494 เท่า  และ  8.6811 เท่า  ตามลํา ดับ  ซึ่ ง เ ป็น
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ระดับการเจ็บป่วย: ผู้ที่เจ็บป่วยแล้วหยุดงานมีความเสี่ยงที่จะใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วไม่หยุดงาน เท่ากับ 
1.7672 เท่า ความสัมพันธ์นี้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ แล้วพบว่า  ผู้ที่เจ็บป่วยแล้วหยุดงานยังคงมี
ความเส่ียงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วไม่หยุด
งาน เท่ากับ 2.1890 เท่า และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยสรุปแล้วข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่เป็นตัว
กําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ภูมิภาคที่อาศัย  ประเภทของสวัสดิการที่มี 
การมีโรคประจําตัว อาการเจ็บป่วย  และระดับการเจ็บป่วย โดยสามารถ
สรุปทิศทางและความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 
  1) ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้  มีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

2) ผู้ที่มีสวัสดิการประกันสังคมและผู้ที่มีสวัสดิการข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่มี
สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

3) ผู้ที่มีโรคประจําตัวมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล
มากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว 

4) ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว/ โรคเรื้อรัง และผู้ที่เจ็บป่วยด้วย
อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้ายมีความเสี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้
ที่เจ็บป่วยด้วยอาการไม่สบาย  

5) ผู้ที่ เจ็บป่วยแล้วหยุดงานมีความเ ส่ียงที่จะใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยแต่ไม่หยุดงาน 
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 อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของวัยแรงงานไทยในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพสมรสและเขตท่ีอยู่อาศัย 

 
ตารางที่ 2  สัดส่วนความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกของการใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยภูมิหลัง ปัจจัยสวัสดิการที่มี
และปัจจัยด้านการเจ็บป่วย  
 

ลักษณะทั่วไป อย่างง่าย  พหุตัวแปร  
ปัจจัยภูมิหลัง 
   อายุ (อ้างอิง 45 ปี ถึง 59 ปี) 
       - 15 ปี ถึง 29 ปี 0.5198** 0.7856* 
       - 30 ปี ถึง 44 ปี 0.7510** 1.0051
   การศึกษา (อ้างอิง ต่ํากว่า
ประถมศึกษา) 
      - ประถมศึกษา 1.0829 0.8833
      - มัธยมศึกษาตอนต้น 0.8117* 1.0108
      - มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.7360** 0.8754
      - สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 0.9623 0.9646
   ภูมิภาคท่ีอาศัย (อ้างอิง 
กรุงเทพมหานคร) 
       - ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) 1.0282 1.7349** 
       - ภาคเหนือ 0.9522 1.9129** 
       - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.4212** 2.4942** 
       - ภาคใต้ 0.9104 1.3761* 

  ประเภทของสวัสดิการที่มี (อ้างอิง บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า) 
       - ประกันสังคม 0.9009 1.3936** 
       - ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 1.6852** 1.5108** 
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ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย 
   การมีโรคประจําตัว (อ้างอิง ไม่มี
โรคประจําตัว) 3.7959** 1.2851** 
  อาการเจ็บป่วย (อ้างอิง ไม่สบาย) 
       อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้าย 1.0447 1.8494** 
       โรคประจําตัว/ โรคเรื้อรัง 8.9564** 8.6811** 
  ระดับการเจ็บป่วย (อ้างอิง ไม่หยุด
งาน) 1.7672** 2.1890** 

*   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        Log likelihood   
= -2405.6807  
**  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  Pseudo R2   

= 0.1825  
กลุ่มอ้างอิง คือ ไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล            (N = 4,025 คน)  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายได้ใช้เป็นแนวทางหน่ึงในการกําหนด
นโยบายที่เหมาะสมด้านการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงาน  
รวมถึงเ พ่ือเป็นข้อมูลและแนวคิด  ในการวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข  หรือ      
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มิได้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ มีแนวโน้มที่
จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้สะท้อนความแตกต่างทั้งทางด้านสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนความเจริญในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลต่อรูปแบบในการดําเนินชีวิต
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ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย 
   การมีโรคประจําตัว (อ้างอิง ไม่มี
โรคประจําตัว) 3.7959** 1.2851** 
  อาการเจ็บป่วย (อ้างอิง ไม่สบาย) 
       อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้าย 1.0447 1.8494** 
       โรคประจําตัว/ โรคเรื้อรัง 8.9564** 8.6811** 
  ระดับการเจ็บป่วย (อ้างอิง ไม่หยุด
งาน) 1.7672** 2.1890** 

*   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        Log likelihood   
= -2405.6807  
**  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  Pseudo R2   

= 0.1825  
กลุ่มอ้างอิง คือ ไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล            (N = 4,025 คน)  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายได้ใช้เป็นแนวทางหน่ึงในการกําหนด
นโยบายที่เหมาะสมด้านการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงาน  
รวมถึงเ พ่ือเป็นข้อมูลและแนวคิด  ในการวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลหรือในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข  หรือ      
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่มิได้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ มีแนวโน้มที่
จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้สะท้อนความแตกต่างทั้งทางด้านสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนความเจริญในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลต่อรูปแบบในการดําเนินชีวิต
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ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุที่  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้กรุงเทพมหานคร  มีสถานพยาบาลท่ี
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263 
ให้บริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตลอดจนความสะดวก รวดเร็ว
ทางด้านการให้บริการได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยควรได้รับ    
การปฏิบัติจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย 

ผลการวิจัยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ผู้ที่มีโรคประจําตัวมีแนวโน้มที่
จะใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว ทั้งน้ีผู้ที่มีโรค
ประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง อาทิ  ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันเลือด โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบ มีความสัมพันธ์กับการเลือก
ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐสูงมาก สืบเนื่องมาจากสามารถใช้สิทธิหรือ
บัตรประกันสุขภาพได้ (สุปราณี เชยชม , 2548) ดังน้ันหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรดําเนินนโยบายเพ่ือให้ประชากรสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุ ขที่ ดี และครอบคลุ ม  เ พ่ื อ ใ ห้ประชากรมี สุ ขภาพที่ ดี             
มีความสามารถในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ 
นอกจากนี้แล้วควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันโรค
เรื้อรัง อาทิ วิธีการปฏิบัติตนเองของประชากรให้ห่างไกลจากโรคเรื้องรัง 
เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
ผู้ที่สนใจวิจัยเก่ียวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือในประเด็นที่

เก่ียวข้องทางด้านสาธารณสุขหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร 
ควรพิจารณาข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งน้ีเน้นศึกษาการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาล ตลอดจน
ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของวัยแรงงาน
ไทย โดยศึกษาเพียงการใช้หรือไม่ใช้สวัสดิการที่ตนเองมีสิทธ์ิอยู่ ทั้งน้ี
ผู้สนใจสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หรือไม่ใช้สวัสดิการ
รักษาพยาบาลกับสถานท่ีรักษาพยาบาลท่ีสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่  สถานพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลของรัฐบาล เพ่ือให้
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ครอบคลุมถึงสวัสดิการของภาครัฐบาลและสวัสดิการท่ีดําเนินการโดย
เอกชน  นอกจากนี้แล้วควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น     
การไม่ใช้สวัสดิการที่มี  ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสุขภาพ รายได้  
อาชีพของประชากร  ตลอดจนสถานะสุขภาพของประชากร และโรค
ประจําตัวเป็นรายโรค เป็นต้น 
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ธีมพาร์คในประเทศไทย: พัฒนาการและปัจจยัสูค่วามสําเร็จ 
Theme Park in Thailand: Development and  

Key Success Factors 
กุณฑิญา จิรทวิาธวัช1 

บทคัดย่อ 

 ในหลายๆ ประเทศ  ธีมพาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้เป็น
จํานวนมากให้กับประเทศ  แต่สําหรับประเทศไทย  ธีมพาร์คเริ่มได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวและกําลังขยายตัวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ อันเน่ืองมาจากการลงทุนขยายกิจการของ
ภาคเอกชน และการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต้องการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและ
รูปแบบการท่องเท่ียวที่เปลี่ยนแปลงไปที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น  
 จากการสํารวจพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับธีมพาร์คในวงการ
วิชาการของไทยยังมีน้อยมาก บทความน้ีจึงขอนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงนันทนาการประเภทธีมพาร์ค ที่ได้จากการ
สํารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นําเสนอความหมายของธีมพาร์ค 
ลักษณะและความสําคัญของธีมพาร์ค  ความแตกต่างระหว่างธีมพาร์คกับ
สวนสนุกและประเภทของธีมพาร์ค  ส่วนท่ี 2 นําเสนอที่มาของธีมพาร์คใน  
บริบทของโลกและของไทย พัฒนาการและการเติบโตของธีมพาร์คของไทย 
                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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และส่วนที่ 3 นําเสนอมาตรฐานของธีมพาร์ค และปัจจัยอันนําไปสู่
ความสําเร็จของธีมพาร์ค  
คําสําคัญ : ธีมพาร์ค,  พัฒนาการ,  ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

 
Abstract 
 Theme Park is a kind of recreational attractions which 
is popular and generates tremendously revenue for many 
countries. However, Theme Park in Thailand has just recently 
become popular because of public sector investment and 
support from government sectors for increasing new attraction 
in order to meet the demand of tourists which has changed 
and became more complicated. 
 The information from the survey shows that the 
knowledge about theme park in Thailand is very little. This 
article aims to present the primary data of theme park from 
survey literature. The data are divided depart into 3 parts: 
meaning, characteristic, importance, type, and difference 
between theme park and amusement park; history and 
development of theme park of the world and Thailand; 
standards and key success factors of theme park. 

Keyword: Theme Park, Development, Factors of Success 
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บทนํา 
 นับต้ังแต่ได้รับยกย่องให้เป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแก้ไขปัญหา
ใน ช่วงที่ ป ระ เทศไทย เกิ ด วิกฤ ติทาง เศรษฐ กิจ ในปี  พ .ศ .  2540             
การท่องเท่ียวก็กลายเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และกลายเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะนอกจากจะสร้าง
รายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว 
ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรม
และที่พัก ภัตตาคาร  ร้านอาหาร  ร้านจําหน่ายของที่ระลึก การคมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิด       
การลงทุนเพ่ือการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  โดยในแต่ละปี
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเ งินตราต่างประเทศจาก
นักท่องเ ท่ียวเป็นล้านล้านบาท รวมทั้ งสร้างกระแสเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยหลายแสนล้านบาท โดยในสามไตร
มาสแรกของปี พ .ศ .2558  ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว        
ชาวต่างประเทศประมาณ 1.06 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเท่ียว
ที่ เที่ยวภายในประเทศอีก 5.7 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน ธุรกิจ        
การท่องเท่ียวก่อให้ เกิดการจ้างงานกว่า 4.45 ล้านคน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2558: 24)  ทั้งนี้ก็เป็นเพราะผลของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวไทยอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาที่ผ่านมา   
 อย่างไรก็ตาม ก็พบว่ายังมีข้อจํากัด ข้อด้อย และปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขหลายประการ เช่น ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
มีจํากัด ปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้และการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
อยู่ เฉพาะในเมืองท่องเที่ ยวที่ สํ าคัญ  ปัญหาเ ร่ืองภาพลักษณ์และ        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ทางการท่องเท่ียว  ปัญหาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ         
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การเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาทรัพยากรการท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม และที่สําคัญคือ ยังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ นอกจากนี้ 
ยังต้องเผชิญหน้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัตน์  การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย  การเติบโตของสังคมเมือง ชีวิตแบบ
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การท่องเท่ียวเชิงกีฬา  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  การท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มาเ ท่ียวมากขึ้น  ที่สํ า คัญคือต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
 ในอดีตนั้น การท่องเท่ียวถูกรับรู้ในความหมายของการเดินทาง 
ซึ่งไม่ได้เป็นการเดินทางแบบบันเทิงเริงรมย์ แต่เป็นเพราะเหตุผลทาง 
การเมือง การทําสงคราม การเจริญสัมพันธไมตรี การจาริกแสวงบุญ 
การค้าขาย ซึ่งเต็มไปด้วยความยากลําบากและอันตราย แต่ก็เป็นความ
จําเป็นในชีวิต  และเมื่ออิทธิพลตะวันตกเริ่มเข้ามาในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 6 การเดินทางท่องเท่ียวกลายเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงการ
ปรับตัวเพ่ือเผชิญหน้ากับความทันสมัย ส่วนใหญ่จะแสดงออกในกลุ่มชน
ช้ันสูง  เช่น การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ประโยชน์ทาง
การเมืองและสุขภาพ  การสร้างที่พักตากอากาศแบบตะวันตกของรัชกาล
ที่ 6 ตามชายทะเลภาคตะวันตกอย่างชะอําและหัวหิน เพ่ือเลียนแบบวิถี
ชีวิตแบบตะวันตกที่ได้มาจากพ่อค้า นักเรียนนอก มิชชันนารี และ
ชาวตะวันตกที่เดินทางมายังประเทศอาณานิคมของตนเองและแวะเวียน
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ช่วงเวลานี้เศรษฐกิจและสังคมไทยกําลังเปล่ียนไปสู่ระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวเริ่มแพร่หลายขยายจากชนช้ันสูงไปสู่ชนช้ันล่าง 
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เมืองเติบโตขึ้น ประชากรเพ่ิมขึ้น ชนช้ันกลางเพ่ิมขึ้น การศึกษาดีขึ้น การ
คมนาคมดี  สื่อสิ่ ง พิมพ์ก็ทันสมัยขึ้น  ยิ่ ง ไปกว่า น้ัน  ระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมแบ่งแยกวันทํางานกับเวลาว่างชัดเจน ทําให้เวลาว่าง
กลายเป็นช่วงเวลาอันมีค่าสิ่งและเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิต ใน พ.ศ. 
2503 รัฐบาลจึงจัดต้ังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ อสท. ต่อมา
เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ซึ่งชนชั้นกลาง
สามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้ดี เพราะมีเวลาว่าง มีเงินพอ และ
นิยมเลียนแบบชนช้ันสูง และมีแนวคิดว่า ความเหน็ดเหน่ือยจากการ
ท่องเท่ียวไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นการ “เติมไฟ” ให้กับชีวิต การท่องเท่ียวจึง
กลายเป็นรูปแบบหรือบรรทัดฐานหนึ่งของการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
ที่แสดงให้เห็นว่ามีรสนิยม และประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหน่ึง  
(ป่ินเพชร จําปา, 2545)   
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาพบว่า  รูปแบบการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ที่นิยมเดนิทาง
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Destination) อย่างเช่น 
ภูเขา ทะเล น้ําตก  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
(Historical and Cultural Destination) อย่างเช่น วัดวาอาราม  
เปลี่ยนเป็นการท่องเท่ียวตามความสนใจเฉพาะของแต่ละกลุ่ม หรือที่
เรียกว่า การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษหรือการท่องเที่ยวตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียว
เชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นต้น  (ราณี อิสิชัยกุล, 2557)  ดังน้ัน
จึงเกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ ขึ้นมากมายเพ่ือสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่กําลังเปลี่ยนไป ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นความ
สะดวกสบาย  มีสื่อสังคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ  มีสิ่งอํานวย
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ความสะดวกครบครัน ให้ความรู้สึกเหมือนได้หลีกหนีจากโลกแห่ง      
ความจริงอันวุ่นวาย  ให้ประสบการณ์ที่สนุกสนานเพลินเพลิดไม่สร้าง
ความเครียด  แม้จะมีการสร้างความต่ืนเต้นเร้าใจแต่ก็ต้องมีความปลอดภัย 
ยิ่งไปกว่าน้ัน  อิทธิพลของสื่อสังคม หรือ Social Media ทําให้แหล่ง
ท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ ถูกให้ความหมายมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานที่ที่
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเท่าน้ัน  แต่แหล่งท่องเที่ยวกลับ
กลายเป็นสิ่งบ่งช้ีและยืนยันสถานะทางสังคมของนักท่องเท่ียวว่าเป็นคน
ทันสมัย ตามทันกระแส (trendy) และบ่งบอกว่าเป็นชนช้ันใดในสังคมได้
อีกด้วย 
 รูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “การท่องเท่ียวยุคหลังสมัยใหม่” (Postmodern 
Tourism) ของ Feifer (1985 อ้างโดย Smith et al., 2010) ที่กล่าวไว้ว่า 
การท่องเที่ยวยุคหลังสมัยใหม่ถูกกําหนดลักษณะด้วยโลกาภิวัตน์ ลัทธิ
บริโภคนิยมแบบล้นเกิน เศรษฐกิจแบบใหม่ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทําให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวมีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน  
ดังน้ันรูปแบบการท่องเท่ียวจึงมีลักษณะแบบผสมผสานกันได้ทั้งที่มีความ
แตกต่างกัน (pastiche) และสามารถปะติดปะต่อกันได้หรือมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน (collage) นอกจากน้ี “ประสบการณ์และความทรงจํา” มี
ความหมายต่อผู้บริโภคมากกว่าเรื่องของสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยว ทําให้
ผู้ประกอบการต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ที่มีรายได้สูงแต่เวลาน้อย (money rich/time poor) 
จึงต้องเน้นการสร้างความเป็นพิเศษไม่เหมือนใคร (unique) และสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าจดจํา (memorable experience) ให้กับนักท่องเที่ยว 
 ยิ่งไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวยุคหลังสมัยใหม่มีทัศนคติและความ
คาดหวังแตกต่างจากนักท่องเที่ยวแบบเดิมไปค่อนข้างมาก เป็นเพราะ
อ่ิมตัวจากการค้นหาความเป็นของแท้ (Authenticity) และค้นพบแล้วว่า
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ของแท้ไม่ได้มีอยู่จริง มีแต่การประดิษฐ์ การลวงหลอก และการเลียนแบบ 
(MacCannell, 1973 อ้างโดย กาญจนา แก้วเทพ, 2557) โดยนักท่องเท่ียวบางกลุ่ม
จะมองว่า การท่องเที่ยวเป็นเหมือนเกมชุดที่มีให้เล่นจํานวนมากมายและ
หลากหลาย รวมถึงเข้าใจดีว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่ประสบการณ์ที่เป็นของ
แท้ อีกทั้งยังให้การยอมรับการตีความทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และไม่ต้องการจะหาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมช้ันสูง
กับวัฒนธรรมรากหญ้า สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมมวลชน
พอๆ กันกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ไม่ได้คํานึงว่าเป็นเร่ืองจริงหรือเรื่องเล่า 
เป็นเพราะความคุ้นเคยท่ีมีต่อการลอกเลียนแบบ หรือความจริงเสมือนที่
ปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตประจําวัน  ยิ่งไปกว่านั้น ยังรับรู้ว่าวัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่ใช่ของแท้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมุมมองเหล่าน้ีนําไปสู่
การสร้างแหล่งท่องเท่ียวที่มีลักษณะเป็นจริงเหนือจริงหรือจริงยิ่งกว่าจริง 
(hyper-real) หรือการจําลองเอาส่ิงต่างๆ จากสถานที่จริงมาประกอบกับ
สิ่ งที่ จํ าลองขึ้นมาใหม่ที่ ไม่ เคยมีอยู่ จริ ง  เ พ่ือใ ห้นักท่องเที่ ยวได้มี
ประสบการณ์หรือได้รู้สึกเสมือนว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือมีสิ่งน้ีจริงๆ ใน
สถานท่ีจริงในรูปแบบของสวนสนุกหรือห้างสรรพสินค้า เช่น เมือง 
Lapland ของ Santa Claus หรืออย่างที่บางคนเรียกว่า ของปลอมแบบ
แท้ๆ (authentic fakery) เช่น เมือง Las Vegas ในสหรัฐอเมริกา   
 แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่นิยมไปเที่ยวมีอยู่           
4 ประเภท (Smith, 2010) ได้แก่  
 1) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดดําหรือ Blackspot หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับความเศร้าสลดใจหรือโศกนาฏกรรม เช่น 
หลุมฝังศพ พ้ืนที่การทําสงครามสู้รบกัน บริเวณท่ีมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 
พ้ืนที่เกิดเหตุการณ์การลอบสังหารผู้นําคนสําคัญของประเทศ และพื้นที่ที่
เกิดโศกนาฏกรรมหรืออุบัติเหตุร้ายแรง   
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ของแท้ไม่ได้มีอยู่จริง มีแต่การประดิษฐ์ การลวงหลอก และการเลียนแบบ 
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 2) แหล่งท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่
จําเป็นต้องทําเหมือนอดีตแท้ๆ แต่ต้องเป็นอดีตทําให้รู้สึกดีและเพลิดเพลินใจ  
 3) แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม เช่น ที่พํานักอาศัย
ของนักเขียนที่มีช่ือเสียง  
 4) แหล่งท่องเท่ียวประเภทธีมพาร์ค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่แห่ง
ความสร้างสรรค์ที่ผสมผสานวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ โดย
นักท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่เป็นกลุ่มที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายจาก
สังคมเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความบันเทิงและความสนุกสนาน 
ส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างดีแต่กลับมีเวลาพักผ่อนน้อย มีความสามารถใน
การทํากิจกรรมหลายๆ อย่าง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในยามว่าง ชอบ
ความสะดวกสบาย นิยมความต่ืนเต้นเร้าใจที่อยู่บนฐานของความปลอดภัย   
 จากการศึกษาพบว่า ในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวถึงมาข้างต้น 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธีมพาร์คกําลังได้รับความนิยมจากคนไทยอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง เมื่อทําการสํารวจงานวิจัยเก่ียวกับธีมพาร์คแล้วพบว่ามีอยู่น้อย
มาก และเป็นการศึกษาในเชิงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชิงการตลาด 
เช่น  งานวิจัยเร่ือง แผนธุรกิจจัดต้ังสวนสนุกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม “ไตรสยาม” ของประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข (2549)  
งานวิจัยเรื่อง ความชอบของนักทัศนาจรท่ีมีต่ออุทยานแนวคิดประเภท
ต่างๆ ของ ทนงศักด์ ปาวนา (2552) งานวิจัยเร่ือง ผลกระทบจากการ
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบ Theme Park ที่ส่งผลต่อการกระจาย
รายได้ต่อชุมชนในท้องถิ่น อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: ซาน
โตรินี่พาร์ค ของธมลวรรณ อินทรกําจร (2556) และ งานวิจัยเร่ือง แนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกในพ้ืนที่เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา: กรณีศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง ปาลิโอ เขา
ใหญ่ และเดอะบลูมบายทีวีพูล เขาใหญ่ ของ ดาริกาญจน์ วิชาเดช (2557)  
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 ด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ว่าพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
ในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก มีรูปแบบการท่องเท่ียวที่หลากหลาย
และซับซ้อนขึ้น  และธีมพาร์คก็กําลังเป็นที่สนใจและเติบโตขึ้นเร่ือยๆ แต่
องค์ความรู้เกี่ยวกับธีมพาร์คยังมีอยู่น้อยมาก เพ่ือเป็นการเปิดประตูสู่
ความรู้เก่ียวกับธีมพาร์คในประเทศไทย จึงขอนําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นที่ได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นําเสนอ
ความหมายของธีมพาร์ค   ลักษณะและความสําคัญของธีมพาร์ค       
ความแตกต่างระหว่างธีมพาร์คกับสวนสนุก และประเภทของธีมพาร์ค 
ส่วนที่ 2 นําเสนอที่มาของธีมพาร์คในบริบทของโลกและของไทย 
พัฒนาการและการเติบโตของธีมพาร์คของไทย และส่วนที่ 3 นําเสนอ
มาตรฐานของธีมพาร์ค และปัจจัยอันนําไปสู่ความสําเร็จของธีมพาร์ค  

 

ส่วนที่ 1 

ความหมายของธีมพาร์ค 
  ธีมพาร์ค (Theme Park)2 เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทหน่ึงที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาในรูปแบบ Themed Environment3  ซึ่งปัจจุบันได้รับ
                                                            
2 จากการสํารวจพบว่า มีการแปลความหมายคําว่า “Theme Park” ไว้หลายอย่าง 
เช่น สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ  อุทยานแห่งแนวคิด ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ยังไม่
ตรงกับความหมายของคํา ดังนั้น จึงขอใช้คําทับศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “ธีมพาร์ค” 
3
 Themed Environment หมายถึง การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเล่นกับรูปทรงหรือ
สัญลักษณ์ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีอ้างอิงและนําไปสู่การสัมผัส
ประสบการณ์ของสถานที่และเวลาต่างๆ ท้ังท่ีเป็นของในประวัติศาสตร์หรือใน
จินตนาการ ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมคือ สวนสนุก ซ่ึงปัจจุบันปรากฏการณ์ Themed 
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การตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการเพ่ิมจํานวนของ
แหล่งท่องเท่ียวประเภทนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของธีมพาร์คไว้หลากหลายดังนี้  
 สมาคมสวนสนุกนานาชาติ (IAAPA, 2015) ให้ความหมายไว้ว่า  
ธีมพาร์ค คือ สวนสนุกที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยธีมหรือรูปแบบหลัก ผ่าน
อาหาร การแต่งกาย ความบันเทิง ร้านค้า และ/หรือเครื่องเล่น 
 Wylson and Wylson (1994) กล่าวว่า ธีมพาร์ค คือ พ้ืนที่ที่
ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งอํานวยความ
สะดวกในธีมพาร์คถูกกําหนดมาโดยเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์สร้างแสง สี เสียง มากระตุ้นการรับรู้และสร้าง
จินตนาการให้กับนักท่องเท่ียว โดยแต่ละธีมพาร์คไม่จําเป็นต้องมี
องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เสมอไป  
 Jenhin and Pigram (2003) บอกว่า ธีมพาร์ค คือ แหล่ง
นันทนาการที่ดึงดูดใจผู้มาเยือน มีรูปแบบการนําเสนอแบบครบวงจร ซึ่ง
ประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีการแสดง และในบางแห่ง
อาจมีที่พักเพ่ือรองรับผู้มาเยือน ทั้งน้ีจะอยู่ภายใต้แนวคิดทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การผจญภัย สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ดนตรี 
ภาพยนตร์ สวนและสัตว์ป่า ซึ่งทั้งหมดจะต้องให้การศึกษาและความ
บันเทิงแก่ผู้ที่มาเยือน  
 Shih-Shuo Yeh (2008) สรุปลักษณะสําคัญไว้ว่า ธีมพาร์คต้องมี
ความแตกต่างจากชีวิตประจําวัน สร้างความสุขทางสายตา มีการแสดงสด 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องเล่นที่น่าต่ืนเต้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่

                                                                                                                             
Environment ได้ขยายตัวออกไปในพ้ืนท่ีลักษณะอ่ืนมากข้ึน ท่ีเห็นชัดคือ โรงแรมท่ี
พัก ห้างสรรพสินค้าชุมชน (Community Mall) ต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร ภัตตาคาร 
คาสิโน พิพิธภัณฑ์ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2559) 
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เช่ือมโยงกับธีมหลัก การออกแบบต้องพิจารณาแนวการมองและการไหล
ของนักท่องเท่ียว การมีพ้ืนที่เพียงพอให้นักท่องเที่ยวมีความสุขอยู่ในโลก
แห่งจินตนาการที่สร้างข้ึนใหม่ได้ นอกจากน้ี การสร้างธีมพาร์คที่ทันสมัย
ต้องลงทุนมหาศาล บางแห่งมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (outdoor 
museum) ที่ต้องการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวโดยการจําลองชีวิตในอดีต
ในรูปแบบการย่อส่วนที่มาขนาดเล็กกว่าขนาดจริง 
 Ho and Ap (2009) สรุปไว้ว่า ธีมพาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น เ พ่ือดึงดูดนักท่องเ ท่ียวและเพ่ิมจํานวน
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น จัดอยู่ประเภทเดียวกับสวนสัตว์ สวนน้ํา 
พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลปะ นอกจากน้ียังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวม
ความบันเทิง อาหาร เครื่องด่ืม ร้านค้า โดยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ไปซึ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบ   
 คู่ มื อการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ งท่อง เที่ ยว เ พ่ือ
นันทนาการ โดยสํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา (2552)  จัดให้ธีมพาร์คอยู่ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) โดยให้ความหมายไว้ว่า 
สวนสาธารณะลักษณะพิเศษหรือธีมพาร์ค หมายถึง สวนสาธารณะที่มี
รูปแบบการค้าท่ีพัฒนาขึ้นมาจากสวนสนุก โดยมีการนําเสนอเร่ืองราว 
(Theme) เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เรื่องราวที่นําเสนออาจเป็นเรื่องราวที่
เ ก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม สังคม เทคนิค 
เหตุการณ์ในอนาคตหรืออ่ืนๆ ที่สามารถสร้างความบันเทิง ความ
เพลิดเพลินและในบางกรณีให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียว โดยท่ัวไปจะมีการ
นําเสนอเรื่องราวต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร มีการพัฒนาของระบบ    
การจัดการอาหาร ร้านค้าปลีกย่อยและบริการต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 
ตัวอย่างเช่น สวนสยาม กรุงเทพฯ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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เช่ือมโยงกับธีมหลัก การออกแบบต้องพิจารณาแนวการมองและการไหล
ของนักท่องเท่ียว การมีพ้ืนที่เพียงพอให้นักท่องเที่ยวมีความสุขอยู่ในโลก
แห่งจินตนาการที่สร้างข้ึนใหม่ได้ นอกจากนี้ การสร้างธีมพาร์คที่ทันสมัย
ต้องลงทุนมหาศาล บางแห่งมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (outdoor 
museum) ที่ต้องการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวโดยการจําลองชีวิตในอดีต
ในรูปแบบการย่อส่วนที่มาขนาดเล็กกว่าขนาดจริง 
 Ho and Ap (2009) สรุปไว้ว่า ธีมพาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น เ พ่ือดึงดูดนักท่องเ ท่ียวและเพ่ิมจํานวน
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น จัดอยู่ประเภทเดียวกับสวนสัตว์ สวนน้ํา 
พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลปะ นอกจากน้ียังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวม
ความบันเทิง อาหาร เครื่องด่ืม ร้านค้า โดยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ไปซึ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบ   
 คู่ มื อการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ งท่อง เที่ ยว เ พ่ือ
นันทนาการ โดยสํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา (2552)  จัดให้ธีมพาร์คอยู่ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือนันทนาการ (Recreational Attraction) โดยให้ความหมายไว้ว่า 
สวนสาธารณะลักษณะพิเศษหรือธีมพาร์ค หมายถึง สวนสาธารณะที่มี
รูปแบบการค้าที่พัฒนาขึ้นมาจากสวนสนุก โดยมีการนําเสนอเร่ืองราว 
(Theme) เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เรื่องราวที่นําเสนออาจเป็นเรื่องราวที่
เ ก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม สังคม เทคนิค 
เหตุการณ์ในอนาคตหรืออ่ืนๆ ที่สามารถสร้างความบันเทิง ความ
เพลิดเพลินและในบางกรณีให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียว โดยทั่วไปจะมีการ
นําเสนอเรื่องราวต่างๆ ทั้งในและนอกอาคาร มีการพัฒนาของระบบ    
การจัดการอาหาร ร้านค้าปลีกย่อยและบริการต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 
ตัวอย่างเช่น สวนสยาม กรุงเทพฯ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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 สมบัติ กาญจนกิจ (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ธีมพาร์คหรือ
อุทยานแนวคิด  เกิดจากการพัฒนาของสวนสนุก  แต่ถูกปรับปรุงให้เป็น
ศูน ย์รวมความบัน เทิ ง ในครอบครัว  และเ ชิญชวนให้ผู้ เ ข้ า ร่วมมี
ประสบการณ์ในเรื่องที่พิเศษ และยุคประวัติศาสตร์ในบรรยากาศแฟนตาซี 
 จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ทําให้สรุปได้ว่า  ธีมพาร์ค คือ แหล่ง
ท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยการนําเสนอเป็น
เรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะ ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สอดคล้องกันและมีความสวยงาม ใช้
เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อทําให้เกิดความทันสมัย พร้อมกับจัดให้มีเครื่องเล่น 
การแสดงโชว์ ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม พักผ่อน และได้รับความสะดวกสบาย  

 ลักษณะและความสําคัญของธีมพาร์ค 
 จากการศึกษาพบว่าลักษณะที่สําคัญของธีมพาร์คมีหลายประการ 
โดยประการแรก การจะเป็นธีมพาร์คต้องมีธีมหลัก หรือรูปแบบหลักใน 
การอธิบายเรื่องราวในสถานที่นั้นๆ  เช่น ใน Disneyland มีธีมหลักคือ 
โลกแห่งจินตนาการ (World of Fantasy)  ส่วน Universal Studio 
มีธีมหลักเป็นการนําเสนอฉากในการสร้างภาพยนตร์ระดับโลก เช่น 
Jurassic Park, Transformers, The Mummy และเร่ืองอ่ืนๆ อีก
มากมาย นอกจากนี้ บรรยากาศของธีมพาร์คต้องถูกออกแบบให้มีเร่ืองราว
ที่ต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องเล่น อาหาร การแสดง พนักงาน เครื่องแต่ง
กาย ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ในธีมเดียวกัน หรือถ้าหากมีหลายธีมในสถานที่เดียวกัน
ก็ต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน อย่างเช่นในกรณีของ Universal 
Studio และที่สําคัญ ธีมพาร์คต้องสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
แตกต่างจากชีวิตประจําวัน เพราะเหตุผลหลักที่นักท่องเท่ียวมาเท่ียวธีม
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พาร์คก็คือ ต้องการหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงในช่วงเวลาส้ันๆ และ
ต้องการเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ ยิ่งไปกว่าน้ัน ธีมพาร์คจําเป็นต้องมี
พ้ืนที่เพียงพอในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ากําลังอยู่ใน
โลกใหม่อีกโลกจริงๆ  ส่วนการแสดงโชว์ก็ควรจะเป็นโชว์ที่ดี เน้นความ
ต่ืนเต้น ต่ืนตา ต่ืนใจ เช่น กรณีของ Mickey Mouse ใน  Disneyland 
มักจะออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับเด็กๆ อยู่เสมอ (Shih-Shuo 
Yeh, 2008)  และที่สําคัญท่ีมากไม่น้อยไปกว่าประเด็นอ่ืนคือ ธีมพาร์คต้อง
มีระบบการบริหารเงินทางการเงินที่ดี     เน่ืองจากธีมพาร์คแต่ละแห่งต้อง
ใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท   
 งานวิจัยเรื่อง Theme Park Landscapes: Antecedents and 
Variations  (King, 2005) ได้กล่าวถึงธีมพาร์คไว้อย่างน่าสนใจว่า ธีมพาร์ค
นั้น มีความแตกต่างจากสวนสนุกทั่วไปตรงที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
กล่าวคือ ธีมพาร์คเป็นพ้ืนที่ที่มีความหมาย  เมื่อก้าวเข้าไปแล้วทําให้
จินตนาการเกี่ยวกับคน เวลา สถานที่ และก่อให้เกิดหลายอารมณ์
ความรู้สึก  เกิดความคิดและจินตนาการท่ีหลากหลายมีทั้งการย้อนสู่อดีต 
และมีทั้งเทคโนโลยีทันสมัย  นอกจากน้ีงานของ Lucas (2008) ก็ได้
กล่าวถึงในหลายมิติดังน้ี คือ ธีมพาร์คเป็นแหล่งให้ความบันเทิง และให้
ความสดชื่น เหมือนได้เติมพลังชีวิต (Theme Park as Oasis)  เป็นพ้ืนที่
นันทนาการท่ีให้ความรู้และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Theme Park 
as Land) เป็นสถานที่ที่มีเครื่องเล่นที่ต่ืนเต้นเร้าใจ มีความทันสมัย แสดง
ให้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนทุกชน
ช้ัน กล่าวคือ เครื่องเล่นสร้างความต่ืนเต้น ความกลัวให้เกิดขึ้นกับทุกๆ คน 
เหมือนเป็นพ้ืนประชาธิปไตยที่ไม่ว่าชนช้ันใดก็ตามก็รู้สึกต่ืนเต้นและกลัว
เหมือนกันทุกคน (Theme Park as Machine) ธีมพาร์คเปลี่ยนรูปแบบ
จากสวนสนุกแบบเดิมๆ ที่ไม่ใช่แค่ให้แต่ความสนุก แต่รวมเอากิจกรรม 
ทุกๆอย่างร่วมแสดงไว้ด้วยกัน (Theme Park as Show) นอกจากน้ีธีมพาร์ค
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พาร์คก็คือ ต้องการหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงในช่วงเวลาส้ันๆ และ
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สามารถสร้างมูลค่าเชิงอัตลักษณ์ (value identity) และสร้างโอกาสของสินค้า 
(product opportunity) อีกด้วย เพราะนอกจากจะต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดแล้ว  ยังต้องพิจารณาด้านวัฒนธรรมและสังคมด้วย เน่ืองจาก
เป้าหมายหลักของธีมพาร์ค คือ ต้องการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ในขณะท่องเที่ยวอยู่จนกลับถึงบ้าน และต้องการให้จดจําช่ือของธีมพาร์ค
ไปนานๆ (Theme Park as Brand)  และที่สําคัญธีมพาร์คเป็นสถานที่
แห่งการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (social construction of 
reality) เช่น การสร้างความจริงเหนือจริงแบบ hyperreal ใน Walt 
Disney ที่ต้องการทําให้นักท่องเที่ยวเช่ือว่าธีมพาร์คที่กําลังเที่ยวอยู่นั้นเป็น
ความจริง แต่โลกภายนอกคือของปลอม หรือ “park was real and 
outside world was false” (Theme Park as Text) ส่วนงานของ 
Shih-Shou Yeh (2008) ให้ความเห็นว่า ธีมพาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูก
ออกแบบเพ่ือความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายมิติ ทั้งในเชิง
วัฒนธรรมและเชิงความบันเทิง กล่าวคือ ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ ใน
ต่างประเทศหรือต่างวัฒนธรรม (exotic culture) และในเวลาเดียวกันก็
รู้สึกสนุกสนานและมีโอกาสได้เข้าสังคม ส่วน Milman (2010) เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวในศตวรรษท่ี 21 มาเที่ยวธีมพาร์ค เพ่ือเติมเต็มและหาสิ่ง
ทดแทนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ จากประสบการณ์แห่งความทรง
จํา (memorable experience) ผ่านรูปแบบที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ภูมิ
ทัศน์ เครื่องเล่น ความบันเทิง อาหาร บริการ ร้านค้า  ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าธีมพาร์คจึงไม่ใช่แต่เพียงสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมา
เพียงแค่ความสนุกสนานเท่าน้ัน  แต่เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายท่ีน่าศึกษาค้นคว้าในแง่มุมที่หลากหลายและลุ่มลึกกว่าเดิม   
 ยิ่งไปกว่าน้ัน จากการศึกษาพบว่า การที่ธีมพาร์คมีลักษณะเฉพาะ
หลายประการ จึงมีความสําคัญในหลายด้านดังน้ี  

283 

 
 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ธีมพาร์คส่งผลในทางบวกคือ มีการจ้างงาน 
รายได้ต่อชุมชนที่ต้ังธีมพาร์คทั้งทางตรงและทางอ้อม จากงานวิจัยของ 
Petter Dybedal (1998) บอกว่า  ธีมพาร์คที่ต้ังอยู่นอกเมืองหรือตาม
ต่างจังหวัด จะทําหน้าที่เหมือนเป็นเรือธง (Flagship) อันเป็นจุดเร่ิมต้นนํา
ความเจริญในทุกๆ ด้านมาสู่ท้องถิ่น และจากงานของธมลวรรณ อินทร
กําจร (2556) ที่พบว่า การส่งเสริมสถานที่ท่องเท่ียวรูปแบบธีมพาร์ค (ซาน
โตรีนี) ส่งผลต่อการกระจายรายได้ต่อชุมชนในท้องถิ่นอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ในระดับมาก  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้มีการปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ เพ่ือการ
ท่องเที่ยว ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ในทางกลับกัน ก็อาจจะ
เป็นสาเหตุของการขยายตัวของราคาที่ดิน สินค้า และบริการที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงด้วย 
 2. ด้านสังคมวัฒนธรรม ดังที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้นว่าธีมพาร์ค
ไม่ใช่เพียงแค่สวนสนุกธรรมดา แต่เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมอันเต็มเป่ียมไป
ด้วยจินตนาการและความสร้างสรรค์  อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยของ 
Raluca and Gina (2015)  พบว่า การสร้างธีมพาร์คนํามาทั้งประโยชน์
และผลเสียต่อท้องถิ่นและรูปแบบวัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เช่ือมโยง
กันระหว่างเจ้าถิ่นและนักท่องเที่ยว อันนํามาซึ่งปัญหาด้านความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวกับคนในท้องถิ่น เช่น ปัญหาด้านการแออัด
ของการคมนาคมและส่ิงอํานวยความสะดวก  ปัญหาด้านการขายสินค้าที่
มุ่งเน้นกําไรเกินควร  ปัญหาการเข้าใจผิดและขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยว
กับคนในท้องถิ่น เพราะความแตกต่างของภาษา ประเพณี ค่านิยม      
การแต่งกาย พฤติกรรม แต่ในทางกลับกัน ธีมพาร์คอาจมีส่วนช่วยพัฒนา
มาตรฐานชีวิตให้สูงขึ้นและช่วยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกได้ หากเอ้ือ
ประโยชน์ระหว่างกันได้ลงตัว  
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ประโยชน์ระหว่างกันได้ลงตัว  
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 3. ด้านกายภาพ ธีมพาร์คส่วนใหญ่ถูกออกแบบอย่างสวยงามและ
ใหญ่โต เต็มไปด้วยจินตนาการและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย แต่ในอีก 
แง่หน่ึง  ธีมพาร์คกลับถูกมองว่าส่งผลกระทบด้านกายภาพในแง่ลบในเชิง
สิ่งแวดล้อม เกิดมลภาวะทางสายตา เช่น อาคารท่ีมีรูปแบบขัดแย้งกับ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ที่จอดรถท่ีใหญ่โตเกินไป และพื้นที่ขนาดใหญ่ของ   
ธีมพาร์คย่อมส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน  นอกจากน้ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ํา เสียง การจราจรทางรถและทางเท้าติดขัด 
รวมถึงการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  ดังนั้นในการวางแผนสร้างให้เหมาะสม
และใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก (Raluca and Gina 2015) 

ความแตกต่างของสวนสนุกกับธีมปาร์ค 
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ตารางที่ 1  แสดงความแตกต่างระหว่างสวนสนุกกับธีมพาร์ค 
 

สวนสนุก ธีมพาร์ค 
เน้นการเคลื่อนไหว (Kinetics) เน้นเรื่องราว (Story) 
เน้นท่ีการกระทํา (Action) เน้นเรื่องความรู้สึกทางใจ (Affect)  
เน้นท่ีกิริยาท่าทาง (Motion) เน้นอารมณ์ (Emotion) 
เน้นความท้าทาย (Challenge) เน้นการมีเหตุมีผล (Validation) 
เน้นด้านกายภาพ (Physical) เน้นด้านจิตใจ (Mental) 
เน้นกลุ่มวัยรุ่น (Adolescence) เ ล่ น ไ ด้ ทุ ก เ พ ศ ทุ ก วั ย  (Children, 

Coming of Age, Adult, Senior) 
เน้นเหตุการณ์ (Event) เน้นคุณค่า (Value) 
เน้นท่ีเครื่องเล่น (Ride nodes) เ น้ นที่ ภู มิ ทั ศ น์ และการออกแบบ  

(Landscape and Design) 
เน้นท่าทางท่ีตื่นเต้นเร้าใจ (Dramatic 
Motion) 

เน้นท่ีรายละเอียด (Dramatic Detail) 

เน้นการแสดงท่าทางเคลื่อนไหว (Motion 
States) 

เน้นสุนทรียภาพ (Aesthetic State) 

เน้นความสนุกสนาน (Amusement) เ น้ น ค ว า ม บั น เ ทิ ง เ พ ลิ ด เ พ ลิ น 
(Entertainment) 

ก่อเกิดความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ก่อเกิดวัฒนธรรม (Culture) 
เน้นสร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียว 
(Thrill) 

เน้นสร้างประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า 
(Value) 

ได้พบเจอแต่คนกลุ่มเ ดียวกัน  (Peer-
group bond) 

ไ ด้ พบ เ จ อกลุ่ ม คนที่ ห ล า กหล า ย 
(National Communal Ethic) 

 
ที่มา: Margaret J. King, “The Theme Park: Aspects of Experience 
in Four-Dimensional Landscape”, Material Culture, no.2 (Fall 
2002): 12. 
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ประเภทของธีมพาร์ค 
 จากการศึกษาจะพบว่า ธีมพาร์คมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง Ho 
and Ap (2009) แบ่งธีมพาร์ค ออกเป็น 7 ประเภทคือ 
 1. ธีมพาร์คแนวผจญภัย (Adventure) จะเน้นกิจกรรมที่สร้าง
ความต่ืนเต้น น่าหวาดกลัว หวาดเสียว ลึกลับ เน้นเคร่ืองเล่นที่สร้างความ
ต่ืนเต้น เช่น Six Flags Magic Mountain ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. ธีมพาร์คแนวอนาคต (Futurism) มีลักษณะที่ก้าวล้ํานําสมัย
ทางเทคโนโลยี เน้นการค้นพบใหม่ๆ การสํารวจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีหุ่นยนต์ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับนวนิยาย
แนววิทยาศาสตร์ เช่น Robot Land ประเทศเกาหลีใต้ Space World 
ประเทศญ่ีปุ่น 
 3. ธีมพาร์คแนวนานาชาติ (International) มีกลิ่นอายของความ
เป็นต่างประเทศในรูปแบบหมู่บ้านนานาชาติ เมืองจําลอง ภูมิประเทศท่ี
น่าสนใจ เช่น Huis ten Bosch: Holland Village in Japan ประเทศ
ญี่ปุ่น 
 4. ธีมพาร์คแนวธรรมชาติ (Nature) จะมีบรรยากาศเกี่ยวกับสวน
สัตว์ สวนดอกไม้ สวนเรือนกระจก ภูมิทัศน์ ชี วิตสัตว์ทะเล ความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทะเล ชีวิตสัตว์ป่า เช่น Garden by the Bay, 
Marine Life Park in Singapore ประเทศสิงคโปร์   
 5. ธีมพาร์คแนวจินตนาการ (Fantasy) จะเกี่ยวข้องกับ animation 
การ์ตูนต่างๆ สวนเด็กเล่น เทพนิยาย มายากล เวทมนตร์ ความเช่ือ 
ตํานาน เช่น The Wizarding World of Harry Potter ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น Lego Land ประเทศมาเลเซีย 
 6. ธีมพาร์คแนวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History and Culture) 
เกี่ยวกับชนเผ่าด้ังเดิม มรดกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านวัฒนธรรม ยุคต่ืนทอง 
เมืองประวัติศาสตร์ เช่น Edo Wonderland ประเทศญ่ีปุ่น  
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 7. ธีมพาร์คแนวภาพยนตร์ (Movies) เน้นนําเสนอฉากต่างๆ รวมถึง
ตัวละครสําคัญของภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียง เช่น Universal Studio Hollywood 
ประเทศสหรัฐอเมริกา IMG World of Adventure ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ส่วนที่ 2 
ที่มาของธีมพาร์ค    
 ส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงธีมพาร์คมักจะนึกถึงธีมพาร์คที่มีช่ือเสียง
ระดับโลกอย่าง Disneyland ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1955 
แต่อันที่จริงแล้ว พบว่า ธีมพาร์คเกิดขึ้นต้ังแต่ในยุคกลางในลักษณะของ
เทศกาลทางศาสนาและงานแสดงสินค้าที่เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า 
นักแสดง คนขายอาหาร และผู้คนมากมาย  ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากใน
ฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 17 และขยายไปท่ัวยุโรปในเวลาต่อมา ใน
แหล่งธีมพาร์คจะประกอบด้วยนํ้าพุ สวน โบว์ลิ่ง เกมส์ ดนตรี เต้นรํา   
การแสดงบนเวที และเครื่องเล่นต่างๆ โดยเหล่าบรรดาขุนนางจะได้รับสิทธิ
พิเศษเข้าชมฟรี  ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าซื้อของ
และเล่นเคร่ืองเล่น โดยสมาคมสวนสนุกนานาชาติ (IAAPA, 2010) ยกย่อง
ให้ Bakken in Klampenborg ประเทศเดนมาร์คเป็นธีมพาร์คที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก สร้างเมื่อปี ค.ศ.1583 มีลักษณะเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของ
ผู้คนในยุโรปท่ีมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ  ตามมาด้วย  
ธีมพาร์ค Plater ที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่เปิดในปี ค.ศ.1766  
ธีมพาร์ค Blankgang Chine Cliff Top เมืองแบล็คพูล ประเทศสหราช
อาณาจักร ปี ค.ศ. 1842 ธีมพาร์ค Tivoli เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
ค.ศ.1843 ธีมพาร์ค Blackpool Central Pier เมืองแบล็คพูล ประเทศส
หราชอาณาจักร ค.ศ.1868  จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 สวนสนุกเร่ิมมี
สีสัน มีความน่าต่ืนเต้นมากขึ้น ตามรสนิยมความช่ืนชอบของผู้บริโภคที่
เปล่ียนไป  ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือน้ัน ธีมพาร์คพัฒนามาจากงานแสดง
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เกษตรกรรมท่ีเริ่มปรากฏช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 มีลักษณะเป็นงานแสดง
ด้านการเกษตรประกอบความบันเทิงและการแสดงความสามารถพิเศษ 
เช่น การแสดงหุ่น การแสดงไต่ลวด การแสดงตัวตลก และการแสดงสี
ไวโอลิน พร้อมกับขายของไปด้วย   
 งานแสดงสินค้าระดับโลกอย่างงาน Expo ส่งผลอย่างมากต่อพัฒนาการ
ของธีมพาร์ค เน่ืองจากงานแสดงสินค้าเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ได้นําเสนอสินค้าของตัวเองในอาคารเดียวกัน ได้แสดงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และอุปกรณ์เก่ียวกับสวนสนุก และเคร่ืองเล่นต่างๆ และจุด
เปลี่ยนสําคัญของพัฒนาการของธีมพาร์ค เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1893 จากงาน 
Columbian Exhibition เมืองชิคาโก้ โดยมีการออกแบบให้สร้างเมืองจาก 
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ผู้คนต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจําวันที่ตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจตกตํ่า
อย่างหนัก เมื่อมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความนิยมสร้างธีมพาร์คกลับ
ซบเซาลงมากเพราะขาดแคลนวัตถุดิบในการสร้าง และทรัพยากรธรรมชาติ
โดนทําลายไปมาก จนกระทั่ง ค.ศ.1955  Walt Disney นักเขียนการ์ตูน ได้
สร้างธีมพาร์ค Disneyland ขึ้นที่เมือง Anaheim รัฐ California ซึ่งมี
ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายเป็นต้นแบบของธีมพาร์ค
สมัยใหม่ ที่มีการจัดการในเรื่องคุณภาพ บรรยากาศ ความสะอาด และ
ความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ทั้งหมด  
 ช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ถึงต้นทศวรรษที่ 1960 ผู้ประกอบการ
จํานวนมากพยายามเลียนแบบแนวคิดของ Disneyland แต่ในกรณีของธีม
พาร์ค Six Flags แห่งเมือง Texas ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 1961 สามารถประสบ
ความสําเร็จโดยไม่ต้องเลียนแบบใคร โดยการนําเสนอธีม หลักเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ของเมือง Texas และหลังจากนั้นก็มีธีมพาร์คเกิดขึ้นทั่ว
อเมริกา และนับต้ังแต่ทศวรรษที่ 1980 จนถึงปัจจุ บัน ธีมพาร์คก็
แพร่หลายไปท่ัวโลก ซึ่งมีขนาด เครื่องเล่น และธีมแตกต่างกันไปตามความ
นิยมของแต่ละประเทศ  และธีมพาร์คเข้ามาแพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกในช่วงทศวรรษที่ 1990 เริ่มจากประเทศจนี ประเทศอินเดีย 
แต่ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักคือ Tokyo Disneyland ของประเทศญ่ีปุ่น 
Lotte World ของประเทศเกาหลีใต้ Universal Studio ของประเทศ
สิงคโปร์ และ Legoland ของมาเลเซีย โดยธีมพาร์คส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
ของสมาคมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ International 
Association Amusement Park and Attraction (IAAPA, Website) 
ถูกต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1968  ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,500 ราย จากกว่า 90 
ประเทศ ประกอบด้วยกิจการธีมพาร์ค สวนสนุก สวนนํ้า สวนสัตว์ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ  ซึ่งความสําเร็จของธีมพาร์คน้ัน
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พิจารณาได้จากสถิ ติของนักท่องเท่ียวทั่วโลกในปี ค .ศ .  2014 คือ 
334,612,000 คน (Rubin, Website) 
 โดยธีมพาร์คในทวีปอเมริกาเหนือน้ันได้รับความนิยมมากที่สุด 
เนื่องจากมีธีมพาร์คที่มีช่ือเสียงระดับโลกอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ Walt 
Disney และ Universal Studio ในส่วนของเอเชียและแปซิฟิค ยุโรป 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งธีมพาร์คที่ประสบความสําเร็จ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้การลงทุนจากสองบริษัทยักษ์ใหญ่นี้เช่นกัน  

ธีมพาร์คในประเทศไทย  
 ธีมพาร์คในยุคแรกเริ่มของไทยปรากฏขึ้นในรูปแบบของสวนสนุก  
โดยสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ภายใน “สวนลุมพินี” ซึ่งสวน
สนุกแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ .ศ . 2472  
หลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยผู้ดูแลสวนลุมพินีในขณะนั้นตกลงให้พระยา
คทาธรบดีเช่าท่ีดินส่วนหน่ึงเปิดเป็นสวนสนุกด้วยเงินค่าเช่าเดือนละ 2,000 
บาท ให้เช่าที่ดินเป็นเวลา 10 ปี เพ่ือนําเงินค่าเช่าที่ดินมาดูแลสวนลุมพินี 
ที่อยู่ในช่วงขาดแคลนเงินมาบํารุงรักษา โดยในวันเปิดบริการคือ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 และได้ขอพระราชทานทูลเชิญพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรม
ราชินีเสด็จพระราชดําเนินมายังสวนสนุกเป็นปฐมฤกษ์   โดยภายในสวน
สนุกประกอบด้วย โรงละครขนาดใหญ่  เวทีแสดงมหรสพส่วนกลาง สนาม
กีฬากลางแจ้งทุกชนิด สถานที่เล่นกีฬาในร่ม สถานที่เล่นกีฬาทางนํ้า 
สถานที่ขายสินค้า สถานที่จําหน่ายอาหารประเภทต่างๆ พ้ืนที่สําหรับการ
เล่นท่ีเป็นสัตว์ที่เป็นเอกเทศ โดยคืนแรกที่ของการเปิดสวนสนุกอย่างเป็น
ทางการ มีประชาชนท้ังชายและหญิงมาเที่ยวกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะ
เมื่อเวลาค่ําฝูงชนได้หนาแน่นย่ิงขึ้น บ้างมาดูละครสัตว์ ดูภาพยนตร์ เล่นม้า
หมุน มีรายได้จากค่าผ่านประตูและค่าดูฟุตบอลเป็นเงิน 8,000 บาทเศษ 
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อย่างไรก็ตาม สวนสนุกในสวนลุมพินีหมดอายุสัญญาเมื่อดําเนินการได้ 10 
ปี (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2473 อ้างโดย ป่ินเพชร จําปา, 2545)   
 หลังจากสวนสนุกแห่งแรกปิดตัวไปในปี พ.ศ. 2482 ก็ไม่ได้มีการ
สร้างสวนสนุกขึ้นมาอีกเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี เนื่องจากต้องลงทุน
ค่อนข้างสูง จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.2518 บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงได้
เปิดตัว “แดนเนรมิต” ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งยุคใหม่ บนเน้ือที่ 33 ไร่ 
เย้ืองกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เปิดดําเนินการในวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ.2518 มีความโดดเด่นตรงที่ปราสาทในเทพนิยายท่ีสร้างขึ้น
ตามแบบปราสาทในเทพนิยายของสวนสนุก Disneyland และปราสาท 
Neuschwanstein ของประเทศเยอรมนี นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นจาก
ต่างประเทศกว่า 30 ชนิด เช่น รถไฟเหาะ เรือไวกิ้ง กระเช้าลอยฟ้า ล่อง
แก่ง ส่วนจัดแสดงสัตว์โลกล้านปี  ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีพาเหรดแฟนตาซี
ที่ออกเดินไปตามถนนในสวนสนุก และปิดการดําเนินการลงในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2543 เน่ืองจากหมดสัญญาเช่าระยะเวลา 25 ปี (วิสิฐ วงศ์
เขียว, 2551) ต่อมาสวนสนุก “แฮปป้ีแลนด์” เปิดตัวในปี พ.ศ. 2519 แต่
เปิดได้เพียง 4 ปีก็ปิดบริการลงในปี พ.ศ.2522 และในปีถัดมาคือ พ.ศ. 
2523 มีการเปิดตัวสวนสนุกและสวนน้ํา คือ “สวนสยาม” และสวนสัตว์ 
“ซาฟารีเวิลด์” ส่วนสวนสนุก “ดรีมเวิลด์” ซึ่งเจ้าของกิจการเป็นบริษัท
เดียวกันกับแดนเนรมิต  เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ณ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยต้ังใจให้เป็นแหล่งรวมความสนุกสนานด้วย
เครื่องเล่นที่ทันสมัย และสร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่แตกต่างกันไป 
โดยเน้นแนวแฟนตาซี โดยสวนสนุกทั้ง 3 แห่งดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการ
อยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และต่อมาก็ร่วมมือกันจัดต้ัง “สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อน
หย่อนใจไทย” หรือ The Thai Amusement and Leisure Park 
Association (TAPA) ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 (สมาคมสวนสนุกและสวน
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พักผ่อนหย่อนใจไทย, Website) โดยมีฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 
และฟาร์มจระเข้สามพรานเป็นผู้ร่วมจัดต้ังด้วย เน่ืองจากมีเจตนารมณ์เพ่ือ
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กับภาครัฐอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนากิจการสวนสนุกของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 
15 ราย (สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจไทย, Website) อาทิ
เช่น บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน จํากัด ดูแลดรีมเวิลด์ บริษัท ธีม พลาซ่า 
ดีวีลอปเม้นท์ ดูแลซานโตรินี พาร์ค และซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี 
บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ บริษัท ฟาร์มจระเข้สาม
พราน จํากัด บริษัท ซิต้ีวอล์ค จํากัด ดูแลสยามพาร์คซิต้ี (สวนสยาม) 
บริษัท นงนุช วิลเลจ จํากัด ดูแล สวนนงนุชพัทยา สวนสัตว์พาต้า ป่ินเกล้า 
บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จํากัด โอเอซีส ซีเวิลด์ เป็นต้น 
 โดยปัจจุบันในประเทศไทยแบ่งสวนสนุกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่  
 1. สวนสนุกกลางแจ้ง มักมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีเคร่ืองเล่นที่ทันสมัย 
เน้นความต่ืนเต้นหวาดเสียว มักต้ังอยู่ตามชานเมืองหรือแหล่งท่องเท่ียว
สําคัญ เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์ สวนนํ้าต่างๆ  ธีมพาร์คต่างๆ  
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 2. สวนสนุกในร่ม ส่วนใหญ่จะอยู่ตามศูนย์การค้า มีขนาดเล็ก 
เคร่ืองเล่นจะเน้นการหยอดเหรียญเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายหลักคือ 
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าในห้าง  

 การเติบโตของธีมพาร์คในประเทศไทย 
 จากการสํารวจพบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยกิจการสวนสนุกส่วน
ใหญ่ลงทุนโดยภาคเอกชน4 โดยบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เล็งเห็นว่า สวนสนุกเป็นธุรกิจ
ที่สําคัญมากต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย เพราะมีศักยภาพในการชัก
จูงนักท่องเที่ยวได้มากกว่าโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ ยิ่งไปกว่าน้ัน             
ยังก่อให้เกิดการสร้างงานจํานวนมาก และธุรกิจส่วนสนุกจะมีส่วนอย่าง
มากในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ประเทศไทย ว่าไม่ได้เป็นแค่แหล่ง
ท่องเท่ียวที่เน้นแต่ความบันเทิงเท่าน้ัน  แต่เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําหรับ
ครอบครัวด้วย (ยุทธศักด์ิ คณาสวัสด์ิ, 2547) และเน่ืองจากปัญหาสําคัญ
ประการหน่ึงของการท่องเท่ียวของไทยคือ นักท่องเท่ียวกระจุกตัวอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวหลักมากเกินไป  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึง
พยายามสนับสนุนให้มีการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพ่ือทําให้เกิดการ
กระจายตัวของนักท่องเที่ยว  ในขณะเดียวกันก็จะสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่
ในชุมชนน้ันๆ จึงพยายามประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนให้พิจารณาปรับลดหลักเกณฑ์ด้านการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เป็น
ผลให้ปัจจุบันในประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนันทนาการประเภท  
สวนสนุกอยู่ประมาณ 60 แห่ง (ฐานเศรษฐกิจ, Website)   
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ผลของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสนุก
อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการแข่งขันในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็น
                                                            
4 เจ้าของโครงการสวนสนุกและธีมพาร์คแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ภาครัฐ 2) 
ภาคเอกชน 3) องค์กรไม่หวังผลกําไร (Milman, 2010) 
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แม่เหล็กทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจึงพยายามสร้างความแตกต่าง
และความแปลกใหม่ให้กับแหล่งท่องเท่ียวของตนเองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ    
ธีมพาร์คที่มีช่ือเสียงอย่าง Disneyland และ Universal Studio ประสบ
ความสําเร็จและแพร่หลายเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลก  โดยในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวไปเท่ียวเกินร้อยล้านคน มีรายได้นับพันล้านเหรียญดอลล่าห์
สหรัฐ  จึงได้เริ่มนําแนวคิดเก่ียวกับ Themed Environment ดังที่อธิบาย
ถึงข้างต้นแล้วเข้ามาปรับใช้กับสวนสนุก  และเรียกว่า “ธีมพาร์ค” 
(Theme Park) โดยธีมพาร์คแต่ละแห่งจะมีธีม มีรูปแบบหรือเรื่องราวเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง และจากการสํารวจพบว่า  ธีมพาร์คส่วนใหญ่มักจะ
สร้างบรรยากาศหรือธีมหลักเลียนแบบเมืองสําคัญในต่างประเทศทั่วโลก ที่
มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนไทย และส่วนใหญ่จะสร้าง
เป็นเมืองในทวีปยุโรป โดยนิยมสร้างในรูปแบบของสวนสนุก แหล่งซื้อของ 
แหล่งกินข้าว สวนสัตว์ การแสดงโชว์ต่างๆ  ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมไปเที่ยวอยู่แล้ว อย่างเช่น  เขาใหญ่  หัวหิน ชะอํา 
พัทยา รวมถึงกรุงเทพมหานครที่นิยมสร้างในรูปแบบ Community Mall  
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะพยายามสร้างบรรยากาศให้นักท่องเท่ียวได้
รู้สึกราวกับว่าได้ไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆ แม้ว่าจะอยู่ในเมืองไทย หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์แบบ “เที่ยวเมืองไทย
เหมือนไปเมืองนอก”  ซึ่งกําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
เป็นอย่างมาก  อาทิ เช่น อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สร้าง
ตามแบบเมืองลี่เจียง ประเทศจีน ปาลิโอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
สร้างตามแบบเมืองเซียนา ประเทศอิตาลี ซานโตรินี่ปาร์ค จังหวัดเพชรบุรี 
สร้างตามแบบเมืองซานโตรินี ประเทศกรีซ เดอะเวเนเซีย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สร้างตามแบบเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  มิโมซ่า พัทยา 
สร้างตามแบบเมืองโกล์มาร์ ประเทศฝร่ังเศส เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานของธีมพาร์ค 
 ปัจจุบันธีมพาร์คในประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการเติบโต
โดยเฉพาะช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียว
นิยมไปเท่ียวกันมาก เน่ืองจากต้ังอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ เช่น หัวหิน 
ชะอํา พัทยา เขาใหญ่ มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพร้อมและตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุก วัย          
การออกแบบสถานที่มีความแปลกใหม่ แปลกตา และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว ดังน้ันสํานักพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (2552) จึงได้กําหนดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการ ให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของตนจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของประเทศไทยและยังสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้
นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และมีส่วนสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึง่หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศ รวมท้ังเป็นการเพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย      
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นอีก ไว้ดังนี้คือ  

1. แหล่งท่องเที่ยวต้องมีศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับเทคโนโลยีพิจารณา
จาก ความทันสมัย และความแปลกใหม่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่นําเสนอ
ให้แก่ นักท่องเท่ียว อาทิเช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างอาคาร รูปแบบ
ที่นําเสนอ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงความสร้างสรรค์และ
ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์ความรู้  เกณฑ์การสร้างความประทับใจ
พิจารณาจากอุปกรณ์ เครื่องเล่น และกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในแหล่ง
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ท่องเท่ียวที่สามารถสร้างความบันเทิง  ความดึงดูดใจ และความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ 
ศักยภาพด้านการบริการ พิจารณาจากระดับความพึงพอใจท่ีนักท่องเที่ยว
ได้รับจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่พนักงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
การเอาใจใส่ดูแลและคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเกณฑ์
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากความสะดวกในการเดินทาง มีป้าย
บอกทางชัดเจน มีบริการพาหนะเดินทางสาธารณะ 
 2. แหล่งท่องเท่ียวต้องมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ความเหมาะสมของที่ต้ัง พิจารณาจาก
ระยะห่างของแหล่งท่องเที่ยวกับพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม และเกณฑ์ความเหมาะสมของส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยวพิจารณาจากความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีมีจํานวนท่ีเพียงพอ 
และมีการบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
 3. แหล่ งท่ อง เ ท่ียว ต้องมีศั กยภาพในการบ ริหารจั ดการ 
ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้านความปลอดภัยพิจารณาจากการ
วางแผนในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าหน้าที่
พนักงานในการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ และ
ความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เกณฑ์ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ด้านการให้ความรู้และการบริการข้อมูล  และ
เกณฑ์ด้านการจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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ปัจจัยอันนําไปสู่ความสําเร็จของธีมพาร์ค 
 จากการสํารวจพบว่า  ธีมพาร์คทุกแห่งลงทุนโดยคนไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจระดับพันล้าน แต่สิ่งท้าทายคือ การดําเนินธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จ และธํารงรักษาให้มีความย่ังยืน เพ่ือให้คนไทยได้มี
ทางเลือกในการท่องเท่ียวที่หลากหลายที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก  
ในงานวิจัยน้ีจึงขอนําเสนอปัจจัยอันนําไปสู่ความสําเร็จของธีมพาร์คซึ่งได้
รวบรวมมาจากงานวิชาการหลายงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. การวางแผน ธีมพาร์คจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการวางแผนที่ดี 
โดยต้องพิจารณาประเด็นดังนี้ 
   1.1 เครื่องเลน่ (Plays) จํานวนของเครื่องเล่นหรือสิ่งดึงดูดใจ 
(The Number of Games) ซึ่ง Peter Alexander (2016) อดีตผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารโครงการ (Project Management) ของ Walt Disney ได้
นําเสนอบทความเก่ียวกับออกแบบและการบริหารจัดการ ธีมพาร์คไว้ว่า 
ในการวางแผนจําเป็นต้องศึกษาตลาด กลุ่มเป้าหมาย ต้องคํานวณจํานวน
นักท่องเ ท่ียวที่ จะมาใ ช้บริการระหว่าง วัน  และบ่ง ช้ี ช่วง เวลา ท่ีมี
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุดของวัน (peak time) รวมถึงฤดูหรือช่วงเวลาที่มี
จํานวนนักท่องเท่ียวมากที่สุด (peak season) ซึ่งจํานวนดังกล่าวจะเป็นสิ่ง
บ่งช้ีถึงจํานวน  ขนาดของส่ิงก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของทางเดิน 
ที่จอดรถ  สิ่งอํานวยความสะดวก  ความบันเทิง  จํานวนร้านอาหาร 
จํานวนร้านขายของ ควรออกแบบกิจกรรมท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยู่ใน
พ้ืนที่นานๆ ธีมพาร์คบางแห่งมีกิจกรรมมากมายจนต้องใช้เวลาเกิน 1 วัน 
ทําให้สามารถเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงขึ้น และเมื่อนักท่องเที่ยวอยู่นาน
ขึ้นก็ต้องใช้เงินเพ่ือจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันนําไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับ          
ธีมพาร์ค 
  1.2 ธีมหลัก (Theme) ในการออกแบบธีมหรือรูปแบบ
หลักในการเล่าเรื่องราวในสถานที่นั้น ต้องมีวิธีการเล่าเร่ืองที่ดีเพ่ือทําให้
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นําเสนอบทความเก่ียวกับออกแบบและการบริหารจัดการ ธีมพาร์คไว้ว่า 
ในการวางแผนจําเป็นต้องศึกษาตลาด กลุ่มเป้าหมาย ต้องคํานวณจํานวน
นักท่องเ ท่ียวที่ จะมาใช้บริการระหว่าง วัน  และบ่ง ช้ี ช่วง เวลา ท่ีมี
นักท่องเที่ยวมากที่สุดของวัน (peak time) รวมถึงฤดูหรือช่วงเวลาที่มี
จํานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด (peak season) ซึ่งจํานวนดังกล่าวจะเป็นสิ่ง
บ่งช้ีถึงจํานวน  ขนาดของส่ิงก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของทางเดิน 
ที่จอดรถ  สิ่งอํานวยความสะดวก  ความบันเทิง  จํานวนร้านอาหาร 
จํานวนร้านขายของ ควรออกแบบกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยู่ใน
พ้ืนที่นานๆ ธีมพาร์คบางแห่งมีกิจกรรมมากมายจนต้องใช้เวลาเกิน 1 วัน 
ทําให้สามารถเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงขึ้น และเมื่อนักท่องเที่ยวอยู่นาน
ขึ้นก็ต้องใช้เงินเพ่ือจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันนําไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับ          
ธีมพาร์ค 
  1.2 ธีมหลัก (Theme) ในการออกแบบธีมหรือรูปแบบ
หลักในการเล่าเรื่องราวในสถานที่นั้น ต้องมีวิธีการเล่าเร่ืองที่ดีเพ่ือทําให้
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เกิดความรู้สึกซึ่งจะตามมาด้วยความประทับใจ  อีกทั้งต้องสามารถสร้าง
จินตนาการได้ดี เพราะนักท่องเที่ยวต้องการจะหลีกหนีจากชีวิตประจําวัน
และคาดหวังว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแม้ในเวลาอันสั้น (Pikkemaat and 
Schuckert, 2007)  โดยในการออกแบบธีมพาร์คจําเป็นต้องใช้ปรัชญา
แห่งการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ (The Icon Design Philosophy) 
กล่าวคือ ต้องสร้างจุดสนใจและจุดจดจําให้กับสถานที่ อย่างในกรณีของ 
Disneyland จะมีปราสาทตั้งอยู่ปลายสุดถนนหลัก จะเน้นการออกแบบที่
เรียกว่า Visual Contradiction หรือการสร้างความแตกต่างในการมอง 
หมายถึงว่า แม้ปราสาทจะอยู่ด้านหลังสุดและอยู่ไกลสุด แต่มีขนาดใหญ่โต
และมีความน่าสนใจเพียงพอท่ีจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและ
ต้องเดินเข้าไปชมใกล้ๆ  นอกจากนี้ก็ควรออกแบบให้นักท่องเท่ียวเดินได้
รอบบริเวณเป็นวงกลมหรือที่เรียกว่า loop ไม่วนไปวนมา เพ่ือที่จะได้เดิน
ได้ทั่วถึงและไม่หลงทาง (Peter Alexander, 2016) นอกจากนี้ยังต้องมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เช่น สถาปัตยกรรม 
ตัวการ์ตูน เครื่องเล่น  ควรเป็นสถานที่ที่ใครๆ ก็อยากเห็นและอยากมา
เที่ยวด้วยตนเอง 
   1.3 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) การนําสิ่งดึงดูดมาไว้
ในธีมพาร์ค ต้องพิจารณาก่อนว่า นักท่องเที่ยวต้องการอะไร สิ่งที่นํามา
ดึง ดูดใจคุณภาพมากน้อยแค่ ไหน  และต้องตระหนักไ ว้ เสมอว่ า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการความแปลกใหม่และความแตกต่าง และไม่
ควรมองข้ามความสําคัญของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ที่
จะเป็นตัวบ่งช้ีในการเลือกสิ่งดึงดูดให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
ส่วนในเรื่ องของการลงทุน  หากลงทุนสู งและวางแผนดีก็ย่อมได้
ผลตอบแทนสูงเช่นกัน (Peter Alexander, 2016)  
 2. ด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล ธีมพาร์คต้องมี
องค์กรที่มีประสบการณ์ในการทํางาน เนื่องจากพบปัญหามามากจะ
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สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังต้องมีทีมงานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีดีและเหมาะสม
มาร่วมงาน และจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดนโยบายของบริษัทให้บุคลากรเข้าใจ
และไปปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
และมีความสุข (Ho and Ap, 2009) และควรเสริมสร้างแรงจูงใจที่ดีใน
การทํางานให้กับพนักงานด้วย (Pikkemaat and Schuckert, 2007)   
 3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธีมพาร์คควรอยู่ในทําเลที่ดี อยู่ไม่
ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวหลัก เป็นที่จดจําได้ง่าย  มีธีมหลักที่น่าสนใจ ควรมี
การออกแบบวางแผนอย่างพิถีพิถัน  มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน คุ้มค่าในการใช้จ่าย 
กําหนดราคาที่ยืดหยุ่นได้ ที่สําคัญต้องสะอาด พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด
และสร้างความประทับใจ มีคุณภาพแบบเสมอต้นเสมอปลาย ที่สําคัญต้อง
พยายามสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของธีมพาร์คให้ดี เพ่ือสร้างความรู้สึก
มั่นคง น่าเช่ือถือ และเป็นที่จดจําของนักท่องเท่ียวในเชิงบวก และต้องรักษา
คุณภาพให้ดี เน่ืองจากนักท่องเที่ยวยุคใหม่คาดหวังกับบริการสูงมาก 
(Pikkemaat and Schuckert, 2007)   
 4. ด้านการตลาด เน่ืองจากปัจจุบันความชอบและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงง่ายมาก ดังน้ันจึงต้องทําการตลาดแบบเชิงรุก 
เน้นการวิจัยตลาด เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างตลาดที่น่าสนใจ เช่น ตลาดผู้สูงวัยที่มี
เงินเหลือใช้และมีเวลาว่างมาก  ตลาดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดก
ทางวัฒนธรรม  ตลาด Edutainment หรือกลุ่มที่ต้องการเที่ยวไปด้วยได้
ความรู้ไปด้วย และกลุ่มที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมท่องเท่ียว
ด้วยไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียว (Ho and Ap, 2009) นอกจากน้ี ต้องมีการทํา
วิจัยและศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง 
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สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังต้องมีทีมงานฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีดีและเหมาะสม
มาร่วมงาน และจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดนโยบายของบริษัทให้บุคลากรเข้าใจ
และไปปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
และมีความสุข (Ho and Ap, 2009) และควรเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีดีใน
การทํางานให้กับพนักงานด้วย (Pikkemaat and Schuckert, 2007)   
 3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธีมพาร์คควรอยู่ในทําเลที่ดี อยู่ไม่
ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นที่จดจําได้ง่าย  มีธีมหลักที่น่าสนใจ ควรมี
การออกแบบวางแผนอย่างพิถีพิถัน  มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน คุ้มค่าในการใช้จ่าย 
กําหนดราคาที่ยืดหยุ่นได้ ที่สําคัญต้องสะอาด พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด
และสร้างความประทับใจ มีคุณภาพแบบเสมอต้นเสมอปลาย ที่สําคัญต้อง
พยายามสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของธีมพาร์คให้ดี เพ่ือสร้างความรู้สึก
มั่นคง น่าเช่ือถือ และเป็นที่จดจําของนักท่องเท่ียวในเชิงบวก และต้องรักษา
คุณภาพให้ดี เน่ืองจากนักท่องเที่ยวยุคใหม่คาดหวังกับบริการสูงมาก 
(Pikkemaat and Schuckert, 2007)   
 4. ด้านการตลาด เนื่องจากปัจจุบันความชอบและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงง่ายมาก ดังน้ันจึงต้องทําการตลาดแบบเชิงรุก 
เน้นการวิจัยตลาด เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างตลาดที่น่าสนใจ เช่น ตลาดผู้สูงวัยที่มี
เงินเหลือใช้และมีเวลาว่างมาก  ตลาดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดก
ทางวัฒนธรรม  ตลาด Edutainment หรือกลุ่มที่ต้องการเที่ยวไปด้วยได้
ความรู้ไปด้วย และกลุ่มที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมท่องเท่ียว
ด้วยไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียว (Ho and Ap, 2009) นอกจากนี้ ต้องมีการทํา
วิจัยและศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
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 5. ด้านการบริหารและการจัดการ  ธีมพาร์คจําเป็นต้องมีทีมงานที่
มีประสบการณ์สูง เน้นการทํางานเชิงรุก มีการตรวจสอบการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง เข้าใจตลาดท่ีมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้อยู่
ตลอดเวลา สามารถบูรณาการสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่าง เศรษฐกิจ สังคม           
ได้ดี นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการ จําเป็นต้องมีระบบการเงินท่ีดี 
(Pikkemaat and Schuckert, 2007) ควรสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
เพ่ือรับการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ธุรกิจอีกทางหน่ึง  
 สําหรับธีมพาร์คในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงเติบโตจําเป็นอย่างย่ิง
ที่ควรนําแนวทางทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้านการ
บริหารจัดการมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

บทสรุป 

 แหล่งท่องเที่ยวแบบธีมพาร์คในประเทศไทยกําลังเติบโตและได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นพ้ืนที่แห่งความ
สนุกสนานและต่ืนเต้นแล้ว ยังเต็มไปด้วยจินตนาการและการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีความแตกต่างจากสวนสนุกตรงที่มีเรื่องราวหลักในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ เชิง
กายภาพ และเชิงสังคมวัฒนธรรม และจากการศึกษาพบว่า ธีมพาร์คพัฒนา
รูปแบบมาจากสวนสนุกที่มีต้นกําเนิดในยุโรปมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 16 แล้ว 
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นรูปแบบธีมพาร์คที่มีช่ือเสียงโด่งดังใน
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษท่ี 1950 คือ Disneyland หลังจากนั้นธีมพาร์ค 
ก็เติบโตอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลายไปท่ัวทุกทวีป  สําหรับประเทศไทยน้ัน 
ธีมพาร์คมีพัฒนาการจากสวนสนุกเช่นกัน แต่เพราะความต้องการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกแตกต่างเพ่ือตอบสนองกับความต้องการ
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ของนักท่องเท่ียวที่เปลี่ยนไป ประกอบกับความสําเร็จของธีมพาร์คในหลาย
ประเทศ จึงเริ่มมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับ Themed Environment มา
ประยุกต์ใช้กับสวนสนุก และจากการสํารวจพบว่า ธีมพาร์คที่สร้างขึ้นใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะสร้างบรรยากาศหรือธีมหลักเลียนแบบเมือง
สําคัญในต่างประเทศท่ัวโลก ที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของ
คนไทย และส่วนใหญ่จะสร้างเป็นเมืองในทวีปยุโรปอย่าง อิตาลี ฝรั่งเศส 
อังกฤษ และสร้างในพ้ืนที่ท่องเท่ียวหลักที่นักท่องเท่ียวนิยมไปเที่ยวกัน เช่น 
หัวหิน ชะอํา พัทยา เขาใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ธีมพาร์คเกิดความย่ังยืน 
สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว จึงได้กําหนดมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นันทนาการ ให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเคร่ืองมือ           
ในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ และเพ่ือให้คนไทยได้มีทางเลือก
ในการท่องเที่ยวที่หลากหลายท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก จึงได้
นําเสนอปัจจัยอันนําไปสู่ความสําเร็จของธีมพาร์คซึ่งได้รวบรวมมาจากงาน
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 การรัฐประหารกับ “องค์อธิปัตย”์ ในสังคมการเมืองไทย 

Coup d’Etat in Thai politics  
ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ1 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมุ่งหาคําตอบทางปรัชญาการเมือง โดยผู้เขียนเลือกที่

จะอธิบายข้อสงสัยเหล่าน้ีผ่านกรอบความคิดของนักปรัชญาที่ช่ือ Thomas 
Hobbes ซึ่งแบ่งการนําเสนอเป็นสามส่วนซึ่ง ส่วนแรก สํารวจความหมาย
ของคําว่า “การปฏิวัติ รัฐประหาร” และจากการสํารวจพบว่า มีความสับสน
ในการใช้คําดังกล่าวในการใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองของไทย 
ประการต่อมาเร่ืองความสัมพันธ์ของแนวคิดเร่ือง “องค์อธิปัตย์” โดย Thomas 
Hobbes  กับคําว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
พบว่าในสังคมการเมืองไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาติ แต่มิได้
เป็นองค์อธิปัตย์ อย่างเช่นในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และส่วน
สุดท้ายคือการหาข้อสรุปพบว่า ควรต้องระมัดระวังในการใช้คําว่า ปฏิวัติ 
รัฐประหาร ระวังทั้งการใช้และการกระทําเพราะรัฐจะไม่มีวันตาย 
คําสําคัญ : องค์อธิปัตย์,  การปฏิวัติ รัฐประหาร 
 
Abstract 

This article aims to answer political philosophy. I tried 
to find the answer through the philosophical ideas of Thomas 
Hobbes, the content is divided the presentation into three 
                                                            
1 อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา 

307 
parts. First, exploring the meaning of the term "Coup d’etat". 
There is a confusion in using this term to describe the political 
phenomena in Thai politics. Second ,"The Sovereign" by 
Thomas Hobbes and the word" democratic form of 
government with the King as Head of State", it was found that 
in Thai politics, the monarchy is a center of national unity. 
Unlike in the absolutist state. Finally, we need to be cautious 
in the use of the word coup d'état, both the usage use and 
the actions, because the state will never die. 
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เมื่อปี พ.ศ. 2549 วลีที่สร้างความตระหนกให้การเมืองไทยคงหนี
ไม่พ้นวลีที่ว่า “… โปรดฟังอีกครั้ง”  สิ้นเสียงของ พล.ต.ประพาศ  ศกุนต
นาค อดีตโฆษกของโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) พลเมืองไทยส่วน
ใหญ่ที่สนใจและติดตามการเมืองการปกครองไทยก็ทราบดีว่าเกิด “การ
ปฏิวัติ รัฐประหาร” ภายในราชอาณาจักรไทยอีกคราหนึ่ง (19 กันยายน 
2549) กลุ่มผู้ก่อการคร้ังน้ีเรียกตัวเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (กอง
บรรณาธิการมติชน, 2549: 4) ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักเรียนวิชาปรัชญา
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ความเข้าใจของผู้คนทั่วไปน้ันแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่? รวมถึง
อีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นั้นหมายความว่าอย่างไรในทางปรัชญา



307มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

307 
parts. First, exploring the meaning of the term "Coup d’etat". 
There is a confusion in using this term to describe the political 
phenomena in Thai politics. Second ,"The Sovereign" by 
Thomas Hobbes and the word" democratic form of 
government with the King as Head of State", it was found that 
in Thai politics, the monarchy is a center of national unity. 
Unlike in the absolutist state. Finally, we need to be cautious 
in the use of the word coup d'état, both the usage use and 
the actions, because the state will never die. 

Key words :  Sovereign,  Coup d’etat 
 
บทนํา  

เมื่อปี พ.ศ. 2549 วลีที่สร้างความตระหนกให้การเมืองไทยคงหนี
ไม่พ้นวลีที่ว่า “… โปรดฟังอีกครั้ง”  สิ้นเสียงของ พล.ต.ประพาศ  ศกุนต
นาค อดีตโฆษกของโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) พลเมืองไทยส่วน
ใหญ่ที่สนใจและติดตามการเมืองการปกครองไทยก็ทราบดีว่าเกิด “การ
ปฏิวัติ รัฐประหาร” ภายในราชอาณาจักรไทยอีกคราหนึ่ง (19 กันยายน 
2549) กลุ่มผู้ก่อการคร้ังน้ีเรียกตัวเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (กอง
บรรณาธิการมติชน, 2549: 4) ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักเรียนวิชาปรัชญา
การเมือง จึงเกิดความสนใจว่า “การปฏิวัติ รัฐประหาร” ที่ใช้กันอยู่ตาม
ความเข้าใจของผู้คนทั่วไปน้ันแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่? รวมถึง
อีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นั้นหมายความว่าอย่างไรในทางปรัชญา



วารสารศิลปศาสตร์308

308 
การเมือง? เป็นไปได้หรือไม่ ว่าวลีเหล่าน้ีไม่มีความหมายใดๆเลย? เป็น
เพียงการยกข้ึนมาอ้างอย่างเลื่อนลอยของคณะผู้ก่อการเท่านั้น  แต่ผู้เขียน
มีข้อสังเกตว่า กลุ่มวลีเหล่าน้ีน่าจะมิได้ใช้โดยไร้จุดมุ่งหมายและกลับมี
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์ เพ่ือบอกถึงตําแหน่งแห่งที่ของ
ผู้ใช้อํานาจสูงสุด ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละครั้ง   

ผู้เขียนจึงพยายามมุ่งหาคําตอบทางปรัชญาการเมืองที่จะมา
อธิบายข้อสงสัยข้างต้น โดยผู้เขียนเลือกที่จะอธิบายข้อสงสัยเหล่าน้ีผ่าน
กรอบความคิดของนักปรัชญาท่ีช่ือ Thomas Hobbes2 เพราะหากกล่าวถึงคําว่า 
“การปฏิวัติ รัฐประหาร” และ“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” ย่อมต้องเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ 
บุคคล/สิ่ง ที่มีอํานาจสูงสุดภายในรัฐนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งมีสัมพันธ์
กับความคิด เรื่อง “องค์อธิปัตย์” ของ Thomas Hobbes โดยจะแบ่งการ
นําเสนอเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรก สํารวจความหมายของคําว่า “การ
ปฏิวัติ รัฐประหาร” นั้น ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร  ส่วนที่สอง 
อธิบายความสัมพันธ์ของแนวคิด เรื่อง “องค์อธิปัตย์” ของ Thomas 
Hobbes และคําว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” รวมถึงสํารวจรายละเอียดการรัฐประหารในสังคมการเมืองไทย 
และส่วนสุดท้ายคือการหาข้อสรุป เกี่ยวกับองค์อธิปัตย์ในสังคมการเมือง
การปกครองของไทย     
 
ส่วนแรก ว่าด้วย “การปฎิวัติ รัฐประหาร”  
                                                            
2 Thomas Hobbes เป็นนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1588-
1679 เคยเป็นอาจารย์ประจําสกุลคาเวนดิช  และได้มีโอกาสสอนเจ้าฟ้าชายชาลส์ 
Hobbes มีความสนใจคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และตรรกศาสตร์  มีเพ่ือนนักปรัชญาคน
สําคัญๆเช่น กาลิเลโอ เป็นต้น งานเขียนท่ีสําคัญๆของ Hobbes ได้แก่ The  
Elements of Law (1640), Decive (The Citizen, 1642) และ Leviathan (1651) 
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“การปฏิวัติ รัฐประหาร”  คําน้ีเป็นคําที่ติดปากและคนส่วนใหญ่

คุ้นชิน ทุกครั้งที่สังคมการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มิได้เป็นไปตาม
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (การเลือกต้ัง) คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ก็ใช้  วลีนี้อธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเหมา
รวม  ผู้เขียนเห็นว่าเราจึงควรมาทําความเข้าใจ วลีเหล่าน้ีให้ดีเสียก่อน  
เพ่ือนําไปสู่การเข้าใจการเปล่ียนแปลงในภาพรวมได้อย่างไม่คลาดเคล่ือน  

ศัพท์คําว่า “การปฏิวัติ รัฐประหาร” มิได้มีใช้ในภาษาไทยมาแต่
เก่าก่อน โดยเป็นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  รวมถึง
ความหมายของคํา 2 คําน้ีก็มีความแตกต่างกันด้วย ดังนี้ 
 
การปฎิวัติ (Revolution) ในภาษาอังกฤษ มี 2 ความหมาย  

ความหมายแรก  มีมิติทางการเมืองและสังคม คือการยึดอํานาจ
รัฐด้วยวิธีการรุนแรง  โดยเริ่มต้นโดยมีผู้นําการเคลื่อนไหวมวลชนท่ีมีพลัง 
เพ่ือเร่ิมต้นกระบวนการสําคัญของการปฏิรูปสังคม (Giddens  A, 1989) 
โดยมีความแตกต่างระหว่างการปฎิวัติกับการรัฐประหาร  แม้ว่าจะมี  
ความเก่ียวข้องกับการยึดอํานาจรัฐแต่สิ่งที่สําคัญคือมีการกลายสภาพของ
โครงสร้างทางชนช้ันและระบบการเมืองโดยอาศัยฐานของมวลชนเป็น
สําคัญ (David Jary and Julia Jary, 2005: 522) เช่น  การปฏิวัติในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนชาวนาในชนบท ดังที่เกิดข้ึน
ในการปฏิวัติรัสเซีย 1914,  การปฏิวัติจีน 1949 และการปฏิวัติเวียดนาม 
1954 เป็นต้น 

ความหมายท่ีสอง มีมิติทางสังคม คือทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใหญ่
ที่มีผลต่อสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของสังคม เช่น การเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ การปฎิวัติอุตสาหกรรม หรือมิติที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคคล การปฎิวัติวิทยาศาสตร์ของ
ยุโรปในช่วงศวรรษที่ 17 เป็นต้น (David Jary and Julia Jary, 2005) 



309มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

309 
“การปฏิวัติ รัฐประหาร”  คําน้ีเป็นคําที่ติดปากและคนส่วนใหญ่

คุ้นชิน ทุกครั้งที่สังคมการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มิได้เป็นไปตาม
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (การเลือกต้ัง) คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ก็ใช้  วลีนี้อธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเหมา
รวม  ผู้เขียนเห็นว่าเราจึงควรมาทําความเข้าใจ วลีเหล่าน้ีให้ดีเสียก่อน  
เพ่ือนําไปสู่การเข้าใจการเปล่ียนแปลงในภาพรวมได้อย่างไม่คลาดเคล่ือน  

ศัพท์คําว่า “การปฏิวัติ รัฐประหาร” มิได้มีใช้ในภาษาไทยมาแต่
เก่าก่อน โดยเป็นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  รวมถึง
ความหมายของคํา 2 คําน้ีก็มีความแตกต่างกันด้วย ดังนี้ 
 
การปฎิวัติ (Revolution) ในภาษาอังกฤษ มี 2 ความหมาย  

ความหมายแรก  มีมิติทางการเมืองและสังคม คือการยึดอํานาจ
รัฐด้วยวิธีการรุนแรง  โดยเริ่มต้นโดยมีผู้นําการเคลื่อนไหวมวลชนท่ีมีพลัง 
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการสําคัญของการปฏิรูปสังคม (Giddens  A, 1989) 
โดยมีความแตกต่างระหว่างการปฎิวัติกับการรัฐประหาร  แม้ว่าจะมี  
ความเก่ียวข้องกับการยึดอํานาจรัฐแต่สิ่งท่ีสําคัญคือมีการกลายสภาพของ
โครงสร้างทางชนช้ันและระบบการเมืองโดยอาศัยฐานของมวลชนเป็น
สําคัญ (David Jary and Julia Jary, 2005: 522) เช่น  การปฏิวัติในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนชาวนาในชนบท ดังที่เกิดขึ้น
ในการปฏิวัติรัสเซีย 1914,  การปฏิวัติจีน 1949 และการปฏิวัติเวียดนาม 
1954 เป็นต้น 

ความหมายท่ีสอง มีมิติทางสังคม คือทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใหญ่
ที่มีผลต่อสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของสังคม เช่น การเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ การปฎิวัติอุตสาหกรรม หรือมิติที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคคล การปฎิวัติวิทยาศาสตร์ของ
ยุโรปในช่วงศวรรษที่ 17 เป็นต้น (David Jary and Julia Jary, 2005) 



วารสารศิลปศาสตร์310

310 
ประเด็นร่วมที่สําคัญในการศึกษาความหมายของ “การปฏิวัติ” 

จากท้ัง 2 ความหมายนั้น คือ การสะท้อนให้เป็นถึง วิวัฒนาการและ
พัฒนาการ ในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
 
การรัฐประหาร(Coup d’Etat) 

การรัฐประหาร (Coup d’Etat) หมายถึง โค่นล้มอํานาจรัฐอย่างฉับพลัน
โดยประกาศยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญ และมักจะมีการใช้ความรุนแรง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากพลังการปฏิวัติ การรัฐประหารมิได้เปลี่ยนสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยเป็นการเปลี่ยนกลุ่มผู้ปกครอง (รัฐบาล)โดยความรุนแรงและ
การรัฐประหารโดยส่วนมากกระทําโดยกองกําลังทหาร  (David Jary and 
Julia Jary, 2005: 119) 

ในภาษาไทย การปฏิวัติ (Revolution หรือ Re+Volvo ในภาษา
ลาติน Volvo แปลว่า การหมุน) (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2552: 17) ในความหมาย
ของศัพท์ด้ังเดิม  แสดงให้เห็นถึงการหมุนซ้ําเหมือนกับกงล้อที่หมุนไปได้
ตลอด  การหมุนแสดงให้เห็นถึงสภาวะของการเช่ือมโยงระบบการเมืองเข้า
กับระบบของจักรวาล การปฏิวัติในความหมายดั้งเดิมจึงเก่ียวข้องกับเร่ือง
ของดวงดาวและจักรวาล สําหรับความหมายของ การปฏิวัติตาม
ความหมายของการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงน้ันเป็นปรากฏการณ์ของ
ศตวรรษที่ 18 เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้แสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยปรีดี  พนมยงค์ ได้แสดงความเห็นในเวลานั้นว่า 

“การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงหลัก
มูลของการปกครองแผ่นดิน   ตรงกับที่ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 
‘Revolution’…จึ ง ไ ด้ ท ร ง บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ไ ท ย ว่ า ‘ป ฏิ วั ติ ’…จ น
ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทําปทานุกรมซึ่งเปลี่ยนช่ือเป็น ‘พจนานุกรม’ 
เสร็จพิมพ์ครั้งแรก 2493 ราชบัณฑิตยสถานได้บรรจุคําว่า ‘ปฏิวัติ’ไว้ใน
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พจนานุกรม   โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ ‘ปฏิวัติ’ น.  การหมุนกลับ, การ
ผันเปลี่ยนหลักมูล (ป. ปฏิวัตติ)  (ปรีดี  พนมยงค์, 2542: 55) 

ในความเห็นของ ธเนศ วงศ์ยานาวา มองว่า รากศัพท์ของคําว่า 
ปฏิวัติ ย่อมแสดงให้เห็นถึงลักษณะการหมุนกลับและน่ันย่อมแสดงว่า      
มีลักษณะเคล่ือนกลับไปที่เดิม  ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเปลี่ยนหลักมูลก็
เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเกินไป  เพราะส่ิงใหม่ย่อมเป็นของแปลกปลอม ครั้น
ถ้าหมุนกลับไปท่ีเดิมก็หมายความว่า การปฏิวัติโดยฝ่ายทหารที่อีกซีกหนึ่ง
ของโลกเรียกว่า การรัฐประหาร (Coup d’Etat) ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แล้ว เพราะทั้งหมดเป็นการกลับไปที่เดิม  การปฏิวัติ ของไทยจึงไม่ใช่ 
“Revolution” ในความหมายที่สมบูรณ์แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหลักมูล  แต่
ในขณะเดียวกันสภาวะของการหมุนกลับก็ยังเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่  (ธเนศ วงศ์
ยานนาวา, 2552) สภาวะของการปฏิวัติในความหมายของพจนานุกรมไทยจึงเต็มไป
ด้วยความย้อนแย้ง ดังนั้นการปฏิวัติภายใต้สํานึกแบบไทยจึงขาดพลังที่จะ
นําไปสู่สิ่งใหม่ เพราะทุกๆ ครั้งก็จะต้องหมุนกลับไปยังที่เดิม 
 ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า  หากเราตีความคําว่า “รัฐประหาร (Coup 
d’Etat)” จะพบว่าคือ การประหาร+รัฐ หรือกระบวนการเอา บุคคล/สิ่ง 
ซึ่งมีอํานาจสูงสุดในรัฐลงจากอํานาจน้ันด้วยกําลังทหารของอีกฝ่าย  ดัง  
คํากล่าวของ Thomas Hobbes ที่ว่า “ในขณะที่มนุษย์นั้นสามารถอ้าง
สิทธิในประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตัวของเขาเอง ซึ่งมนุษย์คนอ่ืนๆ นั้นจะไม่
สามารถอ้างสิทธิได้เต็มที่เท่ากับตัวเขา  ทั้งนี้แม้แต่ผู้ที่มีความอ่อนแอที่สุดก็
ยังมีความแข็งแกร่งพอที่จะฆ่าผู้ที่แข็งแรงที่สุดได้  โดยอาศัยวิธีการ
วางแผน หรือโดยความร่วมมือกันกับผู้อ่ืน  เป็นการร่วมมือกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน” (Thomas Hobbes, 1651: 80.)นั่นหมายถึงว่า บุคคล
ที่อ้างสิทธ์ิการเป็นผู้ปกครองเหนือผู้คนอ่ืนๆ นั้น จะไม่สามารถอ้างสิทธิของ
ตนเองได้ตลอดไปเพราะผู้คนที่อ่อนแอ  (คนที่อยู่ใต้ปกครองที่คิดว่าตนเอง
ไม่ได้รับการดูแลที่เป็นธรรม)  สามารถรวมตัวกันเพ่ือ ฆ่า/ไม่ภักดี ต่อ
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ผู้ปกครองได้ด้วยวิธีต่างๆ  นานาที่ทําให้กลุ่มคนเหล่าน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ 
การพยายามตีความดังกล่าวนี้ จะถูกขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วน
ต่อๆ ไป 
  
ส่วนที่สอง ว่าด้วยความสัมพันธ์ของแนวคิด เรื่อง “องค์อธิปัตย์” ของ Thomas 
Hobbes กับคําว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข” 
และรายละเอียดการรัฐประหารในสังคมการเมืองไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับกําหนดรูปแบบการปกครอง
และประมุขแห่งรัฐไว้ว่า ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือ 
ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และ
รัฐธรรมนูญยังกําหนด พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ โดยให้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ ใ ช้อํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน 
(ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2523: 
468.)  โดยใช้อํานาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา อํานาจบริหารผ่านทาง
คณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการผ่านทางศาล การกําหนดเช่นน้ี
หมายความว่าอํานาจต่างๆ จะใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งในความเป็นจริงอํานาจเหล่าน้ีมีองค์กรเป็นผู้ใช้ ฉะนั้นการที่บัญญัติว่า 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลา
การผ่านทางองค์กรต่าง ๆ นั้นจึงเป็นการเทิดพระเกียรติ แต่อํานาจใน  
การบริหารแท้จริงอยู่ที่องค์กร  ซึ่งเป็นผู้พิจารณานําขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ ทรงลงพระปรมาภิไธย (ธงทอง จันทรางศุ, 2548: 60.)  
การที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน 
นั้น  ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมิได้กล่าวโดยตรงว่า พระมหากษัตริย์ 
คือ องค์อธิปัตย์ ของรัฐไทย แต่ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ
ประชาชนก็ได้กระทําในสิ่งที่ Thomas Hobbes กล่าวไว้ว่า   
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“I authorize and give up my right of governing 

myself, to this man, or to this assembly of men, on 
this condition, that thou give up thy right to him, and 
authorize all his actions in like manner.” (Thomas 
Hobbes, 1651: 112.) 

“ข้าพเจ้าได้อนุญาตและยกเลิกซึ่งสิทธิของข้าพเจ้าในการ
ปกครองตนเองให้กับบุคคลผู้นี้ หรือคณะบุคคลเหล่าน้ี ด้วย
เง่ือนไขที่ว่าได้ยกเลิกสิทธิของพวกเราทั้งหลายให้กับเขา และ
อนุญาตให้เขามีปฏิบัติการและดําเนินการใดๆ ได้”  

 
ซึ่ งผู้ เขียนมีความเห็น ว่าเ ป็นการสะท้อนลักษณะ  สัญญา

ประชาคม (Social Contract) ของประชาชนชาวไทยอย่างกลายๆ? แต่เป็น
ที่น่าต้ังคําถามว่า เหตุใดจึงไม่มีปรากฏ ณ ที่ใด  ๆในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ทุกฉบับ) ว่า มีกระบวนการ/ขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้
มอบอํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของตนเองให้พระมหากษัตริย์ใช้ผ่านสถาบัน
ทางการเมืองต่างๆ จะมีก็แต่กล่าวถึงขั้นตอนที่พระมหากษัตริย์เป็นตัวแทน
ผู้ใช้อํานาจอธิปไตยเลย ซึ่งทําให้สิ่งที่กล่าวในรัฐธรรมนูญว่า “ประชาชน
เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยน้ัน” มีลักษณะย้อนแย้ง เพราะหากประชาชน
เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยน้ัน (ตามรัฐธรรมนูญ) จริง ก็เท่ากันว่าประชาชน
เป็นองค์อธิปัตย์ในตัวเอง ซึ่งจะขัดแย้งกับคุณลักษณะขององค์อธิปัตย์
ตามที่ Thomas Hobbes เห็นว่า องค์อธิปัตย์ ควรเป็นคนๆ เดียว  Monarch 
ใช้อํานาจสัมบูรณ์ และต้องมีลักษณะ (Sovereign power as) (Thomas 
Hobbes, 1651) โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1.มีความสมบูรณ์ (absoluteness) คืออํานาจอธิปัตย์นี้
ต้องไม่ถูกจํากัดจากสิ่งใดๆ หากถูกจํากัดด้วยอํานาจใด  อํานาจน้ันก็
จะต้องกลายเป็นอํานาจอธิปัตย์ไปโดยปริยาย  แม้ในความเป็นจริง      
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ซึ่ งผู้ เขียนมีความเห็น ว่าเ ป็นการสะท้อนลักษณะ  สัญญา

ประชาคม (Social Contract) ของประชาชนชาวไทยอย่างกลายๆ? แต่เป็น
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ไทย (ทุกฉบับ) ว่า มีกระบวนการ/ขั้นตอนท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้
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เป็นองค์อธิปัตย์ในตัวเอง ซึ่งจะขัดแย้งกับคุณลักษณะขององค์อธิปัตย์
ตามที่ Thomas Hobbes เห็นว่า องค์อธิปัตย์ ควรเป็นคนๆ เดียว  Monarch 
ใช้อํานาจสัมบูรณ์ และต้องมีลักษณะ (Sovereign power as) (Thomas 
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ต้องไม่ถูกจํากัดจากสิ่งใดๆ หากถูกจํากัดด้วยอํานาจใด  อํานาจน้ันก็
จะต้องกลายเป็นอํานาจอธิปัตย์ไปโดยปริยาย  แม้ในความเป็นจริง      
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ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น จริยธรรม ความสุขุมรอบคอบ หรือการพิจารณา
ด้วยเหตุด้วยผลจะทําให้ผู้ใช้อํานาจอธิปัตย์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงอํานาจน้ัน  
แต่อํานาจน้ันจะต้องมีอยู่อย่างไม่มีขีดจํากัดและมีกฎหมายรับรอง 
 2.ความรอบด้าน (comprehensiveness) อํานาจอธิปัตย์
ต้องแผ่ขยายไปยังทุกคนและทุกกลุ่มคนภายในรัฐอย่างไม่มีข้อยกเว้น  
ข้อยกเว้นที่มีให้กับความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเพียงข้อตกลงช่ัวคราวและ
เป็นการให้เกียรติรัฐอ่ืน แต่ต้องถือว่าอํานาจอธิปัตย์จะละเมิดข้อยกเว้น
เหล่าน้ันได้เสมอ 
 3.ความยืนยงถาวร (permanence) อํานาจอธิปัตย์ต้อง
อยู่ตลอดไป แม้ว่าประมุขของรัฐจะสิ้นชีวิต  คณะรัฐบาลจะเปล่ียนแปลง  
หรือโครงสร้างรัฐจะถูกปรับปรุงใหม่  แต่อํานาจอธิปัตย์จะต้องมีอยู่อย่าง 
ไม่ขาดตอน  ตราบเท่าที่รัฐยังคงอยู่ 
 4.แบ่งแยกไม่ได้ (indivisibility)  อํานาจอธิ ปัตย์ เ ป็น
อํานาจสูงสุด  เป็นหน่ึงเดียว  ไม่อาจแบ่งแยกออกไปได้อีก  แม้ว่ารัฐจะ
มอบอํานาจให้องค์การต่างๆ ทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่อํานาจ
นั้นสามารถถอดถอนคืนได้  อีกทั้งการเกิดขึ้นของสังคมการเมือง (Political 
Society) และรัฐ (State) ตามแนวคิดแบบสํานักสัญญาประชาคม (Social Contract) 
คู่สัญญา คือ ประชาชนกับประชาชนด้วยกัน โดยที่องค์อธิปัตย์ (Sovereign) 
นั้นเปรียบได้กับการเป็น คนกลาง (the third party) เท่านั้น ดังน้ันองค์
อธิปัตย์จึงไม่ใช่คู่สัญญา ด้วย จากที่กล่าวมาทําให้ผู้เขียนมั่นใจว่าในสังคม
การเมืองการปกครองของไทยไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นแบบ
จารีต ก็สะท้อนให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์ของไทยมีลักษณะเป็นองค์
อธิปัตย์ ถึงแม้จะมิได้กล่าวในรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ตาม? 

ดังน้ันคงไม่เกินเลยไปนัก หากจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นั้นเป็นเคร่ืองสะท้อน หน้าที่และ
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะ องค์อธิปัตย์ ของรัฐไทย ซึ่งข้อสังเกต
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ของผู้เขียนน้ีจะนําไปสู่คําถามสําคัญที่ว่า การรัฐประหาร (Coup d’Etat) 
คือ การประหารรัฐ (รัฏฐาธิปัตย์) หรือกระบวนการเอา บุคคล/สิ่ง ซึ่งมี
อํานาจสูงสุดในรัฐลงจากอํานาจน้ันด้วยกําลังทหารของอีกฝ่าย ที่เกิดข้ึนใน
สังคมการเมืองไทยจะยังสามารถใช้ นามเรียกขานกลุ่มของตนว่า “คณะ
รัฐประหาร” ได้หรือไม่?  

หากกล่าวถึงการรัฐประหารและการพยายามทํารัฐประหารในการ
เมืองไทยอาจเกิดขึ้นจาก ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองหรืออีกด้าน
หนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างชนช้ันนําทางการเมืองด้วยกันเองเปรียบ
เหมือนอยู่ใน “สภาวะธรรมชาติของมนุษย์  ไม่ว่าอย่างไรก็ดูเหมือนว่า
มนุษย์นั้นยากที่จะยอมรับว่าคนอ่ืนๆ นั้นจะมีความเฉลียวฉลาดเทียม
เท่ากับตัวของเขาเอง” (Thomas Hobbes, 1651: 80.) รวมถึงในสภาพ
ธรรมชาติของมนุษย์   เราพบลักษณะบ่งช้ีผลของการทะเลาะ/การไม่
ปรองดองกันของมนุษย์ 3 ข้อ ด้วยกันคือ 1.การแข่งขัน 2. ความไม่
เช่ือมั่น/ความหวาดระแวง และ 3. ความต้องการเกียรติยศสรรเสริญ 
(Thomas Hobbes, 1651: 83.) โดยผลท่ีตามมาจากทั้ง 3 เง่ือนไขข้างต้น
คือ ทําให้มนุษย์ต้องบุกรุกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยใช้ความรุนแรง
เพ่ือทําให้ตนได้สามารถเข้าควบคุมเหนือผู้อ่ืน เหนือภรรยา บุตร และฝูง
ปศุสัตว์ได้  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของตนเองก็จะต้องป้องกันตัว และเพ่ือ
ความมีช่ือเสียง  เช่น ถ้อยคํา รอยย้ิม ความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมถึงการ
แสดงออกถึงการลดคุณค่า  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยผลกระทบต่อเครือ
ญาติ เพ่ือนฝูง ชาติ  อาชีพ หรือแม้แต่ช่ือของเขาเอง ( Thomas Hobbes, 
1651: 84.) แม้ว่าความขัดแย้งของชนช้ันนําทางการเมืองของไทยไม่จําเป็น
ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่มีการขับเคลื่อนของมวลชนแต่กระน้ัน
ก็ต้องอาศัยการขับเคลื่อนมวลชนเพ่ือเป็นการเปิดประเด็นความขัดแย้ง
หรือเพ่ือนําไปสู่พัฒนาการของสถานการณ์ในระดับที่ฝ่ายนั้นๆต้องการ โดย
สามารถสังเกตได้จากปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ เช่น  กรณี
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน คือ ชัยชนะ
ของขบวนการนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่มีต่อรัฐบาลจอมพลถนอม-
ประภาส  แต่ลึกลงไปกว่าน้ัน ชัยชนะดังกล่าวก็ต้องมีการท่ีชนช้ันนําฝ่าย
ทหารกลุ่มหน่ึงอาศัยการขับเคลื่อนมวลชนในการเข้ายึดอํานาจจากชนช้ัน
นําทหารฝ่ายจอมพลถนอม-ประภาสด้วย  มิฉะนั้นแล้ว เรื่องราวและการ
สูญเสียก็คงจะไม่จบลงได้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดนั้น3  และแน่นอนว่า ใน
อีกสามปีต่อมา ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  ชนช้ันนําทหารกลุ่มหนึ่งได้
อาศัยการขับเคลื่อนความขัดแย้งระหว่างมวลชนเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาล       
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และกลุ่มผู้นําทหารฝ่ายรัฐบาล (Katherine A. 
Bowie, 1997.) 

หลังจากน้ัน  ระหว่าง พ.ศ. 2520 จนถึงก่อน พ.ศ. 2534  เกิด
การพยายามทํารัฐประหารอยู่หลายครั้ง แต่ทุกครั้ง เป็นการพยายามทํา
รัฐประหารที่ปราศจากซึ่งการขับเคลื่อนมวลชน4 และก็ลงเอยด้วย     
ความล้มเหลว (ยกเว้นการรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่-พลเอก
เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์  ยึดอํานาจจากรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ใน
ปี พ.ศ. 2520) (ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภา, 2523.) จนกระทั่งรัฐประหาร รสช. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งยึดอํานาจ
สําเร็จ และเป็นรัฐประหารที่เกิดขึ้นโดยยังไม่มีการขับเคลื่อนมวลชน แต่ก็มี
กระแสก่อนหน้าเกิดรัฐประหารที่แสดงออกซึ่งความไม่พอใจของประชาชน
ที่มีต่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 5 หลังจากน้ันหน่ึงปี เหตุการณ์
เดือนพฤษภาคม 2535 ก็ลงเอยด้วยชัยชนะของฝ่ายประชาชน โดยมีการ
ขับเคลื่อนมวลชน ที่ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ขนานนามว่า
                                                            
3 โปรดดู กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด. (2552). ความขัดแย้งทางการเมืองของไทย ข้ามไป
ให้พ้นพลวัติภายใน ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําปี 2552. 
4 โปรดดู โรม บุคนาค. (2549). คู่มือรัฐประหาร. 
5 โปรดดู ลิขิต ธีรเวคิน. (2547). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. 

317 
เป็น "ม็อบมือถือ"6 และเบ้ืองลึกของชัยชนะ ก็คือ การแตกตัวของชนช้ันนํา
ทหารกลุ่มหนึ่งจากชนช้ันนําทหารอีกกลุ่มหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ชนช้ัน
นําทหารกลุ่มหน่ึงอาศัยความขัดแย้งของการขับเคลื่อนมวลชนที่ปะทะกับ
กําลังทหารของฝ่ายรัฐบาลของพลเอก สุจินดา คราประยูร เข้ายึดอํานาจ
ทางการทหารจากฝ่ายของพลเอกสุจินดา คราประยูร  การแตกตัวหรือจะ
เรียกว่า ความแตกแยกในกองทัพ ทําให้ผู้เขียนคิดเปรียบเทียบกับในรัฐใน
สภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่ “เต็มไปด้วยความไม่ร่วมมือกันและมนุษย์จะ
รุกรานและทําลายผู้อ่ืน และดังน้ันมนุษย์จะปราศจากซึ่งความไว้วางใจกัน” 
(Thomas Hobbes, 1651.)  ลักษณะดังกล่าวเป็นเคร่ืองสะท้อนที่ชัดเจน
ที่สุดของรัฐสภาวะธรรมชาติและมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติตามที่ Thomas 
Hobbes ว่าไว้ 

ตัวอย่างการเคล่ือนไหวทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ไม่มี
เหตุการณ์ใดเลยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไปยึดอํานาจรัฏฐาธิปัตย์ของรัฐ
ไทยเลย  มีเพียงแต่พยายามยึดอํานาจทางการเมืองของประเทศไว้เพียง
เท่าน้ัน  และกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเกือบทุกกลุ่มดังที่กล่าวมา
ใช้ช่ือเรียกแทนตัวเองว่า “คณะรัฐประหาร” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามิได้เข้าข้อ
เง่ือนไขใดๆ เลยของ “การรัฐประหาร” 

ผู้เขียนกล่าวถึงอํานาจของ องค์อธิปัตย์ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไว้ในข้างต้นแล้วน้ัน ทําให้ละเลยมิได้หากจะมิกล่าวถึงอํานาจของ “คณะ
รัฐประหาร” ซึ่งเป็นคณะก่อการประหารรัฏฐาธิปัตย์ลง ที่ปรากฏครั้งแรก
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 ซึ่งศาลฎีกาในคร้ังน้ัน ได้มีคําวินิจฉัย
อันถือเป็นระเบียบเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ความตอนหน่ึงว่า : “...คณะ
รัฐประหารยึดอํานาจการปกครองประเทศได้สําเร็จ ย่อมมีอํานาจออก 
และ ยกเลิก แก้ไข กฎหมายได้ รัฐมนตรีที่แต่งต้ังตามรัฐธรรมนูญซึ่งคณะ

                                                            
6 โปรดดู เอนก เหล่าธรรมทัศน์ . (2552). สองนคราประชาธิปไตย. 
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6 โปรดดู เอนก เหล่าธรรมทัศน์ . (2552). สองนคราประชาธิปไตย. 
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รัฐประหารได้ประกาศใช้ จึงเป็นรัฐมนตรีโดยชอบ...” (คําพิพากษาฎีกา 
ประจําพุทธศักราช 2496: 55.) 
 ในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยได้อธิบายในหมายเหตุ
ท้ายคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับน้ีว่า : “คําพิพากษาฎีกาฉบับน้ีเป็นตัวอย่าง
อันดีที่จะพิจารณาว่า ศาลยุติธรรมจําต้องยอมรับผลของการปฏิวัติ หรือ 
รัฐประหารซ่ึงได้ทําสําเร็จ และผู้กระทําได้กลายเป็นผู้มีอํานาจแท้จริงในรัฐ
อย่างแน่นอน ... การปฏิวัติ หรือ รัฐประหารนั้น ในครั้งแรกเป็นการผิด
กฎหมาย เมื่อใดผู้ทําการปฏิวัติ หรือ รัฐประหารจนสําเร็จบริบูรณ์ ... ก็
เป็นรัฏฐาธิ ปัตย์มี อํานาจสูงสุดในรัฐ ฉะน้ัน จึงอยู่ ในฐานะที่จะให้
รัฐธรรมนูญใหม่ และยกเลิกกฎหมายเดิม บัญญัติกฎหมายใหม่ตามชอบใจ 
ในคดีเรื่องนี้ ปรากฏว่า เมื่อมีการรัฐประหารสําเร็จแล้ว ก็มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2490 ขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวย่อมใช้ได้ใน
ฐานะเป็นรัฐธรรมนูญอันแท้จริง”7 
 หลังจากคําพิพากษาฉบับดังที่กล่าวมาน้ีได้รับรองอํานาจของ 
“คณะรัฐประหาร” ในคําพิพากษาศาลฎีกาช้ันหลังมาจากน้ัน ก็ล้วนเดิน
ตามทั้งสิ้น เช่น คําพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505, 105/2506, 1352/2506, 341-
350/2507, 213/2508 เป็นต้น 
 โดยแต่เดิมทฤษฎีเรื่องที่มาแห่งความเป็นกฎหมายน้ัน ในช้ันที่
เรียกว่า ยุคกฎหมายบ้านเมือง (Juristenrecht) (ปรีดี เกษมทรัพย์ , 
2538.) ได้มีนักปราชญ์ทางกฎหมายชื่อดังชาวอังกฤษ ช่ือ John Austin 
แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ให้รายละเอียดถึงความเป็นกฎหมายไว้ว่า : 
“กฎหมาย คือ คําสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ ที่กําหนดหน้าที่ (Obligation) ให้บุคคลต่าง  ๆ
ปฏิบัติตาม” ในส่วนน้ีผู้เขียนเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Thomas 

                                                            
7 โปรดดู ปรีดี เกษมทรัพย์. (2538). นิติปรัชญา.   

319 
Hobbes ที่ว่าเหตุผล 4 ประการท่ีบอกว่าเหตุใดประชาชนจึงต้องเช่ือฟัง/
ทําตาม (Obedience) องค์อธิปัตย์ (Thomas Hobbes, 1651.) 

-  ประชาชนจะถูกทําโทษได้  หากไม่เช่ือฟังผู้ปกครอง 
-  เป็นข้อกําหนดทางศีลธรรม เนื่องจากหากเราไม่ เคารพ

ผู้ปกครองนั้นหมายความว่าเราไม่เคารพในข้อตกลง (Contract) ที่เราทุก
คนได้มอบสิทธิตามธรรมชาติให้กับผู้ปกครองไป = ไม่เคารพตัวเอง 

-  ผู้ปกครองได้ดําเนินการทางการเมืองตามความเห็นพ้องของ
ประชาชน (Consensus) และดําเนินการใดๆ ในนามของประชาชน 

-  ผู้ปกครองได้มีข้อโต้แย้งในเชิงศาสนา ด้วยการอ้างกฎธรรมชาติ 
โดยอ้างอิงกับคําสั่งจากพระเจ้า (God’s Command) 

แนวคิดของ  Austin นี้ ได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วง
ศตวรรษท่ี 19 เรื่อยมา และประเทศไทย ก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ
ท่าน Austin มาเช่นกัน8เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวคิดน้ีเกิดขึ้นในสมัยที่อังกฤษ  
(รวมถึงไทยด้วย) ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ สมัย
ผู้ปกครองสูงสุดเป็นผู้ถืออํานาจเด็ดขาด ภายหลังจาก การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้ผ่านพ้นมาไม่นานนัก แนวคิด
ของ Austin ก็ยังฝังรากลึกในความคิดของระบบตุลาการของไทยอยู่มาก  
  
 
 
 

                                                            
8 ในอดีต ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อด้านกฎหมายท่ีประเทศอังกฤษเป็น
อันมาก รวมถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็ทรงศึกษาวิชา
กฎหมายจากอังกฤษ และรับแนวคิดของท่าน Austin มาเผยแพร่สอนนักกฎหมาย
ไทยเรื่อยมา และซึมซาบในความคิดทางกฎหมายโดยปริยาย 
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8 ในอดีต ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อด้านกฎหมายท่ีประเทศอังกฤษเป็น
อันมาก รวมถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็ทรงศึกษาวิชา
กฎหมายจากอังกฤษ และรับแนวคิดของท่าน Austin มาเผยแพร่สอนนักกฎหมาย
ไทยเรื่อยมา และซึมซาบในความคิดทางกฎหมายโดยปริยาย 
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สํานึกของพลเมืองกับ แนวคิดเรื่อง “องค์อธิปัตย์” ในรัฐไทย 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การธํารงไว้        
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีนัยสําคัญอีกอย่างน้อย 2 ประการที่ต่อเนื่อง
จากการกระทําทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 

1.การสร้างความต่อเ น่ืองกับอดีตที่มีพระมหากษัตริย์ เ ป็น
สัญลักษณ์แทน และ  

2.ด้ ว ยคว าม เป็ นสัญลั กษณ์ แทนนี้ เ อ งที่ เ ป็ น เ ง่ื อน ไข ใ ห้
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจความเป็นหน่ึงเดียวกันของชาติ  ทําให้
ความแตกต่างความหลากหลายของพลเมืองในชาติถูกยอมรับเป็นหน่ึง
เดียวกัน  มีความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญและภายใต้พระบรมโพธิ
สมภาร ไม่ว่าเช้ือชาติ วัฒนธรรม และศาสนาของแต่ละท้องถิ่น  แม้จะ    
มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  โดยหลักการแล้วก็ถือว่าไม่เป็นปัญหา
สลั กสํ าคัญของ  “รั ฐประชาชา ติ” ในทางตรง ข้ ามการยอม รับ           
ความหลากหลายของพลเมืองเป็นเง่ือนไขท่ีเปิดทางให้กับการกําเนิดของ
รูปแบบรัฐประชาชาติ  แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรียกเป็นราชอาณาจักร 
แต่โดยเน้ือหาแล้วมีลักษณะเป็นรัฐประชาชาติ  เพราะรัฏฐาธิปัตย์จะไม่ใช่
พระมหากษัตริย์อีกต่อไป ดังท่ีรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคร้ังที่ 
๓๔/๒๔๗๕ (วิสามัญ) วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ระบุ
เหตุผลของการบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ว่า : 

“มาตรา 1 ที่ว่าสยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียว ซึ่งจะแบ่งแยกออกจากกันมิได้ ประชาชนชาวสยามไม่ว่า
เหล่ า กํา เ นิดหรือศาสนาใดย่อมอยู่ ในความ คุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกันน้ัน อาจเป็นข้อความสะกิดใจว่า ทําไมต้อง
เขียนดังน้ัน ราชอาณาจักรก็เป็นราชอาณาจักรหน่ึงอยู่แล้ว 
ความคิดที่เขียนลงไปก็เพราะเหตุว่า ราชอาณาจักรเป็นหนึ่งอยู่
แล้วก็ดี  แต่ว่าอยากจะล้างเสียซึ่งความรู้สึกในหมู่ประชาชน
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พลเมืองที่แบ่งเป็นเขาเป็นเรา เช่นเรียกพวกเดียวกันว่าเป็นแขก  
เป็นลาว เป็นต้น ความรู้สึกในเรื่องศาสนาอย่างหน่ึงที่เป็นเรื่อง
ชวนให้คนแบ่งพวกแบ่งหมู่  ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเขาเป็นเรา  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลย  เราควรเป็นชาติหน่ึงชาติเดียวกัน 
เพ่ือแสดงและยํ้าข้อความว่า เราควรและต้องเป็นชาติหนึ่งชาติ
เดียวกัน  อนุกรรมการจึ่งเห็นควรเริ่มรัฐธรรมนูญด้วยบทมาตราน้ี 
แสดงว่าประชาชนในราชอาณาจักรนี้ ไม่ว่าเหล่ากําเนิดหรือ
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการถือศาสนานั้นมีอยู่บริบูรณ์
ด่ังบัญญัติในมาตรา 13  เว้นแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นจักต้อง
เป็นพุทธมามกะและเป็นอัครศาสนูปถัมภก คือทรงให้ความ
อุปถัมภ์ศาสนาของชาวสยามอยู่โดยทั่ว ๆ ไป”  
(รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 34/2475 (วิสามัญ)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475.) 
 
ในส่วนของ "รัฐ" (รัฐประชาติ) นั้นมีความหมายครอบคลุมเกินจะ

เป็นเพียงเรื่องของการจัดต้ัง "คณะรัฐมนตรี " เท่า น้ัน แม้ ว่าในรัฐ
ประชาชาติ  คณะรัฐบาลจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มาจากสามัญชนก็ตาม  แต่
รัฐบาลก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกับรัฐ ซึ่งรัฐบาลเป็นเพียงองค์ประกอบรูปธรรม
ประการหน่ึงในหลายๆ  ประการของรัฐ  ฉะน้ันการสิ้นสุดของรัฐบาล
หน่ึงๆ ไม่จําเป็นต้องหมายถึงการสิ้นสุดของรัฐไปด้วย (สมเกียรติ วันทะนะ, 
2531–2532: 186-203 )  

ดังนั้น  ความไม่มั่นคงของรัฐบาลชุดหน่ึงจึงมิได้หมายถึงความ     
ไม่มั่นคงของรัฐเสมอไป  แต่ความไม่มั่นคงของรัฐมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพความอยู่รอดของรัฐบาล ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
รัฐบาล  ตลอดจนการละเมิดต่อกฎกติกาของสังคมการเมือง เช่น        
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การรัฐประหาร การยกเลิกรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนตัวผู้นําคนสําคัญๆ ฯลฯ 
ไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบรัฐด้วยเสมอไป  และหากกล่าวในมิติ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในระหว่างชนช้ันนําก็เป็นเร่ืองที่สามารถเกิดขึ้น
ได้ ภายใต้โครงสร้างการเมืองที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเคยก่อรูป
หรือสร้างเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความขัดแย้งถึงขั้นใช้กําลังเข้าปะทะ
กันในการรัฐประหารที่สําคัญๆ นั้น  นัยหน่ึงกล่าวได้ว่า นั่นเป็นเพียงการ
ขาดเอกภาพในหมูชนช้ันนํา  อีกนัยคือกฎกติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีเหตุผลในเชิงนิติธรรมยังไม่หยั่งรากกลายเป็นจารีตหลักที่ประกัน
ความมั่นคงของรัฐ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2531–2532: 18 )  

เมื่อกล่าวถึง "รัฐ"  เราหมายถึงสิ่งที่เป็นแหล่งรวมและที่มาของ
การใช้อํานาจที่รวมศูนย์ของชนช้ันนํา (ในนามของประชาชาติ) ฉะน้ัน
องค์กรนํา/สถาบันของสังคมการเมือง เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
รัฐวิสาหกิจ  เป็นแต่เพียงองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนรูปธรรมของ
การใช้อํานาจของรัฐเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นรัฐโดยตัวมันเอง 

กรณีสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวได้ว่าการที่ทรงดํารงฐานะ
เหนือการเมือง ขณะเดียวกับที่ทรงมีดุลอํานาจกับสภาจนถึงคณะรัฐมนตรี 
การออกกฎหมาย  ตลอดจนการกระทําทางการเมืองสําคัญๆ ยังต้อง
เป็นไปโดยมีพระปรมาภิไธยรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์ก็จริง แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าทรงมี "พระราชอํานาจ" เหนือสภา ตลอดจนคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นตัวแทนการใช้อํานาจรัฐของประชาชน  แม้บางคร้ังพระมหากษัตริย์
บางพระองค์อาจมีอิทธิพลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือมีพระบารมี
เหนือสภาและรัฐมนตรีได้ก็จริง  แต่ไม่ได้หมายความว่าทรงมีอํานาจ
ครอบงําเหนือรัฐ 

เราสามารถศึกษาได้จากงานของสมเกียรติ วันทะนะ ในงานช้ิน
สําคัญเช่น "รัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิในสยาม 2435 - 2475" ซึ่งได้ต้ังข้อสังเกต
ไว้อย่างน่าสนใจ เช่นว่า : ทฤษฎีที่เปรียบรัฐเป็นอินทรียภาพ (Organic 
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theory of the state) นี้เป็นพ้ืนฐานทฤษฎีการเมืองให้กับรัฐสมบูรณาญา
สิทธ์ิได้อย่างมีพลังไม่ว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธ์ินั้นจะอยู่ในรูปของ "สม
บูรณาญาสิทธิราช" หรือ "ฟัสซิสต์"9  
                                                            
9 สมเกียรติ วันทะนะ. "รัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิในสยาม 2435-2475." เอกสารประกอบ
ปาฐกถาทางวิชาการ จัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัย
สังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันท่ี 19 มีนาคม 2525). นอกจากนี้
เพื่อให้การอธิบายประเด็นนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  สมเกียรติได้อ้างถึงพระนิพนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในกระทู้ธรรมท่ีทรงนิพนธ์
ไว้เม่ือปี 2459 เร่ือง "พระราชาเป็นหัวหน้าของหมู่มนุษย์" ซ่ึงเรียกร้องให้มีเอกภาพ
อย่างแนบแน่นระหว่างผู้ปกครองกับราษฎร ดังการเปรียบเทียบของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ท่ีว่า 

"พระราชาเป็นหัวหน้าของมหาชน อันปันเป็นสองฝ่าย (ตามแนวพระนิพนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หมายถึง ฝ่ายทํากินกับฝ่าย
ผู้ปกครอง - ผู้อ้าง) นั้น เป็นหัวหน้าบัญชากิจการท้ังปวง... เปรียบเหมือนศีรษะเป็น
ประธานแห่งร่างกาย  ฉะนั้นร่างกายจะเป็นไปได้เพราะอวัยวะนั้นๆ ต่างทําธุระตาม
หน้าท่ีของมัน... แต่ย่อมมีความเป็นไปเนื่องด้วยศีรษะสองเหล่านั้นเป็นอยู่ไม่ได้ ฉันใด 
ชนกายคือหมู่ชนก็เป็นฉันนั้น… ในฝ่ายปกครองขาดพระราชาผู้เป็นหัวหน้าบัญชาการ
แล้ว  การงานต่างทําหน้าท่ี ไม่มีโยงถึงกัน… ฝ่ายราษฎรไม่มีผู้ปกครองย่อมต้ังอยู่ไม่ได้
ฉันนั้น"  ประมวลพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส: 
ธรรมคดี, 2514, หน้า 297 - 298 อ้างถึงใน สมเกียรติ วันทะนะ. "รัฐสมบูรณาญา
สิทธ์ิในสยาม 2435 - 2475." 
อย่างไรก็ตาม มุมมองท่ีมีต่อรัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิว่ามีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ซ่ึงมี
จุดเริ่มจากงานสมเกียรตินั้นตามความเข้าใจของผู้เขียน (ซ่ึงอาจจะผิดก็ได้) ถูกวิพากษ์
อย่างมีนัยสําคัญจากนิธิ เอียวศรีวงศ์ ในงานท่ีชื่อ "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
ไทย." โดยนิธิสะท้อนว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีลักษณะเฉพาะบางด้านท่ีไม่อาจ
เปรียบได้กับรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ท่ีเกิดขึ้นในยุโรป   รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม
อ่อนแอและอายุสั้นอยู่มาก "หากจะเปรียบเทียบกัน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
รัสเซียและเยอรมนี มีฐานอยู่กับระบบราชการและกองทัพ มากกว่าระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไทยท่ีมีฐานอยู่กับราชการมากมายนัก จนไม่น่าเอามาเทียบกัน
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theory of the state) นี้เป็นพ้ืนฐานทฤษฎีการเมืองให้กับรัฐสมบูรณาญา
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ในยุคปัจจุบัน เมื่อนานาประเทศล้วนมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแล้วแทบท้ังสิ้น และด้วยระยะเวลาในการก่อตัวสั่งสมทาง
ความคิดทางประชาธิปไตยมานานพอควร  นักกฎหมายฝ่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตย ได้วิพากษ์ทฤษฎีของ Austin ในทางที่เห็นว่า เป็นการยอมรับ 
“อํานาจ” คือ ความถูกต้อง ซึ่งมิใช่ความยุติธรรมและเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
ขึ้นกับอําเภอใจของผู้มีอํานาจ หรือ รัฏฐาธิปัตย์ อีกทั้งสิ่งที่ไม่มีความ
แน่นอนน้ันย่อมนับเป็นบรรทัดฐานทางสังคมมิได้  ในส่วนนี้ผู้เขียนมองว่า  
หากอ้างอิงกับแนวคิดเรื่อง องค์อธิปัตย์ ของ Thomas Hobbes ก็จะ
พบว่า  สิ่งที่ Austin กล่าวมาน้ันเป็นสิ่งสะท้อนคุณสมบัติของรัฏฐาธิปัตย์ 
ที่ถูกต้อง กล่าวคือ Undivided (แบ่งแยกไม่ได้), Unlimited(ไร้ขีดจํากัด), 
Inalienable (ไม่อาจแยกออกไปจากเราได้), Permanent (ถาวร) หากแต่ในส่วน
นักกฎหมายของประเทศไทย ควรพิจารณาว่าในกรณีสังคมการเมืองไทย
นั้น “คณะรัฐประหารเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดภายในรัฐหรือไม่?”   

 
 
ส่วนสรุป 

ผู้เขียนเห็นว่าถ้าหากเราย้อนกลับไปดูรากศัพท์ของคําว่า Coup 
d'État  คํา ๆ นี้เกิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพ่ือใช้อธิบายวันที่ถูก
เรียกว่า the day of the dupes ในคริสต์ทศวรรษ 1620 ท่ี Richelieu 
จัดการศัตรูทางการเมืองให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 กษัตริย์ฝรั่งเศส10  

                                                                                                                             
เลย"  (โปรดดู นิธิ เอียวศรีวงศ์. "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทย." ชาติไทย, 
เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสํานึก 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2538: 128) 
10 ดูประวัติอย่างย่นย่อของ Richelieu ได้ท่ี
http://en.wikipedia.org/wiki/Richelieu. 

325 
ดังน้ันผู้เขียนเห็นว่าหาก Coup d'État หมายถึง การประหารรัฐ 

คําถามที่ตามมาคือเราประหารรัฐได้หรือไม่? ผู้เขียนเห็นว่าเรามิสามารถมี
กระบวนการที่จะประหารรัฐได้ (ยังไม่นับรวมในกรณีของรัฐไทยที่ผู้มี
อํานาจสูงสุดคือ ใคร?)  เพราะ รัฐคือสิ่งที่ไม่มีตัวตน นับต้ังแต่ Thomas 
Hobbes เป็นต้นมา (ซึ่งในกรณีของรัฐไทย ผู้เขียนเช่ือว่าลักษณะของรัฐก็
ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกัน  แต่คํากล่าวนี้มิได้รวมถึงความไม่มีตัวตนของผู้ใช้
อํานาจอธิปไตย) รัฐไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่า personal state อีกต่อไป รัฐเป็น
สิ่งที่ impersonal เพราะฉะนั้นรัฐจะไม่มีวันตาย  เม่ือรัฐไม่มีวันตาย รัฐจึง
อยู่เหนือสิ่งอ่ืนใด  

สําหรับผู้เขียน รัฐคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ เพราะเราไม่
สามารถฉีกรัฐได้  เมื่อเราฉีกรัฐไม่ได้  รัฐจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหันไป
พ่ึงพิง ดังน้ันรัฐจึงสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด  และสิ่งหน่ึงที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของรัฐก็คือ ความมั่นคง ด้วยเหตุนี้การจะใช้คําว่า “ปฏิวัติ 
รัฐประหาร” จึงต้องมีความระมัดระวัง อย่างยิ่งทั้งในมิติของความหมาย 
มิติทางแนวคิดปรัชญาการเมืองและการกระทําการจริง 
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รายการอา้งอิง 
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ลําดบัชีวประวัติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัย
ประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน ถึงประธานาธิบดี บารัก  

โอบามา (คนท่ี 36 – 44) 
The Sequence of Lifes and events occurred since 
President Lyndon B. Johnson to President Barak 

Obama. (the 36th to 44th) 
        นันทนา  กปิลกาญจน์1

บทคัดย่อ 

 ประธานาธิบดีคนที่ 36 ลินดอน บี จอห์นสัน ดํารงตําแหน่งสืบ
ต่อจากเคนเนดี้ ที่ถึงแก่อสัญกรรมในตําแหน่งไปจนครบวาระของเคนเนด้ี 
และเขาได้รับเลือกต้ังของเขาเองต่อมาอีก 4 ปี  เขาเป็นผู้ริเริ่มที่จะยุติ
สงครามเวียดนามเป็นคนแรก  โดยท่ีประธานาธิบดีริชาร์ต นิกสัน  จะเป็น
ผู้สานต่อจากเขาอีกทีหนึ่ง นักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ไปลง
ดวงจันทร์ก็เกิดข้ึนในสมัยของเขาในปี ค.ศ.1969 ในสมัยประธานาธิบดีคน
ที่ 37 ริชาร์ต นิกสัน นั้น  เขาได้เดินทางไปเปิดสัมพันธไมตรีกับประธาน
เหมาเจ๋อตุงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค .ศ .1972  และมี
สัมพันธไมตรีอันดีกับสหภาพโซเวียต ของนายเบรสเนฟ เท่ากับเป็นการยุติ
สงครามเย็น  เริ่มแรกเขาเข้าไปพัวพันกับคดีอ้ือฉาววอเตอร์เกต ที่เข้าไปดัก
ฟังความลับของพรรคเดโมแครท ทําให้เขาต้องถูกบีบให้ลาออกจาก
ตําแหน่งในวาระท่ี 2 ของเขา ประธานาธิบดี เจอรัล ฟอร์ด ได้ประกาศ
                                                            
1 รองศาสตราจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
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กฎหมายนิรโทษกรรมเขาในรัฐสภา ทําให้เขารอดพ้นจากการถูกนําตัวขึ้น
ศาลอาญาไต่สวน (Impeachment) ประธานาธิบดี คนที่ 38 เจอรัลด์ 
อาร์ ฟอร์ต ดํารงตําแหน่งต่อจากนิกสันที่ต้องลาออกจากตําแหน่งก่อนจะ
ครบวาระ  ฟอร์ตพยายามรักษาสันติภาพของโลก หลังจากการยุติสงคราม
ในกัมพูชาและเวียดนามของปี ค.ศ.1975 ไปแล้ว เขาเป็นประธานาธิบดีที่มี
อายุยืนยาวที่สุด คือ ถึงแก่อสัญกรรมใน  ค.ศ.2006 ด้วยอายุ 93 ปี นาย
จิมมี คาร์เตอร์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 39 ต่อมา  โดยที่เขาเพียงแต่
เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครทคนแรกที่มาจากการเป็นผู้ว่าราชการรัฐ
จอร์เจียมาก่อนเท่านั้น  ไม่ใช่มาจากตําแหน่งวุฒิสมาชิกเหมือนคนอ่ืนๆ  
ในสมัยของเขาได้ทําให้สงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับ
อียิปต์ยุติลง ทําให้คาร์เตอร์แห่งสหรัฐอเมริกา และนายเบนนาเฮม  เบกิน  
ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ร่วมกันในปี ค.ศ.2002 ในสมัยของเขา  
นักศึกษาหัวรุนแรงอิหร่านได้จับเจ้าหน้าที่อเมริกันจํานวน 55 คน  ใน
สถานทูตสหรัฐประจํากรุงเตหะราน เป็นตัวประกันถึง 444 วัน และได้
ปล่อยออกมาในวันที่ประธานาธิบดี โรนัลด์  เรแกน สาบานตนเข้ารับ
ตําแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1981 ส่วนประธานาธิบดี 
โรนัลด์ เรแกน คนที่ 40 นั้น เป็นผู้ที่ทําให้สหรัฐอเมริกากลับมามีความ
เช่ือมั่นใหม่อีกคร้ังหน่ึง  การดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีในวาระที่ 2 ของ
เขา  เป็นศักราชของการคืนดีต่อกันกับสหภาพโซเวียตของนายกอร์บาชอฟ 
เป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นลงโดยสิ้นเชิง  ประธานาธิบดีคนที่ 41 ยอร์ช 
บุช เป็นสมัยที่จักรวรรดิคอมมิวนิสต์รัสเซียล่มสลายในปี ค.ศ.1991  
กําแพงเบอร์ลินที่สร้างขึ้นมาต้ังแต่ ค.ศ.1961 ซึ่งมีความสูง 14 ไมล์ ยาว 
105 ไมล์ ได้ถูกทุบทิ้งลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1989  ได้เกิดสงคราม
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก จากการที่ซัดดัม ฮุสเซน บุกเข้ายึดครอง
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คูเวต เกิดปฏิบัติการพายุทะเลทรายอยู่ 42 วัน กับอีก 100 ช่ัวโมง ทําให้
ซัดดัมต้องยอมจํานนต่อสหรัฐอเมริกา  แต่บุชก็ไม่สามารถแก้ไขเศรษฐกิจ
ถดถอยของสหรัฐอเมริกาได้ ทําให้เขาต้องแพ้การเลือกต้ังประธานาธิบดีแก่ 
นายบิลล์ คลินตัน คนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าคลินตันจะมีเรื่อง
อ้ือฉาวกับนักศึกษาสาวฝึกงานในทําเนียบขาว แต่เขาก็ยังเป็นที่นิยม
ชมชอบอย่างมากในพรรคเดโมแครท ทําให้เขาได้เป็นตัวแทนของพรรคชิง
ตําแหน่งประธานาธิบดีวาระที่ 2 เป็นผลสําเร็จ ส่วนประธานาธิบดีคนที่ 43 
นายยอร์ช ดับเบิลยูบุช บุตรชายของประธานาธิบดีคนที่ 41 ยอร์ช บุช ใน
สมัยของเขาได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายของพวกอัลกออิดะห์ ขึ้นในวันที่  
11 กันยายน ค.ศ.2001 ทําให้สหรัฐอเมริกาดําเนินปฏิบัติการเสรีภาพอัน
ยั่งยืนยงโต้ตอบ โดยการบุกเข้าโจมตีอัฟกานิสถาน  ต่อต้านรัฐบาลของ   
ตาลีบันใน ค.ศ.2001 และเปิดยุทธการเสรีภาพของสหรัฐอเมริกา โค่นล้ม
ประธานาธิบดีฮุสเซน ลงจากอํานาจในปี ค.ศ.2003  เมื่อยอร์ช ดับเบิลยู 
บุช ครบวาระท่ี 2  ในการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี นายบารัก        
โอบามา ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 44   เขาเป็นชาว  
แอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้ดํารงตําแหน่งน้ี  โอบามาได้ดํารงตําแหน่งอยู่ 
2 วาระ โดยจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.2017 (วันที่ 20 มกราคม) ในเดือน
มีนาคม ค.ศ.2016 โอบามาได้เดินทางไปเยือนคิวบา  ยุติความบาดหมาง
ต่อกันอย่างยาวนานถึง 50 ปีลง เปิดการควํ่าบาตรคิวบาและเปิดสถานทูต
ต่อกัน อน่ึงในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2015 ได้มีการก่อการร้ายในกรุง
ปารีส ประเทศฝร่ังเศส และในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.2016 มีการก่อการ
ร้ายในกรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ในทั้งสองเหตุการณ์มีผู้คนบาดเจ็บ
และล้มตายจํานวนมาก โดยทั่วโลกต่างพากันประณามการก่อการร้าย
ดังกล่าว 
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คําสําคัญ:   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี 

 
Abstract 
 Lyndon B. Johnson became the 36th president, after 
the death of John F. Kennedy. He became the president until 
the end of the Kennedy term, and to finish his 4 years term 
later. He was the pioneer who stopped the wars in Vietnam 
which was continued later by Richard M.Nixon. The first 
American astronaut who landed on the moon occurred during 
his administration in 1969. During Richard Nixon, the 37th 
president, the diplomatic mission was opened with Mao of the 
People Republic of China in 1972, and had the good 
relationship with the Soviet Union of Brezhnev, to end the first 
step of Cold War. In the Watergate Scandal, Nixon had to be 
forced to retire from the president position replaced by Gerald 
Ford, the 38th president, who gave the Amnesty Act to Nixon, 
not allowed Congress to get impeachment toward him. Ford 
tried to preserve the world peace, stopped the wars in 
Kampuchea and Vietnam in 1975. He died at the age of 93 
had long life expectancy more than any American presidents. 
In the era of Jimmy Carter, the 39th president. He was elected 
as the Democratic candidate, who just came from the 
governor of Georgia, not came from the senate in the 
Congress like other presidential candidates. He stopped the 
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war between Israel and Egypt which made him and Benehem 
Begin to receive Nobel Peace Prize both of them in the year 
2002. Also, the radical Iranian students captured 55 American 
officials in Tehran as hostages for 444 days, they got released 
on January 20, 1981, on the Inaugural Address Day of Ronald 
Reagan, the 40th president. During his administration, the 
detent between the United States and the Soviet Union 
emerged, made the end of the Cold War completely. Reagan 
could be able to bring back the good hope to American 
nation once mare, while the 41st president, George Bush, the 
era of the Soviet Union collapsed. The Berlin Wall which was 
built in 1961 got demolished on November 9, 1989. The Wall 
had 14 miles high, 106 miles long. The war with Iraq occurred 
because Iraq of Hussein invaded Kuwait, the 42 days Desert 
Storm and 100 hours could stop the defeated Iraq. Bush could 
not be able to recover the economy regression in the United 
States, so that he had to receive the defeat to Bill Clinton, the 
42nd president. Even though his scandal with the trainee 
female student in the White House, he was still admired 
among the Democrat Party, so he got elected as the president 
again for his second term. While the 43rd president, George     
W. Bush, the son of the 41 president, George Bush. During his 
first term, Talibun attacked the World Trade Center Building 
on September 11, 2001, the United States got retaliated 
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against Talibun by invading Afghanistan known as the 
Operation Enduring Peace and the Operation Iraqi Freedom 
also broke out to oust Suddam Hussein in the year 2003. The 
44th president, Barak Obama, he was the first American African 
to become American president. Obama became 2 terms 
president, which will last on January 20, 2017. During his 
second term he went to Cuba as the State visit after 50 years 
of closed relationship among the two countries. The United 
States lifted the sanction with Cuba and opened the Embassy. 
But on November 13, 2015, the IS terrorists bombed Paris, also 
on March 22, 2016, they also bombed Brussels, Belgium. 
These two terrible incidents got so many victims died and 
hundred people got injure. 
Key words:  History of the United States, Presidents  
 
ลําดับที่ 36. ประธานาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson, 
ค.ศ.1963 – 1969) 
 ความเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่ สําหรับชาวอเมริกันนับเป็นวิสัยทัศน์
ของลินดอล์น บี จอห์นสัน เมื่อเป็นประธานาธิบดี เขาได้ผ่านกฎหมายที่
สําคัญท่ีสุดให้แก่ชาติ  แต่เขาพบว่าจากการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี
ของเขา ได้รับการต่อต้านอย่างหนักหน่วงจากการทําสงครามของเขาใน
เวียดนาม 
 จอห์นสันเกิดในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1908 ในภาคกลางของ
รัฐเทกซัส ไม่ไกลจากเขตเมืองจอห์นสันนัก โดยทางบ้านช่วยสร้างที่อยู่
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อาศัยให้เขาด้วย เขาสัมผัสถึงความยากจนของชาวชนบท เมื่อเขาเติบใหญ่
ขึ้น เขาไปทํางานเป็นครูในวิทยาลัยเซาท์เวสต์เทกซัส โดยสอนนักเรียน
เม็กซิกัน 
 ในปี ค.ศ.1937 เขาได้รณรงค์อย่างได้ผลในสภาล่างของโครงการ
นิวดีส โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างแข็งขันจากภรรยาของเขา ช่ือเดิม 
คลอเดีย “เลด้ี เบิร์ต” เทเลอร์ ซึ่งทั้งสองได้แต่งงานกันใน ค.ศ.1934 
ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 เขาเข้าเป็นเรือโทในกองทัพเรืออยู่ไม่นานนัก 
ได้รับเหรียญกล้าหาญในสงครามแปซิฟิกใต้ 
 หลังจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาล่างของคองเกรส
อยู่ 6 สมัย ในปี ค.ศ.1948 ได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิก ในปี ค.ศ.1953 
จอห์นสันได้ช่ือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มของเสียงส่วนน้อยในสภาสูงที่หนุ่มที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของวุฒิสมาชิก และในปี ค.ศ.1955 เมื่อพรรคเดโมแครท
สามารถคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงไว้ได้  เขาก็ได้เป็นประธานวุฒิสมาชิก 
 ในปี ค.ศ.1960 จอห์นสันลงชิงตําแหน่งรันน่ิงเมต (Running 
mate) เป็นรองประธานาธิบดีสมัยเคนเนด้ี จนในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.
1963 เมื่อประธานาธิบดีเคนเนด้ีถูกสังหาร จอห์นสันสาบานตนเข้ารับ
ตําแหน่งบนเคร่ืองบินประจําตําแหน่งประธานาธิบดี (Air Force one) 
 ตอนแรกเขาดําเนินมาตรการที่ประธานาธิบดีเคนเนดี้เตือนให้ทํา
ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรมคือ การออกกฎหมายสิทธิมนุษยชน และตัดการ
เก็บภาษีลง  หลังจากน้ันเขาเตือนว่าประเทศต้องเสริมสร้างสังคมท่ียิ่งใหญ่ 
สถานท่ีซึ่งความหมายของชีวิตมนุษย์เข้ากันได้กับการใช้แรงงานคน ในปี 
ค.ศ.1964  จอห์นสันได้รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีของเขาเอง โดยได้ชัย
ชนะเหนือคู่แข่งของเขาคือ วุฒิสมาชิกจากรัฐอริโซนา นายแบร์รี่ โกลด์   
วอเตอร์ ด้วยคะแนนเสียง 486 ต่อ 52 ในปี ค.ศ.1965 จากจํานวนสมาชิก
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ของพรรคเดโมแครทมีอยู่อย่างท่วมท้น  ในสภาคองเกรส จอห์นสันผ่าน
กฎหมายช่วยการศึกษา ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาล ปรับปรุง
สภาพเมือง อนุรักษ์ทรัพยากร พัฒนาเขตเสื่อมโทรม ต่อสู้กับความยากจน 
ควบคุมและป้องกันอาชญากรรมและเยาวชนเกเร และขจัดอุปสรรคของ
สิทธิในการลงคะแนนของชาวอเมริกัน แอฟริกันผิวดํา 
 ภายใต้รัฐบาลของจอห์นสัน ประเทศประสบความสําเร็จอย่าง
น่าทึ่งในโครงการสํารวจอวกาศ ซึ่งเขาเน้นมาต้ังแต่เข้ารับตําแหน่ง
ประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นของการต่อต้านความ
ยากจน  ความวุ่นวายในสังคมและการจลาจลในถ่ินของพวกผิวดํา 
ก่อให้เกิดความยากลําบากกับประเทศเหมือนกัน ประธานาธิบดีจอห์นสัน
จากอิทธิพลที่เขามีต่อการต้านการกีดกันแบ่งแยกสีผิว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบวินัย โดยการผ่านกฎหมายที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม
ในปี ค.ศ.1968 
 ความจริงแล้วจอห์นสันพยายามทําการอย่างลับๆ ที่จะให้มีการ
ถอนตัวออกจากเวียดนาม  แต่ไม่สัมฤทธ์ิผล ยิ่งทําให้สงครามทวีความ
ดุเดือดขึ้นไปอีก ในปลายเดือนมีนาคม ค.ศ.1968 เมื่อเขาจํากัดการทิ้ง
ระเบิดในเวียดนามเหนือลง  เพ่ือทําให้มีการเจรจาเป็นทางการเกิดขึ้น ใน
เวลาเดียวกัน  เขาไม่คิดจะชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของ
เขา  บางคนเลยตั้งข้อสงสัยว่าการท่ีจอห์นสัน ไม่ยอมลงชิงก็เน่ืองจากเขา
กลัวแพ้เลือกต้ัง  โดยที่เขายืนยันว่า เขามีความปรารถนาที่จะปวารณา
ตัวอย่างสุดกําลังเพ่ือแสวงหาสันติภาพ 
 ก่อนที่จอห์นสันจะถึงแก่อสัญกรรมในเดือนมกราคม ค.ศ.1973 
ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อมีอายุได้ 63 ปีในบ้านพัก (ทําเนียบขาว) ที่ไร่
ของเขาในเขตจอห์นสัน เคาน์ต้ี รัฐเทกซัส ซึ่ง ณ แห่งน้ี จอห์นสันได้
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เตรียมการให้ประธานาธิบดีเคนเนด้ี และนางแจ๊กเกอลีน มาพํานักบนช้ัน 2 
ของบ้านทําเนียบขาวในรัฐเทกซัสสัก 2 สัปดาห์ แต่เคนเนดี้ก็ถูกยิงเสียชีวิต
เสียก่อน จอห์นสันได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีนิกสัน เสนอว่า
ข้อตกลงสัญญาสันติภาพกับเวียดนามใกล้จะลงนามกันแล้ว 
 ต่อมาชาวอเมริกันได้ยกย่องจอห์นสันจากความพยายามอย่าง
สุดกําลังของเขาที่จะเปลี่ยนสังคมอเมริกันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยล้มการขยายการ
ปฏิบัติการทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเขา การปรากฏตัวคร้ัง
สุดท้ายของเขาในสภาคองเกรสครั้งล่าสุดในปี ค.ศ.1969 เขาทํานายว่า ใน
ศตวรรษนับจากนี้ไป อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะพูดได้ว่า “เราได้พยายามแล้ว” 
 
ลําดับที่  37. ประธานาธิบดี ริชาร์ด เอม นิกสัน (Richard M. Nixon, 
ค.ศ.1969 – 1974) 
 เมื่อริชาร์ด นิกสัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปีค.ศ.
1968 เขาได้ประกาศว่า จุดมุ่งหมายของเขาก็คือ “การนําชาวอเมริกันให้
กลับมารวมกัน”  ชาติได้มีการแตกแยกอย่างเจ็บปวด ด้วยความสับสนของ
สังคมเมืองและสงครามนอกประเทศ ระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ประธานาธิบดี นิกสัน ประสบความสําเร็จในการยุติการรบของชาว
อเมริกันในเวียดนาม  ทําให้สัมพันธภาพกับสหภาพโซเวียตดีขึ้น และยุติ
ความบาดหมางกับจีน  แต่ตลอด 4 ปีที่เขาดําเนินการให้มีการยุติสงคราม
และอ้ือฉาวในคดีวอเตอร์เกตทําให้เกิดการแบ่งแยกชาติขึ้นมาใหม่ และทํา
ให้เขาต้องลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี 
 เกิดที่เมืองยอร์มาลินดาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 9 มกราคม 
ค.ศ.1913 นิกสันเข้าเรียนในวิทยาลัยวิททิเยและมหาวิทยาลัยดุ๊กในสาขา
กฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนทางด้านกฎหมาย ในปีค.ศ.1940 เขาได้
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เตรียมการให้ประธานาธิบดีเคนเนด้ี และนางแจ๊กเกอลีน มาพํานักบนช้ัน 2 
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ศตวรรษนับจากนี้ไป อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะพูดได้ว่า “เราได้พยายามแล้ว” 
 
ลําดับที่  37. ประธานาธิบดี ริชาร์ด เอม นิกสัน (Richard M. Nixon, 
ค.ศ.1969 – 1974) 
 เมื่อริชาร์ด นิกสัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปีค.ศ.
1968 เขาได้ประกาศว่า จุดมุ่งหมายของเขาก็คือ “การนําชาวอเมริกันให้
กลับมารวมกัน”  ชาติได้มีการแตกแยกอย่างเจ็บปวด ด้วยความสับสนของ
สังคมเมืองและสงครามนอกประเทศ ระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ประธานาธิบดี นิกสัน ประสบความสําเร็จในการยุติการรบของชาว
อเมริกันในเวียดนาม  ทําให้สัมพันธภาพกับสหภาพโซเวียตดีขึ้น และยุติ
ความบาดหมางกับจีน  แต่ตลอด 4 ปีที่เขาดําเนินการให้มีการยุติสงคราม
และอ้ือฉาวในคดีวอเตอร์เกตทําให้เกิดการแบ่งแยกชาติขึ้นมาใหม่ และทํา
ให้เขาต้องลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี 
 เกิดที่เมืองยอร์มาลินดาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 9 มกราคม 
ค.ศ.1913 นิกสันเข้าเรียนในวิทยาลัยวิททิเยและมหาวิทยาลัยดุ๊กในสาขา
กฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนทางด้านกฎหมาย ในปีค.ศ.1940 เขาได้
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แต่งงานกับแพทริเซีย ทั้งสองมีบุตรสาว 2 คน ทรีเซียและจูลี ในระหว่าง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เขาเป็นนาวาโทผู้บัญชาการในแปซิฟิก 
 เมื่อออกจากประจําการ  เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกในสภาคอง
เกรส จากเขตรัฐแคลิฟอร์เนียของเขา  ในปี ค.ศ.1950 ได้เป็นวุฒิสมาชิก อีก 
2 ปีต่อมา นายพลไอเซ็นฮาว์ได้เลือกให้เขา ในตอนน้ันเขาอายุได้ 39 ปี           
ให้ลงแข่งขัน ในตําแหน่งรองประธานาธิบดีของเขา 
 ในปี ค.ศ.1960 ลงชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีกับจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้  แต่พ่ายแพ้แบบเฉียดฉิวจากคะแนน 303 ต่อ 219 ถึงขนาดท่ีเขา
นึกว่าเขาถูกโกงการเลือกต้ัง และในปี ค.ศ.1962 เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าการ         
รัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย  แต่ในที่สุดจากการเลือกต้ังประธานาธิบดีในปี 
ค.ศ.1968 เขาได้ชัยชนะรองประธานาธิบดี เฮอร์เบิร์ต ฮัมฟรีย์ ตัวแทน
จากพรรคเดโมแครท และนายจอร์จ วอลเลส ผู้ว่าการรัฐอลาบามา ซึ่งเป็น
พรรคที่ 3  ด้วยคะแนน 301 : 191 : 46 
 ความสําเร็จของนิกสันขณะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีมีหลาย
ประการ รวมท้ังการแบ่งปันรายได้  ยุติกฎหมายฉบับร่าง ออกกฎหมาย
ป้องกันอาชญากรรม และขยายโครงการส่ิงแวดล้อม ตามที่เขาได้สัญญาไว้       
เขาได้แต่งต้ังผู้พิพากษาท่ีมีหลักปรัชญาอนุรักษ์นิยมให้เป็นผู้พิพากษาศาล
สูงสุดของประเทศ ในปี ค.ศ.1969 เขาต้อนรับนักบินอวกาศท่ีเดินทางไป
ลงดวงจันทร์เป็นครั้งแรก 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1972 นิกสันบินไปปักก่ิงและเข้าพบกับ
เหมาเจ๋อตุง และในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1972 เดินทางไปประชุมสุดยอด
กับเลโอนิด เบรสเนฟ และสามารถลงนามในสนธิสัญญาจํากัดยุทธศาสตร์
ของอาวุธนิวเคลียร์ ในเดือนมกราคม ค.ศ.1973 เขาได้ประกาศข้อตกลง
กับเวียดนามเหนือที่จะยุติบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปพัวพันในอินโดจีน 
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 ในปี ค.ศ.1972 ในการชิงชัยตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 
ของเขา เขาเอาชนะคู่แข่งคือ  นายจอร์จ แมคโกเวน วุฒิสมาชิกแห่งรัฐ
เซาท์ดาโกต้าอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนคณะผู้เลือกต้ัง 521 ต่อ 17 เสียง    
อีก 3-4 เดือนต่อมา  การบริหารของเขาต้องเผชิญกับการไปดักฟัง
ความลับ ณ ที่ทําการของพรรคเดโมแครทรู้จักกันว่าเร่ืองอ้ือฉาวแห่ง     
วอเตอร์เกต (Watergate scandal) นิกสันปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับการดักฟัง ณ  ที่ทําการของพรรคเดโมแครท  แต่ศาลสูงสุดบังคับ
ให้เขาส่งเทปบันทึกการพูดคุยในห้องรูปไข่ของทําเนียบมาให้ศาล ซึ่ง
ช้ีให้เห็นว่าเขาพยายามบิดเบือนการตรวจสอบและขัดขวางความยุติธรรม 
 จากผลของความอ้ือฉาวดังกล่าว ทําให้รองประธานาธิบดี สปิโร 
แอกนิว ได้ยื่นใบลาออกในปี ค.ศ.1973 นิกสันได้เสนอช่ือนายเจอรัล ฟอร์ด 
ซึ่งเป็นหัวหน้าในสภาล่างเสียงส่วนน้อยให้ดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดี
แทน โดยความเห็นชอบของสภาคองเกรส 
 เมื่อเขาต้องเผชิญกับการที่ดูเหมือนว่าจะถูกดําเนินคดีความผิด 
(Impeachment) นิกสันได้ประกาศในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1974 ว่าจะ
ลาออกในวันรุ่งข้ึน “นับเป็นขบวนการของการไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งยวดของชาติ” 
 ประธานาธิบดี เจอรัล ฟอร์ด ได้ประกาศกฎหมายนิรโทษกรรม 
(Amnesty Act) ต่อสภาคองเกรส ยกโทษเขาทําให้เขารอดจากการถูกนํา
ตัวขึ้นศาลอาญาไต่สวน และเป็นไปได้ว่าจะต้องติดคุก นิกสันได้ใช้เวลาอีก    
20 ปีที่เหลือก่อนที่เขาจะถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1994 ด้วยการพยายาม
ที่จะนําช่ือเสียงของเขาคืนกลับมาด้วยการเขียนหนังสือจํานวนมาก และ
กล่าวสุนทรพจน์ในที่ต่างๆ 
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ให้เขาส่งเทปบันทึกการพูดคุยในห้องรูปไข่ของทําเนียบมาให้ศาล ซึ่ง
ช้ีให้เห็นว่าเขาพยายามบิดเบือนการตรวจสอบและขัดขวางความยุติธรรม 
 จากผลของความอ้ือฉาวดังกล่าว ทําให้รองประธานาธิบดี สปิโร 
แอกนิว ได้ยื่นใบลาออกในปี ค.ศ.1973 นิกสันได้เสนอช่ือนายเจอรัล ฟอร์ด 
ซึ่งเป็นหัวหน้าในสภาล่างเสียงส่วนน้อยให้ดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดี
แทน โดยความเห็นชอบของสภาคองเกรส 
 เมื่อเขาต้องเผชิญกับการที่ดูเหมือนว่าจะถูกดําเนินคดีความผิด 
(Impeachment) นิกสันได้ประกาศในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1974 ว่าจะ
ลาออกในวันรุ่งขึ้น “นับเป็นขบวนการของการไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งยวดของชาติ” 
 ประธานาธิบดี เจอรัล ฟอร์ด ได้ประกาศกฎหมายนิรโทษกรรม 
(Amnesty Act) ต่อสภาคองเกรส ยกโทษเขาทําให้เขารอดจากการถูกนํา
ตัวขึ้นศาลอาญาไต่สวน และเป็นไปได้ว่าจะต้องติดคุก นิกสันได้ใช้เวลาอีก    
20 ปีที่เหลือก่อนที่เขาจะถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1994 ด้วยการพยายาม
ที่จะนําช่ือเสียงของเขาคืนกลับมาด้วยการเขียนหนังสือจํานวนมาก และ
กล่าวสุนทรพจน์ในที่ต่างๆ 
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 จากคําสั่งเสียของเขา ณ หลุมฝังศพเขาที่เมืองยอร์มาลินดา 
จารึกคํากล่าวของการสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีในวาระแรก
ของเขา โดยท่ีเขาหวังจะได้รับการยอมรับที่เขาได้จารึกไว้ที่หลุมฝังศพของ
เขาว่า “จะเป็นเกียรติยศท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถจะยกให้
ข้าพเจ้าได้ดํารงตําแหน่งผู้สร้างเสรีภาพ” 
 
ลําดับที่ 38. ประธานาธิบดี เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด (Gerald R. Ford, 
ค.ศ.1974 – 1977) 
 เมื่อเจอรัลด์ ฟอร์ด สาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีใน
วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1974 เขาได้ประกาศว่า “ข้าพเจ้าก้าวเข้ามาใน
ตําแหน่งประธานาธิบดีภายใต้สถานการณ์ที่กดดันนี้ เป็นเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ที่รบกวนจิตใจของเราและทําร้ายหัวใจของเรา” เขาบอก
ชาวอเมริกันว่า “ฝันร้ายของชาติอันยาวนานได้จบลงแล้ว” 
 ฟอร์ดเป็นรองประธานาธิบดี ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี
ตามบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตราท่ี 25 และภายหลังจากการเกิด
คดีอ้ือฉาว วอเตอร์เกต สืบต่อจากนิกสันที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกท่ีได้
ลาออกจากตําแหน่งก่อนที่จะหมดวาระครั้งที่ 2 
 เขาเกิดในเมืองโอมาฮาในรัฐเนบราสก้า เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 
ค.ศ.1913 ในครอบครัวเลสลี คิงก์ จูเนียร์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจกับภรรยาซ่ึงเป็น
มารดาของเขาชื่อ โดโรธี เมื่อเลสลี คิงก์เปลี่ยนจากพยางค์หลังเป็น ซีเนียร์ 
ทั้งสองคนมีการล่วงละเมิดทางเพศกัน โดโรธีต้องหอบลูกหนีสามี และได้
หย่าร้างต่อมา และเธอได้แต่งงานใหม่กับ เจอรัล ฟอร์ด แห่งแกรนต์ 
แรปพิตต์ (Rapids) ในรัฐมิชิแกน ซึ่งให้ช่ือบุตรบุญธรรมของเขาได้ใช้ช่ือเขา
ต่อมา  เด็กหนุ่มฟอร์ดเข้าอยู่ในทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และ
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ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเยล โดยไปเป็นผู้ช่วยโค้ช  ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษา
วิชากฎหมายไปด้วย 
 ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 เขารับยศนาวาตรีในกองทัพเรือ 
ภายหลังสงครามเขากลับมาอยู่ที่เมืองแกรนด์แฮพพิตส์ โดยเข้าฝึกฝน
กฎหมาย และเข้าสู่การเมืองสังกัดพรรครีพับลิกัน 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่จะ
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในสภาคองเกรสในปี ค.ศ.1948 เขาได้แต่งงานกับ
นางเบตต้ี บลูมเมอร์ ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 4 คนคือ ไมเคิล แจ๊ค สตีเวน 
และซูซาน 
 เขาเป็นสมาชิกในสภาล่างถึง 25 ปี ฟอร์ดมีช่ือเสียงในด้านการ
บูรณภาพ  ใจกว้าง ความสุภาพ ทําให้เพ่ือนร่วมงานของเขา เลือกเขาเป็น
ประธานพรรคในปี ค.ศ.1965 เขาได้รับความนิยมชมช่ืนในสภาคองเกรส       
ช่วย ยืนยันใ ห้นิกสันมี เห ตุผลที่ จะ เลือกเขาใ ห้ ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานาธิบดีแทนรองประธานาธิบดี แอกนิว ซึ่งขอลาออก 
 เมื่อเข้ามาเป็นประธานาธิบดี ฟอร์ดต้องเผชิญกับการท้ายทาย
ของภาวะเงินเฟ้อ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจตกตํ่า แก้ไขการขาดแคลนพลังงาน และ
พยายามรักษาสันติภาพของโลก  เขาพยายามจะเยียวยาต่อความเจ็บปวด
ของคดี   วอเตอร์เกต โดยการให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีนิกสัน   
เขาได้แต่งต้ังอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก นายเนลสัน ร็อกกีเฟลเลอร์ ให้เป็น
รองประธานาธิบดี นับเป็นคนที่สองที่มาจากการแต่งต้ัง 
 ในสภาคองเกรสท่ีมีเสียงของพรรคเดโมแครทจํานวนมาก ทําให้
เขาสามารถยับยั้งกฎหมายได้หลายฉบับ จากการเกรงภาวะเงินเฟ้อทําให้
เขาทําการยับย้ังกฎหมายจํานวนมากที่ไม่ได้ใช้ ในกิจการของทหารซึ่งเพ่ิม
งบขาดดุลจํานวนมหาศาลอยู่แล้ว ระหว่างที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่ 14 เดือน 
เขาใช้สิทธิยับย้ังกฎหมายถึง 39 ฉบับ และยับย้ังอยู่ได้ยาวนานเสมอ 
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ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเยล โดยไปเป็นผู้ช่วยโค้ช  ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษา
วิชากฎหมายไปด้วย 
 ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เขารับยศนาวาตรีในกองทัพเรือ 
ภายหลังสงครามเขากลับมาอยู่ที่เมืองแกรนด์แฮพพิตส์ โดยเข้าฝึกฝน
กฎหมาย และเข้าสู่การเมืองสังกัดพรรครีพับลิกัน 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่จะ
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในสภาคองเกรสในปี ค.ศ.1948 เขาได้แต่งงานกับ
นางเบตต้ี บลูมเมอร์ ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 4 คนคือ ไมเคิล แจ๊ค สตีเวน 
และซูซาน 
 เขาเป็นสมาชิกในสภาล่างถึง 25 ปี ฟอร์ดมีช่ือเสียงในด้านการ
บูรณภาพ  ใจกว้าง ความสุภาพ ทําให้เพ่ือนร่วมงานของเขา เลือกเขาเป็น
ประธานพรรคในปี ค.ศ.1965 เขาได้รับความนิยมชมช่ืนในสภาคองเกรส       
ช่วย ยืนยันใ ห้นิกสันมี เห ตุผลที่ จะ เลือกเขาใ ห้ ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานาธิบดีแทนรองประธานาธิบดี แอกนิว ซึ่งขอลาออก 
 เมื่อเข้ามาเป็นประธานาธิบดี ฟอร์ดต้องเผชิญกับการท้ายทาย
ของภาวะเงินเฟ้อ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจตกตํ่า แก้ไขการขาดแคลนพลังงาน และ
พยายามรักษาสันติภาพของโลก  เขาพยายามจะเยียวยาต่อความเจ็บปวด
ของคดี   วอเตอร์เกต โดยการให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีนิกสัน   
เขาได้แต่งต้ังอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก นายเนลสัน ร็อกกีเฟลเลอร์ ให้เป็น
รองประธานาธิบดี นับเป็นคนท่ีสองที่มาจากการแต่งต้ัง 
 ในสภาคองเกรสท่ีมีเสียงของพรรคเดโมแครทจํานวนมาก ทําให้
เขาสามารถยับยั้งกฎหมายได้หลายฉบับ จากการเกรงภาวะเงินเฟ้อทําให้
เขาทําการยับย้ังกฎหมายจํานวนมากที่ไม่ได้ใช้ ในกิจการของทหารซึ่งเพ่ิม
งบขาดดุลจํานวนมหาศาลอยู่แล้ว ระหว่างที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่ 14 เดือน 
เขาใช้สิทธิยับย้ังกฎหมายถึง 39 ฉบับ และยับย้ังอยู่ได้ยาวนานเสมอ 
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 ในสมัยดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกในสภาคองเกรส  เขาคิดว่าเขา
เป็นผู้เดินสายกลาง ในกิจการภายในประเทศ เป็นนักอนุรักษ์นิยมทาง
การเงินและดําเนินนโยบายระหว่างประเทศอย่างนุ่มนวล โดยท่ีฟอร์ตมี
ความกระตือรือร้นที่จะคงไว้ซึ่ ง อํานาจและช่ือเสียงเกียรติคุณของ
สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการล้มสลายในกัมพูชาและเวียดนามใต้ ป้องกัน
สงครามในตะวันออกกลางไม่ให้ปะทุขึ้นมาใหม่  คงไว้ซึ่งจุดประสงค์อันแน่ว
แน่ โดยการส่งความช่วยเหลือไปให้ทั้งอิสราเอลและอียิปต์ การบริหารงาน
สมัยของฟอร์ตพยายามชักชวนให้ทั้งสองประเทศยอมรับการสงบศึกกัน
ช่ัวคราว การผ่อนคลายความตึงเครียด (Détente) กับสหภาพโซเวียตยัง
ดําเนินต่อไป เมื่อประธานาธิบดีฟอร์ตและผู้นําโซเวียต นายเลโอนิด        
เบรสเนฟได้บรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ในการจํากัดอาวุธนิวเคลียร์ 
 จากความเหน่ือยอ่อนที่ไปต่อกรชิงชัยเสนอช่ือเข้าชิงตําแหน่งผู้
แข่งขันขั้นต้น (Primary) ของพรรครีพับลิกันกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย 
นายโรนัลด์ เรแกน ชิงตําแหน่งประธานาธิบดี  และในปี ค.ศ.1976     
ฟอร์ตต้องมาแพ้คะแนนเสียงประชาชนแก่จิมมี คาร์เตอร์ ด้วยคะแนน 51 
ต่อ 48 เปอร์ เซ็นต์  หลังจากน้ันฟอร์ตและเบตตี้ ได้กลับไปอยู่ที่รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งมิสซิสฟอร์ตต้องเข้ารับการบําบัดปัญหาการติดยาและติด
เหล้าของเธอ  ซึ่งเธอซ่อนพฤติกรรมดังกล่าวอย่างมิดชิดต้ังแต่อยู่ใน
ทําเนียบขาว และเปิดศูนย์เบ็ตต้ีฟอร์ตเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่คนอ่ืนอย่าง
ที่เกิดกับเธอ 
 เมื่อเจอรัล ฟอร์ต ถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.2006 เขามีอายุยืน
ที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันต่างจดจํา
คําพูดของประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ ที่ได้กล่าวเม่ือได้อํานาจต่อจาก
ฟอร์ต  ในปี ค.ศ.1977 ความว่า “สําหรับตัวข้าพเจ้าและประเทศชาติของ
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เรา ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานาธิบดี เจอรัล ฟอร์ต ในทุกส่ิงที่ท่านได้
ทําเพ่ือเยียวยาประเทศของเราเอาไว้” 
 
ลําดับที่ 39.  ประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter, ค.ศ.
1977 – 1981) 
 จิมมี คาร์เตอร์ สัญญาให้รัฐบาลของเขา เป็นเสมือนผู้แข่งขัน 
เป็นผู้ปลอบประโลม และมีความดีเท่ากับชาวอเมริกันทั้งหลาย  เขา
ประสบความสําเร็จอย่างเห็นได้ชัด แต่เป็นยุคของราคาพลังงานที่เพ่ิมข้ึน 
เงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน  และความทุกข์ระทมของโลกที่เพ่ิมข้ึน และคาร์เตอร์ต้อง
มาพบกับความยากลําบากที่ต้องมาเจอกับความคาดหวังอย่างสูงจากชาว
อเมริกัน 
 เจมส์ เอรัล คาร์เตอร์ จูเนียร์ เกิดในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1924 
ที่เมืองเพลน รัฐจอร์เจีย เป็นเจ้าของไร่ถั่วพีนัท  ชอบพูดการเมือง นับถือ
นิกายแบปทีสต์เป็นหลักในการใช้ชีวิตของเขา รับปริญญาตรีในปี ค.ศ.
1946 จากวิทยาลัยทหารเรือท่ีเมืองแอนนาโพลีส รัฐเมริแลนด์ คาร์เตอร์ได้
แต่งงานกับโรสซาลีน สมิธ ทั้งสองมีบุตรชายด้วยกัน 3 คนคือ จอห์น       
วิลเลี่ยม (แจ๊ก) เจมส์ เอรัลที่ 3 (ชิป) ดอนเนล เจฟฟี (เจฟฟ) และบุตรสาว
อีก 1 คนคือ อามี ลีนน์ 
 เขารับราชการทหารเรืออยู่ 7 ปี คาร์เตอร์ได้กลับมาอยู่ที่เมือง 
เพลนส์ ในปี ค.ศ.1962 ได้รับเลือกต้ังให้เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐจอร์เจีย 
และอีก 8 ปีต่อมา ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐจอร์เจีย ในบรรดาผู้ว่าการรัฐ
ที่หนุ่มของรัฐทางตอนใต้  เขาดึงดูดความสนใจต่อมหาลัยด้วยการเน้น
ประสิทธิภาพในรัฐบาลและยกเลิกการกีดกันในเรื่องเช้ือชาติ 
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 เมื่อคาร์เตอร์ประกาศเข้าชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีใน
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โซต้าให้เป็นรันน่ิงเมต (ว่าที่รองประธานาธิบดี) ของเขา  คาร์เตอร์โต้วาที
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เฟ้อและดอกเบ้ียยังสูงอยู่มาก และความพยายามท่ีจะลดอัตราทั้งสองอย่าง
ลงก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอย 
 คาร์เตอร์ดําเนินการแก้ไขการขาดแคลนพลังงานโดยการออก
ประกาศนโยบายพลังงานแห่ งชา ติ  และลดราคาน้ํ ามัน เบนซิน
ภายในประเทศเพ่ือกระตุ้นการผลิต  เขากระตุ้นประสิทธิภาพของรัฐบาล 
โดยการปฏิรูประบบราชการและเรียกร้องยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดใน
อุตสาหกรรมรถบรรทุกและสายการบิน มีนโยบายระบบสวนสาธารณะของ
เขาออกไป รวมทั้งปกป้องที่ดิน 103 ล้านเอเคอร์ ในรัฐอลาสก้าด้วย  เขา
จัดต้ังกระทรวงศึกษาธิการ  และแต่งต้ังผู้สื่อข่าวหญิงเป็นจํานวนมาก  ชาว
แอฟริกันอเมริกัน และชาวสเปนเข้าทํางานในงานของรัฐบาล  
 การเน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนของคาร์เตอร์ก่อให้เกิดความเย็น
ชาในหมู่ผู้นําของสหภาพโซเวียต ก่อให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นในจักรวรรดิของ

345 

สหภาพโซเวียต คาร์เตอร์รณรงค์จนสามารถทําให้สภาสูงให้สัตยาบันใน
สนธิสัญญาคลองปานามาเป็นผลสําเร็จ  เขาเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนอย่าง
เต็มรูปแบบ และทําสนธิสัญญา SALT II จํากัดอาวุธนิวเคลียร์กับสหภาพ 
โซเวียตได้อย่างสมบูรณ์  เขาเป็นตัวกลางให้ประธานาธิบดีแอนวาร์ ซาดัก
ของอียิปต์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล นายเมนเนเฮม เบกินส์ มาลงนามยุติ
การสู้รบกันที่ แคมป์ เดวิด โดยใช้เวลา 12 วัน ในปี ค.ศ.1978 เป็น
ผลสําเร็จ โดยที่ต่อมาทั้งสองคนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกัน
ในปี ค.ศ.2002  แต่ในปีสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของ
คาร์เตอร์  เหตุการณ์เลวร้ายต่างรุมเร้าเขาอย่างเต็มที่ กล่าวคือในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1979  สหภาพโซเวียตในสมัยประธานาธิบดีเลโอนิค         
เบรสเนฟ บุกเข้าอัฟกานิสถาน  นักศึกษาอิหร่านหัวรุนแรง โดยการ
สนับสนุนของอยาตอเลาะห์ไดไมนี จับตัวคนในสถานทูตอเมริกันประจํา
กรุงเตหะราน เป็นตัวประกันจํานวน 55 คน เป็นเวลา 444 วัน และได้
ปล่อยตัวในวันสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน
วาระแรกในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1981  โดยประธานาธิบดีเรแกนขอให้
อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ เป็นตัวแทนไปรับตัวประกันกลับสู่ประเทศ 
โดยผ่านเมืองแฟรงค์เฟิร์ตของเยอรมนี  และชาวอเมริกันต้องทนทุกข์จาก
ภาวะเงินเฟ้ออย่างแสนสาหัส และการว่างงานอีกด้วย ความสับสนวุ่นวาย
ของชาติทวีขึ้นเมื่อโรนัลด์  เรแกนได้ชัยชนะต่อจิมมี  คาร์เตอร์ ในการ
เลือกต้ังในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1980  แบบถล่มทะลายด้วยคะแนนเสียง
คณะผู้เลือกต้ัง 483 ต่อ 49 จากคะแนนเสียงประชาชน 51 ต่อ 42 
เปอร์เซ็นต์ 
 ถึงแม้ ว่าคา ร์ เตอร์จะแพ้เลือก ต้ัง  แต่ก็ ไ ด้ ช่ือ ว่าเ ป็นอดีต
ประธานาธิบดีที่ดีที่สุดคนหน่ึงในประวัติศาสตร์  ที่ห้องสมุดของเขาท่ีเมือง



345มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

345 

สหภาพโซเวียต คาร์เตอร์รณรงค์จนสามารถทําให้สภาสูงให้สัตยาบันใน
สนธิสัญญาคลองปานามาเป็นผลสําเร็จ  เขาเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนอย่าง
เต็มรูปแบบ และทําสนธิสัญญา SALT II จํากัดอาวุธนิวเคลียร์กับสหภาพ 
โซเวียตได้อย่างสมบูรณ์  เขาเป็นตัวกลางให้ประธานาธิบดีแอนวาร์ ซาดัก
ของอียิปต์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล นายเมนเนเฮม เบกินส์ มาลงนามยุติ
การสู้รบกันที่ แคมป์ เดวิด โดยใช้เวลา 12 วัน ในปี ค.ศ.1978 เป็น
ผลสําเร็จ โดยที่ต่อมาท้ังสองคนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกัน
ในปี ค.ศ.2002  แต่ในปีสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของ
คาร์เตอร์  เหตุการณ์เลวร้ายต่างรุมเร้าเขาอย่างเต็มที่ กล่าวคือในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1979  สหภาพโซเวียตในสมัยประธานาธิบดีเลโอนิค         
เบรสเนฟ บุกเข้าอัฟกานิสถาน  นักศึกษาอิหร่านหัวรุนแรง โดยการ
สนับสนุนของอยาตอเลาะห์ไดไมนี จับตัวคนในสถานทูตอเมริกันประจํา
กรุงเตหะราน เป็นตัวประกันจํานวน 55 คน เป็นเวลา 444 วัน และได้
ปล่อยตัวในวันสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน
วาระแรกในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1981  โดยประธานาธิบดีเรแกนขอให้
อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ เป็นตัวแทนไปรับตัวประกันกลับสู่ประเทศ 
โดยผ่านเมืองแฟรงค์เฟิร์ตของเยอรมนี  และชาวอเมริกันต้องทนทุกข์จาก
ภาวะเงินเฟ้ออย่างแสนสาหัส และการว่างงานอีกด้วย ความสับสนวุ่นวาย
ของชาติทวีขึ้นเมื่อโรนัลด์  เรแกนได้ชัยชนะต่อจิมมี  คาร์เตอร์ ในการ
เลือกต้ังในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1980  แบบถล่มทะลายด้วยคะแนนเสียง
คณะผู้เลือกต้ัง 483 ต่อ 49 จากคะแนนเสียงประชาชน 51 ต่อ 42 
เปอร์เซ็นต์ 
 ถึงแม้ ว่าคา ร์ เตอร์จะแพ้เลือก ต้ัง  แต่ก็ ไ ด้ ช่ือ ว่าเ ป็นอดีต
ประธานาธิบดีที่ดีที่สุดคนหน่ึงในประวัติศาสตร์  ที่ห้องสมุดของเขาท่ีเมือง



วารสารศิลปศาสตร์346

346 

แอตแลนต้า ในรัฐจอร์เจีย  นอกจากจัดแสดงผลงานบริหารในสมัยของเขา
แล้ว  ยังเป็นศูนย์กลางท่ีจัดแสดงถึงวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ขัดแย้งต่างๆ 
อีกด้วย ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตยในบางประเทศ 
และต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใน
ปี ค.ศ.2002 (ต่อจากประธานาธิบดีธีโอดอร์ รุสเวลท์ และวูดโรว์ วิลสัน) 
 
ลําดับที่ 40. ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน (Ronald Reagan, ค.ศ.
1981 – 1984) 
 ตลอดสมัยที่โรนัลด์ เรแกน ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอยู่ 8 ปี 
สงครามเย็นก็ได้ยุติลง ประเทศดูเหมือนจะได้รับจริยธรรมกลับคืนมา และ
ชาวอเมริกันต่างพอใจต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กําลังรุ่งเรือง 
 เรแกนเกิดมาจากครอบครัวท่ีบิดาจอห์น เป็นคนทํารองเท้าขาย 
และมารดาช่ือ แนลล์ ในเมืองแทมปิโก รัฐอิลลินอยส์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
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ของผลประโยชน์ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลงได้ และนําไปสู่
ความเป็นอนุรักษ์นิยมของผู้แสดงทุกคนที่จะได้แบ่งผลประโยชน์จากผู้ผลิต
ภาพยนตร์บ้าง ในฐานะเจ้าของโรงละคร จี อี (GE Theater) เขาออก
เดินทางไปทั่วประเทศและเป็นโฆษกของนักอนุรักษ์นิยม  ในปี ค.ศ.1966 
เขาชิงชัยตําแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กับแพต บราวน์ และได้ชัยชนะ 
และต่อมาก็ได้รับเลือกให้เป็นต่ออีกในปี ค.ศ.1970 
 ในปี ค.ศ.1976 เขาไม่สามารถเป็นตัวแทนแข่งชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันสู้กับเจอรัล ฟอร์ตได้  แต่ได้รับการเสนอ
ช่ือชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary) ของพรรคใน
ปี ค.ศ.1980 แข่งกับจิมมี คาร์เตอร์ แห่งพรรคเดโมแครทต่อไป ซึ่งในช่วง
การณรงค์ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้น คะแนนของเขาเข้ามาใกล้ประธานาธิบดี
คาร์เตอร์อย่างมาก  แต่จากสภาวการณ์ของเงินเฟ้อและการว่างงานทําให้ผู้
ลงคะแนนต้องประสบความยากลําบาก ความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาที่
ไม่สามารถป้องกันการบุกเข้าอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตได้ และตัว
ประกันอเมริกันถูกจับที่สถานทูตอเมริกันในกรุงเตหะรานถึง 444 วัน ใน
ปลายปี ค.ศ.1980 รวมทั้งยังตะขิดตะขวงใจต่อการขาดประสบการณ์
ทางด้านต่างประเทศของเรแกน  และยังค้นพบแผนการท่ีเรแกนจะทําการ
สงบศึกกับสหภาพโซเวียตอีกด้วย  แต่ก่อนการเลือกต้ังจะเกิดมีขึ้น ในการ
โต้วาทีของเขากับจิมมี คาร์เตอร์ เขาสามารถแก้ข้อกังขาที่มีมาทั้งหมดลง
ได้ด้วยการประกาศด้วยคําอันกล้าหาญออกมาว่า “มาบัดนี้ท่านควรจะ
ดําเนินการให้ดีกว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนหน้าน้ีเสียที” ซึ่งคําพูด
ดังกล่าวทําให้เขาประสบชัยชนะเป็นประธานาธิบดีในวาระแรกของเขา
ต่อสู้กับ จิมมี คาร์เตอร์ ด้วยคะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ัง 489 ต่อ 49 
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 ในเดือนแรกๆ ในตําแหน่งของเขา  เรแกนได้ชักชวนให้สภาคอง
เกรสขยายงบประมาณป้องกันประเทศเพ่ิมขึ้น  ตัดภาษีรายได้ลงไป และ
หามาตรการต่างๆ ต่อสู้กับเศรษฐกิจถดถอย  เรแกนทําการท้าทายสหภาพ   
โซเวียตไปทั่วโลก โดยหวังที่จะแสดงให้โซเวียตเห็นว่าสหรัฐอเมริกาได้
ความมุ่งมั่นกลับคืนมาใหม่แล้ว และจะบีบให้โซเวียตหันมาเจรจาตกลงกัน
อย่างสุดกําลัง 
 70 วันหลังจากเข้ารับตําแหน่ง เรแกนถูกยิงโดยเด็กหนุ่มที่มี
อารมณ์ร้อนแปรปรวนสับสน ความสง่างามและความฉลาดของเขาท่ี
แสดงออกท้ังที่ใกล้จะเสียชีวิต (แนนซี่ได้เขียนไว้ว่า “ที่รักจ๋า ฉันเกือบลืม
หายใจ”) ทําให้คะแนนความนิยมท่ีมีต่อเขาเพ่ิมทะยานสูงขึ้น แต่ต่อมาเมื่อ
คะแนนความนิยมตกลงมาอีก เขาได้กล่าวติดตลกว่า “ข้าพเจ้าควรจะถูก
ยิงอีกสักครั้งหน่ึง” เรแกนทําให้ชาติกลับมามีความเช่ือมั่นใหม่อีกครั้งหน่ึง 
และฟ้ืนฟูความเจริญรุ่งเรือง ทําให้เขาและรองประธานาธิบดี จอร์จ บุช 
ชนะเลือกต้ังในตําแหน่งประธานาธิบดีอีกเป็นสมัยที่ 2 ด้วยการชิงชัยกับ
วอร์เตอร์ มอนเดล จากพรรคเดโมแครท ได้รับคะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ัง
ประธานาธิบดี 523 ต่อ 13 โดยวอเตอร์ มอนเดล ชนะคณะเสียงประชาชน
จากรัฐมินนีสโซต้า บ้านเกิดของเขาและจากกรุงวอชิงตัน ดี ซี  เท่านั้นเอง 
ภายใต้คําขวัญที่ว่า “จะนําความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกากลับมา ให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น ทําให้เกิดความภูมิใจและทําให้ดีขึ้น” 
 ในปี ค.ศ.1986 เรแกนผลักดันกฎหมายการปฏิรูปการเก็บภาษี
รายได้เข้าสู่สภาคองเกรส  แต่ความฝันของเขาที่จะลดการขาดดุล
งบประมาณของชาติไม่ได้ผล เน่ืองจากขนาดของรัฐบาลใหญ่เกินไปที่จะทํา
ได้  ในเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเอง  สภาคองเกรสและศาลสูงสุดได้ทําการ
ตรวจสอบกรณีที่รู้จักกันว่า ความอ้ือฉาวของอิหร่านกับคอนทรา (Iran – 
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Contra) เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของเขายอมให้มีการขายอาวุธให้
อิหร่านอย่างลับๆ และดําเนินการอย่างผิดกฎหมาย สนับสนุนขบวนการ
เสรีภาพที่จะต่อสู้กับรัฐบาลในนิการากัว  แต่ผลสอบปรากฏว่า เรแกนไม่ได้
เข้าไปรู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาก็ยังคงเป็นประธานาธิบดีต่อไป 
 การดํารงตําแหน่งสมัยที่  2 ของเรแกน เขามีมิตรใหม่คือ 
ประธานาธิบดีมิกาอิล กอร์บาชอฟ ของสหภาพโซเวียต ซึ่งทําให้สงครามเย็น
สงบลง โดยผ่านการประชุมสุดยอดด้วยกันถึง 5 ครั้ง ทั้งสองผู้นําตกลงที่จะ
ลงนามห้ามการสะสมจรวดนิวเคลียร์วิสัยกลางและก้าวไปด้วยกันที่จะยุติ
ความเป็นศัตรูต่อกัน 
 ในปี ค.ศ.1989 เรแกนและแนนซีเดินทางกลับลอสแอลเจลีส ซึ่ง
เขาได้เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของเขา 10 ปี ก่อนที่เขาจะถึงแก่
อสัญกรรมในปี  ค.ศ.2004 เขาได้เขียนจดหมายถึงชาวอเมริกัน โดยบอก
ว่า เขามีอาการสมองเส่ือม (Alzheimer) และขอบคุณชาวอเมริกันที่ให้
เกียรติยศอันสูงส่งแก่เขา ทั้งยอมให้เขารับใช้เป็นประธานาธิบดี “ข้าพเจ้ารู้ว่า
สําหรับสหรัฐอเมริกาแล้ว จะมีแสงสว่างอันเจิดจรัสรออยู่เบ้ืองหน้า” 
 
ลําดับที่ 41. ประธานาธิบดี ยอร์ช บุช (George Bush, ค.ศ.1959 – 
1993) 
 ยอร์ช บุช นําความปรารถนาดีมาสู่ทําเนียบขาว “จะให้
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใจดี และมีความสุภาพมากขึ้น”  มาจาก
ครอบครัวที่ มีประ เพณีชอบบริการสาธารณชน   บุชรู้ สึ ก ว่า เ ป็น          
ความรับผิดชอบที่จะอุทิศเวลาท้ังในยามสงครามและยามสันติ เขาเกิดใน
เมืองมิลตัน  รัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1924 บุชเป็น
หัวหน้านักศึกษาในสถาบันฟิลลิป  เมื่ออายุได้ 18 ปี ได้เข้าเป็นทหารใน
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ลําดับที่ 41. ประธานาธิบดี ยอร์ช บุช (George Bush, ค.ศ.1959 – 
1993) 
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หัวหน้านักศึกษาในสถาบันฟิลลิป  เมื่ออายุได้ 18 ปี ได้เข้าเป็นทหารใน
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กองทัพ  เป็นนักบินหนุ่มที่สุดประจํากองเรือรบจนได้ติดเหรียญ  ทําการ
โจมตีข้าศึกถึง 58 เที่ยวในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในการยุทธการทางเรือครั้ง
หน่ึงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  ในฐานะนักบินทิ้งระเบิด  เครื่องบินของเขา
ถูกเรือต่อต้านญี่ปุ่นยิงตก  แต่เขาได้เรือดํานํ้าสหรัฐช่วยชีวิตเขาข้ึนมาจาก
น้ํา  บุชได้รับเหรียญนักบินผู้กล้าหาญจากการปฏิบัติการของเขา 
 ในเดือนมกราคม ค.ศ.1945 เขาได้แต่งงานกับนางมาร์บารา 
เพียรซ์ ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 6 คน คือ ยอร์ช โรบิน (ซึ่งเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้ 
3 ขวบ )  เจ้บ เนล มาร์วิน และโดโรธี หลังจากจบปริญญาตรีจาก      
มหาวิทยาลัยเยล  เขาเข้าทํางานในอุตสาหกรรมน้ํามันในเทกซัส 
 เช่นเดียวกันกับบิดาของเขา นายเพรสคอตต์ บุช ซึ่งได้รับ
เลือกต้ังเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐคอนเนกติกัด  ในปี ค.ศ.1952 จอร์จมีความ
สนใจการเมือง เขาได้เป็นสมาชิกสภาล่าง จากรัฐเทกซัส 2 สมัย แต่เขา
พลาดจากตําแหน่งวุฒิสมาชิกถึง 2 คร้ัง แต่ในที่สุดเขาก็ได้รับแต่งต้ังให้ไป
ดํารงตําแหน่งสําคัญๆ คือ เป็นทูตประจําสหประชาชาติ ประธาน
คณะกรรมาธิการแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน หัวหน้าทูตผู้ประสานงาน
ของสหรัฐอเมริกาประจําประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
และผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ 
 ในปี ค.ศ.1980 บุชได้รณรงค์ในตําแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับ
โรนัลด์ เรแกน แต่เขาแพ้เรแกน แต่ในที่สุดเรแกนแต่งต้ังให้เขาเป็น 
Running mate ว่าที่รองประธานาธิบดีต่อไป เมื่อได้เป็นรองประธานาธิบดี  
บุชรับผิดชอบให้มีการยกเลิกกฎเกณฑ์บางอย่างและโครงการกวาดล้างยา
เสพติดในปี ค.ศ.1988 บุชได้รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีโดยเอาชนะ
คู่แข่งพรรคเดโมแครท นายไมเคิล ดูคาคิช (Michael Dukakis) ด้วยคะแนนเสียง
ประชาชน (Popular Vote) 54 ต่อ 46 เปอร์เซ็นต์ 
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 บุชต้องมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังจากที่สงคราม
เย็นสิ้นสุดลง  จักรวรรดิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย และกําแพงเบอร์ลินถูกทุบทิ้ง
ในวันที่  9 พฤศจิกายน ค .ศ .1989 สหภาพโซเวียตล่มสลาย  จาก
ประสบการณ์ในนโยบายต่างประเทศของเขาและอัจฉริยภาพทางการทูต
ของเขา  บุชได้เสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประธานาธิบดี มิกาอิล กอร์
บาชอฟ แห่งสหภาพโซเวียต  ซึ่งทําให้การยุติสงครามเย็นเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นย่ิงขึ้นและสันติภาพได้เกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน 
 ประธานาธิบดีบุชได้ส่งกองทัพอเมริกันเข้าไปในประเทศปานามา 
เพ่ือโค่นอาณาจักรของนายพลมานูเอล นอริเอก้า (Manuel Noriega) ในปี 
ค.ศ.1990 เมื่อประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน บุกเข้ายึดครองคูเวตในเดือน
สิงหาคม และขู่ว่าจะบุกไปซาอุดิอาระเบียด้วย  บุชรณรงค์สหประชาชาติ 
ประชาชนชาวอเมริกันและรัฐสภาคองเกรส ในการจัดส่งทหารจํานวน 
425,000 คนไปยังคูเวต ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุทธการทางอากาศอยู่      
42 วัน และทางภาคพ้ืนดิน 100 ช่ัวโมง  ซัดดัม ฮุสเซนพร้อมกับทหาร
จํานวน 1 ล้านคนต้องยอมยุติสงคราม  ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
จากชัยชนะของปฏิบัติการพายุทะเลทรายก็ตาม  บุชก็ไม่สามารถแก้ไข
เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกา และคนอเมริกันต้องการเปล่ียนผู้นํา
จากพรรครีพับลิกันที่ครองอํานาจมายาวนานถึง 12 ปี  เป็นพรรคเดโม   
แครท ดังน้ัน ในปี ค.ศ.1992 ของการเลือกต้ังประธานาธิบดี ทําให้เขา
ประสบความพ่ายแพ้ต่อ นายบิลล์ คลินตัน ผู้ว่าการรัฐอาคันซอ ด้วย
คะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ัง (Electoral College) 370 ต่อ 168 
 อย่างไรก็ตาม บุตรชาย 2 คนของเขา คือ ยอร์ช และ เจป ได้
เ ป็นผู้ ว่ าการรัฐ เทกซัสและฟลอริดา   เมื่ อจอร์ชลงสมัครแข่ง ขัน
ประธานาธิบดีกับ นายอัล กอร์ แห่งพรรคเดโมแครทในปี ค.ศ.2000 
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ปรากฏว่า จอร์ช ดับเบิลยู บุช ผู้ลูกได้รับชัยชนะอัลกอร์ด้วยคะแนนเสียง
คณะผู้เลือกต้ัง 278 ต่อ 260 ได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี โดยการ
เลือกต้ังในคร้ังน้ี มีรัฐออเรกอน และรัฐฟลอริดา ที่เกิดปัญหาในการนับ
คะแนนเสียงประชาชน (Popular Vote) แต่ในที่สุดรัฐออเรกอน คะแนน
เสียงคณะผู้เลือกต้ังซึ่งมีอยู่ 7 ก็ตกเป็นของจอร์ช ดับเบิลยู บุช แต่ในรัฐ
ฟลอริดา ต้องมีการฟ้องร้องให้มีการนับคะแนนเสียงประชาชนใหม่ด้วยมือ 
ผลที่สุดก็ต้องยกคะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ัง 25 เสียงแก่จอร์ช ดับเบิลยู 
บุชไป  ถึงขนาดที่จอร์ชผู้บิดาบอกแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงว่า ลูกชายคนน้ี
ของเขาจะไม่ดึงให้ท่านตกตํ่า  การท่ีจอร์ช ดับเบิลยู บุช ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดีในปี ค.ศ.2000 ทําให้บุชผู้พ่อเป็นคนที่ 2 ของประธานาธิบดี
ที่มีบุตรชายได้เป็นประธานาธิบดีเหมือนกับพ่อ  คนแรกคือ นายจอห์น 
ควินซี อดัมส์ ประธานาธิบดีคนท่ี 6 ที่บิดาคือ จอห์น อดัมส์ ประธานาธิบดี
คนที่ 2 หลายปีต่อมา ประธานาธิบดีจอร์ช บุช ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
“ต่อไปสมาชิกในครอบครัวของเขาจะทําให้สังฆราชผู้ภูมิใจ จะมีอารมณ์ทั้ง
รับขวากหนามท่ีไม่เคยพบพานมาก่อน ซึ่งครั้งหน่ึงเคยพุ่งเป้ามาท่ีเขา
โดยตรง” 
 
 
ลําดับที่ 42. ประธานาธิบดี วิลเลี่ยม เจ คลินตัน (William J. Clinton, 
ค.ศ.1993 – 2001) 
 บิล คลินตัน สามารถประกาศได้อย่างสมเหตุผลว่าตําแหน่ง
ประธานาธิบดีของเขาประสบความสําเร็จที่สุดในยุคสมัยใหม่ เขาสามารถ
ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต และทําให้งบประมาณเกินดุลเป็นครั้งแรกใน
รอบสิบๆ ปี นอกจากความพยายามอย่างกล้าหาญในโครงการตอนเร่ิมแรก
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ของเขาท่ีจะทํางบดุลงบประมาณและฟื้นฟูระบบการดูแลทางด้าน
สาธารณสุข  แต่นโยบายดังกล่าวของเขาไม่ใช่เป็นการย่ัวโทสะ  แต่ในวาระ
การดํารงตําแหน่งของเขานั้น  เขาต้องต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามถึงขนาดที่
ภรรยาของเขาคือ  นางฮัลลารี  กล่ าวออกมาอย่าง โกรธแค้น ว่า  
“เป็นแผนการของพวกขวาจัด” 
 คลินตันเกิดในปี ค.ศ.1946 ในเมืองโฮป รัฐอาคันซอ สามเดือน
หลังจากที่บิดาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ (โดยที่คลินตันได้ใช้นามสกุล
ของบิดาเลี้ยงของเขา) เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ และได้รับทุน
เรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด  หลังจากจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัย
เยล  เขาเดินทางกลับไปอยู่ที่รัฐอาคันซอ และใกล้จะได้รับเลือกเป็น
ผู้แทนราษฎรในสภาล่างในปี ค.ศ.1974  ในปีรุ่งขึ้นคลินตันได้แต่งงานกับ
เพ่ือนนักศึกษากฎหมายของเขาที่มหาวิทยาลัยเยล ฮิลลารี รอดแฮม ในปี 
ค.ศ.1980 มีลูกสาว 1 คนคือ เชลซี 
 เมื่ออายุได้ 30 ปี ได้เป็นผู้พิพากษาสูงสุดประจํารัฐ และอายุได้ 
32 ปีได้เป็นผู้ว่าการรัฐอาคันซอ  แต่ในปีค.ศ.1980 เขาไม่ได้รับเลือกให้
เป็นผู้ว่าการรัฐในสมัยที่ 2 เน่ืองจากกลัวการใช้นโยบายแบบเสรีนิยม
เกินไปของเขา แต่อีก 2 ปีก็ได้เลือกให้เขากลับมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐ
อีกครั้งหนึ่ง  คลินตันกล่าวขอบคุณชาวอาคันซอที่ให้โอกาสแก่เขาอีกเป็น
ครั้งที่ 2 
 เมื่ อแ พ้การแข่งขันลงชิง ตัวแทนพรรคเดโมแครทเ ลือก
ประธานาธิบดีให้ นายไมเคิล ดูคาคิช ในปี ค .ศ .1988 เขาประสบ
ความสําเร็จในการเป็นคู่แข่งขันของพรรคลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปี 
ค .ศ .1992 โดยสงครามเย็นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว  คลินตันบ่นว่า
ประธานาธิบดีบุช ไม่ดําเนินการอย่างเพียงพอต่อปัญหาภายในประเทศเป็น
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ต้นว่า  ความถดถอยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ทําให้
คลินตันได้ ชัยชนะจากการเลือก ต้ังประธานาธิบดีในปีนี้  นับเป็น
ประธานาธิบดีที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นลําดับ 3 ในประวัติศาสตร์ โดยเขาได้
คะแนนเสียงประชาชน 43 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่บุชได้ 38 เปอร์เซ็นต์ และ
นายรอสส แปโรต ได้ 19 เปอร์เซ็นต์  ขณะท่ีคลินตันได้คะแนนเสียงคณะ 
ผู้เลือกต้ัง 370 คะแนน โดยที่บุชได้ 168 คะแนน 
 ในปี ค.ศ.1994 คลินตัน ได้รับความเสียหายจากการท่ีเขากล้า
ทุ่มเงินทางด้านการดูแลสุขพลานามัยของชาวอเมริกัน และริเริ่มข้อตกลง
ทางการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือ ทําให้พรรคเดโมแครทของเขาสูญเสียที่นั่ง
จากความเป็นผู้นําทั้งในสภาล่างและสภาสูงเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี เขา
ได้บอกแก่สมาชิกในสภาคองเกรส ยุคของความเป็นพ่ีใหญ่ในรัฐบาลได้
หมดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การเลือกต้ังประธานาธิบดีในวาระท่ี 2 ของเขา
ในปี ค.ศ.1996  เขาได้คะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ังชนะบ็อบ โดล จากรัฐ
แคนซัส 379 ต่อ 159 ได้คะแนนเสียงประชาชน 49 ต่อ 41 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่พรรคท่ี 3 นายแปโรต ได้เพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน 
 การท่ีคลินตันต้องมาเผชิญกับจํานวนสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่
เพ่ิมขึ้นในรัฐสภาคองเกรส ทําให้คลินตันเบนไปเล่นนโยบายต่างประเทศแทน 
เขาทําให้กองกําลังนาโต้ทิ้งระเบิดทําลายล้างกลุ่มชาติพันธ์ุในโคโซโวอย่าง
หนัก สนับสนุนการท้ิงระเบิดอิรัก จากการท่ีซัดดัม ฮุสเซน ปฏิเสธว่าไม่มี
อาวุธทําลายล้างสูง และทํางานอย่างหนักเพ่ือให้เกิดสันติภาพระหว่าง
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ 
 ในปี ค .ศ .1998 เขาต้องถูกสอบสวนให้สาบานว่าไม่เคยมี
ความสัมพันธ์ด้านชู้สาวกับนักศึกษาสาว  ฝึกหัดงานในทําเนียบขาว เขาได้
แสดงความขอโทษและการสาบานว่าไม่คิดจะทําอีกก็ไม่สามารถหยุดยั้ง

355 

การต้องลาออกจากตําแหน่งของเขาหรือไม่ก็ต้องถูกนําตัวมาลงโทษถอด
ถอนออกจากตําแหน่ง สภาล่างลงมติตัดสินว่าเขามีความผิด แต่สภาสูง
ตัดสินว่าเขามีความผิดเพียง 45 เสียง รอดพ้นจากได้เสียง 2 ใน 3 ไปได้ 
 แต่คลินตันก็ยังรอดพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองลงได้บ้าง เมื่อ
ภรรยาของเขา นางฮิลลารี คลินตัน ได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐ
นิ วยอร์ก  ในรั ฐสภาคอง เกรส  และเธอก็ ต้องการลงชิ ง ตําแหน่ง
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐให้ได้ในปี ค.ศ.20182 
 จากอดีตประธานาธิบดี คลินตัน ออกแสดงสุนทรพจน์และเข้า
ทํางานด้านธุรกิจและการเงิน  ถึงขนาดโอ้อวดว่าเขาสามารถได้ผลกําไร
มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์  เขาก่อต้ังมูลนิธิและเขียนบันทึกความจํา 
อย่างไรก็ตามคลินตันก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบอย่างมากในพรรคเดโมแครท
และความเพียรพยายามท่ีจะช่วยภรรยา  นางฮิลลารี คลินตันลงชิงชัยเป็น
ตัวแทนของพรรคเดโมแครท ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับนายบารัก  
โอบามา วุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ในปี ค.ศ.2000 แต่สู้นายโอบามา
ไม่ได้ แต่สามีภรรยาคู่นี้ก็มีบทบาทสําคัญแก่พรรคเดโมแครทมาร่วม 16 ปี 
ภายใต้ประธานาธิบดีโอบามาวาระแรก ฮิลลารีได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ (Secretary of State) 
 
 

                                                            
2 ปรากฏว่าในปี  ค.ศ.2016 นางคลินตัน ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครทลงชิงชัย
ตําแหน่งประธานาธิบดีอีกคร้ังหนึ่ง โดยคาดว่าเธออาจจะได้ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา 
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ลําดับที่ 43.  ประธานาธิบดี ยอร์ช ดับเบิลยู บุช (George W. Bush, 
ค.ศ.2001 – 2009) 
 ยอร์ช ดับเบิลยู บุช ก้าวเข้ามามี อํานาจโดยเป็นบุตรของ
ประธานาธิบดีคนท่ี 2 (ต่อจากประธานาธิบดีจอห์น ควินซี อดัมส์) ที่ได้เป็น
ประธานาธิบดีแบบเดียวกับผู้เป็นพ่อ และเป็นหนึ่งในการแข่งขันคร้ังสําคัญ
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา  แต่ตอนที่ออกจากตําแหน่ง 
สาธารณชนต่างเห็นพ้องกันว่าระดับความนิยมชมชื่นในตัวเขาก็ตกตํ่าที่สุด
ในยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกัน  แต่ผู้สนับสนุนของเขายืนยันว่านี่เป็นเพราะ
ประธานาธิบดีคนที่ 43 นี้ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนจากความเป็นคนบึกบึน
อดทน มีการตัดสินใจที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน โดยท่ีนักประวัติศาสตร์ต่อไป
ในภายภาคหน้าจะต้องจดจําสิ่งที่เขากระทํามากขึ้นๆ 
 เขาเกิดที่เมืองนิวเฮฟเวน (New Haven) รัฐคอนเนกติกัด ขณะที่บิดา
ของเขายอร์ช บุช กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยล ต่อมาครอบครัวของ
เขาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองมิดแลนด์ รัฐเทกซัส ซึ่งบิดาของเขาทํางานในธุรกิจ
น้ํามัน เด็กหนุ่มบุช เติบโตขึ้นมาด้วยบุคลิกเป็นชาวเทกซัสเต็มตัว ทําให้เขา
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ประธานาธิบดี และกําลังจะลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีต่อมา เมื่อ
บุชอายุได้ 40 ปี  เขาเลิกด่ืมเหล้าและมุ่งมั่นศรัทธาในคริสต์ศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  เขาเข้าเป็นผู้จัดการ่วมในทีมอเมริกันฟุตบอล (Texas Rangers) 
ขณะเดียวกันก็เฝ้าติดตามโอกาสที่จะเข้าเล่นการเมืองในรัฐเทกซัสของเขา 
 ในปี ค.ศ.1994 เขาเอาชนะ แอนน์ ริชาร์ดส์ ได้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าการรัฐเทกซัส จากนโยบายท่ีเน้นการอนุรักษ์นิยมอย่างสุดกําลัง ทําให้
เขาได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปี ค.ศ.2000 
ในคืนของต้นเดือนพฤศจิกายน  วันเลือกต้ังประธานาธิบดีนั้น นับว่าเป็น
คืนที่ แปลกประหลาดคืนหนึ่ ง ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เครือข่ายโทรทัศน์ทั้งประเทศได้ประกาศว่า คู่แข่ง
ของบุชคือ นายอัลกอร์ แห่งพรรคเดโมแครท ได้ชัยชนะคะแนนเสียงของ
ประชาชนในรัฐฟลอริดา  ซึ่งจะมีคะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ังอยู่ 25 เสียง 
แต่ในที่สุดศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินให้มีการนับคะแนนใหม่ 
ปรากฏว่าบุช ชนะคะแนนเสียงประชาชนในรัฐน้ี เฆี่ยนอัลกอร์อยู่ 537 
คะแนน  เมื่อรวมกับรัฐออเรกอน ซึ่งมีคะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ังอยู่ 7 
คะแนน ผลที่ทางการได้ประกาศก่อนหน้าน้ีว่า คะแนนใกล้กันเหลือเกินที่
จะประกาศว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดี “too close to call about 
more 32 electoral vote” ในที่สุดบุชก็ได้คะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ัง 
278 ต่อ อัลกอร์ 260 จึงได้เป็นประธานาธิบดีในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.
2001 
 ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 ประชาชนจํานวนเกือบ 3,000 
คนต้องสังเวยชีวิตจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย  อัลกออิดะห์ทําการจี้เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ และพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ณ มหานคร
นิวยอร์ก และตึก Pentagon  บุชประกาศว่า เป็นสงครามของการก่อการ
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ร้าย (War on Terrorism) ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องดําเนินปฏิบัติการ
เสรีภาพอันยั่งยืนยง (Operation Enduring Peace) ถล่มอัฟกานิสถานต่อ
รัฐบาลของตาลีบัน ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 
และต่อมาในเดือนมีนาคม-ต้นเมษายน ค.ศ.2003 ได้เปิดยุทธการเสรีภาพ
อิรักของสหรัฐอเมริกา (Operation Iraqi Freedom) โค่นล้มประธานาธิบดีซัดดัม 
ฮุสเซน ลงจากอํานาจ 
 ต่อมาบุชได้ลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ใน
ปี ค.ศ.2004 กับวุฒิสมาชิกจอห์น เคอร์รี (John Kerry) จากรัฐแมสซาชูเซตส์ 
โดยการปฏิบัติการถล่มอิรักของบุชไม่ได้รับความนิยมและไม่สบายใจต่อ
พวกนักเสรีนิยมและผู้วางตนเป็นกลางเท่าใดนัก  แต่บุชก็สามารถเอาชนะ
เคอร์รีด้วยคะแนนเสียงประชาชน 51 ต่อ 48 เปอร์เซ็นต์ และบุชได้
คะแนนเสียงคณะผู้เลือกต้ังชนะเคอร์รี่ 286 ต่อ 252 ได้ดํารงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 
 การดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของบุชเต็มไปด้วยการ
เพ็งเล็งจับผิด เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความล่าช้าในการเข้าไปช่วยผู้
ประสบพิบัติภัยจากใต้ฝุ่นคัทรินา (Kartrina) ซึ่งพัดถล่มนิวออรีนและ
ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศ  รวมทั้งมีการบ่นจากหลายฝ่ายถึงการติดตาม
ตัวผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะ โอซามะ บินลาเดน กล่าวหาว่า บุชมัวพะวงต่อ
เสรีภาพส่วนบุคคล และภาพลักษณ์ของชาวอเมริกันมากเกินไป  ดังน้ัน 
การเลือกต้ังประธานาธิบดีครั้งใหม่ ในปี ค.ศ.2006 จึงทําให้ชาวอเมริกันที่
มีสิทธิเลือกต้ังต่างพากันเทคะแนนเลือกสมาชิกทั้งสภาล่างและสภาสูง 
ให้พรรคเดโมแครทอย่างมากมายเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี และในเดือน
กันยายน ค.ศ.2008 ตลาดหุ้นวอลสตรีทก็ได้ล้มครืนลงมาทําให้เกิด
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกตามมา 
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 เมื่ อ บุ ช ไ ด้ เ ดินทางกลั บรั ฐ เทกซั ส  เ ข า ยืนยั น ตํ าแห น่ ง
ประธานาธิบดีของเขาว่า มีประสบการณ์  น่าเพลิดเพลินดี เขาบอกว่า เขา
ได้รักษาความปลอดภัยให้แก่ชาติจากลัทธิก่อการร้าย นับต้ังแต่ปี ค.ศ.2001 
เป็นต้นมา และคงไว้ซึ่ง “ความจริงในประวัติศาสตร์ว่า การบริหารของ
ข้าพเจ้าจะต้องมีการจดบันทึกไว้ในอีก 50 ปีต่อจากน้ีไป” 
 
ลําดับที่  44.  ประธานาธิบดี บารัก โอบามา (Barack Obama, ค.ศ.
2009 -2017) 
 เม่ือบารัก โอบามา ได้ประกาศลงสมัครแข่งขันในตําแหน่ง
ประธานาธิบดีเป็นที่กระจ่างชัดที่ ว่า  ถ้าเขาได้รับเลือกเขาจะทําให้
ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่า “เขาจะเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่
ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี” แต่มีคนไม่น้อยที่คาดว่าประธานาธิบดีคนที่ 
44 ผู้นี้ จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าอย่างหนักหน่วงที่สุด นับ
จากการเกิดเศรษฐกิจตกตํ่ามาแล้วในทศวรรษ 1930 ภายหลังโอบามาเข้า
รับตําแหน่งในทําเนียบขาว เขาทําให้เกิดความประหลาดใจที่บอกว่า  การ
ต่อสู้ที่รบกวนจิตใจของชาวอเมริกันในอิรักดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กน้อย
ของเขา 
 มูลนิธิที่ชาติได้จัดต้ังคาดหวังไว้เสมอว่า ความเป็นผู้นําของเราใน
โลกจะไม่จํากัดอยู่เฉพาะชาวอเมริกัน  ที่มั่งคั่งหรือผูกพันกับครอบครัวของ
เราเพียงเท่าน้ัน  ความลําเอียงที่ผ่านมาในอดีต มีนายทาสจํานวนมาก โดย
ที่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้ประธานาธิบดีที่มีเช้ือชาติเป็นแอฟริกันอเมริกัน  
แต่ไม่มีข้อสงสัยอีกแล้วว่า การที่เลือกโอบามาให้เป็นประธานาธิบดีจะเป็น
หลักฐานยืนยันว่า  ภายหลังมากกว่า 200 ปีต่อมา ระบบสหรัฐจะยังคง
เปิดกว้างแก่ผู้มีทักษะใหม่ๆ เสมอ 
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 บิดาของโอบามา นายบารัก ซีเนียร์ เป็นนักธุรกิจชาวเคนยา ได้
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สงครามปฏิวัติของอเมริกาทีเดียว 2 ปี ภายหลังจากที่โอบามาเกิดในปีค.ศ.
1961 ทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกัน   โอบามาได้ติดตามมารดาและสามีคนที่ 2 ของ
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บรรยายความสับสนวุ่นวายที่ต้องค้นหาเอกลักษณ์ในวัยหนุ่มของเขา  เขา
เข้าเรียนที่วิทยาลัยออกซิเดนทัลในนครลอสแองเจลลีสอยู่ 2 ปี เขาได้ย้าย
ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเขาเรียนทางด้านรัฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จบปริญญาตรีในปี ค.ศ.1983 โอบามาใช้
เวลา 2 ปีทํางานในนครนิวยอร์กซิต้ี  ตอนแรกทําทางด้านธุรกิจและต่อมา
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของรัฐ  ต่อมาดํารงตําแหน่งผู้นําชุมชนเดียวกับชาว
ใต้ในนครชิคาโก ทํางานกับโพสต์เพ่ือปรับปรุงที่อยู่อาศัยและจัดต้ัง
โครงการฝึกหัดงานในชุมชนที่ประสบความหายนะจากโรงงานผลิต
เหล็กกล้า ในปี ค.ศ.1988  เขาเข้าเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ที่ซึ่งเข้าถึงความสนใจต่อชาวอเมริกันในฐานะชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรก
ที่เป็นบรรณาธิการของนิตยสารกฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
เดินทางกลับนครชิคาโก  เขาปฏิเสธที่จะรับงานใหญ่ แต่เข้าไปร่วมทํางาน
กับบริษัทกฎหมายขนาดเล็กที่เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชนแทน 
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 ในปี ค.ศ.1992 โอบามาได้แต่งงานกับมิแชลล์ โรบินสัน ที่มา
จากครอบครัวของทาสมาก่อน มิแชลล์มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยพรินสตัน และฮาวาย ในปี ค.ศ.1998 และ ค.ศ.2001 ทั้ง
คู่มีลูกสาว 2 คนคือ มาเลีย และ ซาซา (Malia และ Sasha) ในปี ค.ศ.
1996 โอบามาได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกประจํารัฐอิลลินอยส์  แต่เขา
ไม่ได้เป็นสมาชิกในสภาล่างในสภาคองเกรสในปี ค.ศ.2004 ในฤดูร้อนของ
ปีนั้น  ในที่ประชุมพรรคเดโมแครทแห่งชาติ  เขาได้กล่าวสุนทรพจน์ที่จับ
ใจผู้ฟังเป็นอย่างมาก  ทําให้พวกพันดิตส์ประกาศให้เขาชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีในอนาคตทันที แต่หลายคนก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วได้อย่างไรกัน 
 ในการเลือกต้ังขั้นต้นในพรรคเดโมแครทของปี ค .ศ.2008 
ระหว่างโอบามากับฮิลลารี คลินตัน วุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์ก เขาต่อต้าน
สงครามในอิรักและจะหมุนกลับไปใช้นโยบายเก่าๆ ในการดําเนินการใน     
กรุงวอชิงตัน ดี ซี โดยในเดือนกันยายนปีน้ัน ตลาดหุ้นที่วอลสตรีทล่ม
สลาย และเศรษฐกิจโลกเกิดความเสียหายอย่างหนัก ในการโต้วาทีกับ
คู่แข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคือ วุฒิสมาชิกจอห์น แมคเคน (John 
McCain) ถึง 3 ครั้ง  โอบามาได้ให้คําเช่ือมั่นแด่ชาวอเมริกันว่าจะเป็นผู้นํา
ที่มีความเช่ียวชาญพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายที่กําลังถาโถมเข้าสู่
สาธารณชน  โอบามาได้ชัยชนะต่อจอห์น แมคเคน โดยได้รับคะแนนเสียง
ประชาชน 52.9 ต่อ 45.7 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคะแนนคณะผู้เลือกต้ัง 
250 คะแนนข้ึนไปจาก 538 คะแนน ก็สามารถได้เป็นประธานาธิบดีแล้ว 
ในการเลือกต้ังครั้งนี้ของ ค.ศ.2008 บารัก โอบามาเลือก นายโจ ไบเดน 
(Joe Biden) เป็นรันนิ่งเมต (ว่าที่รองประธานาธิบดีของตน) นายจอห์น 
แมคเคน เลือกนางซาราห์ เพลิน (Sarah Palin) เป็นรันน่ิงเมต 
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 เมื่อโอบามาได้รับตําแหน่งประธานาธิบดี  เขาก็ต้องเผชิญกับ
การท้าทายหลายอย่างทันที เป็นต้นว่า เศรษฐกิจถดถอย สงครามในอิรัก 
และอัฟกานิสถานที่ยังไม่ยุติลงอย่างแท้จริง และภัยคุกคามของลัทธิก่อการ
ร้ายยังดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง  เขาได้กล่าวสาบานตัวเข้ารับตําแหน่ง
ประธานาธิบดีในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.2009 ต่อหน้าประชาชนประมาณ
เกือบ 2 ล้านคน โดยโอบามาได้ของบประมาณจากรัฐบาลกลางจํานวน
มหาศาลมาเยียวยาเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการริเริ่มต่างๆ ภายในประเทศ 
และหวังจะใช้ความนิยมชมช่ืนที่มีต่อเขาอย่างมากไปยังนานาชาติเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกากลับมาใหม่ 
 หลังจากการเฉลิมฉลองวันเกิดครอบรอบ 200 ปีของอับราฮัม 
ลินคอล์น ใน 2-3 อาทิตย์ต่อมา  เขาได้นําสุนทรพจน์ของอับราฮัมที่ได้
กล่าวเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 แก่ผู้ฟัง ซึ่งลินคอล์นได้กล่าว
อย่างขําขันออกมาว่า “แล้วก็มันช่างอลหม่านพอสมควรทีเดียวที่ท่านทําให้
ข้าพเจ้าต้องเข้ามาสู่ตําแหน่งนี้” โอบามาก็ได้ประกาศต่อไปอีกว่า มันช่าง
เป็นการเหมาะเจาะที่เราเข้าไปสู่หุบเขาที่ลึกทีเดียว และชาวอเมริกัน
จําต้องกลับไปศึกษาใหม่ว่า  จะทําอย่างไรถึงจะขึ้นไปสู่ยอดเขาได้ใหม่ เรา
จะทําในสิ่งที่ลินคอล์นบอกให้เราทํา โดยมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด เป็น
ความหวังคร้ังสุดท้ายที่ดีที่สุดในโลกแล้ว โดยนายโอบามาได้ดํารงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีวาระแรก ต้ังแต่ปี ค.ศ.2009 ไปจนถึงปี ค.ศ.2012 และยัง
ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีในวาระที่ 2 อีก 4 ปี ต่อมาจนจะ
ครบวาระในเดือนพฤศจิกายน ค .ศ .2016 โดยท่ีประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาจะดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ 
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ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำต้นฉบับบทควำมเพื่อตีพิมพ์ 
ในวำรสำรศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

 
1. วัตถุประสงค์ในกำรจัดพิมพ์ 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่มุ่ง
เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเปิดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลป
ศาสตร์  ตลอดจนบทความจากบุคลากร  อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
2. ระยะเวลำ 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดตีพิมพ์
เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี อีกทั้งยังมีการออกวารสารฉบับพิเศษ
ขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 
3. หลักเกณฑ์กำรส่งและพิจำรณำบทควำม 

1) เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และเป็น
บทความที่ไม่ได้ส่งให้วารสารวิชาการฉบับอื่นๆ  พิจารณา 

2) ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
3) ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยตั้งกั้น

หน้า 1.5 นิ้ว กั้นหลัง 1 นิ้ว ขอบบน 1 นิ้ว และขอบล่าง 1 นิ้ว พิมพ์ด้วย
ระบบ Microsoft Word  

4) ใช้ตัวอักษรแบบ TH sarabunPSK ทั้งบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ส่วนชื่อผู้ เขียน
บทความ บทคัดย่อ และเนื้อความใช้ตัวอักษรปรกติขนาด 16 
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5) บทความต้องประกอบไปด้วย 

5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.2 ชื่อผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว

ไม่เกิน 15 บรรทัด 
5.4 ค าส าคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 6 ค า 
6) บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้

ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ 

7)  การอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรม ก าหนดไว้ดังนี ้
 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำระบบนำม-ปี 
(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า) 
 อุไรศรี  วรศะรนิ  (2542)   ได้กล่าวถึงลักษณะของค าศัพท์ที่พบ
ในจารึกนครวดัว่า... 
 ... ภาษาเวียดนามถือเป็นภาษาอาเซียนที่มีความส าคัญมากภาษา
หนึ่งเลยทีเดียว  (สิริวงษ์  หงส์สวรรค,์ 2556: 12) 
กำรเขียนรำยกำรบรรณำนกุรม 

- หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ)์.//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครัง้ที่ (ถ้ามี).//เมอืงที่       
        พิมพ์/:/โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์. 
 
ชาญชัย  คงเพียรธรรม.  (2559).  คุยคนไข้...ไขค ำเขมร.   

อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
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ชาญชัย  คงเพียรธรรม.  (2559).  คุยคนไข้...ไขค ำเขมร.   

อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 



วารสารศิลปศาสตร์368

369 
- บทความในหนังสือ 

ชื่อ//นามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ)์.//”ชื่อบทความ.”/ใน 
        ชื่อ//นามสกุลบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม,/บรรณาธิการ 
        หรือผู้รวบรวม.//ชื่อเรื่อง,/เลขหน้า.//เมืองที่พิมพ์/:/ 
        โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์. 

 
ภาสพงศ์  ผิวพอใช้.  (2549).  “การตอบรบัค าขอโทษของผู้พูดที่มี 
        สถานภาพทางสังคมต่างกันในภาษาไทย.” ใน กฤษดาวรรณ       
        หงศล์ดารมภ์  และจันทิมา  เอียมานนท์, บรรณาธิการ.    
        พลวัตของภำษำไทยปัจจุบัน, 66-85.  กรุงเทพฯ:    
        ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
- บทความในวารสาร 

ชื่อ//สกุลผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ)์.//”ชื่อบทความ.”//ชื่อ 
        สิ่งพิมพ์.//ปีที,่/ฉบับที่/(วัน/เดือน/ปี)/:/เลขหน้า. 
 
มนธิรา  ราโท.  (2555).  “การรับรู้และความเข้าใจของเวียดนาม 

ต่อไทย: การศึกษาจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของเวียดนาม.”  เอเชีย
ปริทัศน.์  33, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 82-104. 

 
- การสัมภาษณห์รือการบรรยาย 

ชื่อ//นามสกุลผู้ให้สมัภาษณห์รือบรรยาย.//ต าแหน่ง (ถ้ามี).// 
        สัมภาษณ์,/วันที่/เดือน/ปี. 
 
ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง.  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ 
        ไทย.  สมัภาษณ,์ 3  พฤศจิกายน  2558. 
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- สื่ออิเล็กทรอนกิส์  
ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ)์.//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อที ่
        เข้าถึง].//สืบค้นเมื่อ//วัน/เดือน,/ปีที่สืบค้นข้อมูล//จาก/   
        แหล่งขอ้มูลหรือURL,/ปีที่พิมพ์. 

 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักด์ิ.  (2555).  พัฒนำทักษะกำรฟัง.   
        [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ  14  กุมภาพันธ์  2560   
        จาก http://www.kriengsak.com. 
 

8)  ในการส่งบทความ ให้แนบแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลง
ตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย 

9) บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review) จ านวน 2 ท่าน 

10) บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกอง
บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แก่ผู้เขียน 

11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบ
ต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควร
อยู่ในระหว่าง 500 kb–1500 kb 

12) ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นของผู้เขียนบทความ มิใช่ทัศนะและข้อเขียนของกอง
บรรณาธิการ หรือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด 
ผู้ที่จะน าบทความไปผลิตหรือเผยแพร่ซ้ า กรุณาแจ้งต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย   

13)  ติดต่อและส่งบทความได้ 2 ช่องทาง คือ 
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1. กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
34190 

โทรศัพท ์045-353-705 โทรสาร 045-288-870 
E-mail: tikkk@hotmail.com  
E-mail: ganesanee96@gmail.com 
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 (ภาษาอังกฤษ) 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้    
□  เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
□  เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามที่ระบุชื่อไว้ในบทความจริง
และบทความนีย้ังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน  และไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารใด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  ............................................................................ 
 ( ..................................................................................... ) 
 วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 
 
 
 


