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Co-Training between Parents and Teachers:  
A Case Study at Ban Lau Sue Kok, Ubon, Thailand 

 

Metee Kansa1 
 

บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัยเรื่อง รวมปลูกสรางฝนรวมกันระหวางครูและผูปกครอง กรณีศึกษาที่ 
เหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี เปนสวนหนึ่งที่เปนงานวิจัยตอเนื่องใน
โครงการวิชาการสานชุมชน หรือการนําความรูประสบการณกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
บานเกิดของผูวิจัยซึ่งไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆทั้งโครงการสวนตัว และที่ไดรับ     
งบสนบัสนุนจากทางราชการหลายรูปแบบที่บานเหลาเสอืโกก มาตั้งแตประมาณป 2546-2547 
โดยเห็นความสําคัญของความเขาใจและการมีสวนรวมของผูปกครองตอผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนของเยาวชน จึงไดมีการประชาสัมพันธเสนอจัดหลักสูตร สอนใหเปลา (20 ชั่วโมง) ใน
ชุมชนโดยมีขอแมใหผูปกครองตองเขารวมประชุมและมีสวนรวมในการวางแผนและหรือรวม
กิจกรรมการสอนการเรียนดวย ซึ่งปรากฏวามีผูปกครองสนใจสมัครเขารวมโครงการ 15 ราย
โดยมีผูเรียนตั้งแตอายุประมาณ 3 ขวบ ถึง 15 ป หรือระดับกอนอนุบาลถึงระดับมัธยมตน   
รวม 33 ราย  
   

 กระบวนการวิจัยเนนการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตนและทักษะแนวทางการคิด    
การเรียน โดยมีการจัดแบงผูเรียนเปน 4 กลุมตามอายุคือ 3-4 ป, 5-8 ป, 9-12 ป และ 13-15 
ป ตามลําดับ จัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห มีผูวิจัยและผูรวมวิจัย เปนผูสอนหลัก 
และมีนักศึกษาอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันมาชวยสอนประมาณ 10 ราย กอนการเริ่มกิจกรรมมี
การทดสอบเก็บขอมูลผูเรียนกอนและทดสอบอีกคร้ังหลังการเรียนการสอน  ในการนี้ผูปกครอง
ไดมีสวนรวมทั้งการประชุมและทํากิจกรรม เชน รวมบอกเลาเกี่ยวกับอาชีพและประสบการณ
รวมทั้งสภาพชุมชนในสมัยอดีตเมื่อสิบยี่สิบปกอนผลของการศึกษาวิจัย พบวา การเขามาม ี  
สวนรวมของผูปกครอง สงผลบวกตอเยาวชนกลุมอายุ3-8 ป ทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น  
กลาตอบกลาถาม และมีผลการสอบหลังการเรียนดีกวาผลสอบกอนการเรียน อยางไรก็ตาม 
กลุมอายุ 9-10 ปขึ้นไป ผูเรียนมักประหมา พูดนอย เวลามีผูปกครองอยูดวย  นั่นหมายความวา 
หากจะใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน ควรพิจารณาความพรอมและอายุ
ของผูเรียนดวย โดยเฉพาะเมื่อยางเขาสูวัยรุน เยาวชนก็จะเริ่มรูสึกถึงความเปนไมเปนสวนตัว 

                                                        
1 อาจารยประจํา สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
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อีกประเด็นหนึ่งที่พบก็คือ ผูปกครองจํานวนไมนอยตางไมคอยมีเวลามารวมกิจกรรมสม่ําเสมอ
ไดตลอดเพราะตองประกอบอาชีพ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญรวมทั้งการใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาก็ยังเปนที่สนใจ           
การประสานงานระหวางผูปกครองกับครูผูสอนก็ยังจําเปน และการพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น
จะสําเร็จลงไมได หากผูมีสวนไดสวนเสียเชนผูนําทองถิ่น ผูปกครองเยาวชน ตลอดจนตัวผูเรียน
เองจะหยุดนิ่งแลวปลอยใหเปนหนาที่ฝายใดฝายหนึ่งโดยลําพัง 
 

คําสําคัญ : รวมปลูกสรางฝน 
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Abstract 
 

This research was a part of the researcher’s project to pay  
back  to his village with what he has learned in hope to empower 
villagers and prepare children for the rapidly changing world. After 
launching different projects and teaching kids of different groups in 
the community for 10 years the researchers saw the importance of 
parents’ roles in teaching and training kids. A research project was 
conducted to see to what extend having parents participate in 
teaching activities can help teaching in the village. The researchers 
then announced that free tuition would be given to those students 
whose parents were ready to come and plan the lesson together 
with the researcher.  About 15 parents came and 33 students joined 
the 20 hour teaching project. Parents attended the meetings and 
most of the classes. However, some of them could not always 
come. They, however, asked other parents about the meetings 
when they could not come. The students were interviewed and pre-
tested before the course started. While teaching, parents were also 
occasionally asked to take parts in some learning activities. For 
example, some told the children how the village was 20 years ago 
or talked about native plants or farming. It was found that parent’s 
participating affected young students’ learning performance. The 
students were more confident to ask when they did not understand 
and did better in the post-test than the pre-test. However, older 
students (here Grade 9) were rather quiet when their parents were 
around. On the other hand, most parents had tight schedule for 
their living. They had very limited time to concentrate on their 
students’ study. Nevertheless, if the parents learn to help guide 
their children more, better learning on both students and parents 
can be expected. That will help improve children education in the 
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country, and in turn encourage more rural development. Therefore, 
parents and teachers should work together more closely  
in educating children and rural development. 
 
Keywords :  Co-Training 
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1. Introduction: 

1.1 Rationale: 

      The main reason of going back to Lau Sue Kok, the 
researcher’s hometown was to make use of the researcher 
’knowledge and experiences in  helping villagers to  be updated 
and able to well adapt themselves  to the rapidly changing society.  
The researcher picked his own hometown to start with in order to 
save time to collect basic information such as family or academic 
data because having born and been there he knew what the 
community has and lacks. Because most villagers are ordinary 
farmers who spend most of their lives on farms, they have limited 
knowledge about education and how to prepare their kids for better 
future besides trying to earn enough money for the family. Some 
guides from those who managed to get higher education and 
experience living in big cities outside the village should benefit the 
villagers. 

     On the other hand, new way of living affects almost all 
people everywhere including humble and honest people in many 
villages in the country in Thailand. Because of the rising cost of 
living, people are more materialistic.  Many villagers are so busy 
struggling to work harder for money that they have less time for one 
another or even their family members. In the past, each family in 
the country worked and ate together so that there were always 
times for family members and neighbors to share. Nowadays, more 
villagers have to leave home early to go to work.  The students 
themselves also go far away to schools in town . As a result, they 
have little time for one another.  In addition, many children are left 
with grandparents while their mothers and fathers go to work and 
live in the capital or big cities. This was far different from the village 
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and the community where the researcher grew up. Consequently,  it 
took time to learn and find a good way to help develop the 
country. That was a reason why another research project was 
needed after working in the village for 10 years. Despite of the fact 
that a lot more students are in schools than in the past, it seems 
that the number of determined students is fewer. Many of the 
students go to school without a good plan or clear objectives. Some 
do not seem to know what they want to do in the future. Many just 
go to school merely because most of their friends do. Even though 
there are more accessible academic resources, not many students 
or villagers are good readers. Things could be easier to be handled if 
the researcher lived in the village. Unfortunately, the researcher is a 
full time lecturer at a university in the town, and could only spare 
some time to go to the village on weekends or holidays. Therefore, 
the researcher had to find a way to deal with the situation better, 
and co-working with the parents was the plan. 
 

1.2 Purposes 
 

     1.2.1 To find some clues or options for community 
projects 

     1.2.2  To provide more opportunities to learn from each 
others 

     1.2.3  To encourage voluntary projects  
     1.2.4 To encourage the awareness of civil roles in 

community developing  
  

1.3 Objectives of the Study 
 

      The objectives of this project are two folds. (1) To have 
students’ parents participate in the learning activities so that both 
researchers or teachers and parents could plan some activities 
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together, and (2) to find out to what extend parents participation in 
the activities can help improve students’ learning. 

         The goal was to offer a 15-20 hour course 
emphasizing on speaking or short conversation more or less as a 
pilot project for future development. In conducting this research, 
the researcher applied the idea of grounded theory; It is a 
qualitative research which researchers collected and recorded data 
while running the activities in hope to find some conclusion or 
theoretical ideas later rather than trying to prove certain theories or 
building on previous studies.   

 

1.4  Hypothesis 
 

      It is believed that parents would try harder to spend 
more time with their children’s education after the parents 
understand how much they could do to encourage their kids to 
learn to learn. With the help from parents, students should be more 
punctual and responsible. The more responsible the students 
become, a better learning outcome can be expected. 
 

2. Related Studies: 
 

2.1 Grounded Theory 
 

      As mentioned earlier that this research adapted the 
ideas of grounded theory introduced by Strauss and Corbin (1990). 
According to Strauss & Corbin (1990), Glaser (2002) และ Knight (2003),  
the theory took place around 1960 by  Anselm Strauss and Barny 
Glaser while they were conducting a research study to find 
correlations between society and disease spreading in a university in 
California. The research was done by collecting data through 
observation and interviews as well as going through records of data 
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to analyze and classify them to find new ideas from the data 
collected before writing a report or outcome of the research. 

     Grounded theory research is a type of qualitative 
research which does not start from theory, but from a careful 
analysis of data with both deductive and inductive reasoning to get 
a conclusion. There are 6 stages in grounded theory research : 
collecting data, recording, coding, taking notes or diaries, classifying 
and writing a summary. 

 

2.2 Experience Based Learning 
 

      Another principle supporting this research was 
Experience Based Learning or what John Dewy used the phrase        
“Learning by doing.” This project, therefore, also offered an 
opportunity for students who participated to learn English from 
using the language. The students from the village needed to learn 
to give some basic information about the village to visitors. On the 
other hand, student helpers from the university had to reflect on 
their experiences and prepare to help the young village kids learn 
English as well as others. According to Doolittle, P.E. (1995), children 
learned new things or new experiences in two ways: direct 
experience through trying out and making some errors and being 
encouraged to learn by adults like parents or teachers. That is, 
adults can help develop children’s thinking and learning by 
providing them an opportunity to think and learn by themselves.   

 

2.3 Thai Youths 
 

       Current Thai government introduced “Thai 12 values” 
in hope that Thailand will have more efficient population in the 
near future. Like many countries, Thailand has to deal with different 
social problems including drugs and violence among young people. 
These problems have existed over a decade and they still exist in 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 9 
  

 

 

present. Therefore certain projects to help guide teenagers behave 
better should be encouraged. For example, in 2003 Mour (Kanda 
Sakoolthanasak Mour, 2003) organized a project which included 
moral teaching in learning lessons for Grade 10 students, and it was 
found that the students changed their behaviors 80% positively.  
  

2.4 Philosophy of Thai Education 
 

      Worayoot Sriworakool ( 2006) says “Thai educators 
copied western framework or philosophy without understand the 
roots of western culture.” As a result, many times Thai education 
just goes with the flow without careful consideration or paying any 
interest to double check whether it suits the Thai situation or not. 

      The researcher totally agreed with the comment. For 
example, many Thai scholars were so influenced by the  phrase      
“educational wastage” about 40 years ago that most of the cases of 
students failure would automatically linked to the phrase 
educational wastage. Many poor students managed to get to 
university level despite the fact that they did not have the 
knowledge that they were supposed to have. For example, many 
high school graduates have fewer than one thousand English 
vocabulary even though it was written in an educational ministry 
manual that high school students should have over three thousand 
English words before they could pass high school to university level. 

 

2.5 Culture and Education 
 

       How Thai raise children seems to more or less affect 
Thai education. As mentioned in an essay by Asoketrakoon and 
others (1998), Thai family were too soft to train their kids to learn to 
help themselves. This made many Thai get used to depending on 
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others and tend to wait for help. Many are not brave enough to 
take risk or even voice out what they want.  Many Thai villagers are 
quiet in a meeting. They seldom ask when they do not understand. 
Neither they object or say anything different in the meeting when 
they do not agree. Surprisingly, many act opposite when they are 
not in the meeting. In many cases, not long after leaving a meeting 
room, some people will begin to criticize what they heard but 
remained silent during the meeting. These characteristics of many 
Thai people lead to some consequences in class. Most Thai 
students are too shy to share or even to ask teachers in class. These 
have to change, the younger the faster this can be changed ,and  
the faster the change takes place, the better learners students can 
be. 
 

2.6 Participation and Student Centered Teaching and 
Tearning 
 

      Cooperative learning and student centered learning are 
encouraged to help develop Thai education. The terminal goal is 
lifelong and life-along learning. In other words, students should 
learn to learn and solve problems by themselves. They need to 
understand themselves and realize what they are good at or bad 
for. If a student knows himself well and manages to improve his or 
her weak points, there should not be any big problem for him or 
her. If most students are ready to speak up and share what they 
think, most classrooms will be enjoyable for both teachers and 
learners. Unfortunately, how most children are being raised and 
trained does affect how much students participate in class. If 
teachers are to wait for students to speak or share their ideas during 
the lesson, how much learning can be expected? 
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3. Methodology: 
 

3.1 Population 
 

       After some public relation, 33 students applied to join 
the project. The ages could be divided in to four groups, three-four 
years three people, five-eight years nine people, nine-twelve years 
13 people and 13 –15 years old  eight people respectively. 
      Ten student helpers took turns to help with the project. 
 

3.2 Learning Activities and Data Collection  
 

      The steps of the research can be presented as follows: 
 

3.2.1 Pretest 
          Before the lesson began, each student was 
interviewed in English. All were greeted with “Hello”  “What’s your 
name?” and “Can you speak English?” Apart from this, additional  
questions vary from group to group. Older students were asked a 
few more questions. In addition, a small written test was also given. 
However, since there were very young students including those who 
never learned any English, most students were asked to write some 
letters and numbers while older students had to write a few 
sentences. 
 

  3.2.2 Contents and Learning Activities 
          The lessons included different activities both 
English and extra. For example, the students learned about different 
commands and following instructions and introducing oneself. Some 
extra activities such as creating a piece of art work from wood and 
leaves, games and listening to stories told by parents were added in 
the training. 
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  3.2.3 Personal Notes and Records 
          The researchers occasionally took some 
notes and or pictures and videos as a part of data collection. 
 

  3.2.4 Student Helpers 
        To evaluate the effect of the project on 

student helpers, the helpers were asked to write some reflections 
while in the site or after taking part in the project. 

 

    3.2.5 Parents 
          The researchers occasionally had some talks 
with the parents. In addition to that, parents were interviewed and 
asked to share their experiences or stories with the students.  
 

3.2.6 Post-test 
                   The same set of tests used in pretest was 

used.  
 

3.3 Data Analysis 
 

      The data from pre-post tests, interview and records 
were grouped and analyzed in order to report the findings. 

 

4. Data and Findings: 
 

4.1 Pre and Post-tests 
 

       From the students were pre-post tests and interviews 
before and after the teaching, most of the participants did better 
after the treatment. After 20 hours of learning, they could answer 
English questions two times better than what they could do before 
participating in the project. However, the 13-15 years old group 
performance did not improve much. 
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4.2 Data from Personal Records/Notes 
 

      More than 80% of younger students were more 
confident and answered more questions. However the older 
students (the 13-15 years) tended to cling to their friends. Some 
students decided not to come to study in some weeks just because 
their friends did not come.  
 

4.3 Data from Parents 
 

       The parents of four years and lower said that their kids 
enjoyed studying and also used some English at home. To 
encourage parents to get different information on taking care of 
children, some texts were given to some parents to read. 
Unfortunately, very few pages were read. 
 

4.4 Data from Student Helpers 
 

       Most helpers were glad that they had an opportunity to 
help younger students. They also said having taught the kids 
themselves made them understand teachers better. However, as 
most of them could not afford to participate more than a week or 
two, they could not say whether helping in the project had helped 
improve their English.  
 

5. Conclusion 
 

It was found that co-operation between parents and 
teachers were very helpful for teaching and learning. First, both 
teachers and parents could gain more information about the 
students so that they could provide more suitable learning activities. 
Second, the parents could encourage students to finish most of the 
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homework assigned so that the students would have to review the 
lessons and digest what they had learned. Third, the teachers could 
also get new information of possible factors affecting students’ 
learning performance so that  they can continue developing  their 
lesson plan. However, for some children, especially young ones 
such as  below four or five years old the presence of their parents 
could distract them from the lesson. This means that when and 
how long parents should be around is also important. Fourth, being 
a part of  learning activities for their children and sharing some 
discussions with the teachers, most parents do better in helping 
their children learn. Fifth, co-working with parents while teaching in 
a community in the countryside provides a great opportunity for the 
teachers to see the disadvantages or the shortage of being country 
students and what they need to pass before they can have higher 
education. This kind of direct experience hopefully will inspire more 
people to do more research and work to help deal with educational 
as well as other developments in the country. 
 

6. Recommendations 
 

 The following suggestions for further studies are provided 
below : 
 6.1 To run a teaching project in a rural area, the more 
cooperation from parents and local people, the better can be 
expected. 

6.2 Plan in advance long before starting a similar project. 
 6.3 A tool that was used in collecting data for this research 
was a mobile phone. The audio and visual data from the mobile 
telephone recorded a lot of information which could lead to further 
investigation.  



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 15 
  

 

 

6.4 Grounded theory or conducting research from data 
collecting and learn something interesting from the data can lead to 
interesting issues and should be encouraged.  
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ผังกราฟก : เครื่องมือชวยการเรียนรู 
Graphic organizers : Effective learning tool 

 

กรรณิการ สุพิชญ1 และรองศาสตราจารย ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ2 
 

บทคัดยอ 
 

ผังกราฟก เปนกลวิธีที่จะชวยเสริมใหการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู เรียนที่นําผังกราฟกมาใชในการเรียนรูจะสามารถ
พัฒนาการแสดงออกทางความคิดอยางรอบดาน เปนเทคนิคที่เหมาะสําหรับ
นําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ จํานวนมาก เพื่อชวยสรุปใหเกิดความ
เขาใจไดงายขึ้น นักการศึกษาในปจจุบันพัฒนาผังกราฟกออกมาในหลายรูปแบบ
ซึ่งสามารถจัดประเภทผังกราฟกตามวัตถุประสงคของการใชได 5 ประเภท ไดแก 
1) ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนมโนทัศน 2) นําเสนอขอมูล
ที่เปนเหตุเปนผล 3) นําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ 
4) นําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณหรือขั้นตอน และ 5) นําเสนอ
ขอมูลที่เปนการจัดหมวดหมู การนําผังกราฟกรูปแบบตาง ๆ มาใชในหลักสูตรนั้น 
ผูสอนจะตองทําความเขาใจวัตถุประสงคของการใชผังกราฟกแตละรูปแบบ และ
เลือกใชผังกราฟกใหเหมาะสมกับเนื้อหาและแผนการเรียนรูที่ไดกําหนดไว  
 
คําสําคัญ : ผังกราฟก, การจัดการเรียนรู 

 
 
 
 

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 รองศาสตราจารย ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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Abstract 
 

Graphic organizers are some of the strategies which will 
enhance the instruction to be effective and excellence. Student, 
who used the graphic organizers as a tool in their learning, will  be 
able to develop their higher order thinking and critical thinking skills. 
A Graphic organizer is a communication tool that is suitable for all 
types of learning which will enhance learning and understanding of 
the content. Educators, have developed the graphic organizers 
many different types, which can divide in to 5 types of usage, there 
are 1) Graphic organizers which design for the conceptual thinking.  
2) Graphic organizers which design for cause and effect diagram.      
3) Graphic organizers which design for the comparison and contrast.  
4) Graphic organizers which design for the sequence or flow chart.  
5) Graphic organizers which design for classification or categorization. 
Different types of graphic organizers can be used across the 
curriculum, Instructors have to understand the purpose of each 
types  and choose the type that best fits the topic and the lesson 
plans. 
 
Keywords : Graphic organizer, Instruction 
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1. บทนํา 
 

 การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนบทบาทของผูสอนไป
จากเดิม วิจารณ พานิช (2555) กลาววาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้นครูไมไดมี
บทบาทของการสอน แตเปนผูที่ตองมีบทบาทในการออกแบบการเรียนรู และ    
ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก  
การเรียนแบบลงมือทํา เมื่อรูปแบบของการเรียนรูเปลี่ยนไป  ผูสอนก็จะตอง
พยายามศึกษาและประยุกตรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนแบบตางๆ     
เขามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอน
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะ 
การคิดใหมากยิ่งขึ้น ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544)      
ไดระบุวาการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใน
ประเทศไทยสงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการมุงเนนใหปรับปรุง
หลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปน 
และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย 
 มนุษยใชกระบวนการคิดอยูเสมอในชีวิตประจําวัน เมื่อไดรับขอมูล 
สัมผัสสถานการณ หรือเขาไปอยูสภาพแวดลอมบางอยางที่ทําใหเกิดขอสงสัย  
เกิดปญหาหรือเกิดความขัดแยง  มนุษยจะเริ่มตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ดวยการ
ใชกระบวนการคิด โดยพยายามนําเอาประสบการณตาง ๆ ที่เคยมีมาจัดกระทํา
กับสิ่งเราเหลานั้น เพื่อตอบขอสงสัย แกปญหา หรือขจัดความขัดแยงใหหมดไป 
อยางไรก็ตาม ใชวามนุษยทุกคนจะสามารถใชกระบวนการคิดไดประสบ
ความสําเร็จในทุกครั้ง เพราะการคิดเปนกระบวนการที่ซับซอนมีความเปน
นามธรรม และมีอยูหลายรูปแบบ เชน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค      
การคิดบูรณาการ เปนตน หากไมไดรับการฝกฝนการคิดอยางรอบดานและ
ตอเนื่องก็จะทําใหเกิดผลกระทบ กลายเปนคนลมเหลวในการคิด หรือประสบ
ปญหาในการดําเนินชีวิต      

เมื่อผูสอนมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน  
สิ่งแรกที่ผูสอนจะตองพิจารณาก็คือ ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาการคิดอะไรบาง 
และมีขั้นตอนการคิดอยางไร และเมื่อผูสอนเลือกทักษะการคิดที่ตองการพัฒนาให
เกิดขึ้นกับผูเรียนไดแลว การที่จะพัฒนาสามารถทําไดหลายทาง เชน การจัด
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กิจกรรมการเรียนรูและฝกทักษะการคิดนั้นโดยตรง การบูรณาการทักษะการคิด
ในการสอนเนื้อหาสาระหรือใหเปนสวนหนึ่งของรายวิชา ตลอดจนการหา
โปรแกรม หลักสูตร ชุดฝกกิจกรรมการคิดที่มีผูพัฒนาไวแลวอยางเปนระบบมาใช
ฝกผูเรียน เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 2553) ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามา
เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดนั่นก็คือการใช 
ผังกราฟกเขามาเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูของผูเรียน 

 

2. ผังกราฟก  
 

 ผังกราฟก (Graphic Organizers) เปนกลวิธีที่จะชวยเสริมใหการ
จัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นได หากผูสอนสามารถเลือกใช
รูปแบบผังกราฟกที่เหมาะสมกับผูเรียน ระดับของเนื้อหา และกิจกรรม  ซึ่งผัง
กราฟกจะมีสวนชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางตอเนื่อง  เปนเทคนิคที่ผูเรียน
สามารถนําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่มีอยูเปนจํานวนมากเพื่อชวยให
เกิดความเขาใจไดงายขึ้น มีผูเรียกชื่อ Graphic Organizers เปนภาษาไทยไว
หลากหลาย เชน การจัดเนื้อหาสาระดวยแผนภาพ  การสอนดวยการจัดขอมูล
ดวยแผนภาพ การจัดขอมูลดวยแผนภาพ แผนภาพลําดับ การคิด เทคนิคผัง
กราฟก  ผังกราฟก ซึ่งในบทความนี้จะใชคําวา “ผังกราฟก” 
 ผังกราฟก คือภาพกราฟกที่แสดงให เห็นถึงความแตกตางของ
กระบวนการคิด (Clark, 1991) เปนแผนที่ทางความคิดซึ่งประกอบดวยความคิด
หรือขอมูลสําคัญที่เชื่อมกันอยูในรูปแบบตาง ๆ ทําใหเห็นโครงสรางของความรู
หรือเนื้อหาสาระนั้นๆ (สุวิทย  มูลคํา, 2547) ในการเขียนผังกราฟก ผูเรียนจะตอง
นําขอมูลดิบ หรือความรูจากแหลงตาง ๆ มาทําการจัดกระทําขอมูล ซึ่งขั้นตอนนี้
เองท่ีผูเรียนตองใชทักษะการคิดควบคูกันไปดวย เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ 
การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใชตัวเลข การสรุป เปนตน 
จากนั้นจึงมีการเลือกรูปแบบ   ผังกราฟกเพื่อนําเสนอขอมูลที่จัดกระทําแลวตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผูนําเสนอตองการ (พิมพพันธ เดชะคุปต และ  
พเยาว  ยินดีสุข, 2548) 
 กลาวโดยสรุป ผังกราฟก เปนรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่
สามารถมองเห็นและอธิบายไดอยางเปนระบบ เห็นความสัมพันธเชื่อมโยง เปน
เทคนิคท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ให
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เกิดความเขาใจไดงายขึ้น  นอกจากนี้ ในการเขียนผังกราฟกยังมีประโยชนใน
พัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายของผูเรียนควบคูกันไปดวย 
  

3. รูปแบบของผังกราฟก 
 

 ปจจุบันนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอผังกราฟกรูปแบบตาง ๆ ที่
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน แตละรูปแบบก็มีวัตถุประสงคการนําไปใชที่
แตกตางกัน ซึ่งหากพิจารณาผังกราฟกตามวัตถุประสงคของการใชงาน สามารถ
จัดแบงไดเปน 5 ประเภท โดยในบทความนี้จะยกตัวอยางผังกราฟกในแตละ
ประเภทดังตอไปนี ้
 

 3.1 ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนมโนทัศน  
 

  3.1.1 แผนผังความคิด (mind map) 
  แผนผังความคิด คือ แผนภาพที่เกิดจากการทํางานของสมอง 

ทั้งซีกซายและซีกขวา เปนเครื่องมือที่ใชในการจัดระบบความคิด ใชแสดง
ความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับความคิดรอง Buzan (1993) ไดให
ความหมายวา แผนผังความคิด คือเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบงายที่สุด สามารถประยุกตใชในทุกแงมุมของชีวิต 
แผนผังความคิดมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) สรางประเด็นที่สนใจขึ้น
ภายในภาพตรงกลาง 2) หัวขอหลักของประเด็นอยูรอบภาพตรงกลางทุกทิศทาง
เปรียบเสมือนกิ่งกานของตนไม  3) กิ่งกานประกอบดวยภาพหรือคําสําคัญที่เขียน
ไวบนเสนที่โยงใยกัน และ 4) กิ่งกานจะถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกตางกัน
ตามตําแหนงและความสําคัญ สวน ทิศนา แขมมณี (2555) กลาวเพิ่มเติมวา 
แผนผังความคิด เปนแผนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระ หรือความคิดตาง ๆ 
ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใช เสน คํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง สี 
เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของ
ความคิดหรือสาระนั้น ๆ  

แผนผังความคิดมีประโยชนทั้งในชีวิตประจําวันและชีวิตการ
ทํางาน สามารถใชในการวางแผน การถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจที่มี
ความหมายตอตนเองและบุคคลอื่น Buzan (1993) ไดเสนอไววา แผนผังความคิด
นั้นชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงความคิดทั้งหมดเขาดวยกันและชวยใหเรียนรูอยางมี
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วิจารณญาณ ชวยขจัดคําที่ไมตองการ และสามารถเนนหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธของคํา  ใชเปนเครื่องมือในการจดบันทึกการอาน
แผนการเขียนงานวิชาการหรือการเขียนรายงาน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของนิ
พาดา ไตรรัตน (2553) ที่พบวาการนําความคิดที่ไดจากการระดมความคิดมา
เชื่อมโยง จัดลําดับความสําคัญ และจัดหมวดหมูอยางเปนระบบในรูปของแผนผัง
ความคิด จะชวยใหผูเขียนมองเห็นภาพรวมของงานเขียน มองเห็นความสัมพันธที่
ชัดเจนของเนื้อหา งายตอการเขียนเพื่อถายทอดความคิดของตนออกมา  ทิศนา
แขมมณี (2555) กลาววาแผนผังความคิดเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนจัด
ขอมูลที่มีอยูจํานวนมากและกระจัดกระจายใหเปนระบบอยูในรูปที่อธิบายให
เขาใจ และจดจําไดงาย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิมลรัตน
(2549) ที่เห็นวาแผนผังความคิดทําใหผูเรียนไดฝกการคิดเรื่องการวางแผน
นําเสนอ ตลอดจนชวยในดานความจํา การทําความเขาใจ และการสรุปบทเรียน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางแผนผังความคิดเรื่องการสนทนากลุม 
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และสามารถเนนหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธของคํา  ใชเปนเครื่องมือในการจดบันทึกการอาน ใชในการวาง
แผนการเขียนงานวิชาการหรือการเขียนรายงาน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของนิ

ที่พบวาการนําความคิดที่ไดจากการระดมความคิดมา
และจัดหมวดหมูอยางเปนระบบในรูปของแผนผัง

มองเห็นความสัมพันธที่
งายตอการเขียนเพื่อถายทอดความคิดของตนออกมา  ทิศนา 

ะชวยใหผูเรียนจัด
ขอมูลที่มีอยูจํานวนมากและกระจัดกระจายใหเปนระบบอยูในรูปที่อธิบายให

ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิมลรัตน สุนทรวิโรจน 
ที่เห็นวาแผนผังความคิดทําใหผูเรียนไดฝกการคิดเรื่องการวางแผน การ

การทําความเขาใจ และการสรุปบทเรียน 
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3.1.2 แผนผังมโนทัศน (concept map) 
 คําวาแผนผังมโนทัศนตรงกับคําอื่นๆ ในภาษาอังกฤษอีกหลาย

คํา เชน concept maps, C-maps, conceptual framework, semantic 
mapping, semantic maps, plot maps และ concept webs เปนตน สวนคํา
ในภาษาไทยพบวามีใชกันหลายคํา เชน กรอบมโนคติ กรอบมโนทัศน แผนผัง 
มโนทัศน แผนผังมโนภาพ แผนทีม่โนมติ และแผนผังมโนมติ เปนตน   

     แผนผังมโนทัศนเปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวาง     
มโนทัศนหลายมโนทัศน จากมโนทัศนที่กวางและครอบคลุมไปสูมโนทัศนที่แคบ
และเฉพาะเจาะจง ผูสอนและผูเรียนสามารถนําผังมโนทัศนไปใชเสนอความคิดหลัก
และความคิดรองที่มีความสัมพันธกันในประเด็นที่สนใจ การนําเสนอความคิดหรือ
สรุปความคิดดวยผังมโนทัศนนี้ชวยใหผูเรียนเกิดการคิดอยางตอเนื่อง เขาใจ
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น Novak and Gowin 
(1984) กลาววา การที่ผูสอนใชแผนผังมโนทัศนในการจัดการเรียนการสอนโดย
แสดงผังมโนทัศนเนื้อหาวิชากอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูจะทําใหผูเรียน
มองเห็นความสัมพันธของเนื้อหา เห็นรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนไดชัดเจน 
และยังเห็นความสัมพันธระหวางแตละเนื้อหาในการสอนดวย  การเขียนแผนผัง
มโนทัศนนั้น ทิศนา  แขมมณี (2555) แนะนําวา แผนผังมโนทัศนจะแสดง      
มโนทัศนหรือความคิดรวบยอดใหญไวตรงกลางและแสดงความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนใหญและมโนทัศนยอย ๆ เปนลําดับขั้นดวยเสนเชื่อมโยง ทั้งนี้สุวิทย    
มูลคํา (2547) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การแสดงความสัมพันธของมโนทัศนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอยางมีระบบและเปนลําดับขั้น ทําไดโดยอาศัยคําหรือขอความเปน
ตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ เปนไปอยางมีความหมาย ซึ่งอาจจะมี
ทิศทางเดียว สองทิศทางหรือมากกวาก็ได ซึ่งบางทานอาจจะเรียกแผนผัง       
มโนทัศนวา แผนภาพโครงเรื่อง 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางแผนผังมโนทัศนเรื่องการเรียนรูหลักการแผนที่มโนทัศน
ที่มา : http://www.prachasan.com/cmap/startcmap.html
 

3.2  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล
 

       3.2.1 แผนผังกางปลา (Fishbone map)  
      แผนผังกางปลา เปนแผนผังที่แสดงสาเหตุของปญหาที่มี

ความซับซอน ชวยใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน  แผนผังกางปลาเรียก
เปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
ชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค
1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อชิิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว 
นําเสนอขอมูลที่มีประเด็นปญหาหลักแลวเสนอสาเหตุหรือผลตางๆ
องคประกอบที่เกี่ยวของกัน  

     การเขียนแผนผังกางปลาจะเริ่มจากการระบุปญหาไวที่
ตําแหนงของหัวปลา เขียนสาเหตุหลักหรือสาเหตุยอยเปนกางปลาใหญ
สาเหตุยอยจากแตละสาเหตุเปนกางปลาเล็ก ๆ คําที่นํามาเขียนควรเปนคําสําคัญ
(สุวิทย   มูลคํา, 2547; ทิศนา แขมมณี, 2555; ประชาสรรณ แสนภักดี
แผนผังกางปลาสามารถนําไปใชสําหรับการวางแผนแกไขปญหา 
กรอบตนเหตุแหงปญหาใหเหลือเพียงประเด็นหลักๆ ที่สําคัญ 
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ตัวอยางแผนผังมโนทัศนเรื่องการเรียนรูหลักการแผนที่มโนทัศน 
http://www.prachasan.com/cmap/startcmap.html 

ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล 

เปนแผนผังที่แสดงสาเหตุของปญหาที่มี
ซับซอน ชวยใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน  แผนผังกางปลาเรียก

Cause and Effect Diagram) หรืออาจรูจัก ใน
ไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 

ชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว เปนแผนผังที่
นําเสนอขอมูลที่มีประเด็นปญหาหลักแลวเสนอสาเหตุหรือผลตางๆ ที่เปน

การเขียนแผนผังกางปลาจะเริ่มจากการระบุปญหาไวที่
เขียนสาเหตุหลักหรือสาเหตุยอยเปนกางปลาใหญ แลวเขียน

คําที่นํามาเขียนควรเปนคําสําคัญ 
ประชาสรรณ แสนภักดี, 2547) 

 เปนการกําหนด
 เพื่อนําไปสูการ
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วิเคราะหหาสาเหตุและผล หรือวิธีการแกปญหา ผูเรียนจะไดฝกการคิดลําดับ
ความสําคัญของปญหา การคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหา และภ
แผนผังกางปลาแลวก็จะตอยอดไปยังการคิดแกปญหาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางแผนผังกางปลาเรื่องปญหาการเขียนเรียงความ 
 

3.2.2 แผนผังใยแมงมุม (Spider Map)  
 แผนผังใยแมงมุม เปนผังแสดงความคิดรวบยอดอีกแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีลักษณะคลายใยแมงมุม เปนการคิดแบบโยงใยความสัมพันธเพื่อสราง
ความคิดใหกระจางชัดเจน โดยสามารถคิดอยางมีประเด็นพรอม
ความสัมพันธของความคิดที่เกี่ยวของ  ใชแสดงการแยกแยะองคประกอบตางๆ
ของขอมูล ใชจัดระบบจัดลําดับขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ตั้งแตองคประกอบ
หลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย สรุปประเด็นหรือรายละเอียดตางๆ
ไดโดยเขียนความคิดรวบยอดหรือหัวขอหลักที่สําคัญไวกึ่งกลาง แลวเขียนหัวขอ
รองที่มีความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม ถามีประเด็
ความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธ ก็สามารถแตกความคิดออกไปไดอีก 
แขมมณ,ี 2555; สุวิทย มูลคํา, 2547)  
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ผูเรียนจะไดฝกการคิดลําดับ
ความสําคัญของปญหา การคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหา และภายหลังจากได

 

แผนผังใยแมงมุม เปนผังแสดงความคิดรวบยอดอีกแบบหนึ่ง 
เปนการคิดแบบโยงใยความสัมพันธเพื่อสราง

อมๆ กับมองเห็น
ของความคิดที่เกี่ยวของ  ใชแสดงการแยกแยะองคประกอบตางๆ 

ตั้งแตองคประกอบ
สรุปประเด็นหรือรายละเอียดตางๆ ทํา

กึ่งกลาง แลวเขียนหัวขอ
ตามแขนงของวงกลม ถามีประเด็นยอย/

กไปไดอีก (ทิศนา    
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     ผูเรียนสามารถนําแผนผังใยแมงมุมไปใชในการระดมสมอง
เพื่อเสนอความคิดตางๆ ที่ยังไมตัดสินถูกผิด เปนเพียงการระบุสิ่งที่เกี่ยวของให
มากที่สุด เหมาะสําหรับเปนกิจกรรมระดมความคิดเบื้องตน  กิจกรรมกระตุน
ความคิด หรือกิจกรรมฝกการคิดลักษณะตางๆ เชน การคิดคลอง การคิด
หลากหลาย เปนตน เพื่อที่จะพัฒนาไปสูการคิดที่ซับซอนตอไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ตัวอยางแผนผังใยแมงมุมเรื่องวิธีการอาน 

 
3.3 ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ

หรือแสดงความสัมพันธ 
 

3.3.1 แผนผังวงกลมซอน หรือไดอะแกรมเวนน (Venn Diagram) 
 เปนผังวงกลม 2 วง หรือมากกวา ที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยู

แผนผังที่ใชแสดงขอมูลเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดที่แสดงถึงความสัมพันธของ
องคประกอบตาง ๆ เหมาะสําหรับการนําเสนอสิ่ง 2 สิ่ง หรือมากกวาซึ่งมีความ
เกี่ยวของคือ มีทั้งความเหมือนและความตางกัน โดยแสดงความเหมือนดวยสวนที่
ซอนกันของวงกลม และแสดงความแตกตางในสวนที่ไมมีการซอนทับกัน
ถูกนําไปใชในการจัดระบบของเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธและ
ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา (ทิศนา แขมมณ,ี 2555)  
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ผูเรียนสามารถนําแผนผังใยแมงมุมไปใชในการระดมสมอง
ตัดสินถูกผิด เปนเพียงการระบุสิ่งที่เกี่ยวของให

กิจกรรมกระตุน
ๆ เชน การคิดคลอง การคิด

ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ

(Venn Diagram)  
ที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยู เปน

งถึงความสัมพันธของ
หรือมากกวาซึ่งมีความ

โดยแสดงความเหมือนดวยสวนที่
และแสดงความแตกตางในสวนที่ไมมีการซอนทับกัน มัก     

เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธและ
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางแผนผังวงกลมซอน 
 

3.4 ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนการ
เรียงลําดับเหตุการณหรือขั้นตอน 

 

3.4.1 แผนผังลําดับขั้นตอน (Sequential map) 
 แผนผังลําดับขั้นตอนใชแสดงความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะ

แสดงลําดับเวลากระบวนการหรือขั้นตอนเปนลําดับอยางงาย ตั้งแตเริ่มตนจนจบ
อาจเรียกวาแผนผังแบบขั้นบันได (time ladder map) (สุวิทย มูลคํา
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ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนการ

แผนผังลําดับขั้นตอนใชแสดงความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะ
ตั้งแตเริ่มตนจนจบ  

มูลคํา, 2547)  
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ภาพท่ี 6 ตัวอยางแผนผังลําดับขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
3.5 ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่ เปนการจัด

หมวดหมู 
 

   3.5.1 แผนผังโครงสรางตนไม (Tree Structure)  
    เปนแผนผังแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ

ลดหลั่นกันเปนลําดับขั้นมีรูปรางคลายแผนภูมิบริหารองคกรใชสรุปประเด็นสรุป
ความสัมพันธขององคประกอบหลักองคประกอบรองและองคประกอบยอยของ
แตละเรื่ องโดยเรียงลําดับความสัมพันธของขอมูลอยางเปนระบบใชใน
การเปรียบเทียบขอมูลหรือจําแนกประเภทขอมูล (สุวิทย มูลคํา, 2547)
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ตัวอยางแผนผังลําดับขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย  

ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่ เปนการจัด

 
เปนแผนผังแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ

ลดหลั่นกันเปนลําดับขั้นมีรูปรางคลายแผนภูมิบริหารองคกรใชสรุปประเด็นสรุป
ความสัมพันธขององคประกอบหลักองคประกอบรองและองคประกอบยอยของ
แตละเรื่ องโดยเรียงลําดับความสัมพันธของขอมูลอยางเปนระบบใชใน          

, 2547) 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางแผนผังโครงสรางตนไม 
ที่มา : http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/menu2_2.htm
 

กลาวโดยสรุป ผังกราฟกประกอบดวยแผนผังตาง ๆ ที่ทําหนาที่บันทึก
ความคิดหรือขอมูลสําคัญของผูใชงานที่เชื่อมโยงแลวทําใหเห็นโครงสรางของ
ความรู  เนื้อหาสาระหรือความคิดอาจจะนําเสนอขอมูลอยูในรูปแบบของการสรุป
ความคิด  การลําดับความคิด การแสดงความคิดอยางเปนเหตุเปนผล หรือการคิด
อยางเปนมโนทัศน การใชผังกราฟกเปนเทคนิคที่ผูสอนสามารถนําไปใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูหรือกระตุนทักษะการคิดของผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปใช
ในการจัดกระทําเนื้อหาสาระตางๆ จํานวนมากเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา
สาระนั้นไดงายขึ้นเร็วขึน้และจดจําไดนาน 
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กลาวโดยสรุป ผังกราฟกประกอบดวยแผนผังตาง ๆ ที่ทําหนาที่บันทึก
ความคิดหรือขอมูลสําคัญของผูใชงานที่เชื่อมโยงแลวทําใหเห็นโครงสรางของ
ความรู  เนื้อหาสาระหรือความคิดอาจจะนําเสนอขอมูลอยูในรูปแบบของการสรุป

เปนผล หรือการคิด
อยางเปนมโนทัศน การใชผังกราฟกเปนเทคนิคที่ผูสอนสามารถนําไปใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูหรือกระตุนทักษะการคิดของผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปใช

จํานวนมากเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา
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4. การนําผังกราฟกมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

การนําผังกราฟกมาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสรางความเขาใจรวมกันทั้งผูสอนและผูเรียนเพื่อใหการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว Clark (1990 อางถึงใน ปารณีย ดวงอิ่ม, 2553) ได
นําเสนอรูปแบบการสอนดวยผังกราฟกซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่ครบ
วงจรดังน้ี 

1) กําหนดจุดมุงหมายในการเรียน การแสดงจุดมุงหมายของการเรียน
ในรูปแบบผังกราฟกจะทําใหผูเรียนทราบวาผูสอนตองการใหผูเรียนคิดอะไร
อยางไรและปฏิบัติอยางไรซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 

2) การวางแผนผูสอนตองวางแผนและออกแบบการสอนโดยเริ่มจาก
ผูสอนตองวิเคราะหบทเรียนเพื่อทําความเขาใจใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียน
เรียนรูอะไรเนื้อหาที่จะสอนนั้นเปนขอเท็จจริงมโนทัศนหรือกฎหรือหลักเกณฑ
เปนการคิดแบบสวนยอยไปสูหลักการหรือการคิดที่เริ่มจากหลักการแลวนําไปสู
การประยุกตใชจากนั้นจึงเลือกใชผังกราฟกใหเหมาะสมกับเนื้อหา  

3) การสอนเมื่อจะใชผังกราฟกในการสอนผูสอนจะตองดําเนินการ
เปนขั้นตอนโดยเริ่มจากการแนะนําผังกราฟกวามีลักษณะเปนอยางไรมี
วัตถุประสงคการใชอยางไรเหมาะสมกับเนื้อหาประเภทใดโดยผูสอนตองสาธิต
หรือยกตัวอยางการใชผังกราฟกใหเห็นจริงจากนั้นจึงใหผูเรียนไดฝกใชผังกราฟก
ซึ่งสามารถจัดกลุมยอยใหผูเรียนชวยกันคิดหรืออภิปรายรวมกันในเนื้อหาวิชานั้น 

4) การทดสอบผูสอนสามารถทําการทดสอบผูเรียนไดใน 2 ลักษณะ
คือประเมินความกาวหนาของผูเรียนโดยการรวบรวมผลงานการใชผังกราฟกของ
ผูเรียนมาวิเคราะหซึ่งจะทําใหผูสอนทราบถึงความเขาใจของผูเรียนและนําปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นมาแกไขนอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการสอนผูสอนสามารถทดสอบความ
เขาใจในเนื้อหาโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเมินผลการเรียนรู
หรือใหผูเรียนแสดงออกในรูปแบบของผังกราฟก ผังกราฟกจึงสามารถใชเปน   
กลยุทธการเรียนการสอนและยังเปนเครื่องมือประเมินผลไดตั้งแตเริ่มตนการสอน
ระหวางการสอนและหลังการสอนในแตละครั้งไดดวย 

ประโยชนของผังกราฟกในการจัดการเรียนการสอนน้ันสามารถยืนยันได
ดวยผลจากการวิจัยที่พบวาหากผูสอนออกแบบการจัดการเรียนรู และเลือกใช  
ผังกราฟกไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูจะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดียิ่งข้ึนนอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงวาผูสอนสามารถ
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นําผังกราฟกไปใชไดกับการเรียนการสอนในหลากหลายเนื้อหาวิชาและกับผูเรียน
หลายระดับเชน การศึกษาของนิพาดาไตรรัตน (2553) ที่พบวาในการฝกฝน
ทักษะการเขียน เมื่อผูเรียนนําความคิดที่ไดจากการระดมความคิดมาเชื่อมโยง
จัดลําดับความสําคัญและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบในรูปของแผนผังความคดิจะ
ชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพรวมของงานเขียนมองเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนของ
เนื้อหาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นและการวางแผนเนื้อหาที่จะเขียนกอน
ลงมือเขียนจริงสวนงานวิจัยของศิริพร  วุทธนู (2553) ไดนําแผนผังความคิดมาใช
ในการพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ พบวาแผนผังความคิดชวย
ใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อความเขา ใจมากยิ่ งขึ้ น             
ผลการศึกษาของสุภัทรา ตันติวิทยมาศ (2554) ปรากฏวาการที่ผูเรียนไดรับการ
ฝกฝนใชแผนผังมโนทัศนจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สามารถ
พัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณได    

การศึกษาของธีรวดี ถังคบุตร (2552) ไดนําผังกราฟกจํานวน4 ผัง ไดแก 
แผนผังมโนทัศน แผนผังความคิด แผนผังกางปลา และแผนผังงาน มาใชเปน  
สวนหนึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตซึ่งผล
การศึกษาพบวาหลังการทดลองผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงขึ้นเนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชผังกราฟกเปนสวนชวย
ขยายความคิดของผูเรียนและทําใหเกิดความคิดในเชิงลึก สวนปราณีย ดวงอิ่ม 
(2553) นําผังกราฟกมาใชในการสอนออกแบบงานทัศนศิลปเพื่อศึกษาผลการ
เรียนรูของผูเรียน ซึ่งผลของการศึกษาพบวาการสอนออกแบบงานทัศนศิลปโดย
ใชผังกราฟกสามารถพัฒนาผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นเนื่องจากผู เรียนไดรับการปรับโครงสรางทางปญญาในการ
จัดระบบขอมูลหรือความรูที่ไดจากการเรียนโดยการเขียนผังกราฟก ซึ่งเปนการ
จัดระบบขอมูลใหงายตอการจัดเก็บเขาสูสมองอยางเปนระบบ   

ผลของงานวิจัยที่กลาวมาแสดงวาผังกราฟกสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและความคงทนของการเรียนรูได
ดีกวาการเรียนการสอนแบบปกตินอกจากนี้ผังกราฟกยังสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะดานการคิด  การนําเสนอขอมูลและการสื่อสารเพื่อแสดงความรูความเขาใจ
ของตนใหผูอื่นไดรับทราบทําใหผูเรียนเกิดการจัดระบบความคิดมีความคิดคลอง
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เกิดการสรางองคความรูดวยตนเองอันเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตดังนั้น
ผังกราฟกจึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่เหมาะสมแกการนํามาใชในการจัดการเรียน   
การสอนโดยสามารถนํามาใชประกอบกับการบรรยายหรือกิจกรรมการสอนตาง ๆ  
ในช้ันเรียน 

ปจจุบันมีนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไดออกแบบโปรแกรมสรางผัง
กราฟกใหดาวนโหลดไดโดยไมมีคาใชจายเพื่อความสะดวกของผูสอนและผูเรียน
สําหรับการนําไปเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมเหลานี้
สามารถสรางผังกราฟกไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน การสรางแผนผังความคิด 
แผนผังกางปลา แผนผังลําดับขั้นในการทํางาน เชน โปรแกรม XMind โปรแกรม 
Edraw Mind Map โปรแกรม Dia เปนตน 

 

5. ผังกราฟก : เคร่ืองมือชวยการเรียนรู 
 

การที่ผูเรียนนําเทคนิคผังกราฟกมาใชในการเรียน จะทําใหเกิดการ
พัฒนาการคิดในระดับสูง ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียน สามารถจําไดและเปน
ความจําแบบถาวร พัฒนาผูเรียนในดานปญญาอยางหลากหลาย (multiple 
intelligences) เชน ปญญาดานภาษา (verbal intelligence) ปญญาดาน
ความคิดและคณิตศาสตร (logical/mathematical intelligence) ปญญาดาน
มิติสัมพันธ (visual/spatial intelligence) เปนตน (พิมพพันธ เดชะคุปต และ 
พเยาว  ยินดีสุข, 2548) สวน Jones, Pierce and Hunter (1988) กลาววา    
ผังกราฟกจะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจและหาบทสรุปของแนวคิดที่ซับซอนให
เปนไปในทางเดียวกัน สามารถอธิบายรายละเอียด และความสัมพันธของเนื้อเรื่อง
ไดดี  นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนจัดระบบความคิดใหเปนหมวดหมู สรุปเนื้อหา 
และลําดับความคิดใหเปนระเบียบ 

ผู เรียนสามารถใชผังกราฟกในการถายทอด จัดระเบียบ อธิบาย 
สังเคราะห และสรางความสัมพันธเชื่อมโยง ความคิด ความเขาใจ ความรู 
ขอเท็จจริง มโนทัศนที่เปนนามธรรม ใหออกมาเปนภาพรวมที่มีความเปนรูปธรรม 
โดยเชื่อมโยงใหเขากับโครงสรางทางปญญาที่ผูเรียนมีอยูใหกวางขวาง ลึกซึ้งและ
ซับซอนยิ่งขึ้น (นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย, 2551) นอกจากนี้ ผังกราฟกเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีความหมาย ชวยใหผูเรียน      
ทําความเขาใจ จดจํา ไดรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น และผูเรียนยังสามารถประยุกต
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ผังกราฟกใหอยูในรูปแบบตางๆ เพื่อนําเสนอขอมูลไดภายหลังจากการคิด 
(Beyer, 1997) 

จากการนําเสนอผังกราฟกที่กลาวมา สามารถนําเสนอแนวทางในการ
นําผังกราฟกไปเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูได 3 ลักษณะ ไดแก  

5.1 ใชในการรับสาร ภายหลังการรับสารไมวาจะจากการฟงหรือ   
การอานผูเรียนสามารถนําผังกราฟก เชน แผนผังความคิด แผนผังตนไม แผนผัง
ลําดับขั้นตอน เปนตน มาใชเพื่อสรุปเนื้อหาสาระที่ไดรับ เปนการทบทวนความ
เขาใจ และเพื่อการบันทึกขอมูลใหงายสําหรับการจดจํา 

5.2 ใชในการสงสารการถายทอดความรู ความคิดเห็น ความรูสึกไมวา
จะรูปแบบของการพูดหรือการเขียนใหสัมฤทธิ์ผล ผูเรียนควรมีการเตรียมเคาโครง 
ซึ่งผังกราฟกจะชวยใหเกิดการลําดับความคิดและนําเสนอความคิดไดอยางเปน
ระบบ เชน การใชแผนผังใยแมงมุมระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ตองการ
นําเสนอเพื่อใหผูเรียนไดระดมความคิดและคัดเลือกใหไดประเด็นที่เกี่ยวของมาก
ที่สุด  การใชแผนผังมโนทัศนถายทอดความคิดหลักใหเห็นในภาพรวมและมีความ
เชื่อมโยงกับความคิดรองเพื่อใหเห็นรายละเอียด การใชแผนผังกางปลาแสดง
ความสัมพันธของสาเหตุและปญหาอยางเปนระบบกอนที่จะนําเสนอแนวทาง
แกปญหาตอไป เปนตน 

5.3 ใชในการพัฒนาการคิดการใชผังกราฟกไมวาจะเพื่อการรับสาร 
หรือเพื่อการสงสาร ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาการคิดในหลายลักษณะไปพรอมกัน 
กลาวคือ การจัดกระทําขอมูลไมวาจะเปนการสรุปขอมูล การจําแนกและจัดกลุม
ขอมูล การลําดับขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล  ผูเรียนตองใชทักษะการ
คิดควบคูกันไปดวย เชน การเขียนแผนผังวงกลมซอน ผูเรียนตองใชการวิเคราะห 
การจัดประเภท และการเชื่อมโยงเพื่อจะหาความเหมือนความแตกตางของขอมูล
การเขียนแผนผังมโนทัศน ผูเรียนตองใชการจัดลําดับประเด็นหลัก การจําแนก
ประเด็นรอง การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และการจัดโครงสรางทั้งหมด
ของขอมูล เปนตน 

ผังกราฟกจึงเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูไดเปนอยางดี หากผูสอน
และผูเรียนมีความเขาใจวัตถุประสงคของการใชผังกราฟกแตละรูปแบบและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   
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6. บทสงทาย 
 

ผูสอนควรทําความเขาใจวาผังกราฟกเปนเพียงเทคนิคการสอนหนึ่งที่
สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยพัฒนาการคิดของผูเรียน  
อยางไรก็ตาม ยังมีเทคนิคการสอนอีกจํานวนมากที่ผูสอนสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน เชน เทคนิคการตั้งคําถาม เทคนิคการยกตัวอยาง เทคนิค
การจับกลุม เปนตน และการจัดการเรียนการสอนหนึ่งครั้งก็อาจตองอาศัยหลาย
เทคนิคการสอนรวมกัน และแมวาผังกราฟกจะเปนเครื่องมือในการจัดระบบ
ความคิดและขอมูลที่มีประสิทธิภาพ แตก็มีขอจํากัดซึ่งผูสอนตองคํานึงถึงและ
ปรับปรุงการนําไปใชใหมีความเหมาะสม กลาวคือ การใชผังกราฟกอาจไมประสบ
ความสําเร็จ หากผูเรียนไมคุนเคยผังกราฟกรูปแบบนั้นมากอน  อีกทั้งผูสอนควร
พิจารณาดวยวาเนื้อหาที่นํามาสอนน้ันเหมาะสมกับผังกราฟกรูปแบบใด หรือการ
นําผังกราฟกรูปแบบเดียวมาใชกับเนื้อหาท่ีมีความยาวมาก ก็เปนการยากที่ผูเรียน
จะนําเสนอความสัมพันธของขอมูลไดอยางครบถวนถูกตองทั้งหมด  ดังนั้น การที่
จะนําผังกราฟกรูปแบบตาง ๆ มาใชในหลักสูตร ผูสอนควรทําความเขาใจ
วัตถุประสงคของการใชผังกราฟกแตละรูปแบบ และเลือกใชผังกราฟกให
เหมาะสมกับเนื้อหาและแผนการเรียนรูที่ไดกําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 37 
  

 

 

เอกสารอางอิง 
 

ทิศนา  แขมมณี. (2555). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวน 
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ (พิมพครั้งท่ี 15). กรุงเทพฯ : สํานักพมิพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_______. (2553). เอกสารประกอบการบรรยายในที่ประชุมสํานักธรรมศาสตร
และการเมืองราชบัณฑิตยสถาน เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา : กลยุทธการสอน. คนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556, จาก
 http://misdesign.sct.ac.th:81/academic/upload/stat/92aac14
329f843b4.pdf. 

ธีรวดี  ถังคบุตร. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใชแผนผังทางปญญาเพื่อเพ่ิมพูน ความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต. วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  

นิพาดา  ไตรรัตน. (2553). ผลของอีเลิรนนิ่งที่ใชเทคนิคการระดมสมองและ
แผนผังความคิดที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
 ของนักศกึษาปริญญาบัณฑิตท่ีมบีุคลิกภาพแตกตางกัน. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

นิภาพรรณ  โฆษติสกลุชัย. (2551). ผลของเทคนิคการจัดขอมลูดวยแผนภาพใน
การสอนโปรแกรมประยุกตที่มีตอแบบจําลองทางปญญาของครู
ประจําการที่มีแบบการคิดและชวงวัยตางกัน. วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

ประชาสรรณ  แสนภักดี. (2547). ผังกางปลากับแผนภูมิความคิด. คนเมื่อ 5 
ตุลาคม 2556, จากhttp://www.prachasan.com/mindmap 
knowledge/fishbonemm.htm. 

  



38 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 

 

ปารณยี  ดวงอ่ิม. (2553). ผลของการสอนการออกแบบงานทัศนศลิปโดยใช
แผนผังกราฟกที่มีตอผลการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศกึษาปที ่4.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 

พิมพพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548). ทักษะ 5 C เพ่ือการพัฒนา
หนวยการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ 
: มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ. 

วิมลรตันสุนทรโรจน. (2549). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู. มหาสารคาม : ชางทอง. 
ศิริพร  วุทธน.ู (2553). การพัฒนาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชผังความคิด. วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 

สุภัทรา  ตันติวิทยมาศ. (2554).  การพัฒนาทักษะการแกปญหาอยางมวีิจารณญาณ
ดวยแผนผังมโนทัศนของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษา ปที่ 2.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

สุวิทย  มูลคํา. (2547). กลยุทธการสอนคิดเชิงมโนทัศน. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2544).  แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการจัดทําแนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษา สกศ. 

Beyer, B.K. (1997). Improving student Thinking  a Comprehensive 
Approach. Boston : Allyn. 

Buzan, T. (1993). The mind map book : how to use radiant 
thinking to maximize your brain’s untapped potential.  
Originally published : London : BBC  Books. 

Clark, John H. (1991). Using Visual Organizer to Focus on Thinking. 
Journal of Reading, 34 (7) (April 1991), 526-534. 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 39 
  

 

 

Jones, B.F. Pierce, J. ; & Hunter, B. (1988-1989). “Teaching Students 
to Construct Graphic Organizers”.Educational Leadership, 
15 (1988), 39-67.  

Novak, J.D., & Gowin, D.B.,(1984). Learning how to learn. New York : 
Cambridge Press.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 

 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 ฉบับ 1 (2558) 41 
  

 

 

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
ของประเทศไทย 

Development guidelines for Thailand  
Medical Tourism  

 

ณัฏฐพัชร มณีโรจน
1
 

 
บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของบริการ
การแพทยที่รองรับการทองเที่ยวเชิงการแพทย  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
และภายนอกของการทองเที่ยวเชิงการแพทย และเพื่อนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ
สัมภาษณ เปนเครื่ องมือ เก็บรวบรวมขอมูลจากผู ใหขอมูลสํ าคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.) 
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ผูแทนสํานักนโยบาย และ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ผูแทนสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ผูแทนสมาคมการทองเที่ยวเชิงการแพทยไทย บุคลากรทาง
การแพทย ผูแทนผูประกอบการธุรกิจที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย รวม
จํานวน 25 ราย ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญถูกคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สวนวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย เก็บขอมูลกับนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 
จํานวน 400 ตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

                                                        
1 นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  วิทยาลยัการจัดการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)  
 ผลการวิจัย พบวา การบริการทางการแพทยมีความหลากหลาย ไดแก 
การรักษาโรคหัวใจ การผาตัดศัลยกรรมพลาสติก และการซอมแซมอวัยวะ       
ทันตกรรม สุขภาพทางเพศ และการสืบพันธุ รักษาเนื้องอก รักษากระดูก และ
กลามเนื้อ ผาตัดกระดูกสันหลัง เกี่ยวกับตา และการตรวจสุขภาพทั่วไป สิ่งที่เปน
สิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมารักษาในประเทศไทย คือ บุคลากรทาง
การแพทยมีความชํานาญ มีคาใชจายที่ถูก โรงพยาบาลไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล ผูคนมีอัธยาศัยไมตรีเปนมิตร มีจิตใจใฝบริการ รวมถึงประเทศไทยมี
แหลงทองเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับการพักฟน หรือ การเดินทางทองเที่ยว
ตอหลังการรักษาแลวเสร็จ แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ
ไทย ไดแก พัฒนาทักษะดานภาษา และวัฒนธรรมขามชาติใหกับบุคลากรทาง
การแพทย ใหความรูผูประกอบตัวแทนการทองเที่ยวเรื่องการทองเที่ยวเชิง
การแพทยในเชิงลึก จัดตั้งหนวยงานภาครัฐบาลที่ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการ
โดยเฉพาะสงเสริมใหโรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน JCI เพิ่มมากขึ้น ทํา
การตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธใน
ภาพรวมของประเทศไทย สถาบันการศึกษารวมมือกับโรงพยาบาลในการผลิต    
บุคลาทางการแพทยใหมีเพิ่มขึ้นพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค
ตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยวหลังการรักษาเนื้อหา 

 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, การทองเที่ยว, การทองเที่ยวเชิงการแพทย 
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Abstract 
 

This research aimed at studying the characteristics of 
medical services that support medical tourism, analyzing internal 
and external environment of the medical tourism, and offering 
guidelines for the development of medical tourism in Thailand. The 
research used a mixed method consisting of qualitative research, 
interviewing to be the tool to collect data from key informants, who 
were involved in the management of medical tourism. This included 
representatives from Office of Small and Medium Enterprises (SMEs), 
representatives from Tourism Authority of Thailand (TAT), 
representatives from Policy and Strategy Bureau, representatives 
from Ministry of Public Health, Director of Hospitals, representatives 
from of Private Hospitals Association, representatives from Medical 
Tourism Association of Thailand, Medical Staff Representatives, 
representatives from entrepreneurs supporting the medical tourism 
for a total of 25 persons who were recruited specifically. The 
analysis used content Analysis while the method of quantitative 
research used questionnaires to collect information from medical 
tourists for 400 samples and data were analyzed using descriptive 
statistics, such as means and standard deviation. 

The results showed that medical services are diverse, such 
as the treatment of heart disease, plastic surgery and organ repair, 
dental health, sexual and reproductive health, treatment of 
musculoskeletal tumors, treatment of bones and muscles, ocular 
and eye surgery, and general physical examinations. What attractive 
to tourists visiting Thailand for treatment were medical personnel 
with expertise, cheaper expense, hospital accreditation standards, 
friendly environment, service-minded, including the fact that 
Thailand has a variety of attractions for tourists traveling to the 



44 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2558) 

 

rehabilitation or after the completion of treatment. The 
development of medical tourism in Thailand was such as language 
skills, cross-culture to medical staff. This could be done by 
educating travel agents, operators of medical tourism in depth, and 
establishing government agencies that promoted and encouraged to 
support particularly more to hospital accreditation standards so that 
it could increase foreign marketing continuously. This could also be 
done with the database development for Public Relations in the 
whole of Thailand and collaboration with hospitals in the 
production of medical personnel to increase infrastructure to link to 
different regions to facilitate the tourism after treatment. 
 
Keywords : Development guideline, tourism, medical tourism 
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1. บทนํา 
 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนภาคสวนบริการที่สําคัญที่สรางรายได
ใหกับประเทศมาโดยตลอด ป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีรายไดที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว มีจํานวนกวา 965,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2554 คิดเปน
รอยละ 24 ของจํานวนรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวของป พ.ศ. 2554 และในป 
พ.ศ. 2555 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย จํานวน 22,303,065 ลานคน เพิ่มขึ้น จาก ป พ.ศ. 2554 คิดเปน  
รอยละ 15.89 ของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมดที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยในป พ.ศ. 2554 (กรมการทองเที่ยว, 2555) โดย
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออก มีจํานวน 12,525,214 คน รองลงมาเปนนักทองเที่ยวจากกลุม
ประเทศยุโรป มีจํานวน 5,650,619 คน  กลุมประเทศเอเชียใต มีจํานวน 
1,286,861 คน และเปนนักทองเที่ยว จากกลุมประเทศอเมริกา จํานวน 
1,083,433 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556ข) สิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว เพราะ
ประเทศไทยมีความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง สภาพภูมิ อากาศ รวมถึงสภาพ     
ภูมิประเทศที่เหมาะสมทําใหประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณ 
และหลากหลาย มีทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก หาดทราย ชายทะเล 
แหลงปะการังใตทะเล อุทยาน ปาเขา  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นอีกจํานวนมาก จากการสํารวจ
ของกรมทองเที่ยว ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยว จํานวน 4,586 แหง 
จําแนกเปนภาคกลาง มีจํานวน 1,380 แหง ภาคตะวันตก มีจํานวน 320 แหง 
ภาคตะวันออก มีจํานวน 476 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 946 แหง 
ภาคใต มีจํานวน 806 แหง และภาคเหนือ มีจํานวน 658 แหง (กรมทองเที่ยว, 
2557) 
 มีผลการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุวานอกจากความมีชื่อเสียงดานแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสมบูรณแลวยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ และ
เลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย คือ การทองเที่ยวเชิงการแพทย และ
การรักษาสุขภาพ โดยการทองเที่ยวเชิงการแพทยนั้นเปนการทองเที่ยวที่บุคคล
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เดินทางไปตางประเทศโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเขารับการบริการทางการแพทยที่ได
มาตรฐานเทียบเทา หรือ ดีกวาประเทศที่ตนพํานักอาศัยซึ่งนักทองเที่ยวอาจทํา
กิจกรรมเพื่อรับบริการทางการแพทยเพียงอยางเดียว หรือ มีกิจกรรมดาน       
การทองเที่ยวอื่นรวมอยูดวย (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปวา 
การทองเที่ยวเชิงการแพทยเปนการเดินทางของชาวตางประเทศที่มีวัตถุประสงค
หลัก หรือ วัตถุประสงครองเพื่อการเขารับการรักษาทางการแพทยซึ่งตองผาน
กระบวนการรักษาทางการแพทยที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล
ที่ไดรับรองมาตรฐานในประเทศนั้น และ/หรือ ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 
โดยนักทองเที่ยวนี้จะไมนับรวมชาวไทยที่เขารับการรกัษาในประเทศไทย จากการ
ศึกษาวิจัยของบริษัท Renub Research (April 9, 2014, อางถึงใน สํานักงาน
ปลัดการทองเที่ยวและกีฬา, 2557) ไดศึกษาสถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และการแพทยของประเทศท่ีใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงการแพทย ในป พ.ศ. 
2555 โดยศึกษาใน 7 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย 
ฟลิปปนส เกาหลีใต และประเทศไตหวัน พบวา มีจํานวนนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยที่เดินทางเขาไปใชบริการ มีจํานวน 5,603,240 คน โดยประเทศที่มี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามารับบริการมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ประเทศไทย มี
จํานวน 2,476,297 คน คิดเปนรอยละ 44.19 รองลงมาเปนประเทศอินเดีย มี
จํานวน 1,319,975 คน คิดเปนรอยละ 23.56 ประเทศสิงคโปร มีจํานวน 
861,686 คน คิดเปนรอยละ 15.38 ประเทศมาเลเซีย มีจํานวน 647,132 คน คิด
เปนรอยละ 11.55 ประเทศฟลิปปนส มีจํานวน 141,436 คน คิดเปนรอยละ 
2.52 ประเทศเกาหลีใต มีจํานวน 137,544 คน คิดเปนรอยละ 2.45 และลําดับ
สุดทาย คือ ประเทศไตหวัน มีจํานวน 19,170 คน คิดเปนรอยละ 0.37 ของ
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด และในป พ.ศ. 2558 นักวิจัย Renub Research 
คาดการณวาจะมีนักทองเที่ยวเชิงการแพทยเดินทางเขามาใชบริการ มีจํานวนกวา 
10,662,148 คน และคาดการณวาประเทศไทยจะมีจํานวนนักทองเที่ยว จํานวน 
4,836,517 คน คิดเปนรอยละ 45.36 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด 
 ปจจัยสําคัญที่เปนสิ่งดึงดูดใจที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามารับการ
รักษาในเมืองไทย เพราะประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการรักษาเฉพาะดาน  มีมาตรฐานดานการแพทยที่เทียบเทากับระดับสากล มี
ราคาของคารักษาพยาบาลที่ต่ํากวาประเทศอื่น และลักษณะเฉพาะตัวของคนไทย 
คือ ความเปนไทย การใสใจในการใหบริการ การยิ้มแยมมีมิตรไมตรีของผูคน    
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ซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญของคนไทย (Kotler, 2004) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมอีกมากมาย เหลานี้ เปน    
แรงกระตุนใหผูปวยตัดสินใจเดินทางมารับการรักษาสุขภาพรางกายในประเทศ
ไทย การทองเที่ยวของญาติ บุคคลที่ติดตามมาดวย รวมไปถึงตัวผูปวยเองที่มารับ
บริการหลังเสร็จสิ้นการรักษา จะยังคงพํานักอยูในประเทศไทยเพื่อพักฟนไปใน
คราวเดียวกัน  ดังนั้นผลจากการเขามารักษาในประเทศไทยก็เปนการทองเที่ยว  
ไปโดยปริยาย  
 ทิศทางการทองเที่ยวเชิงการแพทย ป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมี      
การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อไปสูการเปนศูนยกลาง    
ความเปนเลิศดานสุขภาพของเอเชีย (Thailand Center of Excellent Health 
Care of Asia) ซึ่งมีการดําเนินการรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การทองเที่ยว และกีฬา เปนตน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือในการผลักดันยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ 
(Healthcare Industries) หรือ อุตสาหกรรมทางการแพทยกับกระทรวง
สาธารณสุข แพทยสภา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหอการคาไทย (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2554) โดยรัฐบาลไดประกาศนโยบาย และกําหนดตําแหนงทาง
เศรษฐกิจใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of 
Asia) และเปนศูนยกลางการใหบริการดานสุขภาพ (Health Hub) ซึ่ง
ประกอบดวย ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจสงเสริมสุขภาพ และธุรกิจ
ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงธุรกิจสมุนไพรไทยดวยนั้น ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
เปนธุรกิจหลักที่สําคัญมาก โดยมีผูประกอบการหลัก คือ โรงพยาบาลเอกชน 
ปจจุบันมีผูประกอบการ มากกวา 256 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ซึ่งเปน
โรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับผูใชบริการชาวตางประเทศ มากกวา 
100 แหง ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติชาวตางประเทศที่เขามารับบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ตั้งแตป 2545 เปนตนมา พบวา มีจํานวน       
ชาวตางประเทศที่เขามารับบริการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก และมีอัตรา   
การขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ในป พ.ศ. 2553 มีชาวตางประเทศเขามาใชบริการทาง



48 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 9 ฉบับ 2 (2558) 

 

การแพทย จํานวน 1,777,729 ราย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2550-
2553 คิดเปนรอยละ 5.71 ของจํานวนนักทองเที่ยวที่มารับบริการทางการแพทยใน
ประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554) และในป พ.ศ. 2555 มี
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามารักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทย
จํานวนกวา 2,530,000 ราย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555; สํานักสถิติเศรษฐกิจ 
และสังคม, 2556) และผูรับบริการที่เปนชาวไทยที่ใชบริการการแพทยในประเทศ
ไทย มีจํานวน 43,770,000 คน รวมจํานวน 46,300,000 คน (สํานักสถิติ
เศรษฐกิจ และสังคม, 2555ก) และระหวางป พ.ศ. 2555-2559 รัฐบาลได
คาดการณวาการทองเที่ยวเชิงการแพทยจะสรางรายไดประมาณ 8.03 แสนลาน
บาทใหกับประเทศไทย (ศูนยวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, 2556) 
 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป และเปนการพัฒนาคุณภาพการบริการทาง
การแพทยใหเปนที่พึงพอใจของนักทองเที่ยว และคุณภาพการรักษาเทียบเทา 
หรือ สูงกวามาตรฐานสากล รวมถึงใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวเชิงการแพทยทั่วโลก ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยควรมีการศึกษา และมี
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนทิศทางในการสงเสริม และพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปนศูนยการการแพทย
แหงเอเชียในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของบริการการแพทยที่รองรับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 2.2 เพื่อศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกของ         
การทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 3.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ
ประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย และศึกษาดานการบริหาร
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จัดการ การสงเสริมทางตลาด คุณภาพการบริการ และดานโลจีสติกสเพื่อการ
ทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 3.2 ขอบเขตดานประชากร เปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยชาวตางชาติ 
มีจํานวน 2,530,000 คน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555; สํานักสถิติเศรษฐกิจ และ
สังคม, 2556ข) ซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาใชบริการทาง
การแพทยในโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (Joint 
Commission International: JCI) ในประเทศไทย มีทั้งหมด 36 โรงพยาบาล 
(JCI, 2557) โดยผูวิจัยไดรวมโรงพยาบาลที่อยูในเครือเดียวกันเปนหนึ่ง
โรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
โรงพยาบาลกรุงเทพภู เก็ต เปนตน จึงทําใหเหลือ 19 โรงพยาบาล หรือ 
สถานพยาบาล โดยผูวิจัยไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยอางอิงจากตารางของ
การกําหนดขนาดตัวอยางสําเร็จรูปของ Yamane (1973) โดยคํานวณจากจํานวน
ประชากร 2,530,000 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 
95 และกําหนดความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 ปรากฏวา มีจํานวน
กลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เดินทางมาใช
บริการทางการแพทยใน 36 โรงพยาบาล มีจํานวน 400 ตัวอยาง สวนผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.) 
2 ราย ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 2 ราย ผูแทนสํานักนโยบาย 
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2 ราย ผูอํานวยการโรงพยาบาล  5 ราย 
ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 1 ราย ผูแทนสมาคมการทองเที่ยวเชิง
การแพทยไทย 1 ราย  บุคลากรทางการแพทย 5 ราย ผูแทนผูประกอบการธุรกิจ
ที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย 2 ราย และนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 5 
ราย รวมจํานวน 25 ตัวอยาง  
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 5.1 ทราบถึงขอมูลของบริการการแพทยที่รองรับการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทย 
 5.2 ไดขอมูลศักยภาพการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย
นํามาสรางกลยุทธเชิงรุก เชิงปองกัน เชิงแกไข และเชิงรับของการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทย 
 5.3 ไดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศ
ไทย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 6.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อทราบแนวคิด ทฤษฎี 
รวมถึงประเด็นในการพัฒนาการทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ
ประเทศไทย 
 6.2  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 6.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) การทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย   
 6.4 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลนโยบาย งานวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย เพื่อเปนขอมูล

สภาพปจจุบันของการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย

ของประเทศไทย 

วิเคราะห
สภาพแวดลอ

มภายใน 
และภายนอก

ของการ- 
ทองเที่ยวเชิง
การแพทยของ
ประเทศไทย 

ปจจัยที่นกัทองเที่ยวใช
ประกอบการพิจารณา
เดินทางทองเที่ยวฯ 

แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย

ของประเทศไทย 

ผูเชี่ยวชาญประเมินแนว
ทางการพัฒนาฯ 
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ประกอบการจัดทําแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศ
ไทย 
 6.5 ใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณารางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทย 
 

7. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 7.1 การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแนวทางในการกําหนดกรอบคําถามสําหรับการ
สัมภาษณไดมาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงการแพทย มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังนี ้
       7.1.1 นํานิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวตามกรอบแนวคิดมาสราง
ขอคําถามโดยใหครอบคลุมตามคํานิยามศัพทเฉพาะ 
       7.1.2 นําแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาขึ้นขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ  
       7.1.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
       7.1.4 ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปใชเปน  
เคาโครงในการสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญที่กําหนดเปนกลุมตัวอยางที่เปนผูให
ขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมี
โครงสราง (Unstructured Interview) โดยผูถูกสัมภาษณมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเสรีตลอดชวงเวลาที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 
 7.2 การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaires) มี 7 ตอน 
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สวนตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 7 ประกอบดวย พฤติกรรมการตัดสินใจ
เดินทาง  และใชบริการทางการแพทย การตลาดเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ความปลื้มใจของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 
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โลจีสติกส เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย และศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
การแพทย เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท 
(Likert's Scale) มี 5 ระดับ เรียงจากนอยไปหามาก โดยระดับ 1 หมายถึง ทาน
ไมเห็นดวยกับขอความนั้นเลย และระดับ 5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้น
ทุกประการ มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 4 ขั้นตอน ไดแก  
      7.2.1 นํานิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวตามกรอบแนวคิดมาสรางขอ
คําถามโดยใหครอบคลุมตามคํานิยามศัพทเฉพาะ 
      7.2.2 นําแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาขึ้นขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ  
      7.2.3 ตรวจสอบคุณภาพ และความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ราย และนํามาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
      7.2.4 ปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และรวบรวมเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
      7.2.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใชกับกลุมทดลอง 
(Try Out) ที่มีคุณสมบัติคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เมื่อรวบรวม
ขอมูลไดครบสมบูรณ 30 ชุดแลว ผูวิจัยโดยนําขอมูลมาตรวจสอบคาความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient: α-Coefficient) พิจารณารายขอคําถาม ราย
องคประกอบ และพิจารณารวมทั้งฉบับ โดยเลือกขอคําถามที่มีคาตั้งแต .70 ขึ้น
ไป 
      7.2.6 จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 

8. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ มีดังนี ้
     8.1 ขอหนังสือราชการจากวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยกับ      
กลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
    8.2 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหเพียงพอตอกลุม
ตัวอยาง 
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  8.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ
ตามที่กําหนดไว และเก็บแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในพื้นที่โรงพยาบาลที่
กําหนดโดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ ณ จุดบริการสุดทาย คือ     
หองจายยา พรอมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนในเวลาเดียวกัน โดยจะเก็บขอมูลกับ
ผูรับบริการที่มีความยินดี และเต็มใจใหขอมูลเทานั้น โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2557  
 8.4 นําแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางกรอกขอมูลสมบูรณแลวมา
ตรวจสอบความสมบูรณในการตอบ ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของ 
การกรอกขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมไดมาลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

9. การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร เปนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
ใชวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหตัวแปร
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง  และใชบริการทางการแพทย การตลาดเพื่อ    
การทองเที่ยวเชิงการแพทย คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ความปลื้มใจ
ของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย โลจีสติกส เพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย และ
ตัวแปรศักยภาพการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
 
10. สรุปผลการวิจัย 
 

      10.1 ลักษณะทั่วไปของบริการการแพทยที่รองรับการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทย 
 

          ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 321 แหง และมี
โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ที่ผ านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลในระดับมาตรฐานสากล (Joint Commission International: 
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JCI) มีจํานวน 37 โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 5 แหง เครือโรงพยาบาลสมิติเวช 3 แหง โรงพยาบาลบี
เอ็นเอช โรงพยาบาลเชียงใหม ราม, ขอนแกน ราม โรงพยาบาลเวชธานี 
โรงพยาบาลสินแพทย โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลพระรามเกา 
โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลนนทเวช คลินิกอินเตอรเนชั่นแนล เกาะชาง 
โรงพยาบาลเจาพระยา โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล  ศูนยโรคตาเมตตาประชา
รักษ สุขุมวิท บางกอกอินเตอรเนชั่นแนล เดนทัลเซ็นเตอร โรงพยาบาลศิครินทร
โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลปางปะกอก 9 อินเตอร โรงพยาบาลจุฬารัตน 
3 เทพารักษ สหคลินิกกลวยน้ําไทย โรงพยาบาลมหาชัย (มหาชน) จํากัด โรง
พยาบาลนวมินทร 9 โรงพยาบาลภูเก็ตนานาชาติ โรงพยาบาลสมุย โรงพยาบาล
พญาไท 2 รัชวิภา เอ็มอารไอ เซนเตอร และโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราช
การุณย 
          การบริการทางการแพทยของประเทศไทยที่นักทองเที่ยวนิยม
เขามารับการรักษา ประกอบดวย 1) ปวยอาการหนัก (Serious Illnesses) ไดแก  
ระบบไขขอ-ผาตัดเปลี่ยนขอเทียม โรคหัวใจ เวชศาสตรฟนฟู สมองและระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร และตับ การมีบุตรยาก-การเจริญพันธุ การปลูก
ถายเซลลตนกําเนิด ระบบความจํา ระบบการเคลื่อนไหวผิดปกติ การรักษาไต 
ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ การรักษามะเร็ง การรักษากระดูสันหลัง การผาตัด
ทางนรีเวช เปนตน 2) ศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery) ศัลยกรรม
ตกแตง (Plastic surgery) และการดูแลการรักษาผิวพรรณ (Skin Treatment) 
ไดแก ฟนฟู และบํารุงผิวพรรณ ศัลยกรรมตกแตงเสริมจมูก ศัลยกรรมดึงหนาผาก 
หนังตาบน หนังตาลาง ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมตกแตงดูดไขมัน เปนตน 3) 
ศัลยกรรมทันตกรรม (Teeth Surgery) ไดแก ศัลยศาสตรชองปาก ทันตกรรม
ประดิษฐ ทันตกรรมบูรณะ ชองปากและใบหนา ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษา
รากฟน เวชศาสตรชองปาก เปนตน 4) การดูแลสุขภาพการมองเห็น (Sight 
Treatment) ไดแก การผาตัดตอ ศัลยกรรมจักษุตกแตงและเสริมสราง การ
เลเซอรแกไขสายตาผิดปกติ การเปลี่ยนกระจกตาดํา เปนตน 5) อื่น ๆ ไดแก การ
ตรวจสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ เปนตน สรุปการบริการทางการแพทยของ
ประเทศไทยที่โดดเดนในมุมมองของชาวตางชาติ ไดแก การรักษาโรคหัวใจ การ
ผาตัดศัลยกรรมพลาสติก และการซอมแซมอวัยวะ บริการทันตกรรม สุขภาพทาง
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เพศ และการสืบพันธุ รักษาเนื้องอก รักษากระดูก และกลามเนื้อ ผาตัดกระดูกสัน
หลัง เกี่ยวกับตา และการตรวจสุขภาพทัว่ไป   
          นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวทางการแพทยของประเทศ
ไทยของภาครัฐบาลนั้น ภาครัฐบาลมีการสงเสริมอยางตอเนื่อง เริ่มระยะแรกในป 
พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดจัดทําแผนพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการแพทย
สาธารณสุขของเอเชีย โดยกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2547-2551) มี
เปาหมายหลัก 3 ประการ ไดแก 1. ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของ
เอเชีย 2. ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการดูแลสุขภาพของเอเชียและ 3 ให
ประเทศไทยเปนแหลงกําเนิดของสมุนไพรที่ทรงคุณคาเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ระยะ
ที่สอง ป พ.ศ. 2553-2557 ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Thailand as World Class Health Care 
Provider) โดยเปนการปรับเปาหมายจากศูนยกลางการแพทยในระดับภูมิภาค
เปนระดับโลก โดยมีเปาหมายหลัก 4 ดาน ไดแก 1. การพัฒนาบริการ
รักษาพยาบาล เปนการสงเสริม และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทาง
การแพทยระดับโลก 2. การพัฒนาบริการสงเสริมสุขภาพ เปนการสงเสริม และ
สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพื่อสงเสริม สุขภาพระดับโลก 
3. การพัฒนาบริการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก เปนการสงเสริม 
และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือกระดับโลก 4. การพัฒนายาสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ
สุขภาพ เปนการสงเสริม และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต 
และสงออกยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล (สํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2557) 
         กลุมนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เขารับการบริการทางการแพทย
ในประเทศไทยโดยสวนใหญมีปจจัยดานการทองเที่ยวเปนตัวผลักดัน คือ           
เดินทางเขามารักษาทางการแพทย พรอมกับการทองเที่ยวในประเทศไทยไปใน
คราวเดียวกัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาเปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่มี
วัตถุประสงคการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเขารับการบริการทางการแพทยเปน
วัตถุประสงคหลัก คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนนักทองเที่ยวเชิงการแพทย
ทั้งหมดในประเทศไทย (บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด, 2553) ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่ทําให
นักทองเที่ยวฯ เดินเขารับการบริการทางการแพทยในประเทศไทย ไดแก        
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การบริการทางการแพทยของประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล 
รองลงมาเปนแพทยมีความเชี่ยวชาญ และชํานาญเฉพาะทาง คาใชจายใน       
การรักษามีคาใชจายที่ถูกกวาประเทศของนักทองเที่ยว และการบริการทาง
การแพทยของประเทศไทยมีบริการที่หลากหลายครบวงจร รวมถึงมีประเด็น   
ยอยอีกหลายประการ ไดแก ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย และเปน
ที่ดึงดูใจของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย บุคลากรทางการแพทยทุกระดับมีความ
เปนเลิศในการใหบริการ ไมตองรอคิวรักษาเปนเวลานาน 
 
      10.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  และภายนอกของการ
ทองเท่ียวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 

         จากการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร ขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูวิจัยนํามาวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย โดย
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการทองเที่ยวเชิงการแพทย
ของประเทศไทย มีขอคนพบดังนี ้
 

      10.2.1 จุดแข็ง มีดังนี ้
               10.2.1.1 รัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวเชิงการแพทย หรือ เปนศูนยกลางของการรักษาทางการแพทย
นานาชาติ และหนวยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน และสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย 
                10.2.1.2 การบริการทางการแพทยของประเทศไทยมี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
             10.2.1.3 โรงพยาบาล และ/หรือ สถานพยาบาลของ
ประเทศไทยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับ
มาตรฐานสากล ปจจุบันมีจํานวน 37 แหง 
           10.2.1.4 ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญ 
ในการรักษาเฉพาะทาง 
           10.2.1.5 คาใชจายในการรักษาทางการแพทยในประเทศ
ไทยมีคาใชจายที่ถูกกวาประเทศอ่ืน ๆ 
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           10.2.1.6 โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ไดแก การ
เดินทาง การสื่อสาร ที่พักอาศัย ฯลฯ มีความสะดวกเอื้อตอนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยในการเดินทางมารักษา และพํานักอยูในประเทศไทยในชวงรักษาตัว 
           10.2.1.7 ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 
ไดแก แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ฯลฯ ที่เปนแหลงดึงดูดใจนักทองเที่ยว 
ซึ่งเหมาะกับการพักฟน หรือ การเดินทางทองเทียวตอหลังการรักษาแลวเสร็จ 
            10.2.1.8 ประเทศไทยเปนประเทศที่ผูคนในชาติมี
อัธยาศัยไมตรี มีความเปนมิตร มีจิตใจใฝบริการ มีการบริการที่เปนเลิศซึ่งเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
            10.2.1.9 ผูประกอบการมีขีดความสามารถ และมี
ศักยภาพในการทําตลาดในตางประเทศคอนขางสูง 
            10.2.1.10 หลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย
บุคลากรทางการแพทยของประเทศไทยมีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต
แพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 

       10.2.2 จุดออน มีดังนี ้
           10.2.2.1 บุคลากรทางการแพทยบางสวนของประเทศยัง
ขาดทักษะภาษาตางประเทศ และวัฒนธรรมขามชาติซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ใชใน
การสื่อสารกับนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ และ
หลากหลายภาษาซึ่งในบางประเทศไมไดภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการ
สื่อสาร 
           10.2.2.2 การทําตลาดในตางประเทศสวนใหญเปนการ
ทําตลาดโดยผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนจํานวนไมกี่ราย โดยเปนผูทําตลาด
เองจึงสงผลใหเกิดผลในสวนเฉพาะของโรงพยาบาลที่ทําตลาดเพียงไมกี่ราย ทั้งๆ  
ที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในประเทศไทยมีหลายโรงพยาบาล 
           10.2.2.3 จํานวนของโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับมาตรฐานสากลยังมีจํานวนนอยรายเมื่อ
เทียบกับปริมาณเอกชนที่มีอยูในประเทศไทย 
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           10.2.2.4 บุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะบาง
สาขามีจํานวนนอยไมเพียงพอตอปริมาณนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เดินทางมา
ใชปริการในประเทศไทย 
           10.2.2.5 ผูประกอบการตัวแทนการทองเที่ยวบางสวนยัง
ไมเขาใจบริบทของการทองเที่ยวเชิงการแพทยดีพอ และมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ผูประกอบการตัวแทนการทองเที่ยวตองมีความเขาใจบริบทการทองเที่ยวเชิง
การแพทยในเชิงลึก หรือในเชิงเทคนิคในบางกรณี เพื่อเปนประโยชนตอการ
แนะนําลูกคากลุมเปาหมาย 
           10.2.2.6 ความชัดเจนของนโยบายที่เปนรูปธรรม และมี
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย
โดยเฉพาะซึ่งในปจจุบันยังมีหนวยงานที่คัดคานการพัฒนาประเทศใหเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทย เพราะมีคามกังวลเรื่องบุคลากรทาง
การแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะยายจากโรงพยาบาลรัฐบาลไปสูโรงพยาบาล
เอกชนทําใหโรงพยาบาลรัฐบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน 
           10.2.2.7 ขาดการประสานภารกิจระหวางหนวยงาน
ภาครัฐบาลซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทยกับ
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวง
การทองเที่ยว และกีฬา กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน ซึ่งในปจจุบันยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิง
การแพทยจะไปอยูในยุทธศาสตรของกระทรวงตาง ๆ โดยแยกกันดําเนินการ 
           10.2.2.8 โรงพยาบาลที่ ได รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาลในระดับมาตรฐานสากล และโรงพยาบาลที่มีบุคลากร
ทางการแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางสวนใหญอยูในเมืองกรุงเทพฯ และเมืองใหญ 
ควรมีการกระจายตัวในตางจังหวัดดวย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ๆ 
            10.2.2.9 ขาดหนวยงานหลักที่มีหนาที่ชัดเจนในการ
ประสานงานระหวางโรงพยาบาล หรือ สถานประกอบการที่ทําธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยกับหนวยงานในตางประเทศ 
            10.2.2.10 ขาดการประชาสัมพันธในภาพรวมของ
ประเทศไทย และการรวบรวมศูนยขอมูลการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เปน
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ภาพรวมของประเทศผานสื่อ หรือชองทางตางๆ ที่ผูรับบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว สะดวก และเปนปจจุบัน 
          10.2.2.11 ขาดการเชื่อมโยงโครงขายการเดินทาง
สาธารณะระหวางเมืองหลักกับเมืองสวนภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนการเชื่อม
เสนทางใหนักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว และพักฟน 
 

     10.2.3 โอกาส มีดังนี ้
           10.2.3.1 ประชากรของโลกในปจจุบันมีแนวโนมใสใจกับ
การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
           10.2.3.2 กลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 
และตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น และมีแนวโนมเติบโต
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงนักทองเที่ยวกลุมนี้มีกําลังซื้อสูง  
           10.2.3.3 รัฐบาลบางประเทศ เชน ประเทศในตะวันออก
กลาง ประเทศญี่ปุน เปนตน สนับสนุนใหประชาชนในประเทศสามารถ
รักษาพยาบาลสุขภาพในตางประเทศได โดยรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายทั้งหมด 
เพื่อประหยัดคาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ 
           10.2.3.4 บริษัทประกันสุขภาพในตางประเทศจองตั๋ว
เครื่องบินใหลูกคาของบริษัทเขารับการรักษาดานสุขภาพในประเทศที่ไดรับการ
รับรองในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเปนการประหยัดคารักษาพยาบาลในราคา
แพงหากรักษาในประเทศของตน 
           10.2.3.5 ความตองการในการศัลยกรรมเติบโตเพิ่มขึ้น มี
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการทางการแพทยตั้งแตระดับการทําศัลยกรรมตกแตง
เล็กนอยถึงศัลยกรรมการแปลงเพศ  
           10.2.3.6 การรักษาพยาบาลบางประเทศขาดบุคลากร
ทางการแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถึงตองรอคิวการรักษาเปนระยะ
เวลานานสงผลใหผูปวยยายมารักษาในประเทศที่มีการรักษาทางการแพทยที่
ไดรับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล และมีคาใชจายการรักษาที่ถูกกวา
ประเทศของตน รวมถึงมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลังการรักษา หรือ การฟนฟู
สภาพรางกาย 
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          10.2.3.7 มาตรการการเปดการคาเสรี และการเปดการคา
เสรีเขตอาเซียนทําใหการเดินทางเขาออกประเทศมีความสะดวกมากขึ้น เชน 
ขอตกลงการเปดนานฟาเสรีทําใหมีการเพิ่มเสนทางการบินมากขึ้น มีสายการบิน
ตนทุนต่ําเกิดขึ้นหลายสายการบินที่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศไทย  
           10.2.3.8 การเปดการคาเสรีอาเซียนเปนแรงจูงใจให
ผูประกอบการจากตางประเทศเขามาลงทุน หรือ ทําธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น 
           10.2.3.9 มีเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหมสนับสนุน
การทองเที่ยว เชิงการแพทย 
 

      10.2.4 อุปสรรค มีดังนี ้
           10.2.4.1 ประเทศคูแขงมีการพัฒนาการบริการทาง
การแพทยอยางรวดเร็ว เพราะเห็นโอกาสจากรายไดที่เกิดขึ้นในการทองเที่ยวเชิง
การแพทย เมื่อมีกลุมนักนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมี
ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนไดพัฒนาการทองเที่ยวเชิงแพทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขารักษาในเขตภูมิภาคอาเซียน 
           10.2.4.2 การเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทยเมื่อเปด
การคาเสรีอาเซียน บุคลากรทางการแพทยของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อาจจะถูกดึงตัวไปสังกัดในโรงพยาบาลของประเทศตาง ๆ ในเขตภูมิภาคอาเซียน
ที่ใหรายไดสูงกวาโรงพยาบาลภายในประเทศ 
           10.2.4.3 ความไมมั่นคงทางการเมือง ความไมสงบใน
ประเทศ และภาวะความไมปลอดภัยในการเดินทาง และการพํานักอยูในประเทศ
ไทย มีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่จะเดินทางมายัง
ประเทศไทย 
           10.2.4.4 ที่ตั้งของประเทศไทยอยูหางจากกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีกําลังซื้อสูงๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศตะวันออก
กลาง กลุมประเทศยุโรป เปนตน 
 

              สรุปผลการวิจัย ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย โดยมีปจจัยหลายประการที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
เชิงการแพทยเดินทางเขามาใชบริการประเทศไทย ไดแก ประเทศไทยมีบุคลากร
ทางการแพทยที่เชี่ยวชาญ มีการบริการทางการแพทยใหเลือกหลากหลาย 
สถานพยาบาลไดรับการรับรองมาตรฐานสากล มีจํานวนกวา 37 แหง และจะ
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พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาใชจายในการรักษาพยาบาลมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยมีชื่อเสียงดานอัธยาศัยไมตรี มีความเปนมิตร มีจิตใจ
ใฝบริการ มีการบริการที่เปนเลิศซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึง
ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับการพักฟน หรือ การ
เดินทางทองเทียวตอหลังการรักษาแลวเสร็จ นอกจากนี้ มีปจจัยสนับสนุนอีก
หลายประการที่ทําใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของการรักษา ไดแก  
รัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชีย รัฐบาล    
บางประเทศสนับสนุนใหประชาชนในประเทศสามารถเดินทางรักษาพยาบาล
สุขภาพในตางประเทศได กลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีเพิ่ม
มากขึ้น เชน ประชากรมีแนวโนมสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น มีผูสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความตองการการศัลยกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมวาจะ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการเปดการคาเสรีอาเซียนทําใหการเดินทางเขาออก
ประเทศมีความสะดวกมากขึ้น  
   นอกจากนี้ เพื่อใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวเชิงการแพทย ประเทศไทยตองมีมาตรการในการพัฒนา และ
ปรับปรุงในดานทักษะดานภาษา และการสื่อสารขามวัฒนธรรมใหกับบุคลากร
ทางการแพทย และบุคลากรที่อยูธุรกิจที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
โดยใหผูประกอบตัวแทนการทองเที่ยวไดเรียนรู และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยในเชิงลึก ควรมีหนวยงานภาครัฐบาลที่ทําหนาที่สงเสริม 
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทยโดยเฉพาะ เพราะการทองเที่ยวเชิง
การแพทยเปน  ภาคบริการที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมากในแตละป 
และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป รวมถึงการประสานภารกิจกับหนวยงานตาง ๆ 
เชน กระทรวงศึกษาใหความรวมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทยใหเพิ่มขึ้น 
กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยเปนเจาภาพในการทําการตลาด
ระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุขทําการฝกอบรม หรือ พัฒนาให
โรงพยาบาลในประเทศไทยผานการรับรองมาตรฐาน JCI ใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปน
การเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลใหเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่มี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น สวนปจจัยภายนอกที่ประเทศไทยไมสามารถควบคุม
สถานการณไดสิ่งที่กระทําไดดีที่สุด คือ เตรียมตัวรับสถานการณ และหาแนวทาง
ปองกันผลเสียที่จะเกิดผลกระทบเทานั้น ไดแก  การเคลื่อนยายบุคลากรทางการ
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แพทยเมื่อเปดการคาเสรีอาเซียน ประเทศคูแขงมีการพัฒนาการบริการทาง
การแพทยอยางรวดเร็ว ความไมมั่นคงทางการเมือง ความไมสงบในประเทศ และ
ภาวะความไมปลอดภัยในการเดินทาง และการพํานักอยูในประเทศไทย และที่ตั้ง
ของประเทศไทยอยูหางจากกลุมลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง 
 

11. อภิปรายผล 
 

   จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ
ประเทศไทย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
 11.1 การทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยมีจุดแข็ง และ
โอกาส คือ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลาง             
การทองเที่ยวเชิงการแพทย หรือเปนศูนยกลางของการรักษาทางการแพทย
นานาชาติ ซึ่งสอดคลองกับ International Trade Centre (2014); กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (2557); สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ (2557) ซึ่งการบริการทางการแพทยของประเทศไทยนั้นมี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สอดคลองกับการศึกษาของ International Trade 
Centre (2014); Erik Cohen (2013); ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555); สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (2556); ลลิดา ขุนทอง (2550);     
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2556); ศูนยวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (2556); 
สํานักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร มจธ. (2556) โดยโรงพยาบาล และ/หรือ 
สถานพยาบาลของประเทศไทยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล
ในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับรายงานของ JCI., (2014) บุคลากรทาง
การแพทยมีความเชียวชาญในการรักษาเฉพาะทาง สิ่งที่สําคัญมีคุณภาพการรักษา
ที่ดี และมีคาใชจายในการรักษาท่ีถูกกวาประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยมี
โครงสรางพื้นฐานที่เปนการอํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยวเชิงการแพทยใน
ระหวางเดินทางมารักษา และพํานักชวงรักษาตัว สอดคลองกับการศึกษาของ 
Danell,S.C. & Mugomba, C. (2006); Heung, Kucukusta, & Song (2013); 
International Trade Centre (2014); Kim, S.S., Sukato, N., Sangpikul, A., 
Hwang, J. (2013); Ricafort. F.K. (2011); จิระวดี คุณทรัพย และชัชฏารัชช 
กุลาหงษ (2551) รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายเปนแหลงดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวซึ่งเหมาะกับการพักฟน หรือ การเดินทางทองเทียวตอหลังการรักษา
แลวเสร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ Renub Research (April 9, 2014,     
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อางถึงใน สํานักงานปลัดการทองเที่ยวและกีฬา, 2557); กรมการทองเที่ยว 
(2555); ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555); ศูนยวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (2556) 
ผูคนในประเทศมีอัธยาศัยไมตรี มีความเปนมิตร มีจิตใจใฝบริการ มีการบริการที่
เปนเลิศซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สอดคลองกับการศึกษาของ Kotler 
(2004) ผูประกอบการไทยมีขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการทําตลาดใน
ตางประเทศคอนขางสูง สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอม (2556); สํานักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร มจธ. 
(2556) ในดานการผลิตบุคลากรทางการแพทยประเทศไทยมีหลักสูตร และ
สถาบันการศึกษาท่ีผลิตแพทยบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
สวนโอกาสที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย คือ ประชากร
ของโลกในปจจุบันมีแนวโนมใสใจกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ กลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวเชิงการแพทย และนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น และมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีรัฐบาลบางประเทศซึ่งสนับสนุนใหประชาชนในประเทศสามารถ
เดินทางไปรักษาพยาบาลสุขภาพในตางประเทศได รวมถึงบริษัทประกันสุขภาพ
เลือกนําลูกคามารักษาตางประเทศดวย เพื่อเปนการประหยัดคารักษาพยาบาลใน
ราคาแพง อีกประเด็นหนึ่งคือการรักษาในประเทศของตนตองรอคิวการรักษานาน 
ดานการเปดการคาเสรีอาเซียนก็ทําใหการเดินทางเขาออกประเทศมีความสะดวก
มากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Kim, S.S., Sukato, N., Sangpikul, A., 
Hwang, J. (2013); Renub Research (April 9, 2014, อางถึงใน สํานักงาน
ปลัดการทองเที่ยวและกีฬา, 2557); Yap,J., Chen, S.S., & Nones, N. (2014); 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555); ศูนยวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (2556) 

11.2 การทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยมีจุดออน และ
อุปสรรค คือ บุคลากรทางการแพทยบางสวนยังขาดทักษะภาษาตางประเทศซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญที่ใชในการสื่อสารกับนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่มาจาก
หลากหลายเชื้อชาติ และหลากหลายภาษาซึ่งในบางประเทศไมไดภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลักในการสื่อสาร สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(2555); ศูนยวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (2556) รวมถึงบุคลากรทางการแพทยที่
เชี่ยวชาญเฉพาะบางสาขามีจํานวนนอยไมเพียงพอตอปริมาณนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยที่เดินทางมาใชปริการในประเทศไทย การทําตลาดในตางประเทศ
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ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนจํานวนไมกี่ราย และตางคนตางทําตลาดเฉพาะ
โรงพยาบาลของตนเอง  ปจจุบันจํานวนของโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับมาตรฐานสากลยังมีนอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ผูประกอบการตัวแทนการทองเที่ยว
บางสวนยังไมเขาใจบริบทของการทองเที่ยวเชิงการแพทยดีพอซึ่งขอมูลขาวสาร
นั้น เปนประโยชนตอการแนะนําลูกคากลุมเปาหมาย ความชัดเจนของนโยบายที่
เปนรูปธรรม และมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงการแพทยโดยเฉพาะ เมื่อไมมีหนวยงานที่รับเปนชอบเปนหลักจึงทําให
กระทรวงตางๆ มียุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงการแพทยของกระทรวงตาง ๆ โดย
แยกกันดําเนินการ ปญหานี้คือ ขาดการประสานภารกิจระหวางหนวยงาน
ภาครัฐบาลที่เปนหนวยงานสนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทยกับ
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย  เชน กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประสานงานระหวางโรงพยาบาล หรือ สถาน
ประกอบการที่ทําธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทย กับ หนวยงานในตางประเทศ 
มีหนวยงาน และกลุมบุคคลคัดคานการพัฒนาประเทศให เปนศูนยกลาง         
การทองเที่ยวเชิงการแพทย เพราะมีความกังวลเรื่องบุคลากรทางการแพทยที่เปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะยายจากโรงพยาบาลรัฐบาลไปสูโรงพยาบาลเอกชนทําให
โรงพยาบาลรัฐบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
(2557); ภูษิต ประคองสาย,  ชุติมา อรรคลีพันธุ,  นงลักษณ พะไกยะ, และ
ชะเอม พัชนี (2555) โรงพยาบาลที่ ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลในระดับมาตรฐานสากล และโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทาง
การแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางสวนใหญอยูในเมืองกรุงเทพฯ และเมืองใหญ 
ควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาใหโรงพยาบาลเอกชนในสวนภูมิภาคไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากลดวย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น ๆ  สวนปจจัยภายนอก
ที่ประเทศไทยไมสามารถควบคุมสถานการณไดสิ่งที่กระทําไดดีที่สุด คือ เตรียม
ตัวรับสถานการณ และหาแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดผลกระทบเทานั้น ไดแก 
มีคูแขงทางการคาซึ่งพัฒนาการบริการทางการแพทยอยางรวดเร็ว เพราะเห็น
โอกาสทางการคา คือ นักนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงสงผลใหมีประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนไดพัฒนาการทองเที่ยว
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เชิงแพทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขารักษาในเขตภูมิภาค
อาเซียน ผลกระทบของการเปดการคาเสรีอาเซียนสงผลใหมีการเคลื่อนยาย
บุคลากรทางการแพทย  บุคลากรทางการแพทยของประเทศไทยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอาจจะถูกดึงตัวไปสังกัดในโรงพยาบาลของประเทศตาง ๆ ในเขต
ภูมิภาคอาเซียนที่ใหคาตอบแทนสูงกวาโรงพยาบาลภายในประเทศ  นอกจากนี้ มี
ปจจัยทางดานภูมิศาสตร คือ ที่ตั้ งของประเทศไทยอยูหางจากกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีกําลังซื้อสูงๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศตะวันออก
กลาง กลุมประเทศยุโรป เปนตน  รวมถึงความรูสึกไมปลอดภัยของนักทองเที่ยว
เชิงการแพทยที่จะเดินทางเขามาประเทศไทยที่พิจารณาถึงความไมมั่นคงทาง 
การเมือง ความไมสงบในประเทศ และภาวะความไมปลอดภัยในการเดินทาง และ
การพํานักอยูในประเทศไทย มีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยที่จะเดินทางมายังประเทศไทย สอดคลองกับการศึกษาของ บริษัท มาร
เก็ตไวส จํากัด (2553) 

 
12. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
 

 เพื่อเปนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยอยางเปน
รูปธรรม ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางการพัฒนา โดยจําแนกเปนรายดาน มีดังน้ี 
 12.1 แนวทางการพัฒนาดานบุคลากรทางการแพทย มีดังนี ้
       12.1.1 มีมาตรการเรงรัดการผลิตแพทยใหเพิ่มมากขึ้น โดย
คํานึงถึงดานปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย ทันต-
แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของ        
ความตองการบริการทางการแพทยทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ เพื่อไมให
การบริการทางการแพทยกระทบตอการรักษาของคนไทย 
       12.1.2 เพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และตางประเทศอื่น 
รวมถึงความรูดานวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
         12.1.3 อนุญาตใหแพทยชาวตางชาติที่ไดรับใบประกอบโรคศิลป
ในประเทศของตนเองแลวเขามาทํางานในประเทศไทยไดโดยไมตองสอบใบ
ประกอบโรคศิลปเปนภาษาไทย 
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       12.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรการทองเที่ยวของประเทศ
โดยนําการทองเที่ยวเชิงการแพทยเขาไปในหลักสูตรดวย 
       12.1.5 ปรับปรุงหลักสูตรมัคคุเทศกใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวเชิงการแพทยดวย 
 12.2 แนวทางการพัฒนาดานการตลาด และประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย มีดังนี ้
        12.2.1 จัดทําฐานขอมูลเพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยในภาพรวม  
        12.2.2 ทําการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงการแพทยใน
ตางประเทศอยางตลอด และตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก โฆษณาผานสื่อ
ตางๆ จัดนิทรรศการ หรือ งานแสดงสินคา และบริการ เชิญตัวแทนการทองเที่ยว
ตางประเทศมาเยี่ยมชมกิจการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
เปนตน 
       12.2.3 รัฐบาลที่มีหนาที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย
เปนเจาภาพในการทําความรวมมือกับบริษัทประกันในตางประเทศเพื่อนํา
นักทองเที่ยวเชิงการแพทยมารักษาในประเทศไทย 
       12.2.4 ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เพื่อ
เปนขอมูลในการจัดการบริการทางการแพทย และการบริการตาง ๆ ใหตรงกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว 
       12.2.5 สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
ธุ รกิจการทองเที่ ยว เชิ งการแพทย  ไดแก  ผู ประกอบการโรงพยาบาล 
ผูประกอบการที่พักแรม ผูประกอบการภัตตาคาร ผูประกอบการขนสง และ
เดินทาง ผูประกอบการตัวแทนทองเที่ยว ผูประกอบการสายการบิน รวมกันทํา
การตลาดรวมกัน เปนการขายสินคาเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหลักใหกับลูกคาราย
เดียวกัน 
 12.3 แนวทางการพัฒนาดานการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลการ
บริการทางการแพทย และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ มีดังนี ้
            12.3.1 สงเสริมใหโรงพยาบาลเอกชนไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเปนทางเลือกกับนักทองเที่ยวเชิง
การแพทย และไมใหการรักษากระจุกตัวอยูในเมืองใหญ 
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       12.3.2 ศึกษาผลกระทบเชิงลบตอระบบสาธารณสุขที่มีผลมา
จากบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทย และการสงเริมการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
เพื่อกําหนดมาตรการ และ/หรือ แนวทางแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
       12.3.3 เชื่อมโยงเสนทาง หรือ โครงขายการเดินทางสาธารณะ
ระหวางเมืองหลักกับเมืองสวนภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนการเชื่อมเสนทางให
นักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางใชบริการทางการแพทย ทองเที่ยว และ
พักฟนในเขตนอกเมือง 
 12.4 แนวทางการพัฒนาดานนโยบาย และการประสานงานระหวาง
ภาครัฐบาลกับภาคธุรกิจที่ประกอบการการทองเที่ยวเชิงการแพทย มีดังนี ้
       12.4.1 จัดตั้งหนวยงานตามสวนแบงของราชการใหเปน
หนวยงานที่มีหนาท่ีเฉพาะในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทย  
       12.4.2 เพิ่มมาตรการการประสานงานกันใหมากขึ้นระหวาง
หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
เพื่อใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
       12.4.3 ทําความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษาของภาครัฐ
ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทยรวมกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพรวมกันผลิต
บุคลากรทางการแพทยรวมกัน ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬา กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
เปนตน ซึ่งในปจจุบันยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงการแพทยจะไปอยู ใน
ยุทธศาสตรของกระทรวงตางๆ ควรบูรณาการกันระหวางกระทรวง หรือ 
หนวยงาน 
      12.4.4 สรางพันธมิตรทางการคาระหวางประเทศที่มีเปาหมาย
เดียวกันในเขตอาเซียน จัดแคมเปญรวมกัน โดยกําหนดตําแหนงทางการตลาดให
ภูมิภาคอาเซียนเปนภูมิภาคแหงการทองเที่ยวเชิงการแพทย เพื่อดึงดูดลูกคาจาก
ภูมิภาคอื่น ๆ เดินทางมารักษาในเขตภูมิภาคอาเซียน 
 12.5 แนวทางการพัฒนาดานธุรกิจที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
การแพทย มีดังนี ้
       12.5.1 พัฒนาการรับรองมาตรฐานของโรงแรม และที่พัก 
รานอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจการขนสงการเดินทาง เพื่อใหนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยไดมั่นใจในคุณภาพ และเลือกใชบริการ 
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      12.5.2 พัฒนาคุณภาพบริการ รวมการไมเอาเปรียบนักทองเที่ยว
ของธุรกิจโรงแรม และที่พัก รานอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจการขนสงการเดินทาง 
เพื่อใหนักทองเที่ยวเชิงการแพทยไดมั่นใจในคุณภาพ และเลือกใชบริการ 
       12.5.3  โรงพยาบาลทําความรมมือกับธุรกิจที่พักแรม เพื่อสง
ญาตินักทองเที่ยวเชิงการแพทย  หรือเพื่อไปพักฟนตามสถานที่ต างๆ ที่
นักทองเที่ยวตองการ  
       12.5.4 รวมมือระหวางผูประกอบการที่ เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย ไดแก ผูประกอบการโรงพยาบาล ผูประกอบการที่พัก
แรม ผูประกอบการภัตตาคาร ผูประกอบการขนสง และเดินทาง ผูประกอบการ
ตัวแทนทองเที่ยว ผูประกอบการสายการบิน รวมมือกันในการสงตอนักทองเที่ยว 
หรือ การทําโปรแกรมการทองเที่ยว 
 แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยนั้น 
ผูวิจัยไดจําแนกการพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนซึ่งควรดําเนินการ
ในทันที หรือ อยางนอยดําเนินการภายในระยะเวลา 3 ป และระยะยาว
ดําเนินการ 3 ป ข้ึนไป มีประเด็นดังนี ้
 การดําเนินการระยะเรงดวน สิ่งที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย 1) ดาน
การพัฒนาบุคลากร ไดแก การเพิ่มทักษะภาษาตางประเทศใหบุคลากรทางการ
แพทย การปรับปรุงหลักสูตรดานการทองเที่ยว/มัคคุเทศก โดยจัดรายวิชาการ
ทองเที่ยวทางเลือกซึ่งมีเนื้อหาการทองเที่ยวเชิงการแพทยเขาไปในหลักสูตร 2) 
ดานการตลาด ไดแก การทําฐานขอมูลการบริการทางการแพทยในประเทศไทย 
การทําประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหกลุมลูกคากลุมเปาหมาย สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยดานพฤติกรรม และความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึง
งานวิจัยเทคโนโลยี เครื่องมือทางการแพทย เวชภัณฑตาง ๆ 3) ดานการยกระดับ
มาตรฐานโรงพยาบาล ไดแก ใหความรูเรื่องการรับรองมาตรฐานสากลใหกับ
โรงพยาบาลที่มีความพรอม ศึกษาผลกระทบตอระบบสาธารณสุขไทย 4) ดาน
นโยบาย ไดแก การจัดตั้งสวนแบงราชการเพื่อมีหนาที่ในการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยโดยเฉพาะ ประสานงานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ จัดทําฐานขอมูลการประสานงานเปนการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ปรับปรุงขอกฎหมายที่อนุญาตใหแพทยชาวตางประเทศ   
เขามาทํางานในประเทศไทยไดในระยะยาว และ/หรือ ไมตองมีการสอบ            
ใบประกอบวิชาชีพฉบับภาษาไทย รวมถึงการเพิ่มระเบียบของหนังสือเดินทาง
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เรื่องจํานวนวันที่ใหนักทองเที่ยวพํานักอยูในเมืองไทยไดนานขึ้น 5) ดานการ
พัฒนาธุรกิจที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงการแพทย ไดแก การพัฒนาคุณภาพ
บริการ การพัฒนาโรงแรม ภัตตาคารเพื่อรับรองมาตรฐานระดับสากล 
โรงพยาบาลทําความรวมมือกับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร การขนสง เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวของโรงพยาบาล รวมถึงการรวมกลุมเปนพันธมิตรทางการคาของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 
ซึ่งประเด็นที่กลาวมาแลวขางตนมีความจําเปนตองดําเนินการในทันที เพราะใน
ภูมิภาคเอเชียนี้ มีประเทศที่เปนคูแขงสําคัญ ไดแก ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย 
กําลังดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงการแพทยในประเทศ 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางเขามารับการรักษาในภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งแนวทางตาง ๆ นั้น สามารถดําเนินการไดพรอม ๆ กันทั้งในภาคสวนของภาค
ธุรกิจ และภาคสวนของรัฐบาล 
 การดําเนินการในระยะยาว ซึ่งในประเด็นนี้คอนขางตองใชเวลาในการ
ดําเนินการ ประกอบดวย การสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา และ
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อรวมกันผลิตบุคลากรทางการแพทยที่ขาดแคลน การ
เตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก การสรางเสนทาง และ
หรือ จุดเชื่อมตอเสนทาง ที่เปนโครงขายการเดินทางสาธารณะในประเทศ โดย
เชื่อมระหวางหัวเมืองหลักกับหัวเมืองยอยเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยวหลังการรักษา สรางพันธมิตรในธุรกิจการรักษาทางการแพทยกับ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสรางเครือขายการรักษาของภูมิภาคเอเชีย 
พรอมนี้อาจจะกําหนดความเชี่ยวชาญในแตละประเทศ เพื่อเปนปจจัยดึงดูด
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ๆ เดินทางเขามารับการรักษาในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
แนวทางในการดําเนินการชวงระยะยาวนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
ภายใน และหนวยงานระหวางประเทศ รวมถึงกิจกรรมตางๆ ตองอาศัย
กระบวนการที่ซับซอนจึงตองใชเวลาในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพอันจะสงผลดีตอการพัฒนาการทองเที่ยว          
เชิงการแพทยของประเทศไทย 
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13. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

 13.1 ศึกษาเพิ่มเติมการเปรียบเทียบศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยใหมีเหนือคูแขงขัน 
 13.2 ประเมินความตองการการรักษาทางการแพทยของนักทองเที่ยว
เชิงการแพทยในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อนําขอคนพบมาวางแผนกลยุทธการตลาดให 
เหมะสมกับกลุมลูกคา 
 13.3 ศึกษารายไดที่แทจริงที่เกิดจากการทองเที่ยวเชิงการแพทย และ
การรายไดที่รัฐไดจากการทองเที่ยวเชิงการแพทย และคาเสียโอกาสที่เสียโอกาส
ในการเขาถึงสาธารสุขพื้นฐานอันเปนผลมาจากนโยบายการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทย 
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การพฒันารปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึทางการทองเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมอยางสรางสรรค ชมุชนบานปากน้าํ ตาํบลกดุลาด      

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี1 
 

The Development of Creative Souvenir for Cultural Tourism 

in Paknam Community, Kudlad Sub-district,                 

Ubon Ratchathani Province 
 

สุวภัทร ศรีจองแสง2 
 

บทคดัยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ของชุมชนบานปากน้ําเพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอน     

อัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานีอยาง

สรางสรรค (2) ศึกษาระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่

ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ําและ (3) นําเสนอรูปแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและ

สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรค 

                                                        
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางสรางสรรค กรณีศึกษาบานปากน้ํา ตําบลกุดลาด 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการวิจัยเงินกองทุน

สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 

2557  
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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งานวิจัยในครั้ งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและ        

เชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการแจกสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางทั้งหมด 

125 คน รวมถึงเก็บขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนกลุมชาวบานจากชุมชน

จํานวน 2 คน กลุมหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในดานนโยบายและแผนการพัฒนา

ชุมชนในมิติตางๆ หนวยงานละ 2 คน และกลุมชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชน 

จํานวน 10 คน ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายสรุปความควบคูกับการใชสถิติ

พรรณนา  

ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญเปน 

เพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 56.0 

และเปนเพศชายจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 44.0 สวนใหญจะมีอายุระหวาง 

31-40 ป คิดเปนรอยละ 40.0 สวนใหญจะมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี   

คิดเปนรอยละ 58.4 ซึ่งสวนใหญจะมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.8  มี

อาชีพสวนใหญเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 25.6 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู

ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.6  ความตองการของ

นักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกในชุมชนบานปากน้ําในปจจุบันนั้น 

สามารถแบงความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกออกเปน 

3 ดานหลัก ไดแก (1) ดานการสะทอนความเปนเอกลักษณทองถิ่น (2) ดาน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ และ (3) ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม 

สําหรับดานที่ 1 นักทองเที่ยวมีความตองการของที่ระลึกชุมชนบานปากน้ําดาน

การสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญใน

เรื่องของผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถสะทอนความเปนอัตลักษณด าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในระดับมากที่สุด สวนดานที่ 2 ดานคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวมีความตองการผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีการแสดงขั้นตอน

การผลิตในระดับมากที่สุด และดานที่ 3 ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม 

นักทองเที่ยวมีความตองการผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีรูปทรงสวยงามอยูในระดับ

มากที่สุด ดังนั้นหากชุมชนบานปากน้ําตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณ
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ของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรคออกสูสายตาของ

นักทองเที่ยว ชุมชนควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถสะทอน         

ความเปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น รวมถึงควรที่จะเพิ่มคุณคาของงาน

ศิลปะและความงามควบคูไปดวยเพื่อใหไดรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่

มากขึ้นและยังถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากสําหรับการออกแบบรูปแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึก เนื่องจากเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหนักทองเที่ยวสนใจและ

เลือกซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก รวมถึงเปนสิ่งสําคัญที่สามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว

ใหเดินทางมาทองเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑของระลึกได  

ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรคนั้น 

ชุมชนบานปากน้ําควรเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวชุมชนบาน

ปากน้ําที่ถายทอดจากของที่ระลึกโดยการสื่อความหมายผานทางอัตลักษณความ

เปนชุมชนในริมแมน้ํามูลและหาดบุงสะพัง ทั้งในรูปแบบของเสื้อสกรีนและ     

แบบปกสมุดบันทึก อีกทั้งควรเพิ่มงานฝมือลงไปดวย เชน รูปวาดในโปสการด 

รวมถึงการใชภาษาทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณดานภาษา สําหรับการ     

ตั้งราคาขายโปสเตอร การตั้งราคาขายโปสการดในราคาที่สูงกวาแหลงทองเที่ยว

อื่นๆ อาจจะตองสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของตัวเองใหมากขึ้นกวานี้ 

เชน การเพิ่มงานฝมือใสลงไปในผลิตภัณฑมากขึ้นรวมถึงความคิดสรางสรรค ซึ่ง

การสรางสรรคลวดลายบนของที่ระลึกบนพื้นฐานของอัตลักษณความเปนชุมชน

บานปากน้ํา ซึ่งถือวาคุมคากับราคาที่ไดซื้อ   

 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเที่ยว, การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, 

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค, อัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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Abstract 

 This research aims to investigate (1) the cultural identities of 

Paknam community in Ubon Ratchathani province in order to develop 

tourism souvenirs related to community identities, (2) the tourist’s 

demands toward tourism souvenirs in Paknam community and (3) the 

models of tourism souvenir related to the tourists’ satisfactions and 

the cultural identities of Paknam community. This research was both 

qualitative and quantitative research. The researcher collected data 

by providing 125 questionnaires to Thai tourists and interview 2 

community headers, 2 officers from local government in tourism 

organization, and 10 local people in Paknam community. The results 

of the research was analyzed by descriptive and statistical analysis. 

 The results of the research found that most tourists were 

female between 31-40 years old. They graduated in bachelor degree 

and worked as government officer. Their incomes were between 

20,000-30,000 baht per month. In terms of tourists’ demands toward 

the tourism souvenirs in Paknam community, there were three 

categories of most tourists favored the tourism souvenirs that could 

reflect community identities; (1) local identities, (2) souvenir 

attributes, and (3) art and aesthetic values. In terms of local identities, 

the tourists desired the tourism souvenirs that could reflect the local 

identities in the high level, especially the tourism souvenirs that could 

represent community art and culture. For the souvenirs attributes, the 

tourists desired the tourism souvenirs that could show the production 

process in the highest level. Moreover, for the art and aesthetic 

values, the tourists required attractive souvenirs with beautiful figure 

in the highest level. Therefore, in developing the tourism souvenirs in 
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Paknam community, local people should create their souvenirs that 

could represent more community identities. In addition, they should 

increase art and aesthetic values into their tourism souvenirs in order 

to stimulate and attract the tourists’ demands toward their tourism 

souvenirs. 

   In conclusion, the characteristic of the tourism souvenir in 

Paknam community that could attract the tourists, there should be 

the increasing of tourism souvenirs value towards the interpretation 

of community identity as the community of Moon River and swamp. 

The example of tourism souvenirs for Paknam community were a shirt 

injected with the picture of community identities (Paknam temple, 

local people, and Moon River), notebook, and postcards. However, 

the craftsmen who produced the tourism souvenirs should increase 

their workmanship such as hand drawing in the postcards and local 

language. In order to increase the pricing for the postcards, the price 

of the postcards could be more expensive than other postcards in 

other tourist attractions but they needed to put creative thinking into 

the product.    

 

Keywords : tourism souvenir, cultural tourism, creative economy, 

cultural identity 
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1. บทนํา 
 

ดวยศักยภาพดานตางๆทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มี

ความหลากหลาย ผนวกกับการเปนชุมชนทองถิ่นที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่

แฝงดวยคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรมดานประวัติศาสตรที่สามารถสะทอนความ

เปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่งที่เขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีในยุคแรกๆ 

ตามขอมูลอางอิงของอาจารย ดร.สมศรี ชัยวณิชยา ที่กลาวไววา “ประวัติของ

ชุมชนบานปากน้ําพบวาแตเดิมเรียกปากบุงสะพัง เนื่องมาจากในชวงแรกเมื่อ

ประมาณ 200 ปที่ผานมามีการตั้งชุมชนไดตั้งบานเรือนอยูตามริมฝงแมน้ํามูล โดย

สันนิษฐานวาบริเวณดังกลาวเคยเปนที่ตั้งทัพหนาของเจาพระวอและเจาพระตา

ในชวงที่อพยพหนีเจาสิริบุญสารกษัตริยแหงเวียงจันทน  ซึ่งเจาพระวอและ       

เจาพระตานับเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรการกอตั้งเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้

การดํารงชีวิตของชาวชุมชนบานปากน้ําตั้งแตระยะเริ่มแรกจนถึงปจจุบันเปนการ

จับปลาจากแมน้ํามูน ทํานา เลี้ยงสัตว ปลูกฝาย ปลูกปอ และทอผาเพื่อนํามาใช

สอยในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ดี ในปพ.ศ.2529 ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน

เปน “หมูบานปากน้ํา” เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ตั้งของชุมชนที่บรรจบกับแมนํ้ามูล 

และในเวลาตอมามีการคนพบเนินดินกวางและมีรองรอยของซากอิฐคูเมืองเกา

อายุรวมสมัยทวารวดีและสมัยขอมพระนคร ตลอดจนมีการคนพบพระพุทธรูป

ศิลปะลานชาง (หลวงพอเงิน) และพระพุทธรูปอื่นๆ ในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก” 

(สมศรี ชัยวณิชยา, 2553: 1-8)  

รวมถึงการคนพบโบราณวัตถุดังกลาวขางตน สงผลใหพระครูพัฒนกิจวิมล 

(บุญจันทร จตฺสลฺโล) เจาอาวาสวัดบานปากน้ําในขณะนั้นไดดําเนินการรวมกับ

ชาวบานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ณ วัดบานปากน้ํา โดยใชศาลาการเปรียญวัดใน

การรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องมือ เครื่องใชของชุมชนปากน้ํา และตอมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกับชาวชุมชนบานปากน้ําไดรวมกันดําเนินโครงการ

ฟนฟูพิพิธภัณฑทองถิ่นวัดบานปากน้ําในป พ.ศ.2553 พรอมทั้งจัดแสดงวิถีชีวิต

ชุมชนบานปากน้ําที่ดําเนินชีวิตแบบวิถีชาวประมงพื้นบาน วิถีชาวนา วิถีแหง



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปที่ 11 เลม 2 (2558) 81  

  

 

 

มรดกพื้นบาน เชน การทําเชี่ยนหมาก การทอผาไหม การจักสานไมไผ อันเปน

กิจกรรมทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่นักทองเที่ยวสามารถเขามา

เยี่ยมชมไดอีกดวย (สมศรี  ชัยวณิชยา, 2553: 1-8) ขณะเดียวกัน จากการสํารวจ

ขอมูลภาคสนามเบื้องตนยังพบวาชาวบานในชุมชนบานปากน้ํา โดยเฉพาะกลุม

ผูนําชุมชนมีความตองการที่ จะพัฒนาชุมชนของตนเองสู การทอง เที่ ย ว             

เชิงวัฒนธรรม โดยนัยนี้งานวิจัยนี้จึงมิใชเพียงความพยายามศึกษาวาชุมชนบาน

ปากน้ําจะพัฒนาสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางไรเทานั้น หากแต

ยังเกี่ยวเนื่องกับคําถามการวิจัยที่วา “จะชวยใหชาวชุมชนบานปากน้ําใช

วัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญตอการสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพื่อกอใหเกิด

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนไดอยางไร” อีกดวย 

ดังนั้น ดวยความตระหนักถึงการพัฒนาทางด านวัฒนธรรมและ          

ภูมิปญญาที่ตอเนื่องรวมถึงการบูรณาการกับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง “การฟนฟูพิพิธภัณฑทองถิ่นวัดปากน้ํา บานกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี” 

ดังกลาว และเพื่อใหมีการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในการประยุกตใชทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใน

ชุมชนอยางสรางสรรคตามศักยภาพของชุมชนวัดปากน้ําที่สอดคลองตอแนว

ทางการพัฒนาชุมชนเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คณะผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะจัดทําโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง

สรางสรรค เพื่อเปนสวนหนึ่งของการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมในฐานะปจจัย

หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในชุมชนอันจะเปนสวนหนึ่งของการ

สรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานปากน้ํ าเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยว

โดยชุมชนบานปากนํ้าอยางสรางสรรค 

 2.2 เพื่อศึกษาระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของ

ที่ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี  

 2.3 เพื่อนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรค  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่การศึกษาคือ แหลงทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานปากน้ํา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเปน

ชุมชนทองถิ่นที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่แฝงดวยคุณคาอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมดานประวัติศาสตรที่สามารถสะทอนความเปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่งที่

เขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีในยุคแรกๆ ซึ่งในการศึกษาโครงการวิจัย

ครั้ งนี้จะเปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและ         

เชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการแจกสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางทั้งหมด 

125 คน รวมถึงเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุมชาวบานผูชวยวิจัยซึ่งจะมาจาก

ชุมชนจํานวน 2 คน กลุมหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในดานนโยบายและแผนการ

พัฒนาชุมชนในมิติตางๆ หนวยงานละ 2 คน และกลุมชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชน 

จํานวน 10 คน  
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4. กรอบแนวคดิของงานวิจยั 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ศักยภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในการพัฒนารปูแบบ

ผลิตภัณฑของทีร่ะลึกของชุมชน 

 

การสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth Interview) 

การประชุมกลุมยอย 

(Focus group) 

การพฒันารปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลึกทางการทองเทีย่วเชงิ

วัฒนธรรมอยางสรางสรรค ชมุชนบานปากน้าํ ตาํบลกดุลาด 

- ระดับของคุณคาและมูลคาของ

ผลิตภัณฑของทีร่ะลึกในชุมชน

บานปากน้ําในปจจุบัน 

- ความตองการของนกัทองเที่ยว

ที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกใน

ชุมชนบานปากน้ํา 

- อัตลักษณทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา

ผลิตภัณฑของทีร่ะลึกที่

สะทอนอัตลกัษณของแหลง

ทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา

อยางสรางสรรค    

การอบรมเชิงปฏบิัติการ 

(Workshop) การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกอยางสรางสรรค 

 การนาํเสนอรูปแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึเชงิสรางสรรคของ 

ชมุชนบานปากน้าํ  

การ

วิจัย

เชิง

ปฏิบัติ

การ 

แบบ  

มีสวน

รวม 

(PAR)  

ระดับความตองการของ

นักทองเที่ยวที่มีตอ 

ผลิตภัณฑของทีร่ะลึกใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานปากน้ํา  

จังหวัดอบุลราชธาน ี
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5. วิธีดําเนินการวิจัย   
 

  เนื่องจากการศึกษาในครั้ งนี้ เปนโครงการวิจัย เชิ งปริมาณและ            

เชิงคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณเปน

ขั้นตอนในการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานปากน้ําเพื่อนําไปสู

การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน

บานปากน้ําอยางสรางสรรค ศึกษาระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัด

อุบลราชธานี นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความ   

พึงพอใจของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน

บานปากน้ําอยางสรางสรรค  และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มี

ตอผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัด

อุบลราชธานี ดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

เก็บขอมูลจากการแจกสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางทั้งหมด 125 คน รวมถึง

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุมชาวบานผูชวยวิจัยซึ่งจะมาจากชุมชนจํานวน     

2 คน กลุมหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในดานนโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนในมิติ

ตางๆ หนวยงานละ 2 คน และกลุมชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชน จํานวน 10 คน 

ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายสรุปความควบคูกับการใชสถิติพรรณนา และ

สําหรับแนวคิดที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหผลการศึกษาขอมูลนั้นแนวคิดหลัก คือ 

แนวคิดคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณคา

ทางการทองเที่ยว แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการออกแบบของที่ระลึก  
 

  5.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

     เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดแบงกลุมประชากรในการศึกษาจะจําแนกตามรูปแบบและเครื่องมือที่ ใชใน

การศึกษาซึ่งประกอบดวย การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
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Research) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) การสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Depth Interview) รวมถึงการประชุมกลุมยอย (Focus Group) คน

ในชุมชนบานปากน้ํา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก คือ แบบสอบถามจะถูกใช

เพื่อใหทราบถึงขอมูลที่ชี้วัดไดถึงระดับความพึงพอใจและความตองการของ

นักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบาน

ปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี โดยรูปแบบของแบบสอบถามที่ผูวิจัยเลือกใชนั้นจะ

คํานึงถึงลักษณะของขอมูล การวิเคราะหขอมูล และกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่ง

สามารถจําแนกออกเปน 2 แบบ ดังนี้  

  1) แบบคําถามเปด Open Ended Question เพื่อเปดโอกาส

ใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ โดยผูวิจัยจะดําเนินการ

เก็บขอมูลในสวนของชุดแบบสอบถาม 

  2) แบบคําถามปด Close Ended Question โดยผูวิจัยได

พิจารณาถึงขอบเขตคําตอบที่ตองการ ซึ่งคําตอบที่กําหนดขึ้นนั้นจะไดมาโดยผาน

การศึกษาจากแหล งขอมูลต างๆ ซึ่ งผู วิจัยจะสงชุดแบบสอบถามให แก

กลุมเปาหมายอานและตอบคําถามดวยตนเอง 
 

5.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

      5.2.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมา

ไปใหนักวิชาการพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

กอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง 

       5.2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นมาและปรับปรุงแกไขแลวไปทําการทดสอบ (pre-test) จํานวน 40 ชุด กับ

กลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบวาคําถาม

สามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม มี
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ความยากงายเพียงใด จากน้ันจึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการหาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรหา

คาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha  ซึ่งตองมีคาความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

     ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ

ใหกับนักทองเที่ยว และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนบานปากน้ํา ซึ่งโครงการวิจัยนี้

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูวิจัย

จะแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลนักทองเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งจะถูกใชเพื่อใหสามารถ

ทราบถึงขอมูลที่ชี้วัดระดับความพึงพอใจและความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัด

อุบลราชธานี อีกทั้งผูวิจัยจะมีการดําเนินการใหคนในชุมชนบานปากน้ํามีสวนรวมใน

การกําหนดปญหาการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก การดําเนินการ การวิเคราะห

ขอมูล แนวทางการแกปญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกของชุมชนอยาง

สรางสรรค รวมถึงผูวิจัยเขาไปใชชีวิตรวมกับคนในชุมชนและทํากิจกรรมรวมกันเพื่อ

คนปญหาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก การดําเนินการ การวิเคราะห

ขอมูล แนวทางการแกปญหา รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของแหลง

ทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรคได นอกจากน้ียังมี

การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหคนในชุมชนและคนนอกชุมชนในฐานะผูใหขอมูลหลัก

บอกเลาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคในการศึกษา  

     และผูวิจัยจะมีการประชุมกลุมยอย เพื่อรับฟงความเห็นของคนใน

ชุมชนและคนนอกชุมชน ในประเด็นการรวมกําหนดปญหาดานพัฒนาผลิตภัณฑ

ของที่ระลึก การดําเนินการ การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกปญหา ตลอดจน     

รวมระดมความคิดเห็นเพื่อการเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกของ

ชุมชนบานปากน้ํา เพื่อเปนชุมชนตนแบบของเศรษฐกิจและการทองเที่ยว       เชิง

สรางสรรคสําหรับชุมชนอื่นตอไป และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
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เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑของที่ระลึกโดย

ชุมชนเพื่อนําไปสูการผลิตผลิตภัณฑของที่ระลึกจากชุมชนเปนศูนยกลางที่แสดง

ใหเห็นถึงการเปนชุมชนตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกในชุมชนบาน

ปากน้ําอยางสรางสรรค  ซึ่งการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ซึ่งในการลงพื้นที่แตละครั้ง จะตองมีการนัดหมายกับกลุมเปาหมายที่

ตองการไปเก็บขอมูลดวย โดยมีหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแจงไปยังกลุมเปาหมายเพื่อทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลทุกครั้ง และสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยนี้ ผูศึกษามีระยะเวลาในการ

ดําเนินการศึกษาโครงการวิจัย 1 ป (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
 

5.4 การวิเคราะหขอมูลที่ใชแบบสอบถาม 
 

       ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณโดยไดจากแบบสอบถามนั้น 

ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหโดยใชวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical 

package for the social sciences-SPSS) ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก 

คาความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ทั้งนี้เพื่อให

ทราบถึงผลการประเมินระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่

ระลึกในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.5 การวิเคราะหขอมูลที่ใชแบบสัมภาษณ 
 

     ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณกับบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับชุมชนบานปากนํ้า โดยผูวิจัยจะดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) และสถิติ   

เชิงพรรณนา (Statistical Analysis) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบ
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ผลิตภัณฑของที่ระลึกของชุมชนบานปากน้ํา เพื่อเปนชุมชนตนแบบของเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับชุมชนอื่น  
 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานปากน้ําเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน

บานปากน้ําอยางสรางสรรค 
 

     จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ ICOMOS 

Australia (1999) ไดระบุไววาคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประกอบดวยคุณคา

ทางสุนทรียศาสตร (Aesthetic values) คุณคาทางประวัติศาสตร (Historic 

values) คุณคาดานภูมิปญญา (Scientific values) คุณคาทางสังคม (Social 

values) คุณค าทาง จิต ใ จ  (Spiritual values) คุณค าทางสถ าป ต ย กร ร ม 

(Architecture Values) และคุณคาทางวิชาการ (Academic Values) ทั้งนี้จาก

แนวคิดขางตน ผลการศึกษาพบวาชุมชนบานปากน้ํา ประกอบดวย คุณคาทาง

สุนทรียศาสตร (Aesthetic values) คุณคาทางประวัติศาสตร (Historic values) 

คุณคาดานภูมิปญญา (Scientific values) คุณคาทางสังคม (Social values) 

คุณคาทางจิตใจ (Spiritual values) เปนหลักและสามารถนําไปสูการพัฒนา

ผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบาน

ปากน้ําอยางสรางสรรคได เนื่องจากชุมชนบานปากน้ํา เปนชุมชนที่คอนขางมี

ความสมบูรณหากเปรียบเทียบกับชุมชนในละแวกเดียวกัน เนื่องจากชุมชนตั้งอยู

บริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ํามูล นอกจากนั้นยังมีสายน้ําสายหนึ่งแยกตัวออกจาก

แมน้ํามูลทอดตัวมาบริเวณชุมชน เรียกวา “บุงสระพัง” เมื่อถึงฤดูแลงแมน้ํามูล  

จะมีระดับน้ําที่ลดลง หาดทรายจะเริ่มผุดบริเวณปากบุงสระพังและทอดตัว      

ขาวโพลนไปจนถึงอีกฝงหนึ่งของแมน้ํา ฉะนั้นอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน

บานปากนํ้าจึงมีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก บุงสระพัง วังปลาปากน้ํา ดงปูตา 

สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลงศึกษาพันธไมธรรมชาติ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่   
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ถือวาเปนวัฒนธรรมประเพณีที่ โดดเดนของชุมชน เชน ประเพณีบุญบั้งไฟ 

สังฆทานเผือกมัน ประเพณีแหหลวงพอเงินประจําป พิธีกรรมปู เลาะบาน 

นอกจากนี้อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑของ

ที่ระลึกของชุมชนบานปากน้ํานั้น ประกอบดวย หลวงพอเงิน 700 ป (องคจริง) 

หลวงพอเงิน 700 ป (องคจําลอง) พระพุทธรูปปรางคนาคปรกซึ่งเปนพระพุทธรูป

นาคปรกหินทราย ศิลปะยุคทวารวดี พิพิธภัณฑบานปากน้ํา อุโบสถมิตรภาพไทย-

อเมริกัน พระธาตุพนมจําลอง เจดียบุงสระพัง หาดบุงสระพัง วัดปาพระพิฆเณศวร 

ภูมิปญญาตอเรือ/แพไมไผ และภูมิปญญาจักรสาน ดังนั้นจึงสามารถแบงคุณคา 

อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนบานปากน้ําดานตางๆ ดังนี้ 
 

   6.1.1 คุณคาทางสุนทรียศาสตร (Aesthetic values) 

            จากการศึกษาพบวา ชุมชนบานปากน้ําเปนชุมชน

ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ํามูลที่ยังคงมีความงามทางธรรมชาติ เนื่องจาก

เปนลักษณะชุมชนริมน้ําเพราะมีแมนามูลเปนแหลงน้ําสําคัญที่มีความสัมพันธกับ

คนในพื้นที่  ชุมชนใกล เคียง และถือไดวาเปนอีกหนึ่ งชุมชนของจังหวัด

อุบลราชธานีที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่สื่อความหมายใหเห็นถึงคุณคาทาง

สุนทรียศาสตรของชุมชนบานปากนํ้ามากมาย เชน บุงสระพัง ซึ่งบุงสระพังนั้นเปน

สายน้ําที่หลอเลี้ยงชาวปากน้ํามาแตอดีตเปนแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และนอกจากนี้หาดบุงสระพัง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัด 

อุบลราชธานี และมีนักทองเที่ยว มาพักผอนหยอนใจ พื้นที่ริมมูลเต็มไปดวย

รานอาหารแพริมน้ํา อํานวยความสะดวกสบายสําหรับนักทองเที่ยวผูมาเยือน 

เจริญเติบโตคูกับวิถีชุมชนและกาลเวลา บริเวณบุงเองก็ยังมีบึงบัวที่สวยงาม

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมทั้งบรรยากาศที่ยังคงวิถีชุมชนและเงียบสงบเอาไว 
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   6.1.2 คุณคาทางประวัติศาสตร (Historic values) 

            คุณคาทางดานนี้เปนคุณคาของพื้นที่กับประวัติศาสตร

ความสําคัญของการกอตั้งพื้นที่ชุมชนบานปากนํ้า ภูมิทัศนวัฒนธรรมที่รวมตัวขึ้น

เปนภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนบานปากน้ํา และแสดงใหเห็นถึงจุดกําเนิดและ

พัฒนาการของสังคม ชุมชนบานปากน้ําเปนชุมชนหนึ่งที่อยูในจังหวัดอุบลราชธานี 

ซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่สื่อความหมายใหเห็นถึงคุณคาทางประวัติศาสตรที่

เปนคุณคาที่แสดงถึงความเปนมาความสําคัญทางประวัติศาสตรของชุมชนไมวาจะ

เปน หลวงพอเงิน 700 ป เปนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนลานชาง อายุ 700 ป 

เปนพระชัยหลังชางหนึ่งเดียวแหงอีสาน ซึ่งหลวงพอเงินเปนพระพุทธรูปที่มี   

ความเกี่ยวของกับการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยแหงคายนักรบในอดีต 

อีกทั้งหลวงพอนาคปรก ซึ่งเปนพระพุทธรูปนาคปรก หินทราย ศิลปะยุคทวารวดี 

เปนพระพุทธรูปนาคปรกหินทราย ศิลปะยุคทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 

อายุประมาณ 1,300 ป เปนพระพุทธรูปนาคปรกที่แปลกไปจากที่พบในประเทศ

ไทยทั้งหมด และวัดปาพระพิฆเณศวร กําลังฐานทัพคายบานดอนมดแดงของ    

เจาพระวอเจาเมืองอุบลราชธานีในอดีต 
 

   6.1.3 คุณคาดานภูมิปญญา (Scientific values) 

            เนื่องจากหมูบานตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ํามูล 

ซึ่งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ประมง และบางสวนหันมาปลูก

ยางพารา ดังนั้นแลวคุณคาดานภูมิปญญาของชุมชนบานปากน้ํานั้นซึ่งมีความ

เกี่ยวของโดยตรงกับชุมชน ไดแก ภูมิปญญาตอเรือ/แพไมไผ ซึ่งบานปากน้ํามี    

วิถีชีวิตที่อยูริมนํ้า พาหนะในการเดินทางทางนํ้าคือเรือหาปลาหรือเรือแจว ซึ่งเปน

เรือไมที่ใชภูมิปญญาในการตอเรือประดิษฐขึ้นและภูมิปญญาจักรสาน ซึ่งชาวบาน

ปากน้ํานั้นบางสวนยังคงมีอาชีพประมง ซึ่งอุปกรณหาปลาตางๆ ก็ยังคงยึด

รูปแบบตามแบบโบราณ ไมวาจะเปน แห สุม ของ ลอบ ซึ่งอุปกรณเหลานี้เปน  

ภูมิปญญาของชาวบานที่เปนงานทํามือ เปนตน 
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   6.1.4 คุณคาทางสังคม (Social values) 

            ชุมชนบานปากน้ํานอกจากจะเปนชุมชนที่เปนหมูบาน

ที่คอนขางมีความสมบูรณหากเปรียบเทียบกับหมูบานในละแวกเดียวกันแลว 

นอกจากนี้ยังเปนหมูบานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่สืบทอดกันมาจาก

รุนสูรุนซึ่งลวนแตมีประโยชนทางประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม ยิ่งไปกวา

นั้นยังมีคุณคาทางสังคมที่ถือไดวามีความโดดเดนอยางมากกับชุมชนและชุมชน

ใกลเคียงไมวาจะเปนประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 ป ตามความเชื่อของชาว

อีสานและเปนการอนุรักษประเพณีที่ดีงาม เปนการสรางความสามัคคีของชุมชน

บานปากน้ําและหมูบานใกลเคียง และประเพณีสังฆทานเผือกมัน ซึ่งจะจัดขึ้น

ในชวงเขาพรรษาสืบมาแตโบราณ ทุกคุมวัดจะจัดงานสังฆทานโดยถวายของตางๆ 

เชน เผือกมัน, ขาวเมา เพื่อถวายแดพระสงฆ มีชาวบานขางเคียงในละแวก

ใกลเคียงมารวมทําบุญเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและเพิ่มความสามัคคีในชุมชน 

สาเหตุที่เปนเผือกมันนั้นเนื่องจากแตเดิมบานปากน้ําบริเวณพื้นที่ริมน้ําจะมี   

เผือกมันขึ้นเองตามธรรมชาติอยางมากมาย นอกจากนี้ยังมีประเพณีแหหลวงพอเงิน

ประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นพรอมกับบุญเผวด เทศกาลสงกรานตของทุกป อีกทั้งเจดีย 

บุงสระพัง ซึ่งเปนอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีอีสานที่ปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมา     

ชั่วอายุคนนับรอยปครั้งโบราณกาล เปนบุญกอเจดียทราย ตบประทาย กิจกรรม

บุญตบประทาย บุญเนา ชาวบานนิมนตพระภิกษุ สามเณร มาฉันภัตตาหารเพล 

(ฉันขาวปา) หลังจากน้ันชาวบานรับประทานอาหารพรอมกัน เชื่อมความสามัคคี

ชุมชน และรวมกอเจดียทราย และสรงน้ําพระภิกษุ สามเณร รดน้ําดําหัวผูหลัก

ผูใหญที่ไปรวมทําบุญกอเจดียทราย เปนตน นอกจากน้ีการตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย

ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ํามูลถือไดวาชุมชนบานปากน้ําไดรับประโยชน

มากมายจากการตั้งพื้นที่ใกลแมน้ํามูลซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้น

มากมายกับทั้งคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียง ไมวาจะเปนการทํามาคาขาย   

การใชแหลงนํ้าเปนที่ทํามาหากิน ทําการเกษตร การประมง และอื่นๆ 
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   6.1.5 คุณคาทางจิตใจ (Spiritual values) 

            ชุ ม ช น บ า น ป า ก น้ํ า น อ ก จ า ก จ ะ มี คุ ณ ค า ท า ง

สุนทรียศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิปญญา และสังคมแลว ยังเพียบพรอมไปดวย

คุณคาทางจิตใจที่ชุมชนบานปากน้ํามีใหกันอยางเหนียวแนนไมวาจะเปนคุณคาที่

แสดงถึงความสําคัญทางจิตวิญญาณ ความรักและหวงแหนที่มีตอพื้นที่ภายใน

ชุมชน นอกจากนี้จะเห็นไดจากสภาพของทั้งแหลงทองเที่ยว สถานที่พุทธศาสนา 

ภูมิปญญาตางๆ ที่ยังมีการปฎิบัติหรือสืบทอดกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ฉะนั้นคุณคาทางจิตใจที่ถือไดวาเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนและ

นอกชุมชนเขาดวยกันไมวาจะเปน วัดบานปากน้ํา ซึ่งเปนวัดที่ทั้งคนในชุมชนและ

ชุมชนใกลเคียงใหความศรัทธาเปนอยางมาก หลวงพอเงิน 700 ป (องคจําลอง) 

ซึ่งเปนสถานที่รวมจิตใจของทั้งคนในชุมชนและพุทศาสนิกชนทั่วไป ตลอดการจัด

งานสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิเชน งานสมโภชน และดงปูตาสถานที่

ทองเที่ยวเชิงนิเวศน แหลงศึกษาพันธุไมธรรมชาติ เปนตน 
 

6.2 ระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภณัฑของที่ระลึก

ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี 
 

       6.2.1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว  

                      จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว 

สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 70 คน และเปน

เพศชายจํานวน 55 คน เนื่องจากปจจุบันเพศหญิงมีแนวโนมความตองการที่จะ

รับ-สงขาวสารมากกวาเพศชาย จึงสงผลใหเพศหญิงเลือกเดินทางทองเที่ยวมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาววา เพศหญิงมี

แนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่       

เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมี

ความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้น

ดวย นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่อง

ความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและ
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กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน สวนใหญจะมีอายุระหวาง 31-40 ป เนื่องจาก

นักทองเที่ยวที่มีอายุอยูในชวงนี้เปนชวงวัยทํางาน มีรายไดมั่นคง ซึ่งมีโอกาสที่จะ

เดินทางทองเที่ยวมากกวาชวงอายุอ่ืน  

               และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ได

กลาววา อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและ

พฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลก

ในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม 

ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจาก

ผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคนที่มีอายุ

มากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง และในสวนของ

ระดับการศึกษาพบวาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีสถานภาพสมรสแลว 

เนื่องจากปจจุบันจํานวนประชากรทั้งเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ จึงสงผลใหมีการสมรสมากขึ้นดวยและสังคมปจจุบันเองเปนสังคม               

ที่ตองพึ่งพาอาศัยกันทุกคนในสังคมตองอยูดวยกันเปนคู เปนกลุม เปนสังคม และ

เปนประเทศ ไมมีใครอยูตัวคนเดียวทุกคนถวนแตตองการเพื่อน ครอบครัว           

การยอมรับ และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นสถานภาพสมรสจึงบงบอกวาทุกคนมี

ครอบครัว มีคนรูใจ (คนรัก) มีอะไรหลายๆอยางที่คนที่อยูตัวคนเดียวไมมี  เปนตน 

ซึ่งดานอาชีพพบวาสวนใหญเปนขาราชการ เนื่องจากเปนอาชีพที่มั่นคง สวัสดิการ

ดี นอกจากนี้คาตอบแทนที่ขาราชการไดรับจากทางราชการ นอกเหนือจาก

เงินเดือนซึ่งเปนการตอบแทนใหตามคาของงานในแตละตําแหนงแลว ยังมี

สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตางๆอีกดวย และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 

20,001 – 30,000 บาท และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แทตติยา ทองใบ ( 2553) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของที่ระลึก

เพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษาอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิเคราะห 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป 
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สวนมากมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนประมาณ 

10,001-30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

สรปุขอมูลทัว่ไปของนักทองเทีย่ว 

 
 

ภาพที ่2  สรุปขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 
 

    6.2.2 ระดับความตองการของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑของที่ระลึก

บานปากน้ํา  

            จากผลการศึกษาขางตน พบวา ระดับความตองการของ

นักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกในชุมชนบานปากน้ําในปจจุบันนั้น ดาน

สะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่น นักทองเที่ยวจะมีความตองการอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79 ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑของที่ระลึกที่

สะทอนความเปนอัตลักษณดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกของประชิด     

ทิณบุตร (2550) ไดกลาววา ในการออกแบบของที่ระลึกของขวัญของกํานัลของใช

เฉพาะทางนั้น ปจจุบันนักออกแบบไดอาศัยการตั้งแนวคิด วิธีคิด หรือจะเรียกวา
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เปนหลักคิด (Main Idea or Main Concept) เพื่อเปนหลักยึด หรือเปนแนว

ทางการแตกแขนงทางความคิดออกไป หลากหลายทิศทาง โดยนําแนวคิดหลัก

ไปสูการสรางผลงานออกมาอยางมีเอกลักษณเฉพาะ (Corporated Objects) 

หรือจะเรียกวายๆวาเปนชุด (Set) น่ันเอง วิธีคิดงายๆของการทํางานตาม 

แนวทางนี้ก็คือ การคิดหาหลักหรือสัญลักษณแทนความคิดของเรา  อีกทั้งยัง

สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกของ ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) 

ที่ไดกลาววา การที่คนจะเลือกผลิตภัณฑสิ่งใด สิ่งใดนั้นจะตองเปนที่ถูกใจและมี

ความนาสนใจชวนใหอยากซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกที่นาสนใจซึ่งควรมีลักษณะ 

คือ เปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น เมื่อมีผูกลาวถึงของที่ระลึก

ประเภทนี้แลวทุกคน ตองรูจักแหลงที่มาของสิ่งนั้นได ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณที่

เกิดมาจากประวัติความเปนมาของทองถิ่นนั้นๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

เพ็ญศรี เจริญวานิช และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาด

ผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสําหรับดานตัวผลิตภัณฑ    

ใหความสําคัญกับประโยชนหลักของตัวผลิตภัณฑมากกวารูปลักษณและชื่อเสียง 

ไดแก ความปลอดภัยจากสารปนเปอน ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น และความ

ทนทานเก็บรักษาไดนาน สวนรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่นักทองเที่ยว

ตองการควรสื่อวัฒนธรรมภูมิปญญาและชุมชนมากกวารูปลักษณภายนอกโดย

เนนคุณภาพและความสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และแนวทาง      

การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑของที่ระลึก คือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบสินคา การ

โฆษณาประชาสัมพันธ และเพิ่มชนิดสินคา ใหหลากหลาย ผลการวิจัยมี

ขอเสนอแนะ คือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมควรออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณคา

ทางใจ มากกวาเพื่อการบริโภคโดยมีความปลอดภัย ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑใหเลือก ความแปลกใหม  และความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น กําหนด

ราคาที่เหมาะสมมีคุณภาพ จัดจําหนายใหกระจายครอบคลุม  พัฒนาบุคลากร

และพนักงานที่เกี่ยวของกับการขาย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและ
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จําหนายผลิตภัณฑของที่ระลึกควรรวมมือกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

           สวนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวจะมีความ

ตองการ    อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกมีการแสดงขั้นตอนการผลิตอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.31 ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกของ ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) 

ที่ไดกลาววา การที่ลูกคาจะเลือกผลิตภัณฑใดนั้นจะตองเปนที่ถูกใจและมีความ

นาสนใจชวนใหอยากซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกที่นาสนใจซึ่งควรมีลักษณะ คือ มี

การแสดงขั้นตอนการผลิต เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสทดลองทําเพื่อที่จะสรางความ 

ประทับใจใหเห็นคุณคาของผลิตภัณฑนั้น และเปนผลิตภัณฑหายาก ของที่ระลึก

ประเภทนี้มักจะเปนสิ่งของที่นักทองเที่ยวซื้อ และเปนสิ่งที่เป นของแทและราคา

ถูกกวาที่อื่น     เปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แสนศักดิ์ ศิริพานิชและ

คณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมือง

เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งจากผลการศึกษา 

พบวา ผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต ที่สามารถนํามาพัฒนาเปน

ของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อเปนผลิตภัณฑการทองเที่ยวไดแก ผาทอพื้นเมืองหรือผา

ทอ ผลิตภัณฑเปลือกหอย และเครื่องประดับไขมุก ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑโดย

เนนที่ราคาเหมาะสม คุณภาพของผลิตภัณฑและการออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของนักทองเที่ยวทั้งนี้นักทองเที่ยวมีความสนใจและความตองการที่

มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมืองในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของเพ็ญศรี เจริญวานิช  และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ตลาดสินคาของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสําหรับดานตัว

ผลิตภัณฑใหความสําคัญกับประโยชนหลักของตัวผลิตภัณฑมากกวารูปลักษณ

และชื่อเสียง ไดแก ความปลอดภัยจากสารปนเปอน ความเปนเอกลักษณ

เฉพาะถิ่น  และความทนทานเก็บรักษาไดนาน 
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          และดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม นักทองเที่ยวจะมี

ความตองการอยูในระดับมากมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.35 ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่อง

ของผลิตภัณฑของที่ระลึกมีรูปทรงสวยงามอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) ไดกลาว

วา การศึกษาการออกแบบที่ดี จึงจําเปนจะตองศึกษาหาความรู ความเขาใจใน

งานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับความ

เปนจริง หรืออาจใหใกลเคียงกับความเปนจริงไมมากก็นอยไมใชเปนการออกแบบ

ที่เลื่อนลอยอยูเหนือความเปนจริง หรือไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได ถาเปน

เชนนั้นการออกแบบก็จะมีความหมายนอยลง นอกเหนือจากการศึกษาแนวคิด 

( Concept) รู ป แบบ  ( Idea) วัสดุ อุ ป กร ณ  (Material & Equipment) แ ละ

กระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบบางอยางอาจเกี่ยวของกับจิตวิทยา 

เพื่อการเรียกรอง หรือสรางทัศนคติ เชน การออกแบบโฆษณาจะตองใชหลักทาง

จิตวิทยาในทางชี้ชวน หรือการออกแบบทางทัศนศิลป ที่ตองสรางความรูสึกสํานึกคิด

อยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้นตอผูชม การศึกษาเฉพาะดานจึงจําเปนตองศึกษา

แนวคิดทางจิตวิทยานั้นดวยเชนกัน การออกแบบของที่ระลึกเปนงานศิลปะใน

แบบประยุกตศิลป เนื่องเพราะเปนการผสมผสานโดยการสรางสรรครูปแบบให

เกิดประโยชนทั้งในดานความงาม และประโยชนใชสอย โดยคํานึงถึงความ

ตองการของผูบริโภคเปนหลัก อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของที่

ระลึกของ ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน (2537) ที่ไดกลาววา การที่คนจะเลือกสินคาสิ่งใด 

นั้นจะตองเปนที่ถูกใจและมีความนาสนใจชวนใหอยากซื้อ สินคาของที่ระลึกที่

นาสนใจซึ่งควรมีลักษณะคือ  มีความดึงดูดใจจากการออกแบบลวดลาย ความ

ประณีต สีสัน ความนาสนใจ ความมีประโยชนใชสอย มีขนาด รูปราง และน้ําหนัก

ที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง สินคาของที่ระลึกที่มีจุดออน จะตองหาทางแกไข 

เชน มีบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ หรือออกแบบใหสามารถแยกชิ้นได เพื่อนําไป

ประกอบใหมในภายหลัง และใชแรงงานในทองถิ่น โดยการแปรรูปสินคาของที่ระลึก

ใหเกิดมูลคาเพิ่มโดยใชแรงงานในทองถิ่นนั้นๆ เปนตน และยังสอดคลองกับ
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งานวิจัยของแทตติยา ทองใบ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษาอําเภอนา

โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีระดับมากที่สุดคือ การที่

ผลิตภัณฑมีรูปราง สีสัน ความสวยงาม ความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบ

ของผลิตภัณฑองที่ระลึกมาก ที่สุดคือผลิตภัณฑมีคุณภาพ สิ่งที่นักทองเที่ยว

ตองการใหมีการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑองที่ระลึกคือ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑให

มีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเดินทางกลับมาเพื่อซื้อผลิตภัณฑใน

ครั้งตอไป 
 

สรปุระดบัความตองการของนักทองเทีย่วตอผลติภัณฑของทีร่ะลกึบานปากน้าํ 

 
ภาพที่ 3  สรุประดับความตองการของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑของที่ระลึก 

            บานปากน้ํา 

 

6.3 รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลกัษณของแหลงทองเทีย่วโดยชมุชนบานปากน้าํ

อยางสรางสรรค 
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ผลการศึกษาพบวา หากชุมชนตองการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณ

ของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรคนั้น ชุมชนควรที่จะ

ศึกษาดานสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น รวมถึงควรที่จะ

ศึกษาดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และนอกจากนี้ควรที่จะศึกษาดานคุณคา

ของงานศิลปะและความงามควบคูไปดวยเพื่อใหไดรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังถือไดวาเปนดานที่สําคัญอยางมาก

กับรูปแบบผลิตภัณฑที่ระลึก เนื่องจากเปนสิ่งที่นอกจากจะชวยกระตุนให

นักทองเที่ยวสนใจหรือเลือกซื้อในตัวผลิตภัณฑแลวยังเปนสิ่งที่ถือไดวาดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวเปนอยางมากใหเขามาทองเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคนั้น โดยสุกัญญา สุจฉายา (2554) ได

อธิบายพัฒนาการของคําวาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรควาเริ่มตนตั้งแตชวงหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งรูจักกันดีวาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 

Industries) ในความหมายของอุตสาหกรรมที่ผสมผสานการสรางสรรค การผลิต

และการทําใหเปนเชิงพาณิชยจากงานวัฒนธรรมหรืองานศิลปะซึ่งเปนนามธรรม 

สินคาและงานบริการที่มีเนื้อหาดังกลาวมีลิขสิทธิ์คุมครอง รวมมุมมองทางดาน

เศรษฐศาสตร วัฒนธรรม และสังคมอยางมีปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยี ทรัพยสิน

ทางปญญา และเปาหมายการทองเที่ยว เปนชุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี

พื้นฐานมาจากความรู ดวยมิติทางการพัฒนา และความเชื่อมโยงกับระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เปนทางเลือกการพัฒนาที่

เปนไปได ตองการนโยบายอยางใหมที่มาจากความคิดหลายดาน และความ

รวมมือในทางปฏิบัติจากทุกหนวยงาน เปนหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค 

คือ อุตสาหกรรมสรางสรรค  

อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของภัทรพงษ  อังคะหิรัญ (2553) ที่ได

เสนอกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในลักษณะของการเปนสินคาและ
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บริการมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน 1. การรวมมือกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ

เชี่ยวชาญตางกัน (Business Networking) เปนการนําขอดีของแตละฝายมา

สนับสนุนกันจนเกิดเปนสินคาและบริการที่มีแตกตางและจุดเดนมากกวาสินคา

และบริการอื่น 2. กลยุทธนานน้ําสีฟา (Blue Ocean Strategy) เปนแนวคิดใน

การหารูปแบบของสินคาและบริการใหมๆ เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดเดิมที่มีการแขงขัน

สูง 3. การคิดแบบนอกกรอบและไมยึดติดรูปแบบเดิม (Lateral Thinking) ซึ่งจะ

ทําใหไดสินคาและบริการรูปแบบใหม 4. การมีสวนรวมตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขององคกร (Cooperate Social Responsibility) เปนกลยุทธการพัฒนาสินคา

และบริการตางๆ เชิงสรางสรรคเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมเชน วัสดุกอสราง

ประหยัดพลังงาน รถยนตพลังงานทางเลือก และขากลอัตโนมัติเพื่อผูพิการ 5. 

การผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร (Arts Culture and History) 

เปนการสรางสรรคสินคาและบริการที่มีความเปนเอกลักษณ มีประวัติความ

เปนมาและคุณคาเชิงวัฒนธรรมสอดแทรกในสินคาและบริการนั้นๆ เชน ตลาดน้ํา

รอยป เปนตน และ 6. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินคาและบริการอยาง

สรางสรรค เปนการสรางประสบการณและความแตกตางของสินคาและบริการได

เปนอยางดี เชน พิพิธภัณฑที่นําระบบสื่อดิจิตอลเขามาผสมผสาน เปนตน 
 

6.4 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วทีม่ีตอผลิตภณัฑของทีร่ะลกึในพืน้ที่

แหลงทองเที่ยวของชุมชนบานปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี 
 

        6.4.1 ดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑของที่ระลึก 

      จากการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวของกับความ 

พึงพอใจของนักทองเที่ยวตอของที่ระลึก พบวา อัตลักษณของผลิตภัณฑของ

ชุมชนบานปากน้ําที่อยากใหเกิดขึ้นคือ เสื้อสะทอนความเปนมาของชุมชนซึ่ง

นักทองเที่ยวไดแนะนําใหมีรูปแบบลวดลายอื่นๆดวยที่สะทอนอัตลักษณของ

ชุมชนบานปากน้ํา เชน อัตลักษณความเปนชุมชนในริมน้ําและหาดบุงสะพัง 

รวมทั้งโปสการด ควรเพิ่มงานฝอมือลงไปดวย เชน ลักษณะรูปภาพในโปสการด

รวมถึงการใชภาษาทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณดานภาษาดวย นอกจากนี้
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ควรเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวชุมชนบานปากน้ํา       

ซึ่งถายทอดจากของที่ระลึก การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งควร 

ทํานุบํารุงของการสื่อความหมายพิพิธภัณฑดวย และนาจะออกแบบโดยการวาด

หรือเปนงานฝมือมากกวานี้ ซึ่งจะสรางความแตกตางและยกคุณคาและมูลคา

ใหกับของที่ระลึกมากกวาน้ี  รวมถึงควรผลิตลวดลายอื่นๆดวยอีกทั้งรูปแบบของที่

ระลึกที่หลากหลายแบบมากกวานี้และราคาควรที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑผลิตภัณฑของที่ระลึกดวย 
 

  6.4.2 ดานความสามารถในการสะทอนอัตลักษณของชุมชน

บานปากน้ํา 

           จากการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวของกับ

ของที่ระลึกกับความสามารถในการสะทอนอัตลักษณของชุมชนบานปากน้ํา 

พบวา ของที่ระลึกที่ผานการออกแบบมาตามตัวอยางที่ทางผูวิจัยไดมอบใหกับ

ชุมชนนั้น ประกอบดวย เสื้อสกรีนลายหาดบุงสะพัง โปสการดทัศนียภาพและ   

มุมตางๆของชุมชนรวมถึงวัดบานปากน้ํา ก็ถือไดวาไดสะทอนอัตลักษณของชุมชน

บานปากน้ําไดเปนอยางดีและนักทองเที่ยวมีความชื่นชอบของที่ระลึกดวย 

เนื่องจากในปจจุบันของที่ระลึกบานปากน้ํายังไมไดมีการผลิตออกมาอยางจริงจังมี

เพียงพระพุทธรูปที่ใหเชาบูชาตามขนาดตางๆ ดังนั้นการมีของที่ระลึกจากงานวิจัย

นั้นจึงเปนสิ่งที่ดีที่สามารถสรางสีสันและเพิ่มอัตลักษณรวมถึงการระลึกถึงชุมชน

บานปากน้ําใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ทั้งนี้แลวการสรางของที่ระลึกที่

สะทอนความเปนอัตลักษณของชุมชนบานปากน้ํานั้นนอกจากจะเปนสิ่งชวย

กระตุนใหนักทองเที่ยวเขามาในชุมชน เปนของที่ระลึกใหนักทองเที่ยวรําลึกถึง

แลว ยังเปนสิ่งที่ทําใหชุมชนมีรายไดเสริม สรางงาน สรางรายได ลดการวางงาน

ของคนในชุมชน และยังทําใหชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหนในเอกลักษณของ

ชุมชน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนดวย 
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   6.4.3 ดานคุณคาของของที่ระลึก 
    

                    จากการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวของกับ

คุณคาของของที่ระลึก พบวา การสรางคุณคาของของที่ระลึกในชุมชนนั้น 

นอกจากชุมชนจะดูในเรื่องการผลิตผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณของ

ชุมชนบานปากน้ําแลวนั้นหากชุมชนตองการขายผลิตภัณฑที่ระลึกในราคาที่สูง

กวาแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อาจจะตองสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของ

ตัวเองใหมากขึ้นกวานี้และการออกแบบดวยงานฝมือควรออกแบบโดยสรางสรรค

ลวดลายบนของที่ระลึกอยูบนพื้นฐานของอัตลักษณความเปนชุมชนบานปากนํ้า 

รวมถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนบานปากน้ําที่สามารถสรางความประทับใจ

และความทรงจําที่ดีใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนบานปากน้ําไดเปนอยางดี อีกทั้ง

ชุมชนควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนเหมาะกับยุคสมัย

ในปจจุบัน ซึ่งจะตองสามารถใชประโยชนไดอยางหลากหลาย พยายามลดตนทุน

ในการผลิตดวยการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นโดยไมทําใหคุณคาและ

คุณภาพของผลิตภัณฑลดลง รวมถึงมีการสงเสริมอาชีพใหกับคนในทองถิ่นเพื่อ  

สืบทอดภูมิปญญาไมใหสูญหาย นอกจากนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมชุมชนควร

ออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางใจมากกวาเพื่อการบริโภค โดยผลิตภัณฑควรมี

รูปรางสีสันสวยงาม มีความปลอดภัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือก มี

ความแปลกใหม  มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งมีการกําหนดราคาที่

เหมาะสมกับคุณภาพ และในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกนั้นจะตองอาศัย

ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ เหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและ

สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวดวย 

          กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางสร างสรรค กรณีศึกษา          

บานปากน้ํา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการศึกษา

เชิงสถิติและผลการสัมภาษณนั้น พบวา หากชุมชนบานปากน้ําตองการพัฒนา
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รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในชุมชนออกสูสายตาของนักทองเที่ยว ชุมชน

ควรที่จะศึกษาดานสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น รวมถึงควร

ที่จะศึกษาดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และนอกจากนี้ควรที่จะศึกษาดาน

คุณคาของงานศิลปะและความงามควบคูไปดวยเพื่อใหไดรูปแบบผลิตภัณฑของที่

ระลึกที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังถือไดวาเปนดานที่สําคัญอยาง

มากกับรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก เนื่องจากเปนสิ่งที่นอกจากจะชวยกระตุนให

นักทองเที่ยวสนใจหรือเลือกซื้อในตัวผลิตภัณฑแลวยังเปนสิ่งที่ถือไดวาดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวเปนอยางมากใหเขามาทองเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ อีกทั้ง

ชุมชนบานปากน้ําควรเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวชุมชน

บานปากน้ํา ซึ่งถายทอดจากของที่ระลึกโดยสื่อความหมายผานทางอัตลักษณ

ความเปนชุมชนในริมน้ําและหาดบุงสะพัง ทั้งในลักษณะของเสื้อสกรีน และแบบ

ปกสมุดบันทึก อีกทั้งควรเพิ่มงานฝมือลงไปดวย เชน ลักษณะรูปภาพในโปสการด 

รวมถึงการใชภาษาทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณดานภาษาดวย นอกจากนี้

ควรทํานุบํารุงของการสื่อความหมายพิพิธภัณฑดวย ซึ่งถาหากชุมชนตองการขาย

โปสการดในราคาที่สูงกวาแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อาจจะตองสรางความแตกตาง

ใหกับผลิตภัณฑของตัวเองใหมากขึ้นกวานี้ เชนการเพิ่มงานฝมือลงไปในผลิตภัณฑ

มากขึ้นรวมถึงความคิดสรางสรรค ซึ่งการสรางสรรคลวดลายบนของที่ระลึก     

บนพื้นฐานของอัตลักษณความเปนชุมชนบานปากน้ําที่ทําใหเกิดความคุมคากับ

ราคาที่ซื้อ ดังนั้นจะเห็นไดวาสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกแลวนั้น ปจจัยดานมูลคาและคุณคาของของที่ระลึกก็มีความสําคัญตอ

นักทองเที่ยวในการเลือกซื้อ โดยนักทองเที่ยวไดใหขอคิดเห็นวาลวดลายบนเสื้อ

สกรีนและโปสการดที่สะทอนคุณคาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนทําให

นักทองเที่ยวสามารถจดจําและระลึกถึงชุมชนบานปากนํ้าไดเปนอยางดี  
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ดังนั้นจึงสามารถสรุปรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดย

ชุมชนบานปากน้ําอยางสรางสรรคในปจจุบัน ดังรูปภาพดานลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  สรุปรูปแบบสินคาของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ 

            นักทองเที่ยวและสะทอนอัตลักษณของแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

6.5 ตัวอยางแบบรางผลิตภณัฑของทีร่ะลึกทางการทองเที่ยวของชมุชนบาน

ปากน้ํา  
 

      ตัวอยางผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเที่ยวที่ผูวิจัยไดออกแบบ

และผลิตสงมอบใหกับชุมชนบานปากนํ้าจากการสกัดอัตลักษณของชุมชนเพื่อเปน

ตนแบบสําหรับผลิตภัณฑของที่ระลึกในการผลิตโดยชุมชนเองเพื่อการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางตอเนื่องในอนาคตสามารถจําแนกตัวอยางได 3 รูปแบบผลิตภัณฑ

ภายใตขอจํากัดเรื่องของเวลาและงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้     

ดังแสดงในตารางดานลาง 
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ตวัอยางผลติภัณฑของทีร่ะลกึเสื้อสกรนีของชมุชนบานปากน้ํา 

 
 

เสื้อสกรนีลายหลวงพอเงนิ        

วดัปากน้าํ 

ของที่ระลึกสะทอนคุณคาอัตลักษณ

ทางดานประวัติศาสตรของชุมชน 

หลวงพอเงินพระพุทธรูปศิลปะ  

เชียงแสนลานชาง อายุ 700 ป ที่มี

ความเกี่ยวของกับการสถาปนา

เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 

เสื้อสกรนีลายหาดบุงสะพงั 

ลวดลายของที่ระลึกสะทอนคุณคา

ดานสุนทรียศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับ

ค ว าม ง ามท า ง ธ รรมชาติ ข อ ง          

บุงสระพังพื้นที่ของสายน้ํามูลที่

หลอเลี้ยงชุมชนบานปากน้ํา 

 

เสื้อสกรนีลายวถิชีวีติ        

ชาวบานปากน้าํ 

สะทอนคุณคาดานภูมิปญญาในการ

ประกอบอาชีพประมงพื้นบานที่ใช

เรือหาปลาหรือเรือแจวเปนพาหนะ

โดย ใช แห เป นอุ ปกรณ ในการ        

จับปลา 
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ตวัอยางผลติภัณฑของทีร่ะลกึเสื้อสกรนีของชมุชนบานปากน้ํา 

 

เสื้อสกรนีลายวถิชีวีติชาวบาน

ปากน้าํ 2 

การนําเอาคุณคาดานภูมิปญญามา

สรางเปนลวดลายเสื้อ โดยชาวบาน

มีภูมิปญญาในการตอเรือ สะทอน

วิถีชีวิตลุมน้ํามูล 

 

เสื้อสกรนีลายควายบานปากน้าํ 

ควายถือเปนสัตวเลี้ยงคูบานของ

ชาวบานในชุมชนที่มีความสําคัญทั้ง

ในเชิงจิตใจและเชิงสังคมเพราะวามี

บท บาท ในการช ว ย เหลือภาค

กา ร เกษต รและ เป นมิ ต รภาพ

ระหวางคนและสัตว 

 

เสื้อสกรนีลายทศันยีภาพ         

หาดบุงสะพงั 

สะทอนคุณคาดานสุนทรียศาสตร 

ความงดงามทางธรรมชาติของ    

บุ ง ส ระพั ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนและ   

แมน้ํามูล 

 

แบบปกสมดุบนัทกึ 

ลวดลายรูปภาพของสามเณรกําลัง

ศึกษาธรรมะ โดยวัดบานปากน้ํา

เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ตวัอยางผลติภัณฑของทีร่ะลกึเสื้อสกรนีของชมุชนบานปากน้ํา 

 

แบบปกสมดุบนัทกึ 2 

รูปภาพของชาวบานและคว าย 

สะทอนคุณคาทางดานจิตใจที่มี

อยางเหนียวแนนระหวางคนและ

สัตวเลี้ยง 

 

แบบปกสมดุบนัทกึ 3 

อุปกรณ ในการหา เลี้ ยงชีพของ

ชาวบานปากน้ําโดยสวนใหญเปน

อุปกรณในการจับปลาพื้นบาน  เชน 

สุมไมไผสาน ไซนํ้าตื้นและ ของเก็บ

ปลา สะทอนคุณคาดาน ภูมิปญญา

พื้นบาน 

  

โปสการดชุมชนบานปากน้ํา 
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โปสการดชุมชนบานปากน้ํา 
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โปสการดชุมชนบานปากน้ํา 

 

 

 
        รูปภาพที่ไดเลือกมาสําหรับการเปนแบบของโปสการดสวนใหญจะเกี่ยวกับ           

วัดบานปากน้ําแทนความยึดมั่นใจพระพุทธศาสนา เนื่องดวยชุมชนนี้อยูรวมกันไดดวย   

ความสามัคคีของชาวบานในชุมชนอันมีพระพุทธศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวของชาวบาน    ใน

ชุมชน ดังนั้นโปสการดที่มีรูปภาพของวัดและหลวงพอเงิน 200 ป จึงแทนดวยคุณคาทาง

จิตใจของชุมชนที่มีตอศาสนาพุทธ โดยเฉพาะหลวงพอเงิน 200 ปและพระพิฆเนศ 
 

ภาพที่ 3  ตัวอยางผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเที่ยวของชุมชนบานปากน้ํา  
 

7. การอภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมอยางสรางสรรค กรณีศึกษาบานปากน้ํา ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง 
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จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลถึงองคความรูใหมที่

เกิดขึ้นดังนี้ 

จากการศึกษาระดับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑของ

ที่ระลึกในชุมชนบานปากนํ้าในปจจุบันนั้น พบวา นักทองเที่ยวจะมีความตองการ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สามารถสะทอนความเปนเอกลักษณของทองถิ่นในระดับ

มาก ซึ่งใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของที่ระลึกสะทอนความเปนอัตลักษณดาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอยูในระดับมากที่สุด สวนดานคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวจะมีระดับความตองการอยูในระดับมาก ซึ่งใหความสําคัญ

กับผลิตภัณฑของที่ระลึกมีการแสดงขั้นตอนการผลิตอยูในระดับมากที่สุด และ

ดานคุณคาของงานศิลปะและความงาม นักทองเที่ยวจะมีความตองการอยู ใน

ระดับมากมากที่สุด ซึ่งใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของที่ระลึกมีรูปทรงสวยงาม

อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแตกตางจากผลงานวิจัยของ แสนศักดิ์ ศิริพานิช และ

คณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมือง

เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ พบวา แนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมืองตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมืองที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและความตองการของนักทองเที่ยวโดยอาศัย

ขอมูลทางพฤติกรรมการชื้อผลิตภัณฑที่ผูผลิตจําเปนพิจารณาถึงความแตกตาง

ของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน ตลอดจนควรใหการศึกษาและฝกอบรมเพิ่มเติมและ

การฝกทักษะดานอาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกพื้นเมือง  

อีกทั้งงานวิจัยของเพ็ญศรี เจริญวานิช  และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสําหรับดาน

ตัวผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับประโยชนหลักของตัวผลิตภัณฑมากกวารูปลักษณ

และชื่อเสียง ไดแก ความปลอดภัยจากสารปนเปอน ความเปนเอกลักษณ

เฉพาะถิ่น  และความทนทานเก็บรักษาไดนาน รูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่

นักทองเที่ยวตองการควรสื่อวัฒนธรรมภูมิปญญาและชุมชน มากกวารูปลักษณ
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ภายนอกโดยเนน คุณภาพและความสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

ประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึกที่สอดคลองกับความตองการ คือ ประเภทวัตถุทาง

ศิลปะโดยเปนชนิดภาพวาด/ภาพถาย  และประเภทเพื่อการใชสอยโดยชนิดของ

ใชสวนตัว รวมถึงงานวิจัยของแทตติยา ทองใบ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยว 

กรณีศึกษาอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิเคราะห พบวา ความตองการ

ของนักทองเที่ยวตอรูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึกมากที่สุดคือผลิตภัณฑมี

คุณภาพ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองการใหมีการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑของที่ระลึกคือ 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเดินทาง

กลับมาเพื่อซ้ือผลิตภัณฑในครั้งตอไป และจากบทสัมภาษณของคุณวันครู มุงศิลป 

ผูใหญบานหมู 3 บานปากน้ํา พบวา ถาหากชุมชนตองการขายโปสการดในราคาที่

สูงกวาแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อาจจะตองสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของ

ตัวเองใหมากขึ้นกวานี้ เชนการเพิ่มงานฝมือใสลงไปในผลิตภัณฑมากขึ้นรวมถึง

ความคิดสรางสรรคดวย ดังนั้นประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยครั้ งนี้ ซึ่งเปน

ประโยชนอยางมากตอชุมชน พบวา หากชุมชนบานปากน้ําตองการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในชุมชนออกสูสายตาของนักทองเที่ยวนั้น นอกจากจะ

ศึกษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่นใหมากขึ้น ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

และศึกษาคุณคาของงานศิลปะและความงามควบคูไปดวยแลวนั้น หากชุมชน

ตองการเพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับผลิตภัณฑของที่ระลึก ชุมชนควรที่จะพัฒนา

รูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนเหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน ซึ่งจะตอง

สามารถใชประโยชนไดอยางหลากหลาย พยายามลดตนทุนในการผลิตดวยการ

เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นโดยไมทําใหคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ

ลดลง รวมถึงมีการสงเสริมอาชีพใหกับคนในทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญญาไมให

สูญหาย นอกจากนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมชุมชนควรออกแบบผลิตภัณฑที่มี

คุณคาทางใจมากกวาเพื่อการบริโภค โดยผลิตภัณฑควรมีรูปรางสีสันสวยงาม มี

ความปลอดภัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือก มีความแปลกใหม  มี
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ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกนั้นจะตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานที่

เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่เหมาะสม

และสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเที่ยวดวย 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

  8.1 ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมชุมชนควรออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณคา

ทางใจมากกวาเพื่อการบริโภค โดยผลิตภัณฑควรมีรูปรางสีสันสวยงาม มีความ

ปลอดภัย มีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑใหเลือก มีความแปลกใหม     

มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น อีกทั้งในการกําหนดราคานั้นควรกําหนดราคาที่

เหมาะสมกับผลิตภัณฑของที่ระลึกน้ันๆ รวมถึงผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพดวย    

8.2 ควรที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนเหมาะกับ

ยุคสมัยในปจจุบัน ซึ่งจะตองสามารถใชประโยชนไดอยางหลากหลาย และมี

มาตรฐาน นอกจากนี้ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑนั้นควรที่จะพยายามลด

ตนทุนในการผลิตดวยการเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นโดยไมทําใหคุณคา

และคุณภาพของผลิตภัณฑลดลง  

 8.3 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรเขามาสนับสนุน

ชุมชนบานปากน้ําในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกที่

เหมาะสมและสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่นและสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเที่ยว อีกทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกควรจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคา 

ของที่ระลึกใหกับคนในชุมชนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกที่สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปที่ 11 เลม 2 (2558) 113  

  

 

 

เอกสารอางองิ 
 

ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน. 2537. บทความวิชาการดานการทองเที่ยว เลม 2 .  

 เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

แทตติยา ทองใบ. 2553. การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑของที่ระลึก 

 เพื่อการทองเที่ยว.  ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประชิต ทินบุตร. (2550). การออกแบบของที่ระลึก. Art Chandra UBI Club : 

ชุมนุมบมเพาะวิสาหกิจ ศิลปะและการออกแบบ อารตจันทรา. 

เพ็ญศรี เจริญวานิช  และคณะ. (2547). การพฒันาตลาดสนิคาของทีร่ะลึกเพือ่

การทองเทีย่วในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง. ขอนแกน : 

สํานักงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ภัทรพงษ  อังคะหิรัญ. (2553). เศรษฐกจิสรางสรรค (Creative Economy). 

จันทบุรี : คณะอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

วิรุณ ตั้งเจริญ. (2526). การออกแบบ. กรุงเทพฯ : วิฌวลอารต. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. (2538). กลยทุธการตลาดการบรหิารการตลาดและ

กรณตีัวอยาง. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา. 

สมศรี  ชัยวณิชยา. (2553). โครงการฟนฟูพพิธิภัณฑวดัปากน้าํ. อุบลราชธานี : 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

สุกัญญา สุจฉายา. (2553). เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคกับการจัดการทางวัฒนธรรม 

ใน เอกสารประกอบการประชมุวชิาการระดบัชาตทิางวฒันธรรม  

อุบลวฒันธรรม ครัง้ที ่1. อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. 

สุภางค จันทวานิช. (2547). วิธีการวิจยัเชงิคุณภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

 



114 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปที่ 11 เลม 2 (2558)  

แสนศักดิ์ ศิริพานิช และคณะ. (2547). โครงการการพฒันาผลติภณัฑของทีร่ะลึก

พื้นเมืองเพือ่การทองเทีย่วยัง่ยืนในพื้นที ่ภเูกต็ พงังา และกระบี ่: 

สํานักงานประสานงานการพฒันา และการจดัการทองเทีย่ว เชงิพื้นที่

อยางยัง่ยืน. สงขลา : สํานักงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร. 

ICOMOS Australia. (1999). The Burra Charter: The Australia ICOMOS 

Charter for Places of Cultural Significance. Australia: ICOMOS 

   

 

 

 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 115 
  

 

 

องคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค :  
กรณีศึกษา ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

COMPONENTS OF SUSTAINABILITY FOR CREATIVE 
TOURISM: THE CASE STUDY OF AMPHAWA COMMUNITY, 

SAMUTSONGKARM PROVINCE 
 

สาธิญา รุงพิพัฒนพงศ1 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช      
การสังเกตและการสัมภาษณนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และสมาชิกใน     
แหลงทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แลววิ เคราะหเปรียบเทียบจากตัวแบบองคประกอบของ        
ความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นจากความสอดคลอง
ระหวางความเห็นของผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคกับองคประกอบ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อสรางความยั่งยืนทางการทองเที่ยวตามแนวคิด      
การพัฒนาอยางยั่งยืนและมิติของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามเปาประสงคของ 
UNWTO และ UNEP โดยพบวา ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะที่
แสดงถึงองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้ง 12 
ดาน โดยเฉพาะองคประกอบในดานการมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความเขมแข็ง
มาก ในขณะที่ชุมชนอัมพวายังมีทั้งลักษณะที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอ     
ความแข็งแรงขององคประกอบในดานการจางงานที่มีคุณภาพ ความร่ํารวยทาง
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมบูรณทางกายภาพ การใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การเติมเต็มความตองการของนักทองเที่ยว 
นอกจากนี้  ชุมชนอัมพวายังมีลักษณะที่ เปนอุปสรรคหรือมีไมเพียงพอตอ

                                                        
1 นสิิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม (สหสาขา  

วิชา) บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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องคประกอบความยั่งยืนในดานความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอม ความเทาเทียมกัน
ทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอองคประกอบของความยั่ งยืนในมิติอื่น และสงผลตอความยั่ งยืนของ          
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และความยั่งยืนของชุมชนในอนาคต 
  
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค, การทองเที่ยวอยางยั่งยนื, ความยั่งยืน
ของชุมชน 
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Abstract 
 

This research aimed to find the factors of sustainability for 
creative tourism in Amphawa community, Samutsongkarm province. 
The research used qualitative method with observation and 
interviews with tourists, entrepreneurs and members of Amphawa 
community to collect data and compare with the components of 
sustainability for creative tourism model which developed from the 
compatibility of stakeholders’ opinion with the sustainability 
components, that support each other to create sustainable tourism, 
according with sustainable development principle and the objective 
of sustainable tourism by UNWTO and UNEP. The finding indicated 
that Amphawa community has all 12 factors of sustainability for 
creative tourism, especially in Economic Viability factor. However it 
has some appearances that hider the strength of other factors, 
Employment Quality, Biological Diversity, Resource Efficiency, 
Physical Integrity and Visitor Fulfillment factor. Moreover some 
appearances are threat of sustainability in Environment Purity, Social 
Equity, Community Well-being and Local Control factor, which could 
affect the other factor and the sustainable of tourism and 
community. 
 
KEYWORDS : Creative Tourism, Sustainable Tourism, Sustainable 
Community  
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1. บทนํา  
 

การทองเที่ยวมีความสําคัญตอประเทศเนื่องจากเปนแหลงที่มาของ
รายได กอใหเกิดการจางงาน สรางโอกาสทางธุรกิจ และเปนกลไกในการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค แตหลายครั้งก็นํามาซึ่งผลกระทบดานลบที่มีตอชุมชน 
วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม จนเกิดเปนคําถามในประเด็นความยั่งยืนและความ
คุมคาในระยะยาวของการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ซึ่งผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาการทองเที่ยวทางเลือกรูปแบบตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน
ทางการทองเที่ยว อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญกับความทาทายที่เปน
สัญญาณของความไมยั่งยืนของการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง (Wongsaroj, 2012) 
สอดคลองกับความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยโดย World Economic Forum ที่ลดลงอยางตอเนือ่ง (WEF, 2013) 

อยางไรก็ตามการพัฒนาการทองเที่ยวยังคงยึดโยงกับแนวทางการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีการนําแนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative 
Tourism) มาประยุกตใช และคาดหวังวาสามารถนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(DASTA : Online) ทั้งนี้การดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ
ประเทศไทยที่ผานมา พบวาพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคหลายพื้นที่ถูกเปลี่ยนรูปทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิต
ดั้งเดิม และหลายพื้นท่ีถูกตั้งคําถามในเรื่องความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม ทําใหเกิดขอสังเกตวาพ้ืนที่เปาหมายการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่
กําหนดขึ้นสามารถตอบโจทยความยั่งยืนทางการทองเที่ยวของประเทศไทยได
หรือไม ในขณะที่พื้นที่บางแหงยังมีความบริสุทธิ์ของชุมชนอยูมากอาจมีความ
เสี่ยงเขาสูวัฏจักรความไมยั่งยืนของการทองเที่ยว หากการจัดการทองเที่ยว     
เชิงสรางสรรคไมบรรลุตามวัตถุประสงค  

ชุมชนอัมพวา เปนพื้นที่เปาหมายในการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว  
เชิงสรางสรรคของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศไทย 3 หนวยงาน คือ 
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ทั้งนี้อัมพวาเปนเมืองเล็กๆ ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ถูกพัฒนาโดยมุงหวังให  
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนของอัมพวา
ตั้งแตป 2546 อยางไรก็ตามพัฒนาการของการทองเที่ยว ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทั้งดานบวกและลบ กลาวคือ นอกจากเศรษฐกิจในพื้นที่
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เติบโตและเกิดธุรกิจสืบเนื่องจากการทองเที่ยว แตในอีกดานหนึ่งก็มีสวน
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ดังปรากฏเปนปรากฏการณและการ
เรียกรองตอตานของชุมชนในหลายกรณี แสดงใหเห็นวาเจตนารมณและผลที ่ 
คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาอัมพวากับผลที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนอัมพวามีชองวาง
ของความสําเร็จโดยเฉพาะประเด็นดานสังคม วิถีชีวิต และสิ่งแวดลอมของชุมชน
อัมพวาที่สะทอนไปสูการทองเที่ยวที่ไมยั่งยืน 

ดังนั้นเพื่อใหการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ถูกนําเขามาประยุกตใชกับ
การทองเที่ยวของประเทศไทยสามารถนํามาซึ่งความยั่งยืนทางการทองเที่ยวได
อยางแทจริง จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความหมายของการทองเที่ยว  
เชิงสรางสรรค การสรางความยั่งยืนทางการทองเที่ยวผานการทองเที่ยว         
เชิงสรางสรรค และศึกษาองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว     
เชิงสรางสรรค โดยเลือกใชชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเปนกรณีศึกษา 
เนื่องจากเปนพื้นที่เปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ใน
ขณะเดียวกันก็เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
ที่ไมสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของการทองเที่ยวมากอน 
  
2. วัตถุประสงค 
  

2.1 เพื่อศึกษาความหมายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และการ
สรางความยั่งยืนทางการทองเที่ยวผานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

3. ประโยชนที่ไดรับ 
 

3.1 ทราบถึงองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.2 หนวยงานผูกําหนดนโยบาย  ผูประกอบการทองเที่ยว วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถนําองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ไปใชเปนกรอบในการจัดการทองเที่ยวที่กระทบตอวิถีชุมชน วัฒนธรรม และ
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สิ่งแวดลอมนอยที่สุด แตยังสามารถตอบสนองตอความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวได 
 

4. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

การวิจัยนี้มุงศึกษาองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําความเขาใจ
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และการสรางความยั่งยืนทาง       
การทองเที่ยวผานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพื่อใหองคประกอบของ        
ความยั่งยืนเปนไปตามแนวทางของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางแทจริง 
คํานึงถึงแหลงทองเที่ยว ชุมชน นโยบายการทองเที่ยว ความคาดหวังและความ   
พึงพอใจของนักทองเที่ยวและผูใหบริการการทองเที่ยวรวมดวย  
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

      5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือ 
 

                5.1.1  การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากการทบทวนวรรณกรรม        
ที่เกี่ยวของกับแนวคิด นิยาม รูปแบบ และการประยุกตใชแนวคิดการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค มิติความยั่งยืนของการทองเที่ยวที่สอดคลองตามทฤษฎีการพัฒนา
อยางยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหทราบความหมายของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
การสรางความยั่งยืนผานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
                5.1.2  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  โดยอาศัยการสังเกตและการ
สัมภาษณกึ่งมีโครงสรางกับผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระดับ
นโยบาย 3 คน และในระดับพื้นที่ (ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) ซึ่งเปน
นักทองเที่ยว ผูประกอบการ และสมาชิกของชุมชนจํานวน 16 คน 
 

      5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
     5.2.1 ผูเกี่ยวของในระดับนโยบายของประเทศไทย ซึ่งมีการนํา

แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมาประยุกตใชในประเทศไทยอยางเปน
รูปธรรมทั้ง 3 หนวยงานคือ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยผูใหขอมูลจะเปนตัวแทนจาก 3 หนวยงานที่
มีความรูความเขาใจหรือมีความเกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคของประเทศไทย หรือเปนการสุมตัวอยางโดยเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

     5.2.2 ผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ ไดแก นักทองเที่ยว ผูประกอบการ 
และสมาชิกของชุมชน โดยเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณจากการสุมตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 16 คน  
 

5.3 การวิเคราะหขอมูล 
 

                5.3.1 วิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) 
โดยการวิเคราะหคําหลักเพื่อจัดกลุมคําและขอมูลเบื้องตน (Domain Analysis)  
                5.3.2 วิเคราะหขอมูลจากการตีความ (Content Analysis) ขอมูล
หรือขอความที่ไดจากการทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณโดยคํานึงถึงบริบท
แวดลอม เพื่อวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลในประเด็นที่สนใจ 
                5.3.3 วิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อ
ตีความสรางขอสรุปเชิงเปรียบเทียบองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวาตามตัวแบบขององคประกอบของความ
ยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในเชิงทฤษฎ ี
 

6. ผลการวิจัย 
 

     6.1 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)  
 

                 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยว
ทางเลือกท่ีพัฒนาเพื่อตอบโจทยความยั่งยืนทางการทองเที่ยว ซึ่ง Richards และ 
Raymond สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักทองเที่ยววัยรุนที่ไดรับประสบการณจาก
การทําเชนเดียวกับผูคนในแหลงทองเที่ยว โดยเรียกการทองเที่ยวลักษณะนี้วา 
Creative Tourism (Wisudthiluck and others : Online) ทั้งนี้ประเด็นสําคัญ
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ การที่นักทองเที่ยวไดมีประสบการณแทจริง 
(Authentic Experience) จากการมีสวนรวมในการทําเชนเดียวกับสิ่งที่คนใน
แหลงทองเที่ยวทําอยูเปนประจํา และใหนักทองเที่ยวมีโอกาสใชศักยภาพและ
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ความสรางสรรคในการมีสวนรวมดวยการลงมือของนักทองเที่ยว (Active 
Participant)ไมใชเพียงการมองดู ชื่นชม หรือซื้อหาผลิตภัณฑสรางสรรคเทานั้น 
(Richards and Wilson, 2006; Richards, 2011) ซึ่งรูปแบบและระดับการมี
สวนรวมของนักทองเที่ยวจะแตกตางกันตามระดับการพัฒนาของการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคที่ข้ึนอยูกับระยะเวลา โดยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่พัฒนามาก
จะยิ่งเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวมีบทบาทและมีสวนรวมมากขึ้นเทานั้น โดยการ
ทองเที่ ยวเชิงสร างสรรคที่พัฒนาไปจนถึงระดับการพัฒนาบริการใหม            
เชิงความสัมพันธกับชุมชน (Relational) จะเปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว     
มีสวนรวมตั้งแตการเลือก และกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมการทองเที่ยวดวย
ตนเอง (User-generated content) (Ngamsirijit and others, 2014) 

     การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคประกอบขึ้นจากสวนประกอบหลัก 3 
ดานคือ สถานที่ งานหรือกิจกรรม และกระบวนการหรือปฏิสัมพันธที่สรางสรรค 
ซึ่งเติบโตจนเชื่อมโยงกัน (Richards and Wilson, 2006) โดยอาศัยนักทองเที่ยว 
ผูคน เครือขาย ทรัพยากรของสถานที่ เพื่อสรางประสบการณซึ่งเปนผลลัพธของ
การทองเที่ยว จากการปะติดปะตอชิ้นสวนประสบการณเริ่มตนที่นักทองเที่ยวมี
มาเฉพาะตัว (Unique) ที่กระจัดกระจายใหเปนชิ้นสวนเดียวกันและมีเอกลักษณ
เฉพาะ ที่สรางความสนใจและดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณเหลานั้นในสถานที่หน่ึง (Ateljevie and Doorne, 2004) ในขณะที่
บางครั้งรัฐก็จําเปนตองมีบทบาทเปนผูสังเกตการณ (Observatory) และ
ผูสนับสนุน (Facilitator) ชุมชนและนักทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ดวย 

     การทองเที่ ยว เชิ งสร า งสรรค  จึ งหมายถึ งการทองเที่ ยวที่
นักทองเที่ยวพัฒนาและรับประสบการณตรงจากการมีปฏิสัมพันธและไดลงมือทํา
สิ่งเดียวกับสิ่งที่คนในชุมชนทําเปนประจํา โดยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่
พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดจะเปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเลือกและกําหนด
กิจกรรมการทองเที่ยวเองตามความสนใจหรือประสบการณเดิมในสถานที่ที่เกิด
กิจกรรมนั้นๆ ทําโดยใหความสําคัญกับการคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ
การทองเที่ยวของชุมชนนั้นๆ รวมดวย การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงเปนการ
ทองเที่ยวที่มีแนวโนมนําไปสูความยั่งยืนทางการทองเที่ยว  
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ภาพที่ 1 สวนประกอบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ที่มา :    ผูวิจัย, 2557. 
 

6.2 ตัวแบบองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค 

  
     แมวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะมีแนวโนมนําไปสูความยั่งยืน

ทางการทองเที่ยว แตเพื่อใหแนใจวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะสรางความ
ยั่งยืนใหกับการทองเที่ยวและชุมชนไดในระยะยาว งานวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิรวมกับการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยพบวาความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคเกิดจากบทบาทของนักทองเที่ยว ผูคน เครือขาย และทรัพยากรของ
ชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กิจกรรมและปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรค 
รวมถึงรัฐที่ประกอบรวมกันเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ทําใหชุมชนรูสึก
ไดรับประโยชน  ในขณะเดียวกันก็ไมสงผลดานลบตอชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม (Tourists and People in Amphawa Community, 
Interview, August 9, 2014)  
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     ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปาประสงค
ความยั่งยืนของการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางสมดุลทั้งใน
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ UNWTO และ UNEP 12 ดานซึ่ง
พบวาเปนองคประกอบที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อสรางความยั่งยืนทางการ
ทองเที่ยว (อางใน Korez-Vide, 2013) โดยสามารถสรุปความสัมพันธของ
องคประกอบของความยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมดังจะแสดงในภาพที่ 2 
 

6.3 องคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

     ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตเดิมเปนชุมชนเกษตรริมน้ํา
ที่มีความเรียบงาย เนิบชา ใกลชิดธรรมชาติ ตอมาไดรับการสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวและไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่เกินขอบเขต และในปจจุบันชุมชน
อัมพวา ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในระดับ
พัฒนาบริการใหมเชิงประสบการณและการเดินทางคนหาของนักทองเที่ยว ซึ่ง
นักทองเที่ยวจะไดรับประสบการณผานกิจกรรม Workshop เชน กิจกรรมการทํา
น้ําตาลมะพราว กิจกรรมการทําเครื่องจักสานจากใบมะพราว กิจกรรมการทํา
ขนมไทยจากน้ําตาลมะพราว ฯลฯ ในพ้ืนที่จริงท่ีกิจกรรมนั้นเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม
การรับรูและความเขาใจของนักทองเที่ยวและสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคมีอยูอยางจํากัดหรือไมมีเลย 
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ภาพที่ 2 ตัวแบบองคประกอบของความความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรค 
ที่มา :    ผูวิจัย, 2558 (พัฒนาจาก UNWTO และ UNEP อางใน 
2013 และผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ
ประเทศไทยในระดับนโยบายและระดับพื้นที,่ 2558) 
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ตัวแบบองคประกอบของความความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยว 

อางใน Korez-Vide, 
และผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ
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จากการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบตามตัวแบบขององคประกอบ
ของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค พบวาชุมชนอัมพวามีลักษณะ
ที่แสดงถึงองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคหากแต
ขาดความครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏลักษณะที่มีผลเชิงลบตอ
ความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

     6.3.1 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Viability) 
            การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนตองสรางศักยภาพทาง

เศรษฐกิจใหกับชุมชน จากการที่ชุมชนจะมีรายไดทางหนึ่งจากการเที่ยวซ้ําและ
การบอกตอในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว และชุมชนยังสามารถคงไวซึ่ง
รายไดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดั้งเดิมของชุมชนในอีกทางหนึ่ง โดยจากการที่
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหความสนใจกับประสบการณอันความแทจริงของ
ชุมชน (Wurzburger, 2010) กิจกรรมทางเศรษฐกิจดั้งเดิมจึงเปนสวนหนึ่งของ
ความแทจริงนั้น หรือกระทั่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคดวย ชุมชนจึงยังคงมีรายไดหลักจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดั้งเดิม
ควบคูกับรายไดสวนเพิ่มจากกิจกรรมเดิมที่ถูกมองใหมใหเปนกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ดังนั้นศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนอัมพวา จึง
หมายถึง ชุมชนยังมีการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพทําสวนและขายผลไมและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยเฉพาะมะพราวและลิ้นจี่ ในขณะเดียวกันชุมชนก็มี
รายไดเสริมจากการทําใหกิจกรรมตางๆ เชน การทําน้ําตาลมะพราว การประดิษฐ
เครื่องจักสานเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยที่คนในชุมชนไมได
เปลี่ยนอาชีพหรือพ้ืนที่ของตนเอง  

 

6.3.2 การจางงานที่มีคุณภาพ (Employment Quality) 
                        การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนจะตองกอใหเกิดการจาง
งานทั้งในอาชีพดั้งเดิม และอาชีพหรือธุรกิจใหมๆ โดยการจางงานที่เกิดขึ้นจะเปน
การจางงานที่มีคุณภาพตอเมื่อทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และไมทําลาย
ขอบเขตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้นๆ ซึ่งสอดคลองตาม
แนวทางของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่คํานึงถึงความสามารถในการรองรับ
การทองเที่ยวของชุมชนนั้น (Richards, 2009) ทั้งนี้การจางงานที่เกิดขึ้นจากการ
ทองเที่ยวของชุมชนอัมพวาในชวงแรกแมจะมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
แตกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน เชน มีการจางคนขับเรือชมหิ่งหอยจํานวนมาก 
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แตสรางมลพิษทางเสียง การกัดเซาะตลิ่ง และการลดจํานวนของหิ่งหอย เปนตน 
จึงไมถือวาเปนการจางงานที่มีคุณภาพ แตการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน
อัมพวาไดแสดงใหเห็นถึงการจางงานที่มีคุณภาพขึ้น กลาวคือ กิจกรรมทําน้ําตาล
มะพราวทําใหเกิดการจางงานไมเพียงแตผูผลิตน้ําตาล แตยังมีการจางงานใน
หนาที่อื่นๆ เชน ผูบรรยายใหความรูซึ่งมักเปนผูสูงอายุในชุมชน เด็กและคน   
หนุมสาวทําหนาที่อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งนอกจากเกิด
การกระจายรายไดแลว ยังทําใหคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เพิ่มความ
ผูกพันระหวางสมาชิกในชุมชน และลดปญหาการยายถิ่นของแรงงานในวัย    
หนุมสาวของชุมชนอัมพวาดวย 
 

6.3.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity)  
             ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและความสามารถในการแขงขัน
ทางการทองเที่ยว (WEF, 2013) นอกจากนี้ยังเปนปจจัยบงชี้แนวโนมความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่ มี ผลตอความยั่ งยืนของกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของพื้นที่ ในขณะเดียวกัน
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ดําเนินกิจกรรมอยูไดอยางยั่งยืนจะตองไมทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เชนเดียวกัน ทั้งนี้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนอัมพวา ไดแก ความสมบูรณของระบบนิเวศสามน้ํา (น้ําจืด น้ํา
กรอย และน้ําเค็ม) ความสมบูรณของพรรณไมชายคลอง (ตนลําพู ตนจาก ตน
แสม เปนตน) ความสมบูรณของสัตวน้ํา สัตวปกและแมลง เปนตน (Asitirat, 
2010) โดยพบวา ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณของระบบนิเวศ
สงผลตอกันเปนทอด และมีผลตอความอุดมสมบูรณและการเจริญเติบโตของพืช
สวนและประมงซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของชุมชนดวย อยางไรก็ตามแมวาความ
หลากหลายทางชีวภาพในหลายพื้นท่ีของชุมชนอัมพวาจะไดรับผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวมากอน แตชุมชนอัมพวายังมีพื้นที่ในความดูแลของโครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษที่มีบทบาทในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
อัมพวา รวมถึงพื้นที่ริมคลองผีหลอกและแมน้ําแมกลองบางสวนที่ยังคงพื้นที่
เกษตรกรรมริมน้ําดั้งเดิมของชุมชนอัมพวาไวบาง 
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     6 .3 .4  การ ใชทรัพยากรอย า งมีประสิทธิภาพ (Resource 
Efficiency) 

              การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะมีความยั่งยืนอยูไดเมื่อ
กิจกรรม    การทองเที่ยวใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้นักทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสามารถสรางสรรคกิจกรรม           
การทองเที่ยวที่แตกตางกันไป โดยอาศัยประสบการณเดิมของนักทองเที่ยวที่มี
และจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกครั้งที่มีการทองเที่ยว (Richards and Wilson, 
2006) ในขณะที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดจากรายไดหลักจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดั้งเดิม จึงไมจําเปนตองทุมเททรัพยากรไปเพื่อกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อหวังผลทางรายไดเพียงอยางเดียว แตสามารถจัดสรรและแบงปนทรัพยากรไป
ในกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนดวย ทั้งนี้พบวาชุมชนอัมพวาเปนตัวอยางของแหลง
ทองเที่ยวที่มีรูปแบบการใชทรัพยากรทั้งที่มีและขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ 
ในชวงที่การทองเที่ยวอัมพวาไดรับความนิยมผูคนในชุมชนตางคาดหวังรายไดจาก
การทองเที่ยว จึงทุมเททรัพยากรจํานวนมากเพื่อกิจกรรมทางการทองเที่ยว เชน 
การขายและเปลี่ยนรูปที่ดินเพื่อการทองเที่ยว หรือการบริการเรือชมหิ่งหอยตลอด
คืน จนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน สรางมลภาวะทางเสียง การพังทลายของ
ตลิ่ง ฯลฯ รวมถึงลดเสนหของชุมชนอัมพวาลง ชุมชนจึงเริ่มตระหนัก มีการ
ปรับตัว และกําหนดขอบเขตของการพัฒนาการทองเที่ยวในชวงหลัง ทั้งนี้สําหรับ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวา พบวา กิจกรรมการทองเที่ยวและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดั้งเดิมเปนกิจกรรมเดียวกัน จึงมีแนวโนมของการใช
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามภายใตแนวคิดของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ชุมชนอาจตองมีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและเทาเทียมทั้งในเชิงบทบาทและเชิงพื้นที่ กลาวคือ มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใชกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมการทองเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน และเพื่อการอนุรักษ และทุกพื้นที่ของชุมชนตองมีสิทธิ
ในการใชทรัพยากรที่จัดสรรแลวอยางเทาเทียมกันดวย 

 

6.3.5 ความบริสุทธ์ิของสิ่งแวดลอม (Environment Purity)  
             แมวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะเกิดจากความสนใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอความแทจริงของแหลงทองเที่ยวหรือชุมชน โดยที่ชุมชน       
ไมจําเปนตองจัดสรางหรือพยายามแตงเติมกิจกรรม (Richards, 2009) จนสงผล
กระทบตอชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวเหมือนเชนการทองเที่ยวอื่นๆ ที่ผานมา แต
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การเขามาของนักทองเที่ยวเพียงหนึ่งคนก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
หรือแหลงทองเที่ยว ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนและสรางความ
ยั่งยืนใหกับชุมชนไดตองสามารถคงไวซึ่งความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอมของชุมชน
หรือแหลงทองเที่ยวได ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอมในกรณีของชุมชนอัมพวาจึง
หมายถึง ความสามารถในการคงไวซึ่งสภาพแวดลอมเชิงเกษตรและวิถีชีวิตริมน้ํา
ของคนชนบท มีการปองกันการพังทลายของตลิ่ง การจัดการมลภาวะทางเสียง 
(เรือยนต) การจัดการขยะ และการจัดการดานการจราจร (Entrepreneurs in 
Amphawa, Interview, August 9, 2014) ซึ่งพบวาชุมชนอัมพวามีความ
พยายามและการสรางความรวมมือเพื่อคงไวซึ่งความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอมอยู
บาง เชน การงดวิ่งเรือทองเที่ยวหลังเวลา 21.00 น. การจัดเจาหนาที่และ
อาสาสมัครเพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจร เปนตน อยางไรก็ตามยังพบ
ปญหาของการเปลี่ยนรูปที่ดินทางการเกษตรเปนที่ดินเพื่อการทองเที่ยวสมัยใหม 
การพังทลายของตลิ่ง มลภาวะทางเสียงจากเรือโดยสาร การจราจรติดขัด การ
จัดการขยะ ฯลฯ ในพื้นที่ชุมชนอัมพวาอยูในปจจุบัน (Asitirat, 2010) 

 
6.3.6 ความสมบูรณทางกายภาพ (Physical Integrity) 

             ความสมบูรณทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลง
ทองเที่ยว ความสามารถในการเติมเต็มความตองการและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว (TAT, 2011; WEF, 2013) ดังนั้นชุมชนอาจตองมีการพัฒนาความ
สมบูรณทางกาย ซึ่งหมายรวมถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมจับตองไดที่มนุษยไดทําใหมีขึ้น
ในแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้นๆ ไมวาจะเปนอาคารที่พัก อุปกรณ สื่อ
ประชาสัมพันธ สาธารณูปโภค หรือรวมถึงโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ แตทั้งนี้
ตองพัฒนาเทาที่จําเปนบนพื้นฐานของความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว
ของชุมชน ในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็ตองไดใชประโยชนจากการพัฒนาความ
สมบูรณทางกายภาพนั้นดวย โดยพบวาปจจุบันแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของชุมชน
อัมพวาโดยเฉพาะบริเวณตลาดน้ํายามเย็น มีความสมบูรณทางกายภาพใน
ระดับสูง เชน ระบบขนสงสาธารณะที่เขาถึง ปายบอกทาง การใหบริการ
อินเทอรเน็ตไวไฟ (wifi) เปนตน อยางไรก็ตามก็ปรากฏลักษณะทางกายภาพที่
เกินขอบเขตความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของชุมชน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนบางอยางก็มีไมเพียงพอ เชน เรือทองเที่ยวที่มีการปรับแตง
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เครื่องยนตใหมีขนาดใหญเกินความจําเปน ความไมเพียงพอของที่จอดรถ และ
หองน้ําสาธารณะ เปนตน ในขณะที่แหลงทองเที่ยวรองโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวายังขาดความสมบูรณทางกายภาพ และสงผลตอ
การตัดสินใจเขาไปทองเที่ยวของนักทองเที่ยวดวย เชน ไมมีระบบขนสงสาธารณะ
เขาถึง การขาดปายบอกทางที่ชัดเจนและระบบสองสวางที่ทั่วถึง เปนตน 
(Tourists in Amphawa, Interview, August 9, 2014)  

 

6.3.7 ความร่ํารวยทางวัฒนธรรม (Cultural Richness)  
             ความร่ํารวยทางวัฒนธรรมเปนองคประกอบที่มีผลตอความ

ยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีพื้นฐานมาจากการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมหรือการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตอยางมาก และสงผลตอการตัดสินใจเลือก
แหลงทองเที่ยว ความสามารถในการเติมเต็มความตองการและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว (TAT, 2011; WEF, 2013) ทั้งนี้การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคให
ความสําคัญกับประสบการณที่แทจริงที่นักทองเที่ยวไดรับจากการลงมือทํา จึง
เปนกลไกในการสืบทอดความร่ํารวยทางวัฒนธรรมของชุมชนหรือแหลงทองเที่ยว
นั้นๆ สําหรับชุมชนอัมพวามีความร่ํารวยทางวัฒนธรรมในระดับสูงเนื่องจากเปน
ชุมชนเกาแก โดยเฉพาะภูมิปญญาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการ     
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รูปแบบการดําเนินชีวิตและประเพณีที่เกี่ยวของกับ
สายน้ํา ซึ่งเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังจะไดรับเมื่อมาเที่ยวชุมชนอัมพวา 
(Tourists in Amphawa, Interview, August 9, 2014) อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมของชุมชนอัมพวามีการเปลี่ยนรูปทางวัฒนธรรมไปจากเดิมมาก แต
นักทองเที่ยวยังสามารถสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน
เกษตรริมน้ําไดจากนิทรรศการที่จัดแสดงบริเวณพื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 
หรือสัมผัสประสบการณจริงจากวิถีชีวิตที่หลงเหลืออยูบริเวณริมคลองผีหลอก 

 

6.3.8 ความเทาเทียมกันทางสังคม (Social Equity)  
             ความเทาเทียมกันทางสังคมเปนองคประกอบที่ชวยจูงใจให

เกิดการรวมมือกันของคนในชุมชน อันสงผลตอความยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค (UNESCO, 2006) และตองเปนความเทาเทียมทางสังคมทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ครอบคลุมถึงการกระจายตัวของรายได การพัฒนา โอกาสใน
การเขาถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่พัฒนาขึ้นอยางเหมาะสม 
(People and Entrepreneurs in Amphawa, Interview, August 9, 2014) 
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ทั้งนี้ชุมชนอัมพวาปรากฏลักษณะที่ไมสอดคลองกับองคประกอบของความยั่งยืน
ในประเด็นนี้ เชน พื้นที่ของชุมชนถูกนายทุนนอกพื้นที่เขามาจับจองและใช
ทรัพยากรของชุมชนไปเพื่อกิจกรรมทางการทองเที่ยว หรือการพัฒนาที่กระจุกตัว
อยูเฉพาะบริเวณรอบตลาดน้ํายามเย็น ในขณะที่แหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
กลับไมไดประโยชนจากการพัฒนาและการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือที่ใหบริการ
ขนสงทางน้ํา เนื่องจากผูประกอบการเรือไมนําเรือมาสงนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แมจะเปนรูปแบบการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคของชุมชนไดงายที่สุด (Entrepreneurs in Amphawa, Interview, 
August 10, 2014) 

 

6.3.9 คุณภาพชีวิตที่ดี (Community Well-being)  
             การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ดําเนินกิจกรรมไดอยางยั่งยืน

ในชุมชนตองสนับสนุนใหผูคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางกายและใจ 
(UNWTO และ UNEP อางใน Korez-Vide, 2013) เพื่อใหผูคนในชุมชนมีความ
ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวและมีสวนรวมในกระบวนการของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคเนื่องจากไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทั้งนี้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีสําหรับคนในชุมชนอัมพวา หมายถึง การมีงานมีรายไดเพียงพอและยั่งยืน
ตอการดํารงชีวิตและไมเปนภาระของครอบครัวหรือสังคม เขาถึงสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่จําเปน การไดอยูในสภาพแวดลอมที่บริสุทธิ์ และการมีสังคมมีการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหวางคนในครอบครัวและคนในชุมชน (People in 
Amphawa Community, Interview, August 9, 2014) ทั้งนี้มีแนวโนมวาการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะสามารถสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับคนในชุมชนอัมพวา
ได เนื่องจากสามารถสรางงานและรายได สงเสริมการพัฒนาความสมบูรณทาง
กายภาพ และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคยังเปนสื่อกลางในการมี
ปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวและคนในชุมชน และระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง 

 

6.3.10 กระบวนการควบคุมภายใน (Local Control)  
              กระบวนการควบคุมภายในเปนองคประกอบที่ทําใหการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวยังอยูในขอบเขต
ของความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของชุมชน และยังสามารถเติมเต็ม
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยวได จึงเปนองคประกอบที่มี
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ความสําคัญมากตอประเด็นความยั่งยืน ปจจุบันชุมชนอัมพวามีกระบวนการ
ควบคุมภายในอยูบาง เชน การออกกฎและขอความรวมมืองดวิ่งเรือทองเที่ยว
หลังเวลา 21.00 น. การกําหนดบทลงโทษสําหรับเรือยนตดัดแปลงที่สราง
มลภาวะทางเสียง เปนตน อยางไรก็ตามพบวานักทองเที่ยว สมาชิก และ
ผูประกอบการในชุมชนอัมพวามีความเขาใจตอการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
ระดับต่ําหรือไมมีเลย นอกจากนี้ความรวมมือที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่มีลักษณะของ
การรวมมือเฉพาะภายในพื้นที่ แตขาดการมีสวนรวมระหวางพื้นที่ และยังพบวา
หนวยงานรัฐใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคหรือกิจกรรมที่มีคุณคาของชุมชนนอย (People in Amphawa 
Community, Interview, August 9, 2014) 

 

6.3.11 ความรุงเรืองโดยพรอมของชมุชน (Local Prosperity)  
              ความรุงเรืองโดยพรอมของชุมชนเปนองคประกอบของ

ความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เปนผลจากองคประกอบของ
ความยั่งยืนท้ัง 10 ดานขางตน โดยพบวาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนตอง
สามารถสรางความรุงเรืองโดยพรอมใหกับชุมชนหรือแหลงทองเที่ยว และเปน
องคประกอบที่สะทอนความยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ความรุงเรืองโดยพรอมของชุมชนอัมพวา 
หมายถึง การที่ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และมีรายไดเสริมจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ตอเนื่องจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ซึ่งทําใหเกิดการจางงานใน
อาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น และมีการจางงานในหนาที่หรืออาชีพใหมเพื่อใหบริการ
นักทองเที่ยวซึ่งเปนการกระจายรายได ในขณะเดียวกันก็เกิดการพัฒนาทางสังคม
จากการพัฒนาความสมบูรณทางกายภาพไมวาจะเปนการคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ที่จะกระจายการพัฒนาไปยังทุก
พื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามแนวทางของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่ ง
นักทองเที่ยวสามารถออกแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับประสบการณและ
ความสนใจของตนเองในสถานที่ใดๆ ที่ยินดีตอนรับนักทองเที่ยว รวมถึง
ความสามารถในการสานตอความร่ํารวยทางวัฒนธรรมจากการใชกิจกรรมเชิงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน ไดแก กิจกรรมการทําสวนผลไม สวนมะพราว การทํา
น้ําตาลมะพราว ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนมาเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทําใหเกิดการสงตอ ถายทอด 
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สะสมภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมนั้นตอไป ทั้งนี้เปนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากกระบวนการควบคุมภายในของชุมชน ที่อยูภายใต
ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวา ที่จะทําใหชุมชนยัง
คงไวซึ่งความสมบูรณทางธรรมชาติทั้งระบบนิเวศทางน้ํา พรรณไม ฯลฯ และ
ความบริสุทธ์ิของสิ่งแวดลอมของชุมชนอัมพวา และสนับสนุนกันอยางเปนวัฏจักร 

 

                 6.3.12 การเติมเต็มความตองการของนักทองเที่ยว  (Visitor 
Fulfillment)  

                การ เติ ม เต็มความตองการของนักทองเที่ ย ว  เปน
องคประกอบสําคัญที่มีผลตอความยั่งยืนของการทองเที่ยวทุกรูปแบบรวมถึงการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวย ทั้งนี้เปนทั้งตนทางและปลายทางขององคประกอบ
ของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กลาวคือ ความสามารถในการ
เติมเต็มความตองการของนักทองเที่ยวเปนองคประกอบเริ่มตนของความยั่งยืน
เนื่องจากเปนที่มาของรายไดจากการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันองคประกอบของ
ความยั่งยืนอื่นอีก 11 ดานก็สงผลตอความสามารถในการเติมเต็มความตองการ
ของนักทองเที่ยวเชนกัน จึงเปนความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่
ไมรูจบอยางเปนวัฏจักร ทั้งนี้การเติมเต็มความตองการของนักทองเที่ยวของ
ชุมชนอัมพวามาจากความสามารถในการสงตอประสบการณการทองเที่ยวที่ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตเกษตรริมน้ําของคนชนบทในอดีตที่มีความเนิบชา 
โหยหาอดีต ใกลชิดธรรมชาติ โดยมีทั้งกิจกรรมการเรียนรูเชิงวิถีชีวิตและกิจกรรม
นันทนาการรองรับนักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวก็ตองการตอบสนอง
ตอปจจัยดานอื่นๆ รวมดวยเชน ความเปนมิตรของคนในชุมชน ความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ฯลฯ (Tourists 
in Amphawa, Interview, August 9, 2014) ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนผลมาจาก
องคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดานอื่นๆ 
ดังกลาวไปแลวนั่นเอง 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณตรงจากการมีปฏิสัมพันธและการลงมือทําสิ่งเดียวกับที่คนในชุมชน
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ทําเปนประจํา โดยนักทองเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่พัฒนาจนถึงขั้น
สูงสุดจะเลือกและกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยวเองตามความสนใจหรือ
ประสบการณเดิมในสถานท่ีที่เกิดกิจกรรมนั้นๆ โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
รองรับการทองเที่ยวของชุมชนรวมดวย การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจึงมีแนวโนม
ที่มุงไปสูความยั่งยืนทางการทองเที่ยวและความยั่งยืนของชุมชน อยางไรก็ตาม
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่ยั่งยืนและสานตอความยั่งยืนใหกับชุมชนไดควร
ประกอบดวยองคประกอบของความยั่งยืน 12 ดาน ไดแก ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
การจางงานที่มีคุณภาพ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอม ความสมบูรณทางกายภาพ ความ
ร่ํารวยทางวัฒนธรรม ความเทาเทียมกันทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี กระบวนการ
ควบคุมภายในความรุงเรืองโดยพรอมของชุมชน และการเติมเต็มความตองการ
ของนักทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยว ผูคน เครือขาย ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยว
หรือชุมชน กิจกรรมและปฏิสัมพันธของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค รวมถึงรัฐตาง
มีบทบาทในการสนับสนุนองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคทั้ง 12 ดานและสงผลตอกันอยางเปนวัฏจักร อันจะนํามาซึ่งความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและความยั่งยืนของชุมชนตอไป 

สําหรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีลักษณะที่แสดงมีลักษณะที่แสดงถึงองคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้ง 12 ดาน โดยเฉพาะองคประกอบในดานการมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความเขมแข็งมาก ในขณะที่องคประกอบในดานการ
จางงานที่มีคุณภาพ ความร่ํารวยทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความสมบูรณทางกายภาพ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การเติมเต็ม
ความตองการของนักทองเที่ยว เปนองคประกอบที่ชุมชนอัมพวามีทั้งลักษณะที่
สงเสริมและเปนอุปสรรคตอความเขมแข็งขององคประกอบขางตน นอกจากนี้
ชุมชนอัมพวายังมีลักษณะบงชี้บางอยางที่ขัดแยง หรือมีไมเพียงพอในการสราง
ความยั่งยืนในองคประกอบดานความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอม ความเทาเทียมกัน
ทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอองคประกอบของความยั่งยืนในมิติอื่น และสงผลตอความยั่งยืนของการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และความยั่งยืนของชุมชนในอนาคต 
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8. ขอเสนอแนะของงานวิจัย 
 

8.1 ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตองสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่สามารถสรางความยั่งยืนใหกับ
นักทองเที่ยวและสมาชิกของชุมชน  

8.2 เครือขายและสมาชิกของชุมชนใหความสําคัญกับการถายทอด
ความรูความเขาใจที่มีตอภูมิปญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ถูกตองใหกับ         
ผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

8.3 คงพื้นที่ทองเที่ยวที่มีอยูเดิมและจํากัดขอบเขตธุรกิจหรือกิจกรรม
การทองเที่ยวที่สงผลตอความยั่งยืน ดวยการปรับเสนทางการนั่งเรือชมหิ่งหอย 
และกําหนดขอบเขตการขยายตัวของธุรกิจที่พักเพื่อลดการรุกล้ําพื้นท่ีเกษตรกรรม
ดั้งเดิม 

8.4 พัฒนาความสมบูรณทางกายภาพพื้นฐานที่จําเปน ไดแก การ
พัฒนาโครงขายการใหบริการการขนสงทั้งทางบก และทางน้ํา การพัฒนาทาง
สารสนเทศ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการพัฒนาดานความสะอาดและความ
ปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 

8.5 ใชเสนทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนสื่อกลางในการสรางและ
พัฒนาความรวมมือระหวางชุมชน 

8.6 เพิ่มความมีสวนรวมระหวางภาครัฐและชุมชน และระหวาง
เครือขายตางๆ ในพ้ืนที ่

8.7 สมาชิกและเครือขายของชุมชนรวมกันการขยายขอบเขตของ
กระบวนการควบคุมภายใน โดยอาจอาศัยกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดดานความ
ยั่งยืนของชุมชน และความยั่งยืนทางการทองเที่ยวของหนวยงานตางๆ ในการ
สรางกระบวนการควบคุมภายในของชุมชนได เชน The Guidebook on 
Indicators of Sustainable Develop-ment for Tourism Destinations 
(UNWTO, 2004) The European tourism indicator system (The 
European Commission, 2013)  

8.8 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนอัมพวาไปสูการ
พัฒนาบริการใหมเชิงความสัมพันธกับชุมชน (Relational) โดยการพัฒนาความ
หลากหลายของกิจกรรมสรางสรรคจากกิจกรรมดั้งเดิมที่สะทอนวิถีชีวิต
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เกษตรกรรมริมน้ําของชุมชน การขยายขอบเขตแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใน
ชุมชน และการเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหชุมชนอัมพวา
เปนที่รูจักในฐานะชุมชนที่รุงเรืองทางอารยธรรมและธรรมชาติ มากกวาการเปน
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 

 

9. ขอเสนอแนะในการนําไปใชและงานวิจัยคร้ังตอไป 
 

9.1 ควรมีการศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอื่นๆ ของจังหวัด
สมุทรสงครามรวมดวย เพื่อใหเกิดเสนทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีความ
หลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยว 

9.2 ควรนํากรอบการวิเคราะหองคประกอบความยั่งยืนสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไปใชในการคนหาองคประกอบความยั่งยืนในแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอื่นๆ 
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การปฏิวัติวิทยาศาสตร :  
รูปแบบการปฏิวัติความรูใหมของปญญาชนยุโรป 

Scientific Revolution : A New Form of Knowledge 
Revolution to European Intellectuals 

ธิติพงศ มีทอง1 
 

บทคัดยอ 
 

 บทความเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร : รูปแบบการปฏิวัติความรูใหม
ของปญญาชนยุโรปมีวัตถุประสงคสําคัญสองประการคือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ของสถานภาพวิทยาศาสตรในสมัยใหมภายหลังการเปลี่ยนผานการปฏิวัติความรู
นับตั้งแตสมัยโบราณจนถึงยุคกลาง และ 2) เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการศึกษา
เพิ่มเติมในรายวิชาประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม ทั้งนี้การปฏิวัติวิทยาศาสตร
นับเปนปรากฏการณสําคัญที่ เกิดขึ้นในชวงสมัยใหมเมื่อมีการพัฒนาทาง
คณิตศาสตร ฟสิกส ดาราศาสตร ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร และเคมี ซึ่งมี
อิทธิพลตอธรรมชาติและสังคมมนุษยเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้การปฏิวัติวิทยาศาสตรได
เริ่มตนขึ้นในสมัยยุคฟนฟูศิลปวิทยาการจวบจนกระทั่งยางเขาสูศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
มีอิทธิพลตอขบวนการเคลื่อนไหวทางภูมิปญญาซึ่งรูจักในนามพวกฟโลซอฟ  การ
ปฏิวัติในครั้งนี้ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบอบเกาและกระบวนทัศน
ในยุโรปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ งคือกระบวนทัศนในการให เหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร เมื่อสิ้นปลายศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติวิทยาศาสตรก็ไดกรุยทางสู
สมัยภูมิธรรมในท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : การปฏิวัติวิทยาศาสตร, ดาราศาสตร, มนุษยนิยม, การปฏิวัติความรู 
 
 

                                                        
1 อาจารยประจํา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม อาจารยพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 
 

The article “Scientific Revolution : A New Form of 
Knowledge Revolution to European Intellectuals” has two important 
objectives :   1)  to study the evolution of scientific status in modern 
age after transformation the revolution of knowledge from antiquity 
to middle ages 2) to partake this article in western modern history 
subject. The scientific revolution was the emergence of modern 
science phenomena during the early modern  period, when 
developments of mathematics, physics, astronomy, biology, 
anatomy and chemistry influenced to  human’s society and nature. 
The scientific revolution have begun in the Renaissance period and 
then continued through the late 18th century, influencing the 
intellectual social movement known as the philosophe. This 
revolution have still changed the old structure and  paradigm of 
Europe,  most of all that was the new paradigm or logic science in 
argument.  By the end of the 18th century, the scientific revolution 
had given way to the age of enlightenment.  

 
Keywords : scientific revolution, astronomy, humanism, knowledge 
revolution  
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1. บทนํา 
 

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรถือเปนจุดหัว เลี้ ยวหัวตอสํ าคัญใน
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางความเชื่อจากศรัทธาคริสตศาสนามาสูการใชปญญาอยางมีเหตุมีผล  
ขณะเดียวกันการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังมีอิทธิพลตอสมัยยุคภูมิธรรมซึ่งเปน
ขบวนการทางความคิดภูมิปญญาโดยใชพื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร  ดังนั้น
วิทยาศาสตรจึงกลายเปนศาสนาใหมของชุมชนวิทยาศาสตร  อีกทั้งในเวลาตอมา
แนวคิดแบบวิทยาศาสตรไดแพรขยายออกเปนวงกวางไปทั่วมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ในยุโรปจวบจนกระทั่งไดกลายมาเปนเบาหลอมทางการศึกษาของทั่วโลกในเวลา
ตอมา  กฎของวิทยาศาสตรยังทําใหเกิดการทํานายอนาคตขึ้นและยังสามารถ
ควบคุมความเปนไปของธรรมชาติเพื่อใหมนุษยสามารถเขาใจธรรมชาติได  
วิทยาศาสตรทําใหมนุษยสุขสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิทยาศาสตรยังชวย
วางรากฐานใหนักวิทยาศาสตรในรุนหลังนําระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเขามาใช
กันอยางแพรหลายเชนกันในฐานะที่เปนกฎสากล 

 

2. ความสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 

 การปฏิวัติวิทยาศาสตร (Scientific Revolution) เปนชวงเวลาสําคัญ
ของประวัติศาสตรยุโรและยังเปนรอยตอสําคัญของประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม  
การปฏิวัติวิทยาศาสตรสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรปอยางมหาศาล  
นอกจากนี้การปฏิวัติดังกลาวยังครอบคลุมในกระบวนทัศนความรูทั้งทางดาน
ฟสิกส ดาราศาสตร ชีววิทยา แพทยศาสตร เคมี คณิตศาสตรซึ่งเปนศาสตรที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องระหวางกัน  ผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังรวมถึงเรื่อง
การรับรูในโลกทัศนเชิงใหมซึ่งอาศัยศาสตรของวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือการ
สรางความรูและการรับรูอีกท้ังยังสงผานทั่วยุโรปรวมทั้งอเมริกา 
 การปฏิวัติ วิทยาศาสตรถือเปนการปฏิวัติทางด านญาณวิทยา 
(epistemology) ซึ่งเปนการเปลี่ยนวิธีการสรางองคความรูรวมทั้งวิธีการคิดแบบ
ใหมตอมนุษยชาติเปนอยางมาก ความสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังมีพลัง
อิทธิพลมากกวาสมัยยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ซึ่งเปนสมัยของการ
คนพบความลับของธรรมชาติรวมทั้งเรือ่งราวที่ซอนเรนภายในตัวมนุษย โดยที่ยุค
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การฟนฟูศิลปวิทยาการนักปรัชญาพยายามที่จะยกสถานะและเกียรติภูมิของ
มนุษยขึ้นภายหลังจากที่สมัยยุคกลางศาสนาคริสตไดประเมินคามนุษยดวยความ
ต่ําตอยรวมทั้งยังลดทอนคุณคาความสามารถของมนุษยลง  ทั้งนี้เพราะใน        
ยุคกลางมีโลกของแบบคริสตศาสนา (Christian matrix) ที่ควบคุมมนุษยเอาไว
อยางเขมงวด  ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรวมทั้งตัวมนุษยจึงเปน
ผลมาจากการลมสลายของโลกของแบบคริสตศาสนาดวยเชนกัน 
 ความคิดของนักวิทยาศาสตรทําใหความเชื่อที่มีมายาวนานนับตั้งแต
สมัยยุคกลางโดยเฉพาะอิทธิพลของคริสตศาสนาคอยๆ สลายตัวลง  พลวัตรสวน
หนึ่งเปนผลมาจากการผสมผสานระหวางกระแสยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ การ
ปฏิรูปทางศาสนาและยุคของการคนพบ  สิ่งเหลานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยางชาๆ  ดังน้ันเมื่อความรูแบบเกาถูกทําลายลงจึงทําใหมีองคความรูใหมเขามา
แทนที่  การปฏิวัติวิทยาศาสตรจึงเปนการตรวจสอบความรูที่เกิดขึ้นใหมเกี่ยวกับ
มนุษยและธรรมชาติ  ขณะเดียวกันการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังเปนความพยายามที่
จะอธิบาย เกี่ ย วกับมนุษย และ โลกธรรมชาติที่ ปรากฏอยู  โดย เฉพาะ
นักวิทยาศาสตร นักปรัชญา รวมถึงนักคณิตศาสตรตางพยายามที่จะหาคําตอบที่
ซอนเอาไวในธรรมชาติ  
 อยางไรก็ดี ปญหาหนึ่งท่ีถกเถียงกันอยางกวางขวางในวงวิชาการคือการ
ปฏิวัติทางวิทยาศาสตรแทบไมไดใชคําวาวิทยาศาสตรโดยตรง เนื่องจาก
วิทยาศาสตร ในสมัยนั้น เปนการศึกษาด านปรัชญาธรรมชาติ  (natural 
philosophy)  ซึ่งหมายถึงโลกของธรรมชาติหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ
รอบตัวมนุษย (John Henry, 2002 : 5)  โดยที่ไมใชเรื่องราวการศึกษาที่มนุษย
สรางข้ึนแตอยางใด  อยางไรก็ดี วิทยาศาสตรเริ่มศึกษาอยางจริงจังเปนผลมาจาก
การศึกษาทางดานดาราศาสตรโดยใชคณิตศาสตรเปนตัวแปรสําคัญ  ศาสตรทั้ง
สองดานจึงกลายเปนกรอบกําหนดทฤษฎีรวมทั้งการอธิบายกฎเกณฑตางๆ ที ่    
ถูกคนพบ  

ดังนั้นทั้งดาราศาสตรและคณิตศาสตรจึงเปนวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งมีภาษาอันเปนสัญลักษณพิเศษเฉพาะตนซึ่งใชกันเฉพาะกลุมเทานั้น  
นอกจากนี้ภาษาที่ใชทั้งสองศาสตรจึงเปนภาษาชั้นสูงเนื่องจากมีคําอธิบายซึ่ง
สามารถเขาใจไดมากกวาการพูดดวยภาษาธรรมดา  กลาวไดวาภาษาวิทยาศาสตร
จึงกลายเปนภาษาสากล (เชนเดียวกับที่พระเจาชารลเลอมาญทรงใชภาษาละติน
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เปนภาษาของเหลานักปราชญในราชสํานัก) ดวยเหตุนี้การปฏิวัติวิทยาศาสตรจึง
กลายเปนการสรางศักดินาของการเรียนรูไปโดยปริยาย 
 คุณูปการสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตรคือการคิดแบบวิทยาศาสตร 
(scientific thoughts) ซึ่งเปนกระบวนการคิดที่ใชตรรกะอยางเปนเหตุผลและ
ความแมนยําถูกตองเปนตัวกําหนด อีกทั้งวิธีการคิดยังมีระบบวิธีที่ซับซอนขึ้นเปน
อยางมาก  องคความรูทางดานวิทยาศาสตรในยุคโบราณและยุคกลางถือเปน
พื้นฐานสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตรสมัยใหมดวยเชนกัน  ขณะเดียวกัน   
นักประวัติศาสตรเห็นพองกันวายุคฟนฟูศิลปวิทยาการมีสวนผลักดันสําคัญใหเกิด
การปฏิวัติวิทยาศาสตรขึ้น  ซึ่งกอนหนานี้ในสมัยยุคกลางคริสตศาสนายังมีความ
เชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย ภูตผีปศาจ เรื่องราวเหนือธรรมชาติ ความลึกลับ ความ
หวาดกลัวรวมถึงความศรัทธาตอคริสตศาสนาอยางไมสั่นคลอน แตนับจากปลาย
ยุคกลางเปนตนมาเรื่องราวตางๆ เหลานี้ถูกแทนที่ดวยเหตุผลและขอพิสูจนที่เห็น
ไดชัดแจงมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการใชความคิดแบบวิทยาศาสตร  แตอยางไรก็
ดี ความรูทางวิทยาศาสตรก็ไมไดทําลายลางหรือลบลางความเชื่อทางคริสตศาสนา
ที่มีมายาวนานแตอยางใด  ตรงกันขามนักวิทยาศาสตรจํานวนมากทั้ง โคเปอร
นิคัส (Nicolaus Copernicus ค.ศ. 1473 – 1543)  บราเฮ (Tycho Brahe  ค.ศ. 
1546 – 1601)  เคปเลอร (Johannes Kepler  ค.ศ. 1571 – 1630)  กาลิเลโอ 
Galileo Galilei  ค.ศ. 1564 – 1642 )   เดสคารท  (René Descartes  ค.ศ. 1596 – 
1650) รวมทั้งนิวตัน (Sir Isaac Newton ค.ศ. 1642 – 1726) ยังคงเปนคริสตชนที่
เครงในศาสนาเปนอยางยิ่งอีกทั้งพวกเขายังพยายามสรางการประนีประนอม
ระหวางวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนาเชนกัน 
 การปฏิวัติวิทยาศาสตรในสมัยหลังยังอาศัยความรูทั้งทางดานวิชา
คณิตศาสตร  ฟสิกส  ดาราศาสตร  ชีววิทยารวมทั้งศาสตรตาง ๆ อีกมาก  ความรู
ตางๆ เหลานี้กลายเปนโครงสรางสําคัญที่ใชระบบการไตสวนและการคนหา
ความรูแบบวิทยาศาสตรเพื่อเขาใจกระบวนทัศนแบบองคอินทรียและกระบวน
ทัศนแบบกลศาสตรมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงเปนความรูที่ถูกสั่งสมตอเนื่อง
และยาวนานของแตละยุคแตละสมัย และทําใหความรูแบบวิทยาศาสตรได
ขยายตัวไปอยางรวดเร็วในเวลาตอมา 
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3. ภูมิหลังทางวิทยาศาสตร  :  องคความรูของสมัยกรีกจนถึงสมัยยุคกลาง 
 

 การปฏิวัติวิทยาศาสตรอาศัยรากฐานความรูในหลาย ๆ ดานทั้งของกรีก 
มุสลิม ยิวและคริสตศาสนาเปนสําคัญ  องคความรูเหลานี้ถูกถายทอดตอกันมา
ในชวงของการติดตอทางอารยธรรมและยังคงถูกถายทอดตอมายังสมัยหลัง 
อยางไรก็ดี พื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรของชาวยุโรปกอนไดรับอิทธิพล
ความรูจากภายนอกไดอิงความรูทางวิทยาศาสตรในสมัยโบราณซึ่งประกอบไป
ดวยฐานความรูเกาสามดานคือความรูทางดานวิทยาศาสตรของอริสโตเติล ความรู
ทางดานดาราศาสตรของปฺโตเลมี และความรูทางดานแพทยศาสตรของกาเล็นซึ่ง
ถายทอดตอกันมาจวบจนถึงหลังยุคกลาง  ดังนั้นกลาวไดวาผลงานของ
นักวิทยาศาสตรยุคโบราณสวนใหญลวนแตเปนภาษากรีกซึ่งเปนภาษาที่มี
ความสําคัญในทางวิทยาศาสตรเปนอยางยิ่ง แมกระทั่งสมัยโรมันผลงานทางดาน
วิทยาศาสตรก็ยังมีการถายทอดออกในรูปแบบภาษาละติน แตกระนั้นก็ยังมีคํา
เฉพาะอีกเปนจํานวนมากที่ยังคงภาษากรีกซึ่งเปนภาษาเฉพาะดานวิทยาศาสตร
เอาไว  ขณะเดียวกันตลอดยุคสมัยโรมันซึ่งเต็มไปดวยการทําสงครามและการ
ขยายดินแดนทําใหวิทยาศาสตรของโรมันแทบไมกาวหนา ทําใหนักวิทยาศาสตร
โรมันเปนจํานวนมากตองใชผลงานของนักวิทยาศาสตรกรีก 
  ในเวลาตอมาเมื่อยุคกลางเริ่มเสื่อมลงชาวยุโรปยังไดรับความรูมาจาก
อาณาจักรไบแซนไทนหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่ยังรักษามรดกความรูกรีก
และโรมันเอาไวอยางเหนียวแนน  รวมทั้งอาณาจักรของชาวมุสลิมในแอฟริกาและ
เอเชียกลางท่ีมีการสรางความรูของตนขึ้นโดยเฉพาะความรูทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่กาวหนากวาชาวยุโรปอยางมาก  ดังนั้นแมวายุคกลางจะไดรับ
อิทธิพลจากคริสตศาสนา แตชาวยุโรปสวนหนึ่งที่เดินทางไปยังตางแดนก็ไดนํา
ความรูวิทยาการดานตาง ๆ ของตางชาติเขามาเผยแพรในสังคมยุโรป  ดังนั้นการ
ปฏิวัติทางวิทยาศาสตรจึงเปนการปฏิวัติความรูที่ไมไดใชมรดกเกาทางความคิด
ของสมัยโบราณแตเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังเปน
การผสมผสานการนําความรูเฉพาะของแตละชาติเขามาประยุกตใชและนํามา
ศึกษาเปนแนวทางการสรางองคความรูใหม ทําใหสังคมยุโรปในศตวรรษที่  17 
กลายเปนยุครอยตอทางภูมิปญญา (watershed) ของโลกตะวันตกไปโดยปริยาย  

กอนสมัยการปฏิวัติวิทยาศาสตร ชาวยุโรปอางอิงความรูวิทยาศาสตร
หรือปรัชญาธรรมชาติจากอริสโตเติล นักปราชญกรีกเปนสําคัญ อีกทั้งตอมา
นักปราชญยุโรปยุคกลางยังอางอิงความรูกระแสหลักจากคริสตศาสนาโดยเฉพาะ
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นักบุญ โธมัส อไควนัสกับดังเต โดยนําความรูของนักปราชญดังกลาวเขามา
ผสมผสานกับปรัชญากรีกเชนกัน (Bernard Cohen, 1987 : 251) ความรูทั้งสอง
ดานกลายเปนความรูกระแสหลักที่ไดรับการถายทอดมานานนับพันป   
 อริสโตเติลทําใหวิชาปรัชญาธรรมชาติหรือวิทยาศาสตรรุงเรืองในกรีก
เปนอยางมาก (Bernard Cohen, 1987 : 30)  โดยเฉพาะวิธีการหาความรูของ
เขาซึ่งเรียกวา วิธีการนิรนัย (deduction) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการหาความรูที่
สืบทอดยาวนานกวาพันปและไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหาความรูที่ถูกตอง
และแมนยําสูงสุด วิธีการนิรนัยคือการพิสูจนความรูชุดหนึ่งโดยอาศัยความเชื่อ 
ขอตกลง หรือความรูพื้นฐานที่เปนยอมรับเปนจุดเริ่มตน ดังนั้น การนิรนัยจึงเปน
การเชื่อมความคิดจากจุดเริ่มตนไปยังเรื่องอื่น ๆ ดังนั้นถามนุษยมีความรูในเรื่อง
บางอยาง มนุษยเองก็สามารถท่ีจะสืบหาความรูบางอยางจากความรูชุดเดิมที่มีอยู
ได ดังน้ันการนิรนัยจึงเปนการใหเหตุผลจากบนลงลาง (top-down logic) ทั้งยัง
ทําใหวิธีการดังกลาวเปนการสรางความรูที่ไดรับการเชื่อถือนับตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงสมัยกลาง 
 อริสโตเติลยังเปนผูพิสูจนเกี่ยวกับกฎทางดานฟสิกสในเรื่องของการตกสู
เบื้องลางของวัตถุโดยที่เขาระบุวาวัตถุท่ีมีมวลน้ําหนักมากจะตกลงสูพื้นไดเร็วกวา
วัตถุที่มีน้ําหนักเบา [ยกตัวอยางเชนกอนหินตกลงไดเร็วกวาใบไม] สาเหตุของการ
ตกสูเบื้องลางของวัตถุที่ไมเทากันนี้ไดรับการอธิบายตอมาในสมัยกาลิเลโอซึ่งเขา
เปนผูไขความลับวาการที่วัตถุตกลงสูเบื้องลางโดยไมเทากันนั้นเปนเพราะแรงตาน
ของอากาศ นอกจากนี้อริสโตเติลยังมีผลงานดานคณิตศาสตรโดยเปนผูผลักดัน
วิชาตรรกศาสตร (logics) ซึ่งตอมามีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยจอรจ บูล (George  
Boole) ซึ่งพัฒนามาเปนแขนงวิชาพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) ในเวลา
ตอมา  
 อยางไรก็ดี การคนหาแบบแผนความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อเขาใจ
ความลับของธรรมชาติในสมัยกรีกสามารถแบงออกเปนสองชุดดวยกันคือ
กระบวนทัศนแบบองคอินทรียกับแบบกลศาสตร    แบบแรกคือกระบวนทัศน
แบบองคอินทรีย (organic paradigm)  เปนแนวความคิดแบบตรรกะวิทยา โดย
ศึกษาถึงการเปนไปของธรรมชาตินับตั้งแตปฐมเหตุ (first cause) จนถึงปจฉิม
เหตุ (final cause) โดยการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการของธรรมชาติจะมี
เปาหมายปลายทางอยูตลอดเวลา แนวคิดดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากอริสโตเติล 
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อิทธิพลดังกลาวยังสงผานมายังยุคกลางและถูกผสานเขากับแนวความคิดของ
นักปราชญยุคกลาง เชน อไควนัส  ตลอดจนเถระของลัทธิอัสมาจารย 
(Scholasticism) ซึ่งเชื่อวาความเปนไปของทุกสรรพสิ่งมีเปาหมายปลายทางไป
ตามพระประสงคของพระเจา  

แบบที่สองคือกระบวนทัศนแบบกลศาสตร (mechanistic paradigm) 
แนวความคิดดั งกลาวเปนการมองสภาวะของธรรมชาติวา เปนเสมือน
เครื่องจักรกลขนาดใหญ  ปรากฏการณทางธรรมชาติเคลื่อนตัวเปนกลไกที่มีความ
ตอเนื่องระหวางกันและกัน  ตลอดทั้งเอกภพและจักรวาลก็ดําเนินอยูบนพื้นฐาน
ของการขับเคลื่อนแบบจักรกลดวยเชนกัน  แนวคิดดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจาก
อารคิเมดีสแหงซิราคิวส (Archimedes of Syracuse 287– 212 กอนคริสตกาล) 
ซึ่งใชคณิตศาสตรอธิบายกระบวนทัศนดังกลาวอยางเปนเหตุเปนผล  อิทธิพล
แนวคิดดังกลาวแพรหลายเปนอยางมากในสมัยการปฏิวัติวิทยาศาสตรจนถึงการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งใชตัวเลขเปนกุญแจสําคัญในการคําณวนและการวัด ดังนั้น
คณิตศาสตรจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนทัศนดังกลาวเปนอยางยิ่ง 

ในสมัยยุคกลางความหมายของวิทยาศาสตรรวมทั้งวิธีการทาง
วิทยาศาสตรถูกจัดเปนแขนงหนึ่งทางดานปรัชญาที่เรียกวาปรัชญาธรรมชาติ 
(natural philosophy) ซึ่งคํานี้มีความหมายที่ครอบคลุมดานฟสิกส ดาราศาสตร 
คณิตศาสตร แตอยางไรก็ดี ในเวลาตอมาวิลเลียมแหงอ็อคคัม (William of 
Ockham ค.ศ. 1287–1347) ไดนิยามความนี้ครอบคลุมไปถึงศาสตรทางเคมี 
ชีววิทยารวมทั้งกลศาสตร  นอกจากนี้ปรัชญาธรรมชาติยังมีความสําคัญในการมุง
ศึกษาทฤษฎีทางความรูมากกวาการปฏิบัติ  จนกระทั่งในเวลาตอมาไดกลายมา
เปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) ซึ่งเปนการศึกษาที่ใชการทดลอง
มากขึ้นโดยผานขั้นตอนวิธีการทางระเบียบวิทยาศาสตร 
 ในชวงรอยตอของยุคโรมันจนถึงสมัยยุคกลางนั้น อิทธิพลของ
คริสตศาสนาเริ่มขยายกวางมากขึ้นภาษาละตินซึ่งกลายมาเปนภาษาสําคัญของ
ศาสนาไดแยกขาดจากปรัชญาและวิทยาศาสตรกรีกมากยิ่งขึ้น  ความกาวหนา
ของวิธีการทางวิทยาศาสตรในสมัยยุคกลางตอนตนวางอยูบนหลักการของการ
เก็บขอมูล (accumulation) ซึ่งรวบรวมมาจากหลักฐานตาง ๆ ดวย ดังนั้น
นักปราชญในยุคกลางจึงอาศัยความรูวิทยาศาสตรที่มาจากสมัยกรีก – โรมัน เปน
สําคัญ โดยอาศัยละตินเปนภาษาสําคัญนอกเหนือจากภาษากรีกซึ่งเปนภาษาทาง
วิทยาศาสตรที่ใชกันในยุคกลาง  นักวิทยาศาสตรสมัยยุคกลางจึงอางอิงความรู
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จากนักวิทยาศาสตรโรมันเปนจํานวนมากเชนกัน เชน คัลซิดิอุส (Calcidius) 
มาครอบิอุส (Macrobius) คาสซิโอดอรุส (Cassiodorus) และบอธิอุส 
(Boethius) เปนตน  
 การศึกษาวิทยาศาสตรรวมทั้งศาสตรแขนงอื่น ๆ มีศูนยกลางสําคัญอยูที่
อารามซึ่งเปนสถานการศึกษาที่มีความสําคัญรองมาจากคัมภีรไบเบิลซึ่งเปน     
พื้นฐานความรูสําคัญที่นักปราชญทุกคนตองเรียนรู ในชวงเวลานี้ผูที่มีบทบาท
สําคัญตอการศึกษาวิทยาศาสตร ไดแก นักบวช โดยนักบวชเหลานี้มุงเนน
การศึกษาดานธรรมชาติและอธิบายความเขาใจทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอีกทั้งมี
ความพยายามที่จะนําเรื่องราวตางๆ เขามาเชื่อมโยงกับคริสตศาสนาดวยเชนกัน   
อยางไรก็ดี ในสมัยยุคกลางนักวิทยาศาสตรเริ่มศึกษาเหตุการณทางธรรมชาติและ
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวมนุษยโดยอาศัยการทดลองมากกวาทฤษฎีหรือ
นามธรรมเหมือนดังเชนสมัยกรีก – โรมัน เชน การรักษาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม นักวิทยาศาสตรไดทดลองยามากมายเพื่อทําการรักษาคนปวย
รวมทั้งการเก็บขอมูลที่มีการศึกษาไวตั้งแตสมัยกรีกจนถึงโรมัน ขณะเดียวกัน
นักบวชตองใชเวลาในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวเพื่อใชใน
การคําณวนวันสําคัญทางศาสนาซึ่งนํามาสูการศึกษาและการสอนคณิตศาสตรเพือ่
ใชในดานดาราศาสตรโดยตรง 
 ความรูทางดานวิทยาศาสตรในยุโรปเริ่มเฟองฟูมากยิ่งขึ้นเมื่อชาวยุโรป
เดินทางติดตอกบัชาวอาหรับหรือมุสลิมซึ่งเปนชาติที่มีความรูทางวิทยาศาสตรเปน
อยางมาก  ทําใหนักวิทยาศาสตรยุโรปไดรับความรูทางวิทยาศาสตรจากชาว
อาหรับ อยางไรก็ดี ความรูของนักวิทยาศาสตรอาหรับสวนหนึ่งก็ไดรับการ
ถายทอดมาจากกรีกยุคคลาสสิกเชนกัน  ขณะเดียวกันในชวงเวลานี้การศึกษาของ
ตะวันตกเริ่มขยายมากขึ้นตามจํานวนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยมีอยู
มากในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตอมายังไดขยายตอไปยังอิตาลี ฝรั่งเศส 
อังกฤษ รวมทั้งสเปน ตามลําดับ มหาวิทยาลัยไดรับการยกยองวาเปนสถานที่อันมี
เกียรติยศเปนอยางมาก ในชวงนี้ผลงานวิทยาศาสตรยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ผลงานวิทยาศาสตรจํานวนมากทั้งจากกรีก อาหรับ โรมันและยิว ตางไดรับการ
แปลและคัดลอกจากนักบวช 
 ในสมัยนี้ผลงานดานวิทยาศาสตรของอริสโตเติลยังคงเปนผลงานหลักที่
ใชในการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในราวศตวรรษที่ 13 เปนตนมา ผลงาน
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นักวิทยาศาสตรกรีกถูกแปลออกเปนภาษาลาตินอยางตอเนื่องเพื่อใชในการเรียน
การสอนตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ   โดยเฉพาะผลงานวิทยาศาสตรของอริสโตเติล 
ยูคลิด ปโตเลมี อารคิเมดีส และกาเล็นซึ่งไดรับการแปลออกมา  นอกจากผลงาน
ทางวิทยาศาสตรกรีกแลวก็ยังนําผลงานของนักวิทยาศาสตรชาวอาหรับและ
ชาวยิวนํามาศึกษาดวย ไดแก อวิเซ็นนา (Avicenna) อเวอโรเอส (Averroes) ไม
มอนิเดส (Maimonides) ซึ่งลวนแลวแตแปลเปนภาษาละติน (Bernard Cohen, 
1987 : 429) ดวยเชนกัน 
 

3. ดาราศาสตรจุดเปลี่ยนสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 

กอนหนานี้ชาวยุโรปตางเชื่อวาโลกเปนศูนยกลางจักรวาลและยอมรับ
ความเชื่อเชนนี้ยาวนานเกือบ สองพันป  แมกระทั่งในสมัยยุคกลางคัมภีรไบเบิลยัง
ระบุวาพระเจาทรงสรางโลกมนุษยเปนศูนยกลางของจักรวาล แตอยางไรก็ดี ใน 
ค.ศ. 1543  นิโคลัส โคเปอรนิคัส ไดพยายามพสิูจนเกี่ยวกับความเชื่อดังกลาวและ
สรุปวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล เขายังตีพิมพเผยแพรการคนพบของ
เขาใหกับชาวยุโรปดวย  ผลงานเขากลาววานอกจากดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
ของจักรวาลแลวโลกยังหมุนรอบดวงอาทิตย  การตั้งขอสมมติฐานของเขาถือเปน
การสะเทือนความเชื่อของชาวยุโรปที่เชื่อกันอยางยาวนานวาโลกเปนศูนยกลาง
รวมทั้งความเชื่อของคริสตศาสนาที่เช่ือวาพระเจาทรงสรางโลกเปนศูนยกลางของ
จักรวาลดวยเชนกัน คําอธิบายดังกลาวทําใหนักดาราศาสตรในสมัยนั้นรวมทั้ง
สันตะปาปาตางหันมาสนใจการอธิบายของโคเปอรนิคัสเปนอยางมาก 

 

 

ภาพท่ี 1  โคเปอรนิคัสผูปฏิวัติความคิดเรื่องศูนยกลางของระบบสุรยิจักรวาล 
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โคเปอรนิคัสเริ่มศึกษาคนควาและพิสูจนความเชื่อของอารคิสทารคุส
แตเนื่องจากในยุคนั้นมีขอจํากัดดานอุปกรณดาราศาสตร  ดวยเหตุนี้โคเปอรนิคัส
จึงใชวิธีเจาะชองฝาผนังเพื่อใหแสงสวางสองผานเขามา การทดลองครั้งนี้ทําใหเขา
สรุปวาโลกหมุนรอบตัวเองเปนเวลาหนึ่งวันเต็ม นอกจากนี้เขายังกําหนดเสนเมอร
ริเดียนขึ้นเพื่อใชเปนหลักการคํานวณทางดาราศาสตร ในชวงทศวรรษที่ 
ขณะที่โคเปอรนิคัสยังคงพํานักอยูที่ปรัสเซีย  เขาสังเกตถึงการเคลื่อนที่ของเทหะ
วัตถุบนทองฟา  โคเปอรนิคัสสรุปวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของสุริยจักรวาล
และโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย 
           โคเปอรนิคัสสามารถหาขอสรุปไดวาทฤษฎีของอารคิสทารคุสถูกตองที่

อธิบายวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของสุริยจักรวาล  ขณะที่โลกรวมทั้งดาว
เคราะหดวงอื่น ๆ ตางหมุนรอบดวงอาทิตย   แตอยางไรก็ดี เขาก็ยังไมกลาที่จะ
เผยแพรผลงานการคนพบเพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนั้น
ความเชื่อดาราศาสตรของปฺโตเลมีกับอริสโตเติลยังคงฝงรากแนนในยุโรปสังคม
(James Randall Jacob, 1998 : 28) ดังนั้นผลงานของเขาจึงเผยแพรในวงจํากัด
เพียงนักดาราศาสตรบางคนเทานั้น  เนื่องจากความคิดของโคเปอรนิคัสสั่นคลอน
ความเชื่อของคนในยุคกลางอีกท้ังความคิดของเขายังกาวลวงเกินถึงความสัมพันธ
ระหวางนักดาราศาสตรกับศาสนจักรที่ระบุวาโลกคือศูนยกลางของสุริยจักรวาล
ตามที่พระเจาไดทรงสรางข้ึน   

 

ภาพที่ 1  ซาย : ดวงอาทิตยคือศูนยกลางของสุริยะจักรวาล  
ศูนยกลางของสุริยะจักรวาล 
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โคเปอรนิคัสเริ่มศึกษาคนควาและพิสูจนความเชื่อของอารคิสทารคุส  
แตเนื่องจากในยุคนั้นมีขอจํากัดดานอุปกรณดาราศาสตร  ดวยเหตุนี้โคเปอรนิคัส

การทดลองครั้งนี้ทําใหเขา
สรุปวาโลกหมุนรอบตัวเองเปนเวลาหนึ่งวันเต็ม นอกจากนี้เขายังกําหนดเสนเมอร

ในชวงทศวรรษที่ 1510 
ขณะที่โคเปอรนิคัสยังคงพํานักอยูที่ปรัสเซีย  เขาสังเกตถึงการเคลื่อนที่ของเทหะ
วัตถุบนทองฟา  โคเปอรนิคัสสรุปวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของสุริยจักรวาล

ปไดวาทฤษฎีของอารคิสทารคุสถูกตองที่
อธิบายวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของสุริยจักรวาล  ขณะที่โลกรวมทั้งดาว
เคราะหดวงอื่น ๆ ตางหมุนรอบดวงอาทิตย   แตอยางไรก็ดี เขาก็ยังไมกลาที่จะ
เผยแพรผลงานการคนพบเพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนั้น

มเชื่อดาราศาสตรของปฺโตเลมีกับอริสโตเติลยังคงฝงรากแนนในยุโรปสังคม 
ดังนั้นผลงานของเขาจึงเผยแพรในวงจํากัด

เพียงนักดาราศาสตรบางคนเทานั้น  เนื่องจากความคิดของโคเปอรนิคัสสั่นคลอน
กาวลวงเกินถึงความสัมพันธ

ระหวางนักดาราศาสตรกับศาสนจักรที่ระบุวาโลกคือศูนยกลางของสุริยจักรวาล

 

ศูนยกลางของสุริยะจักรวาล  ขวา : โลกคือ
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อยางไรก็ดี จอรจ โจคิม  เรติคัสนักดาราศาสตรชาวเยอรมันไดเดินทาง
มาพบกับโคเปอรนิคัสเพื่อทําการศึกษาคนควาดาราศาสตรรวมกัน ทั้งสองทํางาน
อยูรวมกันนานถึง 2 ป  เรติคัสเปนผูมีสวนสําคัญที่รบเราโคเปอรนิคัสใหเผยแพร
ผลงานที่เขาเก็บไวเปนความลับ   เรติคัสขอรองโคเปอรนิคัสใหเปดเผยผลงานการ
คนพบที่ยิ่งใหญแหงศตวรรษเพื่อใหสาธารณชนไดรับรูและถือเปนการปฏิวัติ
ความรูทางดานดาราศาสตรของยุโรปดวย  

ในที่สุดโคเปอรนิคัสยินยอมตามคํารองขอโดยสงผลงานของเขาไป
ตีพิมพที่เมืองนูเรมเบิรก (Nuremburg) ในปรัสเซีย   งานของโคเปอรนิคัสถูก
ตีพิมพใน ค.ศ. 1543 หลังจากที่โคเปอรนิคัสเสียชีวิตไปเพียงปเดียว  หนังสือของ
โคเปอรนิคัสมีชื่อวา “การปฏิวัติทางโคจรแหงดาวบนฟากฟา”  (On the 
Revolutions of the Heavenly Bodies) หรือ De Revolutionibus Orbrium 
Codestium ในภาษาละติน  หนังสือเลมนี้บรรจุความยาวไวถึง  6 เลม ซึ่งแตละ
เลมไดรวบรวมเนื้อหาตาง ๆ เกี่ยวกับสุริยจักรวาลที่โคเปอรนิคัสเปนผูคนพบโดย
แบงเนื้อหาออกเปนทฤษฎีใหญ 3 ขอ ไดแก 

กฎขอท่ีหนึ่ง  ดวงอาทิตยมีสถานะเปนศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาล 
ขณะที่โลกและดวงดาวเคราะหอื่น ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย นอกจากนี้การโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตยตองใชเวลาถึง 1 ป หรือราว       365 วัน ซึ่งมีผลทําให
เกิดฤดูกาลตางๆขึ้น 

กฎขอท่ีสอง  โลกมีสัณฐานกลมไมไดแบนตามที่เชื่อกัน โคเปอรนิคัสให
เหตุผลสนับสนุนวามนุษยไมอาจมองเห็นดาวดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันและ
สถานที่ตางกัน ขณะเดียวกันโลกตองหมุนรอบตัวเองอยูตลอดเวลาไมได  หยุดนิ่ง
ซึ่งโลกใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงในการหมุนรอบตัวเองและทําใหเกิดกลางวัน
และกลางคืนขึ้น 
             กฎขอที่สาม  ดาวเคราะหตาง ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตยตางโคจรใน
ลักษณะวงกลม  โคเปอรนิคัสอธิบายเรื่องนี้โดยเขียนรูปภาพประกอบแสดงวิถีการ
โคจรของดาวนพเคราะหที่หมุนรอบดวงอาทิตย (แตอยางไรก็ดี ทฤษฎีของโคเปอร
นิคัสในขอนี้ผิดพลาดเพราะเขากลาววาดาวเคราะหตาง ๆ รวมทั้งโลกตาง
หมุนรอบดวงอาทิตยเปนวงกลม  ซึ่งตอมาโจฮันเนส เคปเลอร   นักดาราศาสตร
ชาวเยอรมันไดพิสูจนและคนพบวาดวงดาวตางๆ รวมทั้งโลกตางหมุนรอบดวง
อาทิตยเปนวงรี (James Randall Jacob, 1998 : 28 – 30) 
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แมวาโคเปอรนิคัสจะเสียชีวิตไปใน ค.ศ. 1543 และไมมีโอกาสที่จะเห็น
ความสําเร็จของผลงานตน อยางไรก็ดี จิออดาโน บรูโน (Giordano Bruno) ซึ่ง
เปนผูที่ชื่นชมโคเปอรนิคัสไดเผยแพรความคิดของโคเปอรนิคัสวาดวยเรื่องดวง
อาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ทําใหเขาถูกศาสนพิธีอินควิสิชั่นอีกทั้งยังทําให
นักดาราศาสตรจํานวนมากตางหวาดกลัวไมกลาสนับสนุนงานของเขาอยาง
เปดเผย แตอยางไรก็ตาม ผลงานของเขาก็ถือไดวาเปนการปฏิวัติความเชื่อใหม
ทางดาราศาสตรและทําใหนักดาราศาสตรรุนตอมานําแนวทางของเขามาใชในการ
คนหาความลับทางดาราศาสตร (Bernard Cohen, 1987 : 434)  นอกจากนี้นัก
ประวัติศาสตรจํานวนหนึ่งตางยอมรับวายุโรปเขาสูสมัยการปฏิวัติวิทยาศาสตร
โดยยึดเอาผลงานของโคเปอรนิคัสซึ่งเปนการปฏิวัติความรูใหมทางดาราศาสตร
ของชาวยุโรปอยางแทจริง 
 

4. ยุคมนุษยนิยม : รอยตอขบวนการปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 

 ในทรรศนะนักปราชญยุคกลาง ปรากฏการณทางธรรมชาติลวนถูก
อธิบายดวยคําวา “ความมหัศจรรย” (miracle) ทั้งนี้คนในยุคกลางตางเชื่อวาพระ
เจาเปนผูสรางจักรวาลรวมทั้งสรรพสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมตัวมนุษย  ความเชื่อ
ดังกลาวทําใหชาวยุโรปตางศรัทธาตอพระเจาโดยดุษฏี จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ
เกิดขึ้นในสมัยยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ (renaissance) เมื่อฟรานเชสโก เพทราค 
(Francesco Petrarch ค.ศ. 1304-1374) นักปราชญสําคัญของยุคที่เปนผูริเริ่ม
สนใจรูปแบบความมหัศจรรยของธรรมชาติที่แวดลอมตัวมนุษย เพทราค กลาววา
จักรวาลเปนจุดเริ่มตนของสิ่งตาง ๆ และการเคลื่อนยายของสรรพสิ่งตาง ๆ ลวน
เปนไปตามวิถีเจตนาของพระเจาทั้งสิ้น  

เหตุผลสําคัญที่ทําใหมนุษยกระหายใครรูเรื่องราวความลับที่ซอนเรนไว
ในธรรมชาติเปนผลมาจากแนวคิดที่วาหากมนุษยสามารถลวงรูความลับของ
ธรรมชาติได  มนุษยก็สามารถรับรูภาวะการดํารงอยูของพระเจาไดดวยเชนกัน
เพราะพระเจาเปนผูสรางทุกสิ่งในจักรวาล ดวยเหตุนี้นักปราชญในยุคฟนฟูศิลปะ
วิทยาการจึงมีเปาหมายที่จะทราบถึงโครงสรางรวมทั้งระบบกลไกการทํางานของ
ธรรมชาติ  ดังนั้นการศึกษาวิทยาศาสตรหลังสมัยยุคกลางจึงเปนการศึกษาในเรื่อง
จักรวาลวิทยาเปนสําคัญ  ขอสังเกตสําคัญคือความรูศาสตรตาง ๆ ในสมัยยุคฟนฟู
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ศิลปะวิทยาการมีลักษณะที่แยกตัวออกจากความรูทางศาสนามากขึ้นและให
ความสําคัญตอวิทยาศาสตรมากขึ้น 

 ผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากคือลีโอนาโด ดาวินซี (Leonardo da 
Vinci ค.ศ. 1452-1519) เขาเปนนักปราชญสําคัญในสมัยยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ  
นอกจากนี้เขายังเปนทั้งศิลปน วิศวกร นักคิด นักวิทยาศาสตร ลีโอนาโด ยังมี
บทบาทสําคัญในฐานะที่เปนผูบุกเบิกดานกายวิภาคศาสตรมนุษยรวมทั้งยังเปน   
ผูศึกษาระบบการไหลเวียนของเลือดรวมทั้งการเคลื่อนที่ของโลกกับดวงอาทิตย   
นอกจากนี้ความรูของเขายังกาวหนาไปถึงการออกแบบการวาดเรือดําน้ํา 
เครื่องบิน รวมทั้งการใชรวมชูชีพและการใชกาซวางยาพิษดวยเชนกัน แตนา
เสียดายที่เขาไมมีโอกาสไดตีพิมพผลงานเหลานั้น   

ดวยเหตุนี้นักวิทยาศาสตรบางคนจึงยกยองเขาเปนแมแบบสําคัญของ
การปฏิวัติทางดานวิทยาศาสตรดวยเชนกัน  ขณะเดียวกันยุคฟนฟูศิลปะ
วิทยาการยังมาพรอมกับแนวคิดใหมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบพานิชยนิยม  การ
อุบัติของรัฐชาติรวมทั้งการรวมอํานาจสูศูนยกลางของสถาบันกษัตริย  นอกจากนี้
การคนพบโลกใหมยังกลายเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหความรูของชาวยุโรป
กาวหนาอยางไมหยุดยั้ง  ทําใหยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการกลายเปนยุคหัวเลี้ยว
หัวตอสําคัญกอนที่ยุโรปจะเขาสูสมัยการปฏิวัติวิทยาศาสตรซึ่งเปนการเปลีย่นผาน
ความรูที่สําคัญอยางแทจริง 

นอกจากนี้ในสมัยฟนฟูศิลปะวิทยาการ วิทยาศาสตรเริ่มไดรับการศึกษา
อยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นักวิทยาศาสตรคนสําคัญของยุคดังกลาว ไดแก กาลิเลโอ 
กาลิเลอิ (Galileo Galilei ค.ศ. 1564 –1642) ชาวอิตาลีซึ่งเปนผูบุกเบิกผลงาน
ทางดานวิทยาศาสตรคนแรกนับแตความรูของศาสนจักรในปลายยุคกลางเริ่ม
เสื่อมลง ดวยเหตุนี้กาลิเลโอจึงไดรับการยกยองวาเปนผูใหกําเนิดวิทยาศาสตรยุค
ใหมดวยเชนกัน ผลงานทางดานวิทยาศาสตรของเขาปรากฏอยางมากมายใน
ชวงเวลาดังกลาวโดยเขาเปนผูริเริ่มใชคณิตศาสตร (mathematic)  (John 
Henry, 2002 : 16) เปนตัวพิสูจนขอเท็จจริงทางธรรมชาติหลายดาน กาลิเลโอ
เปนคนแรกที่อธิบายวาปรากฏการณทางธรรมชาติสามารถอธิบายไดดวยวิชา
คณิตศาสตร นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสําคัญในการแยกวิทยาศาสตรออกจาก
วิชาปรัชญาและศาสนาซึ่งแตเดิมนั้นเปนวิชาเดียวกันและยังคงมีสถานะที่ดอยกวา
ซึ่งนับเปนความกาวหนาครั้งใหญทางดานวงการวิทยาศาสตรของตะวันตกดวย 
กาลิเลโอแสดงใหเห็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับฟสิกส 
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(William E. Burns, 2001 : 180)  โดยเฉพาะทฤษฎีพาราโบลากับทฤษฎี      
โปรเจ็กไทลซึ่งนํามาใชในการทดลองของเขา   

ความสําเร็จจากการประดิษฐกลองโทรทรรศนทําใหกาลิเลโอคนพบวัตถุ
กลุมดาวสามดวงซึ่งมีตําแหนงใกลกับดาวพฤหัสบดีอีกทั้งอยูในระนาบเดียวกัน
ทั้งหมด  เขายังพบวาตําแหนงของดาวเหลานั้นหากเทียบกับดาวพฤหัสบดีมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไมสามารถอธิบายได  ในหนังสือของเขาบันทึกวามีดาวดวง
หนึ่งหายไปซึ่งเขาอธิบายวาดาวดวงนี้อาจหลบอยูดานหลังดาวพฤหัสบดี  กาลิเล
โอสรุปวากลุมดาวที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีลวนเปนดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี 
ไดแก ดาวไอโอ  ยูโรปา และคาลลิสโต ตอมาเขาคนพบดาวบริวารดวงที่สี่ซึ่งเปน
ดาวดวงสุดทายคือดาวแกนีมีด ในที่สุดกาลิเลโอพบวาดาวที่เปนบริวารของดาว
พฤหัสนั้นแทจริงก็คือดวงจันทรทั้งสี่ดวงซึ่งเปนบริวารของดาวพฤหัสบดีนั่นเอง  
กาลิเลโอยังอธิบายเพิ่มวาดาวเคราะหที่มีขนาดเล็กกวาจะโคจรโดยรอบดาว
เคราะหซึ่งมีขนาดใหญกวา แตอยางไรก็ดีแนวคิดของเขาขัดแยงกับแนวคิด
พื้นฐานจักรวาลวิทยาของอริสโตเติลซึ่งกลาววาวัตถุบนทองฟาทุกอยางลวนตอง
โคจรรอบโลกเทานั้น   อยางไรก็ดี ผลงานของกาลิเลโอก็ถูกนักดาราศาสตร
จํานวนมากในสมัยนั้นปฏิเสธ 

ในเวลาตอมากาลิเลโอยังทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแรงเสียดทาน2 
(friction force) โดยทําการทดลองปลอยลูกบอลซึ่งมีน้ําหนักตางกันจากหอเอน  
ปซาเพื่อทดสอบเวลาที่ลูกบอลดังกลาวตกลงสูเบื้องลางวามีความเกี่ยวของกับ
น้ําหนักของวัตถุหรือไม อยางไรก็ดี ผลการทดลองของเขาขัดแยงกับของ
อริสโตเติลที่กอนหนานี้พิสูจนวาวัตถุซึ่งมีน้ําหนักมากกวาจะตกลงสูเบื้องลางไดเรว็
กวาวัตถุที่มีน้ําหนักเบา (John Gribbin and Adam Hook, 2003 : 75) กาลิเลโอ  
ไดสรุปวาแมวัตถุจะมีน้ําหนักตางกันก็ยอมตกลงสูเบื้องลางดวยความเร็วเดียวกัน
และเทากัน   เขาไดขอสรุปวาวัตถุจะตกสูเบื้องลางดวยความเร็วที่สม่ําเสมอตราบ
ที่วัตถุชิ้นนั้นยังสามารถผานแรงตานตัวกลางที่วัตถุเคลื่อนที่ผานไปไดโดยที่วัตถุ
ดังกลาวจะคงความเร็วของมันไวตราบจนกวาจะมีแรงเสียดทานมากระทําตอตัว
วัตถุ    

                                                        
2 แรงเสียดทาน หมายถึง แรงที่ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของ

วัตถุและมีทิศทางตรงกันขามกบัทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ 
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กาลิเลโอเริ่มมีความคิดเห็นขัดแยงกับศาสนจักรนับตั้งแตเสนอแนวคิด
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาลซึ่งเปนความคิดที่ขัดแยงกับคัมภีรไบเบิล
รวมทั้งนักบุญออกัสตีนนักบวชเถระของศาสนาที่ยืนยันความถูกตองของ
อริสโตเติล  แมวากาลิเลโอจะเดินทางไปกรุงโรมเพื่อโนมนาวใหคริสตจักรคลอย
ตามเชื่อตามความคิดของเขา  แตทวาคารดินัลจํานวนมากตางปฏิเสธความเชื่อ
ของเขาและยังคงยืนกรานความเชื่อเดิมที่วาพระเจาทรงสรางโลกเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล นอกจากนี้เหลาคารดินัลยังหามกาลิเลโอเผยแพรแนวคิดดังกลาว
ดวย อยางไรก็ดี ใน ค.ศ. 1623 สันตะปาปาเออบานที่ 8 ทรงเปดพระทัยกวาง
และทรงอนุญาตใหกาลิเลโอเผยแพรความคิดเรื่องดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของ
จักรวาลไดในหนังสือเรื่องวิวาทะอันเกี่ยวเนื่องดวยระบบดาวเคราะหใหญทั้งสอง
ดวง (Dialogue Concerning the Two Chief World Systems) ซึ่งถูกตีพิมพ
ขึ้นใน ค.ศ. 1632  

      กาลิเลโอถูกเรียกตัวไตสวนความผิดฐานความคิดเดียรถีย (heresy) ใน 
ค.ศ. 1633 ดวยขอหาการเผยแพรหนังสือนอกรีต  โดยทางศาสนศาลไดไตสวน
ความผิดและประกาศวากาลิเลโอเปนพวกนอกรีตทางทางศาสนาที่ตองการบอน
ทําลายพระเกียรติภูมิของศาสนจักร ศาสนศาลยังบังคับใหเขาลมลางความเชื่อวา
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล  ดวยเหตุนี้หนังสือดังกลาวของกาลิเลโอจึง
กลายเปนหนังสือตองหามไปโดยปริยาย3  ผลของการไตสวนในครั้งนี้ทําใหกาลิเลโอ
ตองโทษจําขังไวในบานจําขังตราบชั่วชีวิต กาลิเลโอถูกคุมตัวไปที่เมืองอารเชตรีโดย
ใชชีวิตที่เหลือในบานจําขังแหงนี้ (William E. Burns, 2001 : 48)  ในบั้นปลาย
ชีวิตเขายังตองเผชิญกับเคราะหซ้ําเนื่องจากตาบอด แตกระนั้นก็ตาม กาลิเลโอ
ยังคงอุตสาหะทุมเทเวลาที่เหลือในชีวิตรังสรรคผลงานที่สําคัญคือหนังสือเรื่อง
วิทยาศาสตรใหมสองดาน (Two New Sciences) โดยรวบรวมผลงานที่เขาไดทํา
เอาไวตลอดชวงสี่ทศวรรษซึ่งปจจุบันไดกลายเปนศาสตรแขนงใหมทั้งสองสาขาที่
เรียกวาสาขาจลนศาสตร (kinematics) และความแข็งของวัตถุ (strength of 
materials)  (John Gribbin and Adam Hook, 2003 : 66) คุณูปการดาน
วิทยาศาสตรนานัปการทําใหกาลิเลโอไดรับการขนานนามวาบิดาแหงฟสิกสยุค

                                                        
3 แตอยางไรก็ดี หลังจากที่กาลิเลโอเสียชีวิตไปแลวใน ค.ศ. 1642 คําสั่งหามการตีพิมพ

ผลงานของกาลิเลโอถูกยกเลิกไปใน ค.ศ. 1718 โดยเฉพาะในสมัยสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 14 
ทรงอนุญาตใหเผยเพรผลงานของกาลิเลโอไดรวมทั้งผลงานเรื่อง Dialogue ดวยซึ่งไดรับการ
ตีพิมพใน ค.ศ. 1758  
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ใหม ขณะเดียวกันเขายังเปนศาสดาของยุคมนุษยนิยมอีกดวย ท้ังนี้เพราะกาลิเลโอ
นับเปนบุคคลแรกเริ่มที่หันมาศึกษาธรรมชาติของมนุษยแทนที่จะใหความสําคัญ
กับธรรมชาติที่อยูรอบกายมนุษยเหมือนนักปราชญอื่น ๆ ท่ีผานมา    

 

5. การปฏิวัติทางความรูของเดการตกับเบคอน 
 

 ยุคการปฏิวัติทางวิทยาศาสตรมีวิธีการหาความรูทางปรัชญาซึ่งตอมาได
กลายเปนรากฐานของวิทยาศาสตรในชวงตนศตวรรษที่ 17 แนวทางปรัชญาที่
สําคัญมีอยูสองระบบคือปรัชญาแบบประจักษนิยม (empiricism) กับปรัชญา
แบบเหตุผล (rationalism)  ระบบปรัชญาสายประจักษนิยมมาจากภาษากรีกคือ
คําวา Empeiria ซึ่งหมายถึงประสบการณ  ความรูของปรัชญาดังกลาวใชวิธีการ
แบบอุปนัย (inducion) เปนเครื่องมือสําคัญในการหาแสวงหาความรู  โดย
นักปราชญกลุมนี้เชื่อวาการหาความรูตองมาจากการสังเกตในสิ่งนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางบอยครั้ง  โดยความจริงของสิ่งนั้นจะถูกตองไดตองยึดการใหนิยามและการ
ใหความหมาย (Bertrand  Russell, 2013 : 46)  แนวคิดประจักษนิยมเปน
ทฤษฎีความรูที่กลาววาความรูที่แทจริงตองมาจากประสบการณแหงผัสสะเปน
สําคัญ ขณะที่ปรัชญาสายเหตุผลนิยมยังคงเนนการใชวิธีการแบบนิรนัย 
(deduction) เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู แตอยางไรก็ดี นักปราชญใน
กลุมยุคหลังนิยมการใชศาสตรทางตัวเลขมาเปนเครื่องมือในการหาความรูแบบ
ใหม เนื่องจากใหความรูที่แนนอนและชัดเจน ดวยเหตุนี้นับตั้งแตศตวรรษที่ 17 
เปนตนมา วิธีการหาความรูแบบวิทยาศาสตรจึงวางรากฐานอยูบนฐานปรัชญา
ใหญทั้งสองดาน 

วิธีการแบบประจักษนิยมหรือประสบการณนิยมเปนกระบวนการทาง
ญาณวิทยา (epistemology) คือการแสวงหาความรูที่เนนความสําคัญของ
ประสบการณจากผัสสะและหลักฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูทางดานผัสสะ
ทั้งหาของรางกาย ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งกอตัวขึ้นเปนความคิดและเปน
ความรูในเชิงประสบการณ  อยางไรก็ดี ในสมัยยุคกลางก็มีนักปรัชญาคนสําคัญที่
เปนผูบุกเบิกแนวคิดแบบประจักษนิยมเชนกัน ไดแก วิลเลียมแหงอ็อคคัม 
(William of Ockham ค.ศ.1287–1347)นักปรัชญาประจักษนิยมซึ่งเนนความรู
ที่มาจากการทดลองคนควา ซึ่งในเวลาตอมาวิธีการดังกลาวกลายเปนรากฐาน
ทางดานระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรซึ่งมีการพัฒนาเปนขั้นตอนนับตั้งแตการตั้ง
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ขอสมมติฐาน การตั้งทฤษฎีและนํามาพิสูจนตอขอสังเกตทางปรากฏการณ
ธรรมชาติซึ่งเปนเหตุการณที่นักปราชญตองการไขปริศนาความลับของธรรมชาติ  
นักคิดคนสําคัญที่ใชวิธีการแบบประจักษนิยมมีเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดีในยุคนี้
นักคิดสําคัญ ไดแก ฟรานซิส  เบคอนกับจอหน ล็อค ซึ่งท้ังคูกลาวยืนยันวาความรู
ของมนุษยลวนไดมาจากประสบการณเปนสําคัญ 

     เบคอนถือเปนนักปรัชญาสายประจักษนิยมรุนแรกของศตวรรษที่ 17  
เขาเห็นขัดแยงกับนักปรัชญารุนเกาเปนจํานวนมากเพราะเห็นวาปรัชญาแบบเกา
ไมสามารถใหความรูที่แทจริงและแนนอนได เบคอนยังโจมตีวิธีการหาความรูของ
อริสโตเติลซึ่งเปนนักคิดที่มีอิทธิพลสูงสุดในขณะนั้น  โดยเฉพาะการใชวิธีนิรนัย
รวมทั้งเถระของศาสนจักรที่ลวนใชวิธีการดังกลาวของอริสโตเติลเปนเครื่องมือหา
ความรูเชนกัน  ขณะเดียวกันเบคอนยังโจมตีวิธีของพวกไสยศาสตรและพวกเลน
แรแปรธาตุที่หลอกลวงผูคนในสังคมอยางงมงาย  ดวยเหตุนี้เขาเห็นวาตองกําจัด
ความเชื่อแบบผิด ๆ ที่สรางความสับสนใหกับผูคนใหหลุดพนจากอวิชชา 
ขณะเดียวกันจําเปนที่จะตองสรางวิธีการหาความรูชุดใหมขึ้น เบคอนเชื่อวา
ความรูของมนุษยเกิดขึ้นภายหลังจากที่มนุษยมีประสบการณตอสิ่งนั้น ดังนั้นจึง
กลาววานักปรัชญาสายประจักษนิยมเชื่อวาความรูเกิดจากที่มนุษยมีประสบการณ 
(a posteriori ) เพียงแตมนุษยนั้นจะตองคนหาความจริงเหลานั้นใหปรากฏขึ้น 

วิธีการทางวิทยาศาสตรของเบคอนเนนการใชระบบผัสสะทั้งหาของ
รางกายอันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น รวมทั้งรางกายเปนสวนสําคัญของการสราง
ความรูขึ้น  ผัสสะตางๆ เหลานี้ถือเปนประสบการณสําคัญในการรับความรูจาก
โลกภายนอก  ขณะเดียวกันวิธีการดังกลาวตองใชการอุปนัยเปนเครื่องมืออัน
สําคัญในการแสวงหาความรู   ขบวนการทางวิทยาศาสตรตองอาศัยการสังเกต
จากปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง จากนั้นจึงมาตั้งเปนขอ
สมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณบางอยางที่เกิดขึ้นแลวจึงทําการทดลองและ
เมื่อทดลองเปนผลสัมฤทธิ์จึงมีการตั้งเปนกฎ (rule)  ขึ้น กระบวนการตางๆที่
ปรากฏในแตละขั้นตอนกลายเปนแกนสาระสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร
ทั้งสิ้น (James Randall Jacob, 1998 : 121)  ดวยเหตุนี้กฎของการทดลองจาก
ขบวนการวิทยาศาสตรจึงมีลักษณะของความเปนกฎสากล (universal law) ไป
โดยปริยายซึ่งทําใหมนุษยสามารถทํานายเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดอยางแมนยํามากขึ้น
กวาเดิม (John Gribbin and Adam Hook, 2003 : 184) 
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     วิธีการหาความรูที่เบคอนไดปฏิวัติขึ้นใหมซึ่งเรียกวาการอุปนัยนั้นจึงเปน
วิธีการแบบใหมที่ปฏิวัติมาจากวิธีการนิรนัยที่สืบเนื่องมานับแตสมัยกรีกจนถึงยุคกลาง 
วิธีการนิรนัยเปนวิธีการอางความรูโดยยกความจริงที่อยูในความรูเดิมและเปนทีย่อมรบั
สากลใหปรากฏออกมาอยางชัดเจน ขณะที่วิธีการอุปนัยเปนการอางเหตุผลโดยอาศัย
ประสบการณจากการสังเกต หรือการทดลองเหตุการณหลายๆ ครั้ง ผลที่ไดซ้ําๆ กันจึง
สรุปเปนกฎทั่วไป กลาวไดวาวิธีการอุปนัยคือการอางอิงตัวอยางหลายตัวอยางที่เปน
เรื่องเดียวกันแลวนําไปสูขอสรุปซึ่งจัดตั้งเปนกฎขึ้น โดยที่การสรุปความจริงที่เปนกฎ
สากลตองอาศัยการสังเกตซ้ําอยางตอเนื่องจากเหตุการณเฉพาะที่ไดจากประสบการณ
ซึ่งตองผานขั้นตอนการทดลอง การสะสมขอมูลและตั้งเปนกฎขึ้น  

     ดวยเหตุนี้การที่มนุษยจะตั้งกฎสิ่งใดไดนั้นจําเปนจะตองนําความรูเฉพาะ
หลายๆ สวนมารวมเขาดวยกันเพื่อตั้งเปนทฤษฎีหรือกฎขึ้น ดังนั้นกฎหรือทฤษฎี
เหลานั้นจึงกลายมาเปนความจริงสากล (universal truth) ในที่สุด  กรณีนี้
เชนเดียวกับวิทยาศาสตรที่ตองใชวิธีการอุปนัยซึ่งมีขบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวของ
กันตลอดเวลานับตั้งแตการสังเกตกรณีตัวอยางหลายๆ อันและบันทึกรวมทั้งตั้ง
ขอสรุป ดังนั้นการอุปนัยจึงเปนการใหเหตุผลแบบลางข้ึนบน (bottom-up logic)  
ดวยเหตุนี้วิธีการหาความรูดังกลาวจึงกลายเปนสวนหนึ่งของระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตรโดยปริยาย อีกทั้งในสมัยตอมาระเบียบการทางวิทยาศาสตรจึงอยู
ภายใตคําอธิบายของกฎนิยาม (covering law) โดยที่กฎดังกลาวจะใชพิสูจน
ขอเท็จจริงทุกเงื่อนไขได 

 

  

ภาพที่ 2  ซาย : เรอเน เดการต นักเหตุผลนิยม ขวา : ฟรานซิส เบคอน          
นักประจักษนิยม 
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     อยางไรก็ดี นอกจากวิธีการคิดแบบประจักษนิยมแลว ในชวงศตวรรษที่ 
17 ยังเกิดขบวนการทางดานปรัชญาเหตุผลนิยมขึ้นพรอม ๆ กัน  นักคิดในสกุลนี้
เชื่อวาประสบการณไมสามารถใหความรูที่ถูกตองได เมธีสําคัญในสํานักนี้ ไดแก 
เดการต และไลบนิซ โดยนักคิดเหลานี้ใชวิธีการทางคณิตศาสตร (mathematics) 
เปนเครื่องมือพิสูจนความจริง ดวยเหตุนี้วิชาคณิตศาสตรจึงกลายเปนเครื่องมือ
สําคัญในการคนหาความจริง   อยางไรก็ดี นักเหตุผลนิยมโดยเฉพาะเดการต กลับ
เลือกใชวิธีการนิรนัยเปนชุดความรูในการคนหาความจริง เนื่องจากเขาเชื่อวา
วิธีการดังกลาวเปนการใชความคิดอยางบริสุทธิ์ ในขณะที่การใชผัสสะทั้งหาของ
นักประสบการณนิยมจะทําใหมนุษยไมสามารถเขาถึงความจริงสูงสุดได  ดวยเหตุ
นี้นักคิดในสกุลนี้จึงปฏิเสธวิธีการอุปนัยอยางสิ้นเชิง 

   เรอเน เดการต (René Descartes ค.ศ. 1596-1650) ไดรับการยกยองวา
เปนนักคิดคนแรกในสํานักเหตุผลนิยมของยุโรปสมัยใหมเนื่องจากเปนผู
วางรากฐานความคิดในวิทยาศาสตรธรรมชาติซึ่งเขาอธิบายไวในหนังสือเรื่อง 
Meditations on First Philosophy หนังสือเลมนี้เดการต พยายามคนหา
หลักการความจริงสูงสุดที่มีอยูโดยทําใหมนุษยปราศจากขอสงสัยอยางสิ้นเชิง  เขา
ปฏิวัติความคิดใหมซึ่งใชวิธีการที่เรียกวา “วิมัติวิทยา” (methodological 
skepticism) กลาวคือการที่มนุษยจะหาความรูไดนั้นมนุษยตองสงสัยกับทุก ๆ 
ความคิดที่สามารถสงสัยได  วิธีการคิดของเขาทรงอิทธิพลเปนอยางมากเนื่องจาก
เดการต ไดเปลี่ยนแนวทางอภิปรัชญาซึ่งเปนการหาแบบฉบับของความรูที่
นักปราชญแตละคนแสวงหาจากอดีตมาสูแนวทางญาณวิทยาซึ่งเปนการหาความรู
เกี่ยวกับการตั้งประเด็นคําถามดวย 

ขณะเดียวกันเดการต อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอจํากัดของประสาท
สัมผัสที่นักปรัชญากลุมประจักษนิยมใชกัน โดยเขายกตัวอยางเรื่องขี้ผึ้ง (wax) 
เพื่ออธิบายความรูทางปรัชญาโดยกลาววาผัสสะทั้งหาของรางกายมนุษยทําให
ทราบถึงลักษณะตาง ๆ ของขี้ผึ้งนับตั้งแต รูปราง  ขนาด  สี และกลิ่น  แตอยางไร
ก็ตาม  เมื่อมนุษยนําขี้ผึ้งเขาใกลไฟ ลักษณะตาง ๆ เหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไป
อยางสิ้นเชิง แตทวากอนขี้ผึ้งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมก็ยังคงเปนขี้ผึ้งกอนเดิมอยู 
แตวาประสาทสัมผัสของมนุษยกลับบอกวาลักษณะของมันไมเปนดังเดิมแลว 
ดังนั้นการเขาใจธรรมชาติของขี้ผึ้งไดนั้นมนุษยตองไมใชผัสสะเปนตัวกําหนดแต
ตองใชจิตมนุษยหรือปญญาเปนเครื่องมือรับรูถึงความจริงนั้น  
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ปรัชญาของเดการต จึงเปนวิธีการสรางระบบความรูขึ้นใหมโดยมนุษย
ตองทิ้งพิชานหรือสัมผัสทั้งหา เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการรับรูผานทางประสาท
สัมผัสทั้งหาเปนขอมูลที่ไมอาจเชื่อถือไดอีกตอไป ในเวลานี้เดการต ไมเห็นพองกับ
นักประจักษนิยมตอการยอมรับวิธีการแบบอุปนัย เขาสนับสนุนวิธีการหาความรู
ดวยการนิรนัยซึ่งเนนการตั้งสัจพจนโดยถือเอาความจริงที่ทุกคนไมสงสัยมา
กําหนดเปนมูลบท (postulate) ขึ้น จากนั้นจึงใชมูลบทอันนี้เปนขอพิสูจนตอไป
เรื่อย ๆ   ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวานักปรัชญาทั้งสองสํานักตางมีทัศนะความเชื่อ
เรื่องความรูที่ตางกันอยางสิ้นเชิง  นักประจักษนิยมเชื่อวาวาความรูที่แทจริงเกิด
หลังประสบการณ  ขณะที่เดการต รวมทั้งนักปรัชญาเหตุผลนิยมมีทัศนะวา
ความรูของมนุษยมีมากอนประสบการณ (a priori) เพียงแตมนุษยตองคนหามูล
บทใหพบจึงจะนําความรูมาใชได (Frederick Copleston, 1994 : 16) 

นอกเหนือจากการหาความรูแบบเหตุผลนิยมกับประจักษนิยมซึ่งถูก
นํามาใชในการหาความรูทางวิทยาศาสตรแลว  การปฏิวัติวิทยาศาสตรยังวางอยู
บนหลักกระบวนทัศนทางกลศาสตร (mechanism) ดวยเชนกัน  แทจริงแลว
แนวคิดแบบกลศาสตรนั้นมีมายาวนานนับตั้งแตสมัยกรีก – โรมัน และตกทอด
มาถึงยุคกลาง  โดยแนวคิดกลศาสตรมีหลักสําคัญวาโลกเปรียบเสมือน
เครื่ องจักรกล (machine)  ขนาดใหญซึ่ งมีกฎเกณฑ เป าหมายที่ตายตั ว 
(determinism)  อริสโตเติลนักเมธีสําคัญไดอธิบายเกี่ยวกับความคิดดังกลาววา
เปน “สาเหตุสุดทาย” (final cause) ซึ่งนํามาใชอธิบายเรื่องกระบวนการทาง
ธรรมชาติวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นลวนมีเปาหมายในตัวมัน (John Gribbin and 
Adam Hook, 2003 : 226)  ดวยเหตุนี้การอธิบายดวยหลักการสาเหตุสุดทายจึง
เปนการใหเหตุผลแบบวิทยาศาสตรอยางหนึ่ง  
 

6. นิวตัน : ศาสดาของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 

 นิ วตัน เป นบุคคลสํ าคัญทางวิ ทยาศาสตรที่ มี ค วามสํ าคัญต อ
ประวัติศาสตรยุโรปเปนอยางมาก  หลังจากที่กาลิเลโอนักวิทยาศาสตรคนสําคัญ
ของยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการถึงแกกรรมลงใน ค.ศ. 1642 ซึ่งเปนปเดียวที่ไอแซค 
นิวตัน (Isaac Newton ค.ศ. 1642– 1727) ถือกําเนิดในวันที่ 25 ธันวาคมอัน
เปนวันคริสตมาส   ดังนั้นชาวยุโรปตางพากันเชื่อกันวานิวตันคือผูที่พระเจา
ประทานของขวัญมาใหแกมวลมนุษยชาติ  นิวตันจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย  
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เคมบริดจในสาขาวิชาคณิตศาสตร  ในชวงที่เปนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกลาว
นิวตันสนใจเกี่ยวกับวิชาแคลคูลัสกับทฤษฎีไบโนเมียล (Binomial) เปนอยางมาก 
หลังจากจบการศึกษานิวตันไดอุทิศตนท้ังชีวิตเพื่อศึกษาวิทยาศาสตรอยางแทจริง 
เนื่องจากเขาไมเคยสนใจในเรื่องสวนตัวทั้งการแตงงาน การเขาสังคมและการ
หลงใหลในลาภยศสรรเสริญแตอยางใด  แตกระนั้นก็ดี นิวตันก็เปนผูที่เครง
ศาสนาเปนอยางมาก  
 ในชวงเวลานั้นปญหาสําคัญที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางในทาง
วิทยาศาสตรคือเรื่องแรงดึงดูด4 (Gravitational Force) ในสมัยโบราณอริสโตเติล
กลาววาวัตถุที่มีน้ําหนักมากจะตกลงสูเบื้องลางของโลกเสมอ  ขณะที่วัตถุที่มี
น้ําหนักเบาจะลอยขึ้นสูทองฟา  อยางไรก็ดี ในสมัยของกาลิเลโอไดพิสูจนวาวัตถุ
ทุกชนิดยอมจะตกลงสูเบื้องลางเสมอ ซึ่งการพิสูจนของเขายังนําไปสูการคนพบ
เรื่องดวงจันทรที่โคจรรอบโลกโดยที่ไมหลุดออกจากกัน ตอมานิวตันไดตอยอด
องคความรูของกาลิเลโอโดยที่เขาศึกษาวาวัตถุเคลื่อนที่ไดอยางไร นิวตันนําเอา
เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในสภาวะตางๆ  โดยใชความคิดเรื่องแรงเฉื่อยของ    
กาลิเลโอมาตั้งเปนกฎพื้นฐานสําหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีการตั้งเปน
ขอสรุป  

ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของนิวตันสรุปไวดวยกฎสามขอ คือ กฎขอที่หนึ่ง
เปนกฎเกี่ยวกับความเฉื่อย  นิวตันสรุปวาวัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่ตลอดไป
นอกจากมีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ (John Gribbin and 
Adam Hook, 2003 : 226)  นอกจากนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเดิมตอไปดวย
ความเร็วเทาเดิมจวบจนกวาจะมีแรงอ่ืนใดมารบกวน  และหากไมมีแรงเฉื่อยวัตถุ
นั้นก็จะคงสภาพการเคลื่อนท่ีในลักษณะเดิมไปเรื่อย ๆ ตลอดไมเปลี่ยนแปลง  กฎ
ขอสองเปนกฎที่ใหคํานิยามในรูปสมการ F = ma โดยกฎขอนี้นิวตันแสดงถึง
ความหมายที่ตางกันระหวางมวล (mass) กับน้ําหนัก (weight)  นิวตันอธิบายตอ
วาน้ําหนักคือแรงท่ีโลกกระทําตอวัตถุและมวลเปนคุณสมบัติเฉพาะพิเศษของวัตถุ
ในแตละชิ้นท้ังยังเปนตัวบงชี้ความเฉื่อยของวัตถุนั้นๆ อีกดวย (Bernard Cohen, 
1987 : 75) ซึ่งทฤษฎีขอนี้นิวตันนําความรูเรื่องแรงเฉื่อยของกาลิเลโอมาอธิบาย  
กฎขอที่สามนิวตันอธิบายวาวาการที่ดวงจันทร ไมหลุดหายไปจากโลกก็

                                                        
4 แรงดึงดูด คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุบนโลกไมใหลอยออกสูอวกาศ โดยแรงโนมถวงนั้นมี

ผลมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับขนาดของวัตถุเหลานั้น 
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เนื่องมาจากโลกมีแรงดึงดูดตอดวงจันทร เขาคิดวาแรงที่ดึงดูดระบบดวงดาวไวใน
วงโคจรนาจะเปนแรงเดียวกับท่ีทําใหแอปเปลตกใสที่ศีรษะเขา   

ความรูเรื่องแรงโนมถวงจักรวาลของนิวตันจึงกลายเปนองคความรูที่
กาวหนาสูงสุดนับจากยุคกลางสิ้นสุดลง  นิวตันตั้งกฎแรงโนมถวงขึ้นโดยกลาววา
วัตถุทุกชนิดตางมีแรงดึงดูดตอกันดวยแรงโนมถวง  นิวตันไดนําเรื่องกฎแรง
ดังกลาวมาประยุกตกับวิชาแคลคูลัสโดยอธิบายใหสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นซึ่งเขา
ถอดออกมาในรูปสมการ F = G m1  m2/r2  ดวยกฎดังกลาว นิวตันสรุปวาทั้ง
โลกและดวงจันทรตางมีแรงดึงดูดระหวางกันและกัน แตดวงจันทรมีมวลน้ําหนักที่
นอยกวาโลก ดังนั้นดวงจันทรจึงเปนฝายเคลื่อนที่ไปรอบโลก ขณะเดียวกันดาว 
นพเคราะหดวงอ่ืนๆ ก็ใชหลักการในการอธิบายแบบเดียวกัน 

นิวตันยังคงบุกเบิกผลงานดานคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและได      
เรียบเรียงหนังสือที่มีชื่อเสียงเรื่องปรินซิเปย (Principia Philosophiae Naturalis 
Mathematica)หรือ กฎคณิตศาสตรของปรัชญาธรรมชาติ (The Mathematical 
Principles of Natural Philosophy) เมื่อ ค.ศ. 1687 ซึ่งเปนตําราที่รวบรวม
ผลงานทางดานฟสิกสโดยเฉพาะพื้นฐานทางดานกลศาสตรซึ่งเปนศาสตรสาํคญัอกี
แขนงของวิทยาศาสตร (Bernard Cohen, 1987 : 171)  ตําราดังกลาวถือเปน
ตําราที่ยิ่งใหญและทรงอิทธิพลตอวงการศึกษาวิชาคณิตศาสตรอยางมาก และผูที่
มีบทบาทสําคัญในการรองขอใหนิวตันเผยแพรผลงานดังกลาวคือเอ็ดมุนด ฮัลเลย 
(Edmund  Halley)  หนังสือเลมนี้ไดรับการยกยองวาเปนหนังสือวิทยาศาสตรที่
แตงดีที่สุดในศตวรรษ  

 เนื้อหาของหนังสือเลมนี้แบงออกเปนสามสวนใหญๆ คือ ตอนแรกวา
ดวยเรื่องกฎการเคลื่อนที่สามขอของวัตถุกับเรื่องกฎแรงโนมถวง ตอนที่สองเปน
การนําทฤษฎีไปใชกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีการเคลื่อนที่ และตอนที่สามการนํากฎ
เคลื่อนท่ีของวัตถุกับกฎแรงโนมถวงไปใชกับการศึกษาดาราศาสตร ดวยเหตุนี้นิว
ตันจึงกลายเปนบุคคลสําคัญที่นําองคความรูดานวิชาคณิตศาสตรเขามาใชใน
วิทยาศาสตรเชนเดียวกับเดการตพยายามนําเอาวิชาคณิตศาสตรเขามาแกปริศนา
ความลับธรรมชาติเชนกัน นิวตันมองวาคณิตศาสตรเปนสวนสําคัญที่ทําใหมนุษยรู
ความลับที่ถูกซอนเอาไวในธรรมชาติ  
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7. สรุป 
 

 ผลการปฏิวัติวิทยาศาสตรทําใหชาวยุโรปกลายเปนชนชาติที่มีความรู
กาวหนาสูงสุดเหนือชนชาติอื่นๆ ทั่วโลก ขณะที่อารยธรรมจีนในสมัยราชวงศชิง
กําลังเริ่มเสื่อมลงตามลําดับ  การปฏิวัติวิทยาศาสตรยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดวยเชนกัน  นอกจากนี้ผลของ
การปฏิวัติครั้งนี้ยังกอใหเกิดแนวคิดริเริ่มการสรางเครื่องมือประดิษฐขึ้นเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการนําเอาความรู
ดานคณิตศาสตรมาใชสรางเครื่องมือตาง ๆ ทั้งเครื่องจักรกลเพื่อทุนแรงงาน
รวมทั้งการสรางเครื่องมือเพื่อบุกเบิกทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน เหล็ก 
รวมทั้งการสรางเครื่องจักรไอน้ํา เปนตน   ขณะที่ในดานศาสนานั้นการปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตรยังทําใหผูคนเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับคําสอนของศาสนารวมทั้งการใช
อํานาจของสันตะปาปาซึ่งเคยเชื่อกันมาอยางยาวนาน โดยผูที่มีบทบาทตอการ
เคลื่อนไหวไดแกชนช้ันปญญาชนซึ่งเกิดขึ้นมากในสมัยยุคภูมิธรรม  แตเหนือสิ่งอื่น
ใดการปฏิวัติวิทยาศาสตรยังถือเปนการเปลี่ยนถายความรูครั้งใหญอยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอนในประวัติศาสตรยุโรป การเปลี่ยนถายความรูครั้งนี้ยังถือเปนการ
เปลี่ยนผานกระบวนทัศนที่สําคัญ ทั้งยังเปนการดึงกลุมปญญาชนจํานวนมากให
เขามาอยูใตรมธงของชุมชนวิทยาศาสตรโดยอาศัยปริมณฑลของวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือพิสูจนความรูขึ้น  ขณะที่คริสตศาสนาก็คอย ๆ ถูกผลัก
ออกจากแวดวงความรูของสังคมอยางตอเนื่อง  สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นจะเห็นได
วานับจากสมัยยุคกลางเหลานักบวชซึ่งเคยเปนผูที่ผูกขาดความรูมายาวนานนับ
พันปกลับถูกทาทายความรูใหมจากเหลาฆราวาสซึ่งลวนแลวแตเปนปญญาชน   
ชนชั้นใหมที่นําขนบจารีตความรูใหมเขาแทนที่ความรูแบบเกาของศาสนา อันมีผล
ของมรดกความรูที่เชื่อถือกันมายาวนานของคริสตศาสนาคอย ๆ เลือนหายไปใน
ที่สุด  
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การใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
Use of The Library of The Department of National 

Parks, Wildlife and Plant Conservation. 
 

รัตนาภรณ  สืบสนิท1 และจุฑารัตน  ศราวณะวงศ2 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชหองสมุดกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะความ
ตองการใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เก็บรวบขอมูลจากบุคลากร 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 350 คน และวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 10 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาเพิ่มพูนความรู 
และเขาใชหองสมุดนานๆ ครั้ง โดยใชหองสมุดเมื่อตองการคนควาขอมูล สวนใหญ
ใชสื่อตีพิมพภาษาไทยประเภทหนังสือสาขาความรูทั่วไปและใชเนื้อหาปาไมสาขา
การทําและใชประโยชนจากปาไม สวนใหญใชบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควาและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศดวยการสอบถามบรรณารักษและ
เจาหนาที่ สําหรับปญหาอุปสรรคการใชหองสมุด คือ มีพื้นที่คับแคบ ทรัพยากร
สารสนเทศไมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา ไมมีบริการ         
ถายเอกสาร บุคลากรมีจํานวนนอย และผูใชไมมีเวลาเขาหองสมุด  
 ขอเสนอแนะดานความตองการที่มีมากที่สุด ไดแก หองสมุดควรมี
บรรยากาศผอนคลาย มีมุมพักผอนหยอนใจ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ ภาควิชาสารนิเทศศาสตร

และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 รองศาสตรจารย ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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มีระบบเครือขายที่รวดเร็วและเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ มีบริการ
ฐานขอมูลออนไลน บุคลากรควรมีใจรักในงานบริการและมีความรูทางดานสาขา
ปาไม 
 
คําสําคัญ : การใชหองสมุด, หองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 
ปาไม  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the use of the 
library at the Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation (DNP), and to study the obstacles, requirements in 
using the library. A mixed method approach was applied to this 
research. To gain the quantitative data, from the samples of 350 
DNP personnel. To obtain the qualitative data, an in-depth interview 
from the samples of 10 DNP personnel. The obtained data was 
statistically analyzed and presented as percentage mean and 
standard deviation 
 According to the research findings, the library users mostly 
used the library for studying and enhancing their knowledge but 
they rarely used it. The library was utilized for seeking the 
information. The printed media and information resources in Thai 
language were mainly used in the types of general books. The 
contents of general knowledge and forest fields; forestry and forest 
utilization, were used. Most samples used the services of the 
enquiry and searching, and reached the information resources 
through the librarians and staff.  

The user’ obstacles in using the library were the narrow 
space, out-of-date information resources, low-performance 
computers, none of photocopy service, a few personnel, and no 
time to enter to  the library of the users.  
 The highest scored requirements found from the study 
were relaxed atmosphere library; recreational area; up-to-date 
information resources; fast network and high- performance 
computers, online database service,  and personnel having service-
mind and knowledge in  forest field. 
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1. บทนํา 
 

 หองสมุดนับเปนสถาบันเกาแกที่สุดที่ทําหนาที่ เปนแหลงจัดเก็บ 
ใหบริการและเผยแพรสารสนเทศ โดยทั่วไปหองสมุดทําหนาที่ในการคัดเลือก 
จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ ใหบริการและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบและเนื้อหาตางๆ โดยขึ้นอยูกับประเภทของหองสมุดซึ่งสามารถแบงออก
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก หองสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา หองสมุดโรงเรียน และหองสมุดเฉพาะ (นฤมล  รักษาสุข, 
2555) 
 ปจจุบันพบวา ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ตางใหความสําคัญตอ
การคนควาหาความรูจากแหลงสารสนเทศซึ่งมีอยูมากมาย รวมถึงการพยายามจัด
ใหมีแหลงสารสนเทศเกิดขึ้นในองคกร เรียกวา หองสมุดเฉพาะ ซึ่งมีจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายหรือวัตถุประสงคของหนวยงานนั้นๆ บทบาทและภาระหนาที่สําคัญคือ 
จัดหาสารสนเทศเฉพาะดานที่มีเนื้อหาทันสมัย ตรงกับความตองการของผูใช
ภายในหนวยงาน โดยผูใชสารสนเทศสวนใหญเปนนักวิชาการ นักวิจัย (ชญาภรณ 
กุลนิติ, 2553) 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เริ่มจัดตั้งหองสมุดเฉพาะขึ้น
เมื่อครั้งอยูภายใตสังกัดกรมปาไม โดยใชชื่อวา หองสมุดกรมปาไม ดวยภารกิจ
ของกรมปาไมที่มีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากรปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางถึง 187 ลานไร การตระหนักถึงความสําคัญของแหลงความรูใน
การศึกษาคนควาทางดานวิชาการปาไม เพื่อประโยชนในการใชเปนเครื่องมือของ
รัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ และเปนเครื่องมือของประชาชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรมปาไม, 
2539) จากการศึกษาเอกสารพบวาไมมีป พ.ศ.ที่ระบุไวอยางชัดเจนวาหองสมุด
กอตั้งเมื่อใด แตปรากฏขอมูลวาแรกเริ่มสังกัด แผนกวนวิทยา กองคนควา        
(เสริมสกุล บุญทวีคูณ และ ดนยา คลายพุก,  2542) ซึ่งกองคนควาจัดตั้งขึ้นในป 
พ.ศ. 2478 (กรมปาไม, 2539) ปจจุบันงานที่เกี่ยวกับปาเศรษฐกิจและงานดาน
อนุรักษและการคุมครอง ไดตั้งขึ้นเปนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545) หองสมุดกรมปาไม ไดโอนมาสังกัดภายใตกรมอุทยาน
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แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และเปลี่ยนชื่อจากหองสมุดกรมปาไม  เปน 
หองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
 จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช นับตั้งแตจัดตั้งมาเปนระยะเวลารวม 89 ป มีเพียงการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของหนวยงานราชการ 
กรณีศึกษาหองสมุดกรมปาไม ซึ่งมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อวิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหนวยงานราชการ (พฤทธ  
กฤติยาภิชาตกุล, 2546) แตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยในแงมุมตางๆ ของการ
ดําเนินงานใหบริการหองสมุด การใชหองสมุดของบุคลากร รวมถึงปญหาอุปสรรค
ตางๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหองสมุด 
ซึ่งในระยะเวลาที่ยาวนานนับ 80 กวาปนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและมี
ความสนใจที่จะศึกษาการใชหองสมุด ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะดานความ
ตองการใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติฯ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ในการจัดบริการ
ใหไดตรงกับความตองการของผูใช ใหเกิดการใชงานทรัพยากรสารสนเทศดาน  
ปาไมไดอยางคุมคา และเพื่อใหการดําเนินงานหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติฯ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลตอความพึงพอใจของผูใช ที่
สําคัญเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการใหบริการของหองสมุดเฉพาะตอผูใชทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาการใชหองสมุดของบุคลากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
 2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะดานความตองการใช
หองสมุดของบุคลากรกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ประชากรที่ตองการศึกษา คือ บุคลากรกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืชประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่
ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,765 คน 
 กลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน และผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน 
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4. วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเแบบผสานวิธี โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ทั้งนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ บุคลากรกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล ดานสภาพการใชหองสมุด ปญหาอุปสรรคในการใชหองสมุด และ
ขอเสนอแนะดานความตองการใชหองสมุด โดยมีลักษณะขอคําถามเปนแบบให
เลือกหลายคําตอบ คําตอบเดียว คําถามปลายเปด และขอคําถามแบบ Likert 
Scale เปนอัตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (ประคอง กรรณสูต, 2542)  ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือดวยการใชสูตรในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (สรชัย  พิศาลบุตร, 2553) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชงานหองสมุด ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.920 
ปญหาอุปสรรคในการใชหองสมุด ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.932 และแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เขามาใชหองสมุดกรมฯ เปนผูกรอกแบบสอบถาม
ดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ระหวางวันที่ 1–28 
กุมภาพันธ 2558 ไดรับแบบสอบถามกลับมา 350 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
วิเคราะหประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปคํานวณหารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลขอมูลดวยตารางไขว  
(Cross Tabulation) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ดานความตองการใชหองสมุด เก็บขอมูลโดยใชวิธีติดตอขอสัมภาษณเชิงลึกเปน
รายบุคคล ใชการบันทึกเสียงและใชเวลาในการสัมภาษณ 1 ชั่วโมงตอคน ระหวาง
วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2558 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
เนื้อหา จัดกลุมความหมายแยกออกเปนประเด็นหัวขอดานความตองการใช
หองสมุดดานอาคารและบรรยากาศหองสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี 
บริการหองสมุด และบุคลากรหองสมุด  
 นําขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดทั้งหมดมาบูรณาการกับขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อ
นําเสนอผลวิจัย  
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5. ผลการวิจัยและวิจารณ 
 

 ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้
 

 5.1 ดานสภาพการใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 
 

       วัตถุประสงคการใชหองสมุด สวนใหญ (รอยละ 56.00) ใชหองสมุด
เพื่อศึกษาคนควาเพิ่มพูนความรูทั้งนี้เพราะหองสมุดเปนแหลงรวบรวมความรูที่
สําคัญในกรมฯ ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย จึงเปนแหลง
คนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูเพิ่มเติมทั้งในดานสาขาวิชาการปาไมและดานความรู
ทั่วไป 
       ความถี่และชวงเวลาในการใชหองสมุด สวนใหญ (รอยละ 54.00) 
ใชหองสมุดนานๆ ครั้ง รองลงมา (รอยละ 53.40) ใชเมื่อตองการคนควาขอมูล ซึ่ง
อาจเปนเพราะภาระงานในหนาที่รับผิดชอบที่ตองทําประจําวัน หรืออาจตอง
ประจําที่หนวยงานเพื่อใหบริการแกประชาชน จึงไมมีเวลาเขาใชหองสมุด ดังนั้น
เมื่อตองการขอมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงมีการเขาใชหองสมุดเปนแหลงศึกษา
คนควาหาขอมูล 
      ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สวนใหญ (รอยละ 85.70) ใช
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป อาจเปนเพราะหนังสือทั่วไปเปน
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเปนจํานวนมากในหองสมุดและสามารถเขาถึงไดงาย 
และมีเนื้อหาที่หลากหลาย  
     รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ สวนใหญ(รอยละ 95.70) ใชทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบสื่อตีพิมพที่เปนเชนนี้อาจเพราะทรัพยากรสารสนเทศภายใน
หองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวนมากเปนสื่อตีพิมพ จึง
มีการใชมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ 
    ภาษาสารสนเทศ สวนใหญใชทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย (รอยละ 
94.90) ที่พบเชนนี้อาจเปนเพราะทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดมีภาษาไทย
มากกวาภาษาตางประเทศ (19,811 เลม : 3,757 เลม) และบุคลากรกรมฯ มี
ทักษะความชํานาญในการอานภาษาไทยมากกวาภาษาตางประเทศ 
   บริการหองสมุดที่ใช สวนใหญ(รอยละ 64.90) ใชบริการตอบคําถาม
และชวยการคนควา เพราะวา ผูใชเปนบุคลากรที่ตองทํางานประจํา จึงไมมีเวลา



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 175 
  

 

 

ในการคนควาดวยตนเองจึงมักใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเพื่อให
บรรณารักษคนให อีกท้ังชวยใหการคนหาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น  
      เนื้อหาสาขาวิชาที่ใช สวนใหญ(รอยละ 85.40) ใชเนื้อหาสาขา
ความรูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะหองสมุดกรมฯ เปนแหลงรวบรวมความรูที่
หลากหลายสาขา แตความรูดานวชิาการปาไมมีการเก็บรวบรวมและใหบริการใน
หนวยงานที่เกี่ยวของแตละภารกิจของกรมฯ และยังมีหองสมุดภายในกรมฯ อีก 2 
แหง ไดแก หองสมุดสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช และหองสมุด
พฤกษศาสตร ซึ่งจัดเก็บเฉพาะดานปาไมเทานั้น ไมมีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศในดานอื่น ดังนั้นผูใชสวนใหญจึงใชเนื้อหาสาขาท่ัวไป  
      เนื้อหาสาขาวิชาปาไมที่ใช สวนใหญ (รอยละ 50.00) ใชสาขาการทํา
และใชประโยชนจากผลิตผลปาไมทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากในสาขานี้เปนสาขายอย
ของสาขาดานปาไมทั่วไป บุคลากรสวนใหญในกรมฯ ตองใชความรูในสาขานี้เปน
พื้นฐานในการทํางาน 
      วิธีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ สวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บรรณารักษ/เจาหนาที่ (รอยละ 74.60) ที่เปนเชนนี้ อาจจะเปนเพราะการ
สอบถามจะไดคําตอบที่รวดเร็ว และงายตอการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา ผูใชสวนใหญใชบริการตอบคําถามและ 
ชวยการคนควา 
 

 5.2 ปญหาอุปสรรคในการใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช  
 

       ดานสภาพแวดลอมทั่วไป สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรค
ระดับกลาง ซึ่งปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.11) คือ มีพื้นท่ีคับแคบ ที่เปนเชนนี้ 
อาจเปนเพราะวา หองสมุดมีพื้นที่จํากัดไมสามารถจะเพิ่มพื้นที่ใหกวางขวางได 
เนื่องจากกรมฯ มีหนวยงานในสังกัดจํานวนมาก และอยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน 
จึงทําใหพ้ืนที่ในการทํางานของแตละหนวยงานมีจํากัด  และพบวา กลุมผูบริหาร
สวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับมาก ( =4.11) คือ อากาศถายเทไมสะดวก อาจ
เปนเพราะเดิมพื้นที่ของหองสมุดเปนหองที่จัดสรางและออกแบบมาเพื่อเปนหอง
พิพิธภัณฑ จึงไมไดมีการวางระบบถายเทอากาศไวใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน
หองสมุด อีกท้ังมีกลิ่นอับช้ืนและฝุนของหนังสือเกา 
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       ดานทรัพยากรสารสนเทศ สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรค
ระดับกลางซึ่งปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 2.98)  คือ ทรัพยากรสารสนเทศไม
ทันสมัย ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา งบประมาณในการจัดหามีนอย โดยมี
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประมาณ 160,000 บาทตอป และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณจัดหาเทาเดิม ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา จึงจัดหาได
ไมทันสมัยหรือเปนปจจุบันได 
      ดานเทคโนโลยี สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรคระดับกลาง ซึ่ง
ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.15)  คือ เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา ที่
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะงบประมาณในดานการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีของ
หองสมุดมีจํากัด ไมมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องใหม เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว และมีขอจํากัดดานนโยบายการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีที่จัดหา
ทดแทนเมื่ออุปกรณเทคโนโลยีมีอายุการใชงานเกิน 5 ป 
      ดานบริการของหองสมุด สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรค
ระดับกลางซึ่งปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.11)  คือ ไมมีบริการถายเอกสาร    
ที่พบเชนน้ีอาจเปนเพราะเมื่อตองการขอมูลเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไมจําเปนตอง
ยืม ผูใชตองนําหนังสือไปถายเอกสารเอง และรานถายเอกสารในกรมฯ มีเพียง
แหงเดียว จึงทําใหไมสะดวกในการใชบริการ และพบวา กลุมผูบริหารสวนใหญ
เห็นวาเปนปญหาระดับมาก คือ การประชาสัมพันธหองสมุดนอยเกินไป ที่พบ
เชนนี้อาจเปนเพราะบุคลากรของหองสมุดขาดทักษะดานการประชาสัมพันธ 
ประกอบกับภาระงานที่รับผิดชอบมีจํานวนมากและบุคลากรมีจํานวนนอย จึง   
ยังไมสามารถจัดการประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม  
      ดานบุคลากรของหองสมุด สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรค
ระดับกลางซึ่งปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 2.86)  คือ บุคลากรมีจํานวนนอย ที่
พบเชนนีอ้าจเปนเพราะขอจํากัดดานกรอบอัตราตําแหนงซึ่งบุคลากรของหองสมดุ
เปนกลุมตําแหนงสายสนับสนุนจึงไมไดรับการจัดสรรตําแหนงเพิ่มขึ้น และยัง
พบวา กลุมผูบริหารสวนใหญเห็นวาเปนปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรขาด
ความรูในสาขาวิชาปาไม ( = 3.33)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรของหองสมุดมี
วุฒิทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไมมีตําแหนงนักเอก
สารสนเทศทางดานปาไมโดยตรง  
      ดานผูใชบริการ สวนใหญเห็นวาเปนปญหาอุปสรรคระดับกลางซึ่ง
ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.01)  คือ ไมมีเวลาเขาใชหองสมุด ที่เปนเชนนี้อาจ
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เปนเพราะหนาที่ความรับผิดชอบและภาระงานประจําของบุคลากรกรมฯ จึงไมมี
เวลามากนัก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องนี้ในการศึกษาความถี่ในการเขาใช
หองสมุดซึ่งพบวาเขาใชนานๆ ครั้ง และเขาใชเมื่อตองการคนควาขอมูล 
 

 5.3 ความตองการดานการใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
 

     ดานสภาพแวดลอมทั่วไป สวนใหญ (รอยละ 63.70) (n = 3) ตองการ คือ 
จัดใหมีบรรยากาศผอนคลาย โดยควรมีมุมพักผอน เชน มุมกาแฟ มุมสวนหยอม 
รองลงมา (รอยละ 42.30) (n=3) ควรมีเฟอรนิเจอรที่มีความทันสมัยและดึงดูดใจ 
ควรมีมุมสวนตัวเพื่อการคนควาเฉพาะบุคคล และ(รอยละ 52.60) (n = 2) 
หองสมุดควรตั้งอยูในบริเวณที่ไปมาสะดวก รวมทั้ง(รอยละ 0.80) (n = 4) ควรมีหอง
มัลติมีเดีย  ที่พบเชนน้ีอาจเปนเพราะวาหองสมุดมีลักษณะของหองสมุดในยุคเกา 
ไมมีการปรับปรุงและตกแตงใหมใหมีความทันสมัย อีกทั้งกรมฯ มีเนื้อที่และ
บริเวณกวางขวาง ในขณะที่หองสมุดตั้งอยูบริเวณสวนหนา ในขณะที่หนวยงาน
สวนใหญอยูขางในซึ่งไกลจากหองสมุด จึงทําใหไมสะดวกในการเขาใชหองสมุด 
รวมถึงการปรับปรุงใหมีมุมสวนตัวและหองมัลติมีเดียเพื่อใหรองรับกับสื่อ
สารสนเทศในปจจุบัน 
     ดานทรัพยากรสารสนเทศ สวนใหญ (รอยละ 75.70) (n = 1) ตองการ    
คือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาที่ทันสมัยมากกวานี้ และผูตอบ (n = 6)  
ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับประวัติ และเอกสารพัฒนาการของ
กรมฯ รวมทั้งสารสนเทศเฉพาะดานปาไมทั้งหมด และผูตอบ (n = 4) ควรจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ที่พบเชนนี้ อาจเพราะเปนดวยขอจํากัดดาน
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจํานวนนอย ทําใหไมสามารถจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัยได  รวมถึงไมสามารถจัดหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีราคาสูงมาใหบริการได สวนการจัดหาขอมูลประวัติของกรมฯ 
เนื่องจากหองสมุดกรมฯ มีหนาที่จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศของกรมฯ อยูแลว 
ดังนั้น จึงควรทําหนาที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลประวัติเกี่ยวกับกรมฯ รวมถึง
สารสนเทศทางดานปาไมทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณเพื่อใหเปนแหลงคนควา
ขอมูลที่สําคัญและครบทุกดานของกรมฯ และผลการวิจัยยังพบอีกวา สวนใหญ
(รอยละ 99.40) ตองการดานทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาดานปาไม สาขา        
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วนผลิตภัณฑ การแปรรูปไมและการนําไปใชประโยชน และสาขาเศรษฐกิจและ
สังคมการปาไมระดับชาติเทากัน ที่พบเชนนี้ อาจเปนเพราะปจจุบันมีการใช
ประโยชนจากปาไมจํานวนมาก และการดูแลรักษาปาไมในระดับชาติ เปนภารกิจ
หลักที่สําคัญของกรมฯ 
      ดานเทคโนโลยี สวนใหญ (รอยละ 54.30) (n = 2) ตองการระบบ
เครือขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่พบเชนนี้อาจเปนเพราะหองสมุดมี
ขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยี เนื่องจากไมมีการจัดสรร
งบประมาณประจําปดานอุปกรณเทคโนโลยีใหแกหองสมุดโดยตรง  
     ดานบริการของหองสมุดที่ตองการใหมีบริการเพิ่มเติม สวนใหญ
(รอยละ 60.00) (n = 2) ตองการบริการฐานขอมูลออนไลน ที่พบเชนนี้อาจเปน
เพราะเนื่องจากยังไมเคยมีฐานขอมูลออนไลนใหบริการภายในหองสมุด ทั้งนี้
เพราะไมมีงบประมาณในการจัดหา และฐานขอมูลออนไลนมีราคาสูง   
     ดานบุคลากรของหองสมุด สวนใหญ (รอยละ 75.10) (n = 2) ตองการให
รักในงานบริการ (Service Mind) ที่พบเชนนี้อาจเปนเพราะวา เมื่อบุคลากร
หองสมุดมีใจรักในงานบริการแลว จะทําใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และการใหบริการที่ดีแกบุคคลภายในและภายนอกจะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
หองสมุด และผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ ผลการวิจยัยังพบอีกวาผูตอบ (n = 6) 
ตองการใหบุคลากรหองสมุดมีความรูดานวิชาการปาไมเนื่องจากเปนหองสมุด
เฉพาะดานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่พบวาปญหาอุปสรรคดานบุคลากร
หองสมุดคือ บุคลากรขาดความรูในสาขาวิชาปาไม  ที่พบเชนน้ีเพราะเมื่อบุคลากร
หองสมุดมีความรูในดานวิชาปาไมแลวยอมจะชวยใหการบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา และสามารถแนะนําแหลงสารสนเทศทางดานปาไมใหแกผูใชได
อยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการเพิ่มมากขึ้น 
  
6. สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ใชการวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามและการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมวิชาการ ซึ่งเปนผูใชขอมูลสารสนเทศ
เชิงลึก พบวา ผูใชหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาเพิ่มพูนความรูและเขาใชหองสมุด
นานๆ ครั้ง โดยเขาใชเมื่อตองการคนควาขอมูลและใชสื่อตีพิมพภาษาไทย
ประเภทหนังสือสาขาความรูทั่วไปและใชเนื้อหาปาไมสาขาการทําและใช
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ประโยชนจากปาไม สวนใหญใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาและเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดวยการสอบถามบรรณารักษและเจาหนาที่ สําหรับปญหา
อุปสรรคการใชหองสมุด คือ หองสมุดมีพื้นที่คับแคบ ทรัพยากรสารสนเทศ       
ไมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ํา ไมมีบริการถายเอกสาร บุคลากร
มีจํานวนนอยและขาดความรูทางดานปาไม และผูใชไมมีเวลาเขาหองสมุด 
ขอเสนอแนะดานความตองการที่มีมากที่สุด ไดแก หองสมุดควรมีบรรยากาศ  
ผอนคลาย มีมุมพักผอนหยอนใจ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบ
เครือขายที่รวดเร็วและเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ มีบริการฐานขอมูล
ออนไลน บุคลากรควรมีใจรักในงานบริการและมีความรูทางดานสาขาปาไม  
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืชในการนําไปใชเพื่อวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงตอไป อยางไรก็ตาม
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุมผูใชในภาพรวม ดังนั้น การวิจัยในครั้งตอไปจึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยความตองการใชหองสมุดเฉพาะกลุม เพื่อใหผลการวิจัยสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชเฉพาะกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิเชน 
การศึกษาความตองการใชบริการของกลุมนักวิชาการปาไม โดยใชวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งจะทําใหไดผลวิจัยที่สามารถนําไปปรับปรุงการบริการตอบสนอง
เฉพาะกลุมนักวิชาการปาไมไดอยางแทจริง และควรศึกษาสมรรถนะของ           
ผูใหบริการสารสนเทศทางดานปาไม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูใหบริการสารสนเทศทางดานปาไมตอไป 
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แนวทางการวิเคราะหคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวถิ่น1 
 

ธนานันท ตรงดี2 
 

บทคัดยอ 
 

สิ่งที่เปนลักษณะเดนประการหนึ่งของคําอีดิโอโฟนคือการใชเสียง     
สื่อความ นั่นคือเสียงในคําเหลานี้ สามารถสื่อความหมายบางประการได ถึงแมจะ
มี ผูศึกษาคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวมาบางแลว แตก็เปนเพียงบางถิ่นเทานั้น ยังมี
ภาษาลาวถิ่นอีกจํานวนมากที่ยังไมมีผูศึกษาเลย หากมีการศึกษาขึ้นอีกใน   
หลายๆ ถิ่นแลวก็จะสามารถทราบลักษณะรวมของคําอีดิโอโฟนในภาษากลุมลาว
ได บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางในการศึกษาคําอีดิโอโฟนใน  
ภาษาลาวถิ่น โดยใชขอมูลภาษาลาวเวียงจันทนมาเปนตัวอยาง เนื้อหาของ
บทความเริ่มตั้งแตการใหนิยามคําอีดิโอโฟนวาเปนคําที่มีลักษณะพิเศษและใช
พรรณนา     จินตภาพจากการรับรูทางประสาทสัมผัส มีการใหเกณฑการระบ ุ 
คําอีดิโอโฟนวาจะตองเปนคําวิเศษณแบบพรรณนาไมใชแบบบรรยาย มีการเสนอ
วาควรแยกประเภทคําอีดิโอโฟนเปน 5 ประเภทตามประเภทของประสาทสัมผัส              
คําอีดิโอโฟนในภาษาลาวเวียงจันทนเปนคําที่มี 1-4 พยางคโดยมีลักษณะพิเศษ  
คือ การสัมผัสสระหรือการสัมผัสพยัญชนะ ประเด็นที่สําคัญที่สุดในบทความนี ้ 
คือ การแสดงใหเห็นวาคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวใชเสียงสื่อความ ทั้งเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การกลาวซ้ํา และการซ้ําคํา โดยชี้ใหเห็นความเปน  
ประติมาของการใชเสียงสื่อความดวย นอกจากนี้ยังเสนอประเด็นใหมคือ       
การทดลองเพื่อเขาถึงความคิดในการเชื่อมโยงเสียงกับความหมายของเจาของ
ภาษาในคําอีดิโอโฟนดวย ประเด็นตางๆ ที่นําเสนอเปนแนวทางนี้สามารถนําไป
ศึกษาในภาษาลาวถิ่นอื่นๆ ซึ่งยังไมมีผูใดศึกษาได 
 

                                                        
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องไวยากรณภาษาลาวโดยไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2556 

2 อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



182 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 

 

คําสําคัญ :  คําอีดิโอโฟน, ภาษาลาว, ภาษาลาวถิ่น, การใชเสียงสื่อความ, ความ
เปนประติมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 11 เลม 2 (2558) 183 
  

 

 

Abstract 
 

Sound symbolism is one of the salient characteristics found 
in an ideophone. Its sounds can convey some senses of meaning. 
Even though there are some studies on the ideophones in Lao 
dialects but it can be regarded that those are not sufficient. There 
are many Lao dialects which have not been studied. If there are 
more studies in other Lao dialects, the common characteristics of 
Lao ideophones could be found. The purpose of this paper is to 
propose some guidelines in studying the ideophones in Lao dialects. 
An analysis of the ideophones in Vientiane Lao is shown as an 
example. The contents of this paper proceed from the definition of  
ideophones as the marked words that depict sensory imagery. The 
criteria of selecting an ideophone are given that they must be 
depictive adverbs, not to be descriptive ones. It is found that 
Vientiane Lao ideophones are formed with 1-4 syllables, marked by 
rhyming and alliteration. The sound symbolic system shows that its 
consonant, vowel, tone, repetition and reduplication can convey its 
meaning. The iconicity of sound symbolism in Vientiane Lao 
ideophones is also pointed out. Apart from the topics mentioned 
above, an experiment on ideophones to access the cognition of 
native speakers concerning the linkage between sound and meaning 
is suggested either. These proposed guidelines can be used in 
studying other Lao dialects. 
 
Keywords : Ideophone, Lao Language, Lao Dialect, Sound Symbolism, 
Iconicity 
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1. บทนํา 
 

 คําวา อีดิโอโฟน อาจจะไมคุนหูสําหรับคนไทยเทาใดนัก เพราะเปนคําที่
นักภาษาศาสตรตะวันตกที่ศึกษาภาษาในแอฟริกาเปนผูใชกอนใครอื่น กลาวกันวา
ผูที่ใชคํานี้เปนคนแรก คือ โดค (Doke, 1935:118) เขาไดนิยามคําประเภทนี้ไววา 
คําอีดิโอโฟน คือ คําที่ใชแสดงความคิดดวยเสียงแบบหนึ่ง มักเปนคําๆ หนึ่งที่มี
ลักษณะแบบคําเลียนเสียง ซึ่งใชบรรยาย ภาคแสดง คุณลักษณะหรือวิเศษณ ที่
เกี่ยวกับ ทาทาง สี เสียง กลิ่น การกระทํา สภาพ หรือความเขม (A vivid 
representation of an idea in sound. A word, often onomatopoetic, 
which describes a predicate, qualificative or adverb in respect to 
manner, colour, sound, smell, action, state or intensity) 
 ภายหลังมีผูนิยามคําอีดิโอโฟนไวอยางกวางๆ และงายๆ ไดแก นิยาม
ของดิงเกอมานเซ (Dingemanse, 2011:25) เขานิยามวา คําอีดิโอโฟนคือคําที่มี
ลักษณะพิเศษซึ่งพรรณนาจินตภาพทางประสาทสัมผัส (Ideophones are 
marked words that depict sensory imagery)  
 เพื่อใหผูอานไดทราบถึงลักษณะของคําอีดิโอโฟนไดเร็วขึ้น จะขอ
ยกตัวอยางคําในภาษาไทยมาพอสังเขป คําที่ใชขยายกริยาในภาษาไทยเราจะ
เรียกรวมๆ กันวา คําวิเศษณ ดังในประโยคตอไปนี ้
    (1) เตา คลาน ชาๆ 
    (2) เตา คลาน ตวมเตี้ยม 
 ทั้งคําวา ชาๆ และ ตวมเตี้ยม ตางก็เปนคําวิเศษณที่ใชขยายกริยา และ
ความหมายคลายกัน แต ชาๆ จะเปนคําวิเศษณธรรมดา สวนคําวา ตวมเตี้ยม จะ
เปนคําวิเศษณประเภทอีดิโอโฟน ตามนิยามขางตน เพราะเปนคําที่ใชพรรณนาให
เห็นอากัปกิริยาของเตาได 
 คําวิเศษณประเภทคําอีดิโอโฟนที่ใชพรรณนาสีก็มีดวย เชน ในประโยค
ที่ (4) 
    (3) เสื้อของเขาสีแดง เหลือเกิน 
    (4) เสื้อของเขาสีแดง แปด 
 คําวิเศษณประเภทคําอีดิโอโฟนท่ีใชพรรณนากลิ่นก็มี เชน ในประโยคที่ 
(6) 
    (5) กลิ่นของมันเหม็น สุดๆ เลย 
    (6) กลิ่นของมันเหม็น ฉึ่ง เลย 
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 คําวิเศษณประเภทคําเลียนเสียงนับเปนคําอีดิโอโฟนทั้งหมด เพราะใช
พรรณนาเสียงที่ไดยินคลายจริงได คําประเภทนี้มีเปนจํานวนมากในภาษาไทย 
เชนคําวา ปรี๊ด ในประโยคที่ (7) 
    (7) ตํารวจเปานกหวีดดัง ปรี๊ด 
 มีผูศึกษาและวิเคราะหคําอีดิโอโฟนในภาษาแถบตะวันออกมาบางแลว
และสมัยกอนมักจะใชคําเรียกที่แตกตางไป เชน ดิฟฟล็อธ (Diffloth, 1976) ที่
เรียกคําประเภทนี้ในภาษาเซไม (Semai) วา Expressives คิตะ (Kita,1997) 
เรียกคําประเภทนี้ในภาษาญี่ปุนวา Mimetics 
 หลังสหัสวรรษ 2000 ผูที่ศึกษาเรื่องนี้ใชคําวา ideophone เปนสวน
ใหญ เชน วัตสัน (Watson, 2001) โบโดโม (Bodomo, 2006) ดิงเกอมานเซ 
(Dinegemanse, 2011) และมีหนังสือชื่อ Ideophones (Erhard Voeltz & 
Kilian-Hatz, 2001) ที่รวมบทความที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตชื่อ 
www.ideophones.org ดวย 
 

2. วัตถุประสงค 
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเสนอประเด็นที่จะนําไปใชเปนแนวทางใน
การศึกษาคําอีดิโอโฟนท่ีปรากฏในภาษาลาวถิ่นตางๆ ประเด็นเหลานี้เปนผลจาก
การที่ผูเขียนไดศึกษาคําอีดิโอโฟนในภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาลาวเวียงจันทน
มาบางแลว และมีความคิดวาควรจะไดมีการศึกษาคําประเภทนี้ในภาษาลาวถิ่น
ตางๆ ซึ่งยังไมมีผูศึกษาหรืออาจจะนําไปใชศึกษากลุมภาษาลาวอื่นๆ เชน 
ภาษายอ ภาษาโยยและภาษากะเลิง หรือภาษาไทกลุมภาษาผูไท ภาษาพวนและ
ภาษาญอ เปนตน 
 ประเด็นที่จะนําเสนอ ไดแก การระบุคําอีดิโอโฟน การจัดประเภท 
ลักษณะรูปคํา การวิเคราะหการใชเสียงสื่อความ (sound symbolism) ความ
เปนประติมา (iconicity) และประเด็นสุดทายซึ่งเปนเรื่องที่แทบจะไมมีผูใด
กลาวถึงเลยในการศึกษาคําอีดิโอโฟนในภูมิภาคนี้ คือ การใชเสียงสื่อความที่
เกี่ยวของกับระบบปริชาน (cognition) ของเจาของภาษา 
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3. ขอมูลที่นํามาศึกษา 
 

 ขอมูลที่จะนํามาศึกษาเพื่อเปนตัวอยางและแนวทางในบทความนี้เปน
ขอมูลคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวเวียงจันทน โดยในชั้นตนไดเก็บจากวัจนานุกรม
ภาษาลาว 3 เลม ไดแก มะหาสิลา วีระวงส (2549) ทองคํา ออนมะนีสอน (2008) 
และสีเวียงแขก กอนนิวง (2010) รวบรวมได  652 รายคํา (entry) จากนั้น จึงนํา
คําไปสอบถามความหมายโดยละเอียดจากเจาของภาษาอีกครั้ง วา คําๆ นั้น
พรรณนาใหเห็นภาพอยางไร หรือไดยินเสียงในลักษณะใด เปนตน สวนผูที่
ตองการจะศึกษาคําประเภทนี้ในภาษาลาวถิ่นอื่นๆ ที่ยังไมมีผูรวบรวมคําเหลานี้ไว 
ก็สามารถเก็บขอมูลได โดยนําคํากริยาที่เกี่ยวของกับประสาทสัมผัสทั้งหาไปถาม
เจาของภาษา เชน ถามวา เหม็น มีแบบใดบาง หรือ มีวิ่งดวยอาการอยางไรบาง 
เปนตน 
 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาลงในตาราง โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท     
เอกเซล แบงเปนชอง ชองแตละชองลงขอมูลดังนี้ (พ.=พยัญชนะ ส.=สระ ว.=
วรรณยุกต ป.=ประเภท) 
 

คํา พ.1 ส.1 พ.2 ว.1 พ.3 ส.2 พ.4 ว.2 ป. ความหมาย 
คางยาง ค อา ง สต ย อา ง สต อา  
เอาะเญาะ อ เอาะ  ก ญ เอาะ  ก   
           

 

 สาเหตุที่ลงขอมูลในตารางเชนนี้ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเรียงหรือ
จัดกลุมขอมูล เชน ถาตองการใหคําที่มีเสียงสระ อา มาเรียงอยูรวมกันก็สามารถ
สั่งใหโปรแกรมเรียงขอมูลใหไดอยางรวดเร็ว สามารถนํามาวิเคราะหตามประเด็น
ตางๆ ที่จะไดกลาวโดยลําดับตอไป 
 

4. ประเด็นที่ควรทําการศึกษา 
 

 ประเด็นที่ควรทําการศึกษาที่จะกลาวถึงนี้เปนประเด็นที่ผูเขียนไดศึกษา
มาบางแลว รวมทั้งประเด็นที่ผูอื่นไดศึกษาไวแตยังไมชัดเจน และมีประเด็นใหมที่
จะนําเสนอในบทความนี้ ประเด็นตางเหลานี้ ไดแก การระบุวาคําใดในภาษาลาว
เปนคําอีดิโอโฟน การแบงประเภท ลักษณะรูปคํา การใชเสียงสื่อความ ความเปน
ประติมา และการทดลองเกี่ยวกับคําอีดิโอโฟน 
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     4.1 การระบุวาคําใดเปนคําอีดิโอโฟน 
 

         การระบุวาคําใดในภาษาลาวเปนคําอีดิโอโฟนสามารถใชเกณฑตางๆ ได 
โดยเกณฑแรกจะตองพิสูจนวาคํานั้นเปนคําวิเศษณหรือไม โดยใชเกณฑของ 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2553 : 55) ที่กลาววา คําวิเศษณเปนคําที่มีลักษณะ
สําคัญดังนี้  
 1) ปรากฏหนาหรือหลังคํากริยา  
 2) ไมปรากฏกับคําวา ไม 
 3) ไมปรากฏกับตัวกําหนด นี้  
 โดยไดยกตัวอยางคําวา จะ ไม คง ก็ เพิ่ง ซึ่งปรากฏหนาคํากริยา และ
คําวา กัน ทันที เหลือเกิน แปล จั๊ว ซิกๆ เอง แลว ไป ซึ่งปรากฏหลังคํากริยา 
ตัวอยางคําวิเศษณหลังกริยาที่อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ยกมานี้ มีคําอีดิโอโฟนอยู 3 
คํา ไดแก แปล จั๊ว ซิกๆ คําเหลานี้ปรากฏกับคําวา ไม ไมได เชน (เครื่องหมาย * 
แสดงวาผิดไวยากรณ) 
 (8) * ฉันอ่ิมไม แปล 
 (9) * ผิวเขาขาวไม จั๊ว 
 (10)* เธอรองไหไม ซิกๆ  
 ดวยเหตุที่คําวา แปล จั๊ว ซิกๆ ปรากฏหลังคํากริยาและขยายคํากริยา 
แตปรากฏกับคําวา ไม ไมได จึงสรุปไดวา คําเหลานี้เปนคําวิเศษณ ในกรณีของ
ภาษาลาวก็สามารถใชเกณฑเดียวกัน เชน  
 (11) * ขอยอิ่มบ แอแล 
 (12) * ผิวลาวขาวบ จูนพูน 
 (13) * เพิ่นฮองไหบ หงุยหงุย 
 มีขอสังเกตประการหนึ่งคือ อาจมีคํากริยาในภาษาลาวที่มีลักษณะคลาย
คําอีดิโอโฟน เชน คําวา ซวดลวด ‘ชอบละลาบละลวง’ คํานี้สามารถปรากฏหลัง
คําวา บ ได เชน 
 (14) เด็กนอยซุมนี้ บ ซวดลวด ดอก 
 เมื่อปรากฏหลังคําวา บ ได แสดงวา คําวา ซวดลวด เปนคํากริยา
อกรรม ไมใชคําวิเศษณประเภทคําอีดิโอโฟนแตอยางใด 
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 เกณฑตอไปที่จะนํามาระบุคําอีดิโอโฟน ไดแก การพิจารณาความหมาย
ของคํานั้นวา เปนคําวิเศษณที่บรรยายหรือพรรณนากริยาของประโยค ดังที่ได
กลาวไปบางแลวในบทนําวา คําวิเศษณธรรมดาจะใชบรรยายกริยาของประโยค 
แตคําวิเศษณประเภทคําอีดิโอโฟนจะใชพรรณนาจินตภาพ เชน 
 (15) ถานไฟ แดง จา 
 (16) ถานไฟ แดง จื่งคื่ง 
 คําวา จื่งคื่ง ในประโยค (16) เปนคําอีดิโอโฟน เพราะสามารถพรรณนา
ภาพของถานไฟที่กําลังลุกโชนอยูได สวนคําวา จา ใน (15) ไมไดพรรณนาจินต
ภาพแตอยางใด เพียงแตเนนความแรง (intensification) เทานั้น 
 เกณฑอีกประการหนึ่งคือ รูปของคําอีดิโอโฟนมักจะมีลักษณะพิเศษบาง
ประการที่ตางไปจากคําวิเศษณโดยทั่วไป กลาวคือคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวมักจะ
เปนคําสองพยางคเปนสวนใหญและมีลักษณะสัมผัสสระ (rhyme) หรือมีสัมผัส
พยัญชนะตน (alliteration) ของพยางคหนากับพยางคหลังของคํา เชน  
 (17) มันยืน คางยาง อยู 
 (18) มันยืน  กางกะ อยู 
 ลักษณะของรูปคําอีดิโอโฟนจะไดกลาวเพิ่มเติมในขอตอไป 
 
     4.2 ลักษณะรูปคําของคําอีดิโอโฟน 
 

 รูปคําของคําอีดิโอโฟนมีตั้งแตคํา 1 พยางค 2 พยางค 4 พยางค และไม
จํากัดจํานวนพยางค ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 คําอีดิโอโฟนท่ีมี 1 พยางค เชน 
  (19) แอวหลั่น กวัด   ‘เอวมีเสียงลั่นปุด’ 
  (20) ตกใจ หวาม   ‘ตกใจวาบ’ 
  (21) หยุด จะ   ‘หยุดกึก’ 
 คําอีดิโอโฟนที่มี 2 พยางค จํานวนมากพบวาเปนคําที่มีสัมผัสสระ หรือ
สัมผัสพยัญชนะกับสระ เชน 
  (22) นอนหมูบ จูบพูบ  ‘นอนคว่ําหนา’ 
  (23) เด็กนอยยืน แจงแจะ  ‘เด็กนอยยืนถางขา’ 
  มีจํานวนนอยที่ใชสระหลังกับสระหนาที่มีระดับลิ้นเดียวกันในพยางค
แรกกับพยางคท่ีสองตามลําดับ เชน 
  (24) ปายเซือกหอย โตงเลง  ‘ปลายเชือกหอยโตงเตง’ 
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  (25) ปายเซือกหอย ตองแลง  ‘ปลายเชือกหอยตองแตง’ 
  (26) หมากมวงหอย โตนเตน   ‘มะมวงหอยโตงเตง’ 
 คําอีดิโอโฟนที่มี 2 พยางค อาจเกิดจากการกลาวซ้ํา (repetition) ก็ได 
เชน 
  (27) จัวนอยเคาละคัง แกงๆ  ‘เณรนอยเคาะระฆังแหงงๆ’ 
  (28) น้ําบกลง ญวบๆ  ‘น้ําลดลงยวบๆ’ 
 คําอีดิโอโฟนท่ีมี 4 พยางค โดยมากเกิดจากการซ้ําคํา (reduplication) 
โดยเปลี่ยนสระหลังมาเปนสระหนาที่มีระดับลิ้นเดียวกัน หรือบางคําอาจเติม กะ- 
ขางหนา เชน 
  (29) คนนอนหมูบ จูบพูบ จีบพีบ  ‘คนนอนคว่ํ าหน ากันหลาย
ลักษณะ’ 
  (30) เห็นคนนั่ง โตดโปด เตดเปด  ‘เห็นคนนั่งกันหลายลักษณะ’ 
  (31) เสื้อขาด จองปอง แจงแปง ‘เสื้อขาดเปนรูหลายรูหลาย
ขนาด’ 
  (31) เวาหัว กะเจาะ กะจอก  ‘ทั้งพูดทั้งหัวเราะ’ 
 คําอีดิโอโฟนท่ีไมจํากัดจํานวนพยางค ไดแก คําที่สามารถกลาวซ้ํากี่ครั้ง
ก็ได เชน 
  (32) จัวนอยเคาละคัง แกงๆๆๆๆ ‘เณรนอยเคาะระฆังแหงงๆๆๆ ’ๆ 
  (33) น้ําบกลง ญวบๆๆๆๆ  ‘น้ําลดลงยวบๆๆๆๆ’ 
 
     4.3 การจัดประเภทของคําอีดิโอโฟน 
 

 คําอีดิโอโฟนในภาษาลาวสามารถจัดประเภทได 5 อยาง ตามประเภท
ของประสาทสัมผัส กลาวคือ ถาคํานั้นใชพรรณนาจินตภาพท่ีเกิดจากการรับรูทาง
หู ก็จะถูกจัดเปนประเภทหนึ่ง ถาคํานั้นใชพรรณนาจินตภาพที่เกิดจากการรับรู
ทางสายตาก็จะถูกจัดเปนอีกประเภทหนึ่ง เปนตน 
 อันที่จริงมีผูศึกษาคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวและไดแบงประเภทไวแลว 
ไดแก งานของ ธนานันท ตรงดี (Trongdee, 1996) สวนงานของคริสฟลด 
(Crisfield, 1978) และเวยแลนด (Wayland, 1996) ไมไดแบงอยางชัดเจน
เหมือนงานแรก 
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 คําอีดิโอโฟนภาษาลาวประเภทมี 5 ประเภท บางประเภทอาจมีประเภท
ยอยได ดังจะแสดงตัวอยางตอไปนี้ 
 

 4.3.1 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาจินตภาพจากการรับรูทางหู 
         คําที่ใชพรรณนาจินตภาพประเภทนี้ จะรวมคําที่เดิมเรียกกันวาคํา
เลียนเสียงดวย เชน 
  (34) ฟาฮองดัง ตึ้ง   ‘ฟารองดังครืน’ 
         แตคําอีดิโอโฟนมิใชคําเลียงเสียงเพียงอยางเดียวเพราะแมแต
ความเงียบก็พรรณนาได เชน  
  (35) เฮือนน้ีคือมิด อิ่มซิ่ม อยู   ‘บานนี้ทําไมเงียบสงัด’ 
        อนึ่ง คําประเภทนี้อาจปรากฏหลังคําวา ดัง กลายเปนหนวยสราง
กริยาเรียง ฮองดัง ดังตัวอยาง (34) ขางตน 
 

 4.3.2 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาจินตภาพจากการรับรูทางตา 
         คําที่ใชพรรณนาจินตภาพประเภทนี้ อาจแบงประเภทยอยไดอีก 
ไดแก ประเภทพรรณนาสีประเภทพรรณนาแสง ประเภทพรรณนาอากัปกิริยา 
และประเภทพรรณนารูปลักษณ โดยลําดับเชน 
  (36) เลือดแดง จายวาย  ‘เลือดแดงฉาน’ 
  (37) ฟาแจง จางปาง  ‘ฟาสวางโร’ 
  (38) ไอขึ้นเฮ็ด ทวนทวน อยู  ‘ไอน้ํากําลังพุงขึ้น’ 
  (39) หางงอ ลองงอง  ‘หางโคงงอ’ 
       คําประเภทนี้อาจปรากฏรวมคําวา เฮ็ด...อยู กลายเปนหนวยสราง
กริยาเรียง ขึ้นเฮ็ด สวนคําวา อยู เปนคําวิเศษณแสดงการณลักษณะที่กําลังดําเนิน
อยู ดังตัวอยาง (38) ขางตน 
 

 4.3.3 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาจินตภาพจากการรับรูทางจมูก 
         คําที่ใชพรรณนาจินตภาพประเภทนี้ เปนคําที่บอกวากลิ่นนั้นเปน
อยางไร เชน  
  (40) ปาแดกเหม็น ตึหลึ   ‘ปลาราเหม็นฉึ่ง’ 
 

 4.3.4 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาจินตภาพจากการรับรูทางลิ้น 
         คําที่ใชพรรณนาจินตภาพประเภทนี้ จะบอกลักษณะของรสชาติ 
เชน 
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  (41) น้ําตานหวาน จวยจวย   ‘น้ําตาลหวานจอย’ 
 
 4.3.5 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาจินตภาพจากการรับรูทางสัมผัส 
         คําที่ใชพรรณนาจินตภาพประเภทนี้ อาจแบงเปน 2 ประเภทยอย
ไดแก ประเภทพรรณนาความรูสึกและประเภทพรรณนาอารมณ เชน 
  (42) มือเย็น จอยจอย  ‘มือเย็นเฉียบ’ 
  (43) ลาวสูนขึ้น วืดวืด  ‘เขาโกรธขึ้นอยางพลุงพลาน’ 
       คําอีดิโอโฟนในภาษาลาวเทาที่รวบรวมไดสามารถจัดประเภทได
ตามขางตน การจัดเชนนี้มีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะหระบบการใชเสียงสื่อ
ความในภาษาลาว ดังจะไดกลาวในประเด็นตอไป 
 

     4.4 การใชเสียงสื่อความของคําอีดิโอโฟน  
 

          การใชเสียงสื่อความ (sound symbolism) เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด
และไมอาจละเลยไดในการศึกษาคําอีดิโอโฟนของแตละภาษา ผูที่นิยามคําวา   
การใชเสียงสื่อความไดคอนขางชัด ไดแก ฮิลตัน นิโคลส และโอฮาลา (Hilton, 
Nichols & Ohala,1994:1) โดยนิยามไววา การใชเสียงสื่อความคือ การเชื่อมโยง
โดยตรงระหวางเสียงกับความหมาย (Sound symbolism is the direct 
linkage between sound and meaning.)   
 การใชเสียงสื่อความอาจแบงเปนประเภทยอยไดดังท่ี ฮิลตัน นิโคลสและ
โอฮาลา (1994:2-6) แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1)  Corporeal sound symbolism เปนการใชเสียงสื่อความโดยการ
ใชเสียงบางเสียงหรือรูปแบบของทํานองเสียงเพื่อแสดงสภาวะทางอารมณหรือ
ทางรางกายของผูพูด ซึ่งรวมทั้งเสียงไอ เสียงสะอึก และเสียงอุทาน  
 2) Imitative sound symbolism เปนการใชเสียงสื่อความโดย
เกี่ยวของกับคําหรือวลีเลียนเสียงในสิ่งแวดลอม เชน เสียงนก เสียงสัตวตางๆ 
เสียงไซเรน เปนตน 
 3) Synesthetic sound symbolism เปนกระบวนการที่เสียงในคํา   
ไมวาจะเปนเสียงสระ เสียงพยัญชนะ หรือวิสัทลักษณ (prosodies) ถูกเลือกให
แสดงคุณสมบัติที่มองเห็นได สัมผัสได หรือตอบสนองไดของสิ่งตางๆ เชน ขนาด 
และรูปราง เปนตน 
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 4) Conventional sound symbolism เปนการใชเสียงสื่อความดวย
เสียงบางเสียงหรือเสียงควบ เชนเสียง gl ในคําวา glitter ‘แวววับ’ glisten 
‘ระยิบระยับ’ glow ‘แสงเรือง’ glimmer ‘แสงสลัว’ เปนตน คําเหลานี้มี
ความหมายเกี่ยวกับแสง ดังนั้น gl มีสถานะคลายกับวาเปนหนึ่งหนวยคําที่มี
ความหมาย ดังนั้นจึงมีผูเรียกวา phonesthemes 
 การใชเสียงสื่อความของคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวสมควรที่จะถูกจัดอยู
ในประเภทท่ี 2 และ 3 ตามการแบงขางตน ผูที่ศึกษาการใชเสียงสื่อความของคํา
อีดิโอโฟนในภาษาลาวคนแรกๆ ไดแก คริสฟลด (Crisfield, 1978:53-56) เขาได
ใหตัวอยางกระบวนการใชเสียงสื่อความไวโดยสังเขปได ดังนี ้
 1. การใชความสั้นยาวของเสียงสระจะสื่อความตางกัน เสียงสระสั้นกับ
สระยาวจะแสดงความตรงกันขามกันระหวาง สูงกับต่ํา เร็วกับชา เล็กกับใหญ 
เปนตน เชนในคําวา 
  (44) บาด ตี่ แมะแญะ  ‘แผล เปด เล็กๆ’ 
  (45) บาด ตี่ แมแญ   ‘แผล เปด กวาง’ 
  (46) ไฟ ฮุง แม็บแม็บ  ‘ไฟสวางแว็บๆ’ 
  (47) ไฟ ฮุง แมบแมบ  ‘ไฟสวางวาบๆ’ 
 2. การใชเสียงสระตางกันจะแสดงความตางกัน กลาวคือสระหนา (อี เอ 
แอ) จะสื่อความวาสิ่งนั้นมีลักษณะแบน สระหลังปากไมหอ (อือ เออ อา) จะสื่อ
ความวาสิ่งนั้นมีลักษณะกวาง และสระหลังปากหอ (อู โอ ออ) จะสื่อขนาดหรือ
ลักษณะกลม สระหนาที่ตางกัน จะสื่อขนาดหรือลักษณะที่ตางกัน และสระหลังก็
จะสื่อขนาดหรือลักษณะตางกันดวย เชน 
  (48) ญาว คีดลีด    ‘ยาวและผอม’ 
  (49) ญาว เคดเลด   ‘ยาวแบนและหนา’ 
  (50) ญาว แคดแลด   ‘ยาวแบนและบาง’ 
  (51) ญาว คาดลาด   ‘ยาวกวางและเปด’ 
  (52) ญาว คูดลูด   ‘ยาวกลมและใหญ’ 
  (53) ญาว โคดโลด   ‘ยาวกลมและใหญ’ 
  (54) ญาว คอดลอด   ‘ยาวกลมและเล็ก’ 
  (55) บาน เพอเวอ    ‘บานกวางและใหญ’ 
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 นาสังเกตวา คริสฟลด ใหความหมายของคําวา คูดลูด กับ โคดโลด 
เหมือนกัน แตผูเขียนพบวา โคดโลด มีขนาดใหญกวา คูดลูด ดังจะไดกลาวอีกครั้ง
ในหัวขอตอๆไป 
 3. การใชเสียงพยัญชนะสื่อความไมมีรูปแบบชัดเจน โดยคริสฟลดเห็น
วา นอกจากคําเลียนเสียงแลว ในคําอื่นๆ เสียงพยัญชนะดูเหมือนจะไมมีรูปแบบที่
ชัดเจนในการสื่อความเลย ในบางกรณียังสามารถสลับเสียงพยัญชนะได เชน 
  (56) นอย ตุกปุก หรือ นอย อุกปุก   ‘เล็ก อวน นารัก’ 
  (57) เตี้ย ต็อกปอก หรือ อ็อกปอก   ‘สั้นและเล็ก’ 
  (58) หงาย ปางงาง หรือ ปางซาง   ‘หงาย’ 
 คริสฟลด ยังกลาววาพยัญชนะทายพยางค ก็ไมมีการสื่อความที่ชัดเจน 
ในประเด็นนี้ ผูเขียนเองมีความเห็นตางจากคริสฟลด เพราะไดพบวา พยัญชนะ
ทายพยางคอาจสื่อความได รวมทั้งเสียงวรรณยุกตของพยางค ก็อาจสื่อความได
ดวย การที่คริสฟลดไมไดแบงประเภทคําอีดิโอโฟนเปน 5 ประเภทไวกอนทําการ
วิเคราะห จึงอาจทําใหไมเห็นความสัมพันธระหวางเสียงพยัญชนะ และวรรณยุกต 
กับความหมายไดชัดเจนนัก  
 อันที่จริงการใชเสียงสื่อความ มิไดปรากฏแตเฉพาะในคําอีดิโอโฟน
เทานั้น คําธรรมดาก็อาจมีการใชเสียงสื่อความได  ดังเชน เชมเบอรเลน 
(Chamberlain, 1992) ไดชี้ใหเห็นวา ในวัจนานุกรมภาษาลาวของมะหาสิลา     
วีระวงส (1966) ซึ่งมีรายการคํา 12,000 คํานั้น คําภาษาลาวที่สะกดดวยแมกบ
จะแสดงความสัมพันธระหวางวิธีการออกเสียงกับความหมายได โดยเริ่ม
ยกตัวอยางดวยคําวา กบ หากเรามองดานขางของปากกบจะเห็นวา แบนยาวและ
ประกบกันสนิท ในการออกเสียงคําท่ีสะกดดวยแมกบ ปากของเราก็จะมาประกบ
กันในตอนทายพยางคดวย ฉะนั้นวิธีการออกเสียงสะกดแมกบจึงสื่อความหมายได 
โดยไดใหตัวอยางคําไดแก คําวา 
  งับ    ‘(เตา) งับ’ 
  หับ   ‘ปด (ประต)ู’ 
  กับ   ‘กลองเล็กๆ’ 
  ขบ   ‘ขบ’ 
  คาบ   ‘คาบ’  
  งาบ   ‘งาบ’ 
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 คําเหลานี้ลวนแตมีความหมายวา ‘มาประกบกัน’ นอกจากนี้ยังได
ยกตัวอยางคําอื่นท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับ ‘มาประกบกัน’ เชน คําวา 
  
 สบ    ‘ริมผีปาก’ 
  เงิบ   ‘เหงือกปลา’ 
  จูบ   ‘จูบ’ 
  สูบ   ‘สูบ’ 
  แหบ   ‘(เปด) งับ (อาหาร)’ 
  สวบ   ‘(หมู) งับ (อาหาร)’ 
  ฮุบ    ‘(ปลา) ฮุบ (เหยื่อ)’ 
  หูบ   ‘ซดน้ําจากกอบมือ’ 
 เชมเบอรเลนไดยกตัวอยางคําอีกเปนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวา 
วิธีการออกเสียงพยัญชนะแมกบในคําสามารถสื่อความหมายบางประการของคํา
นั้นได 
 สิ่งที่คริสฟลดกลาวถึงดังที่กลาวขางตนนั้นเปนเรื่องของการใชเสียงสื่อ
ความ แตสิ่งที่เชมเบอรเลนกําลังกลาวถึงนี้ นอกจากจะเปนเรื่องของการใชเสียง
สื่อความแลวยังเกี่ยวของกับแนวคิดในเรื่องของความเปนประติมา (iconicity) อีก
ดวย 
 

     4.5 ความเปนประติมาของคําอีดิโอโฟน 
 

 กอนที่จะกลาวถึงความเปนประติมา ขอกลาวถึงคําวา ประติมา  (icon) 
หรือที่คนไทยเรียกกันโดยทั่วไปวา ไอคอน เสียกอน เมอรเรน (Merrell, 2001) 
ไดกลาวถึงแนวคิดของ ชารลส แซนเดอรส เพิรส (Charles Sanders Pierce) 
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมาย  (sign) หรือปจจุบันมักเรียกกันวา สัญญะ ไววา 
เพิรสไดแบงสัญญะ ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประติมา (icon) ดัชนี (index) 
และสัญลักษณ (symbol) โดยประติมาจะเปนรูปสัญญะ (signifier) ที่มีลักษณะ
คลายกับสิ่งท่ีมันหมายถึง (signified) มาก ดัชนีจะเปนรูปสัญญะที่เกี่ยวของกับสิ่ง
ที่มันหมายถึง สวนสัญลักษณจะเปนรูปสัญญะที่ไมมีลักษณะใดที่คลายหรือ
เกี่ยวของกับสิ่งที่มันหมายถึงเลย เปนแตเพียงการตกลงรวมกันของคนในสังคมนั้น
เทานั้นวาใหหมายถึงสิ่งใด ผูเขียนขอยกตัวอยางปายหองน้ําซึ่งมีรูปสัญญะทั้ง 3 
ประเภท ดังน้ี 
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 จากตัวอยางจะเห็นไดวา ปายที่เปนรูปชักโครกจะเปนสัญญะที่มีความ
เปนประติมาคอนขางมาก เพราะมีความคลายคลึงกับชักโครกจริง แตในสวนของ
ถอยคําในภาษาซึ่งถือวาเปนสัญญะแบบหนึ่งนั้นจะมีความเปนประติมาดวย
หรือไม คําตอบก็คือคําวา toilet ไมมีความเปนประติมาใดๆ เลย อยางไรก็ตาม มี
ถอยคําในภาษาบางสวนที่เราสามารถวิเคราะหหาความคลายคลึงระหวางถอยคํา
กับสิ่งที่ถอยคําหมายถึงได ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุด ไดแก คําเลียนเสียง ซึ่งเปน
คําอีดิโอโฟนประเภทหนึ่ง จะมีความเปนประติมามาก เนื่องจากเสียงที่เปลง
ออกมามีความคลายคลึงกับเสียงในธรรมชาติที่ถูกเลียนออกมาเปนถอยคําอยาง
ชัดเจน คําถามที่ตามมาคือ คําอีดิโอโฟนประเภทอื่นที่ไมใชคําเลียนเสียงมีความ
เปนประติมากับสิ่งที่ถูกหมายถึงดวยหรือไม คําตอบก็คือ เราตองอาศัยความรู
ทางดานสัทศาสตรมาชวยอธิบาย ดั งตัวอยางไดกลาวไปแลวขางต
เชมเบอรเลนไดชี้ใหเห็นวา วิธีการออกเสียงพยัญชนะทายของพยางคเปนเสียงกัก 

ป า ยนี้  เป นรู ป สัญญะ
ป ร ะ เ ภ ท ป ร ะ ติ ม า 
( ไ อ ค อ น )  ซึ่ ง มี ค ว า ม
คล า ย คลึ ง กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก
หมายถึง 
 

ป า ย นี้ เ ป น รู ป สั ญ ญ ะ
ประเภทดัชนี ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับหองน้ํา 

ป า ย นี้  เ ป น รู ป สั ญ ญ ะ
ประเภทสัญลักษณ เพราะ
เปนขอตกลงกันวา คําๆ นี้ 
หมายถึง หองน้ํา 
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จากตัวอยางจะเห็นไดวา ปายที่เปนรูปชักโครกจะเปนสัญญะที่มีความ
เปนประติมาคอนขางมาก เพราะมีความคลายคลึงกับชักโครกจริง แตในสวนของ
ถอยคําในภาษาซึ่งถือวาเปนสัญญะแบบหนึ่งนั้นจะมีความเปนประติมาดวย

เลย อยางไรก็ตาม มี
ถอยคําในภาษาบางสวนที่เราสามารถวิเคราะหหาความคลายคลึงระหวางถอยคํา
กับสิ่งที่ถอยคําหมายถึงได ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุด ไดแก คําเลียนเสียง ซึ่งเปน    
คําอีดิโอโฟนประเภทหนึ่ง จะมีความเปนประติมามาก เนื่องจากเสียงที่เปลง

ลึงกับเสียงในธรรมชาติที่ถูกเลียนออกมาเปนถอยคําอยาง
ชัดเจน คําถามที่ตามมาคือ คําอีดิโอโฟนประเภทอื่นที่ไมใชคําเลียนเสียงมีความ
เปนประติมากับสิ่งที่ถูกหมายถึงดวยหรือไม คําตอบก็คือ เราตองอาศัยความรู
ทางดานสัทศาสตรมาชวยอธิบาย ดั งตัวอยางไดกลาวไปแลวขางตนวา            
เชมเบอรเลนไดชี้ใหเห็นวา วิธีการออกเสียงพยัญชนะทายของพยางคเปนเสียงกัก 

ป า ยนี้  เป นรู ป สัญญะ
ป ร ะ เ ภ ท ป ร ะ ติ ม า 

ซึ่ ง มี ค ว า ม
คล า ย คลึ ง กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก

ป า ย นี้ เ ป น รู ป สั ญ ญ ะ
ประเภทดัชนี ซึ่งมีความ

 

ป า ย นี้  เ ป น รู ป สั ญ ญ ะ
ประเภทสัญลักษณ เพราะ
เปนขอตกลงกันวา คําๆ นี้ 
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ฐานริมฝปาก หรือ ที่เรียกกันวา แมกบ นั้น ริมฝปากบนและลางจะมาประกบกัน 
การประกบกันนี้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับความหมายวา ‘มาประกบกัน’ เชนในคําวา 
จูบ สูบ ฮุบ สวบ หูบ เปนตน 
 

4.6 การใชเสียงสื่อความกับความเปนประติมาของคําอีดิโอโฟน 
 

 การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาของคําอีดิโอโฟนเปนเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกัน คําอีดิโอโฟนมีการใชเสียงสื่อความอยางแนนอน แตการใชเสียง    
สื่อความนั้นจะมีความเปนประติมาหรือไม เปนสิ่งที่ผูศึกษาตองคนหา ดังนั้นใน
การคนหาความเปนประติมาของคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวถิ่น ผูศึกษาควรนําคํา
ทั้งหมดจัดใสตารางดังที่แสดงไวในขอ 3. ขางตน แลวสั่งใหโปรแกรมจัดขอมูล 
(sort) ใหมาเรียงอยูรวมกัน เชน ในคําประเภทพรรณนาอากัปกิริยามาอยูรวมกัน 
หรือคําที่มพียัญชนะทาย ง มาอยูรวมกัน หรือคําที่มีวรรณยุกตกลางระดับ มาอยู
รวมกัน เปนตน การที่ทําเชนนี้จะทําใหเห็นระบบการใชเสียงสื่อความไดชัดเจน
มาก และจะชวยใหผูศึกษามองเห็นความเปนประติมาระหวางเสียงหรือลักษณะ
การดัดแปลงเสียงดวยอวัยวะตางๆ ในแตละคํากับความหมายของคําน้ันๆ ไดดีขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ผูศึกษาตองเขาใจวาความเปนประติมาของคําอีดิโอโฟน
อาจมีขอแตกตางกันในแตละภาษาดังที่ ดิฟฟล็อธ (Diffloth,1994:107-114) ได
บอกใหทราบวา ถึงแมสระอี ในภาษาตางๆ จะสื่อความวาสิ่งท่ีหมายถึงนั้นมีขนาด
เล็ก หรือมีปริมาณนอย เพราะในการเปลงเสียงสระอี ลมจะผานชองปากที่เล็ก
และแคบ สวนสระอา จะสื่อความวาสิ่งที่หมายถึงนั้นมีขนาดใหญหรือมีปริมาณ
มาก เพราะลมผานออกมาในชองปากที่เปดกวางมาก แตในภาษาบาฮนาร 
(Bahnar) ซึ่งเปนภาษาตระกูลมอญ-เขมรในเวียดนามกลับใชสระอีสื่อความวา   
สิ่งที่หมายถึงนั้นมีขนาดใหญและใชสระอาสื่อความวาสิ่งที่หมายถึงนั้นมีขนาดเล็ก 
ดิฟฟล็อธไดชี้ใหเห็นวา ขณะเปลงเสียงสระอีนั้น ลิ้นจะถูกยกขึ้นมาอุดในชองปาก
มากกวาสระอื่น ผูพูดภาษานี้จึงมีความรูสึกวามีขนาดใหญ สวนสระอานั้นลิ้น    
ไมถูกยกขึ้นมาอุดในชองปาก ผูพูดภาษานี้จึงมีความรูสึกวามีขนาดเล็ก สวน      
ดิงเกอมานเซ (Dingemanse, 2011:164-165) ชี้ใหเห็นวาคําอีดิโอโฟนบาง
ประเภทอาจมีขอจํากัดในการแสดงความเปนประติมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คํา
ประเภทพรรณนากลิ่น รสชาติ และสี เพราะเราอาจหาความคลายคลึงกันระหวาง
เสียงกับกลิ่น เสียงกับรสชาติ และเสียงกับสีไดยากหรือหาไมไดเลย  
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 ลําดับตอไปผูเขียนจะไดลองวิเคราะหการใชเสียงสื่อความและหาความ
เปนประติมาของคําอีดิโอโฟนแตละประเภทเพื่อเปนแนวทาง โดยจะพิจารณาจาก
เสียงสระ วรรณยุกต พยัญชนะ การกลาวซ้ํา และการซ้ําคํา ดังตอไปนี้ 
 1) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนาเสียง  
  การใชเสียงสื่อความในคําอีดิโอโฟนประเภทนี้ มีความเปนประติมา
คอนขางชัดเจน เนื่องจากวา ผูพูดพยายามเปลงเสียงออกมาใหคลายคลึงกับเสียง
ที่ผูพูดไดยินมากที่สุด จากขอมูลคําประเภทนี้จํานวน 238 คํา พบวามีการใชเสียง
สื่อความที่อาจสรุปไดวาเสียงสูงมักใชสระอี เสียงดังมักใชสระเออ สระอา และ
สระโอ หากเปนเสียงหนักหรือต่ํามักใชสระอือ และสระอู เชน 
  (59) เสียงโทละสับดัง กิ่ง  ‘เสียงโทรศัพทดังกริ๊ง’ 
  (60) ดีใจหลายหัว เอิกๆ  ‘ดีใจมากหัวเราะเอิกๆ’ 
  (61) ฮองไห กากๆ    ‘รองไหโฮๆ’ 
  (62) ฮองโฮพอมกันดัง โคบๆ   ‘โหรองพรอมกันดัง’ 
  (63) หมากแตกแตกดัง ฮึ้ม  ‘ระเบิดแตกดังบึ้ม’ 
  (64) จมอยู มุมๆ   ‘บนพึมพํา’ 
 สวนการใชเสียงสื่อความดวยพยัญชนะ พบวา เสียง ว โดยมากใชกับ
เสียงลม เสียง ม โดยมากใชกับเสียงที่กองกังวาน เสียงพยัญชนะกักใชกับเสียงที่
ดังขึ้นอยางฉับพลัน เสียงพยัญชนะกักพนลม และเสียงพยัญชนะเสียดแทรกใชกับ
เสียงซาๆ เชน 
  (65) ลมพัด วูๆ   ‘ลมพัดวูๆ’ 
  (66) ตีคอง มุงๆ   ‘ตีฆองมุงๆ’ 
  (67) เชือกขาด ปด   ‘เชือกขาดปด’ 
  (68) ย่ําใบตองแหงดัง ขอบแขบ ‘เดินย่ําใบตองแหงดังสวบสาบ’ 
  (69) ลมฮั่วดัง ฟๆ   ‘ลมรั่วดังฟๆ’ 
 เสียงพยัญชนะกักทายพยางคใชสื่อความวาเปนเสียงที่สิ้นสุดลงทันที 
เสียงพยัญชนะนาสิกทายพยางค ใชสื่อความวาเสียงยังกังวานอยู เสียงพยัญชนะ
เปดทายพยางค และไมมีเสียงทายพยางค ใชสื่อความวาเปนเสียงที่คอยๆ จาง
หายไป ตัวอยางเชน 
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  (70) น้ํายอย ปกๆ   ‘น้ําหยดปกๆ’ 
  (71) ยาคูตีกอง ปุงๆ  ‘พระตีกองปงๆ’ 
  (72) ยานหลายฮอง วายๆ  กลัวมากรองวายๆ 
  (73) เด็กนอยฮอง แอๆ  ‘เด็กนอยรองแงๆ’ 
 สวนเสียงวรรณยุกตกลาง สูง ต่ํา ก็ใชสื่อความวามีระดับเสียงเชนนั้น 
เชน 
  (74) กองหางดัง ทึ่งๆ  ‘กลองยาวดังปงๆ’ 
  (75) กองเพนดัง ทึ้งๆ  ‘กลองเพลดังปงๆ’ 
  (76) ฮองหากัน โหวกๆ  ‘รองเรียกกันโหวกๆ’ 
 การกลาวซ้ําใชสื่อความวาเสียงนั้นปรากฏหลายครั้งหรือไมจํากัดจํานวน
ครั้งก็ได 
  (77) ตีละคัง แงงๆๆๆ  ‘ตีระฆังเหงงๆๆๆ’ 
 สวนการซ้ําคํา จะซ้ําโดยเปลี่ยนเสียงสระเพื่อสื่อความวามีหลายเสียง 
เชน 
  (78) นกเปา นกเปดฮอง ปุงปง  ‘นกเปา นกเปดรองปงปง’ 
  (79) ลางจอก ลางกวด กองแกง ‘ลางแกว ลางขวดดังกองแกง’ 
 เราอาจใหเหตุผลวา คําประเภทนี้มีความเปนประติมาเพราะเสียงท่ีเปลง
ออกมามีความคลายคลึงกับเสียงท่ีผูพูดไดยินมากที่สุด 
 2) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนารูปลักษณ 
  คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนารูปลักษณมีขอมูลจํานวน 21 คํา เมื่อ
วิเคราะหแลวพบวา สระอี ใชสื่อความวาผูแสดง (actor) มีขนาดเล็ก สระเอ ใชสื่อ
ความวาผูแสดงมีลักษณะแบนและหนา สระแอ ใชสื่อความวาผูแสดงมีลักษณะ
แบนและบาง เชน 
  (80) สั้น กี่ดี่   ‘สั้นจุดจู’ 
  (81) ตีนรดเหี่ยว เตบเซบ  ‘ยางรถแบน’ 
  (82) ตีนรดเหี่ยว แตบแซบ  ‘ยางรถแบนแตดแต’ 
 ความเปนประติมาในกรณีของสระอี เราอาจใหเหตุผลวาเพราะลมผาน
ชองปากที่เล็กและแคบ สวนสระเอ นั้นขณะเปลงเสียง ริมฝปากจะเหยียด และ
สระแอ ริมฝปากจะเหยียดมากกวา 
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 สระโอ ใชสื่อความวาผูแสดงมีขนาดใหญและกลม สระอู ใชสื่อความวา
ผูแสดงมีขนาดไมใหญมาก และกลม สวนสระออ ใชสื่อความวาผูแสดงมีขนาดเล็ก
และกลม เชน 
  (83) ขี้ตมติด โอดโปด  ‘โคลนติดเปนกอนกลมใหญ’ 
  (84) ขี้ตมติด อูดปูด   ‘โคลนติดเปนกอนกลม’ 
 (85) ขี้ตมติด ออดปอด  ‘โคลนติดเปนกอนกลมเล็ก’ 
 ความเปนประติมาของสระหลังเหลานี้กับความหมายวากลม นาจะเกิด
จากการหอริมฝปากใหกลมในขณะเปลงเสียง สวนความหมายวาเล็กหรือใหญนั้น 
สระโอมีชองใหลมผานมากวาสระอูแนนอน แตการอธิบายเชนนี้ไมสามารถใชได
กับกรณีของสระออ เพราะในขณะเปลงเสียงสระออ ชองที่ใหลมผานมีมากกวา
สระโอ แตกลับสื่อความวาสิ่งที่หมายถึงมีขนาดเล็กกวา ในเรื่องนี้ เวยแลนด 
(Wayland, 1996:225-227) เคยเสนอวาอาจเปนเพราะในการเปลงเสียงสระออ 
บริเวณชองกําทอนหนาลิ้นจะแคบกวา และพบวาความถี่กําทอน (resonant 
frequency) ของสระออก็สูงกวาสระโอดวย อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาควรที่จะ
ศึกษาเรื่องนี้ตอไปวา แทที่จริงแลวเจาของภาษาเชื่อมโยงเสียงกําทอนกับ
ความหมายหรือเช่ือมโยงความรูสึกขณะดัดแปลงเสียงกับความหมายกันแน  
 สระอา สระเออ และสระอือใชสื่อความวามีขนาดใหญมาเล็กกวา
ตามลําดับ แตไมสื่อวามีรูปทรงเชนไร เชน 
  (86) เปนหลุม ตางหลาง  ‘เปนหลุมกวาง’ 
  (87) เปนขุม เติ้งเหลิ้ง  ‘เปนขุมไมกวางมาก’ 
  (88) ทองใค อื่งลื่ง   ‘ทองบวมปอง’ 
  (89) ทองใค อางลาง  ‘ทองบวมโปงมาก’   
 ความเปนประติมาในกรณีของสระอา สระเออ และสระอือ เราอาจให
เหตุผลวาเพราะลมผานชองปากที่ เรียงจากกวางมากมาหากวางนอยกวา
ตามลําดับ แตในขอมูลยังไมพบคูเทียบระหวางสระเออ กับสระอือ 
 เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต และการกลาวซ้ํา จะมีบทบาทในการสื่อ
ความเกี่ยวกับรูปลักษณหรือไมนั้นยังไมสามารถวิเคราะหออกมาได จึงเปน
ประเด็นที่ควรศึกษาตอไป สวนการซ้ําคําโดยเปลี่ยนเสียงสระหลังมาเปนสระหนา
จะใชสื่อความวาสิ่งที่เห็นมีหลายรูปลกัษณ เชน 
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  (90) แพขาดเปนฮู จองปอง แจงแปง ‘ผาแพรขาดเปนรู เล็กๆ หลาย
รู’ 
 3) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนาอากัปกิริยา 
 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาอากัปกิริยา มีจํานวน 295 คํา คํา
ประเภทนี้จะปรากฏรวมกับคํากริยากระทํา (action verb) เพราะกริยากระทํา
สามารถมีอากัปกิริยาดวย แตนาสนใจที่เสียงสระในคําเหลานี้ กลับใชสื่อความ
เกี่ยวกับขนาดและรูปลักษณของผูแสดง เชน 
  (91) ผูใหญญาง จงโจะๆ  ‘ผูใหญเดินตัวโกง’ 
  (92) เด็กนอยญาง จองเจาะๆ  ‘เด็กเดินตัวโกง’ 
 เสียงพยัญชนะเทาที่พบอาจมีบทบาทในการสื่อความได ไดแก เสียง ล 
ที่สื่อความเกี่ยวกับการลื่นไหล เชน  
  (93) น้ําตมเขาหมูไหล ลัวะๆ  ‘น้ําขาวหมูไหลปุดๆ’ 
  (94) เลือดไหลออก ลึดๆ  ‘เลือดไหลออกปุดๆ’ 
 การกลาวซ้ําสื่อความวามีการกระทําตอเนื่องหลายครั้งดังตัวอยาง
ขางตนนี ้
 สวนการซ้ําคําสื่อความวาการกระทํามีหลายลักษณะ หรือมีหลายสิ่ง 
เชน 
  (95) หมากพาวฟู องลง เองเลง ‘มะพราวลอยหลายลูกหลาย
ลักษณะ’ 
 ความเปนประติมาเทาที่พบในคําประเภทนี้กลับเปนความคลายคลึง
ระหวางการดัดแปลงเสียงกับรูปลักษณ มิใชกับอากัปกิริยาโดยตรง ดังนั้นเรื่องนี้
ควรนําไปเปนประเด็นศึกษาตอไปอีกได สวนกรณีที่ใชเสียง ล สื่อความวาลื่นไหล 
ก็อาจเปนไปไดวา ผูพูดรูสึกวาขณะเปลงเสียง ล แมลิ้นสวนปลายจะกั้นลมไว แต
ลมก็สามารถผานชองขางลิ้นได 
 4) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนาสี-แสง 
 คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาสี-แสง รวบรวมได 65 คํา เมื่อวิเคราะห
การสื่อความดวยเสียงสระ พบวา สระอือ มักใชกับสี – แสง ที่เขมและไมสดใส 
สระอา มักใชกับแสงสวาง สวนสระอื่นๆ ยงัไมอาจสรุปได  
  (96) ฟาแจง จางปาง  ‘ฟาสวางโร’ 
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  (97) สีดํา กึดมึด   ‘สีดําปด’ 
 นาสังเกตวา คําที่มีพรรณนาแสงกระพริบ หรือแวววาว มักจะใชเสียง
พยัญชนะนาสิกฐานเพดานแข็ง เชน 
  (98) เขียว เญาๆ   ‘เขียวเรือง’ 
  (99) ฟา เหลื้อม ญาบๆ  ‘ฟามีแสงวาบๆ’ 
 หากเปนแสงท่ีแรงกวา มักจะใชพยัญชนะนาสิก ฐานริมฝาก เชน 
  (100) ตาเขียว เมาๆ   ‘ตาเขียวปดๆ’ 
  (101) ฟาเหลื้อม มาบๆ  ‘ฟามีแสงวาบๆ’ 
 การใชเสียงสื่อความในคําประเภทนี้มีแนนอน แตการหาความคลายคลึง
กันระหวางเสียงกับสีตางๆ ยังไมสามารถใหคําอธิบายได จึงควรที่จะศึกษาในเรื่อง
นี้กันตอไป 
 5) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนากลิ่น 
  คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนากลิ่น มีจํานวนเพียง 10 คํา แตก็พอจะ
สรุปไดวา หากเปนกลิ่นที่หนักๆ จะสื่อความดวยเสียงสระอือ หากเปนกลิ่นที่มา
กระทบอยางแรง ก็จะสื่อความดวยเสียงพยัญชนะระเบิด หากเปนกลิ่นโชยมาก็จะ
สื่อความดวยเสียงพยัญชนะ ฮ เชน 
  (102) ปาแดกเหม็น ตึหลึ  ‘ปลาราเหม็นตึๆ’ 
  (103) หมาตายเหม็น ทึ้งๆ  ‘หมาตายเหม็นฉึ่งๆ’ 
  (104) หอม ฮวายๆ   ‘หอมโชยมา’ 
 การใชเสียงสื่อความในคําประเภทนี้มีแนนอนเชนกัน แตการหาความ
คลายคลึงกันระหวางเสียงกับสีตางๆ ยังไมสามารถใหคําอธิบายที่นาพอใจได 
 6) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนารสชาต ิ
  คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนารสชาติ มีขอมูลจํานวนนอย เพียง 5 คํา 
แตก็พอที่จะวิเคราะหไดวา หากเปนรสชาติที่ไมรุนแรงจะใชสระแอ และสระออ 
หากเปนรสชาติท่ีรุนแรงจะใชสระอา สระโอ และสระเอ เชน 
  (105) จาง เจวเลว   ‘จืดมาก’ 
  (106) เค็ม จอดลอด  ‘เค็มไมกลมกลอม’ 
  (107) จาง โจยโลย   ‘จืดมาก’ 
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 การหาความคลายคลึงกันระหวางเสียงกับรสชาติตางๆ ยังไมสามารถให
คําอธิบายได 
 7) การใชเสียงสื่อความและความเปนประติมาในคําอีดิโอโฟนประเภท
พรรณนาความรูสึก และอารมณ 
  คําอีดิโอโฟนประเภทพรรณนาความรูสึก มีอยู 18 คํา เสียงสระอี และ
สระออ มักใชสื่อความวามีปริมาณนอย สวนสระอู และสระอา สื่อความวา
ความรูสึกและอารมณมีปริมาณมาก เชน 
  (108) ปวด ฮอยๆ   ‘ปวดไมมาก’ 
  (109) ปวด ฮิดๆ   ‘ปวดไมมาก’ 
  (110) ปวด ุบๆ   ‘ปวดมาก’ 
 เสียงพยัญชนะ ว มักใชกับอารมณ เชน 
  (111) เคียดฮาย วื่อๆ  ‘โกรธพลุงพลาน’ 
  (112) ตกใจ หวาม   ‘ตกใจวูบ’ 
 การหาความคลายคลึงกันระหวางเสียงกับความรูสึกและอารมณตางๆ 
ยังตองศึกษาตอไป 
 ตามที่กลาวมาทั้งหมดในขอนี้ เปนการพยายามวิเคราะหวา ในคําอีดิ
โอโฟนแตละประเภทนั้นมีการใชเสียงในคําสื่อความวาอยางไรบาง และยัง
พยายามอธิบายความคลายคลึงกันระหวางการดัดแปลงเสียงกับความหมาย 
(ความเปนประติมา) อยางไรก็ตามความพยายามเชนนี้ อาจกลาวไดวาเปนการ
ทึกทักเอาเอง (claim) อยางมีหลักการทางสัทศาสตรของผูวิเคราะห ที่บอกวา
เสียงสระนั้นสื่อความหมายเชนนั้น เสียงพยัญชนะนี้สื่อความหมายเชนนี้ และมี
ความคลายคลึงกันระหวางเสียงหรือการดัดแปลงเสียงกับความหมายเพราะเหตุ
นั้น เปนตน 
 เพื่อเปนการยืนยันการทึกทักเอาเองของผูวิเคราะห ผูเขียนจึงพยายามที่
จะทําการทดลองวา โดยแทท่ีจริงแลว เจาของภาษามีการคิดเชื่อมโยงเสียงที่ไดยิน
กับความหมายเชนนั้นจริงหรือไม ดังจะไดกลาวในขอตอไป 
 
     4.7 การทดลองเกี่ยวกับการคิดเชื่อมโยงเสียงกับความหมาย  
 

          เพื่อพิสูจนวาเจาของภาษามีการคิดเชื่อมโยงเสียงกับความหมายเปนไป
ตามการทึกทักเอาของผูวิเคราะหหรือไม ผูเขียนจึงนําคําที่ไมมีความหมายไปให
เจาของภาษาฟงและใหเขียนบอกวา คําที่ไดยินนั้นนาจะหมายถึงอะไร คําที่ไมมี
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ความหมายนี้ไดจากการนําหนวยเสียงพยัญชนะลาว 20 หนวยเสียง หนวยเสียง
สระ 21 หนวยเสียง และหนวยเสียงวรรณยุกต 5 หนวยเสียง มาประกอบกันเปน
พยางคเดี่ยว ตัดพยางคที่มีความหมายอยูแลวทิ้งไป เหลือไวเฉพาะพยางคที่ไมมี
ความหมายจํานวนกวา 1,200 พยางค นําพยางคเหลานี้มาบันทึกเสียง เตรียมไป
เปดใหเจาของภาษาฟงและใหความหมาย ในการทดลองขั้นแรกนี้ ผูเขียนได
เตรียมไป 100 พยางค และนําไปทดลองที่มหาวิทยาลัยแหงชาติ นครหลวง
เวียงจันทน แตดวยมีขอจํากัดดานหองปฏิบัติการทางภาษา จึงไมสามารถเปด
เสียงใหนักศึกษาจํานวน 100 คนฟงได จึงไดแตแจกแบบสอบถามโดยใหอานจาก
ตัวเขียนวา คําๆ นั้นนาจะมีความหมายวาอยางไร การทดลองนี้เปนเพียงขั้นแรก
จึงเปดโอกาสใหตอบอยางไรก็ไดตามที่ตนเองคิด ขั้นตอนตอๆ ไป ผูเขียนจะได
ออกแบบโดยจํากัดขอบเขตเปนเรื่องๆ ไป เชน จํากัดใหพิจารณาเฉพาะรูปลักษณ 
หรืออากัปกิริยา หรือจํากัดเรื่องเสียงพยัญชนะหรือสระหรือการซ้ําคํา เปนตน 
แนนอนวาการทดลองเชนนี้ตองอาศัยการออกแบบท่ีเหมาะสมและใชเวลาบาง 
 จริงๆ แลว การทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมานานแลว ตั้งแตสมัยของ     
ซาเพียร (Sapir, 1929) เขาไดทําการทดลองโดยใหผูถูกทดลองดูภาพของโตะ
หลายขนาดและใหใชคําที่ประดิษฐขึ้นเปนคูๆ เชน คําวา mal และ mil ไป      
บงบอกวาเปนโตะขนาดใด เขาพบวา คําที่มีสระอา จะถูกนําไปใชเรียกโตะที่มี
ขนาดใหญมากกวาใชสระอี ถึง 4 เทา การทดลองของนิวแมน (Newman, 1933) 
ก็คลายกับการทดลองของซาเนียรแตเขาจะมุงทดลองสระหนากับสระหลัง และ
พบวาสระหลังมักจะถูกระบุวามีขนาดใหญหรือมืด เปนตน 
 ผูเขียนมีความเห็นวาผูที่สนใจศึกษาคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวถิ่นตางๆ 
ควรจะไดทําการทดลองเชนนี้บาง โดยออกแบบที่แตกตางไปจากคนอื่นๆ ก็ได 
เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีนาศึกษามากเพราะยังไมมีผูใดศึกษาอยางจริงจัง 
 

5. สรุป 
 

 เดิมทีคําประเภทอีดิโอโฟนมีชื่อเรียกตางๆ กัน ในปจจุบันตางก็ใชชื่อวา 
คําอีดิโอโฟน โดยใหนิยามวา เปนคําที่ใชพรรณนาจินตภาพที่ไดจากการรับรูทาง
ประสาทสัมผัส บทความนี้ไดใหแนวทางในการศึกษาคําประเภทนี้ในหลายๆ 
ประเด็น ไดแก การจัดประเภท การศึกษารูปคํา การใชเสียงสื่อความ ความเปน
ประติมาระหวางการดัดแปลงเสียงกับความหมายของคํา และการทดลองเพื่อ
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ยืนยันระบบการใชเสียงสื่อความที่ผูวิเคราะหทึกทักกันเอาเอง ประเด็นที่บทความ
นี้ช้ีใหเห็นอยางเดนชัด ก็คือ ผูสนใจเรื่องนี้ไมควรสับสนระหวางเรื่องการสื่อความ
ของเสียงกับความหมาย และเรื่องความเปนประติมาระหวางเสียงกับความหมาย 
ทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกันแตไมใชเรื่องเดียวกัน การอธิบายความเปนประติมา
ระหวางเสียงกับความหมาย คอนขางยาก แตผูเขียนยังหวังวาผูที่สนใจเรื่องนี้จะ
ไดชวยกันศึกษาคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวถิ่นอื่นๆ ตอไป เพื่อใหไดภาพรวม และ
ตอบปญหาที่ยังรอคําอธิบายอยูได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู เ ขียนขอบขอบคุณคณาจารย ในภาควิชาภาษาลาวและการ
สื่อสารมวลชน คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ นครหลวงเวียงจันทน   
ที่ไดอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล และขอขอบคุณนักศึกษาที่กรุณาสละ
เวลาใหขอมูลแกผูเขียนเปนอยางดี   
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ยทุธศาสตรการดาํรงชพีของผูหญงิไทดาํ กลุมหตัถกรรมต่าํผาไหมเมอืง

คาํ แขวงเชยีงขวาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว1 
 

     ลัดดาวัลย ตุนาลม2 และปนวดี ศรีสุพรรณ3 
 

บทคดัยอ 
 

 งานวิจัยชิ้นนี้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงไทดําผานการทอผา และเพื่อศึกษายุทธศาสตร

การดํารงชีพของผูหญิงไทดําผานการทอผา โดยใชกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมือง

คํา หมูบ านเชียงเกี่ยว เมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เป นกรณี ศึ กษา ทํ าการวิจั ย โดยการศึ กษาเชิ ง เอกสาร             

การสัมภาษณ และการสนทนากลุมยอย โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิง

และยุทธศาสตรการดํารงชีพมาใชในการวิเคราะหดวยการพรรณนาความ 

ผลการศึกษาพบวา  ผูหญิงไทดําในหมูบานดังกลาวมีบทบาทที่สัมพันธ

กับความเปนเพศคือ เปนทั้งแมและภรรยาในครัวเรือนซ่ึงเปนบทบาทดั้งเดิม และ

ปจจุบันมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะผูหาเลี้ยงครอบครัว จากเดิมจะเปนหนาที่ของ

ผูชายเทานั้น ทั้งนี้สามารถมองบทบาทของผูหญิงไทดําผานการทอผาออกเปน    

2 ดาน ไดแก หนึ่ง บทบาทดานเศรษฐกิจ ผูหญิงกลายเปนผูที่หาเลี้ยงครอบครัว

ดวยการทอผาเพื่อขายเปนสินคา จากเดิมที่ทอผาเพื่อใชนุงหมและในพิธีกรรมทาง

                                                        
1 บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงบทบาทและ

ยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงไทดํา ผานกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา แขวงเชียงขวาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว”  
2 บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 อาจารยประจํา สาขาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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วัฒนธรรมตางๆ เทานั้น และสอง บทบาทดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 

บทบาทการดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแล การเลี้ยงดู

ครอบครัว และการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งยังคงบทบาทเดิมจาก

อดีต และบทบาทเพื่อชุมชน ไดแกบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม           

การทอผาจากเดิมเปนกิจกรรมเฉพาะในครอบครัวไดกลายเปนกิจกรรมทางสังคม

ที่เปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงบทบาท ความสามารถ และเขาไปมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

ผูหญิงไทดําใชการทอผาเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการดํารงชีพ โดยได

พัฒนากลวิธีตางๆ เพื่อรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปรับใช

ทุนที่สําคัญหาดานในการดํารงชีวิต กลาวคือ หนึ่ง ทุนทางดานทรัพยากรมนุษย 

ไดแก คนที่มีความรูและความสามารถในการทอผา ทักษะ ประสบการณที่สะสม

ไว หรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งความรูที่อยูในตัวบุคคล สอง ทุน

ทางดานกายภาพ ไดแก โครงสรางพื้นฐานและสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีพ 

ประกอบไปดวยเสนทางเขาหมูบานเชียงเกี่ยวที่สะดวกสบายที่สามารถสงออก

สินคาได สาม ทุนทางการเงิน ไดแก ฐานะทางการเงิน การออม และการเขาถึง

แหลงเงินทุน โดยมีกองทุนสนับสนุนของหมูบานเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน

สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สี่ ทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชไม

เปนสวนประกอบในการสรางอุปกรณการทอผาและใชกาบไมมายอมผา และหา 

ทุนทางสังคม ไดแกการเขารวมกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา ซึ่งมีความสําคัญ

อยางมากตอการผลิต สงออกสินคา และการพัฒนาฝมือและผลิตภัณฑ 

 

คําสําคัญ  :  ผูหญิงไทดํา การทอผา ยุทธศาสตรการดํารงชีพ การเปลี่ยนแปลงบทบาท 
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Abstract 
 

This qualitative research aims to explore the changing roles 

and survival strategies of Tai Dam women as seen through their 

fabric weaving practice. It focuses on a silk hand-weaving group in 

Xieng Khiaw Village, Kham District, Xieng Khouang Province in 

the Lao People’s Democratic Republic. Its data collection methods 

include documentary research, interviews, and focus groups. The 

data were descriptive analyzed through the conceptual frameworks 

of women’s gender roles and survival strategies.   

The research findings show that the gender roles of Tai Dam 

women in Xieng Khiaw Village were those of mother and wife within 

the household. However, these women had increasingly become 

the family breadwinner, which was the traditional role of men. The 

women played a prominent role in many areas. Economically, they 

played the role of family earner by weaving fabrics for sales when 

fabrics were traditionally woven for cloths and ritual use. In terms of 

their social and cultural role, the women were caregivers: they 

provided care to and raised their family members and performed 

traditional duties on a daily basis. In addition, the women in Xieng 

Khiaw Village served their community by preserving local arts and 

culture. Traditionally, weaving was considered as an exclusive family 

activity. However, it had increasingly become a social activity which 

allowed women to showcase their roles and abilities and partake in 

the preservation of community culture.  
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The Tai Dam women in Xieng Khiaw Village employed fabric 

weaving practice as one of their survival strategies and developed 

many different methods of coping with ever changing situations. 

They adapted and relied on 5 types of capital – human, physical, 

financial, natural, and social – to make a living. Human capital refers 

to people with weaving knowledge and skill, a stock of experience 

accumulated by living people or passed on from ancestors, and 

knowledge one possesses in one’s self. Physical capital includes 

infrastructures and basic needs. For the women in Xieng Khiaw 

Village, it narrowly meant the road going into their village, which 

facilitated the transport of their products. Financial capital refers to 

financial status, saving, and access to resources of capital. Village 

fund was established to provide capital for the villagers to use in 

their investment and career development. Natural capital involves 

equipment for handloom making and tree barks for fabric dyeing. 

Social capital includes being part of the weaver group in Kham 

District. Being a member of this group is important not only for the 

women to develop their weaving skill but also for the production, 

distribution, and development of their product as a whole. 

 

Keywords : Tai Dam Woman,  Weaving,  Livelihood Strategy,  Role changes 
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1. บทนํา 
 

การทอผานับวาเปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่สืบทอดกันมาชานาน ผา

และกระบวนการทอผามีบทบาทสําคัญตอชีวิตของผูหญิงลาว โดยเฉพาะในอดีต

การทอผาเปนหนาที่ของผูหญิงลาวทุกคนที่ตองทอเปน มีความเกี่ยวพันกับผูหญิง

ตลอดชวงอายุตั้งแตวัยเด็กถึงวัยชรา การทอผาจึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอ

ความจําเปนพื้นฐานและเปนเรื่องของหัตถกรรมในครัวเรือนมากกวาอุตสาหกรรม  

การทอผามีความสัมพันธกับระบบความคิด ความเชื่อ และยังเปนระบบ

ความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูหญิง ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน กลาวคือ 

ในครอบครัวจะถายทอดวิธีการทอผาในฝายหญิง คือ จากแมถึงลูกสาว โดยผูใหญ

จะมีโอกาสอบรมสั่งสอนพรอมกับปลูกฝงระบบความคิดวิธีการดําเนินชีวิต      

อันดีงามใหแกลูกหลานเพื่อไปปฏิบัติสืบตอกันดวยถือไดวาเปนกระบวนการเรียนรู

ทางสังคม (Socialization)  เมื่อความสําคัญของการทอผาเปลี่ยนผานสูระดับ

หมูบาน การทอผาจึงถือไดวาเปนการเผยแพรดานวัฒนธรรมประจําชุมชนไดกวาง

ขึ้น ในปจจุบันผูหญิงลาวในหลายพื้นที่ทอผาเพื่อจําหนายหารายไดเขาครอบครัว 

การทอผาจึงมีความสําคัญในแงมุมดานเศรษฐกิจมากขึ้นอยางเห็นไดชัด  

เมื่อผูหญิงลาวมีบทบาททางเศรษฐกิจในครอบครัวมากขึ้นในฐานะผูหา

รายไดหรือมีรวมหารายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัวจากบทบาทเดิมที่เปนเพียงแมบาน

แม เรือนหรือการเปนผูบทบาทแฝงในทางเศรษฐกิจเท านั้น ลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงเชนนี้มักพบเห็นไดทั่วไปแทบทุกหมูบานในลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง

หมูบานเชียงเกี่ยว เมืองคํา แขวงเชียงขวาง ซึ่งเปนหมูบานของกลุมชาติพันธุไทดํา

ที่มีการทอผาเพื่อขายและมีการรวมกลุมเปนกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคําซึ่ง

เปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในดานการสรางเศรษฐกิจครอบครัวและ

เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในกระบวนการทอผานี้ ผูหญิงไดใชยุทธศาสตรตางๆ เพื่อให

เกิดรายไดสูครัวเรือนทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทอผา การรวมกลุม การหา

รายไดเสริมอื่นๆ เปนตน ดังจะกลาวตอไป  
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บทความชิ้นน้ีแบงการนําเสนอเปน 7 หัวขอ หัวขอแรก คือ บทนํา สอง 

วัตถุประสงคของการศึกษา สาม ระเบียบวิธีวิจัย สี่ การทบทวนแนวคิดและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ หา ความเปนมาของกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา หก 

ผลการศึกษาซึ่งนําเสนอการเปลี่ยนแปลงบทบาทและยุทธศาสตรการดํารงชีพของ

ผูหญิงไทดําผานการทอผา โดยอธิบายถึงความสัมพันธของผากับวัฒนธรรมชุมชน 

การแบงบทบาทในการทอผาในครัวเรือน สาเหตุผูหญิงในหมูบานดังกลาวจึงเลือก

อาชีพการทอผาในการสรางเศรษฐกิจครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

บทบาทผูหญิง รวมถึงปจจัยและเงื่อนไขที่ทําใหวิถีชีวิตของผูหญิงเปลี่ยนแปลง 

โดยใชกรณีศึกษา กลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา บานเชียงเกี่ยว เมืองคํา แขวง

เชียงขวาง สปป.ลาว โดยอธิบายผานแนวคิดยุทธศาสตรการดํารงชีพ และหัวขอ

สุดทายเปนสวนอภิปรายผลและสรุป 
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

            2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงไทดําผานการทอผา 

กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา 

2.2 เพื่อศึกษายุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงไทดําผานการทอผา 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนามโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

การสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูหญิงที่ทอผาในกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหม และ หัวหนา

กลุมรวมทั้งหมด 11 คน และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของคือ นายบาน (ผูใหญบาน) 

ผูสูงอายุ ผูชายและกลุมผูหญิงที่ประกอบอาชีพทอผาในหมูบาน และการสนทนา

กลุมยอยกับกลุมผูหญิงที่ทอผาในหมูบาน  
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4. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

4.1 แนวคิดเรื่องบทบาทของผูหญิง  
 

     บทบาท หมายถึง หนาที่หรือพฤติกรรมที่สั งคมกําหนดและ

คาดหมายใหบุคคลกระทํา การที่สังคมกําหนดเฉพาะเจาะจงใหบุคคลปฏิบัติ

หนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนั้น เรียกวา บทบาทที่ถูกกําหนด ถึงแมวาบุคคล

บางคนมิไดประพฤติปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดให สวนบทบาทที่ปฏิบัติ

จริง หมายถึง การที่บุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกจริงตามตําแหนงของเขา 

George H. Mead ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทไววา บทบาทเปนองคประกอบที่

เกี่ยวของกับการปฏิบั ติ  หรือบทบาทที่ เปนจริ ง ซึ่ งจะตองประกอบดวย            

สิ่งดั งตอไปนี้  1) การรูจักตนเองตามบทบาทหนาที่ ที่ ได รับมอบหมาย 2) 

พฤติกรรมตามสถานการณที่กําหนดใหจะตองมีความเหมาะสมกับการสงเสริม

ฐานะของตนเอง 3) ภูมิหลังของการกระทําที่ เกี่ยวของกับผูอื่นนั้น การเปน

แบบอยางเพื่อใหการกระทําบางอยางเปนไปตามแนวทางที่ตองการ 4) การ

ประเมินผลการกระทําตามบทบาท สามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยคนอื่น 

นอกจากนี้ R. Linton กลาววา สถานภาพหรือตําแหนงเปนตัวกําหนดบทบาท

ใหแกบุคคล สถานภาพเปนนามธรรม หมายถึงฐานะหรือตําแหนง ดังนั้น เมื่อ

กําหนดตําแหนงใดขึ้นก็จําเปนจะตองมีบทบาทหรือภาระหนาที่ของโครงสราง

หนาที่ที่กํากับตําแหนงนั้นไว โดยเห็นวาการที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบาทที่ ไดกําหนดไวไดดีหรือไม นั้น ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้  คือ         

1) ลักษณะเฉพาะของสังคมหรือชุมชน 2) วัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนา

ของสั งค ม ที่ เกี่ ย วข อ ง  3) บุ ค ลิ กภ าพ แล ะ ความ จํ า เป น ขอ งบ ท บ าท 

(Abercrombie, Hill, and Turner, 2000) 

คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537: 73-74) ใหความหมายเกี่ยวกับบทบาทไววา 
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บทบาท คือ การกระทําตามสิทธ์ิและหนาที่ของสถานภาพ สถานภาพและบทบาท

มักจะเปนของคูกันคือเมื่อมีสถานภาพจะตองมีบทบาทดวย แตไมเสมอไป 

บทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตางๆ วาจะตองปฏิบัติ

อยางไร (Role Expectation) เปนบทบาทที่คาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคมเพื่อ

ทําใหคูสัมพันธมีการกระทําระหวางกันทางสังคมได รวมทั้งสามารถคาดการณ

พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได เชน ผูมีตําแหนงเปนพอจะไดรับความคาดหวังจากสังคม

ใหแสดงบทบาทหรือหนาที่ตางๆ เชน เลี้ยงดูลูก สงเสียใหเลาเรียน อบรมสั่งสอน 

ใหความรักความเอ็นดูและอื่นๆ เปนตน ตําแหนงอื่นๆ ก็เชนกัน ในลักษณะทั่วไป

ของบทบาท เปนการทําตามสิทธิ์และหนาที่ของผูที่อยูในตําแหนงตางๆ สวนสิทธิ์

หมายถึงสิ่งที่ เขาพึ่ งไดรับตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงนั้นๆ 

บทบาทจึงเปนสิ่งตางๆ ที่เขาทําในตําแหนงที่เขาครองอยู เชนผูมีตําแหนงเปนพอ

แมมีบทบาทหนาที่จะตองทําหลายอยาง เชน เลี้ยงดู ใหการศึกษาอบรม ใหความ

อบอุนทางใจ และมีสิทธิ์ที่จะไดรับอะไรหลายอยาง คือ ความภูมิใจ สบายใจ 

ความเคารพ ยกยอง และความกตัญู เปนตน ตําแหนงอ่ืนๆ ก็เชนกัน  

บทบาทยั งเกี่ยวของกับความเปนเพศ.เชน.เพศภาวะ (Gender) 

หมายถึง เพศทางสังคมหรือเพศที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรม

ใหแสดงบทบาทหญิงหรือบทบาทชาย ดังนั้น เพศที่ถูกกําหนดโดยสังคมจึงอาจ

เปลี่ยนแปลงไดในแตละสังคม ตามสภาวการณ และเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนไป 

เชน ผูหญิงอาจตองรับภาระตางๆ ที่เคยเปนของผูชาย และผูชายอาจจะตองรับ

บทบาทการดูแลบานเรือนเลี้ยงดูบุตรซึ่งเคยเปนหนาที่ของผูหญิง  

สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (2537: 31) กลาววา ในบริบททางสังคม

วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงในสังคม

วัฒนธรรมหรือภูมิภาคอื่นๆ ของโลกแลวผูหญิงในเอเชียมีบทบาทและสถานภาพ

ทางสังคมคอนขางสูง สังคมวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนยไมวาจะเปนประเทศใดก็

ตามในบริเวณหมูเกาะเปนระบบสังคมวัฒนธรรมที่เปดโอกาสใหผูหญิงมีบทบาท

ดานตางๆ ในสังคมเกื้อกูลกับผูชายหรือบางกรณีก็สามารถทดแทนบทบาทของ

ผูชายไดโดยไมมีความแตกตางหรือเหลื่อมล้ําต่ําสูงระหวางเพศมากนัก 
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Moser (1993 อางถึงใน ลัดสะหมี จันทะบันทง 2554: 16) ได ให

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหญิง-ชายวา บทบาทหญิง-ชาย หมายถึง ความแตกตาง

ระหวางผูหญิงและผูชายในครัวเรือนดวยกัน และระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ความแตกตาง

เหลาน้ีไดแสดงออกในบทบาท ความรับผิดชอบ การเขาถึงทรัพยากร การบริการ

พื้นฐาน อุปสรรค โอกาส ความตองการ ความเขาใจ ทัศนะ และปญหาอื่นๆ ที่มี

อยูในตัวของผูหญิงและผูชาย  

คณะประธานสหพันธแมหญิงลาว (ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว 2543) 

กลาววา บทบาทหญิงชาย หมายถึง การเคลื่อนไหวประจําวันของหญิง-ชายใน

สถานภาพที่แตกตางกัน ซึ่งอาจรวมทั้งหนาที่ และความรับผิดชอบอีกดวย ซึ่ง

บทบาทสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม คานิยม จิตสํานึก และ

ความตองการของคนไดผานกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประวัติศาสตร 

จนถึงปจจุบันจะเห็นวา บทบาทหญิง-ชายไดมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ หญิง

และชายมีบทบาทแตกตางกันและมีบางอยางที่คลายกัน ซึ่งความสัมพันธระหวาง

หญิงชายแสดงออกใน 3 บทบาท คือ  

1) บทบาทการดูแลสมาชิกในครอบครัว เปนบทบาทที่เกี่ยวของกับการ

ดูแล การกินอยู เลี้ยงดูครอบครัว บทบาทดังกลาว อาจรวมทั้งกิจกรรมตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทําอาหาร การชักผา ทําความสะอาดบาน และอื่นๆ 

กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่สังคมถือวาเปนงานที่เบาแตความจริงแลวงาน

ดังกลาวเปนงานที่ตองใชความอดทนอยางมาก  

2) บทบาทการผลิต เปนบทบาทที่ เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและ

บริการสําหรับบริโภคในครองครัวและเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนเปนเงิน ซึ่งเปนงาน

ที่ผูหญิงและผูชายทําเพื่อเลี้ยงชีพ และสามารถผลิตเปนสินคาเพื่อสรางรายรับให

ครอบครัวและตนเอง เชน การผลิตหัตถกรรม เกษตรกรรม การทําไร ทําสวน 

และเลี้ยงสัตวเปนตน ในขณะเดียวกันยังรวมทั้งการผลิตธุรกิจขนาดยอย เชน    

ทอผา ตัดเย็บ และอื่นๆ  



218 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปที่ 11 เลม 2 (2558) 

3) บทบาทเพื่อชุมชน เปนบทบาทที่เกี่ยวของกับการจัดการรวมกับ

ชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการทางสังคม รวมทั้งงานบุญประเพณี และ

งานพัฒนาตางๆ ซึ่งเปนบทบาทที่ขยายจากระดับครัวเรือนออกไปสูชุมชนเพื่อใหมี

การจัดหา หรือบํารุงรักษาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอ ตอการอุปโภค

รวมกันของสมาชิกในชุมชน และรวมทั้งการมีสวนรวมทางดานการเมืองในชุมชน

ดวย 

คณะกรรมการสงเสริมความกาวหนาของแมหญิงลาว (2551 อางถึงใน 

เต็งเม็ง อยางลือชัย 2550) ไดกลาวถึง บทบาทหญิง-ชาย ของรัฐบาล สปป.ลาว 

วารัฐบาลมีความพยายามสรางใหประเทศลาวมีความยุติธรรมทางสังคมสําหรับ

ประชากรลาวทุกคน โดยไมจําแนก อายุ  เพศ วัย ชนเผา ได รองรับไวใน

รัฐธรรมนูญแหง สปป.ลาว ความเสมอภาพระหวางหญิงชาย เพื่อเปนการตัดสิน

ปญหาและมีอิทธิพลในการสรางนโยบายสงเสริมใหผูหญิงไดมีโอกาสเขาหาทุก

แหลงทรัพยากรตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 

การบริการ ดานสาธารณสุข และการศึกษา และเพื่อดําเนินการตามแผนนโยบาย

แหงชาติสงเสริมความกาวหนาของผูหญิงลาว คณะกรรมการเพื่อความกาวหนา

ของผูหญิงไดสรางยุทธศาสตรของแขนงการ (แผนก) โดยมีจุดประสงคคือ 1) เพื่อ

เปนแหลงอางอิงใหแกการดําเนินงานสงเสริมความกาวหนาของแมหญิงในแขนง

การตั้งแตสวนกลางสูทองถิ่น 2) เพื่อทําใหการดําเนินงานทุกขั้นตอนมีความ

เขมแข็งทั้งปริมาณและคุณภาพสามารถดําเนินการเคลื่อนไหวไดอยางเปนระบบ

และต อเนื่ อง และ 3) เพื่ อ เป นการรับประกันวาผูหญิ งลาวจะมีความรู

ความสามารถมีบทบาทในการตัดสินปญหา ปรึกษาหารือขั้นตางๆ และมีโอกาส

พัฒนาความรูความสามารถ ประสบการณ เพื่อตอบสนองการมีงานทําของ

ประชาชนทั้งเขตตัวเมืองและเขตชนบท เพิ่มมากขึ้น  

ธนาคารโลก ระบุวา ประมาณ 40% ของบรรดาผูประกอบกิจการราย

ใหมในประเทศลาวเปนสตรี และความเสมอภาคระหวางหญิง-ชาย คือหัวใจ

สําคัญที่จะนําการพัฒนาลาวใหพนจากความยากจน ธนาคารโลกเสนอรายงานใน

โอกาสวันสตรีสากล ครบรอบ 103 ป ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 วา ประเทศลาว
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เปนประเทศหนึ่งที่สตรีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน

ภาคเอกชนของลาว ซึ่งมีผูประกอบกิจการรายใหมที่ เปนหญิงมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบัน ปรากฏวาผูประกอบธุรกิจรุนใหมในลาวเปนสตรีมากถึง 

40% และมีทีทาวาจะเพิ่มขึ้นเปนลําดับอีกดวย ธนาคารโลกยังระบุอีกวา สตรีลาว

มีบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งในดานสังคมและการเมือง แมวาจะยังไมเทียบเทาผูชายก็ตาม 

แตก็ถือเปนการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นไดจากบทบาทของสตรีลาวในฐานะ

สมาชิกสภาแหงชาติที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงกวา 20% นับแตป 2553 เปนตนมา 

อยางไรก็ตาม ธนาคารโลกไดเนนย้ําวา การพัฒนาความเสมอภาคระหวางหญิง-

ชาย จะตองกระทําตอเนื่องกันไปอยางไมหยุดยั้ง เพราะจะเปนหัวใจสําคัญของ

การพัฒนาใหลาวหลุดจากความยากจนและพนจากสภาพประเทศดอยพัฒนา

อยางแทจริง (VOA 2013)  

กลาวโดยสรุป บทบาทสัมพันธกับความเปนเพศ ความเปนหญิงชายใน

สังคมถูกกําหนดจากวัฒนธรรมและจะแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขสภาวการณตางๆ 

เชน สังคมในอดีตผูหญิงในชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงถูกคาดหวังใหอยูกับบาน 

ดูแลครอบครัว การทํางานนอกบานถือวาเปนเรื่องที่ไมมีเกียรติ แตในปจจุบัน การ

ทํางานนอกบานของผูหญิงเปนเรื่องปกติและในบางสวนเปนความจําเปนของ

ครอบครัว นอกจากนี้ ความเปนหญิงเปนชายที่ถูกคาดหวังจากสังคมจะไม

เหมือนกันในแตละสังคมดวย นอกจากแตกตางกันตามเวลาและสถานที่แลว การ

ใหความหมายทางสังคมตอเพศสภาพยังเปนผลจากสถาบันทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในแตละยุคสมัยและในแตละสังคมอีกดวย งานวิจัยชิ้นนี้เห็นวาผูหญิง

ลาวทั้งในเมืองและชนบทตางมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไปตามเงื่อนไขและ

สถานการณที่แตกตางกันไป และโดยเฉพาะบทบาทของผูหญิงลาวในปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงแตกตางจากในอดีต ดังจะกลาวตอไป 
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4.2 แนวคิดยุทธศาสตรการดํารงชีพ 
 

     ยุทธศาสตรการดํารงชีพ หมายถึง ชุดของกิจกรรมและทางเลือก

หลายรูปแบบที่ผสมผสานกัน ที่คนใชในการบรรลุเปาหมายในการดํารงชีพ 

ยุทธศาสตรการดํารงชีพมีลักษณะเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยแนวทาง

ตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันตามบริบทของเวลา ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร และระดับทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยุทธศาสตรการดํารงชีพยังมีความ

แตกตางกันไปภายในครัวเรือนดวย ในขณะที่โครงสรางและกระบวนการเชิง

โครงสราง มีผลตอสถานภาพการครอบครอง ทรัพยากรหรือทุน สถานภาพ

ดังกลาวมีผลโดยตรงตอความสามารถในการเลือกใชยุทธศาสตรการดํารงชีพ

ประเภทตางๆ (ปนแกว เหลืองอรามศรี 2554: 83)  

     Bebbington (1999 อางอิงจาก ปนแกว เหลืองอรามศรี 2554: 

76) เห็นวาหัวใจของแนวคิดการดํารงชีพนั้นอยูที่คน ดังนั้น การเขาใจความ

เขมแข็งของคน จึงเปนสิ่งที่สําคัญในการวิเคราะหแนวทางที่คนจนแปรทรัพยากร

ใหเปนผลลัพธเชิงบวกในการดํารงชีพ  

ทั้งนี้  สําหรับทรัพยากรที่ ใชในการดํารงชีพ Department for 

International Development (DFID) (2002 อางอิงจาก ปนแกว เหลืองอราม

ศรี 2554: 77-78) เสนอวาทุน/ทรัพยากรแตละชนิดมีนัยยะที่แตกตางกันไปตาม

บริบทของแตละทองถิ่น และไดพัฒนาตัวแบบหาเหลี่ยมทรัพยากร (The Assets 

Pentagon) เพื่ อเป นเครื่องมือในการสร างความเขาใจในทรัพยากร และ

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรตางๆ ประกอบดวยทุนหาดานดังน้ี 

    1) ทุนทรัพยากรมนุษย (Human capital) หมายถึง ทักษะ ความรู 

ความสามารถในดานแรงงาน และสุขภาพที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหคนสามารถ     

ดําเนินยุทธศาสตรการดํารงชีพและบรรลุผลเปาประสงคในการดํารงชีพได  

    2) ทุนทางสังคม (Social capital) ทรัพยากรที่มีอยู ในสังคมที่      

คนนํามาใชในการบรรลุเปาหมายในการดํารงชีพซึ่งไดแก  เครือขาย และ

ความสัมพันธ ซึ่งชวยเพิ่มความไววางใจและความสามารถในการรวมมือกัน 
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    3) ทุนทางธรรมชาติ (Financial capital) ทรัพยากรธรรมชาติที่     

คนจนในชนบทพึ่งพาอาศัยมักจะเปนทรัพยากรสวนรวม โดยเปรียบเทียบการ

เขาถึงและการใชทุนทางธรรมชาตินั้นมีความสําคัญนอย แตสําหรับคนชนบทแลว 

ทุนทางธรรมชาติเปนทั้งแหลงที่มาของการดํารงชีพ และบริบทที่เปราะบาง 

     4) ทุนทางกายภาพ (Physical capital) หมายถึงโครงสรางพื้นฐาน

และสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ  

     5) ทุนทางการเงิน (Financial capital) ทรัพยากรทางการเงินที่คน

ใชในการบรรลุเปาประสงคของการดํารงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินตราหรือ

ทรัพยากรอื่นๆ ที่ชวยใหสามารถประยุกตใชยุทธศาสตรการดํารงชีพในรูปแบบตาง  ๆ

ได และทุนทั้งหานี้ก็เปนหัวใจของแนวคิดการดํารงชีพ (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2554 : 

77)  

     แมวางานศึกษาในแนวครัวเรือนศึกษามีคุณูปการอยางมากตอการ

ทําความเขาใจตอความซับซอนในความสัมพันธระหวางการพัฒนาและคนจน ซึ่ง

ไดชวยใหเห็นพลวัตทางเศรษฐกิจอันหลากหลายของครัวเรือนที่แตกตางกัน แต

งานศึกษาดังกลาว ก็ยังมีขอจํากัดที่สําคัญอันเนื่องมาจากแนวทางที่มีลักษณะเชิง

โครงสรางหนาที่ และเนนแตเพียงมิติทางเศรษฐกิจของการปรับตัวของครัวเรือน 

ซึ่งขาดมิติทางดานวัฒนธรรมและเพศภาวะ งานการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงและการ

ดํารงชีพจึงมักเนนทําความเขาใจกับบทบาทของความสัมพันธหญิง-ชาย ที่มีนัยยะ

ตอยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงในครัวเรือน และการตอรองของผูหญิง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม งานศึกษา

สวนใหญพบวา การปรับบทบาทและสถานภาพดวยการใชทรัพยากรทั้งในและ

นอกครัวเรือนเพื่อการดํารงชีพอันหลากหลาย เปนยุทธศาสตรสําคัญของผูหญิง

เพื่อใหครัวเรือนอยูรอด (ปนแกว เหลืองอรามศรี 2554: 63) 

    แนวคิดเรื่องผูหญิงที่ใชงานศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงและการดํารงชีพ จึง

มักเนนทําความเขาใจกับบทบาทของความสัมพันธหญิง-ชาย ที่มีนัยยะตอ

ยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงในครัวเรือน และการตอรองของผูหญิง 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม งานศึกษา

สวนใหญพบวาการปรับบทบาทและสถานภาพดวยการใชทรัพยากรทั้งในและ

นอกครัวเรือนเพื่อการดํารงชีพอันหลากหลายเปนยุทธศาสตรสําคัญของผูหญิง

เพื่อใหครัวเรือนอยูรอด เชนในงานของ บัวพันธ พรหมพักพิง เรื่อง Rural 

Transformation and Gender Relations in the Northeast Thailand 

(2000 อางใน ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2554:107-108) พบวา ทางเลือกของ

ผูหญิงในหมูบานดอนหัน จังหวัดขอนแกน ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ มีความหลากหลายไมวาจะทํางานเจียระไนพลอยในโรงงานในหมูบาน 

อพยพไปเปนแรงงานรับจาง 

    นอกจากนี้ ยังมีตัวอยางงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการดํารงชีพ 

เชนงานของ พระมหาโสภณ มูลหา (2554) ศึกษายุทธศาสตรการดํารงชีพของ

ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเขื่อนอุบลรัตน มีการสรางยุทธศาสตรการ

ดํารงชีพ ใหตนและครอบครัวดํารงอยูได โดยอาศัยความรูความสามารถในการ

จัดการทรัพยสิน/ทุนตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน นํามาใชเปนยุทธวิธีในการทํากิจการ

และยุทธวิธีในการปรับตัวโดยการสรางงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสรางรูปแบบ

วิธีการตาง ๆ อันหลากหลายโดยอาศัยทรัพยสิน/ทุนที่มีอยูนั้น มาสนับสนุนในการ

ประกอบอาชีพ ซึ่งยุทธศาสตรที่วานี้จะอยูในรูปแบบ การรวมกลุม การลงทุน การ

ทดแทน การยอมสละ การยอมทน การประทวง การอพยพแรงงาน การฝกทักษะ

อาชีพ และการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งยุทธศาสตรการดํารงชีพของครัวเรือน

เกษตรกร/ชุมชนนี้จะกอใหเกิดผลลัพธในการดํารงชีพตาง ๆ คือ การมีรายได

เพิ่มขึ้น การมีความเปนอยูที่ดีขึ้น การลดความออนแอลง การเพิ่มความมั่นคงดาน

อาหาร และการเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ อันกอใหเกิดความ

อยูรอดและความยั่งยืนของชุมชน ทั้งนี้ การศึกษาของ รุงโรจน แสวงนอก (2553) 

ไดพูดถึง ฐานคติแนวคิดการดํารงชีพวามีศูนยกลางความคิดอยูที่ “เครือขาย

ระหวางบุคคล” อธิบายถึงการดิ้นรนของปจเจกและกลุมในการดํารงชีวิต มี

ประชาชนเปนศูนยกลางและยุทธศาสตรการดํารงชีพพัฒนามาจากยุทธศาสตร

เพื่อการอยูรอด (Survival Strategies) มุงเนนที่พฤติกรรมทางสังคมของคนจนที่
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พยายามหาหนทางอยูรอดจากการวิกฤติการณตางๆ ซึ่งรวมเอากิจกรรมและ

ทางเลือก ที่ผูคนดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดํารงชีพ 

     แนวคิดยุทธศาสตรการดํารงชีพเหมาะในการอธิบายการทอผาเปน

สินคาซึ่งทําใหเห็นการพยายามหาทางออกเพื่อลดความยากจน ซึ่งทําใหผูหญิงมี

บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้นโดยนําแนวคิดหาเหลี่ยม

ทรัพยากรมาใชในการอธิบายการปรับใชทุนทั้งหาดานมาเปนยุทธศาสตรในการ

ทอผาเพื่อการคา 
 

4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทอผา 
 

      ใน สปป.ลาว การใชผาเปนสินคาทางวัฒนธรรมมีมานานแลว โดย

มีการทอผาไหมในลาวมานานกวา 1,000 ป เปนประเพณีมาแตโบราณผานรุนแม

สูรุนลูก และคนรุนใหมยังคงการทอผานี้ไวโดยแสดงความคิดสรางสรรคผานการ

ทอผาของลาว ผาทอยังสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร และ

สะทอนความสัมพันธกับต างประเทศ ในป  1989 Carol Cassidy หญิงชาว

อเมริกัน ไดมาเยือนประเทศลาว ไดเห็นการแตงกายแบบดั้งเดิมของผูหญิงลาว 

ทําให เธอเกิดความสนใจและตกหลุมรักประเพณีการแตงกายของผูหญิงลาว    

รวมไปถึงการทอผาไหมของประเทศลาว ในป 1990 Cassidy ไดตั้งโรงงานทอผา

แหงแรกขึ้นในลาวที่เมืองเวียงจันทน เมืองหลวงของลาว เพื่อผลิตผาสงออกขาย

ตางประเทศ ผาซิ่นเปนสินคาทางวัฒนธรรมของลาว มีการออกแบบผาทอ

ผสมผสานแบบรวมสมัยทําใหผาไหมมีคุณภาพดีและงดงามเปนที่ตองการของ  

ทุ กคนที่ ม า เยี่ ยมป ระ เท ศลาว (Shimla, 2010)  นอกจากนี้ ใน เว็บ ไชต 

Saobancrafts.com (ออนไลน ) ได ระบุ ไววา ราว 40 ป  หลั งสงครามโลก      

ครั้งที่ 2 มานี้ ศิลปะการทอผาที่มีอายุหลายศตวรรษและการเพาะปลูกฝาย ยอมสี

ธรรมชาติ ไดลดลงและหายไปเกือบมีเพียงแตกลุมชาติพันธุ เชน ไทดํา ไทแดง    

ไทเมย และไทพวน ที่อยูในภาคเหนือและภาคกลางของลาวที่ยังคงรักษาศิลปะ
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การทอผาไว ดวยการตกทอดจากแมสูลูก ในชวงกลางทศวรรษ ลาวเปดกวาง

นโยบายตอการคาและการทองเที่ยวมากขึ้น ความตองการสําหรับผลิตภัณฑ     

ผาไหมของลาวก็ขยายตัวในกลางทศวรรษ 1990 เปนตนมา 

     Kristin Vivan Lundberg (2008) ได อ ธิบ ายถึ งวิ ธี ก ารที่ ผู ค น     

รวมสมัยในเมืองลาวเชื่อมความสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และวัสดุการทอผาในการ

ทําใหเกิดความเปนอยูที่ดีนั่นคือมีความรูสึก “สบาย” และมุงเนนไปที่ผูหญิงทอผา

เพื่อหารายไดเขาครอบครัวโดยการทอผาดวยมือไมเพียงแตเปนการทอเพื่อเงิน

เทานั้น ผูหญิงจะสรางความเปนอยูที่ดีจากการทอผาใหกับตัวเองและครอบครัว 

การทอผาแสดงใหเห็นการสรางสุขภาวะที่ดีทางสังคมเนื่องจากมันเปนสิ่งที่จัดหา

สิ่งที่จําเปนในชีวิตประจําวัน รวมถึงแสดงใหเห็นการแบงบทบาทของผูหญิงและ

ผูชายในสังคม ลําดับชั้นทางสังคม และคุณคาทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น       

การจัดการงานทอผามีหลากหลายวิธีการที่สงผลใหเกิดสุขภาวะความเปนอยูที่ดี 

นั่นคือ การที่ประชาชนมีการเรียบเรียงความรูและรูจักวิธีการใชทรัพยากร       

การอนุรักษ และดํารงสุขภาวะดังกลาว ความรูสึก “สบาย” ยังขึ้นอยูกับความ

สะอาด จิตวิญญาณ และความสมดุลของรางกาย ซึ่งอิงกับธรรมชาติและพิธีกรรม

และการปฏิบัติตนของชาวลาวอีกดวย งานดังกลาวยังชี้วาการผาทอลาวฝงอยูใน

วิถีชีวิตประจําวันของคนลาว การทอผานอกบานไมไดทําให เกิดสุขภาวะใน

รูปแบบใหมแตอยางใด แตการทอผามีความเชื่อมโยงกับความรูสึก “สบาย” 

ทามกลางครอบครัวและเครือญาติ 

     นอกจากนี้ มีงานเกี่ยวกับการทอผาในประเทศลาว เชนงานของ 

สมใจ ไพวง (2009) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในการผลิตผาไหมพื้นเมือง

เชิงธุรกิจเขตหลวงพระบาง ประเทศลาว ไดสรุปบทบาทหญิงชายในการพัฒนา

เศรษฐกิจวา ผูหญิงนับวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมมาก 

โดยเฉพาะภายใตสถานการณที่ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไดลดลงจากที่เคยมี

ความอุดมสมบูรณ กระแสความทันสมัยจากภายนอกชุมชนผานทางโครงการ

พัฒนาตาง ๆ ของรัฐบาล สื่อมวลชน และระบบตลาดที่ทันสมัยไดสงผลกระทบตอ

ชีวิตและความเปนอยูของชาวบาน บทบาทของผูหญิงที่เคยจํากัดอยูเฉพาะใน
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ครัวเรือนและไรนาก็เริ่มขยายตัวออกไปสูชุมชนและภายนอกชุมชนหลายขึ้น การ

สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนก็เปนเงื่อนไขสําคัญที่ชวย

ใหบทบาทผูหญิงในการทํางาน การใหผูหญิงไดเขาถึงและใชทรัพยากรธรรมชาติ 

การอบรมดานความรู และทักษะเทาเทียมกับผูชาย เปนการสงเสริมความเขมแข็ง

เพื่อสรางความมั่นใจใหผูหญิงไดพัฒนาตนเอง เพราะวาระยะเวลาที่ผานมาผูหญิง

ยังไมมีอํานาจพอในการตัดสินปญหา ดังนั้น การสรางความเขมแข็งจะเปนการ

เพิ่มพลังใหผูหญิงไดมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมรวมกับเพศชายมากขึ้น  

     ลัดสะหมี จันทะบันทง (2554) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายใน

การสรางเศรษฐกิจครอบครัวดวยการทอผาไหมใหกลายเปนสินคารวมไปถึงการ

อนุรักษและเผยแพรผลิตภัณฑผาไหมของผูหญิงในหมูบานภูเขาคํา เมืองแกวอุดม 

แขวงเวียงจันทน และเพื่อรายไดเสริมเขาครอบครัวทําใหชีวิตการเปนอยูมีการ

เปลี่ยนแปลงดีขึ้น การทอผาไดถูกพัฒนาอยางมีเปาหมาย ที่สําคัญคือ การผลิต

ตองสามารถขายได และทําใหลูกคาพอใจ หญิง-ชายมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจ

ทอผาที่เทาเทียมกันทุกอยาง  

     แองสอน สีสมพอน (2554) ศึกษาเรื่องราวของผูหญิงทอผาใน

โรงงานแหงหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยเนนการศึกษาอัตลักษณ 

วิถีชีวิต และสถานภาพของผูหญิงในโรงงานรวมไปถึงยุทธศาสตรการตอสูตอรองที่

ผูหญิงใชเพื่อปรับตัวกับยุคสมัยเศรษฐกิจเสรี และผูหญิงในโรงงานทอผาสวนมาก

มาจากชนบท ฐานะครอบครัวยากจน จึงมาทํางานในโรงงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยง

ครอบครัว ถึงแมวาการทํางานในโรงงานเปนการดํารงชีวิตและการทํางานที่

ยากลําบากมาก ทํางานหนักในสภาพแวดลอมที่ไมดี และไดรับคาจางแรงงานที่ต่ํา 

ถึงแมวาจะไดคาแรงงานนอยก็ตามแตพวกผูหญิงก็ทําใหชีวิตและสถานภาพดาน

เศรษฐกิจของพวกเขาดีขึ้น 

สําหรับในเรื่องของบทบาทของผูหญิงในการทอผา สุริยา สมุทคุปติ์ 

(2537) ได สะท อนให เห็ นถึ งการพัฒนาการของกระบวนการทอผ าและ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิ งอีสานในสามหมูบ านเพื่อเปรียบเทียบให
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ความสําคัญเกี่ยวกับผาและกระบวนการทอผาของผูหญิงในชุมชนหมูบานอีสาน 

คือ บานกุดตาใกล บานแต และบานจะโปะ พบวาการทอผาสะทอนใหเห็นถึง

บทบาทหนาที่ของผูหญิงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงผานการทอผา เดิมน้ัน

ผูหญิงทอผาไวใชในครอบครัว พิธีกรรม มาสูการทอผาเพื่อขายหารายไดรองจาก

การทํานา สวนผูชายไมมีบทบาทในการทอผา (แตยังมีหมูบานจะโปะ ที่มีทั้ง

ผูหญิงและผูชายทอผา) ผูหญิงมีบทบาทในการรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ครอบครัวมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากการทอผาพบวาผูหญิงในหมูบานสามแหงมี

แนวโนมที่จะทอผาเพื่อการคาหรือเพื่อหารายไดพิเศษใหกับครอบครัวมากกวา

การทอผาเพื่อใชในครอบครัวและใชในพิธีกรรม บทบาทของผูหญิงโดยเฉพาะใน

กระบวนการทอผามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อรูปแบบของการทอผา

เปลี่ยนแปลงจากการทอผาแบบพื้นบานไปเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจ

อุตสาหกรรมสมัยใหม (ผูหญิงรุนใหมของหมูบานจะโปะ ไมไดเรียนรูการทอผา

จากแมและญาติผูใหญ แตเรียนรูทักษะในการทอผาจากโรงงานทอผา สวนบาน

กุดตาใกลและบานแตเรียนรูทักษะการทอผาแบบแมสูลูก) กลาวไดวาบทบาทของ

ทั้งสองเพศในบริบทหมูบานอาจจะเปนบทบาทที่สงเสริมซึ่งกันและกันไมใชเพศใด

เพศหนึ่งมีอิทธิพลมากกวากัน กิจกรรมการทอผาเปนตัวอยางที่สําคัญของผูหญิง

ยังสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น

ในหมูบาน 

 งานวิจัยเหลานี้ชี้วา ผูหญิงลาวผูกพันกับผาทอจากอดีตถึงปจจุบัน จน

สามารถพัฒนาผาสูการเปนสินคาวัฒนธรรม ในที่นี้ ผูเขียนจะนําเสนอการทอผา

ของกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว เปนกรณีศึกษา 
 

5. กลุมหตัถกรรมต่าํผาไหมเมืองคาํ แขวงเชยีงขวาง สปป.ลาว 
 

 เมืองคํามีทั้งหมด 3 หมูบานที่มีการทอผาคือ บานเชียงเกี่ยว บาน      

นาทอง และบานชาง แตหมูบานที่มีการทอผาที่เดนที่สุดคือบานเชียงเกี่ยว ซึ่ง

ผูหญิงรวมกลุมกันทอผาเปนรายไดเสริม ประชาชนในหมูบานเชียงเกี่ยวประกอบ

อาชีพหลักคือทํานาและปลูกพืชตามฤดูกาล และมีบางครอบครัวก็ไปรับจาง
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ทํางานเปนกรรมกร สวนผูหญิงนอกจากประกอบอาชีพการเกษตรแลว ก็ยังหา

รายไดเสริมเขาครอบครัวดวยการทอผา การทอผาเปนงานที่ผูหญิงสามารถสราง

รายเพิ่มเขาครอบครัวมากกวางานอื่นๆ บางครอบครัวทอผาเปนงานหลักและ  

บางครอบครัวก็ถือเปนงานรอง โดยผูหญิงจะเปนผูควบคุมธุรกิจการทอผา 

การตลาด และการบริหารจัดการตางๆในหมูบาน แตละปกลุมจะมีการเอาไปวาง

แสดงในงานเทศกาลตางๆ  และวางขายในรานเพื่ อใหนั กท องเที่ ยวและ

ชาวตางชาติไดรับรูหัตถกรรมผาไหมลาว ที่เปนผลิตภัณฑที่ผลิตดวยฝมือและ    

ภูมิปญญาของผูหญิงลาว  นอกนั้น ก็สงขายตามสถานที่ตางๆ ในเมืองและมีแมคา

มารับไปขายตอในเมือง 

 ในหมูบานเชียงเกี่ยว มีกี่กระตุกสําหรับทอผาทั้งหมด 67 หลัง จาก

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน ผลิตผาซิ่นได 1,020 ผืน ผลิตผาไหมได 

4,861 เมตร และผลิตผาเบี่ยง 919 ผืน ตอป (บทสรุปประจําป 2012) โดยมีการ

จัดตั้งกลุมทอผา คือ “กลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา” ประกอบดวยผูหญิงทั้งหมด 

23 คน กลุมนี้เปนกลุมของเอกชนตั้งขึ้นเมื่อ ป 2543 กอตั้งขึ้นโดย ปาบุนมี เอินทะวัน 

หัวหนากลุม กอนที่จะกลายเปนกลุมหัตถกรรมผาไหมที่มีชื่อเสียงในหมูบานนั้น ศูนย

สหพันธแมหญิงของแขวงไดใหการสงเสริมสนับสนุนใหผูที่มีพื้นฐานดานการทอผามา

กอนไปฝกอบรมดานการทอผาการออกลวดลายตางๆ ที่ประเทศไทย โดยศูนย

สหพันธแมหญิงของบานเชียงเกี่ยว ไดสงสมาชิกในหมูบานของตนไปฝกอบรมการทอ

ผาไหมจํานวน 2 คน เปนเวลา 2 เดือน ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในนั้นมี ปาบุนมี เอินทะ

วัน      ไปรวมฝกดวย  

 เมื่อปาบุนมีฝกอบรมสําเร็จแลว ปาบุนมีก็กลับมาบาน หลังจากนั้น

ปาบุนมีก็ไปสมัครเปนพนักงานทอผาที่โรงงานผาไหมหมอน ในเมืองแปก เปน

เวลา 1 ป จากนั้นก็ลาออก กลับมาทอผาขายที่บานเชียงเกี่ยว หลังจากกลับมา

บาน ปาบุนมีก็ไมไดทอผาที่ ไทดํานิยมทอ แตกลับทอผาที่คนในเมืองนิยมใช 

หลังจากทอเสร็จปาก็เอาไปวางขายที่ตลาดในหมูบานแตกลับไมไดผลเลย ไมมีใคร

ซื้อ ปาจึงเปลี่ยนใจเอาผาไปขายที่ตลาดในเมือง ผาที่ปาบุนมีทอขายสวนมากจะ
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เปนผาเสื้อ ผาซิ่น แลวก็ผาเบี่ยง  เมื่อปาบุนมีเอาผาไปขายที่ตลาดในเมืองเห็นวา

ไดรับผลตอบรับที่ดี ผาขายไดดีกวาผาของคนอื่นๆ  และเปนที่ยอมรับของคนใน

เมือง เพราะวาเปนผาที่มีคุณภาพ สีไมตก ใสสบาย เมื่อเปนเชนน้ันปาบุนมีก็ขยาย

และสรางกี่เพิ่มอีก 2 หลัง (จากเดิมมีเพียง 3 หลัง) อยูที่บาน และยังสอนการ

ออกแบบลายตางๆ ที่ไดไปเรียนมาใหลูกสาวและหลานสาว ที่บานของปาบุนมีมี  

กี่กระตุกอยู 5 หลัง เปนของลูกสาว 2 หลัง หลานสาว 2 หลัง และอีกหนึ่งหลัง

ของปาบุนมี ดวยความขยันและอดทนในการทอผาเพื่อขายของปาบุนมี จึงทําให

ปาบุนมีสะสมเงินทุนแลวขยายพื้นที่ของการทอผาออกสรางเปนโรงงานเล็กๆ ใน

หมูบ าน ซึ่ งเรียกวา “กลุมหัตถกรรมต่ํ าผาไหมเมืองคํา” (Kham District 

Handcraft Group) ดวยการลงทุนซื้ออุปกรณทอผาทุกอยางเปนทุนของตัวเอง 

ไมมีทุนจากรัฐบาลเขามาชวยเหลือ ปาบุนมีเริ่มลงทุนแตป 1995 และป 2000 จึง

ขยายออกเปนโรงงานเล็กๆ ในหมูบานจนถึงปจจุบัน โดยคนที่ทอลวนเปนญาติ

ของปาบุนมี เมื่อเปดเปนโรงงานแลวก็มีผูหญิงในหมูบานซึ่งเปนไทดําทั้งหมดเขา

มารวมเปนสมาชิกในกลุมทอผา และผูหญิงแตละคนก็มีอาชีพทอผาอยูแลว จาก

การที่เขามาเปนสมาชิกในกลุม ผูหญิงแตละคนก็มีรายไดเขาครอบครัวมากขึ้น มี

เงินเก็บ มีกี่กระตุกเพิ่ม และมีเครื่องใชในครัวเรือนครบทุกอยาง แลวยังมีการเรียก

ลูกหลานมาเปนแรงงานในกลุมทอผาอีก นอกจากจะไดคาแรงงานและมีอาชีพ

แลวยังเปนการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรมของหมูบาน และเพื่อพัฒนาการของ

การทอผาใหเปนสินคา และทําใหวิถีชีวิตของผูหญิงในหมูบานมีการพัฒนาดีขึ้น

อยางมาก การที่ผูหญิงเลือกเขามาเปนสมาชิกในกลุม สวนหนึ่งเพราะมีเงื่อนไข

ทางเครือญาติและความสัมพันธแบบเพื่อนในหมูบานเดียวกัน และเปนชองทางใน

การสรางรายไดเขาครอบครัว และทําใหครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถมีเงิน

เก็บและสงลูกไปเรียนได อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาเมื่อเปลี่ยนการทอผาแบบ

ดั้งเดิมมาสูการทอผาเพื่อขาย และผาที่ทอก็เปนลายผาของคนอื่นไมใชลายผา

เอกลักษณของกลุมชาติพันธของตนเอง  
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6. ผลการศึกษา 
 

      6.1 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญงิไทดาํผานการทอผา กรณีศึกษา

กลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมเมืองคํา 
 

      การทอผาเปนอาชีพที่สําคัญที่มีบทบาทตอการสรางเศรษฐกิจ

ครอบครัวของชาวบานเชียงเกี่ยว โดยจะเห็นไดจากการที่ประชาชนภายใน

หมูบานมีรายรับจากอาชีพทอผาสูงกวารายรับจากการทํานาปลูกขาวที่เปน

ผลผลิต และการปลูกพืชตางๆ ซึ่งกลายเปนอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได 

และสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัว พรอมนั้นยังเปนสิ่งที่บงบอกถึงการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของเพศหญิงในการสรางเศรษฐกิจครอบครัวก็คือ บทบาทใน

สังคมเพราะวา การทอผาเปนงานที่ผูหญิงมีความชํานาญและมีทักษะจนทําให   

ผาทอกลายเปนสินคาภายในหมูบานเชียงเกี่ยว ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถ

ทางดานภูมิปญญาของผูหญิงไทดํา ไดกลายเปนสิ่งที่สรางความประทับใจใหแก

ลูกคาทําใหผลิตภัณฑที่ไดจากการทอผาของประชาชนหมูบานเชียงเกี่ยวยิ่งมี

บทบาทในตลาดมากขึ้น ทําใหชีวิตการเปนอยูของผูหญิงภายในหมูบานดีขึ้น

กวาเดิมและสามารถทําใหครอบครัวมีอยูมีใช 

     การรวมกลุมทอผาของกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหม ทําใหผูหญิง

สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวและทําใหความเปนอยูในครอบครัวดีขึ้น 

นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลลาวในปจจุบันไดสนับสนุนการทอผาและอนุรักษ

ผาไวก็มีสวนในการสงเสริมบทบาทของผูหญิงในหมูบาน ผาไมเพียงแตเปน

สัญลักษณทางวัฒนธรรมเทานั้น แตผาไดกลายเปนสินคาทางเศรษฐกิจที่ถูกผลิต

ขึ้นทั่วทุกภูมิภาค โดยสามารถมองการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงผานการทอ

ผาได ดังนี้ 
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6.1.1 บทบาททางเศรษฐกิจ 

          ผูหญิงไทดํา บานเชียงเกี่ยวไดมีบทบาทมากขึ้นในระดับผูนํา

ของครอบครัวเพราะเปนหลักสําคัญในการหารายไดเลี้ยงดูครอบครัวโดยการทอผา

ขายและเปนบุคคลสําคัญทางดานเศรษฐกิจของสังคมบานเชียงเกี่ยว จากเดิมที่

ผูชายเปนคนหาเลี้ยงครอบครัวเปนหลัก และผูหญิงจะทอผาเพื่อใชนุงหมและ

แลกเปลี่ยนในทางวัฒนธรรมประเพณีเทาน้ัน คุณสมบัติการทอผาที่ผูหญิงไทดําที่

มีในอดีตนั้นในปจจุบันไดกลายเปนตนทุนในทางเศรษฐกิจของผูหญิงที่ควบคูกันไป

ผาทอจากเดิมมีความสําคัญเฉพาะภายในครอบครัว ผลิตกันเองและใชเอง ซึ่งเปน

การบริโภคและผลิตกันภายในครอบครัวในหมูบานอยางแคบๆ แตในปจจุบันได

กลายมาเปนสินคาที่มีความนิยมและเปนที่ชื่นชอบจากคนภายนอกหมูบาน ทอผา

เกิดการเรียนรู มีมุมมองแนวคิด ในการทอผาเพื่อจะผลักดันทําใหผาทอเปนสินคา

ที่ไดรับการยอมรับและถูกซื้อจากลูกคาในสังคมตางๆ ที่มีความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม และมีการเปดตลาดผาทอของตนสูโลกกวางมากขึ้น การทอผา

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นจากเดิมเพื่อรองรับความ

ตองการของลูกคาจากที่ตางๆ 

          การทอผาเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจากการทอผาเพื่อนุงหม

และใชในครัวเรือนเพียงอยางเดียวสูการทอผาเพื่อคาขายและแลกเปลี่ยนผืนผา

ทอกันอยูกอนแลว แตเปนการคาขายแลกเปลี่ยนกันอยางเรียบงายตามวิถีชีวิตที่

เปนอยู คือ ถาผาทอนั้นเกิดผลิตออกมาจนมีมากเกินความจําเปนและไมมีความ

ตองการที่จะเก็บไว พวกเขาก็จะนําเอาผาทอเหลาน้ันออกมาขาย หรือแลกเปลี่ยน

สิ่งของที่ตองการกันภายในหมูบานที่มีอยูใกลเคียงกัน ปจจุบันผาทอเปนสินคาน้ันมี         

ความแตกตางจากอดีต เชน เปนการคาเปนอาชีพ ไมใชการแลกเปลี่ยนสินคาเปนบาง

เวลาการผลิตผาก็ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นกวาเดิมและคนทอจําเปนตองเรียนรูความ

ตองการดานตางๆ จากลูกคามากขึ้น เรื่องรสนิยมของกลุมลูกคานั้นมีความสําคัญเปน

อยางมาก เชน การเลือกใชสีการจัดวางลวดลายบนผืนผา ทั้งนี้เพื่อใหผืนผาทอ

ของตนน้ันเปนที่ตองตาตองใจของลูกคาและขายได ซึ่งในการทอผาเปนสินคานั้น
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สิ่งที่ผูทอตองการก็คือการจําหนายผาทอใหไดปริมาณมากๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง

เงินตราที่เปนปจจัยหลักสําคัญในการแลกเปลี่ยนสิ่งของและดํารงชีวิตอยูในสังคม 
 

6.1.2 บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม 

              การแบงงานระหวางชายหญิ งในครอบครัวชาวลาวใน

ปจจุบันมีความยึดหยุนตามสถานการณ ผูชายชวยเหลืองานบานมากขึ้น ในกรณีที่

ผูหญิงไมสามารถทํางานบานได เชน คลอดลูก เจ็บไขไดปวย สวนในเวลาปกติจะ

ชวยเหลือเมื่อไดรับการขอรองจากผูหญิง ผูชายในหมูบานสามารถทํางานทุกอยาง

ในบานไดเหมือนผูหญิง แตที่ ไมไดปฏิบัติ เปนกิจวัตรประจําวันเพราะเชื่อวา     

งานบานเปนหนาที่ของผูหญิง ทัศนคตินี้สวนหนึ่งมาจากการอบรมสั่งสอนจาก    

พอแม ผูหญิงมีสวนรวมในการทํางานรวมกับชุมชนนอยกวาผูชายเพราะผูหญิง

ตองทําความสะอาดบาน ชักผา รีดผา ทํากับขาว ฯลฯ 

         สําหรับการแบงบทบาทระหวางหญิงชายในการทอผาในหมูบาน     

เชียงเกี่ยว ในผูหญิงจะมีบทบาททุกอยางในงานทอผาเพราะงานทอผาเปนหนาที่

ของผูหญิงทั้งหมด แตในสวนการเก็บวัสดุ การสรางอุปกรณและซอมกี่กระตุก

ผูหญิงจะมีบทบาทรวมกับผูชาย และผูชายจะมีบทบาทการเตรียมอุปกรณ การ

เก็บวัสดุ และซอมแซมก่ีทอผาใหกับผูหญิง โดยผูชายจะไมมีบทบาทในการยอมสี

และการทอผาเลย ในปจจุบัน ผูชายจะมีบทบาทมากในดานสรางอุปกรณและการ

ซอมกี่กระตุก สวนการยอมสีมีบทบาทรวมกับผูหญิง แตจะไมมีบทบาทในการทอ

ผาเลย สําหรับผูหญิงจะมีบทบาทในกระบวนการทอผาเปนสวนมาก ตั้งแตการ

เก็บวัตถุสําหรับยอมสี การเก็บฝาย ปนฝาย การยอมสี จนกระทั่งการทอเปน    

ผืนผา 

         การทอผาของกลุมชาติพันธุไทดํา เปนงานของกลุมผูหญิง ดังนั้น

ผูหญิงจึงมีบทบาทในกระบวนการทอผาเปนสวนมาก ถึงแมวาผูชายจะมีสวน

เกี่ยวของในบางกระบวนการก็ตาม แตผูชายจะไมรวมนั่งกี่กระตุกเพื่อทอผาโดย
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เด็ดขาด เพราะกลัวคนในหมูบานตอวาวาเปนผูชายที่ไมมีเกียรติศักดิ์ศรี ไมมี    

งานทําจนตองไปทํางานของผูหญิง 

         สําหรับบทบาทดานวัฒนธรรมที่โดดเดนของผูหญิงเปนบทบาท

ดานชุมชน ไดแก การอนุรักษศิลปะการทอผาในชุมชนผูหญิงไทดําในหมูบาน   

เชียงเกี่ยว มีบทบาทที่เดนชัดอยางมากในการประกอบอาชีพทอผา และดาน    

การอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรม เพราะสิ่งที่เปนเอกลักษณของผูหญิงก็คือ การทอผา 

พรอมนั้นยังเปนสิ่งที่บงบอกถึงการมีบทบาทของผูหญิงก็คือ บทบาทในสังคม 

นอกจากนั้นการทอผายังเปนกิจกรรมเฉพาะในครอบครัวและเปนกิจกรรมทาง

สังคมที่เปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงบทบาท ความสามารถ และเขาไปมีสวนรวม

ในชุมชนมากที่สุด ตั้ งแตการทอผาไวใชในครอบครัว ใชเปนของฝาก ใชใน

พิธีกรรมทางศาสนา และแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่จําเปนอื่นๆ จนถึงการทอผา   

เพื่อขาย 

         ทางดานการอนุรักษและเผยแพรผลิตภัณฑผาทอของหมูบาน

เชียงเกี่ยว เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะทําใหงาน ดังกลาว มีการสืบทอด 

และอยูกับประชาชนบานเชียงเกี่ยวตลอดไป จากการสนทนากับกลุมชาวบาน  

เห็นวา ชาวบานเองก็มีความตื่นตัวตอการอนุรักษ และสงเสริมงานหัตถกรรม   

ทอผาไหม โดยชาวบานมีวิธีการอนุรักษและสงเสริมหัตถกรรมทอผา คือ 1) มีการ

สอนในกลุมเพื่อนและลูกหลานในการทอผาเพื่อใหมีรุนสืบทอดตอไป 2) มีการ

ระดมสงเสริมใหชาวบานมีจิตใจรักอาชีพและเห็นความสําคัญในอาชีพทอผา และ      

3) พยายามสรางคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อดึงดูดลูกคาเพื่อใหงานดังกลาวคงอยู

ไดนาน 

       ถึงแมวาการทอผาจะเปนงานที่ดูเปนอาชีพที่ลาหลังในสายตา

ของคนรุนใหม แตชาวบานก็ยังมีจิตใจรักในอาชีพดังกลาว และก็พยายามฝกสอน

ใหลูกหลานของตนที่เปนเพศหญิงไดเรียนรูใหมากขึ้น และเพื่อใหพวกเขามีอาชีพ

ที่มั่นคงที่สามารถทําไดอยางอิสระ ซึ่งประเด็นสําคัญชาวบานเห็นวา การผลิตที่มี

คุณภาพที่จะทําใหผูซื้อพอใจ และผลักดันใหอาชีพดังกลาวอยูกับสังคมของ

หมูบานเชียงเกี่ยวตอไป 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปที่ 11 เลม 2 (2558) 233 

  

 

 

 6.2 ยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงไทดําผานการทอผา 
 

      เมื่อผูหญิงไทดํายึดการทอผาเปนอาชีพเพื่อหารายไดเขาครอบครัว

เห็นวาชีวิตการเปนอยูดีขึ้นกวาเดิม เงินที่ไดจากการทอผาสวนมากจะเปนเงินเก็บ

ไวซื้อสิ่งของที่จําเปนในครอบครัว เชน ซื้อรถจักรยานยนตใหลูกขี่ไปโรงเรียน    

ซื้อรถฮุนไดเพื่อมาขนของไปขายในเมือง ซื้อรถตูเพื่อขนสงผูโดยสารเขาในเมือง 

โดยใชเงินรายไดจากการประกอบอาชีพอื่นๆ เปนเงินหมุนเวียนใชในครอบครัว 

      อาชีพทอผานั้น เปนอาชีพที่สรางรายไดดี ทุกคนตองการที่จะมี

รายไดจากการทอผา และรายไดที่เกิดขึ้นมานั้นจะเปนรายไดที่ชวยใหมีโอกาสที่

จะไดซื้อของใชเพื่อเปนเครื่องอุปโภคในครัวเรือน และทําใหชีวิตมีความเปนอยูที่

สุขสบายขึ้นกวาเดิมมาก ถึงแมวาแตกอนจะไมถึงกับอดอยากมาก แตในปจจุบันนี้ 

ถาตองการอะไรก็จะสามารถนําเงินที่ไดจากการทอผานี้ไปจับจายใชสอยไดตาม

ความตองการอยางไมขาดแคลน อยางไรก็ตาม เมื่อยึดอาชีพทอผาเปนอาชีพเสริม

ในการสรางเศรษฐกิจครัวเรือนแลวเห็นวามีชีวิตการเปนอยูที่ดีขึ้นมาก ถาเทียบกับ

เมื่อกอนเครื่องใชในครัวเรือนอะไรก็ไมมีแตปจจุบันมีครบทุกอยาง เชน โทรทัศน 

ตูเย็น และยานพาหนะตางๆ เพราะวา ทุกคนมีความขยันและอดทนในการ      

หารายไดเพิ่มโดยเฉพาะรายไดจากการทอผา สําหรับรายไดจากการทอผา

สวนมากพวกเขาจะเก็บไวเปนเงินเก็บเพื่อไวใชจายในยามที่จําเปนไวเพื่อรักษา   

พยาบาลในยามที่คนในครอบครัวไมสบาย หรือไวซื้อเสื้อผาชุดนักเรียน อุปกรณ

การเรียนใหมใหลูกไปโรงเรียน และไวซื้อสิ่งของที่จําเปน ตัวอยางเชน ปาคําพู 

สมาชิกทอผาในกลุมไดเลาวา  
 

“รายไดที่มาจากอาชีพทอผาน้ัน สวนหลาย
จะเอาไวเปนเงินเก็บเพื่อสงใหลูกและหลานไดเรียน

หนังสือจนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเมือง ซึ่งถา
เปนอยางกอนน้ันเขาก็จะบไดเรียนหนังสือ ถึงแมวา
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จะมีฝมือในการทอผาไดก็ตามแตทอบเกงปานใด

นานๆ ทีจะไดผาชิ้นหน่ึงตองใชเวลาและตนทุนอีก
และบมีคนมาจางใหทอก็จะบไดเงิน แตตอนน้ีไดเขา

มาเปนสมาชิกในกลุมทอผาน้ีบตองใชตนทุนมีแต
ตั้งใจทอผาใหไดสวยและทอใหไดหลายๆ ตามที่
หัวหนากลุมสั่ง เทาน้ีก็มีรายไดแลวแถมเปนอาชีพที่

ถาวรอีก” 
 

     โดยจะเห็นกลยุทธหรือวิธีการตางๆ ที่ผูหญิงใช เพื่ อใหสามารถ

จําหนายผลิตภัณฑผาทอใหไดรายไดสูงสุดแกครัวเรือนไดแก 
 

6.2.1 ดานการผลิตผาทอและการแบงงานกันทํา 

              กลุมผูหญิงที่ประกอบอาชีพการทอผาจะมีการแบงงานกันทํา

ใหมีประสิทธิภาพ หัวหนากลุมคือ ปาบุนมี เอินทะวัน ซึ่งเปนผูที่กอตั้งกลุม มี

สมาชิก 23 คน ในกลุมทอผาประกอบดวยสมาชิกที่ เปนผูหญิงทั้งหมด โดยมี

ระบบการทํางานของกลุม คือในกรณีที่ลูกคามาสั่งทําสินคา ก็จะจัดประชุมแลว

แบงงานใหสมาชิกทอ และใหสมาชิกเลือกสีที่จะทอ และสีที่จะยอม ที่ตัวเอง

สามารถรับผิดชอบได นอกจากนี้ยังกําหนดวันที่ ที่จะสงดวย โดยทางกลุมจะเลือก

เอาสมาชิกที่ทําเพียงแค 9-10 คน เทาน้ัน ซึ่ง 10 คนนั้น คือผูที่มีอาชีพทอผาเปน

หลัก เพื่อจะไดสินคาที่มีคุณภาพ สี แบบ ลาย ตองเหมือนกับตัวอยางที่ลูกคาเคย

เห็น 

6.2.2  รูปแบบและวิธีจําหนายผลิตภัณฑและการกําหนดราคา 

               ในการจําหนายผลิตภัณฑผาทอแตละครั้ง ก็ลวนแตผูหญิง

เปนผูมีบทบาทในการจําหนาย ซึ่ งไมมีรูปแบบมากมายอะไร เพี ยงแคใช

ประสบการณในการติดตอพัวพันธกับลูกคาหรือคนที่รูจักกัน โดยสวนใหญรูปแบบ

การจําหนายผลิตภัณฑจากการทอผาของกลุมชาติพันธุบานจะอยูใน 3 รูปแบบ

ดังนี้  
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                          1) มีแมคาคนกลางมารับเอาไปขาย 

                          2) วางขายในรานของกลุมในหมูบาน 

                          3) เอาไปวางขายตามงานเทศกาลตางๆ 

       สวนการกําหนดราคาโดยใชกระบวนการผลิตของผาทอ การ

ทอผามีกระบวนการผลิตที่ยุงยากหลายขั้นตอนซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนการผลิตฝาย-ไหม การยอม และการทอผา ในแตละขั้นตอนตองใชมือทํา

ทุกขั้นตอน นอกจากนี้งานทอผาถือไดวาเปนทั้งงานศิลปกรรมและหัตถกรรม และ

เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากธรรมชาติ 100% และมีคุณภาพดีในเรื่องกลิ่นและสี    

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะผืนผาซึ่งไมเหมือนกับผาโหลจากโรงงาน ผาทอมือจึงมี

ราคาแพงกวาผาในโรงงานทั่วไป การกําหนดราคายังขึ้นอยูกับการตกลงกันกับ

ลูกคาผูที่มาสั่งทํา เพราะวาผลิตภัณฑมีหลากหลายรูปแบบและลวดลายที่ลูกคา

ตองการ สําหรับผลิตภัณฑผาทอที่ชาวบานเอาไปจําหนายและเปนที่นิยมของ

ลูกคา สวนมากจะเปน ผาเสื้อ ผาซ่ิน และผาสไบ ที่มีสีสันลวดลายแตกตางกันไป 

และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  

      การกําหนดราคามีหลักเกณฑการตั้งราคาสินคา การดูคุณภาพ

ของผลิตภัณฑของสินคาโดยมีการใชหลักการตั้งราคา คือ ราคาขาย=ตนทุน+

กําไร+เงินตอบแทนสมาชิก โดยหัวหนากลุมมีหลักเกณฑการตั้งราคาคือ มี

อัตราสวนลดสําหรับแมคาคนกลาง คือ การใหเครดิต ในการจาย 15-30 วัน ใน

การจําหนายซึ่งจะคิดราคาเต็มไมมีสวนลดสินคาไปจําหนาย ลดใหรอยละ 5-10 

ตอชิ้น  แต ถ าซื้อมากอาจลดไดอีก ยึดหยุ นตามสถานการณ การต อรอง            

การจําหนายสินของกลุมหัตถกรรมมีหลายรูปแบบผสมผสานกันรวมทั้งการขาย

ผานแมคาคนกลางซึ่งมีเกณฑการเลือกแมคาคนกลางคือ เปนกลุมคนที่รูจักกับ

หัวหนากลุม และรูจักกับสมาชิกในกลุม เชน ญาติพี่นอง เพื่อน รานคาที่รูจักกัน

มานาน เปนบุคคลที่รูจักรับรองความเชื่อถือโดยใชความไววางใจ 

    ในดานการดํารงชีพของผูหญิงตองมีการใชตนทุนในการประกอบ

กิจกรรมตางๆ ซึ่งประกอบดวยทุน 5 ดานนี้ดังนี้  
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     1) ทุนทางดานทรัพยากรมนุษย ไดแก คนที่มีความรูและ

ความสามารถของการทอผา ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณที่คน

สะสมไว หรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งความรูที่อยูในตัว  

     2) ทุนทางดานกายภาพ ไดแก โครงสรางพื้นฐานและสิ่งที่

จําเปนตอการดํารงชีพ ประกอบไปดวยเสนทางคมนาคมเขาหมูบานเชียงเกี่ยวที่

สะดวกสบาย และอยูอาศัยที่มีความมั่นคงมีน้ําสะอาดและพลังงานอยางเพียงพอ  

   3) ทุนทางการเงิน ไดแก ฐานะทางการเงิน การออม และ

การเขาถึงแหลงเงินทุน ในหมูบานเชียงเกี่ยวไดมีกองทุนสนับสนุนของหมูบาน 

เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง

รายได และบรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนของชุมชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับ

รากฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน         

ทั่วหมูบาน และเพื่อใหประชาชนในหมูบานสะดวกในการเบิกจายลวงหนาใน   

การซื้อเครือหูก ฝาย และไหม มาทอ 

     4) ทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน แหลงน้ํา และ

ปาไมในการหาอุปกรณเพื่อมาสรางกี่ทอผา และหากาบไม สมุนไพรมายอมไหม 

นอกนั้นก็มีฝายและไหมที่สะดวกในการหาซื้อไดตามทองตลาดหรือหาซื้อตาม

หมูบานที่มีประชาชนอีกหมูบานหน่ึงที่พวกเขาปลูกหมอนเลี้ยงหมอนเพื่อขาย 

     5) ทุนทางดานสังคม เปนคุณคาในการเชื่อถือกันระหวาง

บุคคลหรือองคกรซึ่งอยูในเศรษฐกิจที่ประกอบดวยเครือขายความสัมพันธ ไดแก 

โครงขายทางดานสังคม และความรวมมือกันทางสังคม เชน คนที่เปนเครือญาติ

กัน เปนเพื่อนบาน คนรูจักกันในสังคม  

    การเขาถึงทุนเพื่อใชในการดํารงชีพ มีการเขาถึงที่แตกตางกันไป

กลุมผูหญิงทอผาที่มีฐานะทางการเงินดีสามารถที่จะเขาถึงทุนทั้ง 5 ประเภท      

ไดดีกวากลุมผูหญิงทอผาที่มีฐานะยากจน สงผลตอการเลือกแนวทางในการดํารงชีพ

ของผูหญิงดวยเชนกัน ทางเลือกในการดํารงชีพของผูหญิงผาทอที่ยากจนมีอยู

คอนขางจํากัด เมื่อมีทางเลือกไมมากผูหญิงฐานะที่ยากจนมักจะเลือกการขายทุน 

เชน ที่ดิน เปนตน ใหกับนายทุนหรือผูที่มีฐานะดีกวา มากกวาที่จะพัฒนา
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อุตสาหกรรมผาทอของตนเองใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นจากแหลงทุน

ในการเขาถึง และการศึกษาต่ํา สวนผูหญิงที่มีฐานะปานกลางจะใชแนวทางการ

พัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน การปรับปรุงผืนผาลวดลายตางๆ 

ใหเหมาะสมกับความตองการของคนในสังคม นอกจากนั้นผูหญิงจะพยายาม

ศึกษาและเรียนรูวิธีการทําอุตสาหกรรมผาทอรูปแบบใหมใหสอดคลองกับทุนที่มี

อยู รวมถึงแสวงหาแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน โดยการยอมเสียสละทุนทาง

ธรรมชาติที่มีอยู คือ ที่ดิน เพื่อใชในการค้ําประกันการกูยืมเงินจากแหลงทุนตางๆ 
 

นาง วันเพลง สมาชิกทอผาในกลุม ใหสัมภาษณ

วา “หลังจากที่ไดเขามาเปนสมาชิกในกลุมทอผา ตาม
การชักชวนของหัวหนากลุม ฐานะในครอบครัวก็ดีขึ้น

หลาย เมื่อกอนมีแตทําไรทํานาปลูกพืชตามฤดูกาล
ขาย แตตอนน้ีมีอาชีพทอผาเปนการหาเพิ่มรายไดเขา
ครอบครัว เงินที่ไดแตละเดือนจากการทอผาก็จะเก็บ

ไวใชจายในยามที่จําเปนในครอบครัว ทุกๆ มื้อก็จะไป
ทอผาในกลุม ถามื้อใดบไดไปก็จะฮูสึกคิดฮอด คิดฮอด

ทุกคนในกลุมเพราะมีความผูกพันกับทุกคนในกลุม
เหมือนครอบครัวเดี ย วกัน กินข าวนํากันทุ กมื้ อ
ปรึกษาหารือกันในยามที่มีปญหา ” 

 

7. อภิปรายและสรุปผล 
 

 จากผลการศึกษาขางตน จะพบวาผูหญิงมีการปรับเปลี่ยนบทบาท

โดยเฉพาะในดานการสรางเศรษฐกิจครอบครัวดวยการทอผาของประชาชน

หมูบานเชียงเกี่ยว เมืองคํา แขวงเชียงขวาง ในภาพรวมถือวาผูหญิงมีบทบาท

สําคัญมากในการทอผาใหกลายเปนสินคาในการหารายไดเพิ่มเขาครอบครัว 

เพราะอาชีพทอผาของประชาชนสามารถเลี้ยงครอบครัวได สวนผูชายก็มีบทบาท
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ในการสรางอุปกรณทอผาชวยผูหญิง นับตั้งแตป พ.ศ. 2543 ชาวบานเชียงเกี่ยว    

มีการทอผาเพื่อเปนสินคามากกวาการทอผาเพื่อไวใช ก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําให

คนได เขามารูจักหมูบานมากขึ้น และผูหญิงในบานเชียงเกี่ยวก็มีอาชีพจาก

กิจกรรมการทอผาจากรายได เสริมมาเปนรายไดที่ เปนกอบเปนกํามากขึ้น 

เนื่องจาก มีกลุมหัตถกรรมต่ําผาไหมของปาบุนมี ที่สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนให

ชาวบานมีงานทํามีอาชีพที่มั่นคง เมื่อผาทอซ่ึงเปนสิ่งที่ไทดําทุกคนคุนเคยมาตลอด

ตั้งแตเกิดและเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งสามารถทํารายไดไดอยาง

งดงามและยังกลายเปนสิ่งที่ไดรับความยกยองและชื่นชอบจากบุคคลภายนอก ทํา

ใหกลุมชาติพันธุไทดําเกิดความภาคภูมิใจในผืนผาทอที่เปรียบเสมือนสมบัติล้ําคา

ทางภูมิปญญาที่บรรพบุรุษมอบให และกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ตนเอง จนในปจจุบันนี้ผาทอไทดําถือเปนสินคาที่มีความสําคัญมีชื่อเสียงกระจาย

ไปทั่วทุกที่ในประเทศลาว แมวาลายผาจะไมใช  ลายผาที่เปนเอกลักษณของ

ตนเองก็ตาม แตก็มีความภูมิใจที่ตนเองมีฝมือที่ได   ทอผาเพื่อขายเปนสินคาและ

ยังเปนที่นิยมของคนในเมืองอีกดวย 

 บทบาทของผูหญิงไทดําขางตนทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม

ขางตนสอดคลองกับบทบาทหญิง-ชายของผูหญิงลาวซึ่งคณะประธานสหพันธ   

แมหญิงลาว (ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว 2543) ไดกลาวไวโดยแบงบทบาท

ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) บทบาทดานการผลิต เปนบทบาททางเศรษฐกิจ โดย

ผูหญิงไทดําสรางเศรษฐกิจดวยการทอผาจากการทอผาเพื่อใชมาเปนทอผาเพื่อ

ขายเปนสินคา 2) บทบาทการดูแลสมาชิกในครอบครัวเปนบทบาททางสังคม 

ไดแก ในการดูแลสมาชิกครอบครัว ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแล การเลี้ยงดูครอบครัว 

และการทํากิจกรรมต างๆ ในชีวิตประจําวัน  เชน  การทํ าอาหาร ชักผ า            

ทําความสะอาดบาน และอื่นๆ ซึ่งผูหญิงลาวยังคงดํารงบทบาทเหลานี้ไวดังเชน 

แตกอน และ 3) บทบาทเพื่อชุมชนเปนบทบาททางดานวัฒนธรรม การทอผา   

ยังเปนกิจกรรมเฉพาะในครอบครัวและเปนกิจกรรมทางสังคมที่เปดโอกาสให

ผูหญิงไดแสดงบทบาท ความสามารถ และเขาไปมีสวนรวมในชุมชนมากที่สุด 
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 นอกจากนี้ จะเห็นไดวากลุมผูหญิงมีการพัฒนากลวิธีตางๆ เพื่อรับมือ

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูได 

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับ ปนแกว เหลืองอรามศรี (2554: 83) ที่กลาววา 

ยุทธศาสตรในการดํารงชีพ เปนไดทั้งแนวทางที่มีการวางแผนไวลวงหนา และเปน

ทั้งทางเลือกที่ปรับใชในการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยมิอาจคาดเดาได 

เชนเดียวกับกลุมผูหญิงทอผาที่มีความสามารถในการปรับตัวและมีความยึดหยุน

ของการดํารงชีพโดยเลือกใชการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชน การทอผาไหม 

การเลี้ยงสัตว การปลูกพืชและคาขาย เปนตน และยังสอดคลองกับที่ ปนแกว 

เหลืองอรามศรี (2554 : 107) ที่กลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงและการดํารง

ชีพ ในสวนของการทําความเขาใจกับบทบาทของความสัมพันธหญิง-ชาย ที่มี   

นัยยะตอยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงในครัวเรือนและการตอรองของผูหญิง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม การปรับ

บทบาทและสถานภาพดวยการใชทรัพยากรทั้งในและนอกครัวเรือนเพื่อการดํารง

ชีพอันหลากหลายเปนยุทธศาสตรสําคัญของผูหญิงเพื่อใหครัวเรือนอยูรอด 

 ผูวิจัยไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานของผูหญิงในกลุมทอผาวิธีคิด

วิธีการทํางานที่เปนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นบาน ตลอดจนความพยายามที่จะแกไข

ปญหาของชาวบาน โดยศักยภาพที่มีอยูในตัวน้ันไดถูกดึงมาใชแปรใหเปนสภาพ

ทางเศรษฐกิจไดอยางดีที่สุด “แมหญิงลาว” จึงไมใชแคแมบานแมเรือนในแบบ

อดีต แตเปนผูที่มีทุนและสามารถใชทุนที่ตนเองมีอยูเปนยุทธศาสตรดํารงชีพที่

และเปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวใหอยูรอดและพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การใหการสนับสนุนและดึงศักยภาพของผูหญิงพรอมทั้ง

เสริมสรางความเขมแข็งจากภาคสวนตางๆ ทั้ งด านความรูดานการตลาด        

การสงเสริมใหเกิดการอนุรักษผาทอยังเปนสิ่งที่จําเปนตอผูหญิงลาวกลุมดังกลาว  
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพ่ือพิมพในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

          วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวารสารที่มุง
เผยแพรบทความจากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยเปดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร
และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปดรับบทความจากบุคลากร 
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกําหนดตีพิมพเผยแพรป
ละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุก
ป อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 
 

หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 
1. เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในที่ใดมากอน   
2. ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได และตองมี

บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. ตนฉบับควรมีความยาวไม (ควร) เกิน 25 หนากระดาษ A4 พิมพ

ดวยระบบ Microsoft Word   
4. ใชฟอนต TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต     
5. บทความตองประกอบไปดวย  

     5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     5.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกนิ 15 บรรทดั 
     5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมเกิน 6 คํา  
     5.4 ใหระบุชื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนง (เชน 
อาจารย นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เชน คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

6. บทความที่ เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่ใช
ภาษาอังกฤษ จะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษา
กอนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ 

7. การอางอิง เพื่อใหเปนมาตรฐานระบบเดียวกัน ใหใชระบบนามป 
ตัวอยางเชน 

-ในเนื้อเรื่อง ใหใชตามแบบดานลางน้ี 
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(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ/:/เลขหนา)  
-บรรณานุกรมทายเรื่อง  ใหใช   
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถงึเวนวรรค 1 เคาะ 
สําหรับระบบบรรณานุกรมอยางละเอียด สามารถอางอิงกับ

คูมือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style เชน 
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa
%20style%20psu.pdf  

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่สงมาพรอมบทความ หากไมตรงกับ 
เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะสงใหผูเขียนปรับรูปแบบใหเปนระบบ APA 
กอน จึงจะสงใหกับผูทรงคณุวุฒิอาน และทางกองบรรณาธิการจะพจิารณาการ
เขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหมีการแกไขโดยสมบูรณเมื่อ
บทความไดรับการพิจารณาตีพิมพเรียบรอยแลว   

8. ในการสงบทความ  ใหแนบช่ือสกุลผูเขียน โดยระบุตําแหนง สถานที่
ทํางาน หมายเลขโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอไดสะดวก 

9. บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอยหนึ่งทาน  

10. บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการ
จะแจงใหผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน 

11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบตางหากจาก
ภาพในบทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาดไฟลควรอยูในระหวาง 500kb–
1500 kb  
 

ติดตอและสงบทความไดท่ี 
กองบรรณาธิการ วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870  
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ใหสงมาตามที่อยูขางลางนี้  

            e-mail:  laubujournal@gmail.com และ surasom@gmail.com . 
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ผังกราฟก : เคร่ืองมือชวยการเรียนรู 
กรรณิการ  สุพิชญ และรองศาสตราจารย ดร.สันติ วิจักขณาลญัฉ 
 

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงการแพทยของประเทศไทย 
ณัฏฐพัชร มณีโรจน 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางสรางสรรค กรณีศึกษาบานปากน้ํา  ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
สุวภัทร ศรีจองแสง 
 

องคประกอบของความยั่งยืนสําหรับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค : 
กรณีศึกษา ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สาธิญา รุงพิพัฒนพงศ 
 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร : รูปแบบการปฏิวัติความรูใหมของ             
ปญญาชนยุโรป 
ธิติพงศ มีทอง 
 

การใชหองสมุดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
รัตนาภรณ  สืบสนิท และจุฑารัตน  ศราวณะวงศ 
 

แนวทางการวิเคราะหคําอีดิโอโฟนในภาษาลาวถิน่ 
ธนานันท ตรงด ี
 

ยุทธศาสตรการดํารงชีพของผูหญิงไทดํา กลุมหัตถกรรมต่ําผาไหม เมือง
คํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลัดดาวลัย ตุนาลม และปนวดี  ศรสีุพรรณ  
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